
(ὩΟοσὶς 

ΤΠΙ5 15 ἃ αἸρΊα] ΟΘΟΡΥῪ οἵ ἃ ὈΟΟΚ [Πδΐ ννὰξ ργθϑθυνθα ΤΟΥ σθηθγδίοηβ Οἡ ΠΠΌΓΑΓΥ 506 Ινθ5 ὈΘΙ͂ΌΓΘ 11 ννὰβ σάγ  ΓᾺΠΥ βοαηηθα Ὁ ΟΟΟΡΙΘ ἃ5 ρᾶτῖΐ οἵ ἃ ρῥγο]θοί 

ἴο πηᾶ κα {Π6 ννουἹα᾽ 5 θθΟΚΒ αἸΒοονθῦαῦ]6 ΟΠ]ΠΠ6. 

Π| Πδᾶ5 ϑυγνινθα ἰΙοηρ ΘΠΟΙΡῇ [ΟἹ (Π6 σοργυτιρῃΐ ἴο ΟΧΡΙΓΟ Δηα (Π6 θΟΟΚ ἴο Θηΐογ ἴῃ6 ρΡαΌΠ1Ο ἀοπηδιη. Α ΡαΌΠΟ ἀοπηδ]η ὈΟΟΚ 15 οἠθ [Πδ1 ννὰβ Πθνϑὺ β]6 οἱ 

ἴο ΘΟρυτρῇΐ ΟΥνν ΠΟ86 ἰΘρα] σορυγιρῃΐ [θη ἢὰ5 ΘΧριγθα. ΝΥ Πϑίμου ἃ ὈΟΟΚ 15 1η {Π6 ρα ΌΠῸΟ ἀοΠΊΔ1η ΠΥ νΔΓῪ σΟΙΠΙΓΥ ἴο οΟμυηΐγν. ΡΌΌΠΟ ἀοπηδιη ὈΟΟΚἙ 

ΔΓΘ ΟἿἿ σαΐθνναυϑ ἴο {Π6 ραϑί, ΓΕργΓθ θη ηρ ἃ νν δ] οἵ ΠΙϑίογυ, οα]αγα δηα Κηον]θαάσα {Παἴ᾽5 οἴη αἸΓΠΟυ] ἴο αἸ5οΟνου. 

ΜᾶΙκβ, ποίδίοης ΔΠ6 ΟΠΘΙ ΤΠ] ΙΡΊ 8118 ρΓΘϑθηΐ 1η [Π6 ΟΥΙΡΊ 4] νο]Π16 ΜΝ11]] ἈΡΡΘδΓ 1η [Π15 ΠΙΘ - ἃ ΓΟ ΠΉΠΟΘΓ ΟἹ [Π15 ὈΟΟΚ᾽Β Ιοηρ Ἰουγη ον ΠῸΠῚ (Π6 

ΡΌΡΠ5ΠΘΓ ἴο ἃ ΠΌΓαΓῪ ΔηἋ ΠΠΔΠ]Υ ἴο γοιι. 

ἴϊεαρο συ! 611η6ς 

(οΟρΊΘ 15 ργοπα ἴο ρδιίηθυ ἢ ΠΌΓΑΓΙΘ5 ἴο αἸΡΊ1Ζ6 ρα ΌΠ1Ο ἀΟΠΔ1η Πηδίθγια 15 ἃΠ6 πηα ΚΟ {Π6 1 6 ]ν ΔοοΘϑ5 1016. ΡΌΌΠῸΟ ἀοΙηδ1η ὈΟΟΚΒ ὈθΘΙοηρ ἴο [Π6 

ΡΌΌΙΠΙΟ ἃηα ννῈ ἃ ΤΊΘΓΘΙΥ {Π61 ουϑίοα!Δη5. ΝΟνογῃθ 655, {Π15 ννοΟΥΚ 15 ΘΧΡΘΉΒΙνθ, 50 1ἢ ΟΥΟΘΓ ἴο ΚΘΘΡ Ργονι!ηρ [Π15 Γοϑοῦτοθ, ννα Πᾶν ἰάθη βίθρ5 ἴο 

ΡΓΘΟνθηΐ αὔιιϑθ ΟΥ ΘΟΠΊΠΊΘΙΟΙΔΙ ρᾶΓ 165, ΠΟ] Ἰηρ Ρ]ΔοΙηρ ἰΘΟΠ 108] ΓΟΘΠΟΠΟΠ5 Οἡ Δυϊοπηδίοα 4αογυιηρ. 

ννὲ αἴβοὸο δ8Κ {Παΐ γου: 

ἙΞΜακΚδο ποη-Οοπιπιεγοίαί 56 Οὐ ΤΠ Πἰ|65 ΝΥ ς ἀδϑιρηθα αοορὶθ ΒοοΟΚ δϑδίοῇ [ῸΓ 56 ΌὉΥ 1ηα]νΙἋπ415, ἃηα ννα γοααθϑβί (Παΐ νοῦ 158 [Π656 ΠΙ65 ΤῸΓ 

ΡΘΙΒΟΊΉΔΙ, ΠΟ -ΟΟΠΊΠΊΘΙΟΙΔ] ρα ΓΡΟΒ65. 

Ὁ Μοίγχαϊπ ΠῸπι αμϊοπιαίοα σμογγίπρ [)ο ποΐ 56η4 δυϊοπηαίθα Πα 6165 οἵ ΔηΥ οι ίο (σοορ θ᾽ 5 συϑίθπη: {ποι ἃΓῸ ΟΠ ΠΟΙ ΓΟΘΘΔΙΌΠ ΟἽ ΠΊΔΟΠΙΠΘ 

{ΓΔ η5] ΔΙΟη., ΟΡΙΟΔ] ΟΠ γδοίου ΓΘΟΟσΠΟΉ ΟΥ ΟἴΠΘΙ ΓΘ ἃ5 ν ΠΘΓΘ ἀοοΘ85 ἴ0 ἃ ἰγρο διη]οιηΐ οἵ ἰΘχί 15 ΠΟΙΡΓα], ρ΄ Θαβο οοηίΐδοΐ τι5. δ᾽ 6 θΘηοοῦγαρο [ἢ 6 

056 Οἵ ΡΕΌΠ1ΙΟ ἀΟΠΊΔΙη Πηδίογ 415 ΤΟΥ {Π656 ρα ΓΡΟσ65 Δηα πηᾶν Ὀ6 406 ἴο ΠΕΙΡ. 

Ἑ Μαϊηίαϊπ αΠτιρμοη ΓΘ οορ!θ “ν δίθυ πη γ Κ᾽ γοὰ 8566 Οἡ θοῇ ἢ]Θ 15 ΘΘ5 6 η[14] [ΟΓ ΠΟΙ] ηρ ΡΘΟΡΙΘ ἁροαῦί [Π15 ργο]θοΐ δηα ΠοΙριηρ [Πθτ Πη6 

ΔαΘΠΠΟΠΔΙ] πηδίογια]ς5 [γουσῇ (σοορ!ο ΒΟΟΚ δϑάίοῃ. ΡΙθαβο 40 ηοΐ ΓοηονΘ 11. 

ἜΞΚοΡΡ [{ ἰοραί ΝΥΝ μαΐθνθι γουγ τιι56. ΓΕΠΊΘΙΉ ΘΓ {Πᾶΐ γοι ἃΓῸ ΓΕΘΡΟΊΉ51016 [ΟΓ Θηϑυτηρ (Παΐ ναί γου ἀγα ἀοΙηρ 15 Ιαρα]. [)0 ποΐ ἀβϑῦμηθδ (Πδΐ {π5ΐ 

Ὀθοδι56 νν6 Ὀ6ΙΙονα ἃ ὈΟΟΚ 15 1η [η6 ΡΌΌ]Π1Ο ἀΟΙΏΔΙ1η ΤΟΥ 5675 1η [η6 [Γη1164 δίαϊθ5, ([ηαΐ {Π6 ννουκ 15. αἴ50 1ηὴ {Π6 ρΡᾳΠΙΟ ἀΟΠΊΔ1η [ῸΓ 5615 1η ΟΙΠΘΓ 

σΟΙΠΙΓ65. ΝΥ ΠΕΙΠΘΓ ἃ ὈΟΟΚ 15 5{Π] 1Ἰηὴ σορυγρῇΐ νὰ 1165 [ΠῸΠῚ σΟΙΠΙΓΥ ἴο σουηίγγυ, ἃΠ4 ννα οδη᾿ ἵ Οἵ  σιμΠάδησθα οἡ ΠΟΙ ΘΓ ΔηΥ ΘρθοΙῆο πι56 οἵ 

ΔΠΥ ΒΡΘΟΙΠο ὈΟΟΚ 15 Δ]]Ποννεά. ΡΙθαβα (ὁ ηοίΐί ἀϑ5π)6 (Παΐ ἃ ὈρΟΚ᾽5 ἀρρθάγαηοα ᾿η σοορίθ ΒΟΟΚ ϑθδίοῇ πΠΊθδη5 1 σᾶ Ὀ6 1566 1η ΔΠΥ ΠΊΔΠΠΘΙ 

Δηγνν ΠΟΙ 1η 1η6 ννουῦ]α. (ορυτρῃϊ Προ ΠΊΘηΐ ΠΠ401ΠΠ ὺ} σδη Ὀ6 416 βθνοῖο. 

Αδουΐ σοορ!ὶο ΒΟΟΙΚ ΘΓ ἢ 

(σοορ!θ᾽ 5 ΠΙ55ΙΟη 15 ἴο ΟΥΡΔΉ1ΖΘΟ [ῃ6 ννοῦ]α᾽5 ΤΠ] ΟΤΙΔΙΊΟη Πα ἴο ΠηᾶῖζΘ 11 ΠΠΊνΘΥΘΔΠῪ ΔΟΟΘ551016 ΔΠη6 56]. αοορίο ΒΟΟΚ δθάγοῇ ΠΘΙρ5 γα οῦβ 

αἸβοονοῦ (Π6 ννοῦ! 5 θΟΟΚ5 νῃ16 ΠΘΙΡΙηρ Δα ΠΟΥκ Δη6 ΡῈ ὈΠ5ΠΘΓς Γᾶ ῇ ἢθνν Δα ΊΙΘηο65. Υοι οδη βθάγοῇ {Πγοῦρῇ της []] ἰΘχί Οἵ {Π15 θοοΟΚ οἡ {Π6 ννθῦ 

ΠΣ  “ διβ.δοδα τ, οη 
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οἰ ήδη (ὡοοσίςο 



ΟΟΜΜΕΝΤ ΑΒῪ 

ΟΝ ΤῊΞ 

ΗΟΙ,Υ ΒΟΒΙΡΤΊΒΕΚ: 
ΟΒΙΤΙΟΑΙ,, ΡΟΟΤΒΙΝΑΙ, ΑΝῸ ΒΟΜΠΕΤΊΟΑΙ, 

ὝΙΤΗ ΒΡΕΟΙΑΙ, ΒΡΕΈΒΕΙΝΟΙΕ; ΤῸ ΜΙΝΙΒΤΕΒΒ ΑΝῸ ΒΤΌΒΕΝΊΞ. 

ΒΥ 

ΦΟΗΝ ῬΕΤΕΝ ΠΑΝΟΕ, Ὁ.Ὁ,, 

ΤᾺ ΟΟΝΝΈΟΤΙΟΝ ἩὙΓΠΤῊ Α ΝΌΧΒΕΒ ΟΣ ΕἈΜΥΤΝ ΕΠ ἘΠΕΒΟΡΈΑΝ ὈΙΥΤΝΕΒ, 

ΤΕΑΝΒΙΕΑΤΕΡ ἘΞΚΟΙΑ͂ ΤῊΕ ΟΕΕΜΑΝ, ΑΔῸ ἘΕΡΙΤΕΡ, ἩΣΤΗ ΑΡΘΙΤΙΟΔΝΒ, 

ΟΒΙΟΙΝΑΣ ΑΝ ΔΕΣΕΟΤΕΡ, 

ΒΥ 

ΡΗΠΙΡ ΒΟΗΛΑΕῈ, Ὁ.Ὁ., 
ΓΕ ΟΟΚΕΕΒΟΤΙΟΝ ὙΙΓΗ ΑἸὙΓΕΒΙΟΔΝ ΒΟΒΟΙΔῊΒ ΟΣ ὙΑΒΙΟΌΒ ΕΥΔΝΟΘΞΊΖΟΑΤ, ὈΞΝΟΜΙΜΝΑΥΤΟΣΒ. 

γΟΙ,. Υ. ΟΕ ΤῊΕ ΟἿ ΤΕΞΤΑΜΕΝΤ: 

ΟΟΝΤΑΙΝΙΝΟ ΤῊΝ ΕἸΒΗ͂Τ ΑΝῸ ΒΕΟΟΝῸ ΒΟΟΚΒ ΟΕ ΒΑΜΤΌΕΙ, 

ΝΕῊῪ ὙΟΕΚ: 

ΟΗΛΕΙΓΕΝ ΒΟΒΙΒΝΕΒ᾽ ΒΒ. ΒΟΝΒ, 
Βυοῦξθ80886 1Ὸ 

ΒΟΒΙΒΝΕΕ, ΑΒΜΒΤΒΟΧΕΟ ἃ 00. 



Ζαπ6 8. Οὐπηπρατῇ. 
ΟΖ ΤΕΘΤΑΜΕΝΤ ΡΟΣ ΟΜΕ5: 

Ι. ΘΕΝΕΞΙ5. ΠΕ. 708. 
11. ΕΧουῦβ δηοά ἵΕνιτιοῦϑ. 1Χ. ῬΞΑΙΔΙ5, 

11. ΝΌΜΒΕΕΚΞ δά ευτεκονομυ. ᾿ 
ΙΥ͂. 7οβηῦα, 7 06Ε5 ἀπὰ ΕΥΤΗ. Ἂ, ῬΒΟΨΡΕΒΕΘ, ΘΟΝΟ ΟΕ ΘΌΙΟΜΟΝ, 
Ν. ΕἸΒΒΤ ἀπὰ ΘΕΟΟΝῸ ΘΑΜΌΕΙ, δηλ ἃ ΕΟΘΟΙΈΞΙΑΞΤΕΒ. 

(1 νο].) . ΧῚ. ἸΒΑΙΑΗ. [ἢ Ῥχγερασδίοῃ. 
ΨΙ. ΕἼΚΒΤ δῃὰ ΒΈΟΟΝῸ ΚΊΝΟΒ, ΧΙΙ, ΤΕΒΕΜΙΑῊ δηὰ 1ΑΜΕΝΤΑΤΙΟΝΒ. 

ΨΊΣ. ΕἸΚΘΤ δπἃ ΘΕΟΟΝῸ ΓΟ(ΗΒΟΝΙ- 
(1.88, ἘΖκΑ, ΝΕΗΕΜΙΑΗ δηὰ Χ1ῚΙΠΙ. ἘΖΕΚΊΕΙ, πὰ ὨΑΝΊΕΙ. 

ἘΞΤΗΕΒ, (1 νο].) ΧΙΝ, ΤῊΣ ΜΙΝΟΚ ῬΕΟΡΒΕΤΞ3. ᾿ 

ΝΟΥ͂Σ ΤΖΕΞΤΑΜΕΔΛΝΤ ΡΟΣΟΜΕ..: 

Ι. ΜΑΤΤΗΕΓΥ͂. ἍΙΠ. ΤῊΗΕΝΘΘΑΙΟΝΙΑΝΒ, ΤΙΜΟΤΗΥ, 
11. ΜΑΚΚ δηὰ [0 κσε, ΤΙτῦβ, ῬΡΗΙΙΕΜΟΝ δηά 
1. ἸΟΗΝ. ἩΈΕΒΒΕΜ5. 
ΙΝ. ΑςτΞ. ΙΧ, ΤἸΑΜΕΒ, ΡΕΤΕΒ, ΙΟΗΝ, δηὰ 
Ν. Εομανβ. 7υνκ. 
ΨΙ. ΟΟΒΙΝΤΗΙ͂ΑΝΒ. Χ, ἘΕνΕειάτιον. ὙΠῸ δὰ ᾿πᾶσθχ 

ΨΙΙ. ΟΑΛΙΑΤΙΑΝΒ, ΕΡΗΈΒΙΑΝΕ, ΡΗΙ» ἴο ἴ8ς Νεὲνν Τεβίδσμθωϊ Ρροσ- 
ΙΡΡΙΑΝΞ δῃηὰ (ουΌβϑιανΝβ. τοὶ. 

":" 716. Δίετυ Τεΐίανεενέ βογέξον, ἐξ εὐὴἱ δσ οδεογυσαῖ, ἐξ εονεῤῥεέε. 

ΞΔΟΌ σὯ9 γοΪ. 800. ἘΣΘ ῬῸΣ γοΪ., ἴῃ ΒΔΊΡΟΔΙΥ, 47.650 ἴῃ δοοΡ, 46.50; 1: οἱοίαι, 5.00. 
ΑἿὨΥ͂ οΥ 8]1 οὗ ἴ86 νοΐϊυτηςβ οὗ ΤᾺΑΝΟΕ᾽ 5 ΟΟΜΜΈΝΤΑΒΥ δεηΐ, ροδὲ ΟΥ Ἔχργεββ 

οδασρεβ μαϊὰ, ου σεοεἰρὶ οὗ ἴς ῥὑχίος ὮὉΥ (ἢ 6 ΡυΡ] ΒΒ οΓΒ, 



ΤῊΝ ΒΟΟΙΚΒ 

ΟΥ 

ΑΜΟΜΝΙ,. 

ΒΤ 

Βεν. 88. ΟΗΒ. ἘἙ. ΑΙ ἘΒΟΜΑΝΝ, 

ΦΕΠΈΒΒΔΙ, ΒΟΡΕΒΙΚΤΕΒΟΒΕ ΟΥ̓ ΤῊΞΒ ῬΈΟΥΙΧΟΒ ΟΥ' δΙ[ἘΒῚΔ, ΔῊΡ ῬΒΟΤΕΈΒΒΟΒ ΟΥ ΤΗΞΟΙΟΟΥ͂ ΤῈ ἘΠῸ 

ὉΚΙΥΒΒΒΙΤΥ ΟΥ̓ ΒΒΈΒΙΛΟυ. : 

ΤΕΑΝΘΙΑΤΕΡ, ἘΝΙΑΒΟΕΡ ΑΝ ΕΡΙΤΕΡ 

ΒΥ 

ΒΕν. Ο. Η. ΤΟΥ͂, ἢ. Ὁ., 11... 
᾿ν 

Βεν. 50ΗΝ Α. ΒΒΟΛΔΌΣΒ, Ὁ.Ὁ)., 11... 

ῬΒΕΟΒΈΒΒΟΣΗΒΊΙΝ ΤῊΒ ΤΗΕΒΟΙΟΟΘΙΟΑΙ, ΒΕΜΙΝΑΒῪΥ ΑἹ ΤΟΥΙΒΥΙΣΙΈ, ΚΎ. 

ΝΕῊΥ͂ ὙΟΕΚ: 

ΟΗΛΕΙΕΒ ΒΟΒΙΒΝΕΒΒ ΒΟΝΘΒ, 
ΒυΟΓΚΗΒΟῊΒ ΤῸ 

ΒΟΒΙΒΝΈΒ, ΑΕΜΒΤΒΟΝΕ ἃ 60, 



Ἑπίοσοᾶ, δοοογάϊηρ ἰὸ Αςί οὗ Οοῆρτοδα, ἰῃ (86 γοδσ 1877, ὮΥ 

᾿ς ΒΟΒΙΒΝΕΒ, ΑΕΜΒΈΤΒΟΝΑ ἃ ΟΟ. 

Ιη (86 Οἶἶοο οὗ {86 Τἡργασίδη οὗ Οοῦρτοδα δὶ Ὑ δδιἱπρίου. 

ΟΕΑΝΈ, ΕΔΙΒΣ ἃ ἘΟΡΟΒΒδ, 

ἘΣΒΟΤΒΟΤΥΡΕΒΒ ΔῊ ῬΒΙΜΤΕΒΒ, 

Ῥαειλιηει,πιλ. 



ΡΒΕΒΑΟΙ ΤῸ ΥὙ0], Υ.. ΟΚ ΤῊΝ 01} ΤΕΤΑΜΝΕΝΤ. 

ΤῊΣ ΟὐσπθηΐΔΙΎ οἢ ἴδο ἵπτὸ ΒοΟΟΐΒ οἵὗἁ βαπλιοὶ ΜᾺ8 ὑσγοραγοὰ ἴῃ αθστήδη ὉΥ (6 ον. Ὦγ. ΕἘᾺΡ- 
ΑΝΝ, ἀδθογαὶ βιυροσίηἰοπάρης οὗ β᾽1εαῖα δὰ Ηοηογ. Ῥχοίδεβοσς οὔ ΤΉΘΟΪΟΣΥ ἴῃ {μ6 Τ᾽ ὐν υβ Υ οὗ 
Βγϑεΐδι, δὰ ἴῃ ΕὨρΊ 68 ὈΥ {μ6 Βον. Ο. Ἡ. Του, Ὁ. Ὁ. ΤΣ. Ὁ., δηὰ τ6 Ἐν. ΦΟῊΝ Α. ΒΒοαῦῦθβ, 
Ω.Ὁ., 11.,. Ὁ., Ῥγοίδεβοσβ ἰῃ (ὁ ΤΟ] ορίοαὶ βου ΠΑΓῪ δἰ ασοθην]]ο, βου Οδγο] 8. 

τ. ΕΒΌΜΑΚΝ, ἴῃ μἷ5 Ῥχείδοο, ἀαἰοὰ Βγϑβίδυ, Μδγος 8, 1873, καγβ: 
ἼΩ τορασὰ ἴο ἴΠ6 Ἔχοουϊΐοη οὗἨ (μ6 ποτὶς ἐῃ ἀΐ8 βαύδσαὶ ρασίβ, 1 δια (9 9] οντΐηρ σοσηασθ. [Ἃἢ 

ἴδιο ἐγαπαϊ δου, Μ 8116 1 μάγο ἰσϑα ἰο (011|οὁτν {π6 στουπά-ἰοχὶ οΟἸοδου, 1 μανα ργοβοσυοὰ δὰ (ἈΓ 88 ροδ- 
εἰ 016 1:6 ἰοῃθ δῃά ἱταργϑαβ οὗ [1Π|61᾽ 8 ἰγαηβ]ίΐοη. Οἡ δοοουμῃί οὗ {6 δὐπηλι οα ἀοφίδοϊςλ γοΏθβα οὗ [89 
Μαρογοῖῖς ἰοχὶ οἵ (μοϑο Ὀοοΐκα, ἐξ βοοιπιθὰ (Ἢ τὴϑ Ὀοίίοσ ῃοΐ ἴο ρὶδοθ ἴδ ἰδχίυδὶ γειηδυῖκθ δηὰ ἀϊβουβ- 
κἰοῃβ, ἰοχεῖθποσν 10 [Π6 γασουβ σοδαϊηρβ δηᾶὰ οπιοηἀδίίοῃβ, ἀμ ἀοσ 186 ἰοχὶ οὗὈ [6 ἰγαῃβ]ἰΐοη, θαΐ ἰο 
᾿προγὶ ἐμοπὶ ἴῃ ἴΠ6 ὀχοροῖίοαὶ ὀχρ δηδίΐοηβ. [Ι͂ἢ {πῸ Ἵχοροαὶβ 1 μβανὸ ἀορδγίοα ἰὴ ὁπ ροϊηϊ ἔγομι (9 
ἔοστω υδ08] ἴῃ {1}. ΒΙ0]6-  οσίς, πδιλοὶυ, ἰμαίθαα οὗ Ὄχρ]δηςιοηβ ἀηάθν οϑδοὺ γογβα, 1 ἤδνθ ρΊγοη 80 
ὀχοροβὶβ (μδὲ τοργοάυοθα (Π6 οοπίοηϊ οὗἉ {Ππ|0 ἰαχὲὶ ἴῃ οοπηοοίοα ἀονοϊορηηθηί, [0] οσίηρ (86 τεοοϊνοά 
ἀἰνίεΐοη οὗ γϑῦβεβ.0 “Ἐχοροδὶα," ἱμογοίογο, οὐ. “"βοϊοηῆς Επχροκβιίϊοι," πουἹὰ βαγθ Ὀθϑὴ ἃ βιίοσ 
μιοβάϊηρ ἴον (80 βοοοῃῃ πῃ αυσαίΐοη {Π8η “Εχοχοίῖο8] Εχρ  δηδιϊοηβ."  Ιὴ (δ ποχὶ αἰνϊβίου, ἰῃ- 
βἰοδὰ οὗ [16 ὑδυδὶ μοδάϊηρ, “Βορπιδίιὶς δηὰ ΕΠ} ςδ] Εὐπαδπηιοηΐδὶ ΤΒουρα, 1 αν οἤοθθη 88 ἃ 

ΤΏΟΥΤΘ ΔΡΡγορσγίαϊο ἀφαϊρηῃηδίίουῃ ἴος ἰἤθδ Ῥγορ οι 1ο81- ἰδίογοαὶ θοοκβ: “ἽἸΒοοογαιϊο- Ηἰδίοσι 81] δηὰ 
ΒΙΌ] 1 Α]- ΤΠ ΘΟΙοΖΊο8] Οοτμπιθηία,)" ἢ ἴον τ δύο ἤοσθ ὁ ἀο ὙῈ ἃ ΠΟῪ βίορ ἐπ 116 ἰδίοτ! δὶ ἀ6- 
ψοϊοριηοηὶ οὗ (86 ἸΤΠΟΘΟΟΓΔΟΥ ἴῃ [Ιβγϑο], δῃὰ ψ|1} (0 τῖάος υῃϊο] ἀρ οὗ [86 το] κου δ- οἰ ΐσαὶ 
{πὰ τ ΐο 8886 18 σοοῖ ἴῃ (86 δανδηοίηρ τονοἰδιίίοῃ οἵ αοά. Ἑτοπι (μἷ8 ροϊηὶ οὗ Υἱοῖν οὔ {{16 ἃ.15- 
ΤΟΤΎ οὗ τονοϊαϊΐου δηᾶ (6 ἰπθοσγδου, [86 οοτησωθηΐβ δηα σοιηδυῖζθ οὗ (18 βοοϊΐοη δῖο ἱηίθηάοά ἰὸ 
ΒΟΤΎΘ Ἀ8 ΘΟ ΤΙ υ[Οη8 ἰο [86 ΠΣ Ποτίο ἴοο 1116 οὐ] ἰγαίοὰ βοΐθηοθ οὗἨ [μ6 Β10]}ς4] ΤΉ ΘΟΙΟΩῪ οὗὨ {86 
ΟΙά Τοδίδιροηί. [1π ἴμ6 Βου;]οἰἾο8] βοοϊΐοη, ἩᾺ1161 μᾶνο αίνθη ΤΥ οτῃ πογάβ, 1 δυο σϑίδον οἰϊοὰ 
116 ἀΐνγοσθο πΠΏΘΘΘΟΒ οὗ δηοϊθηϊ δηὰ πηοάογῃ {ἰπηε8, ἔγοιη νΏοσ 1 οου]Ἱὰ ἀογῖνθ ΔῺΥ σϑ] δ τηδίθ- 
τἶδὶ ἴον γυλ] δρρ οδίύάοη δηά ρασιθηθιΐο 80 οὗ (6 ἰαχὲ οὐ ὑδὸ Ὀδβὶβ οὗ {86 ργοοθάϊῃρ βοϊθηι18ο 
ἀχροαδϊϊου. 

“ἸῺ ΘΥΘΙΥ Ῥασὶ οὗ ΤΥ ποτὶ οὐ {Πἷ8 ροσγίίοη οὗ ἴμ6 ΟΪὰ Τοοίδιροηὶ Ὠἱδίουυ οὗἩ ἰὸ Κίηράοιι οὗ 
Οοά, πιὰ ἰω ἔπη οὗ τε] ρουθ- ἢ 168] τονοϊαίίου, 1 αν θη ΘΟὨδίΔΏΓΥ σοιϊηδοά οὗ δηὰ ἀθορὶν 
ἡταργοδοοὰ ὈΥ ἃ ρὑγοίουπά βαγίῃρ οὗ ΆΜΑΝΝ, πὶ βίο 1 μότὸ οἶοθο: “ ΕΥΟΥΥ͂ Ὀ101168] ΒἸθΙΟΥΥ ἷβ 8 
ῬΤΟΡΆΘΟΥ, ποῖ 18 [18]1ο (Βτουρῇ 411 [6 οσπίασῖοβ δηὰ ἴῃ [86 δοιὰ] οὗἨ ΘΥΟΣΥ Βυπιδη Ὀεΐηρ. ΕὙΟΙΥ 
ὨΪδΙΟΥΥ͂ θοΔΙα (86 ἰτλαρο οὗ τἤδῃ, ἃ δον, ψ ΐομ 15 θαυ δηα δϑῆθβ δηὰ ποίην, ἰμΒ 9 βϑηβίϊο Ἰοἰίοσ; 
Βαϊ 416 8 δοιὶ, (6 Ὀσοδίῃ οἵ Οοά, [π6 116 δῃὰ {89 ᾿ἰκῆς, ποῖ βῃϊηθα ἴῃ (Πς6 ἀδεῖς, δηἀ οδηποῖ Ὀ6 

σοι ρσομβοιάοα ὉΥ (89 ἀαγίζηθδα. Το βρίτίὶὶ οὗ αοἀ ἰῃ Ηἰἴθ9 ποσὰ σϑυθ4]8 ἱϊβο ] δ (το 56} -ϑυδιοΐοης 
ἴῃ [6 ἴοστῃ οὗ 8 βοσυδηΐ, ἰῃ ἡδεῖ, δῃὰ ἀνγ6}}5 δισοης 5 [0]] οὗ ζταοο δηὰ ἰγυῖ}.᾽᾽ 

Α8 τοραγὰβ (86 ΕπρΊ] Βῃ οἀϊιοη, ἰἢ6 τοῦ 86 Ὀθοη δὸ ἀϊνι θὰ ἰπδὶ τ. ΤΟῪ Ῥγοραγοὰ (ἢ9 
ἙἘχοροίοῦ! δπὰ Ηϊδιογί αὶ βοοίϊζοηβ, δηὰ ραϊὰά σδγεΐαϊ δὰ ταϊηυΐο δἰἱθηϊίου ἰο ἴπ6 ΗΟΌτΟΥ ἰεχὶ; Ὦγ. 
ΒΒΟΑΌΥΒ [86 σεορτοἀυοοα 86 Ηοπἑ]οιοδὶ δὰ Ῥγασίοδὶ ρογίΐοηδ, ραγί]Υ οοῃἀθηβίηρ πα ῬΑΥ]Υ θη- 
Ἰαυρίην [86 οτἰρίπαὶ ἔγοὰ ΕΠ ρ] δ ΡοῦτοοΒ, θα ρϑοΐδ!]]γ ἔγοαι Βίβῃορ Η αἱ," "Β Οοηϊοιιρ δίδομβ δῃὰ 86τ- 
ΤΩΟΏδ, ΜΑΤΤΗΚῪ ΗΕΝΕΥΒ Οοϊηπηθηίαγυ, δηὰ Ὦσ. . ΤΑΥΤῚ ΟΒ᾿Β 119 οὗ θανϊά. 

ΡῬΡΗΠῚΡ ΒΟΒΑΞἙῈ. 
εν Ἴοκε, 48 Βτοι ουδὲ, ΜΔΣΟΙ 1, 1877. ᾿ 

Φ[! ΒΕ χοροίϊοαϊὶ δπὰ Οὐ 6 6]" 5 ἰῃη9 Ὠοδάϊηρ δὰἀορίοα ἴον ἐδ δοοξΐοι ἐῶ ἐδ15 ἐσδῃ δ᾽ δὲ! οι, ) 

{{ Ηἰδιογίοαὶ διὰ ΤὨϑοϊοκίοα᾽ ἴω ἰδ ἰγδῃδ᾽ αἱ οι.) 

Ν᾽ 

Ἂς χι:- 



ὨΙο Ζθα Ὁγ (ὡοοσίςο 



ΤΗΞ 

ΒΟΟΚΘ ΟΕ ΞΑΜΌΕΙ, 

ΙΝΤΒΟΡΌΟσΤΊΙΟΝ. 

1. ΤῊΒ ΝΑΜΈῈ. 

ΤῊ ἘΠ6 οὗ [686 ὈΟΟΪΚΒ ἷ8 δὴ ἰηἀϊ᾽οδίίοη ποὶ οὗὨ [μοῖγ οτἱρίη, Ὀπὶ οὗἨἁ ἐποὶν οἰἰὐἱοῦ δοη θηίΐδ, 
ΑἸΙΒουρΉ ἰδ 18 ΟὨΪΥ ἰπ (0 γεί ὈοοΚ {πδὺ (Π6 ποτκ οὗἩ (86 Φπᾶρο δῃὰ Ῥτγορδιοί βδῃιποὶ ἰβ οχ- 
ῬΥΘΒΘΙΥ το] δἰοθά, δὰ ἰπηβοῦ, πιὰ 1η6 αἰγνίπο τη ϊβϑίου ὙΠΟ ἢ δ6 δὰ ἴο [8] 0. δ} δπὰ 
Πανὶ, ον συ τ οτο πιδᾶθ ἴο ἴδ κὸ ργϑοθάθηῃσο οὗ ἔμϑι, γοῦ (0 πδηίηρ οὗ δοίδ, ὈοΟΪΚΒ δὲογ 
ΞατιΠ6] ἰδ σι δοὰ ὈὉγ (86 ἔπού {μδὺ Βατωθοὶ, ὈΥ͂ Εῖθ σομβρίσπουβ ροβί(ἴοπ, 858 ἰξ ἰα βοῦ ἑοσ ἢ ΟὨ]Υ 
ἦπ (86 Βταεὶ ὈοοΪς ἱπ ἷδ ᾿ϊ οἶα] δα ΡῬτορμοίΐο οδῆοθ ἴῃ (86 ᾿ρῃῦ οὗὨ πρϑοΐϑὶ αἀϊνίῃβ 68}} δπὰ 
συϊάδποθ (86 Ὀοΐῃρ ποῦ τ ΓΘΙΥ̓ [86 61080 οὗ [86 ὑγου Ὀ]οα ροτγίοα οὗ (86 Ψυάροθ, θαΐ 8180 086 
[ουπάδίιίομαὶ Ὀορίπηίηρ οὗ [86 αἰ νί πον ογάδί "θα ΚἸΉΡῚΥ ΤΌ]6 ἰὴ 16γ86]}), ὑμ8 ὕονγοσβ ΤᾺ δθονθ 
{Π6 ἢγαι ὕπο Κίημβ, 80 ᾺΥ 88 {ΠΥ ἬΟΤΘ οὔοδθῃ δηὰ ο81190ὰ ἐμβσουρὰ ἶτα, δα ροϊηίβ ουὔϊ δηὰ 
ΤηΔΙηἰδίη8 ἴῸΥ (Π6 [5γ86} 8} Κηράομι, Ὑ1οΙ οὐγοβ ἐΐ8 οὐκ ΠΟ δηὰ ββ Ὁ  Π . ἴο πα, 18 
ἔσο ὑΒοοογαιῖο 8515 δῃὰ δἰ ση ἔσβηοθ. ΑΒΑΒΒΑΝΕΙ, ΤΟΙ ΓΚΒ ΓΙ ΒΟΥ (γα. τη 1ῖδν. ϑαρι. ἴ. 74, 
ἱη ΟΑΒΡΖΟΥ, «Ζιγοά. Ὁ. 212) : 4411 (86 οοπύθηϊθ οὗἨ Ὀοίδ ὈΟΟΪΚΒ ΤΩΔῪ ἰῃ 8. οοσίδὶ ἢ βϑῆβθ ὃ Γθ- 
ἰοττοᾶ ἰο Ξίδιαοὶ, οσθη μ6 ἀδοάπ οὗ 5860] διὰ Πανὶ, Ὀθοδῦβο Ὀοίδ, βαυΐηρ Ὀθ6η δποϊηιθά ὈΥ͂ 
Ββατηθοῖ, τόσο, 80 ἴο βρϑᾶκ, (89 πουῖκ οὗ μἷ8 βδπάβ." ΚΙΝῚ, αἱβὸ τ 1} βαυβ: “ΤῈ ὩΒΙΑΪΏΡ, οὗ 
Ὀοὺὰ 686 ὈΟΟΚΒ, ΝΈΟΙ ἴῃ ἴοσιη δηα οομύθηῦ ΔΓΘ 8} ἱΠΒΟΡΆΣΘΌΙΘ ὙΠ0]6, δθοσ βδζηιθὶ 8 6ὁχ- 
Ρ]ἰποὰ Ὀγ {μ6 δεῖ ἐμαὺ β'ιδιγθι6ὶ ποῦ ΟὨΪΥ ὈΥ (86 διοϊπίίηρ οὗ Κ'δὰ] δηὰ Πανὶ ἱπαυρυγαδίοθ 
[80 Κίηγάοια ἴῃ Ιβγϑ6], Ὀαὺ δ (Π6 βδῖηθ {Ππ|6 ὈΥ ̓ ὶβ Ῥγορβϑίϊο δοίυ εν οχογίβ 80 ἀοίθγηηΐηρ 
8δη ἰπβίθποθ οὐ [89 Βρί ὴϊ οὗἁ Κ'ΔῈ}᾽ 5 σουδγητηθηῦ 885 γ76}} 88. αν  Β, ἐμαὶ 118 φογογηπηθηΐ 8180 
ΤΑΔΥ͂ ὃὈ6 τορϑγαθα 88 ἱῃ ἃ βοχὺ [86 οοηἱπυδίοη δηᾶ οοτιρ]οίίου οὗἉ [86 τοϊοστηδίίοη οὐ [86 8βγ8»- 
ΦἸἸΟἸ6}} ὉΠ ΘΟΟΓΔΟΥ͂ θοχΌη ὈΥ (86 Ρτορβμοῖ.᾽" (Ιπἰτοἀποϊοι ἰο Ῥγορβμοίλοβὶ Ηϊδίοσίὶ αὶ Βοοῖα οὗ 
Ο. Τ᾿ [Ομ ΒΚ  ογεῖρη ΤΑοοῖ, Δλδγαγν), Ῥτεῖχοά ἰο Κο]. ΓΥ͂. (Φοδλ., δπάς., Βαϊ), Ρ. 4). 

δ 2. ῬὈΙΥΙΒΘΙΟΝ. 

Ιη 186 ΗΘΌΓΟΥ ΤΠ βου β δηὰ ἴῃ [86 76 ]8} 1ἰεὺ οὗἩ ΟἹ Τοσίδιηθηΐ ὈοΟΪκα ΟὨΪΥ οη.6 ὈΟΟΙΚ 

οὗ βδιηθοὶ, γθοῦ,, ἷ6 σίγθοη. 18 αἰνἱδίου ἰπίο το ὈΟΟΚΒ πο {18 ὨϑΙηΘ, 85 τὸ δηᾷ ἰὐ ἴῃ 

ΟἿΥ ῥχϊηΐοά ἰοχίδ οὗ [86 ΟἹ Τοβίδιηθηΐ, γγ88 ἔσγαὶ ἰηἰσοάπορά ἴῃ {Π6 δἰ χύθοη ῃ οοπίατΥ, ὉΥ͂ 
ΒΑΆΙΕῚ, ΒΟΜΒΕΈΟ, αὗνοσ (ῃ9 ὀχϑιῃρὶο οὗ 80 βορίυδριην δηὰ ἐῃθ υϊμχαῖθ, πα ΤΔΥ 6 Γ6- 
Αγ 6 85 ἐμ 8: Δρρσοργίίο, ὑμδύ [πὸ ἀθδίἢ οὗ ὅδ}, ὑμαὺ δροο- τ κί ηρ ΟΟΟΌΓΤΘΩΟΘΘ ἱπ (ἢ9 
ΘΑΥΪ ἰδίου οὗ [86 1αγϑο Β ἢ Κιηράοπι, ἴοσηηβ [6 ο͵0866 οὗ [86 δτεύ ὈθΟΚ. Οὐ ἩδθΌΓΟΝ 
οὐϊοπβ οὗ 6 Β͵Ὁ]6 ΦὉ]1οτν 89 βουθηίν ἴῃ αἰνϊ ἀΐης (896 ΗἩΘΌΓΘΥ ὈΟΟΚ οὗ β'ΐδιλαθὶ ἰηΐο ἔτο 
Ῥατίδ ; (860Ὺ (860 ΓΧ Χ.) ἀϊά ποῦ, ΒονΟΥΟΣ, πϑῖιθ ἴϊι666 ἴνγγο ὈΟΟΚΒ αὖθοσ β'ᾳδιηποὶ, θαΐ ἱποϊυάοα 
ἴΒοπὶ πὶ [80 ὕπο ὈοΟΐκ8 οὗἩ Κίπηρ, ἰπΐο ποῦ ὑΠΟῪ ἴπ Π{κθ τρδηποῦ αἰνϊ ἀοὰ Π6 οτἰρίπδὶ 056 

Ἠδοῦτον ὈΟΟΙΚ οἵὗἉ ΕΚίπρῃ, Ὁ32)0, ἸΠΟΣ δ. 6 ΘΟΙΏΠ.ΟΙ ΠΑΙῚΘ “’ ΒΟΟΚΒ οὗ [809 Κίηράαοπιδ,᾽ βίβλοι 
βασιλειῶν. Αἴἶδοσ 180 ΘχΘΙΣΡὶθ οἵ [80 βορίπαρίηὐ τὸ πὰ ἰῃ [80 ατοοῖκς ΟΠ ΌΣΟΒ- ΔΓ Ο.Β ̓ : Αἶδο 



2 ' ἹΝΤΒΟΡΟΟσΤΊΟΝ ΤῸ ΤῊ ΒΟΟΚΙΑΗ͂ ΟΕ ΒΑΜΤΕΙ, 

πῃ [80 Ῥισαίε δὰ {Π6 1,δἰΐη ΟὨυ ΓΟ -ἈΓΒοτΒ, ὑι 15 αἰνίβίοη οὗ (86 ῬΟΟΚΒ οἵὗὁἨ βαιιυοὶ δηὰ Κίηρε 
88 0η4 ᾿ἰδύοτϊ 641] ποσὶ ἱπίο ἤὍΡ θοΟΙκΒ οἰ θὰ δα ἐμο ἕοαν βίβλοι βασιλειῶν, ἰϊδνὶ τεσωπι οΥ γέφπο- 
γωηι. ΤὨΪΐθ ὙΔΥ ΟΥ̓ ΘΟπιἰηίηρ, ἀἰν!ἀΐηρ, δπα πδυλΐηρ, ἰπ το οὐγ “ ΒΟΟΚΒ οὗἉὨ ββδιωμυ δ) 8.6 
ὨΌΤΑΘΟΓΘα 85 βασιλειῶν πρώτη, δευτέρα “ Εἰτεί, Βοοομὰ Κίηρ᾿᾽ (οομιρ. ΟΒΙΘΕΝ ἴῃ ΕΒΕΒ. Ζ 7 Ε. 
ΥΙ. 25, δμὰ 7ϑγοσιθ, ἤγοῖ, Οαἰ.) ΘοΟΥΤοΒροπ 8 οοσίδί ἢ]γ ὕο [86 φϑῆθγαὶ οοπίθηϊβ οὗ ἴμιοβο θυσ, οὕ 
ἸΏΟΥΘ ῬΥΘΟΪΒΘΙΥ ὕνο, ὈΟΟΪΚΒ, 80 [ᾺΓ 88 1ὑ οοῃβίβίβ οι θγ οὗ {6 ἰδίοσυ οὗ [86 ἰίπράοπι ἰη ἐμ 6 
ΟΙά Τοβίδιιθηῦ οονθηδηύ- ΡΘΟρ]0, δῃ ἃ ΔΡΡΘΘΙΒ 88 ἃ σοοῃηδοίοα ὝΠ0]6 ἰῃ [86 σορϊηθοῦβ Παῖσὰ- 
ἶνθ ἔγοηι βιδιμι 6} 5 οἰσύμ ο (6 (ἀπ|θ οὗ [λ6 ΒΑΌΥ]οπίδη Εἰχὶϊθ. 

8 8. ΟὈΟΝΤΕΝΊ, 

ΤῈο οοπίοηϊ οὗἁὨ {π8 ὈοΟΐΒ οὗ δι 8ὶ] ἷβ ἰῃ σεπογαΐ (86 Ὠἰβίογί δὶ ἀδυοϊοριηθηΐ οὗ (86 
ΤΉ ΘΟΟΓΔΟΥ͂ ἴῃ [86 ΡΘΟΡ]Θ οὗ Ιαγ86] ἔσομι [8:6 ὁπὰ οὗἩ (86 ροτίοά οὗὁἩ ἴδ Τυάμοι ἴο πϑᾶῦ {86 οηὰ 
οὔ δο γογοσπιιθηΐ οὗ Κίηρ Πανὶ, δηα ὑμογοίοσθ θα Ὀσϑοθθ ἃ Βρ806 ΟὗἁἨ ὨΘΑΡΙΥ Οη6 παηάγοά δηὰ 
ὑποηΐγ- Αγ γϑαῖθ, δυουῦ 1140---1016 Β. Ο. (ΚΕ ΈΙΙ,, Οὕπιπι. οπ ϑαπι., Τπίτοά. Ρ. 23). ΤῊΘ Ὀοχίη- 
πἷηρ οὗ [86 ἤγεέ ὈΟΟΙ ᾿πίτοάτο68 υ8 ἱπίο {μ6 ϑηα οὗ [86 ροτίοα οὗ ὑπο Φπᾶροβ ἀηάον [86 Ηἰρῃ- 
Ῥτίοδε ΕἸ}, βδγγδίϊηρ [8.6 ἰδίου οὗ [86 δημουποοιιθηῖ, Ὀἰγίῃ, οὐ] μοοᾶ, δια οδ]]ηρ οἵ 
βϑια!6)] (688. 1.---ἰ}.), δῃὰ (86 του] θα Εἰδύογυ οὗ [86 ρθορῖὶο ἰπ [η6 Ἰαΐδοσς ρατὶ οἵ 1.16 ταΐβρου- 
ογημοηὺ οὗ ΕΠ διιϊά οοπδίδηῦ υηΐοτγίπαΐθ οομβίοίδ τὶν [86 Ῥ ]αἰΐηθ8 (6Ἀ. ἦγ. βᾳ.). 1 μδῇ 
ΤΌ]]ονσα ὑ.6 ἰδίου οὗὨ [δγ80] απάθσ Ξβαπιυθὶ 86 ἰδ 1680 Τυὰρζὸ δὰ 83.860] 88 ἴ0 βγοὶ Κίηρ ὑρ ἴο 
1:6 ἀοδίῃ οὗ ββδιηῦθὶ (οἰ. χχνυ.), δπὰ 5.80] (οἷ. χχχὶ )----ἰ ἢ [86 δεοοπα ὈοοΪκ--- ἩΒοθ6 οἰκί πα] 
οοπποαοίΐοη τὶ (80 Βγεὺ ἰβ ἱπαϊσαύθα ποῖ ΟὨ]Υ {ΓΙΑ} ὈΥ ἴδιο ἔδοῖ (μαῦ 86 Τηδβογοῖϊο δρ- 
Ῥοπάοα τοιηλσῖκα ΔΙῸ Ρἰδοθα ΟὨΪΥ δὖ [Π6 ὁπὰ οὗ [16 δοοοπᾶ ὈΟΟΚ, Ὀαΐ αἷϑο ὈῪ {8:6 οοβθ Οὐ; θ0- 
τίου Ὀούποοι (86 ἰδύοσί 66] οοπίθη!ξβ οὐ π6 ὑπο---ἶι!ο Ὠἰβίοσυ οὗ [89 ρογογητιθηὺ οὗ Ὠανίὰ 
δἰπιοδῦ ὕο 18 ὁπ, Ρ ἰο ἴδ ῥαπίβτιθηΐ 1η8᾽ οοα Ὀγ αοἀὰ ἴογ [86 πυμιθογίηρ οὗὨ [89 ῬΘΟΡΙΘ, 
ἕογτηβ 186 οἰἱοῦ οοπῃίθης, που 108 ργορθγ σομοϊυβίοη 8 ἰουπᾷ ἴῃ 1.16 Ὀορί πηΐπρ οὗ {86 ἢγϑῦ 
Ὀοοῖκ οὗ Κίηρβ, τ μβθγο αν ἀ  Ἰδϑὺ βίοἰζηοθδ δπὰ ἀθδίν, δὰ βοϊοσμοῃ ΒΒ δοοθαδβίοῃ, ἃτὸ σοϊδίρα. 
ΑΒ οἱ [6 016 δΒἷἀο ἴμ6 οομύθηϊ οὗ [16 Ὀοοῖκα οὗ ββδιυυ οὶ ροθ8 οὐδ ἰῃΐο {86 Ὀσχίππΐηρ οὗ [λ6 
"οοῖκβ οὗ ΚίῃρΒ, 5ὸ 'ῃ {86 οἴμος ἀἰγϑοϊύίοη ἰδ σοπηθοία ᾿ϊβ6 1  ἐτηη Δ Ι Υ τὰ (9 ὨἰΒΌΟΙΥ οὗ 
186 ΡῬοορὶθ οὗ Ιαγϑοὶ πὶ (86 θοοῖ οὗ Φυάροαθ. Το ΟἹ]ὰ Τϑοϊαπιθηὺ Εἰδβύογυ ἴῃ ἐΐβ8 ὕτγο βοῦογβ-- 
ου ἐδθ ὁπ βαπὰ ὑ86 τϑνοϊδίΐοῃ οὗ {89 ᾿ἰνίης αοὰ ἴο Ηΐδβ ομοβϑῃ ρϑορίὶϑ, δῃ ἃ ου ἐδ οἵα 
Βαηᾷ (86 ΓΠΘΓΘΌΥ σομαϊιἰοηοά ἀθϑιλθϑθον οὗἩ 86 ΡΘΟΡ]6 ἰοταιάβ ἐΐα Οοα ἴῃ 1ϊθ σθμ ΓΑ] τοὶ σίουβ- 
οἰ ὶςαὶ 11{6-- τόδ Ὀ6 τοραγαθά ΟἿΪΥ ἤτοι 4:16 ἰμοοογαίίο ροϊηΐ οὗἁ Υἱϑόῦν, δα [: 0 ὨἸβύουυ οὗ (86 
κίηράοπι οὗ ἀοαἂ ἱπ [μ6 ῬΘΟΡ]6 οὗ Ἰλγδοὶ, απ ἐΐ8 ἰδίου δον ᾽8 ἴῃ ἐμ: οοῦγβο, δῃὰ 6βρ6- 
οἶδ! αὖ (λ9 δηὰ οὗ {π6 ρογίοά οὗἉ [86 Φυάρεθ, 8 ἀθθρ ἀθο]πο οὔ 6 ΤΉ ΘΟΟΣΔΟΥ. ΤῊ γον Δ [1 01}8 
οἵ οὐδ βανίης βόῦγοσ ἴῃ ἴδ ἔπηο οὗ ἴμ0 Ψπᾶροδβ, ΔΙ ΥΔΥΒ ΒρΟΣΘαΪο, Ὀθόδῖθ 1688 δηα 1685 ἴγθ- 
υρηί ἰοναγάβ 8 πὰ, ΤὴΘ ΡΘΟΡΪΘ Ὕ6͵Ὸ 8 Ἰοῃρ ὑΐπη6 πῃ θομᾶδρο ὑπάογ ἴμ6 ἀοπϊπΐοι οὗ ἰδ6 
ῬὨΣΠἸβηο86, δὰ Βδιμθοη᾽ ΒΒ ὑυγθηῖγ -Ὑοδγθ- ἀροβὶρ οου]Ἱὰ Ὀ6 ἀοδοσϊδοα (σᾶς. χὶϊὶ. δ) ΟὨ]Υ͂ 85 
[86 δεσίηπίπς οὗ [Ὧ6 ἀ6] γόγϑηοθ οὗ [δγϑοὶ ουῦ οὗἉ ἰοΐγ απ, ΤῈ ἱπίογηδι ρο] 168] 116 Ὑγ88 
σοι] οἰον ἀἰδἰηὐορταίοα, [Π6 βαποίπιατγ-δοσυΐοο δὰ ροσβῃ θά, {πΠ6 ῥτἱοδίμβοοά νᾶβ οοττυρίοα, 
ἰάἀοϊδίγν πὶἀθερτοδὰ, σοῦ] θαβηθβθ δηὰ ἱπιτ ΣΆ Ὑ μδὰ (Π6 ὌΡΡΟΥ μβαπᾶ,. Τμΐβ ἀθορ ἀθοὶΐῃθ ἱβ 
Ῥἱοἰατγοά ἴα [80 Ὀορὶπηΐηρ οὗ (86 ἄγεὺ θοοῖ οὗ βδιωηποὶ, ἴῃ ἱπιπηοάϊαίθ δοπηθοίίοι ἩΪ (86 ἀ6- 
βοτὶ ρίΐοη ρίνϑπ ἰπ [86 Ὀοοῖκ οὗἉ Τυάροθ, ἰπ [8:9 οοπάϊιίοη οὗἨ [86 τοὶ: ρίουβ οἰ ιἰς8] 11 ἴδ ἀπάοϑγ [86 
Ηἰἢ-ρυ δι μβοοὰ οἵἉ ΕἸΐ, δπὰ ἰῃ [86 ἀοδθοσαίζοῃ οὗ (86 ργϊοαίμβοοαὰ πτουφῦ ὈΥ 86 φοά]θββῆθβθ 
διὰ πνἱοκοὰ ἀθϑὰβ οὗ ἰδ ὕνο βοῃ8; διὰ ἔγοσα ἐδ (8 ὑβμιθοοῦϑοῦ τᾶβ οχίσι οδύθα ὈΥ βδπιαθ}Β 
Ἰδθοτβ 85. Βῃορμοῖ (ἀρο) δὰ Ῥσορβοϑῖ, δηά ὑπᾶον ἴμ6 χκυϊάδηοσο οὗὁ Θοά τϑβ 1ϑα ὉΥ μΐδ σγοδὶ 

Ἐδίοσπι ον ἰπῦο ἃ ΠΟῪ ρῥδίἢ οὐ ἀϑυθὶορτηθαὶ, ὙΠ Βουΐ, πᾶοσς βϑιθσοὶ δηὰ [86 σουαὶ σταΐθ ἴη- 
ἐτοἀποοὰ γ᾽ ἷπι, ΡΟ 64] τϑϑάομι δπὰ ἱπάθροπάθῃοο οὗὁὨ μοδίμϑῃ ροότοῖβ (οὗὨ ἐμ ῬὨΣ ἰδ ηο8 
ἔῃ 18} Βγεὺ ρ]8.6) ἴγαϑ σταάυδ!γ δοιίονοὰ, δὰ πὶθιῖη, [π6 ἰπύογη δὶ ἐποοσγαῦϊο δουθηδηῦ- τοὶ - 
ἐἷἰοι Ὀούτγθθη {86 ῬΘΟΡΪΘ οὗ [βγϑοὶ δηὰ ὑποὶρ αοὰ γγᾶβ γτϑηϑυγθὰ δηὰ οχίοπαθα οὐ (δ Ῥδεὶβ οὗὅ 
186 τοβίογοα ὉΠ δηὰ ογὰοσ οὗ ρο [68] δηᾶ παιϊοηδὶ 118 ὈΥ [16 ππΐοπ οὗ [86 ρσορμοίϊο διὰ 
ΤΟΥΑ] οἴἶοοα. Τοοκοᾶὰ δὖ ἔγοιῃ (ΐ8 ὑμοοοσγδαίίο ρμοΐπῦ οὗ υἱϑῖν, (9 Ὀοοΐκα οὗἨ β'διλθθὶ Βαῦθ δὰ 
ΘΡοοδ- δ κἰηρ σου θὨ. 

Ετοῖὰ [86 {δ γ66 ὈΥΐποῖρδὶ ῬΟΙΒΟΙΒ ἴο τῆδὰ (μΐθ Ἰοππάἀδίξομ δ] Ὠἰδύοτι δ] ἀθνυθιορπιθηὺ οὗ 

ἴδιο ἐμΘΟΟΓΔΟΥ͂ ΟἹ 118 ὨΘῊ ΟΟΌΓΘΘ δύζϑοι 68 ἰ[96] ἢ, {86 οοπύίθηϊα οὐὗἩ (86 ὈοοῖκΒ οὗ βδιιθθὶ αἰν!ὰθ 



ἃ 8. ΟΟΝΤΕΝΤ, 8 

ἐμοπιδοῖτοα ἰηΐο ἰὮγοθ ογίποίραὶ σγουρο: 1) 1 ὅδ. οἶβ, ἱ.---τῖ. ε 7Τῆς λιρίογυ 97 ϑαηνμεῖ 5 

τεδίοζοσς οὗ [τ9 ἀθδρ- δῦ θη ὉΠ ΘΟΟΓΘΟΥ͂, Δπᾶ ἰουπάογ οὗ [0 16γ86]} 18} Κἰηράοια. 2) ΟἾδ. υἱϊΐ.---- 

χχχὶ.: Τ7ῇᾷῷο λἰδίονυ 9" ϑαυἱ απὰ λα ξίησάοηι ἴτοτα [9 Ὀορίπηΐπρ᾽ οὗ εἶθ ρογοσηηηθηῦ ἴο Ηὲδ ἀθδίῃ. 
8) 2 δι. ομβ. ἰ.---  χίν : 7. Αἰδέονῳ 4. ἐδέ φονεγηπιεηέ φ Τανϊα. 

᾿Αοοονάΐης ἰο ἔμο8ο ἰμγθθ ῥγίποῖραὶ ροὶπίϑ οἵ υἱϑοῖν, ἴδ: οοπίθηία ἀϊνίἀθ ἐμοημβοῖγαθ 88 
ΌΙΙΟΜΕ: 

ΕἸΒΘΤ ΡΑΒΒΊ, δ 

βάνσει.---1 ἤδη, ΟἸ. ὶ.---ὐὶ 

Εβαταθ 61, Σιἴ6 δὰ Ὁ ουῖς δα ὅυάᾶβο δηᾶ Ῥτορδοῖ, 

εἶα δἷστα Ὀοΐῃρ δ γοίοσσηδίίοη οἵ [86 ὑβμβθο ΓΔ ου δηὰ ἐδο ἑοππάϊηρ οὗὨ [86 Τποοογδίοδὶ 
κιηράοσῃ. 

ΕΊΒΗ͂Τ ὈΣΨΊΒΙΟΝ. 

Ἑανῖν ᾿ 8 9, ϑαηιμεῖ, 1 βδῃι. οἶδ. ἱ.--- ἢ, 

δες, [Ι. Κατιυο 5 Ὀϊσίν, ἰπ ἀπδτσοῦ ἰο Ῥσαγοσ, οἷ, ἷ. 1-20, 
δος. ΠΙ|. βδιυυθὶ ἀοαϊοαίίοι,---τοδίοσαύίοι ἴοὸ ἴμ6 1,οτγά, ΟἈ. ἱ, 21--28, 
8... ΠΙ. Ηΐξβ πιο μοτ ῬΓΑΥ͂ΘΣ ΟΥ̓́ΘΣ δῖα, οἷν, ἰἱ. 1--10. 

Βοο. ΙΥ- βαπιυο 5 βουυΐοϑ Ὀϑέοσγο ἐμ 1οτὰ οομέγαδίθᾶ τῖτδ ἐμ6 δϑοσαϊπδδομ οὗ ἐδ9 ἀορθηο- 
ταῦο γι οδσίβοοά πὶ (86 Βουδο οὗ ΕἸΐ, οἰ. 1Ϊ, 11--26, 

8... Ὑ. Τδο ΡτΟΡΒΘΟΥ οὗ αοα ΒΒ ρυπίβῃτηρηί οὗ ἘΠ᾿ 5 Ββοῦθο, δπὰ οὗὨ [86 ΟΔ]Πΐπρς οἵ ἃ ΓΑΙ [Ὁ] 
Ῥγοδί, οἷ, 1ἱ. 27--36. 

Βος, ΥΨΊ. βαιοπο}"5 6411 (ο ὃ6 ργορμοί δοηρείδο οὐ (8 ᾿δοῖς οὔ ῬΧΟρΈΘΟΥ͂ ἰπ [βγδϑοὶ, οἱ, ἢ], 1-.18. 
Βοο. ΥΙΙ. ΤῊΘ Βοχίπηΐης οὗ ἰδ ῥγορμοίοδὶ ποσκ, οἰ. ἰἰ1, 19.---ἰἶν. 1, 

ΒΈΕΟΟΝ ῬὈΙΨΙΒΊΟΝ. 

ϑαημιοῦδ ρ»γορλοίίο-) μά ϊοίαϊ τονὲ, 1 βδτα, ο8. ἶν. 1---ὐἱῇ 1. 17. 

Ῥ ρεΐ ϑοοίοη.---π δὶ σου οὗἉ [86 ραπίβμιηθηῦ ρσορμοδίοἂ ὈΥ βδιιπθὶ οἡ ἴμθ6 Βοῦδο οὗ ΕἸΐ δηὰ 
οὩ 81} Ιετϑοὶ ἰη [86 ππίοσίππδὺϑ θα 0119 τι [86 ῬᾺ1] 9168, ΘΒ, ἷν. 1---τῇ, 1. 

Ι. Ι6τα0}᾽5 ἀου]9 ἀοίδαί δηά 1068 οὗ [6 Ατῖ, οι. ἰν. 1-1}. 
Π. ΤῊο ἰπἀρτοηὶ οα ἴδ 6 Ὠοῦθο οὗ ΕἸΣ, οἢ. ἱν. 12-22, 

1Π. Το Ατ ἴῃ (6 μηδ οὗ [86 ῬΒΣ] ε[η68 86 ἃ ἱπάρταοηῦ ομ Ιβγθὶ (οομρ. οἰ. ἱν. 22). 
οἢ. ν. 1--τἱῷ . 1. 

1) Οδαβιϊβοιηθηὶ οὗ (86 ῬΆΪ ἰ δἰΐποα Ὀδοδῦδο ἔμ οΥ Βμο]ὰ 116 ἈΥΑ; οἱ. ν. 1-12, 
2) Βοδίογαίζοη οὗ ἰδο Αὐκ, οἰ. Υἱ, 1-11, 
8) Βοοορίζοῃ δπά οι! ηρ οὗ [6 Αὐῖκ ἰῃ Ιδγϑο], ΟἿ. νἱ. 12. τῇ, 1. 

ιοση εοίξίοη.---ϑαημιοῖ ες ̓ζζογηιαδίοη 97 Ἰοραοῖ, οὮ. Υἱὶ, 323-17. 
Ι. Ιετδοῖ 8 τορϑηΐδησθ δῃὰ οοηνογεΐου ἰβσοῦ ἢ Ξδυλπ 6} Β »γορλεῖϊο ἸΔΌΟΣΒ, τασβ. 2-6. 

ΠῚ, Ταγβ61᾽5 υἱοίουυ οὐὸῦ [89 ῬῈΪΠἐ κυ μθ6 ἀπᾶογ ββαταυ θ᾽ 5 Ἰοδᾶ, νοῦβ. 7-14. 
ΠῚ. βαπηπδιγ Υἱὸν οὗ βιδιιι 61} τοογᾷ αδ ὕμάρσε, γοτα, 1δ-17. 

(Οἴοεο οὗ [89 Ρετγίοὰ οὗ ἴμο πᾶ 68). 

ΒΕΟΌΝΡ ῬΑΒΤ. 

βασι,.---1 δι, 16. Υἱῖῖ,--- χχχὶ, 

ΕἸΕΒῚΤ ὈΣΙΥΙΒΊΟΧ. 

Ἐουμαΐης 9} ἰδὲ Πραοϊ ἐἰφἦ, ξίπράοηι ὠπάεν ϑαυὔε τωῖο, 1 βδτο, οἶα. γἱ]].--- αι! 
Ῥῆπνεέ δεοδίοι.--- Τὰμλκ ργεραναξίοηδ, οἾκ. ΥἱΪ,, ΣΧ. 

1. Το οοσδδίου ἴῃ [86 ἀϑεῖτο οὗ [116 ῥϑορὶϑ [Ὁ ἃ Κίπῃο. 1ηϊογνίον οὗ ὑπὸ ΕἸ ογΒ τ 
βδυθοϊ, οἷν. Υἱϊΐ, 

ΤΙ. βαιατοὶ τιοοί πὶῦι 56], δηὰ Ἰθϑτηρ οὗἉ μἷ6 ἀΐνίῃο δρροϊεἰπιθηΐ ἰο Ὀ6 κίημρ, οἰ. ἰΣ. 



4 ἹΝΤΕΒΟΡΟΟσΤΙΟΝ ΤῸ ΤῊΕΒ ΒΟΟΚΒ ΟΕ ΒΑΜΌΕΙ, 

βεοονα βδοίϊοη.----381᾽5 ἱπαμοίίοη, ἰἴο 16 τον] οὔἶοοθ, οἢ. χ, 

Ι. 540} δποϊηὐεὰ ὈΥ βδιθοὶ, οἰ. χ. 1. 
Π. ΤὨο εκὲρηβ οὗἉ ἀϊνίηθ σοηβγηηδίίοη, οἰ. χ. 2-16. 

ΠῚ. ΤὮο σῃοῖοο ὉΥ Ἰοῖ, οἰι. χ. 17--21. 

ΙΝ. Τῆιο ἱποίδ!]αύϊοη δῃὰ μοιμδρθ (θα ποὺ οὗ [9 τΒΟΪ6 ΡΘΟΡΪ9)Ὶ, οἷι. χ. 232-27. 

Τλίγα ϑεοσίίοη.--- Εδίαδιἰϊδλπιεπέ απα σεπεναΐ τεοοσηΐδίοη οὗ ἐδ ξίησάοτα ὠπάεν δα, ο.5. χὶ., χὶϊΐ, 
Ι. βυ}5 γϑῦ νἱοίογΥ ΟΥ̓ΘΣ ὑπὸ Αταστηοῃ ΐθδ, οι, χὶ. 

11. ββδιαυθ} 8 ἰαβὺ δι άγϑβϑα, οἷ. χὶΐ. 

ΒΕΟΟΝῸ ῬΡΙΨΙΒΊΟΧ. 

Ατηρ ϑίχιῦε σουεγηηηεηΐ ὦ ἰο λδ τοϊεοίίοη, 1. ἕδτα. οἶδ. χὶϊὶ ----ν. 

Τιρεέ ϑιροξίοη.--- [Ὧθ ἀη 0] ἰηρ ΟΥ̓ Ηἷδ ΤΟΥΔῚ] ῬΟΥΟΣ ἐπ γἱούογίουβ Ὀδύϊ]οθ8 ἴοσ ἐπ βαϊγαϊίοη οὗ 
ἴβτδϑὶ, ο[8. σχ ϊὶ,, χὶν. 

Τ. Αγαϊησὺ 86 ῬΒὶ]πυΐη68, οἢ8. χὶϊὶ.---χὶν. 46. 
Π. Ακαϊηϑῦ [6 οἴου ϑῃθτιΐθθ ἀσουπὰ δρουΐ, ΘΕΡΘΟΙΔΠΥ Ατπδ] οἷς, οἢ. χὶν. 47--Ὁ2. 

ϑεοοπα ϑεοίίοη.--- [Ὧθ τοῤοοίζοι οὗ Κ'8δ] οσ ἷ8 ἀἰβορϑαΐθῃοο πὶ [.}6 τῶν δρδί δῦ Αὐμδ]οῖς, ἢ. συ. 

ΤΉΠΕΡ ὉὈΣΙΥΙΞΙΟΝ., 

Τὴες ἀεοϊίηε 9. ϑαι 6 ξἰπσάοηι, απ ολοῖοε ς᾽ Ῥαυϊα ἰο δὲ ξίπσ. Τῆὴε λιδίοτυ 9 ϑαυΐ 
7) οηι λὲδ τεϊοοίίοη, ἐο ἀΐδ ἀφαίδ, 1 ὅδ. οἾΒ. χΥἹ.---αχχί, 

ΤΕ νοὶ ϑεοξίοη.--- αγὶν λίδίονυ 97 Τασϊά, [6 Αποϊηίοά οὗ (6 Ἰωογὰ, οἷν, χτΐ. 

Ι. Ῥανί ἃ οἤοβοη δῃηά δῃηοϊηϊθα 89 ἰηρ ΟΥ̓ Βαμιθοὶ, οἢ. χτὶ. 1--18,. 
1. Ῥαυκοηίΐηρ οὗἨ 540} 8 δο] ὈΥ̓͂ Δῃ 6Υ]]} βρὶ τὶ ῦ, δηὰ Τλαν ἀ᾿ 8 ἤγεῦ ΔρῬΘΑΓΘΔΠΟΘ δ [ἢ σουχὺ 

οἵ δ] 88 ΒδΌΡΟσ, οἢ. χυὶ. 14-28, 

ϑεοοπα 'ϑ'ροίίοη.--- Ἔχε 8 πεὶῦ ταν πὶϊ [Π6 ῬῈ ]Π5(ποα, απὰ Φαυΐα"ε ἀεεὰ 9} ἀεἰσεγαποε, νιν ἰϊβ 
ἀἴνοτβθ ΘΟ βοα 6068 [ὉΣ ἶτὰ Δα [ὉΓΥ Ηἱἷβ γοϊδίΐοῃ ἰοὸ βϑα], οἢ8, χυἱ].---χ Ύ]. 80, 

Ι, Το ῬΒ ]ϊουη6 Ὠοϑὺ, δηὰ 6]1 40} 5 δ ΥΥ ΘὨΔΙΊΘηρο, οἷι. χνυὶϊ. 1-11. 
Π. Ῥανὶὰ δὰ Θο]ἱαίῃ, οἰ. χυἹ!. 12.--δ4, 

Π|. Ῥαγνἱὰ δὐ 358} 8 οουτχῦ, εἷ6 γι θη ἀρ πὶῖὰ Φοηδίῃδη ; 8} 8 Ὠοαίλ]ο αἱαροβί ἷοι ἴο- 
γΓ8 πἰπι, δη ἃ τη ΓάΘΓΟΌΒ αἰδοῖα οι αἱ ᾿ἐΐδ, οἢ. χυ]ὶ, δὅ----χΥ , 80, 

Τλϊγαὰ βεοίϊοη.--- ανϊα ἤδείπς δοΐογε Θανζ, απ Εἷδ ρογβοοαίου ὉΥ ὅδ], οἢ8. χὶσχ, 1---σχυ]ὶ. 12. 

1. αν δριμὺ ἔγοτη 56} 8 αἰΐδοϊκα ἕο ϑβιϑιωθοὶ ἰὸ Βδιηδ δηὰ Ναίοίι, οἢ. χῖχ. 
Π. Φοπαδίδαπ᾿β ΚΑ ΓΒ Ὁ] τη ἀβΐρ, δὐὐοϑιθα ὈΥ γορθαῦθα ᾿βι ο665] δὐΐθαιρίβ ἴο ΣΘΘΟΏ- 

6116 Κδὰϊ υὶτἢ Πανὶα, οἰ. χχ. 

1Π. Ῥανὶ 48 βἰχαι ἔγοπι 5'6δὰ] ἴο (86 ρῥτίοδὺ ΑἸ πλϑἸθο ἰπ ΝΟΡ, δηὰ ἴο [86 ΡῈ 1] β εἶπ κίηρ 
ΔΟΒΙΒἢ ἴῃ αδία, οἢ, χχὶ. 

ΤΥ. Ῥανὶ 5 πδπάοτίης 89 ἔπρί να ἴῃ σπᾶδῃ δπὰ Μοδῦ, δῃὰ {ῃ6 τηῦγάοῦ οὗ ῥγϑδίβ ἱπ 
Νοῦ Ῥετροϊγαιθα ὉΥ Κ(δυϊ, εἢ. χχὶϊ. 

Ὑ. θαυ ΘΧΡΟτΐθῃ06 οὗ αοἀΒ Β6ΙΡ δηᾶ ργοβογυδίίοῃ ἱῃ {πὸ Ὀδ 16 δραϊπδὶ {86 ῬὨ1]18- 
[ἰ68, ἰῃ ἷ8 θδίΓΑΥ ΔΙ ὈΥ͂ [86 Ζιρβίϊοϑ, διὰ νόον 89 Ἧϑ ψδυ  δἱὰ ὮΥ 564] ἴῃ 
{86 τὶ] ἀοτηοθα οὗ Μδου, οἷ. χχὶϊὶ. 

ΥἹ. Ῥανίὰ ϑποοιηΐθγβ 5848] τσ Ὲ 116 86 Ἰαύθον ἰβ ἸΑΥΐηρ ΒΏΔΙΘΒ Ὁ ἷπι, δηα ΠΟΌΪΥ ΒΡδγδβ 
εἶα 118 ἰῃ 6 σᾶῦθ οὗ (86 τηουηΐδίηβ οὗἩ Εηροάϊ, ὁ... Χχῖν. 

ΨΙΙ. βαιυιθ6}" ἀοδίῃ, δπὰ Πανὶ πη ϑγο ἰπίο [ἢ 6 ἩΠ|ῸᾺΘΥΠΘΕΒ οὗ Ῥβγδῃ, τ ἴδ6 ἰδίου 
οὗ Νῦδὶ δηὰ Αδὶμαὶ}, οἷ. χχυ. 

ΥΠ1. Ναιταϊίου οἵ ἃ βοοοπὰ δοίζαγαϊὶ ὉΥ ἰδ Ζίρ ἰΐοβ, δῇ ἃ βοοοπὰ χαδϑιδηίπηοῦδ πρατὶπα 
οΥ̓ Κδὺ] Ὀγ δυνά, οἷ. χχυὶϊ. 

ΙΧ. Ῥανὶὰ ἰδῖκοῦ χοίαχο ΓΕΑ β'δῃ] δὲ Ζί κίας ἱμ ῬΕΣ άδ, οἰ. χχυϊὶ. 



ὲ 3. ΟΟΝΤΕΝΤ. δ 

Ἐθωτγέλ εοίίοκ.--- ϑαυδ ρενίελοε ἴῃ [6 τᾶν δχαϊπδὶ {86 Ῥὶ]ἑδέηθα, οὨθ. χχυ  ὶ.---χχχὶ, 
1. 8.4} 5 ἴδασ οὗ (ὴ9 πᾶν τἰΐῃ [80 ῬὨ1])]16ὕ1 68, Δη ἃ 18 ΣΘΟΟΌΓΕΘ ἴο ὑπ6 τίὶίοι, οἷ. χα νὶ]]. 

(Οοπδεντηδίίοι οὗ ιἷβ τοὐοοοη, δηἃ δῃηπουηοοπιθηῦύ οὗ Ἀἷβ δρργοδοιίης θὰ). 
ΤΙ. Τοανὶ δ τιδσοῖ ἔγομι πο ἐποαίτο οὗ (86 ῬΒΙ]ἰβέη6 ταῦ δχζαϊποὺ [βϑγϑθ] Ὀδοὶς ἴο ῬἈϊ- 

Ἰδῦδα, οἰ. χχῖχ. 

ΠΙ|. θαυ 5 υἱοΐουῃ ονοῦ 9 Απιλ] οἰζίϊβα, πο δὰ ῥ᾽ υπὰογοὰ δῃὰ Ὀασηοὰ ΖΥ ]αρ, οἢ. Χχχ. 
ΙΥ. Ῥοδῖλ οὗ ὅδ] δηὰ ἷβ βοῦβ ἰπ (δ Ὀδ.016 τὶ [86 ῬΒΣ 5 η68, οἷν, χχχί, 

ΤΗΙΒΡ ῬΑΒΤ. 

θλλνιν.---βοοοπὰ Βοοῖκ οὗ βδπιυοῖ. 

ΕΊΕΒῚ ὈΓΨΊΙΒΙΟΝ. 

Ῥαυϊά ξίπσ οὐον ὑμάαλ οπῖν, ἊΡ ἴο Βἷβ δοαχυϊδί τοι οὗὨ (89 ζΘ,ΘΓΔΙ ΣῸ]9 ΟΥΟΣ 

4}1 ΤΙετϑοὶ, 2 βδιι. οἶδ. 1,---ν.ὶ ὅδ. 

Ῥεί βεοίίοη.--- αυϊα αὐόον ἐδ ἀδαίλ 97 ϑαωΐ, (οὨ. ἱ. 1).-τοὰ. ὩΣ, 

Ι. Τὴο ἐάΐηρ οὗ ἀοδίι, οἱ. ἱ. 1-.10. 
ΤΙ. Το Ἰδιιϑηΐ, οἰ. ἱ, 17-27. 

,ϑδοοπα ϑεοίίοη.--- ϑαυϊα, δίπρ 7 ἐδε ἐγίδο 9. ὡμάαλ, ἰδ ορροσοὰ ὃΥ [16 βσπδθ οὗ δ], δ. 
11.111. 39. 

1. Ῥανϊὰ δηοϊηίθὰ Κίπρ νὸν 9068}, δηα ἷθ δϑοάο δὲ Ἡοῦτγοη, οἈ. ἱἱ. 1-7. 
1, ΙΕ ΟΘΒοίι, ΘΟΠΊΓΑΙΥ ἴο [86 ἀἰνίηθ Δγυδη ρθη οηῦ, τη8ἀ6 Κρ ΟΥΟΣ 81} Ιατϑοὶ Ὁ. ΑΌΤΟΣ, 

δηᾶ οοὐὐϊηυσά κἰσυρσρὶο οὗ [Ὡ9 Ηουῦδκο οὗἩ Κ8] δηὰ (6 δ μβογοηίβ οὐἵἁἩ [δ οδΒοίἃ 
ὍΠΟΟΣΥ ΑΌΠΘΙΒ Ἰοδαὰ δραϊημοὺ αν δηὰ μἰβ βοῦδο, δῃὰ ᾿ἷβ δαμογθηί}, οἰβ. 
ἰϊ, 8--ἰἴϊ, 6. 

ΠῚ. ΑπΟΓ Ὀγοδῖα πῖῦ ΙΔ οβ μοί, ἰθανοθ [810 μοῦδο οὗ δι, δηὰ ζοϑβ οὐοὸῦ ἰο ἢδυϊὰ, 
οἱ, ἰἰϊ. 7-21. 

ΤΥ. Μυτάᾶοῦ οὗ ΑΌΠΟΣ ὈΥ 9080, θαυ αδηοχαὶ, οἷ. 111, 22-89. 

Τλγὰ ϑεοίίοη.--- δανία σαΐπδ δοῖε αὐΐλοτίἐψ οὐεν αἷΐ Μεναεῖ, οἶα. ἷγ.---τὶ ὅ. 

Ι. Μυτάον οὗ [δ θοεΒο οί, οἰ. ἰγ. 1-8. 
11. Ῥαπίκμπιοηῦ οὗ {π6 τορίοἰάθ ὉΥ Παγνὶϊά, οἷ. ἱν. 9-13. 

1Π|. Ῥανίἃ δηοϊηὐθὰ κίηρ ΟΥ̓ΟΣ δὶ] [διδο], οἷ. τ. 1-ὅ. 

ΒΕΟΟΝῚ ὈΙΨΙΒΊΟΝ. 

Ῥρανὶα᾽ε τοναῖ γεῖο οὐοῦν αἷΐ ταεῖ͵ 2 βδτα. οἶδ. υ. ὅ---χχὶν. δ. 

ΤΕ γεὶ Βοοίίολ.--- αυΐα ὁ τωΐο ἐπ ἰΐ6 σγεαίεεέ φρίεπον, οἶα. γ. ὅ---Σ. 19. 

Ι. Τῷ κἰοτίουβ διὰ γπι ἐεέαδίἑελιεεπέ, ομα. γ. δ---νὶ. 28. 

1) Το Υἱούοτυ ονοὸσ ἴλ9 Φοθαείο6---μο οἰϊδάοὶ οὗ Ζίοῃ τπιδάϑ (Π6 οοηΐσο οὗ ἴδ Κίηρ- 
ἄοπι, οἷι, ν. θ-16. 

2) Το υἱοίοσυ ονοσῦ ἴ89 ΡῈ ἰκεΐποα, οἷ. γν. 17--36. 
8) βοϊοιιη ἰγϑηδέθγθηοθ οὗ ἴμ6 Ατὶς ἰο Μουσπὶ Ζίοῃ, δῃᾷ οϑίδὈ] δ πιϑηΐ οὗ ἃ σορο ΔΥ 

ΤΟΙ χοῦ βοσυΐοο, οἷν. Υἱ. 

ΤΠ. 1 αἀἰνῖηιε οοπδεοναίοη, ΌΥ [86 φγοηιΐδο οὗ (ἢ. ρογροίτιδὶ Κίηρῖγ ταὶο οὗ 9 Ἀανίἀΐο 
Ηὸοῦδο, οἷ. Υἱὶ. 

1) Τὸ αυ  β Ρύγροδο, ὑο Ὀα11ἃ ἃ Βοῦυκο ον (Π6 Τοσὰ, δδίγοσα ὑμο αἰγΐῃθ Ῥχοχαηΐβο, 
οὗ πΐοι ἢθ Ὀθοοιλθ8 ρδυίδοῦ Ὁ Νδίδδι 8 ῬΣΟΡΒΘΟΥ, ἔμδὲ ὑμο Γ,ογὰ που]ὰ 
Ὀυ1ὰ λέῃ ἃ βοῦδο, διὰ αὖὸον Ηἶπι (δὰ ποὺ {11} [8.68 ἱδ δοοὰ βιιουὰ θυ ἱὰ ἐλδ 
ον ἃ. ἈοΌδΟ, οἰ. Υἱὶ. 1--16. 



6 ἹΝΤΒΟΡΌΟΤΙΟΝ ΤῸ ΤῊΕ ΒΟΟΚΗΙ͂ ΟΡ ΒΑΜΥΕΙ, 
---.«-...ΤΤΠΤΠΤΠΤΠΤΠΤΠΤΠόέΕἘΠπΠΠ[ [ι͵ι͵ιοὈὈΌΌΌὉΌΌΡὉὉΦ ΟΦ ΟῬΟῬΟῬΟὋὍὋῬ᾽Ἡ᾽ 

2) Φαυϊα᾽ 8 αηδιρεν ἰο (ἰμΐα ἀἰνγίπο ἀοοϊαγαίίοῃ ἰῃ ἃ ργαψον, οἷν. υἱΐ, 17-29, 
ΠῚ. Τῆε δρϊοπαϊά ἀενεϊορηιοπξ οὗ Ἡϑανϊἀ 5 τὰ]9 πὶϊπουύ διὰ πὶειΐη, οἶα. υἱ]].--π, 

1) ἐδηοθυ ὉΥ Υἱούοσίθβθ διὰ οοπαιθδίβ ἱῃ Ὀδ(2]9 δραϊ ποὺ 16γϑθ}}8 ἰογοίψῃ ἴοϑσ, οἷ, 
1], 1-14, 

2) ἩΡηλῶι ὉΥ ἴδο ογρδηίϊζαϊίου οὗ (86 ρονοσηπιθηύ οὗ ἐμ κίηράοιι (οἷ. νἱΐέ, 16-18), 
δηὰ δ ΠΟΌ]6 ἀΐβρ  δΥ οὗ τουδὶ ζγδοο ὑονγασὰδ 538.}᾽8 1816 Ηουῦθο--- ΜΟρΒ  Ροαμοία, 
“ἢ. ἰχ. 

ΓΝ. Ἑασίδον υἱοϊογίουβ οοηβνταδίδου διὰ οἰουδίζου οὐ ὑπ τογαὶ ρόοτγοσ ἰὸ ἰΐ σϑηϊξῃ ἴῃ 
ἴλ9 Ατηπιοηἑίο- σγτίδη ταῦ, Ομ. χ 
1) ΤῊΘ ἱπδαὶξ οδοσοά ᾿δυἱ ὈΥ ἐδο Κίπρ οὗ ἴῃ Ατηωτιουΐέθα, οἷ. χ, 1--ὖ. 
2) ΦοΔ᾽8 νἱούοσυ οὐδὸν (ἢ; 9 οομα δἰ ποά Ατητηοποα διὰ βγγίδη, οἷν. σ, 6-14, 
8) Τδν α Β υἱούοσυ οὐὸσ [6 βιγγίδησ, οἷ. χ, 14-19,. 

ϑοοοπα βραξδο. 1716 οδεοωγαξίοι, οὨκ. χὶ,--χυ Ἕ[ο}ἕ. 

Ι. Ζαίονηπαῖ δδοοξ ἴο Ἰραν  ἀ Β τογαὶ δα μουν Ὀγ (86 σγόδσοιιϑ δόηδ οὗἉ Ἀἱπι56}} δηὰ εἷβ Ἠοῦδβο, 
οἰ. χὶ.--σὶν. 
1) Τραν δ᾽ ἀδὲρ ζαϊ ἀυγίηρ [δ 9 τῶσ δραϊποὶ ΒδΡΌδ ἢ- Ατασλοη, οἷ. χί. 
2) Ναίδδῃ 8 γόρτορ" δὰ Τλαυἱὰ Β γορεπέαηοε, οἷ. χίΐ. 
8) Βιαίοτίπρ οὗ [9 Ἡοῦδβθ δπὰ ἔδυ οὗ αν ὈΥ [86 πίοκθᾶσοαι οὗ ᾿ἷβ βοβ Ατ- 

μου δηὰ Αὔδδίομ, οἷ. χιϊὶ. 
α. ΑτἸαποη δ ἱποοδὺ τὶ ΤΑπΊδσ, οἷ... χίϊὶ, 1--21, 
δ. Μυτάογ οὗ προ ὈΥ̓ ΑὈδαϊοαι, οἰ. χἰϊὶ, 22..-38, 
α. ΑὈδβδίοηιν Β Βί χη, χἰϊὶ, 84.839. 

4) Ῥανϊ Β πϑαῖίκηοθα ὑονγασὰβ 708} διὰ ΑἸ βαίομι, χίγ. 
α. Φοδῦ᾽ 5 σαππίηρ, δηὰ [89 ποΐλδε οὗἩ Τοῖοα, χίν. 1--20. 
ὃ. ΑἸδδίοσα ΒΒ σϑίσῃ ἰὸ «“ογιβαῖθπι Ὀσοῦρῃῦ δροὰϊ ὈΥ 7080 ἰπβπθηοθ πιὰ 

ανὶὰ, χὶν. 21-28. 

6. ΑὈΒΔΙΟπι ἔοσοθδ ΦΌΘΌ ὉΥ δὴ ἱπ᾽υΣ ἴο οὔδοὺ ἷδ σϑοομποὶ ἰδίου πὶ Ὀαγνὶὰ, 
χὶν. 29.388. 

ΤΊ. Ξχίογπαϊ ἀἰεἰηξοσγαΐίοη, οὗ [λλ0 ΤΟγΑ] δυϊπου εν τΙΡ ὑο ἐΐν ἴοθι, χγ.--ΣΥ ΐ, 

1) ΑὐΒδίοσι βέϊγα ἂρ [ἢ ῬΘΟΡΙΘ, διὰ πδῦτρϑ ἐδ τογδῖ ροότεοσ, χυ. 1--18. 
42) αν α᾽ 8 βἰχῦ ἔγομι Αβδίομι, χυ. 14-37. 
8) εν πο ϑποουῃύοσβ τ 1} αἰ 8] ΟΥ ἃ] ῬΘΙΒΟΙΒ, χνυὶ. 1--14. 

α. Μιὰ [86 ᾿γχγίῃρ Ζίρα, χνὶ. 1--4. 
δ. ὙΊΟΣ [86 του] ἔς Θμἱπιοὶ, χυΐ. ὅ-14. 

4) ΑΡΕδΙ το 5 ΘΠ ΟΥ ἰηΐο Φογυβαίθιι δηὰ ἱποοδίπουβ δοὺ δον ΑΒΙΠΟΡΒ61᾽5 οουπδοῖ, 
χυὶΐ. 1δ-28. 

δὴ) ΑὨΣΒΟΡ 618 οΥἱ] οοπηδβοὶ ἀραὶ δὶ Πανὶ δοὲ δαϊὰθ Ὁ Ηυθμδὶ᾿ 5 κοοὰ οουῃηβο)---ἷδ 
Βοτε19 οπὰ, χυὶ]ἱ, 1--28. ὶ 

6) Το εἰν! πᾶν, χυἱἱ, 24--- χυὶ, 38, 
α. Ῥαγνὶὰ δὶ Μαμιδηδίπι, χυϊὶ. 234-99. 
ὃ. ΤῊ Ὀδίι]9 ἴῃ [86 τι] άθτηθϑα οὗ ΕἸΡΕγαΐπι, χυϊἱὶ, 1-8. 
ὁ. Μυτάον οὗ ΑὈβαίοσῃ ὮὉΥ͂ Φοδῦ, χυϊ]ιὶ. 9-18. 
ἀ. Τί άϊημθ οὗ ΟΥ̓ διὰ οὗ δοστον--- δΥ ἀ 5 Ἰδιηθηΐ Οὐὰσ Αὐδβδΐοπι, χυἱὶὶ. 19.-88, 

Τλϊγα βεοίίοη. Τῆε γεοουενῳ οὗὨ [6 ΤΟΥ͂Δ] Δυϊοσ Υ, πιο 8 βου, ΒΟΤΘΥΟΣ, δρϑίη δϑβαὶϑὰ 
ὉΥ ἱμπδυττοοίίοι, χὶχ., Χχ. 

Ι. ΤῊΘ ἯᾺΥ ραγνϑᾶ [ὉΣ ἐδ τοδίοσδίίοη οὗ ᾿αν  8 δυο ὐ ὈΥ “0808 Τορσο αὶ οὗ δἷθ 
ὈΠΉΟΣΟΩΥ ατίο ΟΥ̓ΟΣ ΑΡβδίοπι, χίχ. 1--8. 

Π. Ῥανὶ ἃ δύσϑῆροδ [ὉΓ ἷδ σοίπισῃ ὉΥ πορούἱδιἑοηβ τὶτ ἴ.9 τθη οὗ Φπά δὴ, χὶχ. 9-14, 
Π]Ι. Ῥαν 8 Ῥδδβεαρθ οὐδὸσ (86 Φοσάδῃ πηᾶάθσ [6 οδοογὺ οὗ (89 τχϑῃ οὗ Φυάδι, πὶῖ [ΠγῸ0 

ἱποίἀθηϊα, χίχ. 1δ-40. 



84. ΟΠΑΒΑΟΤΕΒ ΑΝῸ ΟΟΧΡΟΒΙΤΊΟΝ. Ἵ 

1) Ῥαγάοῃ οὗ διιἱπιοῖ, νοτβ. 16--28, 
3) Μορβιθοδ θ᾿ 5 ΘΧοῦδο, γοτβ. 24-80. 
8) Βεαγζἤ δ᾽ 5 στοοίζηρ δη ἃ δ] δοίης, νοτβ. 81--40. 

ΙΝ. Βιειίο Ὀοίποθη Ψπἀ δὰ δηὰ [δγδ6] δρουΐ Ὀσίηρίης ΠεγἹὰ Ὀδοῖκ (χὶχ., 41--44), διὰ οοολ- 
δἱοηυϑὰ Ὀγ [δΐδ, 

Ψ. Β6θα᾽ ἰπδυττοοίζοη διὰ [6.80]᾽8 ἀοίδοϊίου---Ὀ οἷ δυσθάποά ὮΥ ΦοΔῦ δὴ. Ασηδδὰ γ,Ὃ8 
ΚΡ, χα. 1-22, 

ΨΙ. ΟΠίοοτβ οὗ Ἀανὶ 5 χογοσηιηθηὶ αἴνοσς {16 τοοϊογδίζοι οὗ 18 τουδὶ ἘΠ Ὴ ΤΕ ἘΝ 
23--26. 

ΤΉΙΒΡῸ ὈΓΥΙΒΊΟΝ. 

Ἑοϊεοξίο ἀρροπαϊα ἴο ἴμο οοποϊωδίοπ οἵ [86 Ηἰδίογυ οὗ Πανὶ χονογησηθηί, οἷα. χχὶ,--χχὶν. 

80.6.1. Τῆτγϑε ψοαγε᾿ 37απεῖγ6 οὐ. δοοουηΐ οὗ 538} οὐ πιο δἰζδαίηδὺ [μ6 Οἱ θοοπϊΐοα, δηὰ οσρίδίϊοη 
οἵ ἐπιὲδ οτπιο, χχὶ. 1--14. 

8ος. Π1|. γιοϊοτίουα Ὀδι.166 ασαϊηδὲ ἐλ Ῥλιϊέδίδοιες, χχὶ. 1δ--22. 
866. ΠΙ. Ῥανὶ᾽ 5 δοησ ο' ἰλαπξεσίυΐηρ, χχὶϊ. 
Β8ος. Γ᾿. Πανὶ 8 ἰαδέ »γορλείίο ποτὰ, χχὶϊ!. 1-7. 
Βος. Υ. Ῥδν 8 λόγοίβ, χχὶϊὶ, 8--39. 
8οο. ΥΙ. ΤΏ ἀϊνίπο υὐίξαέίοη ὃν »εϑίδίδηθε οτν δοοοπηΐ οὗἉ [86 ἡ π οσίηρς οὗ [86 ΡΘορ]6, χχὶγ. 

Ι. Τρανὶ  εἷῃ ἴῃ [89 πυμηθοσίηρ οὗἁ [86 ΡΘΟΡΙΘ, χχὶίν. 1--10. 
11. ΤῊὴΘ ρῥοδίθη09 88 ρωγίδληπεηξ οἡ. (86 Κίηρσ δηὰ αὐξ ἐδ Ρεορῖε, χχὶν. 11-17. 
1Π|.. Τανὶὰ Ὀυ1148 δὴ αζέαν ἴο {π9 1,ογὰ οἱ {μ6 ἐῤηοολίηρ- 007 ο,Γ Αταυωπαδ, οἰοσπατὰβ (ἢ 9 

εἰίε οὐ  ἐδ6 Τενερίε, χχὶγν. 18--2ὅ, 

[Τ8ο [0] οπίηρ τοΐθσθηοοδ ὅο (86 Βοοῖκα οὗ ββδιητοὶ οοσῦΣ ἰπ [86 Νονν Τοδίδιηθηΐ : 

Μεαῖι. 1. 6 ἴο 1 ββαῃι. χυὶ. δηὰ 23 ββδῃι) χίὶϊ. 24, 

Μαῖί, χὶϊ, 3,4; Μανῖ ἱϊ. 26, 26; [λικὸ νἱ, 8,4 [Ἃ01 Ηδῃηι. χχὶ. 1-6. 
Ιμκκοὶ. 82,38; ΔΑοὼὰ ἰΐ.80 ᾿ ἴο 3 ἤδη. γτἱἱ. 12-16. 
Δοίϑ ἐϊ}. 24 ἴο ἴδ 6 ζΘΏΘΓΑΪΙ ΕἸ ΒΊΟΥ. 
ἈΑοὰ υἱὶ. 46- ἴο 2 ββδιω. Υἱὶ. 1, 2. 
Αςὰ χἰϊὶ. 20-22 ἴο 1 βδηι, ἰχ.-- νυ. 

ΗΘ. ἱ, δ ἴο 3 βδηι. υἱὶ. 14, 

ΜαΑΙΥΒ δοῃᾷ, [αἰζὸ ἱ. 46-δδ, ἰσπἀοά οἡ ΗΒΏ ΠΑ βοηρ, 1 ββδαηι. ἱϊ. 1-10.Ψ 

Τῆθ66 δῖ βυδοείοη [0 δον ἐπαῦ [86 ττίίοτε οὗ [86 Νοὸν Τοοίδιηθηΐ δπὰ οὖν 1 ογὰ τϑοῦβ- 
πἰσοὰ (80 σοι 681] δι ποΥ  Υ οὗἨ ὕθθ0 ΒοΟῖκβ, πίοι, μοπονοῦ, 888 ὩΘΥΟΣ ὈΘΘῺ ααοοιοηοά, 
--ΤῈ 

ὃ 4, ΟΗΑΒΑΟΤΕΈΒ ΑΝ ΟΟΜΡΟΒΙΤΊΟΝ, 

Ιπ ἱηνοο  χαιίης ἰΠ6 οτχίη οὗ [09 ΒοοΙ οὗ ββδιητοὶ, ἰὑ τὰ}}} Ὀ6 ποορδβασυ, ταὶ, ἰο ΗΣ οἡ 
[οἷν ομδγβδοίοσίβεὶς φυδὶν οὗ ζότηι δα οοπίεηξ ἴῃ ἴα Τππἀδιμθηίαὶ ἰδαίπιγοβ, Ὀθοϑῦδο ἱὐ 18. ΟὨΪΥ 
ἴπ (δἷ6 ΑΥ̓͂ ἰδὲ τ͵ὸ σδη κοῦ ὅστη στοσπὰ [ὉΣ οοποίἀ οτος [8 6. δοῦτοορδβ, [86 {1π|0 οὗ οοτηροδί θη, 
δηὰ [Π6 ΔϊθοΥ οὗ [6 ὈΟΟΚα. Α5 ἴο ᾿ποὶν ἐῤπισιδίϊο οματδοῖον, ἱπ [9 βγοὺ ῥ]δοο ἐδ ἰβ δχνοοϑὰ 
ὉΥ͂ 411 οοτιροίοηϊ οΥο5 (δαὶ [6 Ἰδηρθδρο ἰΒ ̓ πγουρβουϊ [μ6 ρυγο οἰδβαῖο, δηὰ 1 ζΘΏΘΓΑΙ ἔγοθ 
ἴτομι Ασδιηδίζίηρ οἰθι θη ΐδ, [86 τρδυῖς οὗ 8 ἰδίϑγ, ποὺ οἰ δββίοδ γ ραγο εἰγϊο. 16 ἴῃ (89 
Βοοῖο οἵ Κίηρϑ [μθγὸ ἷβ οἴὔδῃ δὴ ἱποὶπδίΐοι ἕο ἔμ Ατδιμηδὶς, ἰῃ ὑπο Ὀοοῖβ οὗ βαιιυοὶ (θτο ἐδ 
85 Ζοοα 88 πΠοη96 οὗ ἐξ (ΒΙΕΚΚ, Φη. ἱ. Α., Τ. [Τἰτοά. ἴο Ο. 1.], 1860, Ρ. 868), “οχοορὲ ἴβοθθ 
ἰδοϊδίοθα ᾿8868 ὙΠΟ ΟΟΟΌΣ ἴῃ 41} {10 ὈοοΪκα᾽ (ΝΑΒΟΕΙΒΒΑΟΗ, δθολεν δαπιμεῖλδ, ἴῃ ἨΕΕ- 
Ζ06᾽8 εαΐ- Επιογοῖ., Βὰ. Χ]ΤΠ)., Ρ. 412, δηὰ ΚΕιι, νεῖ, ἦτι ὅα8 4. Τ., ἃ Αι, ν. 176 ἔ [1)ιἰγοά. 
Ι. 247]). Οπ [δο Ἰΐηρυϊδιϊς Ῥοσα αν 65 οὗὨ [86 ΒοοΚκβ οὗἩἨ βαπιυοῖ, δορδιο τδδὺ ἷβ βαϊ ἃ οὔ 
[80 Βα θοῦ πῃ ΕἾΤΑ Β ΕΠ ϊδέ, οΥ ἐλ Ῥεορῖίε οὗ Ζεγαεί, δὰ οἁ,, 1. 198 6Θ6α., δῃηὰ οὐ ἴδ6 δἰ Ἰεκοά᾿ 
Ατδιπιδίβιηβ, Η ΔΕΥΕΕΝΊΟΚ, ἐπὶ, ἴηι ἀα8 4. Τ. [Τηἰτοά. ἰο Ο,. Τ.], 1. ἱ, Ρ. 218 δοα. 

Ιη [86 οοπιροδίδοη δια δένζε οὗἉ [ῃ6 Εἰδίοτί α] οοηΐθηξ οὗ ἴπ6 Ὀοοΐκα, 80 τοὶ (πΐηρ {πα 
Βιχῖϊκοδ 16 ἷ8 (δὲ δὲξθ 977 Ῥοείγγ οοοΌγ ἱπ ὑπθπὶ ΙΏΟΣΘ ἔγοα ΘΠ Υ ἔμδη ἰῃ ΔΗ οΟὗμοῦ ᾿ιἰδίοτγὶοδὶ 
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ὈΟΟΚ. Αὖ [86 ΥΟΥῪ Ὀορσίπηίπρ βίη β ΗβπμΔ.Β ἸΟΠῪ βοηρ οὗὨ ργαΐββ, τ Βἱ ἢ ὀχ αἰ οἱυ5 ποῦ ΟΠ]Υ͂ 
[89 ΕἰβίογΥ οὗ βδπιι6}᾽8 Ὀἰσίμ, τυ ἢ τί ἢ 1Ὁ 18 Θομμοοίθα, δαῦ (6 Ὑ12016 ᾿αἰδίουυ οὐἁἨ 5» 118 
δηὰ ποῦς ἴῃ [86 οοδν ᾿ἰρεὺ οὗ ἀϊνίηθ οτάϊπαίζοη δηὰ συϊάληοο (1 β8μ). ἱἱ. 1-10)ὴ. ΤὨΘ πογὰβ 
ἴδ κθῃ ἔγοτα [ἢ 9 ρϑορὶθ᾽β οιδηΐ οὗ υἱοίοσυ δρουαὺ θανὶὰ (1 ββδι. χυἱὶ. 6 θ4ᾳ.) Βῃ ον υ8 τ ὮΥ 56} 
μιϑατῦ 8 ΘηιὈἱ ἰογϑὰ ἀραίηβὺ Παυϊὰ ἰμπύο ΘΩΥΥ δηὰ ᾿θαίουβυ. αν Ἰαηθηίδίίοη ονὸσ δὰ] 
διὰ οπαδίδμϑα (2 θ'δῃι. 1. 17-27) θα ΕΓ [9 ὑη9 ΠοὉ]9 ϑο]πρ προ Πανὶ οομδίδηςγ πηαϊηϊαϊηρα 
ἴον ὅδυϊ ὑπάϑγ 41}1 Π6 θχρϑγίθησοβ οὗ δἷ8 μδϊγϑα δῃᾷ θην, Ὀυΐ δὲ (8.0 βϑιγθ {τη ἱπάϊοδίθα 
180 ᾿υἀρηλοηῦ ὕο ὉΘ ραβϑϑὰ οἱ 6} ἔγοπλ ἃ (μβϑοοσγαῖϊίο ροΐηῦ οὗὨ υἱϑῦν, ἱπ 80 8. 88 ὈΓΑΎΘΙΥ ἰ8 ἰϊ8 
ΟΠΪΥ βιιθ]θο, δπὰ 1ὺ οο] ο γαῦθβ Ἀΐτὰ 86. ΔΘΤῸ ΟὨΪΥ. ἘΘίθσθῃοθ 'ἰβ ἴπθγθ τηϑὰθ ἰοὸ δῇ δ ΒΟΥ Υ͂ 
ο411εὰ “ΤὨο Βοοῖκ οὗ (86 ρει." ΟΥ̓ΔῸΣ ρΡοσίϊοα] ρίθοοθθ δῖ Πανὶ 1,διηϑηίδίϊοη ονοῦ 
Αθηογ (2 ὅ'διηι. 11. 88, 84), ἷ8 Ῥβαὶπι οὗ Τβδηκερίνίηρ (2 βδμηι. χχὶὶ.), ἷβ ῬΎΆΥΟΙ δἴευ (890 
τοοορύϊου οὗ [86 γχτϑδὺ ργοπλῖβα οοῃοοχζηΐχιρ (9 σΣ]6 οὗ δἷα Ηουδο (2 βδῃι. Υἱὶ, 18-29), δηὰ μἷμ 
Ἰαβὺ Ῥβδὶηι (2 ὅδηι. χχὶϊὶ. 1-). 

Αοοογάϊηρ ἰο ΗἨΑΕΥΕΒΝΊΟΚ, ὑμι686 ΒΟΏΡῈ ΤΌΤΤΩ, 88 (ΠΟΥ͂ ΔΓΘ ἰηίογπόνυθα ἰηΐο ἐπ6 Ηἰδίοτίοδὶ 
ποσὶ, [86 ροἰπίβ οὗ δβυρροτῦ, 85 ἰῦ ποζθ, ἰο π ἰσι [86 ΒἰΒ(ΟΥΥ͂ 8 αἰξδομβοὰ (Σ ὶ, [[αἰτοὰ.] 11. 
1, Ρ. 121). Βυΐ ἃ Τ26Γ0 βἴδποο δὲ (μ6 αυδηϊίδίλγο γοϊδίΐουι οὗ ἔμμοθο ροοίζοδὶ οἰθιχθηίθ οὗ [δ 
οοηίρῃῦ ἴο (86 ἰβύοτί 8] τηδίθγί Δ] Βουγα ὯΔ ΠΟῪ ππδα βίου {18 υἱθν 16. ΠῚ το θθδᾶσ ἰῃ τη. 
[86 ρΡοδίὑΐοι (μδὲΡ 6860 δοῆρᾷ ΟΟΟΘΌΡΥ ἰπ τοίοσοποθ ἴο ὑπο ἰδίου ἴο νι ἰσ ἢ (Π0Υ χο]δῦθ, σαῖμοσ 
[1.6 ΓΘΥΘΙΒΘ ΒΘΘΙΏῚΒ ἰο ὉθΘ ἰσθ---ἰῦ ἔοττηδ ἰδ ροϊηϊ οὗ πιρροτί ἴῸΣ ἴβϑ. ΤῊΘ δοῆρβ 81:6 ἰηΐζο- 
ἀπορά ἰηἴο ἐδ Ρ]809 πῃ 8:9 ἈἰδΌΟΥΥ πθγο ὕμου, Ὀοΐπρ ὑμοιλθοῖνοα ἰβίοσί δὶ οἱοιμθηία, δέ, 
σι ουὺῦ θοϊηρ ᾿Ἰμίομ θὰ Ῥγθοΐβϑιυ ἴο ΒΈσνΘ 85 ὙΟΌΟΒΟΣΒ [ῸΓ ἐμ6 Ὠἰθύοσυ, 88 ΗἩ ΣΣΥΕΒΝΊΟΚ βὺρ- 
Ῥοθοδ (υδὲ δωργα)ὴ. ίδπάϊηρ 85 ἰγγῖοϑὶ δοοοιιρβδηϊηθηῦ ἱπ ογζϑδηΐς οομηθοίΐοη Ἡ|ὰ (ἢ 6 αἷδ- 
ὑουῖοαὶ παστγδίϊοῃ, {ΠοΥ δἔδοῦ [116 δο]οσὶπρ οὗὨ (9 τ016 ὈΥ͂ οὶ ὐοπίπρα (δ 6 1ἰγοὶΐπθεβ, ἔγοθἢ- 
688 Δηἀ νἱνίποϑ8 οὗ [86 Ηἰπύοτ! 81 πδιγαίνθ, 

Αμπά (818 ἴ6 ἱβγουρβουῦ [86 ομαγαοίος οὗὨ {π0 παγγαξίοη, οὔοσγε αὐ δοτιρ] ϑίδηθθα ἰπ ἐδ 9 
δοσοθηίβ οὗ ἀ6668 Δηἃ ῬΟΙΒΟΩΒ τἙΙΟΝ διὸ οὗὔδῃ δηϊδηοαὰ οαὖὐ ἴο [80 5:)8116δὺ ταϊηυ θυ, δὰ 
Θἰαθοσγαίθηθϑβ δῃηα υἱυπο88 ἰη [86 ργοβοηϊδίϊοη οὗἩ ἴ}9 ἰδίοσὶ 8] πιαίογί αὶ, ἢοὺ Του 'π ΟΥΒΟΣ 
Ἰἰβίοσῖ σαὶ ὈοΟΚΒ (Θβροοΐδ!]} Υ ἴῃ ὑμ6 ΒοΟΙδ οὗ Είπρβ ποῖ ΟὨΪΥ ἤοῦθ δὰ ἐΐοσθ τηδὶσο Ὀσί οὗ 
οχίσγδοίβ ἔσο ὑμοῖν οχίθηβῖνγο δα μου (166), Δηἀ δυο ἢ ἔγοβῃθθ8 δηὰ αἰγθοίηθαθ ἰπ ὑδ6 οοΟἸοσίηςς 
οὗ [86 πανγδαίλνο ἐμαὺ νγὸ ὁδῃηηοῦ γοβϑίϑὺ (86 τα ργϑδβίοη ὑμαὺ 6 ὮδΥΘ ἮΤΟ 88 ἱπηπηϑαϊδῦθ ΘΟΡΥ͂ 
οὔ [86 ἱποίάθηία τοϊαὐθά, δια ἐμδὺ (89 οαἰΐον ἀἰᾶὰ ποὺ ἀγδν ἔγοπι ΔΩΥ ἱπίογιιοαϊ αὐθ του κίπρ ὉΡ 
οὔ [86 οτἱρὶ πα] δυϊμοσί(ἰϊοβ. ΤῊΘ δυσγαῦννθ ᾿88 8 ΘΒΘΥ͂, β' τα ρ]6, αἰϊγαοίίγο ἤον,, τὶ ξουὺ ἰηύοτ- 
ταρύϊοη ὮΥ δίἰογοοίγρϑα ρῃταβοβ δηᾶ γϑίθγθῃοοθ ὑο δυυμουιο8, ψ 16 πὰ {μ6 Βοοῖθ οὗ ΕΚίηρβ 
ἼΒοΓῸ ἰβ 8 ὑθα !οΌ8, ουθ-ΓΟΟΌΣΤΙΩΣ ΒρΡΡραχζδαίῃβ οὗ βίδπαϊΐηρ ἔοστωυἶδθ, ΤΉΕΝΙΓΒ βαγε ( πὶ. σεπὶ 
Κοπιριεν ὥδεν ἀἷδ Βϑελον ϑαπι. 8. 16,2 Αυ]1.): “Ἐρτ 186 τοδί, [6 οΟἹάοσ μασίϑ οϑρϑοὶδὶ]ν οὗὨ 
186 ψοσῖκ ὈοΙοης ἰο ἰδ 6 Ηποδὶ ἰβδίοσίοδὶ ργοἀυοιίίοηβ οὗ 89 ΟἹὰ Τοσιδιιθηΐ ; (ΠΟῪ ΘΣχοοὶ 81] 
οὐ ΓΒ ἰῃ ΘΟΡ᾿ΟΌΒΠ688 : (ΠΟΥ͂ ΘΏΔὈΌΪΘ 8 ἴο ἴοστα ἃ ἀἰβιυϊποὺ ἰάθα οὗ [8:0 δοίοτε ἰεἰτοἀπορα ; {ΠΟΥ͂ 
σομαπ θη ἐποιηβοῖνοθ ὈΥ͂ ἃ ΟὨΔστηΐηρ Βα Ρ οἱ ΓΥ οὗὨ δῖ γ]6, διὰ ρὶνϑ τυ ἃ ἷσῃ οοησορῥίου οὗ [86 
ταληγ-6 ἀοα ἰηδυσηοῦ οὗἩ [16 Ῥτορβοίϊο ποῦῖ." 

ΗἩΔΕΨΕΒΝΊΟΚ εἰ ΚὈΠΥ δαγϑ, δὲ ἔγοσα (18 ομδγδοίουίδιϊο οὗἨ ὑπο Ὀοοκ, δ ἴα 1ἰδοὶ ἔ δἰ πιοδὲ 
[86 δϑτηθ 88 8} Οὐ κί ἢ] δα ΒΟΥ Υ δηὰ οὨχοηΐοϊο (7 ηπγοα, 11. 1, Ρ. 142). Τὸ Τδπογοίογθ ὈΘΔΙΒ 
ἐβγουσπουΐ (86 δίϑδιῃρ οὗ λίϑέογίοαζ ἰσιμἦ. ΒΥ [86 δἰ ρ]6 δηὰ οχϑοὶ βοϊἱῃρς ἔοσί οὗ [86 Ροῖ- 
δΟΏΔρο6 δη4 ὑδποὶν ἀοΐηρθ, ὈΥ̓͂ {μ6 ομαγδοίοσίβεϊς δἰκούομοϑ οὗ ὑμποῖγ ἀϊβροδιθοηβ δηἃ ΟΠ δγδούθσβ, 
ὉΥ ἴδ Τπογουρῇ ἀοβογὶ ρίίοη οὗὨ ἰδίοτι σαὶ δοϊθοθάθηίδ δηὰ υἱνὶ ἃ δηά ᾿ἰυ ]ν σϑίδγθμοοθ ἴο Ἰοοδὶ 
τοϊαἰΐομβ δηὰ δοοϊἀϑηΐβὶ οἰγουτηδβίδηοοθ, γ6 8.6 ροϊηὐθα ἴο γοἢ οὐ χίμδὶ δυυμοσιιλοθ, ὑμδὲ ἰῃ δὴ 
οἱ ρίηαὶ δηὰ ἱπιπηοάϊαῦθ ΔΥ Ὀγοῦχηϊ ρογβοῦβ δηα ουθηΐβ Ὀϑίοσγο ὑμ6 Θαἰῦοῦ οὗἨὨ [6 Ὀοοίκα, τ80 
88 ΟοΥΔἑὨΪΥ ἴοο ΤᾺΣ σοιουθὰ ἔγοτα ὑμόσῃ ἴῃ (ἴπὴθ ὕο 06 Δ0]6 [0 αἶνο 8ὸ 1ἰνίηρ δά ἀοίδι]οὰ ἃ 
Ροτγίγαϊασθ ἔγοση ἢ ΐ8 οὐσῃ ῬΟγβΟ Δ] ορθογυδίίοη ἐπα οχροσίθῃοθ. ΚΈΙΙ, 8 γοπιαγι, ὑμογοίοσο--- 
1ηϑ8᾽, οὔ δοοοπηΐ οὗ [86 Δ] {168 Δρονο ἀθθογὶ 66, [86 ἰδίοσί 41 πασγαϊλνο οὗ ἴ86 Βοοῖβ οὗ 
βδια6ὶ ΤΑΥ͂ ἰΔΥ τἰ δι] οἰδίπι ἴο ἰδίοτί 81 ὑτα δηὰ δα ἐγ πού ΟὨΪΥ ἴῃ χϑηοζαὶ, Ὁ} 4180 
ἴῃ βρϑοΐδὶ δῃἀ ρασχίουϊδ.----ἶβ αυΐίο οογτϑοῦ, αὖ ἰϑδδοὺ ἰῃ σοβρϑοῦ ἴο (86 βγαὺ ροΐῃῦ [[80 Κα πογαὶ 
Θοσζθοίῃ6θθ)]. Ἧγ6 τηϑῖκο ἐπιῖ8 τοδί σϊοιΐοιι ἈΘσΘ ΟὨΪΥ ἰπ σοΐθγθμοθ ὕο ἐμοδθ ραγίἰοαϊασβ οὗ {89 
παγγαίΐνο το86 ἰἰδίογίοαὶ ὑσυδένγοτι ὐμθδδ 886 Ὀθθῃ ἀθηϊθα οἢ {μ0 χτουμα οὗ ἱποοηρτιθηοοθ, 

ἱποοποίπη θα δπὰ οοπίσαϊοίίοηβ δαρροδοὰ ἴο Ὀ6 Ορθογυϑὰ ἰῃ ἴμθιβ. 70 δόῖγθ [09 ᾳυοδίουδ 
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18:03 Ατίβ' Ὡς | τηιιβὺ ἸΟΟΪΚΚ ΙΏΟΓΘ ΟἸΟΒΟΙΥ͂ αὐ ἴπ6 ζώσγαγψ ομαγδοίθσ δηὰ [86 οοπιροδί(ἰοη οἵ (ἢ9 
ὈοΟΪκα, Ὁ ὕ686 δΓΘ ΣπΒΟΡΑΓΒΌΪΟ ἔγομι [86 αυθοηϊίοη οὗἨ ΓΒ οἷν Ὠἰβίογί 641] νϑὶῃθ. 

Ιη 186 ται ρἴδοθ, ἰὺ ἰ5 οοσία! ἢ (δύ ΟΌΓ ΒοοΙκ οὗἩὨ ὅ'δι)θϑὶ ἢ ἔογιαὰ δηᾶ οοπίθης ἢδγο ἰδ 
ΤΆΤ κ9 οὗ ῥγοάἀυοίίοι ὑμδὺ βργϑδηρ ίσομι 8 γεαάαοίξίοη οΥ α νποπαηϊοία λϊοίογί σαὶ ηναίεγίαϊ, π ἰο ἢ 
εἰτοϊο θὰ ΟΥ̓ΘΡ 8 Βρδοθ οὗ πιοῦθ ἰμδῃ ἃ υπαγοα γϑᾶσγβ, δηὰ εχίδι θὰ ἰῃ γαγίουϑ ραγίβ δ ἃ βγουρβ, 
δΒανίῃς δἰ γοϑα νυ ΒΟΙΩΘΙΟῪ ἰδ θη βδρο ὈΥ τυγἰζθη ὑγδαϊ θη, δηὰ (μδὺ (λῖ5 τοἀδοιΐοη ἰβ ἴο ὉΘ 
τοίοστοά ἴο {86 ᾿ΣΓΟΓΑΙΥ μδηά, ἔγβοοα οὗ ΠΟ Μὸ 8060 ἴῃ ἔμ ρμδϑβδβαροβ, 1 Ξΐδῃ. ἰχ. 9; χχνὶϊ. 6 
δηὰ χγὶϊ. 12, 14,16. ΕΣίδοΥῦ, ἃ χίϑποο δὺ (86 σοηίθηΐ δῆονε ὑμδὺ ἴΠ6 τϑαάδοῖοσ οὗ ἐμιοβθ ὈοΟ ΚΒ 
οοῖς ραΐμβ ἴο ρψίνο ἵμβϑι ὠπέξψ, ἴο Ῥχοάθ 66 88 γυ9]}-διγδηρϑα 8 Ὠἰβίογί 641 ὩΑγγδιῖνο 88. ροβδβὶ Ὁ]6. 
ΤΆΘ Ὠδυγδῖνο δοῖδ οὔ ἱ ψ ἢ 8 ΒΒΔΙΡΙῚΥ τρϑγκοα Ὀορίππίηρ ἰη (86 Ἰαίίον ρατὶ οὐὁἨ μ6 ροτίοὰ οὗ 
[89 Φυᾶροβ, δον ἰῃ [89 τοἰδύϊοη οὗἨἁ [6 ἰϑίοσυ οὗ βδιγθοὶ, 8580] δηὰ Πανὶ ὰ ὀυουυ θγῸ ἃ 
ΞΟΠΘΓΔΙΠΥ͂ δίοΔαΥ οοπμηθοϊίοη δηὰ δάνδῃοο, δηὰ 4150 8 ποὺ πὶ ποῦῦ ἃ ἄγη δῃὰ βίγοης οομποὶα- 
δΙΟΏ,, 88 6 πηδὶ πίδί ἢ, δηα β.}8}} θῃάθανοῦ [0 ργοῦθ Ὀδὶον,, δρδίηδι {86 τίονε ἰμδὺ οπ δοοουηξ 
οὗ [6 ποῃ-πηδηὐίοι οὗ {16 ἀθαίῃ οὗ θαυ], Ὁ μ88 πῸ Ῥγορϑγ δοποϊυβίοη. ΤᾺΘ δυΐδοσ οἵ οὔζ 
ΒΟΟΪΚα ἢ88 80 οοηδἰηοα δΔηα ποΥκοα ὑρ ὑδ6 ἰδίογὶ 681) τιδίογίαὶ ἰμδὲ δθ δά δἱ οοιῃπιδηᾶ 88 
ἴο εἰνο [μθπ 8 ᾿πύθγῃαὶ ὉΏΪΥ οὗ σοπηροθβίϊίοῃ, δηὰ ἰ 8, 88 ΒΙΕΕΕ ΤΙ ΚΒ βαγθ (δὲ δωρτα, 
Ῥ. 867), ἀφεϊάοάϊγν ἱποογγθοῦ ὕο γοβϑίγὶ σὺ [9 δα ΠοΓ᾿ 8 ποῦς (88 88 Ὀθ6η ἀοη6 ἰῃ ρμϑγ) [0 ἃ 610 
Βισϊηρίης ἱοροίδον δηὰ οοτηἱηδίίϊοη οὗὨ θυ] ον τσὶ ἰηρβ, ὑμδὺ ἴδ, ἰο τορασγὰ ἰὺ δα δὴ δχίοσηδὶ 
σοι ρ ἰδίου. Αγαϊηδὶ {16 Ὑἱ ΟῪ ΘΟΙΏΡ. δ'δὸ ῃΒ ὝΤΕΤΤΕ, ἴηὶ, [Παἰτοὰ.] ὁ 178. 7 8.14}} β69 
Βογοϑῆοσ Νδὶ ροϊηΐδ οὗἩ Υἱθν σοηίσοὶ 86 δτταηροιηδηί οὗ [86 ιἰδίοτγί 8] παδιοσίαὶ, διὰ οοηὰϊ- 
ὥου ἐδο ἰηΐογηδὶ οοηηῃοούϊοῃ οὗὨ ἰὼ ΟἾΘΏ δΟΘΙΣ ΣῪ ἸΟΟΒΟΙΥ διγαηροά ραγίθβ.Ό Αἱ ργεβδοηῦ τ 
ΟἾΪΥ οδἰΔ Ὁ} 18} [ἢ9 ἴδοῖ, παϊο δ Ρ] δίῃ ἴο δὰ υηρτγοϊυἀϊοοά οοπείἀοζαιίοη οὗ ἴπ6 οχύογῃ δὶ σομι- 
Ῥοβίεΐοη οὗὨ [86 ἰδίοτ 081 οοηΐϊθηΐ, ἐμαὺ ἴΠ6 Ἰαἰῦον τη ῖκοα ἰῃ (89 πηϑη {110 ἱπιρτγοδδείοη οὗ 8 νιὸ]]- 
ΔΙταροά πη ἰ Δ Υ τ Π0]6 (860 4180 ΝΞΘΟΕΙΒΒΑΟΗ, δὲ διρ., Ρ. 400), δηὰ ἔτοιη {8 Σ,ΘΏΘΓΑΙΥ͂ 
ἱποοπίοδβίϑὉ]9 ατουπα Μὸ 8.}4}} ὑρχοοοϑᾶ ἴο φαῃβίοσ 8. ΠΌΤΟΥ οὗ δρϑοΐδὶ βϑβδαροβ Ἡδιοῆ ανθ 
Ὀοοη δἀἀυοορὰ δραϊπϑὶ δηα βϑοπὶ ἴο ΟρΡροβθ ἐδ) ὑπ} Δη ἃ ΘΟΠΟΙΏΒΙΥ οὗὨ {10 ἰδίογ 41 πδεγὰ- 
ἰίοπ ἴῃ σγοϑρϑοῦ ἴο 18 ἔοσπι δῃὰ οοῃίθηϊ, 

Ιὴ [15 ὀχδιλ δ οη ἮΘ 888}} δηὰ ὑπαὲ ἃ ποῖ ἱποοηβὶ ἀογα Ϊ9 πυπιῦοῦ οὗ οοη(γβάϊ οἰΐοηκ 
Δα ᾿ποοΏρτιΘΏο68 Βαρροδοά ἴο ὃὈ6 Ἰοπηὰ ἱπ ον ὈΟΟΚΒ ἀπά γοίοστθὰ ἴο {μ6 υἱπΐοπ οὗ γδγίουβ 
δα οπβ δα δυι μου 166, ἀο ποῖ οχίδι, ΟΥ αὐ Ἰοαδὺ ταύ ἴμοσθ ἰδ ΠῸ ὨΘΟσβδ ἐγ ΓῸΣ δοοορίϊη 
1λοπλ 50 ἰοην 88 υηογοορά, βαίϊβίβοιοΥυ ὀσχρ δηδίϊοηβ οὗ βοϑιιΐηρ ἀἰβοσορϑηςῖὶθθ ΟΣ σϑρϑυοηβ 
ΤΩΑΥῪ ὍΘ αίγου, Αὐ 80 βδιιο [πιὸ πρτοὐυἀϊοοα γοργὰ ἴοσ ὑσα ἢ σϑαυΐγοῦ ὰ58 (0 τϑοοχηΐσο ἴΠ6 
δοὺ ἰμδὺ [Π6ΓΘ ΓΘ ΘΟΥΔΙ ΠΥ ΒΟΠ1Θ ῬδΒβΘΒΩ 68 ἱπ ΝΟ Β (Ποτὸ ἱβ ποὺ δίσγίοῦ ΘοηατΌρηοΘ δηὰ οου- 
οἰπηἑγ, δπὰ ἐπαὺ ἰΠ 676 δο οοσίδί ἢ ρϑου γί 65 οὗἨ (86 παγγαϊίοῃ, ἰπ δοῃβοαῦθηςσθ οὗ ἩδΙΟἢ 
ῆ 6 ΓΘ ἰδ ἰῃ τηϊηυὐδεθ 8 Θηἐἶγο ΖΑ ἰ τὸ ἴο πιδὶ ἰδίῃ (116 Εἰδίοτὶ 681 οομηθοίζοη δοοογάϊης ἴο {89 
δΒγοπο]ορίοδὶ οσγάθσ. Νονοσίμοθδδ, [ῃ 9 ζΘΏΘΓΑΙ πη Υ̓ οὗ ὑμ6 πατγαϊίγο, στουσπάϑὰ ἰῃ οοηΐ[0]- 
Ἰΐηρς ἐππἀδηγθηΐαὶ ὑἐπουρΐδ, δπὰ ἴῃ [Ὧ9 βοαυθηοθ οὗ ονϑηΐδ, ἱβ μοῦ ΟΥ̓ ποῖ ἱπιραῖγθά ὉΥ͂ {ῃι666 
ἐπάϊν! ἀκ] ᾿πδίδποοθθ, ὈὰΣ ὈΘοομλθ8 ΟἾΘΑΓΟΣ 8.9 Ἰροσὸ ῥα ΠΥ Ἧὸ 560 ἔγοια δὶ οἰἱοῖ ροϊηὺ οὗ 
Υἱονν (89 τοάδοίου δύγϑηροδ δηὰ ρτοῦρδ ἴΠ|6 πιαίοσί αὶ. Τῇ οοπέγασίοίϊοηδ ἩΔΙΟΒ ἰδ μ88 Ὀθϑῃ 
αἰϊοτηρίοα ἰο ἀΐβοονου ἰῃ ἴπΠ 6 ΒοΟΟΙΒ οὗ βιαπιοὶ 88 δίζῃβ οὗ ταγίουβ τυ }}Ὺ Ὅσο υαῖγο Ρῥαγίδ 
οἂΐξ οὗ πΒ οὶ ἰμο Ὺ ἢαγο Ὀθ6ὴ ρμαὺ ἰοροίδιοσ, δ.Ὸ ]1 οοἱ ]ϑούθα δῃὰ ϑχδιιϊηθᾶ, Οὐ σϑέθοσ βοϊ υϑῇ, 
ἘΥ͂ 8 ἱμβοσουφρᾷ οσχρίδηδίίοι οὗ [19 ρϑδϑαρϑδ ἰη ΠῈ ΤΈΕΤΤΕ, ΑΕἰπίεὶι. [[ηἰγοά,], ἢ 179; ΒΙΕΕΚ, 
Εἰτζείι. [Ππιτοὰ.] Ρ. 868; ΤΉΞΝΙσΒ, υὐὲ διι»., Εἰπζ,, ΡΡ. 9-11; Καιι, Εἰπὶ, [ΠἸαὐτοά.], ἃ δ2; 
ἩἨΔΈΥΕΒΚΙΟΚ, Εἴη, 8166, ΝΑΚΘΟΕΙΒΒΔΟΗ, ΗΈΒΖΟΟ, ..-Εὶ, δὲ δυρ., Ρ. 408. 

Ιη ἴμ6 Βτβὶ Ὀοοὶς [ῃ9 δἰδίοπιοηί ἰη οἷ. γἱΐ. 16-17 [μδ΄ βαιηθοὶ τα 7 πυἀρθ οὐδοῦ Ιδγδοὶ αϑ 
ἴοησ αὐ ὅς ἔξυεά, ἴα καϊὰ ἴο οοηϑίοῦ τὶς νἱἱ}, 1 894. δηὰ χίΐ. 284., δοοοτάϊηρ ἰο τ βίο. ἢθ6 ζᾶνο ὉΡ 
Ἀ158 οδῖοο ἴο ἰδ ϑοῦβ, Βαὶ πϑῃ ἰΐ ἰ8 βαίὰ ἴῃ υἱἱΐ. 1 (δὲ βιδιηθθὶ πιδὰθ ἷβ βοὴβ ἰπάμοθ ΟΥ̓́ΡΓ 
15τδοὶ, ἐμΐ8 18 ποῦ βαγίηρς ὑπδί 6 ἰποβϑὶ ἢ χᾶὰνθ ὉΡ ἷ8 οῇἶοο ; γδῦδλοσ [ἷ8 δύδϑρ οἵἉ κὲβ 'β Ἐχργββδὶ 
χοϊοστοὰ ἴο ἔδο ἔδοϊ ἐμδὲ ἢ6 γλβ στοπίηρ οΪἁ. ΤῊΘ δρρ]ϊοαιίου οὗὨ ἔμο Ε]άογ8 οὗ [89 ὑϑορὶϑ ἴο 
ῖτο [ὉΣ δ ΚΕἴπρ (Υἱϊϊ. 4), δοὰ ἐμποὶν τοίϑγθῃοο ἴο [8:6 ουὐἱ] οοπάποῖ οὗ ἷβ δοηδ, δον [μδὲ, τ 16 
18 Ἰαΐξον μοὶ ὰ {890 7υαϊςΐα! οδῖοο, μ9 τδϑ ὑπο ἰχῃοο [πα] ςοἷ4] δα μου εΥ 'π [86 δἀαιληλείτ θη 
οὔτδο αϑαῖτε οὗ ἴῃ 9 Ὑ}016 παίΐοη. ΤῊΘ ρϑᾶβδαρο χὶϊ. 2394. δβονγβ ῥἰδίηγ ἐμδὺ βιδιησοὶ, τὐλέἑδ 
ἷ8 Β0}8 ΤΟΙ ἰυάροι, Π]]οὰ Ηἷδ8 οἹ]ὰ οὔἕῖοο “ πηίο [μ͵8 ἀδγ." ἨΗἰΐξβ δας ΒΟΥ  Υ αἀἰὰ ποὺ οα880 ΟΥ̓́ΘΒ 
πηὰοσ β(δῃ]; γαίμοσ, Κπονίης ἐμαῦ 9 Θχοζοίϑσθὰ μἷρ ἤαποιΐοι ἰὰ [86 πδιλθ οὗ ἴμ9 1ωογὰ, Βθ 
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δαϑοιίϑα ἰξ τ 411 [8.9 πιογθ θα ρμδαὶβ δχζδὶηδὺ 584], δηὰ δὰ] γίοι θὰ ἴο ἱξ πίϊμοαΐ χαδικίην 
διραϊηδὶ Ὠΐτῃ [86 Θμδτρο οὗ ἀπδυϊουζοα οοηααοῦ. 

ΤΏοΥΘ ἱβ πο οοπίχϑαϊοἰΐοη Ὀούπϑοϑιη Υἱἱῖ. ὅ δηὰ σχὶϊ. 12, πβϑῃ ἴῃ 89 τεῦ ρδϑθαρὸ βδιυυ 6} Β 
δ 6 δηᾷ [86 οΥ]} οοπαποῦ οὗὨ εἶθ ϑΒοη8, δη ἴη 186 βοοοῃὰ [Π6 ἱπιπλίποηΐ ἀδηροσ οὗ ἃ οσυβεΐηρ, 
ὍΔ ὙΠῸ 0116 ΑἸρϊηοηΐίοθθ, 8 αίσθη 85 ἴδ6 οοοδρίοῃ οὗ ἴδ) ἀθτηδηά ῸΣ ἃ ἰϊηράοιι ; [ὉΣ (660 
ΝΟ ΔΙῸ ἱπΕΘΡΔΥΔΌΪΥ οοπηροίθα. Τὴ Ῥθορὶθ ποοᾶρα δπουχοῖίο δηὰ βἰηρὶο χυϊάδηοθ ἴῃ ἰ8 
ΔΙ, δη (μἷ5 ἰὺ Ἰοοϊκοα [ὉΣ ποῦ ἰπ [06 δρίηρ β'δηιθθὶ δηὰ ἢἷβ πιο θοΏ8, Ὀὰΐ πῃ ἃ πιδῃ 
οἰοϊῃοα τὶ τογαὶ δα μου Υ, ὑπδΡ ποδο Ἰοδὰ ἰΐ της υἱούου 8} Υ τηϑοῦ [86 Κίηρθ οὗὨ (89 
Βοδίμοη ἡδίΐοηβ (οοιαρ. Υἱἱ!. 20). Βοβίθβ, γὸ ταυδῦ σοιιθοῦ ὑδαὺ 5.4], ἐμουρ ἢ ἢ6 88 ὁ0}- 
βοοσαίϑα Κη ΟΥ̓ΟΣ [δγδοὶ ὉΥ͂ βδυλθ6}᾽ 5 διοϊπεπρ, γοῖ δὲ βτοξ τοϊασηϑα ἰο ἰδ οτί ζίμαὶ οδ] ] ης 
(χὶ. δ), δῃὰ ἰΐ πδβ (86 αἰΐδοῖς οὗ ΝΠ ΘδΉ, [89 Ατημποιΐΐο κίηρ, ἐμδὶ γδὺ δγουδοα {μι ὕθ00]9 
ΔΙΗΘΥ 0 8 ᾿ἰΥΘΙΥ 56η860 οὗ ὑμοὶν Ὡθϑὰ οὗ 8 ΤΟΥΔῚ Ἰ6Δ6Γ, 88 ἷβ δἰδίϑα ἰπ χὶϊ. 12, Απὰ τὶ (μὲδ 
αῦτοοα ἐδ ἔδλοῦ (δαί, αἴζος 86 γἱοίοσυ καϊπϑα ὈΥ͂ 5.80] οὐδὲ ἐδ Ατωση οι ῦε8 ὉΥ͂ [8.9 ρΟΥΤΟΓ οὗ [ἢ 
Βρί τὺ οὗ αοἀά (χί. 6), [9 τ᾿ 019 Ῥϑορὶθ χϑοοχηΐσθὰ ᾿ΐπὶ 86 ὑμῖν ΠΟΥ ΤΓΘΒΆΪΥ δυϊποηὐ δία 
Κίηρ, δῃὰ πῃ ὀομβοαῦθῃοο οὗ ἐι18 Ὑἱούουυ στοραγάθα 88 4 ἀϊνίπο ἀθοϊδγδιίοη οἵ (6 κίηράομπι, (ἢ 9 
Ἰαυον τἯῶϑ τϑοηοιγοα ὈΥ͂ (86 (᾿γοθ ρδγθϑ ἴο ἱΐ, [89 ΡΘΟρΪο, 6}, δῃὰ βδιλθοὶ (χὶ. 12--1δ). 

Ιὴ οδδρ. Υἱΐ. 18 τὸ τοδᾶ: “5ο 180 ῬΆΣ] δεῖ ποθ τόσο βυθάποά, δη ἃ ὑΠ ΟΥ̓ ΘΔ 110 ΠΟ τροτθ ἰπὺο 
189 οοδϑί οὗ [βγϑοὶ, δῃὰ [9 μδηᾶ οὗ ἴδ: 1,ογὰ γγ88 δραϊηδὺ ὑμ9 ΡΣ] ἰδ. η68 αὐ ἐδ ἄανϑ οὗἩ δαηεμεῖ,᾽» 
Α αἰ ΒοΟΥΘΡΘΠΟΥ͂ Β88 Ὀθθὴ ἀϊδοονογοὰ Ὀούνθθῃ {Π 680 ΤΟΣ, δοοοσάϊπρ ἴο νῖοὰ βίαι 6] οομι- 
Ῥ᾽οὐοὶγ οοἰορροὰ ἰμὸ ῬΑ] διϊηθο ἤτοπι σοϊατηίΐηρ, δα ἰχ. 16, πθογὸ ἃ Κίπρ ἰθ ῥσοτηϊθθὰ [ἢ9 
ῬΘΟΡΙΘ 88 ἀοἰἑγοσοσς οὔὐ οὗἨ [86 δηὰ οὗ [89 ῬἈΪ]ἑατΐῃο6, δηὰ χ. ὅ δηὰ χὶἱἱ. ὅ βα., θδβρϑοΐδ! ]ν υοσβ. 
194. δῃὰ χν]ϊ. 1 54., ἩΠΟΣΟ ἔθ οΣῸ ΔΓΘ ΘΧΡΓΘΕΒ Δοοουηΐ οὗ ἨΔ οὗ [πο ῬΒΪΠἸδἐπο56 τ 1 [6γδο] δηὰ 
οὗ [86 ορργοβδίοη οἵ {16 Ἰδύθοσ ΕΥ̓͂ (πο Ῥμ1]) δ πηθ σ]ο (ΤΗΈΝΙΌΒ δηὰ ὉΒ ΈΤΤΕ). Βυῦ ἴῃ ἴδοῦ 
ΠΟ 8ΌΟΘΝ, ἀἰΒΟΓΟΡΘΠΟΥ οχίδίβ. 10 ἷβ ὈΥ͂ ΠΟ ΤΏ68}8 βαί ἃ ἰῃ (80 ἢγεῦ μι] οὗἩ οὔδρ. υἱΐ. 18 (δὲ {6 
τοίυση οὗ 6 ΡΒ δ 65 τ,χλϑ οοϊορροα ἔμ} γ, ἐμαὶ :β, [ῸΣ 811 ὑπο; ἴζ 8 καἰὰ ΟὨΪΥ ὑπαὶ ἴῃ 0 ΐ8 
θαι ]9 οὗ ΕἸΌΘΏΘΖΘΡ ὑΠΟΥ̓͂ ΓΘ “Βυδάυθοά οΥ μὰ 0164," .Ἴ Βοὰ (μ ὰ ἰ ἱπ δἀἀοα “(6 Υ οδπλ9 
ὯΟ ΖΏΟΓῸ ἰπίο [89 οοδδὺ οὗ [δγϑ0],᾽ ὑμδὺ ἰ8, [6 Ὁ αἱά ποὲ τοροϑῦ πον ἱπουγβί οη5, τὸ πϑϑα ποῖ 
ΒΌΡΡΟΒΘ ἰμδὺ {86 παυγδαΐοσ ᾿π θη θα ἴο Βα Ὺ ἰδδύὺ 89 ῬμὶἸ δύ 68 ΠΘΟΥ͂ΟΥ δρδαΐῃ ϑηϊογοὰ [ἢ (οτΥϊ- 
ΤΟΥ οὗἁ [δβγ86] 80 Ἰοῃβ 88 βίδιθοὶ ᾿ἰγοά. Οἱ [86 οοῃίσασυ, [6 Εἰβύοσί 68] οοπίθηὐ 16 ἀοβποὰ ὈΥ͂ 
[89 δοοοῃᾷᾶ 8] οἵ τοὺ. 18, “" δηὰ [86 παπᾶ οὗ [89 [τὰ γ88 δρδίηβὲ (9 ΡῈ ]ΠἸδζη68 411 0 ἀδγ5 
οὐ βδπιυθὶ." 1 “ἰδ9 μδηὰ οἴ (μ9 1,.οτὰ;,᾽ [μδὺ ἰ6, Ηΐδ8 ρονοσ δηὰ τηϊχηῦ, τγὰδβ δραϊημδί (ῃ9 ΡῈ ]- 
Ἰβίληοβ 811 [86 ἄδγε οὗ ββδιωθοὶ, 818 ᾿ἱπγοΐγοβ ἴδ6 δοῦ [μδὺ, 85 Ἰοὴς 88 β'διημοὶ ᾿ἰνοά, ὑπ Ῥδὶ- 
᾿Ἰδίϊηοβ ττοσθ Βοβίλ]α ἕο 1βγϑθὶ δηὰ βουχζῃύ ἴο βυράυο (θα, Ὀὰὲ Οοἀ ἀοίδηαεα Ηἰ8 ρθορὶθ δηυὰ 
ἔϑυϑ ὕδμοπι [1.6 ΥἱΟΙΟΙΥ ΟΥ̓́ΘΡ ὑποὶν δῃθιηΐθβ. “ΤῈ μδαῃὰ οὗ ἴδμ9 1,ογὰ δραϊηβῦ [9 Ῥἢ1] 1801 68} 
ΒΌΡΡΟΒΕΒ δύγὶ θ Ὀοϑύτγθθη [β6τϑ6] δὰ [8.0 ῬᾺΪ] δ η686, οοσδδίοηθαά ὈΥ ὑπ ἐπουχαβί ομβ οὗ [86 Ἰαἰ(ο Γ. 
ὙΒαῦ ἱτηπλοαϊαίθι Υ ὑσϑοθάθα οδῃ ὑβογοίοσθ Ὀ6 υπάἀογβίοοα ΟὨΪΥ ἰῃ ἃ τοϊδάνο, ηοῦ ἰῃ 80 8080- 
Ἰαΐθ βθη89 οὗ (86 ῬὨ δ ἰ η66᾽ ποὺ οοτηΐης δραίη ἰηἴο [09 Ὀογάοῦ οὗ 1βσϑοὶ. Οὐμογνΐδο ὑ[Π6 ΒὰΡ- 
Ῥοθϑᾶ οοπίγδαϊσίΐοι που ]ὰ οχίδὺ ἴῃ 86 ὕνο ρϑτγίβ οὗ υοϑσ. 18 1:86}. Τθ ἀθοϊδίγο ἐβοῖ, μον- 
Θυοσ, ἰῃ [818 φιυρδίίοι 8 ἐἰμδὺ [89 τοτὰβ “811 [89 ἀδγϑ οὗ βδῃινυοὶ ᾿" δγὸ ὕο Ὀ6 οοπποοίοα ποῖ, 88 
πο δ] ορϑά οοπίγραάϊοίΐοι ΒΌΡΡροδβοβ, τυ (86 τβύ 81 οὗ υϑγ. 18, Ὀυῦ ΟὨἹΥ πὶ 086 Βοοοπά, 
Τὸ ἰβ πο βαϊα “"8}} (86 ἀδγβ οὗ βδιυυθὶ (86 ῬΔΣ]Ἰβυϊ ποι ἀἰὰ ποὺ χοΐαση,᾽ Ὀυΐ “811 [89 ἄδγεβ οὗ 
βϑηθοὶ (86 μδηὰ οὗ [86 1,οτὰ τεδ8 αζαὶ ποῦ [Π6 ῬΒ111κι1π66. Το βγβῖ βιδίοσωηθηῦ ἀθο δύ, ΟΥ̓ῸΣ 
δζαϊηδῦ [89 τϑίθγομοθ ἰο αοδΒ βρόντον νδγάϊηρ οὔ᾽ 86 Βοβο 1 γ οὗὁἨ (86 ῬΑ] ἰδέϊποβ, δῃὰ ἴῃ οοη- 
ποοίΐου τ β΄ δι 6}᾽8 νἱἹούουΥ οὐοσ ὕμοῖὰ δὖὺ ΕἸΌΘΠΘΣΖοσ, ὑμδὺ ἴῃ ΘΟὨβοαΌθηο06 οὗὨ (μιΐ8 ΥἹΟΙΟΣΥ͂ ὑΒΘΥ͂ 
Βα πού τορϑδίϑα ὑποὶγ ἐπουσβίοῃβ ἱπίο (6 ὑδσγιύουυ οὗὨ Ιβγϑϑὶ, δὰ (818 ἰβ ἴο Ὀ6 ππάοιβίοοα 
οὗ (86 5ρδ8090 οἵ (π|6ὸ αἴνοσς (86 18ρ860 οὗ ψμῖοῖλ ΓΠ6Υ τοβαπιοᾶ ὑμοὶν οἱ ἃ τϑῖβ αραίηδὺ 1βγϑθὶ. [Ι͂ῃ 
ΒΔ} 5 Υυἱοίοσίθθ οὐοσ ὕβοπι, νὮΟ, “88 Ἰοῃρ 85 μΒο ᾿ἱνοᾶὰ," βδὰ ἴο βίτι ρα] μαγὰ ψ 1 ἰμοαι (χὶν. 
δ2), δῃὰ ν]ο86 ὕδγηι οὗ 110 ΠΘΑΙΙΥ οοἰποϊἀοα τὶ} (Πδὺ οὗὨ ββϑιημοὶ, βἰποθ ὑμο Ἰαἰύδσ ἀϊθα οὨ]Υ 
ἃ ἴθ γοδΒ Ὀθίοτο δἴπι, [16 μαηὰ οὗ ον ἢ γ8 στα ΚΠ αραϊμδί (θη, δα (86 ῥτομἶθ0 οὗ 
ἦχ, 16 νδϑ {1181104. Ι6γ86}}8 οοπήϊ οι οὗὨ Βῃδιῃ) 6 1] βυ ͵θοίίοη. ροτγίγαγοα ἰπ χὶ!!. 1984. τΔ8 [ῃ 9 
ΤοΒΌῸ}} οὗὨ [86 οοσπυραίίοι οὗἁ ἔμο ἰἸδαπὰ ὈΥ͂ [16 ῬἈἢϊδιΐπο5 ταθη ομθά ἴῃ γογβ. δ δῃὰ ὅ, δηὰ ἀοε8 
ποῦ οοηίτβαϊοῦ {80 βἰδίοιηθηῦ ὑπαὶ Φ ΘΒ ου ἢ 8 Βδηα γ͵οδδ δρδὶ πὶ (6 ῬΒ1]1801 66 “411 (89 ἀδύϑ 
οὗ βδιιθοὶ,᾽ δβποο ἰὰ οἤΔΡ. χίγ. ἱβ γοϊδίϑα ον ἐδ 1,ὐτὰ δὶ (μὲ ἔπὴθ μοὶ ρϑὰ 1εγβθ] (θα Ρ. Υοσ. 
28). Το δοϊυζίοι οὗ (μ0 δἰ]ερϑὰ οοπίγδαϊοίίοη ἰμδὲ τοδίσοίδ (4:16 Ἔσχργοθδίοῃ “411 [16 ἀδΥ8 
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οὗ Βδιιπ6) ἢ ἰο 89 ἀυγαίίοι οἵ ε18 πα οἰαὶ ἔθγτα, ἰδ απβα ἐδἤλοῦοσΥ ἤτοι ἐπ 9 ΔΥΌ ὑΓαυί 85 οἵ [δῖ 6 
τοδίχ οἴου, δοὰ οοηβίοίδ τι γον. 1δ: “βδπιιοὶ ἡμασοα 7Ζεγαοὶ αἷ ἰδ ἄαψε οὗ λῖ᾽ὶδ 6. 

1 ἴδ᾽ αἷδο πιδϊ ἰδ ηϑα ἰμδὺ ἴμ670 ἱβ ἃ οοῃ γα ϊοϊοη Ὀούπτοθη (86 δοοϊίοῃ ἰχ. 1--10, 16 δῃὰ 
δο βοοΐϊξοῃβ ΥἹἱῖἱΐ., χ. 17--27, Ὀϑοδῦδο ἱπ {89 ἕόσιηοσ βδιιθθὶ δηοίπίϑ 5'860}1 ἱπ ΘΟὨΘΘΑΌΘΏΟΘ οὗ ἃ 
αἰνίπο τονεϊδου, δὰ ἴῃ [89 Ἰδέΐοῦ [88 Βΐπι ομόδθη κίπα ὈΥ ἰοὐ ἰῃ Θοπδϑαῦθῃοο οὗ δ ἀοιηδηὰ 
οὗ ἔδ6 Ρϑορὶο (Ὠ ΈΤΤΕ). Βυΐ ἴῃ ἰτυ ἴδοτο ἰδ ποιίηρ Βθγθ ἰμαὲ Θομλρ6}8 18 ὕο ΒΌΡροθθ 
8 ΔΌδΟΙαἰα οοπίγδαϊοίΐου ; “ [ῸΣ ἴῃ ἰχ. 1---σ, 16 ἰα χοϊδίϑά 080 βοοσγοῖ δηοϊηἰίης οὐἩ Κ'δὰ] ὮΥῪ 
δαιηθοὶ, τὶς 118 ἱπιπηοαϊαῖο οομδοαύθδοοα, δηὰ ἰη σ. 17--27 ὑμ9 ομοΐοθ ΌΥ ἐοέ ἴῃ [89 ῬΥΘδΘ ἢ 69 
οὗ (9 ἯΒΟ]9 ῥϑορὶθ᾽" (Ν ΛΕΘΒΙΒΒΑΟΗ, δὲ δι». ». 401). ΤΉΞΚΝΙΤΘΒ ( ονηι. 3 Αὐῇ. ν.. 48) δοϑῖκε 
ἴο οδ Δ Ὁ] δ [}16 πη ἰδίονίο81 ομδγδοῖοσ οὐἨ Ὀοὺῃ πασγδίίοηδ ΟΥ̓ βίδιϊην ἴδ 9 δἰτογηδιδνο: “189 
Ῥτορμοῖ ποαυ]ὰ ἴδοι οἰἴπος μανὸ ἰοπιρ θὰ Θοα, οΥ βανὸ Ὀδϑϑῃ ρον οὗ δὴ πη ποσίδγ ὑσὶ οὶ Ὀ6- 
ἴοτο ἴδ: Ῥϑορῖο;" Ἀαὶ δραϊπδὺ ἐπὶδ τὸ τοιλδύὶ [μδὺ δοοογάϊηρ ἴο χ. 17--237 δἰἷδὸ θυθῖγ ἐπί τδϑ 
ἄοπο ὮὈΥ βδαιυυοὶ δὲ [86 αἀἰνίηο ἱπδίδηοο δηὰ τιον αἰγίηο ἐπῆτθηοθ (γοτβ. 18, 394), 85. ἴῃ (89 
ὨλΙτδιϊγθ ἴῃ ἰχ, 1--πσ, 16, ἐδδὲ ἐμογοίοσο Ὀοὶμ ἰϑηιρέΐηρ Θοὰ δηᾶἂ υπποσίθ ἰγῖο κ γΥ οἢ 
βδιο 6} 5 μαζί δο ϑχοϊ υὐϑα, δἰποθ ἰῃ ἰδ παυτδιίέοη [16 ομοΐοθ ὉΥ 1οὐ δἰἷδο ἰβ οοποοϊγϑὰ οὗ ἰῃ ἃ 
τβοοοσδίϊο ροϊηΐ οὗ νον. [ἢ [1.9 ὈΓΟΘΘΠΟΘ οὗ ἴδ) δδδοσῃ θὰ ροορὶϑ αοᾶ ἀϑοΐδσοδα ὑῃ6 τθδῃ Μ}|Ὸ 
δὰ θὰ οἰόβο δηᾶ δηοίϊηὐθὰ Ὁγ Ηἰδ τὶ|}}, ο Ὀ6 Κίηχ, δηὰ Ηΐ τοργοδοηίαιδνθ. Οοπιρ. 
ὝἴοΣ, Δι δί, ᾿οαϊιοδτίεγδιιολ, 11. Ρ. 889: “1η οἸΔρ. Υἱἱΐ, βαπνυθὶ ἀϑοΐδγοα εἰπιϑοὶ ἢ ἀραίηδί ὑμ9 
ἩΓΔᾺ οὗ ἐμ 6 Ρθορ]ο ὃν οονμπαπά ᾳ «“ελοναλ Ηἰϊιδοζ,, απὰ Ὀγ Ηἰδ οοπιπιδη ἃ τλδῖκοα δ δἰἱοιαρί 
ἴο αἰνοτί ἴ[Π6 Ιαγϑο ἴθ ὕσγοπι ὑμοὶν ἀθαῖσο. ΤῊΪβ ΓΔ κ, ΒΘ τοοοίγου ἤγοσι ΦϑΒΟΥδ ἢ [80 Θοτὰ- 
τοδιὰ ἰο γΥἱο]ὰ (νἱϊΐ. 21 ϑᾳ.), δι ἃ διοίῃ  ὅδαϊ, ομδρϑβ. ἰχ., χ, Αμὰ ἔδβϑῃ {8 δοθῃο, χ. 17 84., τγα8 
ποῖ δυροτβαουδ: ἐῪά Ξγεί τγεσοίαίξίον, ἰχ, 1δ θα., τοαϑ γον ἐλα Ῥγορλεῖ; ἐλο δεοοπο, χ. 20 να., ΚὼῪ 
ἐλς »εορίε." Το (δΐ8 πὸ δὰ ΕἾΧΑΙ.," Β σοηδυξκ (Ο δολίολίε ἀε8 ΄. 16γν. [Ηἰδι, οὗὨ 16γ86]], 111. 
Ῥ. 38,8 4ιΠ.): “1 τὸ ὉΘΔΡ ἰῃ πιϊπα {6 ΟΥ̓Δ ΠΑΙΎ 050 οὗ [δ δδογοα ἰοὶ ἐπ ἔμοϑθ ἰἰπηθθ, 6 
80.4}1 δπὰ (μαὺ 'ἱπ [Π6 οοπποσίΐζοη οὗ ἐμὲ8 παγγαίνο (ΕἸΤΑΙ, δϑοσί δθ8 τοσβ. 17--27 ἴο [89 δυΐδμου 
οὗ [89 ρῥχϑοοάϊΐηρ βοοξΐου) ποίδἱηρ Ὀὰΐ (86 συ ἰδ ἀοδοσί θὰ ἐπ ἐπΐα ἱποίἀθηξ» [86 τηγείοσίουδ 
σηοοίΐϊηρ τι 186 βου ἀἰὰ ποὺ βυβῖοο ἴογ {80 1}} δῃὰ Ὀεῃοαίοσανο σοοορηΐ οι οὗ ΕΔ} 189 
κίηρ, Ὀπὺ Ρυ]ΟΙΥ 6190 ἱπ ϑοίθυλ δύο 8] ΔΑΘΟΙΩΌΪΥ ἰῦ γγδῥϑβ ΠΘΟΘΘΑΘΓῪ ὑδδὺ (16 Θρὶ τὶ οὗ .4}}- 
νοὶ δῃου)]ά οἤοοδο εἰμὶ ὈοίοΓο δἰ] οἴμοσβ δηὰ τρδυῖς ἷπὶ 88 ἰδ9 88 οὗ δῃνθ." Απηὰ δὸ ἔθ 619 
ἰδ πο οοπίγραϊοάου Ὀούνθοη ἰχ. 1---α. 16 διὰ χ, 17-27, Ὀὰΐ μ9 ὕπνο δϑοϊοῃβ βίδηα ἴῃ οοποίη- 
186 τοϊδίΐοη ἴο ὁη6 δηοίδοσ. 

Αποίμον αἰθοσορθῃοῦ ᾿85 Ὅθθη ἰοππα Ὀθίπϑαα χὶ. 14 δα. δηὰ χἱἑἱ. 8 ὀοτοραγοὰ τὶ χ. 8, ἰΐ 
ννοΐηρ Βοϊά [μδὺ [6 πογὰδ οὗ βίδιηυοϑὶ (χ. 8) οοπίαδίῃ ἃ οοιητηδηὰ ἴο β'δ] ἰο ρῸ ἱπηπηθα δύο! ἴοὸ 
ΟἸἸκαὶ διὰ παὶὲ ἔοσ εἷπι ἔπ θΣ9 βουϑῆ ἄδγεα, Ου (μὲς δυρροαϊ ἑοι οοτίδί ἢ] οἢδρ8. Υἱϊἱ. δῃὰ χὶ, 
14ε6. ολῃποῦ ὉΘ Σϑοοπα]]ο, δἰηοθ, δοοοσάΐϊηρ ο δ Ἰδύνοσ ρϑδαδρο, 8381} πνϑηΐ ἴο ΟἾκαὶ ποί 
δείογε Ὀαὶ υἱδλ βαταυοὶ, δπὰ ἱπάοϑα δὲ μἷ8 βρϑεὶδὶ βυχχοδίίοῃ, δῃὰ {μι 6γὸ νγα8 ὑπ ογϑίοσθ ΠῸ Μῦς 
πᾷ οὐ βαζηπθὶ: 8δηἀ τρόγθουοσ, δοίοσθ 56] δηὰ βδιιυθὶ οαπιὸ ὑομοίμοῦ ἰῃ ΟἿ καὶ, (μοἷν δταὶ 
τοθοηρ δήοσ ἐμπαὶ βοϊϑιλῃῃ ργορμοίίο οομπδοογδίίοη οὗ ὅδῃϊ (σχ. 1-8) ἴοοϊκ ρὶδοϑ ἴῃ ΜΠ Ζρϑα. 
ἘΛΘΌΔΙΙΥ ἐπ ροβαὶῖθ, οα (ἐδ συρροαί ΐου, ἰδ ἃ τϑοουςοὲ]αίΐοι οὗ ΣΧ. 8 δηὰ χὶἑὶ, 8, τ βὶοὰ ἰδδὺ Ρ88- 
Βα56 οοηίδίπα δὴ πηἀοηΐΔὉ]9 τϑίδθγθηοθ ἕο δὲ ογάὰογ χίνθη ἴο Κ'δι! Ὁ Κδιμθθὶ, διιο 88 18. ὁΧ- 
Ῥτοβθοὰ ἴῃ χ, 8; ἴογ Ὀϑέπϑοη [89 ἔτο ὑπο ἰβ δὴ ἰηΐοσναὶ, δοοογάϊηρς ὑο χὶϊὶ, 1, οὐὗὁἨ ὕνο γ6815. 
[Βαι (μο  οχὶ Βοσο (χὶϊὶ. 1) 15 οοστα ρὺ---806 ποῖθ οἡ ἔπ γϑγδθ ἱῃ ᾳυσαίέοη.--1Β.}] ΝΑΒΘΕΙΒΒΑΟΗ 
Ἐδογοίοσο δαρροδϑεδ ξμιδί Χ, 8 ἐβ ποὲ ἰῃ ἰΐ Ῥσόροσ ρἶδοο, Ὀαὲ δἱοοὰ οὐὔἱ βίῃ} }Υ ΒΟΙΩΘΉ ΘΓ δῦ ὈΘίΟΣΘ 

Χἰϊΐ, 8 (δὲ δωρ. Ρ. 401). ΤΉΞΝΙυΒ ᾿οἱπϑ χίϊὶ. 394. ἱτητηοα δύο! οἱ ἰο Σ. 16, τερδσάϊης σ. 17--- 

Χἰϊ, 26 86 ἃ δοοϊξοι ἰηἰοσροϊδιϑα ἱπίο ἐμ οί παὶ ἀοοαπιοαΐ Ὀοΐνγθοι χ. 16 δπὰ χἰϊὶ. 2, δοὰ 
ΧΙ, 1 δα δὴ ἰηἰογροϊαίοι ὉΥ [86 Βϑάδοῦοσ, ΟΥὁ Ῥϑύβιδρα ὉΥ 8 ἰδίου. μβδηά, ὈΥ͂ πιο Ὰ [Π0 βασοθ- 

ἀραὶ πιαίξονς νσὰϑ Ὀσουχὰί ἰηΐο ῥἰδιιῖ θ᾽ οοηηθοίίοη πὶξα [86 ἰπδογίθα δοοξίοι, δηὰ [80 Ὡθοθδ- 
ΒΕΙῪ ἐἶπιο χαϊποὰ ἴοσ {μ:6 ΟΟσΌΣΓΘΙΟΘ Ὠδτιγαῖοὰ ἰη ἐὲ8 βοοιίίοῃ (δὲ δ. Ρ. 49). ὙἸΒΘΓΘ ΔΓΘ ΖΊΑΥΘ 
οὐὐοοίίομδ ἰο Ὀοΐῃ οχρϑάϊθηί; ἰο ἴδ βγεῖ Ὀθοδῦδο οὗ [89 ἱπιροθδί ὉΠ γ οὗ χίπρα ἰδ δαρροδοά 
τὶ κθξ Ρ]δοο Ὀδϑίοσο χἱὶϊἱ. 8 Β6ΙΘ Χ. 8 ἷβ ἰο Ὀ6 ρυΐῦ ; ἴο ἰδ δοοοῃᾶ--Αραχί ἴσου (Π6 ἴδοὺ ἱπαὺ ὯὨ0 
οἶδος σϑῶϑοι ἰβ αίνϑη ἴοσ [86 βιρροκίτοη (μδὺ ἐἷ5 δβοοϊΐοι ͵δ ἱπίογροϊαίοα---Ὀοοδαδβο οὗ [86 
οδσοποϊορίολὶ αἰ συγ τιοηϊοηοὰ Ὁγ ΚΕΙΙ, (Ιπἰγοά. 1. 286), ναἰο ἀπαουέθα γ᾽ ργοδοηὶδ ἰῦ- 
8617 πῇθη τὸ Ἰοοκ δὲ 4]}} πνεΐοι, ου ὑμΐ8 βαρροοίἰοπ, πιυδὺ πᾶν Ὀδθη ἀοη6 (δοοογάϊηρ (ο χὶϊὶ. 
2-1} π᾿ιλίη {8686 βεύϑῃ ἀδγϑ, διὰ θοοδῦδο οὗ [86 Ὑ 17 ὈοΪἃ Πυροίμοδίβ ὑμδὺ ἰδ δἀγδῃοϑα ὈΥ͂ 



12 ἹΝΤΒΟΡΙΟΤΙΊΟΝ ΤῸ ΤῈἙ ΒΟΟΚΒ ΟΕ ΒΑΜΌΕΙ,. 

{8 δαβδυτϊηρίίοι οὗ 8 ἱπίοσροϊ αὐρά ἰγαάϊιοη, δπα ΟΥ̓͂ [0 Θχρδηδίΐοι οὗ [88 ψόγὰβ οὗ χὶἹ. 1. 
Ὗ 6 ᾶγϑ βθϑὴ Ἡδδὺ δἰ χηΐβοδηοθ ὑμ6 δβοοϊΐοη σ. 17--27, ἴῃ ἰδίοσί 41 οομῃθοίίΐοη τὐ τι μδὺ σοοα 
Ὀαοίογο, 858 ἴον [86 Θομεμθησομχθηΐ οὗ Κ60} Β κἰηράοιηα. ἘΚΈΤΙΙ, ὑβοΓ  ἴΟγΘ ῬΓΟΡΘΥΪΥ ΔΒ κβ ἐμ6 48685- 
ἐΐου : “ΕΗον σοι] ϑ'δαϊ, Βοογ γ᾽ δηοίηἰδα ὈΥ βδιηθοὶ, δηα δομοοδι ης [δ18 δηοἰηἰηρ, ον θ ἢ ἔΌΣΣ 
ἷβ ποῖα (χ. 1, 16), οοπιο ἴο δυο οοπδίἀϑγδίίου, (μδὺ δὲ Εἷβ 681} 4}} 1αγϑ9ὶ] βοοϊκοὰ δοουῦ ἷπι, 

88 δῦουΐ (μοὶν κἰηρ, σθαι 6 δὰ πον Ὀδοπ Ρῥσοοϊαὶ πιο Ἰκεῖηρ ΟΥ̓ βίιδιητϑὶ, ΠῸΣ ὈΥ͂ ΔῺΥ δοὲ 
δὰ ποῦ ἰδ6 οοηβάθῃηοο οὗ [6 ΡῬΘΟΡΪ6 ἴὺΓγ Β1π861} 88 ἰχίην ̓  (δὲ δωργα). ἸΚ6]], 10 16 ὑτθο, ἔγοται 
Ὧμ6 ῥγοροδί ἴοι (τ 1 ἢ ᾽α οογγθοῦ) [πδῦ [86 πδσταίΐοι ἴῃ χὶϊὶ. 1--7 ΓΘαΌΪΤΟΘ [ῸὉΓ 115 Ἔχρ᾽δηδίίοα 
ἐδ8ο οοπίοαὶ οὗὨ [86 δοοίζοῃ χ. 17---ΣΙ!. 25, ἄταν (6 σοποϊυδίοι ἐμδὺ δι 61᾽ 5 ογάοσ ἰο δα] ἴῃ 
Χ. 8 τοῖθσβ ἴο {δ δοϊθὴῃ ρῥγοοϊδγιδίΐου οὗ δι] 88 Κίηρ ἴῃ ΘΙ 4] (χ]. 1484ᾳ.); θὰ} ἐΐβ φοποϊυκίοιι 
ἦᾳ τπηδΑ ΒΔ ΟΣ Οἡ στοῦ Πἀδ ΔΙΓΟΘΥ δἀἀποοά. ΑὨα ΤΔΟΥΘΟΥ͂ΘΡ (86 ΥἹΟῊῪ ΜῖΟΣ ΚΈΙΙ, σοπηθοίδ 
αἰνὰ (18 οοποϊ βίοι (πη ψὨΐσὮ 18 Το 88 δγ Ὀδοῖὶς 88 ΟἸΕΒΊΙΟῦΒ) ἰ5 απύϑη δ ]6--- παι ον, ἰμδὲ 
{10 εἰαίοιιοαῦ ἴῃ χὶϊὶ. 8 (το δ88 Θομδοαῦσθηῦ ποίίηρ αὖ 811 ἴο ἀο πιὰ χ. 8) τοΐοσε ἴο 8 
δομτηδηα ποῦ ΟΧΡΙΟΒΘΙΥ τιϑηθδομποά, Ὀαὺ ΒΘΓΘ οΑδΌΔ}}ν δ᾽] αἀοὰ ἴο πῃ ἐμὸ νοσάβ “ δοοογάϊηρ ἴο 
16 δβοὺ ἰἰπι ὑμαὺ ββαπλαοὶ δὰ δρροϊηὐθά,᾽" ὈῪ στ ϊοὶ βδσλυοὶ, τ τοΐθγθηοθ ἰο ἐμπ6 ῬὨΣ) ἐδέϊηθ 
Ψ8γ, δὰ δὖ ἃ ἰαΐοσ ἰΐπηθ9 ογάγοὰ 3'δα] ἴο Οἱ] ρα] ; ἴου {π|689 ὙΟΥῪ ποχὰβ (88 ΚΈΣΙΙ, Ηἰπβοὶ ἢ ΠΟΥ 
δ πιἰ5, Οὐσαπι. ἐπὶ ἴοοο, 101, 128) ῥ᾽] ΔΙ ΪΥ Ροϊηῦ ἰο [89 ἱπἰυποῦου αίνϑῃ ἰὸ δὰ} ἰῃ χ. 8. Ηον- 
ἝΥ̓͂Θσ, Ῥτοοοοάϊηρ ἔγνοια (δ ϊ8 δι ιρροπί ἔοι, ἯΘ ΔΘ 80 ΨΔΥ Ὀοπῃὰ ἰο ὀχρ δίῃ {6 πογὰδ 'ῃ χ, 8 85 
4 οοιμαδηὰ οὗ Ηδιθοὶ πο τδ8 ἴο Ὀ6 ἱπιπηθαϊαίο! Υ οοττίοϑὰ οαἱ ὉΥ 8541. ΤῺ ῬΤΟΡοΣ οχ- 
Ρ]δπδίίοη οἵ ἐμὸ οοππροδου πῃ πο [80 “(δου φοραῖς ἀονσα " (3 7}}}} ἴῃ γϑῦ. 8 δίδηἀβ Ῥδαγῶνγ 
σαὶ ἢ [80 ρτοοθάϊην, ΡΑΙΌΥ πὶ ὑπὸ {0]]οτίης; οἰγουτηκίδη λα! οἸδῦδβο ᾿πίσοαπορα ὈΥ̓ “ δηὰ ὃθ- 
μο]4᾽ ([1317}} Ἰοράδβ ἰο ὅθ οοπάϊ ομδὶ σϑπάοσίηρ “ δηὰ θη ὑμοὰ ροοδὲ ἄονσι ὈΘΌγΘ τὰθ ἰὸ 

,. ΟἸἸκαὶ, θοδοϊὰ...... ;᾽ δῃηὰ ἃ βἰμιὶϊασ ἰγαπδιδίΐοη '8 ἐοαηὰ ἰπ ΞΕΒ. ΕΞΟΉΜΙΌΤ, ΟἹΪΥ τ ἢ ἰτ- 
ΡΙΌΡΘΙ ἔθιιροσαὶ δχιθηβίοη, δηα ἷβ ργοροβοᾶ ὉγΥ ΕἼΤΑῚ, (Ο ϑολ, 8 Αὐῇ. 1Π|. 41) δηὰ ΚΕΙ͂Σ, 
(Οοχμμ. ἢ. 101). ΤῊ ἰκϊῃρ οἰόβϑη ἴο ἀϑὶ ἑνοῦ 1όγδθὶ] ἔγοσα {1:6 γόκθ οὗἩ {86 ῬΒΣ] β 68 τασδὶ τὸ- 
οοχηΐζο ἰδ 88 ἷ8 βγαύ ἀσἱ  ἴο ργουθ ἷβ Κί ΡΥ ταϊσεῦ ἰπ Ὀδίθ αραϊηδέ ὑμ89 ῬΆ ΠΒέΐποα, ἱπ δο- 
οογάδῃοο τὶ ΒΪ5 σομβϑοσδίξοι γϑοοϊνοα ἔγοπι βϑιηθὶ. ΤῈ ἀσχμοσχίαίίου ἴο ἐπὶ ἀπ γ βαυλααὶ 
ΘΟΌΡΪ65 τὶ τ 6 οοτλτηδηᾶ ὑμαῦ 6 δῃου]ὰ ποῖ πῃ [86 ΘΧΘΓΟΪΆΘ οὗὨ Ηἷβ ΤΟΥ] σδ] ηρ ἔγοβρδαβ οἱ 
186 βοιϊὰ ὑἐμδὲ νδϑ ἴο σγοιηδίπ οἰοδθὰ ἴο Ηἷπι, πδιηθὶυ, [μ9 οὔδγίηρ οὗὁὨ βδουῆοθ ἴοσ [89 Ρθορὶθ 
ἩἘ6η ΤΠΘΥ Ψ6ΓΘ Πηπβίογοα [ὉΓ ΔΙ. ΕἸΤΑΙ Β8γ8: “ΟἿ χα], ου ἴΠ6 βου ῃ- οδίοσῃ Ὀδηῖ οὗ [ἢ 0 
Ψοτάδο, νγαὰβ ἔμ θῃ, ἔγοπι 411 ἱπαϊοαύοῃβ, ὁπ οὗ (86 τηοϑὺ ΠΟΙΥῪ Ὀ]δοθθ 'ῃ [Ιδγαϑ], δηἃ {86 ἐσθ 
ΘΟΠΙΓΘ οὗὁἨ (86 Ὑ80]6 ΡΘορΙθ; ἰὺ δὰ ἃ 1ἴκὸ ἱπιρογίδιιοθ ὈΘΙΌΓΟ, δπὰ τουοῖὶ τοῦθ ἔμθπ, Ὀδοδυθθ 

{6 ΡΒΣ δἰ π οομίχοὶ τοδοϑα βῸ ἔϑ ϑδδύπανγ " (μδὺ (86 τα 6]6 ροϊηί οὗ {μ6 Κίπράαοχα τητεὺ πανθ 
Ὀθϑη Ὀγοεβοα Ὀδοῖὶς ἰο (86 Ὀδῃὶ οὗ ἴδιο Φογάδῃ. Το ἔθ ῬΘΟΡ]Ὸ τηυβῦ μαγὸ δεδοι Ὁ] ἴοσ 41} 
θΏΘΓΑΙ ΡΟΙ ΑΔ] ᾳαοαοίίουβ, απὰ ἐμθηοθ δἷνογ οἴδυίηρ δὰ οοπδοογαίλοι πᾶγθ σηδυομϑα ἔστ 
διιηθὰ ἰ0 πδι᾽ (υδὲ διρ. Ῥ. 42). ΤῊΘ πἰριίΐβοδηοο οὗ Οἰϊκαὶ ἴοσς {δ9 8016 Ῥθορ]ο δὐ ι}ι18 ρ6- 
χτἱοὰ οὗ [86 [αγϑο δ ἰδύοσυ 5 Ῥγοδαρροβοα ἴῃ βδι91}8 Θομιτηδηὰ ἴο δαὶ, τ ϊο ΘΟ δο- 
αἀαΘΓΥ οοπίδίηβ ἴῸΣ ἷπι (Π0 [0]]ονγίηρ Το]6 οὗὨ ρμονοσῃιαθηῖ: ἤΒοα ποὺ ροοαῦ ἀονῃ ἰο 
ΟἸἸκα]---ἰΠδὺ ἰβ, ἰο ραῖμοῦ ὑ89 Ῥϑόορὶθ ἔδοσθ, ὑπαὺ ἱμΠ 6 Υ ΤΩΔῪ Ὅθ6 ἰοὰ ἴοτί ἰο Ὀδ(]9 αραὶπεοὶ 
1809 ῬΗΪ αἰ ηο8, δα ὑο (18 ϑῃὰ τϑοϑῖνο οομβϑογαίίου ὈΥ͂ δοϊϑσηη οἴδσίηρ--(οὰ Β4}0 αὐγαὶδ 
ΤΩΥ͂ οοταΐηρ ἴογ [6 Ῥχοραγδίίοη, δηὰ ποῖ 6 Ὁ πὶ ΓᾺΥ οὐσῖι ῬΟΎΤΟΥ τυϑῖζο ἰμ0 οβδγίηρ, ΒΟΥ οὗ ἰδ γ 
οὕσῃ Ὑ111 Ὀορίη (86 ΜΓ δραΐϊηδ {Π|6 ῬΒ1] δυΐηο8. [π ἐμὲβ Ῥγορβοίϊο οοχησηδη ἃ β'δῃϊ οὐρὺ ἴο 
μιδνο τοοοσηϊζοα {86 γοΐοθ οὗ ἀοἀ (800 ΚΈΙΙ,, μδὲ δερ., ΡΡ. 101-108, δηὰ ΕἼ ΤΑΙ, υὐδὲ φωρ., ἢ. 41- 
46). ΤῊ ΐδ ὀἀχρ  δηδίϊοι ἰ8 ἔου πὰ 86 ΘΔΥΪΥ 86 ΒΒῈΝΖ, Ηρ δβαγα: “ Βιυΐ 0 6ΓῸ ποῖ ἴο ιἱπἀογϑίδηἀ 
μδὲ ββαπιθοὶ οοπιπδηδ 840] ἴο ρῸ βἰγαὶ παν ἀόπῃ ἴο αἰϊραὶ δηὰ {μθγθ ναὶ βουθὴ ἄδγπ, Ὀὰϊ 
{μδὲ μ6 8 ἴο 40 [}}15 δἵϊοσ 9 δα Ὀθθὴ ρΌ]ΪοΙΥ οἱοοίοα Κίηρ δηὰ οομπβντηοὰ ἱπ ἰδ Κίηράοπι ὈΥ 
υἱοίοῦυ οὐοσ [86 Απηπλουΐΐοδ, δηὰ 6}}8}} ὑμθ6η Ὀδρὶη ἴο ῬΓΟρΡᾶσΟ [ῸΓ ὙᾺΙ δρδί πϑοῦ [86 ῬΒ1])18ἐΐπι68, 
Οἢ ὙὮΟ56 Δοοοθηῦ ΘΒΡΘΟΙΔΠ1Υ 880] ττᾶ8 6Δ116ἀ ἴο ἴπο κἰηράοπι. Το ΓΟ] ον ίηρ, ὑμοζοΐογο, ἰα [86 
τηθϑηίΐηρ οὗ βδι 061 Ε οοτητηδηὰ: Τοῦ δτὶ 6ὁ8Δ]16ἀ ἴο ἴπο Κίπράοπι Θαρϑοίδ! νυ [0 ἔγθθ [ογϑθ] ὕτοσα 
186 ἔγτδῆὴν οὗ [πο Ῥίον, ὙΥΏΘη, ὑμογοΐοσο, ἑμοὺ τὶ δϑοαΐ ἰο ππάοτγίαϊο {π5 ποεῖ, χὸ 
ἄοπῃ ἰοὸ Οἰἶ αὶ δπὰ παῖδ ἔμοσὸ βοόυθῃ ἀδγα {11} 1 Θοτα6 ἴο ἔϊ:66.5 ἔδοη μου δ δὶὺ οδδσ ἃ βδοτὶ- 
ἤοο, Ὀπὲ ποΐ ὈΘίογΘ 1 οΟπι6, δηὰ 1 ἨΣ2}Π βον (160 τμδὺ ἱβ ο Ὅ0 ἄοῃο, ἰμδὺ ΟἿΣ Θηθιλΐοα ἐδθ 

4 [ΕΨΔΙ ὯΔ8 ι06αΐ, Ὀΐ ἐ}:9 90:20 ΘΘΟΙῺΒ [0 ΣΘΘΌΪΓΟ φακί.--Τ Ὰ.] 



4. ΟΠΑΚΔΟΤΕΒ ΑΝῸ ΟΟΜΡΟΒΊΙΤΊΙΟΝ, 18 

ῬΡῈΣ] πε π65 ΤΩΑΥ Ὀ6 οοῃαπθοτγοὰ ; ἐμῖ8 ἐηρ 5 τοϊαθὰ δϑοσσαγάβ ἴῃ ομδρ. χὶϊὶ., τ οσο τὸ τοδά 
Ἐδμδὶ ὅδ] νυἱοϊαι θα {}8 δοτητηδπαᾶ,᾽" 

Ἑμοηΐϊαβ βη68 8 αἰθογθρδηοῦ Ὀοίπθοη χἷν. 47 δηὰ χ. 17 84. δῃηὰ χὶ. 14 κᾳ. (ρ. 6δ), πηδἱ πἰδίη- 
ἐπρ' ἐμδὺ ἢοΓΘ Βϑύθγαὶ τηυτ8}}γ7 Ἔχοϊυθῖνο στο  δἰΐομβ τὸ ρμυΐ ἰοροίμοι---ἰ μβαῦ 0μ6 δαΐμοῦ οὗ (89 
ΒΕ Ο 008 χῖν. 47 ρα. τοϊδίδβ ὑπδί 554} Ὁγ (μΐα νἱούοσυ ονοῦ ὑμὸ ῬἈἰἰϑύλμοα ῥγουθὰ Βὲπλβοὶ ἴο ὈΘ 
86 Κίηρ δηοϊηἰοα ὉΥ βαιιαοὶ διὰ βοουγοα σογαὶ δαϊογγ, δηὰ ὑμαὺ μϊ8 σδηποὶ Ὀ6 τοοοποὶ]ο 
ὙΠ Χ. 17 δα., χὶ. 14594., Δπὰ χυ, Βυΐῦ ἰ τψὸ σοῦ] ]ϑοῦ [μδὺ [π6 ῬἈΪ|δἐΐη68 μὰ ρμορβοβδίοη οὗ (ῃ9 

στοδίοσ ραγὶ οἵ ἴδ Ἰδηά, [86 ὀχρτγοβδίοῃ ὋΣ [“1Ἰοοῖϊκ ἢ] ἰῃ χῖν. 47 ἴβ Ὀθϑῖ ἀπάἀοτγθίοοα 88 τη 68}- 
ἵηρ ᾿ΛΠαὲὶ 8] ὈΥ͂ (18 νἱοίοσυ χοῦ {8:6 Γ68] οοῃῖτγοὶ οὗ ὑμ6 ἰδπὰ, ποῖ 88 γοίουτί ρ ἴο 6 ρΡυῦ]ῖο 
αιϑϑυσηρίζοη ΟὗὁὨ [86 Κίηράοιι ἰο ΝβίοΙι ἢ6 γα ἢγοί ἀοϑίρηαιοα ΟΥ̓ ἐι0 δηοϊηϊίϊηρ. ὙΠΟτα 8 
ἘΒΟΓΟΙΌσΘ ὯΟῸ αἰβογορϑῆου Ὀούνοθη ὑπ 18 διδίθιηθηῦ οὗἩἨ (86 τοβαϊὺ οὗ (89 νἱούουυ ουϑῦ [ῃ6 ῬΒ:]16- 
πε8 δῃᾷ ὑμ6 δοοουπίβ οἵ ΞΞ,81}}} 5 οσμοΐοϑθ ὈΥ]οί (Χ. 17984.), δῃὰ οὗ μἷ8 ΘΟ βσταδύϊ οι 88 ἰκίηρ ὈΘΙΌΓΘ 
189 τ8ο]6 ῥθορῖὶα ἴῃ ΟἿΑ] (χί. 14 μα). 

ΑὮ δρραγοῃὺ ῃλοΒβσοηΐβιηι οχἑδίβ ἰῃ χυὶϊ. δ4, τῇ ογο ἰὑ ἴα βαίϊὰ ἐμαὶ αυτά οαττίοαὰ 60] 180} 5 
Βοδὰ ἴο Ψογιβδ μι, τυ 8116 1ῦ γγ88 ϑοζὴθ ὕὐπηθ ἰαΐος ὑμαῦ ἢ6 οοπαιθγθὰ ΨΦοσυβδίθι (2 βασι, γ.}; 
Ῥυὺ {μ]5 ἰβ ἀχρ] δίῃϑα ὈΥ͂ [π6 σοπιατῖ οὗ ΚυξΖ (ΗΒΕΒΖΟΟ, Ζεαΐ- Επονοῖ,, Ατὶ. “αν 4} δηὰ 
οἴβοσβ, {μδύ, 1 ποῖ [86 οἰϊδάοὶ, γεῖ {86 ΟΥ̓ οὗ 7 ογαβδιοπι δὰ ἐμοπμ Ὀθθη 8 Ἰοηρ ἔἰπιθ ἴῃ [89 
Ῥοββαβϑβίοῃ οὗ {π6 1βγδο] ΐοβ (  ορὩ. χν. 68; 7αάρ. ἱ. 21), δῃὰ 1ὺ ἷβ ποΐ δἰ 81} πϑοθββασυ 20. (86 
εβίδ Ὁ] βητηθηὺ οὗ (18 βοΐ, οἷ ταδί Π6 ἀθροαϊ ἴοι (οὗ (1145 ἢι68ἃ) ροββί Ὁ19, ὕο ΒῸΡ Ροβθ 
τὶ ἢ ΝΑΕΟΈΙΞΒΑΟΘΗ ἐπα Πανὶ ὰ πδὰ δ ργορμϑίϊο δης οἰ ρδίίοη οὔ [πο ἱτηρογίδῃοϑ οὗ [18 ον, 81- 
ποῦ [818 Βα ρροδί (ἴοι '8 ἘΠ᾿) υδε]γ βοί δοῖάο ὉγῪ ΤΗΕΝΙΒ νἱπουῦ ἔστ μου οομδίἀθγαίΐοθ. ΤΈΘΓΘ 
8 Ἰυδί 86 11{6]0 αἰ ΠΙσΌ Υ πὶ ἴΠ6 δἰαἰθαγοηὶ ἐμαὶ Πανὶ, αἴθοσ ὑμ6 νἱοίοσυ, ἀεροβί θα ὑπ ΔΙΓΙΏΟΡ 
οὗ ΟοἸ] 88 ἴῃ ἰδ ἑοπί, ν 116 [89 κίδηςΒ δινοσζὰ ἰ8 αἴἴογσσαγὰβ ἰοσηά ἰπ [86 βαποίπδγυ αὖ ΝΟ. 

Βεύνθθῃ χυἹ[ὁθ ὅ δηὰ χυ]ἱἱ. 18-16 ἃ ἀἰθουθρδηοῦυ ἢδ8 Ὀδοη ΤὈσπά, ἰπ ὑπδὺ ἴῃ [86 Βγαὺ ρ88- 
8αο  ανὶὰ τϑοοϊνοα Ηἷβ Δρροϊηὐπαθῃὺ 85 τα ΠΣ ΔΑΣῪ σοτηϊηδηάοῦ οα δοοουῃὺ οἵ ἰδ ὈΓΑΥΘΙΥ; ἴῃ [80 
δες οἢ βοοουπύ οὗ Ξ'δ 1} 8 ΘΩΥΥ δῃηὰ ἴδαγ οὗ Ὠΐπι. ΤᾺΘ δρραγοηὺῦ οοπίγδαϊοίϊου 18 βοΐ βϑίάθ, 
ΒΟΉΘΥΘΣ, ὈΥ͂ 8 κ΄ίδποθ δὲ [86 ἱπίοσιηθαϊαῦθ παγταϊίου, δοοοσάϊηρ ὕο π ΐοῖ [6 6 ΔΙΟΌΒΥ δγουβοα 
1η 5.84] ὈΥ͂ {π6 ΤΟΙΙΘ ἢ Β δοηρ οὗὨ ΥὙΥἱἹοίοσυ ρχοἀυςοα βασι 8 ουϑηρθ ἰπ 8. αἰβροβίυϊοη ὑοψαγὰβ 
Ἰ)αυϊὰ {μαὐ μΘ δεβίσηϑα (86 Ἰδίξον ἃ αἰρθοῦ ροβϑὲ ΟὨ]Υ (0 γοιουθ πὶ ἔγοτα ᾿ἷβ ΡΌσΒο δηἀ ὁχ- 
ῬΟΒ6 Εἶτα ἴο ἀθδίῃ ἰπ Ὀδ(1]9 δρδί πο [μ6 ῬΒΣ] δύῃ οθ. 

Βοίτθθ [δ9 δἰαίοπιοηία οὗ Φοπδίμδη ἴῃ χὶχ. 23 ππὰ χχ. 2---ἰμο ἥγεί οὗ νϑῖοὶ ἰπίοσιηβ θαυ Ἱὰ 
οἵ Ηἷ8 ἐδίμοσβ τησγάοτουβ ὑπουρἢ β αραϊηδὶ Ηἷπι, τ 116 [6 Βϑοοῃ ἃ αθΌΓ 68 ἷτα οὗ {8:0 ΘΟΠΊΓΑΙΥ 
--ἰδογο ᾿ἴοβ δὴ ἰηίοσγνδὶ, πὰ πο 560} Βαἰγοὰ δραϊπδὶ δυνά σταῖρσῦ μδγθ βοίομθϑα ; ΟΥ δὶ 
Ιοδϑῖ Φοπδίμδη, (ἢ ηἰκῖπρ' ἐμ 6 θοαὶ οὗ εἷ8 ἔδίμοσ, ταὶ ὺ Ὀθϑ᾽ΐονθ ὑπ΄ ΒΘ δὰ ρογοοϊ γα ἃ σϑηρθ 
ἦῃ Ηἷ6 αἀϊδροοδίἐϊοη ἑοταγὰβ αν, Ῥογθ8ρ8 9 οπαίμδη, 188 ΝΑΞΟΕΊΒΒΑΟΗ (Ρ. 408) ΒΌΡΡΟΒΘΘΒ, ἰη- 
ῥδῃ δ ΟὨΪΥ ἴο ἀθην ὑμαὺ δηοίμοσ αἰίδοῖς δραϊπεὲ Ὀανί 8 111 ἴα ρῬΡατροδοᾶ. ὙΥ, ἰπ {86 ἴδοθ 
οὗ 18 αβεῦσγδηοο οὗ ἷ5 {τ οηὰ, βῃου]ὰ ἰδ 06 8ο ἱποοῃοοίνδο]ο (μδὲ ὈδνἹα βου] βρϑδκ οὗ δραῖὶῃ 
ΦΡΡροδγίην δὖ [6 σου] 80 ]0 δ ἔμ: δρροϊπίϑα ὑἰπιθ το 8341 ὀχρϑοίθα εἰπιῦ ἩΗδα θανία 
Ὡοῦ ΔΙΓΟΔΑΥ͂ ῃδὰ ΘΧΡΘΙΙΘΏΟΘ ΟΥ̓ ΒΩ} Ὁ ῬΑΥΟΧΎ ΙΩΒ Οὗ Γαρο ἱπ (86 ἰκης;, δηὰ γοῦ ὈΘΘΩ ΔΙΉΤΔΥΒ τ6- 
οομοὶοἀ 1 Βΐπι ΟΥ̓ Φομ δ Δ ἰπίογυθη οι ἢ 

ΤΌΘ δρραγοηῦ οοηϊσδαϊοϊίοη Ὀούμθθῃ 1 βδπη). χυἱἱἱ. 27, γθτο Θανία Ὀτίηρα 200 ἰοσθβ κί ἢ οἵ 
ἔδο ῬΑ]: δ η68 ἴον ΜίοΒΑΙ, πὰ 2 βΐδι. 111. 14, νι ἰσοὰ Βρϑδῖκ οὗ 100 ΟὨ]Υ, ἱβ8 σθϑοϊ υϑα ὈΥ σϑίδσγϊηρ 
101 ββδιη. χυἱἱὶ. 26, δοοογτάϊης ἰ0 τ οι 5.84.1 δα ἀδιηδηἀϑα [Π Ἰαιύίοσ ΠΌΣΟ ΘΓ οὗ ἔσει κί 8; ΟὨΪΥ͂ 

1δοθ6, ποῦ [86 ὕτγο Βυπάτοα δοίθ δ} }Υ Ὀγουρῖ, ἀγθ τας οποὰ ὈΥ Πανὶ ἰῃ [86 δίθυ ῥϑεβαρθ. 
Ἧ7ο ἴπσηι ΠΟ ἴο ὑμοθθ βϑούϊοῃβ πῃ ἩΒΙΘΒ ὑπ 0179 δτὸ βαρροεθά ἴο οχίβὺ ἀου 6 δοοουηίβ οὗ 

ἴδ Β4π|6 ὑίηρ, ἱπ ραγὲ τησθ4}}γΥ ἐχοϊυβῖνο δα σομ γϑἸοἴογγ ; {πδὺ ἷβ, βίζιηιβ οὗ [86 189 οὗἉ γἃ- 
τίουϑ ἀοσιιταθηΐθ, ΜΕΘ Ν ἰπ Γοθρϑοῦ ἴο (8:6 δϑιθ ἔβοί δηὰ ουθηΐβ, ργϑδϑθηΐ ἀἰβδγοποοβ ὑμδὺ {19 
Βράδοῖοσν οου]Ἱὰ ποῦ Τϑοο!ς1]6. 

ΕἸχεὶ διμος {666 β (μι πατιτδίϊνο οὗἩ ἴο ὑπὸ ΟἹ ἰδίμβ, 1 ββιη. χυἱἱ. 4, διὰ 2 βδῃιν. χχὶ, 
19. [π ἐδ 056 ῥϑεβαρθὸ Παυϊα εἴαγα ἐδθ αἰδηῦ αο] δι, δηὰ ἱπ [86 οἴδιον ἰὺ ἐβ γοϊδύϑα οἵ ΕἸ} 8- 
ΔῈ, 500 Οὗ Κδδζθιοσομίτι, [μα΄ ἢ6 819ν ΘΟ] δι οὗ δίῃ, ν ΟδΘ Βρϑᾶσ γδϑ 11Κ9 ἃ ἬΘΔΥΘΥΒ 
Ὀεδηι. [Ιὸ ἰδ δἰ ἰοροίδοσ δι οἰ ἴγασν ἐπ ΒΟΕΤΤΟΗΕΒ (λύει ἐτερεί,δοἡ- γί δοὴο Ζλτνοηίδβοη σωρι Α. Τ. 
ου 2 ββδη. χχὶ. 19) ἴο (ΣῪ ἴο Ῥσούο [89 ἰἀϑβ Υ οὗ ἐΐα ΕἸ ΒΘ μδη τὐὰ αν ἃ (960 ΤΉΕΝΙΤΕ, Ρ. 
259), ἴῃ στάδν ὕο τλδῖκο ὑδιΐβ δοοουδῦ ἄστοθ ὙΠ 1 ὅδπι. χυ]ὶ. 4 ἢ, Νοίμίης ΟὈΪ 68 τι ἴο σθ- 



Ἷ 

λ4 ΙΝΤΒΟΡΌΟΛΟΤΙΟΝ ΤῸ ΤΗΞ ΒΟΟΚΒ ΟΥ ΒΑΜΌΞΕΙ, 

πατὰ [86 Οὔ ῬϑδθΑρΘΘ 88 τϑίθγεϊπρ ὑο ὑμ.6 βῖὴθ ἱποϊἀϑηΐ, βίῃοθ ἔπο αἰ βδυθηῦ δοίοσξ 8ΓΘ τῃηϑῃ- 
ἐἰοποά, θενὰ δηὰ ΕἸ Βδπδη, ἔδθ 1Δ8ὺ πὶ οἰγουτηκίαη.41 τϑίθγθηοϑ ἴο 8 βϑίξοῃ διὰ ἀοδοοηΐ, 

δηὰ ἴΠ6ΓῸ ΣΔΔῪ 611 βαᾶγο Ὀδθὴ αἱ ἀἰδογοηΐ (1π168 ὕπο μἰδηίβ οὗἨ θα] δίγθηρίῃ δηά {}λ6 βϑιηθ 
ὨδΙΏ6, ἴδιο ἰδῦοσ ὑῬθσθδρ8 ῬΡΌΓΡΟΒΘΙΥ Βοπογοὰ ψί ὑμ6 πδιλθ οὗ [86 θυ] οσ. Βαϊ ἰπ [})6 ρϑγα]]οὶ 
γμδϑδρο, 1 ΟἌτοη, Χσ. δ, σ μοι ΘΥΙΔΘΠΌΥ ρῖνοβ (86 βδθ ουθῃῦ 88 2 ὅθι). χχί. 19, ἰΐ ἴβ βαϊὰ: 
“ἘΠΒδηδη, (86 δοη οὗἉ δἷν, δον Δ μπιΐ, [86 Ὀγοίδον οὗ (οἸίδίι οὗἨ ἰδίμ, πλοβθ βρϑασ, εἴο.," 
δηᾷ ἰγ [λ9 οοσγϑοῖ τοδάϊηρ ἰ8 ποέ ἴῃ 2 βδιι. χχὶ. 19 (οἵ νι αΐο 1 ὁδηποῦ ΘΟὨΥΠΟΘ ΣΩΥΒ6]), θυ γτα- 

ΠΟ 486Γ ἰδ 1 ΟἿ. χχ. δ, ἔθη {86 ἀἰδιϊποίμοδβε οὗ [δ6 Θομιθδίδ το ύθα ἰη (89 το δοοοαηία ἰδ 8ὸ ζω ἢ 
(86 πῖοσθ Ὀογοπᾶ ἀουδί (606 ΤΉΕΝΙΙΒ᾽ νἱϑνν, Ρ. 258 βᾳ., πμίοἢ ἰδ ορροθοὰ ἴο δὲβ βαυ]οσ υἱϑτ). 

Ιη χῖχ. 954. [ΠΘ βϑῖηθ ἱποϊἀθηῦ βϑοῖὴβ ὕο Ὀ6 τοϊαιθα 85 ἰῃ χυϊἱὶ, 9584., δῃὰ ὑμογοίοσο ἴθ ὁη0 
᾿ῬΑΑΒΑΡΘ ΟΥ [86 ΟΥ6Υ Βθθιηβ ἴο ὈΘ ποὺ ἴῃ {π6 τὶρῃὺ ρ'δοθ. Ὑοῦ [89 ἀοιὉ]9 παγγδίϊγο, δατοοίης 

1 ΓΘΓΆΠΥ ἐπ βἰηρὶθ ΘΧΡΓοϑαί Π8, ΠΙΔΥ͂ ὈῸ τοΐοστεὰ ψὶϊουὺ αἰ Ποα]Υ ὕο ὑτο Ἔχρ]οδίομβ οὗ Τασθ οὐ 
58} ρατύ, βίῃοθ δοοογάϊης ἴο χυἹὶ, 54. (88 ταρθ βῃονϑα 1050] βούθγαὶ ὑΐπλθθ αραϊποὶ Πανίά. 

ΤΟ ταϊθοϊίοη οὗ Εζδὰϊ 15 παγαίθα ἴῃ ἴπ6 ὕπνγο βοοίζοιβ, 1 ϑὅδηι. χὶϊὶ, 8-14, δηά χνυ. 10-96. 
Βαυΐ ποίμίηρ τοαυΐγοα 5 ἴ0 τοραγὰ ἴΠ|680 85 τη [Ὁ ΔΙΥ ΘΧΟΙ υβὲ γ9 Ὠδγγαίϊοηβ οὗ Οὴ6 δηᾷ [9 β8π|6 
ἴαοὶ. Βδίμον, [89 οἰγουτηδίδηοβ ἀμ ἀοΥ ἩΔΠΘὰ Εδαὶ τβηΐ οϑί ἢἷϑ ἀἰθο Θα ΘΠ 66 ΔΓ 80 ἀϊ βδιοπὶ 
ἴῃ 186 ὕπο 68865, ὑμαῦ τ πιυδὺ γοοορηΐζο ὑνὸ αἰ Πδγοηῦ σουγβ68 οἵ ϑνθηίβ ἴῃ ΒΊΟΝ ἷδβ ἀϊβοῦο- 
ἄϊδῃοθ ἰ8 βϑῆονσῃ. Βυΐ, 88 ἴῃ ἴδ βοοοιιὰ δοὺ οὗἩ ἀἰβορθαϊΐθηοθ ἴμπθγθ ἸΑῪ ἃ μοὶ θηΐηρ οὗὨ 106 
Κα 0, Βο οἢ [}9 ἔσει δοὺ οὔ ὑπ ραηἰβῃσιθηῦ (χ1]}.,) χὶν.) 10] οτοὰ [86 βϑοομὰ βῆδγρονγ δοΐ, Θοῃ- 
ἰδέ ηρ ἰῃ (86 ἀοβηΐϊνο τοὐϑοίίοι (χν. 28, 24). 

ΤΉΘΙΘ ἰδ ᾿πιϑὺ 48 110{10 ὩΘΟΟΒΘΙΓΥ [ῸΓ τοίοσσίπρ (δ6 Ῥ6ΓΆ116] παγγδίϊίοην ἰη χ. 10-12 δηᾶ χίχ, 
292-94 ἴο [89 Βα ουθηΐ. Βδίδμοσ, ἔμ γὸ '8 βὸ τη ἢ ἱπ ΘΔ0} (μαὺ 18 ῬΘΟῸ ΔΓ, ὑμδὺ 76 Δγθ ᾿πδὲϊ- 
βοά ἴῃ δαβυταΐπρ ὑνο αἰ ἴδγθηῦ ΟΟΟΌΤΤΘΗΟΘΘ 'π ΤΙ ΒΙΘὮ 186 Ργονοσγὺ “16 588] 8180 δπιοηρ {86 ῥσὸ- 
Ῥμοὶδῦ᾽᾽ Ἰουπὰ 18 ΔρρΙ]οαίΐοαη. ΤῈ ἢγαὶ ἱποίἀομηϊ ὀχρί δίῃ 18 οτἱρίη, ἴῸΣ ἰδ ἴα βαϊᾷ, χ' 12: 
“ΤΒΟΥΘΙΌΓΟ ἰδ ὈΘΟΘΙῺΘ 8 ργόυοῦ." ΤῈ βϑοοῃα βἰ πα 1 ν ἱποϊἀθηῦ, ψ Βἱοἢ 18 ἀοβογὶ θα 28 ὁσουτσίηρ 
ὉπάοΥ ὑοίδ}}γ ἀϊδοτοηῦ οἰγσυτηβίδησοαδ, Βχϑὰ ἐὺ δηὰ ζβϑυθ ἰδ ἃ τὶ θυ δρρ]οδιίοη, χὶχ. 234, 

ΤΒΕΈΚΧΙΒ᾽ βὁτοσηάβ (Ρ. 120) ἴον τοΐοστί ρ ὕο ὁπ ουϑθηῦ (86 ὕππο παγγαίϊ νγοβ οὗ [80 τοροαϊθα 
ἐγοϑοοῖγ οὗ ἵμο Ζίριἰΐοθα ἰοτανὰβ Πδαυϊὰ δηὰ αν 8 τααρηδηϊμιουῦβ οοπάπσὲ ἑυτνατὰβ Και] 
(χχίϊ!. 19-24, χχὶν. δῃἃ χχυ]Ἱ.), οὗὨἨ πιο ὑμ6 ἰγδάϊθοη 'β βαρροσοὰ ὑο μᾶγὸ ρίνθη ἃ ἀου]ο 
δοοομηΐ, Β66 1 πο βυ δ  οἰθηὺ ὕο οϑδ Ὁ] 18} (λ9 ἰἀοηὐ ἐν οὗ (86 ὕνο. Τμοῖγ ροΐηΐβ οὗ δργϑϑιγχθης 
ἀο ποῖ Θχοϊυάο {16 ἀἰδυλποίῃοθϑ οὗ 9 ουθηίβ. “ΕῸσ," βαγβ ΝΑΞΟΕΞΙΘΒΑΟΗ (ρΡ. 402) 7υβέϊγ, “ταὶ 
Ῥανὶὰ ὑνΐὶοθ σϑιμο ἴο [89 Ἀ1}] ΗΔΟΒΙΙΔΙ ποαὺ ΖΡ 18 Ῥσορ80]9 ὈΥ͂ ΓοΔθοη οὗἩ ὑμὸ ἰἀϊηρ-Ρ]Δο68 
ἴῃ (18 ποοάοά τηοπηΐαίπ-ταηρο; ὑμμδὲ ἰμ6 ΖΡ ἰδοα ὑπνίοθ ἀϊδοογοσγοὰ δηὰ θοίσαγοά Ηἷα δϑοὰθ 
ἦθ᾽ ὙΘΥΥ͂ παίαταὶ ἔσο τοῖν (γἱθηδβΐρ ἕο Κ'Δα]; δηὰ {μπδὺ β3'6.} τηδάθ ἃ βεοοοῃὰ οὀχροαϊ οη 
δραϊηδὺ αν ἰβ ὑϑυοβοϊ κί 641} ΟὨ]Υ͂ ὕοο Θϑβὶ ν᾽ ὀχρί αἰ ηθά, ὁνθὴ ὑμβοῦσῃ ἢ ν88 ΠΟ ΙρΟΓΑ] 
ταοηϑίοῦ; Ηἰ8 μδίγοα δραϊποὶ αν ἃ γγ88 80 ἀθθρΙῪ τοοὐθα ὑμδῦ ἰὺ οου]Ἱὰ ΟἿ]Υ 06 τοργοαβοὰ ὉΣ 
[86 πιοτηθηὺ, ποὺ ἀοδίχογοα, ὈΥ̓͂ ἐμδὺ τηδρηδηϊμηουβ ἀοοα," Τρανυϊὰ  ὑνῖοθ βρασίηρ [89 11 οὗἁ 
ἷβ ΘΙΘΙΩΥ͂ ᾿88 18 στουπά ἰπ {89 ΒΟΙΤΟΓ οὗ ἰΑγίηρ απᾶὰ οὐ ἰδ ΤΥ δ δῃοϊηἰθά, δηὰ β'δῃ} 8 
οοηβοαπθοηΐ ἀο.}]6 οχργοθδίοη οὗ σορϑηΐβηοθ ἱβ θσχρ] δἰ ηϑᾶ ὈΥ 6 οῃϑηρο οὗ δοϊἱπρ τς ἢ ἰδ 
ῬΥοΒΟΙ οί σα "ΠΥ ποὺ μαγὰ ἰο υπἀογβίδπα ΝΘ Μ,θψι Θομδί ον εἶν ἀἰδροαὶ οη, 88 ἰξ ᾽8 ΘΥΘΥΥ ΤΠ ΘΥΘ 
τοργοδβοηϊθα ἴο 8. Βαΐ, ου ἴδ)6 οἴδπος δηὰ, δουρ τὶ ὑἢι6580 ΤΟΒΘΙ Ὁ] η 68 ἴΘΓΘ ΓΘ β ἢ 
ἱπηροτίδηϊ αἰ ΒΌΓΘΠΟΟΒ ἴῃ {809 ΕἶἮΤΟ παιγδονοθ (μδῦ 8:6 δαβθυτηρίϊοι οὐ ὕνγο ουθηΐβ οδῃ ὉΥ̓͂ Ὡ0 
ΤΑΘΔΏΒ 00 ΓΟ ΑΓ θα 88 δ ἰΐγασγ. ΟἹ [80 ῥδυίὶ 1] 878 οορ. ΗΠ ΑΕΥΕΒΧΙΟΚ (Ρ. 138 β8α.) δηὰ 
ΚΕιΙ, (71 ιἐγοα, 1. 248, 244). 

ΤῊΘ παγγαίϊνο οὗ αν 8 ὑτοὸ δίρμία ἴο {860 ῬἈΪ|εἰπο5 (χχὶ. 10-1δ, δηὰ χχυϊὶ. 1.54.) ἷβ 
Τοχϑγάθαὰ 88 ἃ ἀου]θ σοϊδιίΐοη οὗὨἩ [6 ββϑῃιθ ουϑηΐ, δῃὰ ἰβ τοΐδυγοα ἰο αἰ δγθηῦ ϑοῦσοθβ. ΤὨθ- 
εἶα (ρ. 101 4 ) δηἀθ ἰδίοτί 641 ὑσα ἢ ΟὨἸΥ ἰῃ 080 βοοοη ἃ σοϊδιΐοῃ οὗ θαυ δίρηὺ ἴἰο Οδἢ 
(χχυἹἹ.), οα (9 στουπα ἱμδὺ Θενὰ που]Ἱὰ μανὸ δοὰ ἰο [86 ῬὨΣ] δ. 65 ΟὨΪΥ ἰῃ 116 Θχίγομπηγθδῦ 
Ὠ666, δηὰ ποὺ δὖὺ (86 ουἱϊποῦ; δυΐ οογίδί Υ δοοογάϊης ἴο {86 δοοουηῦ οὗ Κ'6ΔῈ}᾽ 8 Ῥυγβαὶϊ οὗ )8- 
υἱὰ, ὑμδὺ ῥγϑοϑάθβ χχίὶ., [80 1αὐνθυ᾽ β πϑϑὰ νγὰβ σγοδύ ὁποιρα ἴο ἱπιροὶ μἷπι ππᾶάθ ὕμοδθὸ οἷγ- 
οαυπηδίδηοοθ ἴο ο6 ἴο (86 Ῥ. Πυθα. ὙΉΪ]16 [ῃ6 ὕτγο ἡδτταίινοθ δρτθθ ἴῃ ἴΠ6 ἴκοὺ (μαὺ Ὠαγνϊὰ 
Ά668 ἴο Αομΐδι, ἔπ αἰ ἤδΓΘΏΟ68 ἰη Θνουγιίηρ 6150 ΔΘ 80 ζτοδαῦ (μδὲὶ τὸ τουδὺ ΒΌΡΡΟΘΘ ποῦ 000 
δοάο οἵ Ὀανὶὰ τὶτὰ [πὸ ῬΕ δἰ ηθ6 (Πο᾽ ἃ ὉῪ ΤΉΞΝΙΟΒ ἰο Ὀ6 κίνϑῃ τῖζἢ ἰδίοτγί δὶ {γπβ γο τ - 
ἐδ μοδθ ΟὨ]Υ ἴῃ χχυϊ.) Ὀὰπὺ ὑπο ἀἰδίλποῦ ΟΟΟΌΣΤΘΠΟΟΒ, [πὶ χχὶ. 86 δοιῃθ8 δίοῃθ ίο Αοδΐδῃ, ἰμ 



ξ4. ΟΠΑΒΑΟΤΕΒ ΑΝῸ ΟΟΥΡΟΒΙΤΊΟΝ. 1δ 

ΧχΥΐ!. τὶ πῖνεθ δηὰ οὨ ἄγη δηα 8 Ὠατη γοῦν τοίζησθ; ἴῃ ἔδο βγεὺ ολβθ, Ὀθίῃα βοοῦ τϑοορ- 
ὨΐϊΖοα, ΒΘ δὰ ἰο δοὺ [86 πιδαπηδῃ ἰῃ ογάθυ ἴο βϑύθ Αἰπιθοῖν, Δηά ἷδ βίδΥ ἯΔ8 δῃοσί: ἴῃ (89 
βϑοοπὰ 86 βο[4168 Ὠἱπβοὶῦ ἴον δ Ἰοὴρς δϑύάο ἰῃ Ζικίαρσ, αμᾶὰ ὑπάογιίδικοα βουθσαὶ ὀχρθαϊ οηβ 
ϑραϊηδὶ [Π0 Βοδιδ]θ ἰσῖθο8 ο ἴδ βουίοση Ὀογάος οἵ δπϑβϑη, ἩΒΟΓΘΟΥ͂ ἢ ΒοοΌΓοΘ (86 ἔάΥΟΣ 
διῃὰ ρῥγοίθοοι οὗ Αομΐδῃ, ὙΊΝ δυο κτοδὺ ἀἰβδγθηοθθ 6 ὁδπηοῦ ΒΌΡΡοδο ἐμαὶ ἐμ πασγδίΐοῃ 
λη χχίὶ. 18 8 Ἰϑζϑπ Δ. ΘΙ 6} πηοηῦ οὗὁ [μδὺ 'ἱπ χχυὶϊ. 

ΤΏΘΓΘ ἃγὸ 0 τηθηίϊοῦδ οὗ 89 ἀϑδίῃ οἵ βαιῆιιθὶ, χχν. 1 δπὰ χχυϊ, 8. Ἧο ποϑὰ ποί, 
ΒΟΤΘΤΟΓ, ΒΌΡΡΟΒΘ ὑμδῦ {86 Βοάδοϊον ἱοοῖὶς ἴ8:680 ἔγοπι ὕν ο δουζοθθ. ἘΒδίμος {86 τοροὐ οι μ᾿ 
ΧαΥΪὶΐ. 8 (τ ΒΙο ΠΔΌσΘΟΥοΡ ἔγοπι 1 Ἰδησυθρο δηὰ δίγ]6 ἀοϑδ Ὡοῦ βϑϑῖῃ ἴο θ6 δὴ ἱπάθρομάθηϊ 
ΘΟΟΘΟΌΙ) ΒΟΓΥΘΒ ἴο ἰηἰχοάϊι6α δηα 1]Ἰυδίγαίθ ἴ89 10] ον ίηκ παγγαίΐνο 88 τη οἢ 85. [6 Τοηλδῦὶς 
ἐδεῖ 58} μδὰ ἀγίνϑῃ (ἢ 9 πϑοσζοιμδῆοοῖβ δηα Ἡ]ΖΑΓΩΒ ουἂἱ οὗ ἴμο Ἰαηὰ. “76 τοροι οι οὗὨ {6 
ττοσὰδ ὁ (ΠΟΥ͂ δὰ Ἰδπιοηΐοα δηλ πὰ Ὀατγίοα ἷπι,᾿ δϑοιῃβ ἀεεϊχηρα ἴο Ραΐ ἴμ6 ἐτωρί οι διζαίπδὶ 
δϑαπιθοὶ ἱπ 8 βι}}} βίσου χοῦ κα" (ΝΑΒΟΒΙ38, Ρῥ. 404). 

Αἱ (89 βτϑῦ βἴδηοθ ἰμθγὸ βδϑϑῖὰ [0 Ὁθ ὕνγο οοῃ σά οἱ οΥΥ δοοοαηία οὗ 5580}᾽ 8 ἀθανὰ ἴῃ 1 β'δῃι. 
Χχχὶ. 4 διὰ 2 ἤδη. ἱ. 9, 10, δοοογαΐηρ ἴο ἴῃ10 βγεὺ οὗ πο ἢ6 ΚΙΠΠοἂ ἰτηβο] ἢ, Ὀαΐ δοοογάϊης 
ἴο [86 δεοομὰ νδ8 δὺ εἷβ ον γϑαυοϑὺ β᾽ δίῃ ΟΥ̓ 8 Ατηδ) οἰκο, το Εἰπιδο] 0 Ὀτίηρθ [Π6 Τοροτγῦ. 
ΕΜΤΑΙ (Ρ. 137, 188) Βαρροθεδα ἤϑγο ὑνο ἀϊ θγθηῦ δῃὰ θυ θη Ὁ δποϊθηῦ δοοουηία, οὗ π ΐο ἢ ΟὯΘ 
ΤΑΔΙΚΟ5 ἴΠ6 ἔαῚ 8 1] δηα οοηδβοϊθηιουβ Δ ΟΣ -ὈΘΆΓΟν, [6 ΟΥΒΘΓ 8 ἔτ νοϊουῦβ δηὰ τυᾶθ ἀθηί 9 
Ῥτγεδοηῦ αὖ (89 ἰδοῦ τηοχηθηΐ οὗὁἨ {86 δἰ πκίηρ Βθγο ; {π6 τοὺ {89 δοοουηύ οὗὨ [Πο80 ΒΟ ΒΡΟΚΘ ' ]], 
ἐδι6 δεοοηὰ ἰμδὺ οὗ ἴοβο ΝΟ βροῖΐζκο 1}] οὗ δὰ]; Ὀαὶ [16 διρροδί(ἰοη οὗἨ ὑνο ϑοῦγοθθ δηὰ ὕπνο 
δοοουπὶδ ἴ5 ἀπύο 8016 Ὀθοδιδθ οὗ [896 ἕδος ΠΟ οομλθβ οἂὐὺ ἔγοπι 86 παιζδίδυθ ἰῃ 2 ὅδ. ἱ. 
ἐδδὶ [89 Απιδ] οἰκο {856} δδουὶ υθὰ [86 ἀοοὰ ἰο ἰπιβο] ἢ ἰα ογάον ᾽ο γϑοοῖγθ {8 η 8 δηα σϑοορ- 
πίοι ᾿Βογοίοσ ἔἴγοση αν, θυὺ ὀδρϑοΐδ!]ν ἴο χοῦ ἃ ἰδγρθ γονδγὰά ἔοσ Βα} 8 76 1618, οὗ ν ΐο ἢ ἢΘ 
Βιδὰ ροθδοβδοὰ μ᾽ πβο] (Τ θη, ἢ. 141). 

ΤΏΘΙΟ ἴδ }ιδὺ 85 11.610 στουηά ἴον Βοϊ ἀϊηρς ὑμαὺ 01} πασταίνοθ οὗ [86 οοηφαοδὺ οὗ [86 Ηγ- 
Υἶδη8, 2 βδπι. Υἱἱϊ. δηὰ χ.---σὶϊ. δγθ ὕνο γοϊδίϊοηβ οὗ [86 δβδιὴθ ὀχρϑαϊπίοη οὗ Πανὶ δρϑιηδὺ [ἢ 6 
Βυτίδηβ, 88 ΟΒΑΜΒΕΒΟ (εἰριονιδιά, 11. 108) ᾿δ5 πιλδἰ ηἰδίποα, Ηθ πουϊὰ δἰ] ον ΟὨΪΥ͂ οη6 
φοῃαποδβί, ὈθοδΌ86 εἴνοῖς βυιοι ἃ ἀοίοαῦ ἴμοΥ οου]α ποὺ ἤδαγθ 80 δοοῦ γϑοουθγοά {πμπϑιιβοῖνϑθ, δηὰ 
ἦπ (ἢ. χ. αἷ8δο ὑμοῦγθ 8 πο τχηϑῃςου οὗ ἃ γονοὶὶ οὗ ὑ89 βιυγίδηβ, ν}}1}16 γοὺ δοοογάϊηρ ὕο οἷν. Υἱ]ῖ, 
ΔΟΥ δὰ Ὀθθη γοΔ]Υ δυθάποά, Βυΐ (ἢ): ΓΟΒοῦΓΟΙΒ οὗ [89 Ξ'υγίδπβ, θυθη δοσ [μδὺ ἀδίδαί, ἵὩΑΥ 
Ὠᾶγτθ θ6θ διιρὶθ (οοιαρ. υΥἱϊΐ. 4, 7, 8, 10); ἴοσ τὸ στο! ὈΟΟΔ [μδὺ [86 Ιβγδϑὶἱζοβ σοὶ, δηὰ 
6 ἸΑῦρθ ΠυΠΌΟΓ οὗἨ ἩΔΙΥΪΟΙΒ [πδὺ [80 'γγίδπα δὰ ρμυὺ ἰπίο (μ6 Βοϊά, ροϊῃὺ [0 οοπβί ἀθγϑῸ]9 
ῬΟΤΟΙ δηὰ σα]. Βυΐ ὕμογθ 88 πὸ ῃϑϑὰ ἴο χωϑηίοη ἐμοὶ σϑυοὶῦ, δἶποο ἰῦ νὰ υπαοτοίυοα 
85 ἃ τηδίζου οἵ οοῦχβο ὑδμιδὺ ἐμ 6 Ὁ βδουρῃῦ ἴο βιαῖο οἱ (0 γόοῖκθ δ (86 ἢγαί ορρογιυηἰΐν, ἱΒου ἢ 
οἰδογνσίδο [ἢ 6 γοῖκθ γγ8 8ὸ ἤτιγ χοὰ ἰμαὺ ομὸ οου]ὰ βροδῖὶ οὗ ἃ τοδὶ δῃὰ ρμοσιηδποηὺ βυὺ- 
ἡεοείοι ; ἐμΐφ ὁρροσίαπὶ τ οογοὰ 186} τ μθ ὅπ 6 ΑἸμηοηΐίοθ πγθηΐ ἰπίο ἃ νὰγ τὶ ανϊά. 
Απὰ 50 {ΠΥ Δρρϑᾶγ ἰη οἢ. χ. ποί 88 ἱπάθρεπάθην δηδπιΐθβ οὗ αν, με 85 811166 οὗ ἴῃ9 Απι- 
τηοηΐῦο8 (οοπρ. ΤΉΞΟΡ. φμαδί, 24 αὐ. 2 Κεσ.; ὝΊΝΕΒ, εαϊιυυδγίογδ. 1. 2600; ΤΗΕΝ. Ρ. 188). 
ἙἘπα]ὰ ἴῃ 1116 δ ΠΟ τηδίηἰδὶπα {Π1. 204, 206) ἐμο ἰἀοηο Υ οὗὨ [9 βιυτίδηῃ ταγ, ΥἹ]}1, 8, ΣᾺ 

ἐμο Θ'γτίδη- ΑἸλπλοη εἶδα ἰῃ χ, δα. [ἢ δυρροτί οἵ (μΐ8 υἱοῖν Ἀ6 ὕγροδ [δῦ [80 πῶγ ψ ἢ {86 8'γ- 
χίδη Κίηρ Ηδάδά- σον οἵ Ζοῦδα οδηηοὶ 06 Θχρ᾽ αἰ πϑὰ οχοορὺ ὈΥ͂ Βαρροδίηρ [881 10 γγα8 ὀχοϊ ϑαᾶ 
ἘΥ͂ ἃ ΘΟΠ ΘΠΙΡΟΓΒΏΘΟΙΒ ΜΆΓ ἩΓΕ ἃ ΠοΑτΟῦ Κίηπράομ,, δίποο {86 Κίηράοιῃ οὗ ΖΟΌΔὮ 8 ηἠοΐ ἀθ- 

βοσὶ υεἃ δα θογάδσίη ἱπηπιθὰ βίο Υ ου [86 Κίπράοια οὗ Ιδγδοὶ. Βαί, ἰὲ ἰβ β6]4, δοοογάϊῃᾳ ἰο Χ..-- 
Χἰϊ,, 8 στοαὶ Βπἰγτίδῃ γᾺΣ ΜΪῸῚ [86Γ86] τᾶ οχοίὑθὰ ὈΥ 89 Απηπηοηίύθθ; 018 ταῦ πὶ Απλτλοη ἰ8 

παιτδίθα ἔπ 6γο δ βυοδίοσ ᾿ϑηρίῃ οἡ δοοουηΐ οὗἩ (μ6 ἰδίοτγ οὗ Ὀτίδῃ, δηὰ ἴοσ (8 γθάβϑοη ἷθ 

ΟὨΪΥ͂ τπιϑηἰϊοησϑά ααΐδο ἱποί θη 4}1γ, υἱἱΐ. 12, ἴῃ [π6 ζοπογαὶ δοοουῃΐ οἵ 411 [86 χτοδὺ νδῖβ. Βαὶ 

ὧι ἴα συ ο ΘΕ οἶθαγ ἕγοτα Υἱἱὶ, 8 ον Παυϊὰ οδτιθ ἱπιτηϑαἱαίϑὶυ ἱπίο οοη βού τὴν (86 ϑγτίδηβ 

ψὶϊπουῦ οοοδδίου ἐποσούο Βανίης Ὀθοη ρίνθη ὉΥ τὰς πὶϊ δηοίμθυ ϑαθιαῦ. Ὑμοϑηΐυβ (ἐπ ἐσ00) 

Ὑ0]1 βαγβ: “Πανὶ 8 δἷπὶ γγὰϑ ἴο τοδὺ ἷ8 κίηράοτη δ οὴθ ροΐηῦ δὲ ἰϑδαδὺ οὐ {9 ΕῸΡὮγαΐαβ, 

Ῥοδοδῦθο ὑδΐβ τδϑ [86 ποαγοδὺ βίσοδπῃἨἙ ἐμαί ἱγαγογεθὰ Ὀγοδά ἱγδοὺ οὗ δου Υ ; οα [86 ΜΑΥ͂ 
τοῖον Ηδάδα-  Ζον, πτποβο ἰογγίουυ δ6 ἑουσμοα οα ἴῃ (86 πιδτοῖ, ορροβοὰ δΐαι. [ὲ ἰδ ὑγὰθ 
ἐμαὶ [89 Απιτηοηΐτο τγασ, Ὀσὶ ο τηοπιϊοησὰ ἰῃ οἷ. Υἱϊ!. 'β, οῃ δοοουῃῦ οὗ [Π9 ῥσγαφτηδίίβιι τ ἢ 
οοπίτοἶβ ἐδ 6 τ ἢ Ο]9 πατταϊἷνο ἴῃ χ.--αὶϊ., κίνϑη δ Ἰθησιι ἴον [8.6 ΤΘΆΒΟΩ δβοϊχηϑα ; Ὀαὺ 1 186 
Βγτίδῃ ΜδΣ τηϑηϊοησὰ ἴῃ Υἱ!!. 8 οσσυττοά δἰοης Ἡϊ (ιἷ8 Ατατηομΐἐθ τσ, 88 'β πιδί ηἰδί πϑά, ἰΐ 



16 ἹΝΤΒΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤῸ ΤῊΕ ΒΟΟΚΗ͂ ΟΕ ΒΑΜὕΕΙ͂,. 

ἐδ σαγργίϑίης ὑμαὺ (δῖ8 οΘοπηθοίίοη 18 πού ἱπαϊοαίοα ἰη οἷι. Υἱῖϊ. ἔῃ [86 1 δὺ οὗ νᾶτβ, Ὀὰὺ (86 ἵπτο 
ΓΘ ἰηἰχοάινιοοα 88 ὙΠΟ] ἀἰδιίποί, 76 ὑμοσϑίογθ μδυθ 'π οἶδ. Υ]1}. δῃα Χ. δ. δοοοιηΐβ οὗ 8]ἴο- 
εοῖδον ἀϊθγοπῦ ΔΙ8. 

ὙΥ 1 [8 δοοίζοῃβ χτὶ. 14-28, χυϊϊ. 12-51, δῃὰ χυὶϊΐ, δδ-ὅ8, (86 οοδο ἰβ αἰ δασοηὺ ἴσοι ἰδὲ 
οὗ ἴπ Ῥδββαροδ Εἰ [μογίο ἀϊβουβθοά, ἰῃ τ ΐοα σοΟΠ τ 1 ΟἿ 018 ΟΥ τα Π18}}Υ Θχοϊυβῖνο δοοουηΐβ οὗὨ 
(6 βαπιο μοί, δῃὰ ἱμογοϑίοσο ἱπαϊοδίζομβ οὗ ναγίουβ ἀοουπιθπίβ, ἤᾶγὸ ὈΘΘῺ βιυρροδθαὰ ἰο οχἶβὶ ; 
Β6Γο ἱπάθοα ἱποοηβτυθηςοοβ δη ἀἰβοσοραποῖοθ ἀ0 οχίβὶ, δηά εἷρηβ οὗ ἀϊβογοηὶ ἀοουταηοηία, 
ψἘ1ΘΒ [6 δυίμον 85 ραν ἰοχοίδαῦ, πιαδὺ 6 τοοορχηΐχοα. [1π χυΐ. 18 ἷβ χοϊδίε ἢον αν 
οοτλ68 ἴο β'δαὶ, δὰ εἷβ οχίγδοίίοῃ δηᾶ [ῖ8 δύ μ᾽ Β ΠΔΙ.Θ 8ΓΘ ΘΧΔΟΙΥ͂ δηά {1}}Υ σίνθη. Οἱ {9 
οἴδοσ μδῃηά, ἴῃ χυϊΐ. 12, αἴνον (89 ἀδηρθγοιβ δηὰ αἰβργδοθίαϊ δἰζπααίϊοιι Ὧ88 Ὀθθη ρΡἱοίατγοά, ἱπ 
νι ἰοῦ Ιογϑοὶ ϑίοοά ἰῃ τοίογοποθ ἴο ἴμ9 ῬὨ1] 1 ΐπ68, δηα 85 [86 οὈ]οοῦ οὗὨ ὑμοὶγ σίδοῦ Οο] δ ἢ 5 
δοΟΤΏ, ἰῃ 8 ΠΟῪ βοοίίομ, πΐοὶι Ὀορ 8 μθτο, θαυ ἰδ βροίῃ οὗ 88 1ἢ δ6 μδὰ ποῖ ὕθθῃ πδιηοά 
αἱ 411 Ὀοΐοτο, δῃὰ [86 πϑπιε8 οὗἉ Ηΐβ ἔδίμον δά πδίϊνο οἱ δῖὸ σίγεαῃ. ΤῊ Ϊ8 βοοοῃμᾶ τηθηϊίοα 
οὗὨ δἷ8 δενδ[γ- το ἰΐοηϑ, Ραγ συ] ]Υ ἴῃ (18 δμδρο, οδηποὺ θ6 ὀχρίαἰποὰ πιϊμουῦΐ ἐοσζοίηρ δᾶ 
[ατ-ζοιοοα οοποοΐία, 88 'π ΗΑΒΥΕΒΝΙΟΚ Ἐ αὐϊορί (ρ. 186). ΤὨῺΘ δΔυῦΠοΥ, Βα 8 ̓θ, ΡΌΓΡΟΒΟΙΥ σϑ- 
Ροαίϑ 80 ποίΐοοδ οὗ αν 5 σϑοθ δηὰᾶ οχίγδοίίοη, ὑγΟΥ Ὀθόδυβο (818 (8 ἱῃ ψῖτἢ {86 Ηἰδίοτί αἱ 
παιταϊϊοη, ο ἩδοὮ (86 ὀχρ]δηδίίοη οὗ θν α Β οοπιΐηρ ἰηῦο {8:0 σΔΡ, εἶδ., δ ὑμπ8 6 δὐ- 
ἰδομ θα, ΡΑΓΟΥ Ὀθοδῦθο [86 ἱπιροτίδῃοθ ἰμαὺ μ6 αἰΐδοιϑβ ἴο ἷ8β μθσοὸ δμὺ8 σοπιθδ οἂΐ Ιῃ01Ὁ 
ΒἰΓΟΏ ΡΥ, δηὰ ΐ5 Ῥουβοη αϑζϑὶπ ΟΟΙΉ65 ΟἸΘΑΥΥ Ὀοίογο ὑ86 γοδάθυ. ΤῊΘ ΔΡρ68] 0 βἰῃλ}αὺ Ρθοὰ- 
1Ἰαυ 168 ἰπ ἨΘΌΓΘΥ ὨἰαύοΥ ΟΣΤΑΡὮΥ (88 πῃ ΟἿΒΘΙ Ρ͵8068 ἰῃ [80 ΒΟΟΙΕ οὗ β'διλῈ6}) 18 οὗ 0 ἴΌΣοΘ 
πῃ (ιΐθ ραββαψθ, Ὀθοδῦϑο ΒΘ ζΘΏΘδΙ οί οΆ] βἰδύϊβυ 41- ἰβίου! 641 βυϊω πη ΥΥ πούϊοοθ ἀγὸ χίνθῃ 
ὩΒΌΔΙ]Υ ΟΠΥ͂ 88 ΘΟποϊ υδίοη ἴῃ ἱτηροτγίδηϊ Ὠἰδίογ σαὶ ὑπγηΐηρ- Ροὶπίθ, δῃὰ οἰ ΘΗ 85 ργοϊθρίίοδὶ 
βἰαίοιηθηΐβ (οοπιρ. 1 ὅπ. Υἱὶ. 1δ-17; χὶν. 47-82). ΤῈ δίγδηχο ΤΗΣ [“ (819 ἴῃ χν]]. 19, 
ΒΈοννα ΟἸΘΑΥΪΥ ὑμδὲ ὃ 6 δἀ ἀρὰ ἐο [δ 4|ΓΟΔΥ βυρογῆποιυδ σοηθδι ορί Δ] ηοίοθ οὗ Πανὶ πὶ οσάὰοσ 
ἴο οοπηῃρσοῖ ἴδ βοοϊΐοῃ υϑῖβ. 129-81 ὙΠ} χυΐ. 14-28, ἰο το (ΘΒΡΘΟΙΔΙΠῪ γογ. 18) γοχζαγὰ τηυδὲ 
Βδᾶνυθ θθθῃ μιδὰ ἰῃ υϑσὺ. 12. Τμδὶ ἰὺ 8 δα ἀοα πιὰ ἐμΐδ Υἱϑῖν 18 οἰ ΘΑ ΙῪ βόθιι ἔσο 115 ᾿ΠοΟΏρ ΤΟΥ 
μὰ (86 ΓΟ] οπίης 9) ἸΟΦῚ [πὰ ἷα πδπλθ 88 .[6880].. ΝΑΒΟΕΙΒΒΑΟΗἘ χσϑιρδσῖ (ρ. 402) ἰΒ 

ῬοΥίδουΥ οοττοοῦ: “17 ΠῚ [΄ 018] 18 πιοδπῦ ο ροΐμὺ ἴο {19 ΘΑ 16 Ὁ ταθητίο οὗἉἨ ὑπ} πᾶπὴθ ἰπ 

οἷ. χνυΐ., τμθ ὅμ6 ἸΏ [΄ δῃὰ 8 πδπιθ ᾽] 8 βι ρογθπουβ ; δηὰ ἱ{ [Ἀ6 Ἰδῦϊοσ γοπιδίῃβ, (86 ΌΤΙ οΓ 
ἰθ ΒΌρογβυουθ.᾽"--Εεὸ δ]8δο ἐμ βέδίθπιοπέ ἴῃ ν. 1δ, ἰμαὺ θανϊᾷ ποπὸ Ὁδοῖκ δηὰ [γι ἔτομι β'δῃ] 
ἴο ἴκθορ ἷβ ΤΠ 61 8 β!θορ ἴῃ Βοί] θμθῖω, 8 Κο8 ἰδ6 ἐπιργοδβίου ὑμαὺ Ὁ 88 δρρεπάϑά ἴο 1ῃ9 
Δοοουπῦ ὈΘΙΌΓΘ 08 ἴῃ ΟΥΘΥ ἴ0 Ὀγίηρ (818 αγταίνο ἱηῖο δργθοιηθηῦ ἩΠῸ χνὶ. 21-28, δοοοτάϊΐηρς 
ἴο ψ Βοἢ αν ἃ τγϑ8 σοηβίβ {1 τὶ Δα] 88. ἷβ ΘΥΙΔΟΥ -- ὈΘΆΓοῦ, δῃὰ 0 θχρ δίῃ (ἢ ἔδοὺ ἐπδὲ 
ἨΘ σϑ!6 ἔγοῃι ἷβ δύ 6 Γ᾽ [0148 ὑο {μ6 βοθὴϑ οὗ τψᾶγ.0. 1οπρ ΔρῸ ΘΧΟΘΡΌΟΣ γὙΠΐὄ ἰδίῃ ἰο ἰμ6 
ἀϊβαρτοοιηθηὺ θούνγθθῃ χυϊΐὶ. 12-81 δπὰ χυΐ, ΤῈΘ ῥτγοοῦ 18 ἐμαί {ῃ9 ΤΌΣΤΩΘΥ ἰδ δἰ ὑορ μον Ἰδοϊκι εν 
ἴη {πὸ ' αἰΐοδῃ σεοθῃβίοη οὗ [86 βορίυαρίηῦ, δὰ ἰμδὺ ΟΕΙΟΘῈΝ ἰοπηὰ 10 ἰῃ Ὧ0 Οτοοῖκ ὑγαηϑ] διίοη, 
ΒΙΡΆ11ΔῪ ἀἰ ΠΟΥ γγ88 [611 τ ἢ χυϊὶ. ὅδ 84., π αἰ ΟὮ 18 8180 οὔ θα ἐπ ἴμ6  δίάοδη βορίααρίηϊ, 

Βούνοθη (86 βοοϊίίοη (χυϊὶ. δὅ54.) δῃὰ χίν, 16-28 ὑοῦ ἰβ 1:9 αἰβογθρδηοῦ (δαὶ ἴῃ ἴῃ 6 
ἔογτιμον 5841 ἀοθθ ἢοὺ Κηον θδνὶὰ, 116 δοοογάϊηρ ἰο (86 Ἰαίΐοῦ ἢθ τηυβὲ ἢανθ ἵκηόνγῃ ἠοῖ 
ΟὨΪΥ͂ ὨΪπΔ ΡΘΙΒΟΙΔΙΪΥ, Ὀαὺ 4180 δΐβ ᾿ἰποαρο. Ασοοτάϊηρ ἴο χἶν. 168ᾳ. αν ὰ ψγὰβ ἀσβοσ θοὰ ἰο 
5.4] δ πὸ οαἱδοὺ 88 [110 δοιὰ οὗ Ζοββο οἵ Βοί) θαι, δπὰ ὅδ} μδὰ ρυὺ ἰπηβο} ἢ ἰη σοιμηπηυηὶ- 
οδίου πὶ Ταν α᾿ Β ἐΔΊΠοΥ ὈΥ͂ τοροδύθα σηθϑβϑρθϑ, ἱπ ΟΥ̓ΔῸΣ ἰὼ ἴδ κ αν ἃ ῬΘΡΙΩΔΠΘΠΟΥ ἰηΐο 
λιἷβ ϑευυΐοθθ Οὐ γα βθ ἴῃ ΧΥΪ. δ Β4. ΒΘ τοροδίθα ν᾽ δδῖκα : ἜΠΟΘΘ βοη 8 86 γουι 2 Μασί- 
Οὔ δἰἱοιηρὶϑ βᾶυθ ὈΘΘΠ τηϑᾶδ6 ἴ0 ΣΟΒΟΪΤΘ [818 ἀἰβοσθρδῆσυ. ββίγοδθ 88 Ὀθθῃ Ἰἰαϊά οὐ ἴδ δος 
[μδὺ 6 8518 ἡρῦ ΔΗ͂ ᾿αυϊ  ροσβου, θὰ δον ἷθ ᾿ἴποαρθ. ΤΆΘη, δοοοσάϊηρ ὕο ὁπ τἱϑῦν, 
(18 απϑδύϊοη ΟΧΡΎθθθοα (ἢ. 6 οοπίοτηρὺ δηὰ βοοσπὶ ψ ΐοῖ 8360] που]ὰ δβϑὶρση 88 ΤθΆβοη ΨΥ ΒΘ 
οου]ὰ ποὺ Κορ Βἷβ Βρ] θη ϊὰ ργοιΐβο (χυϊϊ. 26) ὑο βιοἢ ἃ τηδῃ οὗ σβθϑῃ ἀσβοθυὶ (ΗΠ ΑΕΥ͂. ρ. 186) - 
Ὀαὺ ἴπ ποὶτμο Σ᾽ ο886 068 [10 ἔογπι οὗ ἴδε φιοδίΐοη ᾿πβεὶ ἦν βοἢ 8 οοπδίτισοη. Ασςοοτάΐηρ ἴο 
ΒηΟΙΒΘΡ ΟΧΡ  πδίϊοῃ 86 αὐθϑίϊοη ΘΧΡΓΘΒΘΘΗ δδίοηἰβπηθηῦ δηὰ δἀιϊταϊΐου (ΚΈΠ,, ζιγοα, Τ. 
238); Ὀαύ ἴδοι ἐύ οου]ά πού Ὀ6 “ ᾿ΠΟΒ6 βοῦ ἷβ (86 γουΐὰ Ὁ" Ὅῦοε Ββμου]ὰ οχροοί, “  (ΐ5 186 
800 οὗ 6880 7 ΒΥ οΟὐδ6Γ8 ἰὐ ἰδ τορδγάθα 88 ΣΟσΘ ῬγΟῦ 8016 ὑμαὺ δὰ} πδὰ ἰογχοίζθη Πᾶν 8 
ἔαταγ- το Δ η 8, οἰὐποσ ἐπ [86 ΤΌ δηὰ ργοϑδβ οὗ οουσί.Ἰ  ο (ΒΑΘΈΕΣΝῚ), οὐ ἔτοπι Βυροομβοπάσία, 
(ΒΕΒΤΗ.), ΟΥ ἔτοπὶ ἱηρταιί 46 ((Δ1γ1}} ΟΥἨ ἔγοτῃ ἰογμοι ] πο85 (ΚΈΙΣ, ἐπ ἰ000), Δα ΚΈΙΙ, ὁ0π- 
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ἡοοΐατοθ ἐμαὺ β'δαϊ, οα δοοουηΐ οὗ ἔπ Ῥχοῃβοᾶ σοϑΐίθδβϑο οὗ ἴθ σνἱοῖοσ ἔγομι ἰαχϑθ, τὶβῃοά ἰο 
ΚΠΗΟΎ ΙΏΟΓΟ οὗ αν 8 Θοπηθοίΐομβ [880 ΒΙΠΔΡΙΥ δ ἔλυ ΠΟΥ 8 ἤλπλθ δηά ἷθ δἱσί -ῬΪδοθ; Ὀαὲ 
81} (8185 ἀο68 ποῖ βιβῖοθ ἴο βοὺ δϑ᾽ὰθ (Π9 αἰ βΌγθῃθ, ᾿ϑϑδὺ οὗ 811 [86 Ἰδϑι-τηϑηςοηθά οὀχροάϊθηΐ, 
Ὀεοοδτιβο Πδν  Β ΔΏΒΊΟΣ ἴ0 5'Δ.}᾽ 85 φαοϑίζοη σοη δίῃ ᾿ἐἰκονσίδο πο ἰης τόσο (π8η ἐδ 6 Π8ῃ)6 οὗἁ 
ἢἷ5 μοῦ; δῃὰ 80 γϑῦοῦσγβο ἰβ δα δυὈ ΓΑΙ Υ ἴο ἃ ΠΟῪ ΒΥΡΟύΒΟΘΙΒ, ὩΔΙΏΘΙΥ, ἐμαὶ Πανὶ 8 
ΒΏΘΥΓΟΥ 8845 ποὺ Ὀθθῃ {}}Υ τοροσίθα, ἱμοῦρ οσθὴ 18, βυ ΠΕ} Ὁ ἰδκθη, του]ὰ ποΐ δυδῆοο ([ὉΓ 
ἐμαῦ νίενν, θυὺ που] σϑπᾶθῦ ΠΘΟΘΘΘΑΓΥ 5811}} δποῦμογ βαρροδίἔοῃ, πδπλθῖγ, ὑμαὺ 340] 8 φιοαίΐοη 
8 ποῦ ΠΥ τοροτὺθα, ββ΄ίποθ 811 {1|680 δὐὐθιιρίδ δὖ βοϊ αὐΐοι δτὸ πμίθηβ]θ, τὸ οδηποί, ἰῃ ἐμ 
Ὀγεβοηῦ βίδίϑ οὗ [86 ἱπυοβιϊραίίοα οὗ (88 φαοαίίοῃ, νοΐ βαρροδβίηρ, πὶ ἸΩΔΗΥ͂ ΟΧροβίίοτβ, 
[μα ἐδ δυίμον οὗ ον ΒΟΟῖκβ [85 ἴῃ {686 ΒΘΟΙΪΟἢΒ ἰπίογροϊαιθα 8 βοοοῃα πὺυἰζίθη ἰγαάϊ οι 
μοὶ Ἀ6 ταοῦ Ἡΐ οὗὨ αν] 8 Ὀδι]6 πιὰ ΟοἸἑαίμ, δηὰ, δἰ μου ρ ἢ ἢθ οοηπθοοίθαὰ ἐμθηὶ πὶιὰ 
εἰ. χγνὶ. ὈΥ͂ 8 δ χὐ τον ϑίομ, [89 ἴτϑοθβ οὔ ΣΟ. δγὸ ἱπαάϊοαιθά δρονο, γοῦ ἀϊὰ ποὺ ππαοιίδῖκο 
8 ἸΏΟΓΘ ὑποτζου σὰ δἰἰογδίίοι ἴον [86 Ρτροθο οὗὨ σϑοομοϊ]ΐηρ (πὸ ἀἰθδγοηοθα {(ἩΊΚΕΒ, Π. 260 ; 
ΒΙΕΒΚ, ν.864; ΝΑΕΒΘΟΕΙ4Β. τ. 8. Ρ. 402). ΤῊΘ βιιρροβί(ἴοη οὗὁὨ δη ᾿η θγροϊδίίοῃ οὗ [Π9 βοοϊΐοῃ 
χνϊ!. 1264. (ΜΊΟΗ., ΕἸΟΗ., ΒΕΒΤΗΟΙ,Ὶ), τ οἷ '8 16 {πὸ στουηὰ οὗὨ ἐξα οπιϊβοΐοη ἰπ ἴμ6 356 ρ- 
τυαρφίηὐ δηὰ οἶμον ατϑοὶς ὑἰγϑηβ βίο η 5, 15 ἈΠ ΘΠ80]6 ἰῃ ργορογίίοι ἴο ἔμο αἰ ΠΟα ΠΥ οὗὁὨ ὑπᾶο- 
βίδηάϊηρ ΜΕΥ δὴ ἰηἰοσροϊδιίίου ἐμαὶ οογοὰ χτοδὺ αἰ που] ὴοθ Βμου]ὰ 6 τηδάο, 

Οἱ 8 οἴοθοσ ϑσδπιὶηδίϊοη οὗ (89 ᾳυοϑίζοῃ 88 (0 (9 οχίθηξ οὐὁἨ ἐδ δοοοῃᾶ δοοουπί ἐμδὲ 
{86 δΔαῖδον δὰ Ὀϑίογο μἷπι, δὰ [89 Τρ ΠΟΥ ἴῃ τ ἱοὮ ἢ6 οοιμρίησά ἐὺ τῖϊὰ ἷβ παγγαϊνο, ἰξ 
ΔΡΡΘδτβ ἴῃ [ἢ βγβὺ ρ]δοθ ὑμαὖῦ (86 ἱποορττιθηοθ δηἃ ἀἰβογορδπου (ΐπ γοϊδἰΐοη ἰο {μ9 ργθοθάϊης, 
χΥυὶ. 14-28) ἀο68 ποῖ ρογίδίη ἰο [86 1016 οὗ (Ὠ. χνὶἱ. ΤἈΐδ ομαρίοσ (χνίϊ.) ἰα γθδ} } 7 οοπποοοα 
οἰοθοῖγ τὶν [86 Ρτγθοθάϊης παυγαίίοι ἰἱπ σχὶν., βίποο, δέου Ξ’|4}}᾽ 5 σοὐϑοϊοι δπὰ Ἀν Β βο] ϑοίίοη 
Βανθ Ὀθθῃ γοἰδίβα, ἰὕ σοϑατηθα [Π 6 δοοοπηΐ οὗἉ ΞΔ} 5 τδῖβ τὶ (ἢ 6 ῬῈ]]1θἴπ65, τ ΐο ἢ τοιαδί ηοᾶ 
μιἷ5 11ξ6-ἴλειῖς (χῖν. 62) ὀνθῃ δίϊεσ πὶ γεὐθοίζου (σοι. ΕΥΤΑΙΡ, Οεδοῖ. 111. 98, 88 ο4.). ΤῊΘ οοῦ- 
το ἰ5 οὗ γϑῖβ. 82-84 οοῃποοὶ [πθιηβοῖνοθ γ1ὰ}} πὶδῃοῦῦ ἱποοη τ ΘΠ 06 ΟΥ αἰἰΒΟΓΟΡΆΠΟΥ πὶ (86 
δοοοππΐ (χνὶ. 14) οὗἉ [Π9 οΔ}1ἰπρ οὗ 89 Δἰγοδαῦ δηοϊπηίοὰ Ῥανίἃ ἴο {π9 τογδὶ Ἵοουχὺ, ψ Ὁ] 6 ἢ 
δἰδπκ ἴῃ ῬΓΑρΤη δίς σοηποοίίοη ἩΠῈ [δ6 τοϊοοϊοη οὗὨ Ξδῃϊ, βίποο {9 φ)ἹοΟΥ βρί τὶς τ 1 οἢ 
δου 8 858}] ΘΟΠ)68 ΟΥ̓́ΔΥ ᾿ΐπλ πῃ ΘΟὨΒΘΟαΌΘΩΟΘ οὗ ἷ8 το͵θούϊοπ ὈΥ Οαοά--- ἢ [16 παγγδιΐνο οὗ 
.νἷ8 Θϑ δ τη θηῦ ἴῃ ΒΔ] Β βουνὶοθ 85 ϑυμ Οὐ -ὍΘΔΓΟΥ (γον, 21), τ ϊσἢ οὐ [06 οὔθ Βαπά ἰβ 
Ὀτουρῦ δϑουῦῦ ὈΥ αν ἀ᾿ Β τα ΑΣῪ σαρϑοὶΥ (γογ, 18), Βπὰ οἡ (86 οἴμοῦ βαπὰ δ] οἰ ΘΏΟΥ 6χ- 
Ῥ᾽αἰηβ ἷβ ρσεβϑθῆοθ ἩΠῸῊ ΒΔ] ἰῃ (86 σαι ρ---δοὴα οϑρϑοίὰ ]ν τὴ χυ]ΐ, 11; δηᾷ ὑμδὺ [Π6 866- 
ἴοπ νψοτβ. 12-81 νδβ δα ἀθὰ ὈΥ̓͂ {16 ΔυΐθμοΥ ἔγομι βπούμ ον πδγγαύζοῃ ὕο οοπιρί οΐθ {Π6 δοοουῃῦ οὗ 

Τανυϊά, 8. 6 τόσο ουϊἀϑηῦ ἔτοπι 186 γῶν οὗ νοῦ. 82 (“1οῦ πὸ τηϑὴ 8 μοαγί ΓΑ11] δεοαιθ οὗ 

λέι }, εὶς 18 οἴοδοΥ δοπμηθοίοἃ τὶ γυοσ. 11, τ μότὸ [86 ῬὨΣ] βοπὸ (οἸ αι ἷβ βροΐϑη οὗὍἃ, 
Μ{Ὦ110 6 18 ποῦ τηϑηςοποα ἴῃ [86 ἰτατο  αύοὶ Υ ργθοθαϊηρ, γΟΓΒῸ8, δ ἃ Θϑρθοὶα Πν ἔγομι {ἢ 6 σοῃ- 
ἰοὺ οὗ Παυἱ᾿ 5 Βρθοοὶ ἕο 380] ἰπ νου, 82 (“΄ Ἰοὺ πὸ συϑῃ  οδτύ [41] ᾽)) ν Ιοἢ. παι υγΑ]]Υ ὈΘΙοΏ,Β 
ἴο τοῦ. 11 ( ἸλῸὙ τοῦτο αἰδιηαυθαὰ δηἃ ζΤΘΘΟΥ δἰγδία ᾽,).- -τὖγϑ τλυδὺ 8180 σοραγὰ ὑμ6 βοοἰϊοη 
γεῖβ. δδ-δ8 48 8 Ρἶδ06 ἱπίθτγροϊαῦθα ὈΥ̓͂ [μ6 δυΐίβοσ, ψ Ἀ]Ο ἢ ἴθ ἐδ κθη ἴγοτα δποίμον δοοουπΐ, δπὰ 
ἴδ ροϊηὐῦ οὗ νι ῖο ἢ 1168 ἰὰ [26 ὑπίσο-Ραΐ αποβίίοη οὗἩ ὅδ}. Ετοὰ 18 ἢγβὺ πογὰβ ἱῦ οὐρὰ ἴο 
Βαυο βίοοα δήϊον υϑῦ. 40; Ὀυΐ 88 58} 5 αυοβίϊΐοη σου] Ὀ6 δηβυνγεγθα ΟΥ̓ ΑΌΠΟΙ ΟὨΪΥ͂ δέϊοσ [8- 
υἱἀ᾽ τοίατη ἔγομι (ἢ 6 οοπχῦδί, Ὁ γ͵γχὰ8 ριιΐ Ὦθγθ δεν νϑὺ. δά, (5 ἤγβί ἢ], υϑυβ. δδ, δθ, ἕοττηΐης 

Δ ΔΡροπαϊχ ἰο υοσ. 40, δίῃοθ δοοογάϊηρ ὕο [88 ΒθΏ86 [8 γδῦβ 8ΓΘ ἴο 06 τεχζασγάβα 88 ἴῃ 186 
Ρἰπροτγίδος, δῃὰ [Π6 βοοοηᾶ Βδ] ἢ, γουβ. 67, ὅ8, δουυΐπρ 85 οοῃξϊπυδύίοι οὗὨ ὑμ Εἰβύουυ δυο υϑὺ. 
δά. ΒΥ [Π6 Βίαἰοιηθηΐ ἐμαί Πανὶ αὔίεν ὑΠ|18 ἀἰδοοῦγθο Ὀϑίογο Ε'δ0] μδὰ ἰοστηθὰ ἃ ἐγ δη ἀβμΐρ 
ψὶϊ Ζοπαίμδη, [89 δυΐμοσς μ858 8ο οοηποοίβα ἐμ ΐ8 βοοϊίΐοῃ πιὰ {86 ΤΟ] τίσ (χΥυ]ϊ!. 1 84.) (μα 
Ὧ6 τοϊδίοβ πῃ σου. 3 (ἱπ σϑίθσθῃοθ ἰο ὑμ9 σγοιηϑυὶς ἰπ γοῦ. 16) πον Ταν]α ἰῇ Θοηβοαῦθηςα οὗὨ Ἀΐβ 
Βογοῖο οαρίοἱῦ νγδβ ἰδ κϑῃ Ῥϑυτηβῃ :} ἰυΐο 588}᾽}8 βούυῖοθ δῃὰ χϑοοϊγϑα ἔτομι ᾿ἷπὶ ἃ ΠΑΙ͂ 
σομηηδη ἃ. ὙΊΚΧΕΕ Β4γ8 ΥἱρΟΥ (1. 260) : “ΟἈ. χυἱ]ὶ, 1-ὅ ΤΑΥ̓ ὙΘΥῪ Μ8}} θοΙοης ὕο [116 ῬΤΟΡΟΣ 
Βα θαίδηοο οὗ (μ6 Βοοῖκ, ΟὨΪΥ {8:6 οΟἸ]οοίοσ 888 αἰϊδοῃοὰ {1118 βδϑούϊοῃ ἴοὸ 86 ἰηἰθσροϊαίθα οἿἷ. 
ΧΥΪΙ." Βουκῇ, 88 τ}σ ὕϑυθ βθ60ῃ, ἠοῦ 411] οὗ οἷι. χΥ]ϊὶ, ἰδ ἴο Ὀ6 τοραγάθα 848 ἰῃιογροϊδοι οὗἁ [86 
ΔΌΛΟΥ, Ὀαΐ ΟὨΪΥ γ 15. 12-81, Ου {πὸ ὙΠΟΪΘ ῬϑΆΒα 6 ἯΘ ΤΑΥ͂ ΘΟΙΊΡδΓΘ ΕἾΤ ΑΙ, Β ΓΟ ΑΥΪ : “ Ἧ ὁ 
Βοϊά τΠδὲ [86 Ο᾽ἀ6᾽ ὨδΙγδίοσ 8180 τιϑῃϊοηθα {86 δίῃ ρ͵ο οοηραὺ οὗ αν ἃ πὸὶδ Οο] δι ; [86 
Ῥϑβεβαροβ χυϊὶ, 6, χίχ, δ, χχὶ, 10, ἸΙθανθ πὸ ἀουδί οἵ {μἱ8; δῃὰ (86 ποχὰβ ἐμδὶ ἀϑβογίο (86 

2 



18 ἹΝΤΒΟΡΌΟΛΟΤΙΟΝ ΤῸ ΤῊΒ ΒΟΟΚΙ͂ ΟΕ ΒΑΜΌΕΙ. 

Ἰαδὺ ἰϑαὰο οὗ [9 ἀοοὰ (χΥὶϊὶ. 1, 8-5) 4Γθ, δοοοσαϊηρ ἰο ἐποὶσ οοϊοσίηρ, ἔγομι [1.9 οἱ ἀδσ παιγδίοσ ̓" 
(δέ δι». Ρ. 96, 97). 

ΑΔ ομδαγδοίοσίβεο οὗ [89 ἔδοί (μδὺ (9 οοηΐδαϊ οὗ (9 Βοοῖκα οὗ βαιηθοὶ μ88 Ὀθοι “ρμυὲ 
ἐοροίμοῦ ἱῃ σο Ρ᾿]ΔίΟΥΥ ἐἈδΐοι ᾿" ἔγομπὶ σαζίουβ βοῦγοθα Ὁ ἃ Βιοάδοίοσ οὗ ἰβίοσί σαὶ δοοουπίβ, 
ἀν 8845 Ὀθθῃ ἀθοϊαγοὰ (ΤΉΞΝΙΒ, Ρ. ΓΧ.), [μδὺ δοπθ ρασίᾳ οὗ [89 πους ΟΥ̓ ὑμοῖν ουτὶ ΟὨγοπίο]9- 
Εἴ ἴομϑθ δἰδηὰ ἴῃ αὐτὶ κίηρ οοηίγαδῦ 10} [16 Θἰβον ἤ το οἰδθογαίθ, ἰὰ ὁ ρϑτὺ (2 ἤδιη. χὶ.-- χχ) 
αυΐϊΐο Ὀϊοχγαρἶοδὶ μαγγδίίουι, [Ὁ 6χ. 2 ὅδπι. υ. 1-16; υὙ11}}.; χχὶ, 16-22; χχἱἱ, 8-89. ΤᾺ ΐβ 5 
ἐγ ΟὨ]Υ ἰπ ρασύ οὗ ἴπ6 βγβί" Ὡδιλθα ρϑββαρθ; [0Γ 1ὑ 18 Θ᾽ δθογδίΘΙ Υ δηὰ αἰδύϊη οὐ] δπουρὰ ἰοϊὰ 
μον Πεδνὶὰ δὲ Ἡθῦγου γϑοοῖνϑθα μοϊηδρθ 88 Κίῃρ ΟΥ̓ΟΣ 8}} ἰδσϑοὶ, δὰ ὑμμθῃ σρϑῖχθβ υὕεγωδαίεηι Ὠἷβ 
οδρὶΐ8] ὈΥ͂ ἀτι νίπρ οἂξ ὑμ6 ΖΘ υδίύοβ. ΤὨῊΘ τοϑῦ οὗ ὑμ6 βοοϊΐοῃ δῃὰ [Π6 οἰμϑῖβ δἀἀυοοὰ μανο 
οοσγίδίηϊγ, ἰἦ ποῦ ΘΧΘΟΌΥ 8 οἰ γοηῖςο }6-}11κ6, γοῦ 8 εἰδὺϊβιὶ 8}- ἰδίοτίοαϊι, ἔοσα. Βαυΐ πρδὺ 18 ἱμοὶν 
οοπίοης ἢ διϊβιῖς 8] βἰδύθιαθηίβ οοποθγηΐης (89 18 δΔηα χονγδγηχηθηΐ οὗ Πανὶ τι γοίογθηοθ 
ἴο ἷ5 ῥσγουίουβ δπὰ βυρβοφιθηὺ σπ]ο, δα οοποοτγηΐπᾳ ἴΠ6 ΟΕ] άγθ Ὀογα ἰὸ ἶπι αὖ υεγωδαΐοηι 
(νυν. 4, δ, 138-16), Βα ΠΑΙ͂ τπιοηϊοη οὗ [10 ἮΔΙΒ οαττὶ θα οα τὶ ἰογοί χη οημθπιῖοα {ν|ϊ11.}, ΒυΓΥΟΥ͂ 
οὔ [9 τψϑ18 σδυγίοὰ οἱ πὺὶτ (86 ῬὨΪ] δ ΐπ65 (χχὶ. 1δ-22), ἃ 1ἰδὺ οὗ αν 8 Βοσοοδ (χχ ϊὶ. 8-89). 
Ἦσον ͵ἰδβ (5 ἔλοῦ, ἐὯ9 ργϑδϑϑῃοο οὗ βυοι οι γοηὶο]6- 11 δἰδ  είϊ 8] ρδδδβαροθ (ὑῃ 9 πθταῦος οὗ πὶ ἢ 
ταϊχς Ὀ6 ἱπογθδβοά), ἴο "0 864 ΞΚ558411 186 Ομαῦρο οὗ δχύθγῃδὶ το ϑηΐ 81 οομαρ ]αἰΐοη ὈΘ 
Ὀτουραῦ αραϊ ποὺ (86 Βοαδοίοῦῖ ΝΑΕΟΕΙΒΒ. βατηῖγϑ] Ὁ ΒαγβΒὲ “ΝΟ δυίθοῦ 8 ἀηάον ΟὈ]χαϊίοι 
ἰο ἐχοδὶ 811 ρατίβ οὗ ἷβ νοσὶς τ ἢ Θα88] οἰαθογαύθη δα" (401). Τα Β0]48 88 ἃ ὥΘΏΘΓΑΙ Γοιηλυῖ. 
Α5 ἴο ραγίσυϊατβ, 6 ἔὰ}16Σ δοοουηῦ οὗ αν 8 τῖγοθ δηὰ οἰἑ] ἄγοι (ν. 18-10) ᾿ψτᾶ8, ἴοσ [86 δὰ- 
ἸμογΒ δἷτω, ααἱίο υ8616588, 1 ποῦ ἱτι ροββὶ Ὁ]6. [ἢ οἷ, γν., τ θοτο αν ἃ Ῥθοοιηθδ Κίηρ οὐοῦ 4]] 
Τετϑοὶ, 89 τηϑηοι οὗ δἰ ἄρὸ δηὰ ἴδο ἰϑηρίι οὗ εἷβ χοΐχζη, οὐ Ἡῖοὶ [16 Ἡγὶΐοῦ οου ]ὰ ποῖ Ρογ- 
ΕἸΠΟΙΌΥ θη αῦρο απ οὮ, διὰ οὗἉ εἷκ ΓΆΡ Υ ΟΠ ΘΟξοΠ8 ἑογιηθα ἰῃ ΦοΥΌΒΔ] πὶ, 88 4019 δρρτο- 
Ρυΐδίο, Ῥαξ δὴ οἰαδογαίθ Ηἰδύοσίοαδὶ δοοουῃῦ νδ5 ὁχοϊπαϑὰ ὈΥ 86 πδίιτο οὗ ὑΐδθ οδβο. [πη οἷ. 
ὙἱΣ. 10 ἀἰὰ ἡδὺ δοοοτὰ τὴ 1ἢ..6 δα μο Β ροΐϑη ἴο χὶτο 8 τηϊπυΐθ δηᾷ ρῬαγισα]αῦ δοοουηὲ οὗ 4}} 
[9 ἨΔΙΒ δραϊῃδὶ ζογοΐζη ῬΘΟΡ]δ5; 86 οοπίθη θα ἰπη861} τὶ ἃ πογνοῦβ, ὑσίοῦ δ βυχηπαυῦ 
ἀοβοχί ρύΐοη βου μδὺ γα  ΟΌ ΒΥ ΘΟ]ογοᾶ. Α βἰ πιὰ βἰκοίο ἱβ χχί, 1δ-22, Αηὰ (86 ]116ἱ οὗὨ 
ΒΘΙΌΘΒ ἰῃ χχὶϊὶ. οδηηοὲ ἱπ [8017 τλδῖζθ δὖ 411 δρδὶ δύ (ἢ 1 ΓΟΓΑΣΥ͂ ομδγδοῦο οὗ {1:6 δυϊμοῦ, ἐθρ9- 
οἶδ! 88 χχίὶ,--χχίγ. ἰβ δὴ ὑποοπηροίθα Δρροπάϊχ ἴο {6 βιοοομα Βοοῖς. [ἢ ἴδοϊ, Βονονοσ, βθο}ι 
ἀϊνογοιἶθα οδηποὺ ἀοίταοὶ ἔγοιι [86 ζΌΠΟΓΑΙ απΐγ. ΟὐἵἍ, ἱβ ψοΐσῦ Ἰαίᾷ οὐ ἔμοπι πῃ ογάοσ ἰὸ 
Ῥγουο ὑμδὲ {8:9 δυο ἄγον ἔγομι γασίουδ βουσγοοθ ῦ Οὗ (Πῖ5 οογίδί ]Υ (686 αἱ ΒΘ ΘΠ ΟΘΒ ἔπη ΐ ἢ 
δυποίοοῦ ργοοῦ, ΟΥ̓ οοὔτεθθ ἰῃ ἔπ|680 δδοίΐομβ ὑμ6 δαῦμογ δὰ ἴο ἴα ᾿αἷ8 οῃγοῃποϊορίοδὶ, ζθηθ- 
δἰοκίοδὶ διὰ δἰδιλβιί αὶ - ἰούουϊ δὶ δἰδύθιαθηΐδ ἴτοπὶ υδγοῦβ δοῦσγοοθ. Ἧ͵76 τηυαῦ ἱπαοοα τϑοοβ- 
πἷΖ6 ΒΟΙΘ ἰδ ἔγασοα οἱἴμοσ οὗ ναγίουβ ἀοουτζαθηίβ οοσγοδρομίηρ ὅο ἐδ 6 ΒΟΥΘΓΑΙ δοοίξοηδ, οσ οὗ 
ἃ πετἰ ἴδῃ οοἸ]οοξίοι, οὗ ποῦθα οὰ οι [86 δοιμηροαϊξίοι ἰδ Ὀαδοὰ. 

Τὸ ἰα αγίδοῦ τιδἰ ἰδ πϑὰ ὑμδὲ “ ἱῃ βουθ γα] ρίϑοθϑθ {Ππ6γῸ ἰδ οἰ ΘΔ ΙῪ ὁ οσποζνδίοη, οὗ βορδσδαίο 
οομιροηθηῦ ρϑτίβ, 88 1 ἔἴδῃ. υἱΐ. 16-.17; χῖν. 47-52; 2 βδαι. υἱϊἱ, 1δ.18; χχ. 238-26; πθδσο ἐμὸ 
υαγίουδ ΔυϊΆοΥΒ τ οδν δἰδιοὰ πμδὲ ἔτ ΟΣ ἐΠΟΥ ΚΗΘΊ οὗ [8.6 ῬΘΙΒΟΙΔ 060 ὨἰδύοΥΥ (ΠΟΥ͂ ῸΣΘ 
βἰκοίοίης. [6 ἰβ ᾳαϊΐθ οοτγίδίη [αὐ ἔ656 ῥδβδαρϑδ βαῦθ (δ ἔοστω οὗ ἃ ουποϊπδίοι ἴῃ γϑίρσθῃοθ 

4 [1Ὸ ἰδ ἔσθ, δα Ὦσ. ΕἸΒΌΜΑΝΝ δῆονα, ἰπδὶ χΥί!. 1231 δηὰ χυΐ!, δδ.6ὃ8 ΔΙΦ ῬΓΟΌΔΟΪ δοοίίουϑ δ ἀϑὰ ὮΥ ἰδ σϑάδο- 
ἔογ ἰο ἐδ οἱὰ παττδέϊγο, το θεω γδοϑὰ χυΐ!. 1-11, 39.δ4, Ὀπὲ ἐξ 16 Ὧοΐ ΠΘΟΘΘΒΔΕΥ ἴ0 ΒΌΡΡΟΘΟ ἃ οοπίγδάϊο!!οῃ Ὀοίτγοθα 
ἐπ) βούοσζαὶ βοοϊίομα δηά χυί. 14.23, ΤΏ οχριδηδέίουδ οτ ἰοἰδοὰ 1 ἔδο ἰοχὺ δὲθ πηδδείδϑιοίοσυ, Ὀὰ ὁ ἑθφσο 18 δῃ- 
οἶδποῦ πηοἢ ἀπ ησηοο πο ΗΠ ΟΕ δίας δὸ τὸ ἐδ οχροοί, οοποίογία ἰδθ δον οὗ 6 δοοουπὶβ. 1 1ς 
118: [η9 Βοοίίου, χτὶ, 14:28, κἰγτϑῶ ἃ ζοῆθσγαὶ δηϊ οἰ ραίοσυ δοοοῦῃς (τ ]6ἢ 5 φαϊο ἴῃ (86 Ποῦ. δί»]9) οὗἨ Ῥανί 
χοϊδέΐοι ἰο 88δϊ, οχιοπμάΐηξ δ ἴδτ 88 ἐλ ΟὐσΌΓΓΘΩσ6Θ Ὠδχσγαιθαὰ [ἢ οἷ. χΥΪ!.; οὨ. χΥΐϊ!. (θη ἀθϑοσῖ 098 ἐπ 6 ρδγιΐοι αν 

[πεϊἀοιὶ ἐμαὶ Ἰοὰ ἰο Πανυ 5 ργοζηοϊίοι, ἔῃ 9 ἱτητηϑα ἑαὶθ γοϑυ δ οὗ τη οἢ δὸ κιγ8 (618ὸ ΨΥ δον οἰ δε οἢ) ἰη χυὶ!. 

1.δ᾽ ἴθ ἴΠ6. παγταίγο κοόϑϑ Ὀδοὶς ἴῃ ΧΥἕΠ!. 6 ἐο τηϑηξοι δὴ ἐποί πὶ ἩὨϊοἢ κίγϑο 6 ΚΟΥ ἰο ἐδ (οἰϊονίῃα Ὠἰφίοσγ. 
ΤΏ οἢ. χυῇ. Ὀδ]οΏβ9 ἰῃ ἐἰπη0 νϑίλάν χγὶ, 14.253, ὦ.» χΥὶἐἱ, 6 ὈΘΙο 5 ἰὼ ἐἰπηθ ψ ἐπ χυΡ, 1.δ᾽; (π9 οοσηδδὶ ψ ἢ 60- 
Ἰδὲ τδδ ἐπ τήθϑη οὗ φΡγεοουσχίηᾳ 8560} δρϑοίαὶϊ ἔδλυον ἴον ϑδυΐα, δηὰ βθὸ βδ], μαυΐῃβ ϑοϑ Ἀΐτ ΟἿἹΪῪ ἃ ἔδυ {ἰπη68, 
ταϊκιι 6δϑὶ!ν 0811 ἰο γοοοχηίσο τη. 80, ἴοο, Ὠαγνά “ κοίπᾳ δὰ στοϊυσγηίης," χυΐ!, 1δ, 186 ἐο Ὀ6 Ῥϊ ἰπ (δ ϑασὶγ ρὲ 
οὔ ἰδο ροσίοἀ διηὐδτδλοϑὰ ἴα χυί, 14:933, δηὰ 16 Ὡοὶ ἱποοῃϑοίδίϑης τις ἐδ 9 ῬοΥΩδΏΘΩςΣ βοσυίοθ ἩΔΙΘΝ ΘΡΡϑασα δὲ ἔδ9 

οἷοδβο οἵ ἐδο ροσίοὰ, (ἢ οσριδηδίίου οὗ ππίοὶ ἰ5 κίγϑῃ ἴα οἷ. χυίί. ἘῸΣ {Ὁ116ὁΓ οχρίδηδιίου 900 ἐδ ὀχροοίείοσι ἐβ 

ἴοοο.--- ΤῊ 6 ΟὈΦΟΌΣΙΥ οἵ ἐφ πασζδίέγο ἰῃ ἐδ οοπιποοίίοῃ οἵ ἴμο ἀἰ δοχοπί δοοϊέοῃϑ 186 ἀπ πὸ ἀουδέ ἐο 16 ὈΓΘΥΓῪ δπὰ 

ἐο οἂσ ἱκροζϑῆοο οἵ οοσίδίῃ οἰγουταοίδηοοα, Ἡδ ἢ, ἐ7 πόπη, που]ὰ ϑηδοϊθ 12 οἰθαυϊν ὑ0 866 ὨΔΣΤΩΟΩΥ͂ ἰῃ ἐΐ680 

ἀϊδθχγϑηὶ δοοουμίδ. Τὴ δυρροαίεου οἵ οοπίτβάϊοίοτυ δοοουῃίδ [8 ἰπ ἐἰθοὶ  γ ΣῪ ἱπργοῦδοϊο, οορ διἀθείης ἔδο ὅδοῖ 
45δὲ (6 ογδβὶθ τόσο Ἠ6]1 πόση δηὰ σοί !}γ τοοοσάθα ὉΥ οοξροίϑῃς ροσϑοῦδ, [ἱ ἰο ἐμποζοίοσθ ἩΐθῸΣ ἰὼ βΏΡροδθ 
8 οὐγίδαῖου οἵ οορδοοίίπα ἰδοίδ ἐδ ἃ οοπιεϑϊοϊίοι ἴπ πο τοοοτἀοὰ δοοουπί8.. 78.) 



ξ4. ΟΠΑΒΑΟΤΕΒ ΑΝῸ ΟΟΜΡΟΒΙΤΊΟΝ. 19 

ἴο Ἡδιδὲ ῥρτοοράοβ. δὕρ 0 1 ὅδπι. υἱῖ. 14 δ θθϑθη τοϊδίϑὰ ΠΟῪ β(διγυθὶ οχοσοίφοα εἶθ ἠυβ οί] 
οἴδοο, δηὰ 16γ8οὶ υὑπᾶοσ εἷδ ἰοδὰ ξαϊποὰ ἃ Ὀγ} δαὶ νἱοίουν οὐδ 9 ῬΑ δεΐμθα, Αἱ (μία ροΐηὺ 
ἔχε 106 ΒὲΒύΟΥΣΥ ΒΘ 88 ξοϑδοιιϑὰ [89 ΔΡΟΣ οὗ ἰδ [ᾳἀϊοἰαὶ δου ; ΒΟΙΘ ἴδο ροτοα ρῥγοροῖ οἵ (16 
“υάξεκ δ άβ, δηὰ {πθ ἰδίου ἵπσηβ ὕο [89 ποτ - θοαὶ πηΐηρ ρϑεϊοὰ οὗ [09 Κίηρπ, ἐπ ποι ἰη- 
ἀοοὰ βαιηποὶ τὶ ἷα 1πᾺ1614] Δα ς ΒΟΥ 18 δὺ}}} ἃ ρόνγοῦ; ποῖ, ΒΟνΘΥΟΣ, 85 Ὀθίογο, 8019 συ Ϊογ, 
αὶ αοὐ᾽ Β ἱμοισατηθηξ ὑο ΟΔΥΥ οὐὐ [6 ἰάοα οὗἉ (δ: ἐμοοοζαίὶς κί ράοπι, ἀδουῦ ἩΒΐομ (86 τ᾿801]6 
ΤΟ] ἰδίου ἱπτηα. Τὶς ταϑ [θη [86 ΡΪ8Δ06, ἱῃ [λ:ὸ ἀοϑοσίρίζοι οἵ β'διθὶ 858. ιάϊοϊα] 
ΤΌΪος, ᾿π ὙΠΙΘΝ τγδὸ δΌΙΩ ΤΥ Ὺ δηὰ ἴῃ οοποϊυβίοι (πα δὖ {1|ὁὸ βΒβδι6 ἔΐταθ Ῥχοϊθρίοβ  )} Υ) οοἢ- 
ἀδηδοά 411} ἐμδὺὶ τδ8 ἰο Ὀ9 βαἱὰ δϑοῦὶ ε͵ἷθ ᾿πάϊ 6141 χαΐο, ἰπ ογάοῦ ὑμδὺ ἐδ)6 ἰδίοσγ, δυαπάοηΐηρ, 
ἐλὸ Ροΐπί οὗ νον μογοίοϊοσθ τρδϊηἰαϊη θά, ταῖσι ἴπατη ἴο {μ6 Ὀοχίπηΐπρ οὗὨ [18 Τογδὶ σι ὶθ δηὰ 
ο Βαιιθ 615 ΟΣ, 80 [ἢΣ 85 1 ἐοπίγοα ἱπ {118 συ]. 

1 [}9 δοοοι 1 86:ι. χίν. 47-82 τὸ δγυθ Δ δἰτη αν οὐἱἐἷς8] ροΐηῦ ἐπ (88 οοπηθοίίοη οἵ [86 
Ἐιοοοσσαῦῖοαὶ ἀδνοορπιθυῦ οὗ ᾿ἰσίοτγ. ΤῊ Ϊδβ δοοίϊΐοη οομίαϊμα ἴῃ Εἰ ἸΏΔΠΠΟΣ ΚΘΒΘΓΔὶ ΘΟΠΊΡΓΘ- 
Βοπαῖνο δηὰ οἱοαίπρ γοπιδῦῖα οἱ ὅ5Δ}}], ῬΔΓΡῪ οἢ ἰδ 'ΤΔΣΒ, ῬΑΥΓῪ ΟἹ ἷβ ΣῈ δηὰ Ποιβεβοὶά 
ΘΟΩΠΘΟΠΟΏΒ, ῬαΥ Υ οἱ ἷδ οοπδίδηῦ Δον  ἰῃ τσ δραὶπ δ ἐπο ῬᾺ 16 168 (γοτα. 47, 48, 49-δ1, 
δ2). Βοίδσεῃοο δ τηδὰθ ῥσοϊδρίοδ!ῦ ἰο 19 διὰ δρδίηδὲ {μ9 Απιδιοκίίϑα δηὰ Ῥῃἰ] ἰδίῃ 68, 
ὙΕΙΟΣ δῖὸ δἤϊοσνασγάδ πασταίθα; ἐμἰ8 ἴόσταηβ (9 οοπηθοίίοη τὶς τ μδὲ 90]]ον8; Ὀμυΐ 'π [6 ΜΑΥ 
οἵ οοποϊαδίοη, Ἰοοϊκίηρ, Ὀδοκ ἰο Υἱ ].-χῖν., ουογυιΐηρ ἐμδὺ τοπιδὶπβ ἰο Ὀ0 καἰ ἱπ ζϑηθχγαὶ οὗ 
ΒΔ] '5 Ὀτουρθὺ ἰοχοίμοῦ μόγο, Ὀθεδῦδβο ὈΥ͂ ἐμ Ὀθίοτγο-ϑπίλοησἃα νἱοίουν οτος ἰδ ῬΒἐ ἐϑθΐηθο, 
6 δἰδηδ οἱ [δ δυχηπὶῦ οὗὨ ἰδ σου δὶ ρονγοσ, πο αοἀ δομμτ ὑθα ἰο Ηἶπιὶ δραίηδὰ (5 66- 
ΤΑΥ͂; Ὀπὶ δὖ ἐδῖ8 τοοιηθπῦ 8160, ἱπ σΟὨΘΟ]Π ΘΠ οὗἨ {πὸ ᾿παρτηθηῦ δἰ σθϑαν ργομουποοὰ δχαϊηοῦ 
Βΐτ ὈΥ βδιαῦοὶ ἰῃ χὶΐὶ, (οα ποι 90]]οτα ἰπ χν. ἔπ6 ἀοδηϊέῖνθ δηβοσηοοιημοηΐῦ οὗ χοὐθοιοι), 
Βοσίηδ ὑο ἀθο]ὶηθ ἔγοσα ὑπαὶ οἱ οναϊίοη οὐ ἩΔΙσἢ 88 ὁβοόδβϑη οὗ [89 [τὰ ἢ 15. ὉΥ δὶ ονῃ ἔδυ]ῦ 
ὈΠΔΌΪΘ ἴο τουιδὶη. ἘΒαοίαγηϊΐηρ, (0 βιδιρ 618 ὑσορβοῖίο δηὰ ὑμοοοσδεὶο μοδίἐἐου, ὑθθγο Ὀοχίην 
(αδον ἐμδὺ οἱοκίηρ, δοοίίοπ) ἰῃ χυ. διὰ χνΐὶ. τὶ τὰ (86 ποιγδίίοη οἵ [δο τοῤϑοϊοι οἵ δὰ] δὴ (89 
ςδιοίοϑ οὗ αν! δ πον ρογίοἀ ἴῃ ὑπὸ ἰοίογγ οὗ (δ 6 ἐποοογαιές κίδράοιι, ἰη πιο αν ἰδ 
Ἐδο οοπέσαϊ ὅχυχο, δβηὰ Βγοὺ 8 [6 Ἰδυρο δοοίζοω, χυ.χχχὶ,, ἰδ ἀοδοσίυοά Βα στράυδὶ δδοθωῦ 
τὨτοῦρα οοπῆϊίοῦ δηὰ δυβοχξηρ ἴο 186 ὑβγομο, δος τίν (πὸ ρστλάυα), ἰχῸ] μοαυὺ-οπαϊης 
ἀοβοοθαὶ οὗὨ 6] ε111 ἢΐβ ββαπιοίαϊ ἀονσΆ}} ἱῃ θαΐι16 πίοι [λ6 ῬΒὶΠἰδεΐποε. 

Ακαΐη ἰπ (πο βοοϊίοῃ 2 ββδιω. υΥἱϊὶ. [Δ γῸ 18 ἃ οὐ 9] ροΐπὶ [ΔΌθολ 88] ἰῃ. ἴθ9 Εἰ ποσίο 
Βρϊ θη αἶγ δἀνδποίπρ πἰδίοσυ οὗ αν Κἰηρρηΐρ. [ἢ ἃ ὑμοοσγδεῖοδὶ βοῦδο θανίὰ ἤογο ὅπάδ 
Ηΐπ26617 οἱ ἴδ συμητοϊῥ οὗἁ [δ 6 ΤΟΥΔῚ τοιλ᾽οείγ Ὀοδίανσοα οὐ ἷπιὶ ὮΥ αοά, Αἴ ΡΥ 9 ̓ιδ5 δαί ϊδηοα 
ἐδο Ατῖς Ῥεστη δ  :}} Ὁ ἐπ {6 ΒΟΟΌΓΣΘ οδρὶΐαὶ, τοοοῖνϑα ὑπ Ῥχοιβίδο οὗ ρμροσιωδηϑηΐί Ἰοχαδιΐρ. [0᾿ 
Βἷβ Ηοπδβο, δηά ρουγοὰ οὔΐ εἶπ δου] ἐπ ἐμπαη κορίνἑης ἰο ὑμο 1,ογὰ (νἱ. δηὰ νυἱΐ.)ὺ. Οἱ ἐδὸ οἱδες 
Βιαηά, ἔμογο Βότὸ Ὀορίηδ ὈΥ͂ ἷδ οὐπὶ ὅδ} ἷβ αταάτδὶ ἀϑοὶ πο ἔσο (μὲβ ποῖρΐ (χ., χὶ). Αἱ 
τηῖϊς ἑυτηΐηρ᾽ ρΡοϊηῦ, 86 ἴῃ Κ'δῈ} 5 Ηἰβίοσῃ, ἃ ΒΌΤΑΤΩΔΓΥ ΥἱΟῊ οὗ 4}} θαυ ΒΒ ὙΔΙΘ ἰδ αίνϑη (νϑσα. 
1-14), ἰὰ γϑὺ. 1ὅ δἷ8 ποσὶ δβ κίηρ ἰ8 βίαια βοπθγαι γ, δηὰ ἰπῃ τνοσβ. 16-18 4 βϑαογαὶ οἐαέθαιοθῦ 
οἵ ἐϊο ζονοσιπιθηΐ δὰ ἰΐα οϑῆοθγβ ἐδ τηϑᾶθ, ἴἢ ΟΥΔΘΡ ἐπδῦ [ὁ ἰβίΟΥΥ͂ ΠῚΔΥ ΠΟῪ ἅση ἰο ἐδθ 
ΠΙΘΉ ῬὮδϑο οὗ γοϊγορτοδαῖγο ἀθυθιοριλθη, δὰ ἔγουι ἔνθ Αἰωσιοι 6. ϑ'γτίδα ΜᾺΣ οὐ, τ ΠΪΟὮ ἐδ 
Ῥτοϊορεοαὶ, τηϑείοπθὰ ἰπ ἐιΐ4 οΙοδίηρ, βοοίΐοῃ, δὰ ἀπγίπρ πΐοι οοουττοὰ [86 ὅταν οἷη οὗ 
Τθανϊὰ ἐμδὲ ἀοίοτταϊποὰ 41} (μα [0] τοί, ἐμ δοιὰ σοῃβθαθοῃοοθδ οὗ ἐλ 18 δἷη ἰὰ {1:6 ΣΟΥ] ἔδυ ν 
διὰ ἴῃ ἔδο Κίηρουλ ΏΔΥ ὉθΘ ἰχϑοοϑὰ πἰηἰοτγιρίθαΥ ὺνΡ ἰὼ (δ9 τοοϊογαιοι οὗ [δ9 δἰλδιξοσοα 

ΤΟΥ͂Δ] ῬΟΜΤΟΤ, 
Αἱ ἔδο οἷοδο οὗἉ ἐλιῖα οοπιηοοίοα αἰκίοιγ ὑπ οτὸ 90]10͵τ͵θῚ ἀρδὶτ δ ΒΌΣΕΙΌΛΔΙΥ δηὰ οἹοδίηρ δἰδίο- 

τορι τεαροοης (86 κογοζηταθηύ οὗ (Π6 ὑΒΟΓΟΌΡὮΙΥ βμβακφη δηὰ Ὀχοίκοῃ κἰπράυπι, 2 ὅδμ. χχ. 
28.236. ΤῈθ αἰκαρτοοπιοαί Ὀούγϑϑη (ἰδ δῦ οὗ οἤοΘ ΓΒ πὰ υἱϊὶ, 16-18 ἱα ΘΧρ!αἰηθα ὙΘῚῪ δἰ Υ 
ΌΥ ἐδοὸ οὔδηροα πὲ θὰ οοουτρά ἴῃ [19 ἰΒίοσναὶ. 1ὖῦ ἰ6 ποσίθῃγ οὗ τοιηδγῖ, μ40 ἰπ Ὀοΐὰ 
“Ζοαῦ, ἔδο δὲρμοαι οἴἶδοος ἰῃ [86 ΔέαΥ, δίδιβ ἃγδὶ, ἀπὰ 8ὸ Ὀοὰ 11βία ἰπ [86 οδῖοοα Βοτοὸ πδιηϑὰ 
ΣΘΔΙΪΥ διίδον ὑπο β ῖΎ68 οἱοδοὶν ὑο {89 ργϑοθαΐηρς τοϊδίδουβ οὗ ἰὴ6 ττδῖ ὮῪ σι ΐοὶι ἱμίοσγο δὶ 
Ῥόδου, 86 οοῃαϊείοβ οἵ ΔΏ, ογάθεὶ υ δατοϊηϊβεγαίλου οὗ ἱπύθσῃδὶ δϑδὶτβ, δ δοοιγοὰ ὅοσ ἐμο έωρ- 
ἄοσωπ. ἝἊ- ᾿Ξ 

Α εἷταῖϊαν ομδεδοίοσ δι δἷηι Ὀϑϊοηρ [0 {1|6. δοοίδοι 2 Ηδη. νυ. 18.16. δῖ δῖὸ ρίνϑηῃ 
Ῥοανὶ δ ΤΆΤΑΪΥ ϑοπηροίίοηβ ἐπ Ψοζυδδίθηι δὺ ἴδ ἱπρογίδηϊ ρΡοϊηὐ ἴῃ ἰδο δαναποίηρ,. ἀσγο- 
Ἰοριβϑαξ οἵ αἱθ Κη σὶν δι οΥ ΥὙ, τ βθη ἢθ οὐζαϊηκ ἴλ0 τΣι}]6 ΟΥ̓ΟΣ 4}} [δυδοὶ, ἤχϑδ μἷδ ὕῸ 4] σϑδὶ- 
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ἄθῃςθ ἴῃ 7ογυβδί θα, ἀπ θηΐοσβ Οἢ 8 ΠΟῪ Ῥ..886 οὗἁ ἰβίογ 94] ἀθυθὶοριμθηΐ, ψ  ἰςἢ 5 ἱπαάϊοδίοα 
ὉΥ ὕὑδο ἰΒγθθ [Ὁ] ον δοία : Ὑ δηααϊδεϊηρ ὑπ 9 ῬΒ1 1 β 0 658 Ὁγ (Π9 Βδηά οὗ (Π9 1,ογὰ (ν. 17- 25), 
Τγδηΐδγθηοο οὗ 86 Ατῖς ἰο Φογυβαιθαι (Υ].), δηὰ Ναί ἢ 8 ῬΓΟΡΒΘΟΥ οὗὨ ἰδ6 Ὀυϊάϊηρ, οὗ ἐδ9 
ἰθιαρ]ο δηά οὗ [6 δνογ δαίύϊηρ τὰ]6 (Υ]1.). 

Ὗγο 566 ἰῃ ἴμ686 Βοοίϊοῃβ [89 Β8110 ῬΘΟΌ]ΑΥΙΥ οὗ ΗΘΌΓΟΥ ἰδίοσὶ 68] πεῖς δὲ βου 
186 17, Ὁ. Ὄχδιῖρ!6, 4180 ἰῃ [86 οοϊαροπί(ΐοη οὗ Οἰδῃμθϑίβ, δυο Υ, ὑμαῦ σθηθσαὶ σοιηδσῖζα ΟἹ 
Βουβοο]ὰ δὰ δι ν αϑδὶγα δηα οὐμον ἰπἰηρβ ποὺ ἀθοίϊβῖνο ἴὸγ ὑπ ῥγίποΐραᾳὶ ἀδϑίχζη οὗ {δ 9 
ΒΙΒΙΟΓΥ ΤΌΓΙΩ 8 ΒΓΩΙΆΔΓΥ Δπα οΟἴὔθηῃ δῃ οἰ ΡΘΙΟΓΥ οἷἶοϑο ἴο [6 Ῥτθοθαϊΐηρ παγγαύϊγο δῃὰ {86 ρτγα- 
Ῥδγδύίοη ῸὉΓ ὑ.6 ὑγαπϑι θη ἴο ἃ ΠΟ ρ)886 οὗ ἰδίογί δὶ ἀθυοϊοριαθηί. Οὐμρ. ΕἼΧΑΙ,Ό, Οεδολ. 
[ΕἶΠἸ᾿ἡ᾿3ἰ. οὐ ]δγαοῖ), δὰ οἀ., 1. 212, 218, ΑἸΓΒουρὶ, 6 η, 8 οογίδϊῃ Θομο] αβίοῃδὶ ομδγδοῦοσ τησδὲ 
Ὀ6 τϑοορῃϊΖεαα ἱῃ 0786 δροονο- οἰ ἰοα βοούϊοῃβ οὗ οὺγ ὈΟΟΙΒ, 1 ἀο68 ποί ἐλδηοα ἔΌ ον (δῦ [86 οοη- 
πθοίρα ΠδΙΓΒΟΪΟΩΒ [0 ΜΕΙΟὮ [ΠΟΥ Ὀοϊοης ρογίδίη ἴο 7μιδέ αὁ πιατν αἰβεγεπέ ἀροιπιδηΐβ, 88 1ἢ 189 
ἰηα]οδίΐοη ΓΘ ἐμογοΐη χίγθη οὐἁἩ αἰβδιθηῦδ δυῦμοῦβ οὗ {86 ἱπαϊνι αὶ] μαγίϑ, [Ι͂ἢ δοοοσζάδῃμοθ 
πὶ 015 γίονν Εὐν δ] ἃ γϑιηδγῖκβ (τδὲ δωρ., Ρ. 212, 8ὰ οἀ.) [δὺ ἱπ ἷΒ ὀχρί δηλίίοη οὗ 1 βδιη. υἱΐ. 
1 18 ποῦ οὗ σοΟηδοαῦθη 00 “ ψΒΘΙΒΘΡ [86 πογάβ {6 γῸ ἃγὸ ὕο ὉΘ Γοΐθσσοα ἴο ΟἿΓ ὩΔΥΤΑΙΟΡ οὐ {89 
Το] οσίης οη9.) ἸΤὴθ δυῖδον οὗ ΟΌΓ Ὀοοΐβ οου]ὰ ἈΪπ1861} βοϊϑοῦ ποθ οἰοδίηρ βϑοίϊοηβ, δπὰ 
ἔγοτα ὑ8θ σμαγϑοίον οὗ [86 οοπίοηῦ, ἰδ 8 ουἱάθηῦ ταῦ Ὧ6 ἀΥΘῊῪ ἔγομι δρργοργίδίο ἰδιογίοδλὶ 
ΒΟΌΓΟΘΒ ὙΙΟΩ ΜΟΓΘ δὖ δἰ8 δοιηταδηᾶ, ἘΈΙΙ, Ἔχ ο  ἸΘ ΠΟΥ τοι υκβ ((Όηιπι. οαν ϑαπι. Ζιίτοά, 6); 
“ΤΉ 686 δομοἶθ9 βίδίθιηθηίθ 8Γ6 δηγί ΐηρς Ὀὰπὺ ΡΓΟΟΙΒ οὗ δ οοιαρὶ ἰδύϊοη ἔσομὶ ὙΑΓΙΟῸΒ ΒΟΌΓΟΟΘΒ, 
ἴογ π ἰοῖ [ΠΥ μᾶνθ Ὀθθὴ ἰδκθη ἔγοτῃ ἱρηογδηθθ οὗ ἔΐο ῥῬϑου γι ε8 οὗὁἨ ΘΒοταϊο6. ἰδίοσί δὶ 
τὶ ἰηρ ; ὑΠΟΥ͂ βοῦν ἴο τουηὰ οδ᾽ (Π6 ἀἰ βογοηὺ ρογὶοάβ ἰηΐο τ ἢ [86 Ἀἰϑίουν ἰ5 αἰνϊἀθα, δηὰᾶ 
Ταγηΐϑἢ ρμοϊπίβ οὗ σοϑὺ ψὨΐοΝ ποῦ ΠῈΓ ἀοΒΊΓΟΥ [86 ΣΧ68] οΘοπηθοίίζοῃ οὗ [89 βοραζδὺθ ζ.τΟυΡθ, ΠΟΣ 
Τοθάδγ (ἢ6 δ μου 8] Ὁ 1 οὗ [μ6 Βοοῖβ ἀουδύα].᾽ 

ΠῚ ΠΟῪ Ἧ6 δχϑιῃΐῃθ ΟἿΓ ΒΟΟΪ(Β ΙΏΟΓΘ ΟἸΟΒΟΙΥ ἴῃ ΤΠ οἱν ῬΌΓΟΙΪΥ λίδίογίοαϊ οδατασίεν ΟΥ δοοογά- 
ἷηρ ἴο {86 Ρυτοὶν λίδέογίοαΐ ροϊῃέ οΥ υἱειυ, (ἈΘῪ Ἰδοῖκ, ἴῃ [.9 Ε'τϑῦ ρ]δοθ, ἃ βίγι σα] σὨγοο] ορῖολ] 
βίδίθιιθηῦ 8η ἃ δυγδηροιηθηΐ οὗ ἴμ9 βοίβ. [ἢ ΩΘΠΟΓΤΑΙ, ργϑοίδο σμσοηοϊορίοδὶ δίδίθσμθηίβ 8.0 
ΜΔΏΝ ΩΡ ΒΘΓΘ, ΒΊΟΝ, [ῸΓ ΘΧΒΙΏΡΙΟ, 88 ΔΘ ΥΘΙῪ ΟΔΙΘΙΙΥ χίγθῃ ἷπ ἴῃ6 ΒοΟΟΙΒ οὗ Κίηρβ; δηά δβὸ 
ῦ ἰθ ποῦ [86 Ῥχγίῃποΐρ]β οὗ οῃγοποϊορίςδὶ ογτάϑν [μαὺ οσοπίγοὶβ [Ὧ6 οομποοίίζοῃ οὗ [89 Ὠδγγαίίγνο, 
Ὀαΐ [16 ῬΥἱποῖρ]ο οὗ ὑμ σϑϑὶ οσοῃηθοίίοῃ οἱὗἉ ὑμηρΒ ἴῃ ἴ86 στουρίης οὗ δοία, ἰῃ ἵἴλνοῦ οὐὗἤἨ πο ἢ 
[86 ΘὨΤΟΠΟΙΪΟρΙΟΆ] ΟΥδΡ 18 ἱη τί ροά, 60} 8 υἱούοσυ οὐδὺ {1.6 ΑἸλ 8] οἰκί 65. ἰα τηϑηθοηρα ἰη 1 
ὅαπι. χίν. 47, 48, δηὰ ἰὺ 18 ποὺ {11} χν, {μαὺ (6 ὨΪΒΙΟΥΥ͂ οὗἨ [86 ΑΙ δρεαϊηδὲ ὑπθιλ 18 παγγαϊϑά, 
Ὀθόδυ80, 88 Ἧ ΒΑΥ͂Θ δ6θῃ, ἰΐ 5 86 ἀοεΐψῃ οὗ [86 δυΐῃογ Βθσθ ἴο βΚτοῸρ δῃὰ ὕσίηρ ἱοροίμοῦ ὑτὸ- 
Ἰορ ον ουογγυ ηρ τοϊδιϊπρ ὅο β80}᾽ 5 Τογοίβηῃ ᾿Ἧδ78 διὰ ἔδυ Υ ΘΟΠΠΘΟΌΟΙΒ, ἰῃ ΟΥΘΡ δἰνοσ- 
ΑΓΒ ο τα]δθ δὺ ᾿Ἰθησίμ βδ} 5 ζτανο βίη, νοι οσουγγοᾶ ἀυγίηρ ἰμ6 ΑἸρδ] οὶ θ᾽ γγὰσ, δηὰ 
ὙΊΟΝ, 88 [86 δϑι89 οὗ ἢΐ8 τοῤθοϊίοῃ ὈγῪ αοά, ἔοσιαβ ὑπ οὐἰβὶβ οὗ Εἷβ ᾿ἰβύοσγ .-- ἢ {Π9 βδπ9 ΜΨΑΥ͂ 
[Π6 ΟΠ ΣΟΠΟΙΟΖ 64]- ἰδίου 981 ογάου 18 ἱπύογγαρίοα ἱπ 2 ὅδηι. Υ111., βογο (86 δαυΐμοσ, ἴῃ οἱ νίηρ 
8 ΦΘΏΘΙΔΙ ΥἱἹΟῊ οὗ 4}} Του Ἰογοίβη Ὑγαῦθ, τοθηςοη8 ῬΓΟ]ορ 68}}7 {86 Απιτηοηϊίο- 
Βγτίδῃ τὰν [πῖον μ6 δἴοσναγάβ (ομαρίοσ Χ.) σοϊδίθβ δ Ἰδησί}} Ὀεοαῦβο ἰὑ βίδπάβ δὲ 
δὴ ἱπηρογίδης ἰυγηΐηρ- οὶ ἰῃὰ Πανὶ 8 ἰδίοσυ, πϑθη, ἰπ οομθοαῦθηοθ οὗ μἷβ ρτοδῖ 
δἷῃ, 8 Βοιῖθβ οὗ αἰνίηῃθ ἰυάρτηθηίθ ἰβ ῥγοραγοὰ [900 αἷπι. ἼᾺΘ δῦβθῃοθ οὐὁἨὨἁ ὠοβσοποίορίοδὶ 
ΟΥ̓ΘΥ 18 ΘΒρΘοΙ ΠΥ τηλυκοα πῃ 2 ϑδιη. χχὶ.--χχὶν.; ποῖ μον 5 (89 δορί ππίηρ, οἢ. χχὶ., δἰϊδοβοᾶ 
ΘΒΡΟΒΟΪΟρΊΟΑΠΥ̓ ἴο Οἢ. ΧΧ,, ΠοΡ ἀο ἐπ 9 βοραγαίθ ραζίβ βίαπά ἱπ οΌ το ] ορίο8] οοπηθούΐου, ΤῊΘ 
βοούϊοῃ χχὶὶὶ. 8-39 ὈΘΙΟΏρΡΈ, δοοογάϊπς ἰο ἐΐτηθ δῃᾶ Ἴοοηἰθηὺ, ἕο 2 ὅδ. υ. 1-10, ψ πῖοὰ Ροδιἴοῃ, 
ΔΩΒΥΟΣΙΩρ; ἴο [86 ἰδύοτ 68] οοπηθοίίοπ, 1 δού}}Υ 48 ἰῃ 1 ΟἌτοη. χὶ. ὙῊΘ ῥᾶβδδρὸ χχὶ. 1δ- 
22, ἴῃ βρὶθ οὗ ἐμ Ἢ» [““γοί δραΐη 7. παΐοι ροϊηΐα ἴο [Π6 ὑπδὺ ργεσθάϊηρ' παττϑῦνθ, ὀδηποῦ 

06 σοπηθοίρα ἰπ {π|θ τ τον. 14, θα  θΘ]οηρΒ Ομ τοποϊ οί ΑΠΠΥ ῬΤΟΌΘΌΪΥ ὕο [86 Ρββαρθ ἱπά]- 
οϑίβα ἴῃ 1 Οδγοι. χχ. 484. (6 ΓΘ 8.6 τωθηςομϑὰ ἰὮτθ οὗ (δ ἴουγ ἀθοὰβ οὗ μθΡΟΘΒ Β6 τὸ σο]δίθα), 
ΠΔΙΏΘΙΥ, 2 βδπ. χὶϊ, 80, 81 (οορ. τὶ 1 ΟἼτοη. χχ. 2, 8). ΤῊΘ ὑμδηϊκαρί νη βοηρ οὗ αν], 

οἈ. χχὶϊ,, 18 θυ ἀθη ον ποῦ ἴῃ {8 τὶρεὶ ὈΪδοθ, δαὺ Ὀοϊοηβ, δοοογάϊηρ ἴο [89 οἷαθ ΒΊΟΝ [89 Θου- 
τοὺ αἶνοβ ἴο (89 οοοαβίοῃ, ἰο 8 ἐΐηθ τθθα Πανἱὰ τγν88 βαυοὰ ὉΥ͂ δ ζτϑδαῦ γαῖ ἔγοταῃ χτίϑυουβ ἀἶδ8- 
ἴγο88 δῃηὰ ἄδηροσ. Τῆδί οἢ. χχἦν, ἰβ ποῖ ἴῃ ἐΐβ ῬΓΌΡΟΓ ΟὨΤΟΠΟΪοσἶοδὶ Ῥοδίϊίοη 5 ουϊἀθηῦ. 

Βί ποῖα γ ἱΏΘαΌ Δ] 1168 Δηὰ ἰηὐοτγαρίίοηδ ΒΒ ἐμοιιβοῖνοθ, 88 ἐπ (86 ολγοποίοσίοαἰ, 50 Αἶδοὸ 
ἴῃ {π6 γαοίμαϊ ἰχολξαιθηΐ οὗἁἨ 89 Εἰκύοτίοδὶ ταδίοσὶαἹ.--- Το ἰοοῖκς δὖ ὑμθ ἰδδὺ ροσχίΐίοῃ, οἷβ. χχῖ.--- 

΄χχῖὶν., 059 ποιὰ μαγο οχροοίθά ὑμαὺ [86 ἔππτο πατιγαϊίγοδ, χχὶ. 1-14 διὰ χχὶν, οὐ δοοουμῦ οὗ 
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186 5Β᾽ ὙΠ] Ασὶτγ οὗὁὨ ἰμοῖν ροϊηΐ5 οὗἁ νἱϑν δηὰ (86 ὑμοοοζαίοαὶ θῃἀθηοὐ ΜὶοὮ (ΠΟΥ Ὀοΐὰ ΒΠΟΥ ἴῃ 
τοΐογθῃοο ἰὸ Οοα Β Δηροσ, ἩΒΙΟΒ ἰδ ο Ὀ6 δρροδβοάᾶ, που] ὰ δυο Ὀδθϑὴ ρυῦ ἰορϑῦθοσ 88 ὑπο ν ἰῇ 
οοἠίοηῦ ὈοΙοὴσ ἰοροίμογ, 8.0, [89 βοοίϊζομβ χχὶ. 156-22 δηὰ χχὶϊὶ. 8-39 Ὀοϊοηρ ὑοχοίδοσ δοοογά- 
ἵπρ ἴο Εἰδύοτί δὶ οοηὐοηῦ, Ὀὰὺ ΔΘ δοραγαίθα ὈΥ͂ {86 ᾿γγῖοδ! -Ῥτοροίΐοδὶ ρίϑοοθ, χχὶδ, απὰ χχὶίϊὶ. 
1-7, πδίοι ἴῃ οοηϊοπῦ ὈοΙοης ἱοροῖμοσ. Αἀρατγί ἔγοτῃ [86 οὨσοποίορίοδὶ ροϊηὶ οὗ νἱονν, χχὶϊὶ. 
8-39 Βροῖηδ ἴο 6 ἀοίδοϊιοα ἤγοπι ἴῃ Βοοίΐοι, 2 ἥβη. νυ. 1-10, ἰο πὶ οὃ, δοοογάϊΐηρ ἴο οοηϊθηΐ, ἰὔ 
ΒοΙοηρθ. [Ιὐ ἰδ {πππ86 ἴῃ Βοπιθ ο8865 ὑγιθ, ὑμδὲ (δ Ὠϊδύοτ! αὶ πηδίογί αὶ, θυθῃ δραγί ἔσγοτι σὨσΟηΟ- 
Ἰορίοδὶ ογάϑγ, ἰ8 ποῦ στουροὰ ἴῃ τοϊδιίϊοη ἰο ἰζα ἔδοίβ, 85 γὸ βῃου ἃ πανὸ οχροοίθα ἔγοπι [86 
ἰταὶ ΔΎ Υ οὗ (89 οοπίθηϊδ δηὰ ἔμο ροϊπία οὗ γΥἱϑνν.-- - ΕΣ ΘΥ, Ἧγ6 ΒΟΥ ΓΑ] ἐἰπηο8 δηὰἃ ΓΟίΘΓΘΏΟΘΝ 
ἴο ἰδεῖ ἩΠῚΟΘΝ 8τῸ δεβυπιϑα ἴο ὯΘ ἱκηονγῃ, Ὀαὺ Ατ0 πού χηθηϊοηρα οἰΐμοῦ ἰὴ ὑΐο8θ ὈΟΟΪΚΒ ΟΥ ἴῃ 

ΔΩΥ͂ ΟἴδοΙΒ ὑμδῦ βανθ Ὀθοη δδηδοά ἀονγῃ. ΕῸΓ οχϑηρῖίο, ἰὰ 1 ὅ6πι. χἰϊὶ, 2, ἰπ {116 παγγαιῖνθ 
οὗ β586}}᾽8 τ ΑΥΎ πη δοχία κί ηρδ δζαϊηεὺ [6 ῬΒΣ} αὐ 65, Φοηδίμδη δα ἀΘ. Ὁ ΔΡΡΘΔΙΒ 85 ἰοδάοσ 
οὗ ρασί οἵ [80 σαν, δηὰ ἀοίοδί (6 ῬὮΣ] δι π686 ἴῃ ἐποὶτ σδὰρ δὺ Οἱ ροδῖ, μου δ9 δὰ ποῖ 
Ὀοίοτο Ὀθθπ τος οηθα 85 834.}᾽ 8 βοὴ (18 18. ηοῦ ἀοηθ {111 γοσ. 16 διὰ χὶν. 1), ΟΥὁ 85 ἑδκίηρ ρμδγΐ 
ἴῃ [189 οδταρδῖχη δραϊπδὺ ἰδ 6 ῬῈ1] δι ηθ6. Ηο ἱπ 1 βδηι. χχὶ. 1 ἐμ6 τοιονδὶ οὗ διὸ Δ ὈΘΓΏ 8610 
ἴο ΝΟ ἴ5 ργϑ-δυρροεοάᾶ, που ρἢ τὸ δῖὸ ποὺ ἰοΪὰ πβοη δηά πον ἰδ δὰ Ὀδοηὴ σαεγϑα {δ Π 6 Γ 
ἔγοιι Β'ὉΣ]ΠοΣ, 6 ΓῸ ἐύ δ6}}} δἰοοά πάθον ΕἸ] (1. 8, ϑ9ϑ).. ΤΏ ἰδίοτυ οὗ (δ οχρίαιίου, 2 ὅδ), 
Χαὶ,, ὮΟ8Θ ομἱβδίοη αν δᾶ ἴο ΒΌΡΡΙΥ, βδυρροβον [ἢ οοσβδίοηΐηρ ϑυϑηί, {86 δ᾽ αγίηρ οὗ 80 
αἸἰθοοπίϊοθ ὈΥ '40}, [βου ἰδ μ88. πονῇοσθ Ὀθθὴ χαθηϊοηθᾶὰ. ΗῸ γϑΐδγθηοθ ἰδ τηδάθ ἴο (ἢ 9 
ΘΧΡΌΪΒο9.) Οὗ ΠΘΟΓΟΙΏΒΏΘΟΙΒ ΒΥ͂ 54} (1 β6). χχυ δ. 8), ἀπά ἰο 86 δΒιρμὺ οὗἩ (80 Βοογοιἰοα ἴο 
αἰαΐ (2 ὅπη. ἱν. 8), ὙΒΙΟΒ ἱποίἀθηΐδ τὸ ποὶ παιγαίοθα. Τδι Εἰοίοτί δὶ ἰαοῖβ ἀγὸ ἤθτο δηὰ 
8676 15. 16 ΠΑΥΤΑ ἢ ΤΩΘΓΘΙΥ ἴδ κοη [0Γ χτδηϊϑα, (μ6 γτοϊαϊίοη οὗ νοὶ τὸ βμουϊὰ ἤδγο 6Χ- 

Ῥεοϊοα ἕοσ ἐμ 6 ββ8ῖκθ οὗ δοτηρ] δἴθῃθαθβ δη ἃ ργδαπιδίϊοδὶ οομηϑοίίοῃ. 
1ῃ τοραγὰ ἴο [89 ἤ)]ηθθα οὗ [86 παγγαύγο, ἰῦ τωυϑῦ Ὅ60 ρῥαγίϊο ] ΔΥΪΥ τοπιαγκοά, ἰμδὶ (ἢ 6 

ἜΟΚΒ ἀο πού Ῥτοροβο ἴἰ0 γὶγϑ ἃ ῬγορδΥΪυ Ὀἱοργαρ θοαὶ δοοουηῦ οὗἩ βαιημποὶ, ὅδὰ}] δηὰ ᾿δνὶά, 
ΤΏ Ηἰπύοτί 4] τηδίοσί Δ] οὗἨ β'δηλθ1᾽ 5 ἰδ, τοχαγά θα ἔγοτῃ 8 Ὀἱοργδρῃΐοδὶ ρμοὶπὺ οὗ νἱϑῖν, 18. ὙὉΥῪ 
ΒΡΟΓΒΪ Ά1}Υ δὰ δἰοχλῖ δ! ν ρίνθῃ ; ἴμ 60 δτθ Ὑδηίηρ ἰάγρο ρᾶτίβ οὗ ἴδ 11{6- ἀθγοϊορτηθηΐ οὗὮ 
πο ργορβοῖ. 1ῃ τοραγὰ ἴο 380} τὸ πη ἱτηρογίδπι ἔδοίβ οἰΐμον τ ΠΟΙ πππηθηϊ οη θὰ ΟΣ ΟὨΪΥ 
τοῖν ἰουομοά οἢ οΥ ἰηἰπηαιθα. ἙἘΎοτι ἃ σοι ρδυίδοῦ οὗ ΟὟ ΒΟΟΙκΒ τὶ (ἢ 6 ρᾶγ8}}6] ρδββδροθ 
ἦπ [86 ΒοΟΟΙΚΒ οὗ ΟΒσοῃΐοϊθα οα αν α, ἰὗ Δρροδτα ὑμαὺ ΟΣ δυῦθοῦ 85 πδοὰ 1688 ἴγθϑὶν ἰἤδη (86 
δυΐμον οὗ ΟὨγοιίοϊθα [86 ἰδίοτί 4] ταδίοσί αὶ πΐοῃ ΔΥ θαυ} Ὀοίοσο Ὀοῖΐ!. Τὰθ δοοουηΐ 
Ἐμδὲ οὔἂῦ Βοοὶς χίνοβ οὗ [Π9 γγδγβ οὗ αν τὶτῃ ἴδ 9 Απιμηοπίίοα δηὰ βιγγίδηθ (2 8δηι υἹἱ]ἱ., 
Χ.) Ἰοᾶνϑβ ουὖῦ ΤΩΔῺΥ ἰδίηρβ ἐμαὶ (6 ΟἸγοηΐοῖον ἱπβογία (1 ΟἸ σοι. χυϊὶ., σὶχ.). Τὸ ἰθ. ποῖ 
ΒΌΡΡΟΒΔΌΪΟ [δ [116 ἰδίογγ οὗ [86 ργϑρδαγαίζοῃβ ἴογ (89 Ὀυϊΐπρ οὗ ὑ89 Τϑορῖο, 86 ογρβηΐζα- 
ἴοι οὗ [86 ῥτίοαΥ βογνΐοθ δηα οὐ [86 ΔΥΙΩΥ͂ 1788 ὉΠΠΌΤ (0 ον δαΐθοῦ ; Ὀαὺ Π6 Β8Υ8 ποίην 
δρουΐ νἢϑ 15 οοπίδἰ πὰ 'ἰπ 1 ΟἼτοη. χχὶὶ.---χχυὶ!. Εσθπ {1|0 δοοοιπὶ οὗ Πανὶ 8 οῃά, ἴῸσΣ 
πο ἢ γὸ σδῃποῦ ΒΌΡΡΟΒΘ 8 ἰδοῖἷς οὗ πιδίογίδὶ, ἰ5 σδηϊίης, δὴ Ὀποχροοίθα οἵα βαῖοῃ ἱπ 8. ΕἰβίΟΥΥ 
οὗ Ἀανίὰ ὑμαῦ ΘΟ ΠΘΓΘ βῸΘ8 80 ταΐηυὐθὴγ ἐἱηΐο ρει οπϊατα. 9 866, ὑμούθίογο, ὑμαὺ {9 
ΔΌΪΠΟΣΙ Ριυγροδθᾶὰ ποῖ το ὕο ἱπαὶβῦ οῃ βίσὶ οἱ δ γοποϊορσίοδὶ δυταηροιηθηῦ οὗ ἔδοίϑ, ΠΟΥ ο ποσὶς 
ὮΡ ἷδ ΚΠΟΝΏ ΟΥ 860 6881}}9 ἰβίοτγ 681] τηδύθγί 8] τὶ 411} ροδδβὶ Ὁ19 οοταρ]θύθῃθδθδ ἴῃ αἱ ραγίβ οὗ 
Ἠΐ6 πδγγαϊΐοη. Τὰΐδ ϑοϊϑοιὶς ἰγοαδίπιοπὶ οὗὨ [86 ἰδύοτοαὶ πλαίοσί Δ] μδ8 115 στουῃα ἴῃ ἐμ 6 ἀδδβὶσθ 
ἴο σῖνο βρϑοΐδὶ ὑχοϊαΐποῃοο ἴο ἴΠ080 ἐβίηρβ ΟὨΪΥ ΜΔ πογο ἱπιρογίδαῦ [ὉΓ {80 ἀθνϑιορτηθηῦ 
οὔ [89 Κίηγάοπι οὗ Οαοά ἔτοπι ἃ ὑμοοογδο- ργορμοιϊοαὶ ροΐπύ οὗ ντίϑν. ΤΏΒ, ὉΓ Θχδρ]ο, ἰῃ 
1 δια, ἰἰϊ, ἃ δοῦ ἰῃ [0 Ὠἰδύουυ οὐ βδιηπθ15 ομ]ἀμοοά ἐξ πιδὰθ ῥγοιαϊμοηῦ δῃὰ σαϊαίϑθα δὖ 
Ἰδησίι, ὑμδὲ νγδδ ἀϑοίϑίνθ ἔοσ ἷθ ἀἰνὶ πὸ 68}1 ἴο [86 Ῥτορβοίίε οὔἶοϑθ ἴῃ οομίγαδὺ τὶ ὑπ 6 ΘΟΓ- 
τορῦ ρῥεϊοεϊμβοοά. 80 ὅθ Απιβὶοκὶύθ νγᾶῦ δῃὰ (86 Ασητηοῃὶνο γγὰῦ (1 βδῃι. χυ. δῃὰ 2Βδῃ). χ', χὶ.) 

8ῖῸ φίνϑη ἰπ [Π]], Ὀοοδῦδο ἴῃ [80 δγδί γὸ μανϑ {Π6 στουῃά οὗἉ β'4}᾽ 8 τεὐϑοϊίοι, δῃιὰ ἰῃ {86 βοοοπὰ 

ἔμιο κἰη οἵ θαυ ά, οὰ δοοουῃῦ οὗ δι ἢ ἃ ΠΘΔΥΥ ᾿πἀρτηοηῖ δἴνοσπαγαὰβ [8116 οὴ ἰδ ποῦβο δπὰ Κίηρ- 

ἄοσι (οὗ πιο ἃ {0} τοϊδιίοι ἰβ κί γθη), [88 18 ἰβίοσι δὶ ὑδεϊκρτου πὰ δηὰ ἰΐ Ἰδοίαδὶ οοοδδίοῃ. 
ἯΤΟ Θ0116 ΟἿ6Θ ΙΏΟΣΘ ἴο {89 αἶοδο οὗ ἴδ 6 ΒΟΟΚΒ, 2 β'δβιηι. χχὶ.---σχὶν. [π᾿ 186 ὀχδιϊηδίϊοη 

οὗἉ (815 οοποϊπδίοη ἴῃ τοΐδγθηοο ἴο (86 διτβηροιηθηῦ δη οοσηθαίίοη οὗ {89 ἰδύογ! 8] τηδίθ- 

τἶδὶ, ὑπο ἰδίῃ ρ αἰτία 8; Βγεῦ, ἐμαὺ [μ686 ἴοι σμαρύογβ ᾶγὸ ποῦ οοηποούρα πὶ τ τ δὲ ργθοθὰθβ 
-«ὌΓ ἃ οοπίπυῖ οὗὨ Ηἰδύοτίοαὶ ἀθυθι ορυλθηῖ, θαΐ ἴοστα ἃ βυρριοιμθεῦ ΟΣ δρρϑῃαϊΐχ οοπῃ ροβοὰ οὗ 
Όϊι5 τιϊπουὺ Ηἰδίοσῖοϑὶ σοπηθοίζου διηοηρ ἐμϑιηβοῖνϑ, μὰ βοοοηὰ, ὑμδὲ πὶ βασι, δ ΘοποΙ υβῖοη 



2) ἹΝΤΒΟΡΌΟΤΙΟΝ ΤῸ ΤῈ ΒΟΟΚΗ͂ ΟΕ ΒΑΜΌΕΙ,. 

πιο Εἰδίονῦ οὗ Ῥανῖὰ 8 ποὶ τουπαοὰ οὔ ὈΥ͂ Δ οοπιἰπδίζου ἴο ἔδιο ὁπὰ οὗἉ ἷ5 119 οΣ ὀυϑὰ οὗ μῖβ 
τοΐστι. 

ΠῚ τὸ ὀοΆρατο [Π9 δἷχ δβοοίΐυῃδ 1 (πὶκ οἱοδίηρ δαρρ!οσοοοΐ (1, [89 ἔδηλίηθ δηὰ ἐδ δίοπϑ- 
τιοηῦ, χχὶ. 1-14: 2, ΒΌΣΔΙΏΔΥΥ δοοουπηῦ οὗ ἀθοὰθ οὗ Ὠἤθγοοδ ἴῃ ὑπὸ ῬΔ ΣΙ ἰδεπο τᾶσβ, χχὶ. 1δ-22 - 
8, Πανὶ 4 5 βοῃρ οὗ ργϑίβο, χχὶϊ.; 4, θαυ 5 Ἰδσὺ ποῦάβ, χχὶϊΐ, 1-7; ὅ, θεν 5. ΒΟσοθδ ἰῃ οοπ- 
δος πὰ ἐμ9 ῬΕΣΙ μεθα, χχὶϊὶ, 8.89; 6, (Π6 μίαρτιο ἰῃ οοπδοασθῶοθ οὗ (86 πυτηθοείηρ οὗ (8 6 
ῬΘΟΡΪΘ6. διὰ [Π6 αἰοηθιιθηῦ, χχὶν.), 1 δπὰ 6, 2 δηὰ ὅ, ὃ δῃὰ 4, οοτγοδροῃἃ ἱπ οοπίθη, Τῃθ 
δοοίίοπσ 1 δὰ 6 βανϑϑδῃ οὐδ᾽ οίἑνο- ἐμδοογδιῖοδὶ ἰομθ, δη ἃ δτὸ ὑἐμογοίοσο ἰο0 Ὀ6 τοΐογτοα ἴο δοῦγοθϑ 

ἴα οποᾶ ποῖ οτἰχίπ ἴο [6 ἐποοογδίο δἱδηά-ροίϊηὐ οὗὨ ἰδο ιἰδβίοσί δὶ ἠδγγαίίου. πο εἰππϑ 

δραϊηδὶ ὑδο 1,οτὰ : ὁ86 Κίηρ Κ'8} 8, Ἡο86 ΘΟΒΒΟ]ΠΘΏΘΘΒ ΤΟΔΟΒ ἰο ἴδ ἰΐπιο οὗ ὨΑν 5 χαῖρε, 
186 οἶμον κίπρ αν δ᾽ 5, σλιίοῖι {81} ἰπ (6 1Δοὲ ροτὶοα οὗἉ μὶ5 τοῖρῃ (ΤΑΙ δαὰ ΤΗῊΣΧΝ.), Βανὸ 
ἴον ἐποΐν τοδυ]ὼ ἱπάρτηοηία το. δϑδοῖ [16 016 ῬΘΟΡΙΘ; 'π ὈΟΐὰ ο8666 8 δἰοῃοσηθηΐῦ μ86 ἴο 
Ὧθ πιθ46 πῃ ΟΥοσ (ο ΔΡΘΔΆΔΘ (πο πγδίι οὔ σὰ, Το δοοϊίομβ 2 δπὰ δ, νιοὶ οοστοδρομπὰ ἐπ 
τοῖν τα ΠΠΑΥῪ οἰατβοῦοσ, δηὰ ὀσρϑοΐδ }γ ἴῃ (οὲν γοίθγθηοϑ ἐο ἐμθ ῬὨΣΠ σι Ἡῶσο, μδγθ δὴ Δῃ- 
πα] κιὶς στ στο οἾ 6 Ἰὗἶκθ ἴομθ, δᾶ ροϊηὶ ἴο οΟΥοδροπαϊΐηρ βοῦσοοθ ΤῸ ὑπο- Ὁ] ἃ υἱΐζογαποθ 
οὗ Ῥανίὰ (8 δπὰ 4), Ἰοστοΐηρ [86 οϑηΐσο οὗ ἐμπὶβ δα ρρ]οιηθαί, β88 80 βαστῶ ἐμποοογδίο- το ἰαουδβ 
ἴομθ τὲ ἱΐα ἔπτο Ὀογάογ- ίϑοοα (1 δηᾶ 6), ΟὨΪΥῪ τὶ ἐμ κυ ̓οοῦδνο τοοα  βοδίίοι ῬΙΟΡΟΣ ἴο [89 
Ἰγτυιό-ρυορμϑίίο σοηϊθηΐ, πὰ ρῬοΐῃίβ ρϑγθδρα ὑὸ ἐδ ϑϑῖὴθ βοῦσγον ἔγοωι ἩΔΐοι [Π6 δυΐποῦ 8.5 
ψόυϑῃ ἴῃ [86 οἴδον ᾿γτῖςδ] γΐϑοοδ οὗ δ ἰδίου. (ΟἹ (μὲ8 ροΐπῦ 8090 ἔαγίμον θοὶον.) ΑἸοης 
αὶ (18 ΘοΥΤοσροῃ ἄθηοθ ἰπ [ἢ 6 μαΐτὰ οὗ βοοξΐοιβ ἔῃ (06 ομαγδοίοσίδιὶο ρϑου ταν 268 οὗἁ ἐποὶς Θο- 
ἐοηΐ, ἯΘ ΠΙΔῪ ἀἰδοουογ, ροσθδρα, ἴῃ βρίΐο οὗἁἉ [6 Ἰδοὶς οὗ ργαρταδιίο οσῃμῃϑοίζοι Ὀοίπθοϑη ἐΐοπι, 8 
Ῥαγ ΠΥ ἰάδαΐ οοτηδἱπαιϊίου οὗὨ ἔμθπὶ ἰῃ [119 οοποορίζοι οὗὨ ὅδ δαϊμος, ΤῈΘ δυΙΩΊΔΙΥ δοοουπῖ 
οὗ (89 ῬὨΙ δυηθ ταῦ (χχί. 1δ-22)---ἴον ποῖ ἐπ ὑπ 6 τούόσθο ἀἰγϑοίθῃ τὸ ταὶ ῃὺ δηά ἃ ροϊπὶ 
οἴ αἰϊδομπηοπὲ, ἱπουρὮ ἃ Ἰσοδθ ὉΠ6, ἰῃ ἴδ Τοΐίογθηοθ ἐπ γοσ. 12 (ο ἐδ οδεῖ ον ῬὮΣ] ἰδπθ γαγα 
Ὁπάον 860}---δο δη΄ ἰἄδαΐ ργβρτοδιίο οοπηϑοίϊίου Ἡϊ (86 ΤΟ] ἐδ καρ νη ρ- δοης; ἴοσ ἰπ 
Χχίὶϊ. 1 180 δυίΐδοσ, ὑϊπκίηρ, πὸ ἀουδί, οὗ 18:6 ῥεγὶποὶρϑὶ ϑῃϑζωΐοα οὗ [ατϑοὶ, τὰο δ ἐ6 βϑζὴθ 
{ἰπι6 τοργοδοηίθα 4}} (89 τοϑί, τρδυῖκα ὑμῖ5 ϑοπρ δ δ ἀγοσδοα ἴο Φοθονδα δὖ ἃ ὔτηθ “πῃ οπ “Κ9- 
ΒόυδᾺ δὰ ἀο] γογοὰ εἶτα ουαὖ οὗ [09 Βδπὰ οὗἁ 4]}} ἷ8. ϑπθαχΐθα." [π (δ ΐ5 οοπιδίηδίΐου, ἱμογθ- 
ἴογοϑ, οὔδρ. χχὶΐ, 88 ἱπ ὑμαὺ βϑοϊΐοῃ (χχὶ. 16.232) ἐΐβ ἱδύογι οὶ Ὀδεῖθ δπὰ 111υδἰταϊοη. ΤῺΘ 
βοηρ οοτηροκοα ὈΥ̓͂ αν οἢ ἃ ἀαβηΐίο εἱδύοτί 681 οοοδαίοι ἰδ ρ᾽δοϑά βοσθ ὈΥ͂ [9 δυΐδιοσ 88 ἃ 
βοηρ οὗ ἐγ ρἢ, ἐπαῦ ἴδ ΤΩΔΥῪ ἴοστα ἐμ 6 ὁδΔρ-δίομο οὗ ἔδο πα. οοϑοὰ 1129 οὗ αν. ΤὨ6 ταῆθο- 
(ἴοι οἱ {89 σἰοτίουιδ οοποϊπβίου οὗ 411 τα ἢ σν ὑπ ἀογίδ κί πρθ δραίπεί ἴοοε, τ βοὴ Β]1ο ἂρ [9 
διοδῖογ μαζί οὗ αν α Β σείμη, 1οα [86 δυΐθοῦ οα ἰο Ταν δ ἰδοῦ ρσορθοιῖίο πογὰ, τοὶ ἰ6 τῃ 6 
ου]ϊ παίΐοι οὗ πὲ πῃ πον ἰδ, τ θγ6, δ Ῥσορῃϑῦ, οα 9 ατουῃὰ οὗ [86 ον  δδίϊηρ οογϑηδηΐ 
ὙΔο Οοά Ἀδα πηδᾶθ πὶ Ὠΐτι, ἢ 6 ἔοτοίθ]]8β βδὶ γδίΐου ἀπᾶον ἰδ6 τἰχηύθουα συ]οσ, ΠΟ ττᾶδ ἰὸ 
Ῥτοςοοᾶ ἤοϊῃ .εἷ8 Βοῦβθ. ὙΒΈΝΙΙΒ σἰ ΒΟΥ βοοϑ ἐπ ἰἢΐδ δος “(δ9 Ἰαδὺ ροοίςδ] δίς ἐμαὶ 4- 
νἱὰ ον Τοοκ, ἰο Ὀ6 ρυΐ ῬΟΙΏΔΡΒ δ στ ἶν Ὀοίοτθ ἰδ ἀθαί,"" δρᾶ βαγβ (δδὲ 1ξ οδσὶ ΒΑΡῪ ὉΘ 
ἀουδίεοα {πὲ το δϑ Βοῖὸ θαυ Ἱ 5 βυδη-θους (Ρ. 271, 376). Ιζ ἐδ ἀρρτοργίαῦθ ἴο σΌσ δἷτὰ ἰπ 
τηλκίηρ ἃ οἾοθθ ὁχδιηϊπαίοη οὗ (μΐβ βοτιρ' ᾿916---ΠΔΙΏΘΪΥ, ἰ0 Ηχ [86 οἰαγβοίοτβιϊοβ οὐὗὁἩ ἐμ9 δι- 
ταηρομιθηΐ οὗ Εΐδ ΒΕΡΡΙ]ΘΙΘΕΙΑΕΥ͂ δοοίΐοη --ὧο αποίο ΕἾΝΑΙ, Β δάσαίΐγα]ο σοσγὰβ: “ [ἢ ἐμο βδοης 
ὙΠΟ} δὴ οἷά ἰγδάϊείου στ Κ ἈΠΟῪ 64116 “ἼΠ6 18δὺ (ροοίὶς8}) πτογὰβ οὗ αν, [π6 ροθίϊοδὶ διυὰ 
οἰ ιἰςαὶ ερὶ ἱῦ οὗἨ [16 ἀροὰ Κίηρ ἰ6 δὲ Ἰδσὺ ὁδιηρ] οὐοῖν ὕβηδῆχυγοα ἱπίο ὅπ Ρχορμϑίολ)] ; Οῃ09 
ΤΏΟΥΘ Ὀοίοτο εἷκ ἀσδίδ τἱείηρ ἰο ἃ ροσξὶο δὶ! Β6 ἴδοϊ6 ἱπιϑοὶ  ἰῃ στὰ Φομονδμ 5 Ρσορμοῖ, 
δηὰᾶ Ἰοοϊκίηρ Ὀδοὶς οῃ ἘΪΒ ΠΟῪ οἹοβίηρ ἴθ, 89 Δ ΒΟΌΠΟΘΒ, 85 ἩΠῚῚ ἃ ἔγοϑ ου]οοῖς ἱπίο (μ6 ζαϊα το 
{πο ἀϊνίηθ ργοδοηϊιθηῦ μο 7610 ἐμαὺ ἐπ τὰ ]ο οὗ ἷβ μσυθο, ἤγτγ ἃχοά ἰη αοά, που]ὰ ουἱ]δαςῖ 

- Β18 ἀθδίῃ" (Οεϑοῖ, 171. 268),0. Τὴ τορασὰ ἴο ἔδμο ρῥγορδοῖς οἰϑιηθηί, ΚΈΙΙ, βαγβ δι}}} ὈθοΣ 
((ὦπιηι. Ρ. 48454.): “ ΤΏοθ6 “Ἰωδὶ πογάδ' ατὸ ἐδ ἀϊνί πο δὐζοαιδίοῃ οὗ 4}} ὑλπδὲ Β6 δι8δ5 βῦπρ διὰ 
Ῥτορβοβίϑα ἴῃ βούθγαὶ Ῥβδὶπιβ οὗὨ [1:9 σνοσ δοϊίίηρ ταΐϊο οὗ δἰα βοοὰ, ἑοππάθα οὐ {πὸ ἀϊνίηθ ῥγὸ- 
ΤηἾδ6 δηποθηοθα ἰο Εἶτα ὈΥ͂ ἴδ 6 ργορμοῦ Ναΐμδσ, οἰδρ. Υἱΐ. Εον {8080 'ῬΟΓΔδ 8ΓΘ ΠΟ τηθγῸ ἰγχίο 
σρδῃδίοῃ οὗ [μδὺ αἰνῖηθ ῥγομιῖθο, Ὀὲ ἃ ρσορμιοιϊδαὶ ἀθϑοϊασγαίΐοη Ἡδίοι Πανὶ Ἰηδὰθ ἐπ ἐμ 9 
ονοηΐηρ οὗ εἷβ 11 ὈΥ αἰνὶπο ἱπορίταϊέου οοποθγηίΐης ἰδο ἔτυο Κίηρ οὗ [6 Κίηράδοι, οὗ αοά.᾽ 
ΤῊΘ δανβοῦ ἢ885 ἰδίκθῃ ἐδ6 116 οὗ μογοϑαὺ, χχίϊὶ, 8-39, ουΐ οὗ 1ζ5 (δοοοτάΐηρς ἴο 1 ΟἾγ. χί. 10) οτἷ- 
εἶπαὶ οοππθοϊΐου, ΓΟ, δοοοξαϊηρ ἴο ἰὼ βυρογβογ ρου, ἰἐ ἐΠΠυδἰταύσα ἐἰ1ι6 δαὶ Ὁ] δ πιδϑοςξ οὗ 
αν Δ 5 Κηρσάοτῃμ ΟΥ̓ΟΣ 8}} [5ἴ80] ἐῃ υἱοϊοτίου "8.16 δχδίπσὺ δπθπιΐθα ὮΥ ἐδο μοῖρ οὗ ἰδ ἢ 6- 
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Τορα, δὰ ρμυΐ ἰδ ἰηΐο (δι16 ΗΪδοθ, βοσμδρα ἱπ ογοσς 0 χίνο δ Ηἰδίοσί δὶ ἐγαιηθιγοσίς ἰο Πανὶ "8 
1δοὶ νογὰ οοποοξηΐηρ [80 κΊοΙΥ οὗ δἱὸ Κίηράοχα ἱπ 15 ὀχ αἱ δἰ οι οὗ ρονος διχαϊπεί ἐΐζ πηροά]γ 
ΘΡΡΟΘοσβ, ᾿πδδιη ἢ ὯΔ ἰΐ δὰ 6 Ὠἰοίοτίοα] ἰοσαπἀδίάοη. ΤΏ ἔπνο δἰδεδιὶΑ]- εἰδέοσχίοδὶ βϑοϊϊουβ 
Χχὶ. 16 84. ιν Σχὶϊ!. ὃ θᾳ., νου] ἐπ Σ  οτὸ ἕοσιω δὴ δρρτορσίδίθ ἔγϑιωο ἴοσ [86 ἔτγο ρἱσίατος (χχίϊ, 
διὰ χχὶ, 1-7) σοι ἰπ ὑποῖς οορύδηρβ δὸ 8ὸ ἱπηιρογίδης ἤθε [Δ6 ἰδίου οὐ ᾿αυί 5 
Κῖηρσάοπι. 

ΤΈοτο 38 ἃ δἰ παν 1641 οοηποδοίίου Ὀοίτγθοιι οἶδρα. χχίν. δπὰ χχὶϊὶ, 8-39: ἴον ἐδο ἤδτγα- 
εἶνο οὗ ὑλ6 οδηδῦβ, πλδὴθ ἱπ ἃ βρί εἰῦ οὐ ᾿δαρ ΒΥ δ  ] ἐ οἰοναϊίοι ὑο δδοοτέδίη ᾿Παυΐὰ Β τὰ ἔδυ 
Βιγοο ρον, οΘομποοίβ 1βο ἢ ἐμσίυα!ν τὶ ὑπο [ἰδέ οὗἁ ἰδ Βθγοθδ, δηὰ δἷδο τὶΐὰ ομδρ. Χχὶ,, ἴο 
ὙΠΟ 1 ροΐπίδ ὈῪ ἔδο ορϑοΐϊῃρ πογὰδ “ δπὰ ἀσαΐι [80 ΔΗρΡῸΓ οἵ ἴδο [τὰ τδὸ κἰπὰ]οὰ αραἰπεοὶ 
Ζετδοὶ,»" δηὰ ὉΥ 1.9 οἱοδΐπρ' ΤΟΣΩδ ἰπ νοῦ. 26 (οοιαρ. οἰδρ. χχί. 14), κἴποο ἐΐ χοϊδίοα ἃ οἱγηΐϊαν οδδθ 
οἵ τογαὶ δἷη δὰ [8:6 ΘΟ δα ΘΠ ΕἾΥ πΘΟΘΕΒΑΓΥ δρροδδίηρ οὗ Οοά δ δηρογ. 

ἘΘτίμοΥ, ἔννοτο ἰδ δπ ἰάθα] οοπποσου Ὀοίπθαῃ [Π 6 οἷοϑϑ οὗἉ ἐι8 ραδδαρὸ (γογ. 36 δηὰ Ξο6Ρ- 
ταδρίπὐ οοτιρ. π| 1 ΟἾγ. χχὶ. 27 ---χὶϊ. 1), τ ΠΘΓΘ ΑΥΔΌΠΔΕ 5 ἐπγοδμίηρ- ἤοος ἰβ τοργοδϑηίθᾶ 
85 ἴμ6 ΡΪΔ69 ὁ ΝΜ ΐοδ, δἴθοσς ἔμ Ὁ] ἀΐπρ οὗ ἀπ αἰΐασ ὉΥ Ἰλανὶά, [89 ΤϑιρΡ]6 ναβ Ὀυ 1, ἀπὰ (89 
Ῥδδαδρὸ χχὶϊὶ. 1- 7. Τπ {πο ᾿δέδος (Π|6 ΔΌΪΠΟΣ ῥγοδοηίβ αν ἃ μασξίηρ 'ἰπ ρσορμϑεϊ 8] ροσϑρϑοιΐνθ 
οὐ ἴδ9 ποτ οὗ 6 Ηοῦδο Ὑδίοι οἷ Ἡ1}} θυ ἃ ἴος ἷπι ἰῃ σὶρ ὐϑοῦδηοαδα ἰῃ ἐδ ἕαΐυγο οὗὨἩ Ηἷδ 
Κιηράοτη ; ἴῃ [9 ζΟΤΠΙΟΣ Π6 ΒΙΟΝΒ ὕ6 ΒΟΥ, ὕπ66Σ αἰνίηθ χυϊάδησο, (9 ὑΪδοθ σογο Πδνίὰ 
Ὀ κ δὴ Δ 8 Ὶ ὸ ἰδὸ 1,ογὰ, Ὀτίηρβ ἐδ6 οχρίδίοσυ οὔὔθδγίηρ, διὰ στοοϑῖνοθ ἐδ 8 ΔΏΒΤΤΟΣ ἰὸ ἰδ 
ῬΥΔΥΟΥ ΤῸ ἴδ δίαγίηρ οὗ (89 Ροδί θη ς9, ἰα δΘοἰθοίεα ἕονς ἐδο Ὀυϊ ἀἰης οὗ ἐμ6 Τοιρ]ο, πεΐοἢ ἰδ 
ἴο ὈδοοσΩθ ἴδ Ρογιαβηϑηΐ Ρ͵δο9 οὗ Θοαδ δϑοάθ δὶ Ηἰν αυδοίουβ ργοδϑῆοθ νίτ ΗΪ8 ρϑορῖὶο, 
γοεῖ, Ὁγ [80 1.ογ  ΘΧργοδα οοπητηδηά, ἱδ (0 6 ὈΟΣῚ ἔον [π9 Ἰμογὰ δβ Ηἰΐδ βοῦβο, μοὶ Ὁ Πανϊὰ, 
Ὀαΐῦ ὮΥ δῖα ΒΟ, 

ΕΊΠΔΙΥ ἰξ 15 ΚΟΠΟΥΔΙΥ δρτοοὰ ἐμαί πὸ οἰίοῦ ρατί δἱ ᾿ϑϑεὶ οἵ (μΐἷδ δοοϊίοω, ομδρα. χχὶ .--- 
Χχῖν. Ὀ6]οπρΒ ἴο {89 Ἰαίον ροσγίοά οὗἩ Πα ν] 5 118. Τπῦδ ΕἾἼΧΑΙ οδδγδοίοσίζοα [86 ὑπὸ ρ]αχζιθβ 
(χσΐ. 1-14 απὰ χχὶν.) δηὰ [9 χροδὺ βδοηρ οὗ ὑγί πρὶ (χχὶϊ.) δϑ οὐ  ἀθ 01} ροσιδι εὐ ἰο Πανὶ 
᾿δεῦ γοδσβ. “8 ἰδδὺ ποσὰβ οὗ Βανί ἀ "" (χχὶϊὶ, 1-7) μοῦ 1ὺ θογοπά ἀοιυδὲ ἐμαὶ 89 δυΐπου ττῶδ 
Πόσο Ἰοοκίηρ δἱ [89 οἷοθο οὗ Ὀδνὶ 5 σοὶ μη. 

τοι [818 ἀχατηϊηδίίϊου ἐὺ δρρϑδιβ [δὲ ἰξ ἰδ δ Ἰοδδὲ ἱποχδοί ἴο βαὺ ὑπδὶ “ οἕδρα. χχὶ.-- 
ΧΧΙΥ, ΔΓΘ ΥΟΣΥῪ ἸΟΟΒΟΘΙΥ δηἀ ΘΧίθγ Δ Ὁ οοπηοοίδα, δὰ δγὸ ρυῦ δ ἐβο ϑηὰ ΟὨΪΥ ἰδδὲ ἐμ 6 δυῖθοῦ 
ταῖσδὺ Πόσο δαὰ [Π9 δοοιΐοῃβ ἰδὲ βοθηχθὰ ἴο ἷπὶ ἱτηροτίδπὶ ἴον αν δ᾽ 118, δηὰ ἴον πὶ α 
Ὧ6 8ὰ Ὀοΐοτο Ἰουπὰ 0 διξίπρ᾽ Ρ]8606᾽ (ο ΗΑΕΥΒΕΧΙΟΕ, Ρ. 130). 1ὲ ἰβ ἔσθ (μ6 οΘοππηϑοίοα ἢδγ- 
γτδίίγο οὗ Ὁ δυἑα Β {9 οἱοθοὰ πὶ [86 ἀοδοτί ρου οὗἁ (πο οοπιρ]οῦθ αθ! ἰηρ οὗἨὨ ΑὈδδ]οσηΒ σο- 
γοῖί, πιὰ πο ἢ ἰδ σοπηθούοα [9 ἐπευττοούϊου οὗ βμοθα (2 βδηι. χχ. 1-32). Βυΐύ 80 διϊθοσ 
ἀϊά ποῦ ἱπίοπά (ΐδ ἴο Ὀ6 [16 τοδὶ οοποϊπκίου οὗ Ηἰβ 8019 ἰδίοσῃ, δὸ ἰδδὲ νὸ βῃου)]ὰ δᾶυο ἴο 
τορατὰ οἶδρ6. χχὶ.---ΧΧΙΥ, ΤΠΘΓΟΙΥ ἃ5 8 δρροηαοα οοἸ]θοϊίου οι 6 μαδὰ δ γος ἰη θη ἀδοὰ 
ἰο οταἶϊ (ΕἸἾΤΑΙ,Ρ, Οεεολ. Π1]Ι. 289); ταῖθιοῦ Βθ ραγροδοα κἱνίῃρ ἰπ [[.680 δοοίξουδ [1.6 ὈῬΓΟΡΟΙ ὁοη- 
οἰπϑίουι οὗἉ ἰδ Ὠἰβύοσυ οὗ δυ ΒΒ σοΐχη; ποῖ, Βονγουοσ, ὈΥ̓ ργοδοηζίηρ ἃ οοπηθοίοα δηὰ {1}}} Πδτ- 
ταῖϊνο οὗ [ἢ ΟΟΟΌΓΓΘΠΟΘΘΕ ἴῃ ὑδ9 ᾿δΔεῦ ροτίοα οὗ ἷκ τοίζη, θυΐ ὈὉΥ χαϊμοσείηρ ὉΡ ὑμόδὸ ϑυθηΐδ οὗ 
ἩῬαυϊὰ δ Ἰδίοσ ἐἴο υπᾶον [Π9 Ἰοδιίοεί ροϊπῷ οΥ̓͂ νἱονν, πίοι οοβσοὶ {86 τμοὶθ Ηἰδίοσυ ἔσο (ἢ 9 
δτεῖ, απ δρροπάϊηρ ἔβοτη δὴ ἐΐβ οοποϊυδίοη. ο Βαυο Βϑῖθ, ποῖ δὰ δρροῃάϊΐχ δαὶ ἰ6 Ὀγουρμὶ 
ἴηι δὲ ἴμο οοποϊποίου (Ν᾽ ΔΕΘΕΙΘΒΔΟΗ, 409), Ὀυὲ δ δΔρρομαϊχ ἐμδὺ ἰβ 115 6}7 οομποϊπδίοῃ, δδ [ἢ 6 
Ῥτίποεῖραδὶ ἐβοίβ ἴῃ [89 οοηίδηξ ΒΗΟΥ. 

Βοΐοσο, μούσονοσ, ἮΘ οδὲ δ ὉΠ Β {ἢ} 56:86 ἴῃ ἩΔῚοΝ ἐπ: 6 δυῖθοῦ ἱπίοη θὰ ἴο ο1066 ἷΒ Ηἰδίοῦν 
«τὰ τ ΐ6 βοοϊίου, Ἧ6 τοῦδὺ οοτδί 6 Υ δὴ οὐ᾽οοίίου ὑγχοᾶ ὈΥ̓͂ ἸΏΔΗΥ.---ὨΔΙΊΘΥ, (Πδὺ 88 6 Γ6 ἰδ Ω0 
δοοοῦπὶ οἵ Πανὶ" ἀοδέϊι, 6 Βοοκα οὗ βδιηῦδὶ μᾶνθ ΠΟ ῬΓΟΡΟΡ ΘοποΙ υδίοι ; ἐπ08 τϑ 68}8]}] ἀϊδ- 
δόντα (δ ροΐμι οἵ Υἱοῦ πον ἩΠΙΟᾺ ἴμ9 οοπεϊπυδίδοι οὗ ἃ οοπποοίθα πδιγαίνο οὗ Παν ἀ᾽  111 
ὮΡ ἴο ἱβ ἀθδίῃ ἰδ οῃαηιϊ(ἐϑὰ δὖ [9 οβὰ οὗ ον Βοοῖβ. ΕΊοΙ [Π9 βίδπα-ροϊηῦ οὗ ογάϊ μα Ὀἷο- 
ΕτλρὐοΑ1- ἰδύοσί Δ] ἡδγγδιίου, {18 ἔδοῦ.---ἰ δὲ δὖ [89 οἱοβθο οὗ 8 δὸ οἰδθογαίθ δηὰ ἰῃ μαζί Ὀΐο- 
σταρθΐοαὶ πδεγαῖδνο οὗ 1[.δυ Δ᾽ 8 116, κἷβ ἀδδὺβ ἰδ ποῖ τη δ ϊοῃοά---ἶβ ΘοΥ ΑΙ ΠΥ δίγαηρθ. [1 οδη- 
πού 6 οχρΙδἰ πο Ὦγ 86 πυρροαϊοι ἰδδὲ [06 δοίθοΥ᾽ 5 τη ογ1 815 αἰ ἃ ποὺ γθδ οὶ ὕο [16 ἀδδί οἴ 
Ἰθανϊὰ ; στ ἔτο Βοάδοϊον οὗ οἷν Βοοῖκβ οογίδί εν πτοίο δῆοι αν ἀ 8 ἀθδίῃ, δηὰ ποοάθὰ 0 
Βροςοΐδὶ δυο ἰο σοποϊαθ τὲ ἢ ἃ τοίδθγομοο ἴο {μαὺ ουθηῦ, ΝῸΣ ἰδ 1ξ δὴ δσρ᾽δηδίίοη ο ΒΆ 
τοδί ἰδ δυῖδοσ τἩτοῖθ δι οσ  Υ δἷνος θαυ δ ἀθδίῃ, δηὰ ἤἴγοιλ ἷδ Ὀσγοχίσωϊ υ ἴο (μΐ8 ζΘΠΘΓΆΙΙΥ 
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Κπόπτη οὐϑηΐ, ἀϊὰ ποὺ οΆΓΘ ἴο ἱτηρατγί ἰῦ ἴο 18 ΘΟμ ΘΙ ΡΟΤΑτίο8 (ΠΑΕΥΕΒΝΊΟΕ, Ρ. 146); [ὉΓ, δαὶ ἀθ 
ἔγοσα (ἢ. ἱποοσχϑοῦ Ὀγοθυρροδι οη ἰῃὰ {μὶ8 νἱον, Ὁ 18. Ἰποοῃοοίγδ0]6 ὑμδὺ [16 δυΐδον βῃου ὰ 
Ὦδγο Ὀ66ῃ βοΐ δρουΐ ἰῃ6 ἄθορδϑδθ οὗ [ῖδ ρτοδὺ ἴῃς δἴθοσ Βανί ηρ 80 δ δθογδίοὶ υ ἀδθουλ θα χἷα 
11 8- οοῦζΒο ἴῃ 18 ΒΟΥΘΓΙᾺ] εἰδαΐα. ΕῸ δἷδο τΘ τηισδῦ τοὐθοὺ [86 Ἀγροιμοδί (δὲ [86 δαΐδοτ οἵ [δ 9 
Βοοῖκϑι οὗ βδιιυ οὶ μ88 πὶ (818 πουῖς οὗὨ ᾿ἷβ δὲ 1θαδὲ ἴῃ ραγὶ ἰγοδύθα (9 ἰβίοσυ οὗ βοϊοιωου, οὗ 
ψ ἰοἢ τα ΟὮ 8 τοϊαϊ πο ἴῃ ὑπ6 Ὀορίπηΐηρ (ΟΠ 605. 1. δηὰ 11.) οὗ [8:9 ΒΟΟΚΒ οὗ Κίηρβ (ΒΙΜΈΕΚ, 
Τἰϊηϊ, [Τιαϊγοά.7, ΡΡ. 869, 860)---(Βαὺ ἴῃ [686 ἵτχο ομδρίοσγα [89 ἰπγοδα οὗὨ {19 παγταϊγο ἰῃ (ἢ 9 
ΒοΟΚα οὗ ββδιμποὶ ἱβ οοηυϊπυθὰ πιϊμοῦῦ Ὀτθδὶς ὈΥ̓͂ (86 δοοουῃῖ οὗ πὸ ἀοδί οὗ Πανὶ ὰ δπὰ [19 
δοσοβϑίοη οὗ βοϊομηοη, 86 ΕἸἼΤΑΙ Ὁ ταὶ ἰδ η5 {ὐεδοῖ. 1.Ὁ. 207 »ᾳ., 2395α.), αβδδυγαϊ ηρ ὑπδὺ 86 Βγεῖ 
8.417 οἵ Εἷβ Βυρροδοά γστϑδαῖ ποτὶς οὨ ἴ: Κίηρβ γϑδοβϑα ὮΡ ἴο 1 ΕΊηρβ 13. [1 (86 δἰ πα! Αγ ἐγ οὗ 
{86 δἰγὶο οὗ [86 παγταίίοῃ 6 ἱπβίβίθαά οὰ ἰῃ βυρροτί οὗ ἰμὲβ νἱονν, ὑ16 ἰβ δι ἢ οἰ ΕἸῪ Θχρ]αἰποὰ 
ὉΥ ἴδια σοπλποι ΒΟΌΓΟΘ ἔγοπι ὙΒοῖ Ὀοΐα ἄτον (1 ΟἿΣ, χχῖχ, 290). ΤῦδΡΡΘ68) ἰβ πιδάθ ἴο {ῃ6 βἰ- 
ΤΑΪ]ΑΥΙ οὗἨ ραυ σα ]8Γ παυγα γ68, Ὁ ΘΧΘΙΏΡ]Θ, 1 βδηι. ἰἱ. 271-86 Θοπιραγοϑα πὶ 1 ΚΕ προ ἰδ. 20 α., 
ἴν θεΐῃρ τιδἰ ἰδ ποα (δῦ [86 βϑηλθ ττὶῦοΣ 0 ἴπ ἴμ9 βγβῦ ῥϑβεαρθ σϑοοιιηΐβ ὅδ ὑμγοδαίθπΐηρ 
ῬΙΟΡΏΘΟΥ οὗὨ ἴδο 11] οὗἨ (86 Ηουδο οὗ Πβδμιδν, μ88 ἴῃ ὑπ δοοομὰ σϑοομπηίοα ἐΐα [18] πιοπὶ ἴῃ 
[86 ΤΘΙΔΟΥ͂ΔΙ ἔγοτῃ πο ρῥγοδίμοοά οὗὨἩ ΑὈἱδίμδανς (ρτγοαί- τοῦ σταπάβοι οὗ Ε11}) Ὀγ ϑβοϊοιμοι ἐμπ- 
ΤΑ α δίοὶΥ δέου ἷβ δοσοδδίοη, δὰ ἴῃ οομϑβειηδίίοι οὗἁ (κ15 ΥἹΟΥ͂ Γοίοσοηοθ Ὀθίηρ τηδάο ἴο (89 
τοροι οι οὗ [89 ἐπγοδῦ δα ηϑὲ ΕἸΐ ἴῃ 1 βέδπι, 11]. 11-14---4}} (μδὺ γγὸ σδῃ ἰβθῃ 66 Βαίθ! Υ Θοῃ- 
οἰυάο 8 [δῦ (86 διυΐμον οὗ 1 Κίηρβ 88 δοηαυδίη θα πὶ ἰμ6 ΒοΟΚβ οὗἨ δ'ὅδηινιὶ πὶ ἢ 6 ΓΘ 
τυ ΐοπ ἰοηρ Ὀδίογο ἷδ ἰἶηθ, ΤὮΘ Βϑιηθ σϑιλδγὶ μ0] 48 οὗὨ 89 οοπιραγίϑοῃ οὗ 1 Κίηρ ἰΐ. 11 
ΜᾺ 2 ὅδ μι. ν᾿ 4, δ ἰῃ τοβρϑοῖ ἰο ἐμ δἰ πλ  ]δὺ δοοοιηῖ οὗὈ Π.αν 8 τοῖσι, ΒΟ; γοσθ ἰβίζθη ἔγοῦλ 
[8 5816 ΒΟΌΓΟΘ, δΔηά' 4150 οὗ (δ τοΐίϑθγθηοο οὗ 1 Κίηρ υἱῖ!. 18, 26 ἴο ἐδο δυῖδον οὗ 3 ἴδηι. νἱΐ. 
12-16. Μοτϑουϑῦ 1 18 δῃ οὐὈ᾽θοίζοη ἰο (ἱ8 γίουν (μδύ, 1 [80 βγβὺ ομαρύδγβ οὗ πὸ Βοοῖζβ οὗ Κίηρβ 
ἴογια 186 οομὐϊηθδίίοη οὗ 2 βδιη. χχ. 26 ὉΥ͂ [09 βϑηθ διυῦμοῦ, ᾿[Π6 βοοϊΐοῃ 2 ἴδῃ. χχὶ ---  χὶν, 
ἱπύογυΘ 68 ἴῃ 8 ΒΓΔ ρΡῸ 8η4 πηδοοουῃί8 0 ]6 ΜΑΥ, Μ 8116, οὨ. [86 οἴδποῦ βδηᾶ, {Π|686 ὕνγο ομαρίδσβ 
(1 Κίηρε ἱ. 91) εἰαδῃὰ ἱπ ργαρταδίΐς οοπηθοίΐου πὶτὰ ομδρ. ἰ1ϊ.,) βἰποο ΒΟΥ ἴοσπι ἐμ ἰηίτοάυο.- 
(ἴοῃ ἴο (6 παιγβϑέϊνο οἵ ΒοϊομπιοπΒ δοοοβαίοη (οοαρ. ΒΑΞΗΒ [πὰ ΤΑΝ ΟΕ διδίδιισογ ΕΣ], Κοηιηι. εὶς 
ἄδη ΒΒ. ἀεν Καὶ δηῖρε, Εἰ, Ρ.14 [Ατλουίοδη ἔγαμβὶ., Ρ. 10]). ΝΑρϑΙΒΌΔΟΣ ΒΑ γ8 Μ6]] (Ρ. 408 5ᾳ.), 
δχαϊηδὺ ΕἼΤΑΙ,ὉΒ δοδιυπιρίίοη οὐ] ΚΊηρ ἰϊ. 46 88 [π6 ὁπὰ οὗ [80 ἢγβὺ δ] οἵ (π6 Βοοῖκ οὗ Κίηρε, 
τη δὺ ἰἔ 1η6 οτἰχίηδὶ 1ἰπλϊῦ οὗἩ [89 παγγαῦῖγο οὗ [86 ΒΟΟΚΒ οὗ βαιμθ6) 18 (ο Ὀ0 δουρμὺ ουξαϊάο οἵὨ 3 
Βδηι. χχὶν. 26, ἰῦ βῃου]ὰ γδίμιογ Ὀ6 ἰῃ 1 Κηρ ἰΪ. 12, ποτθ, δθοσ {86 δἰαύθσιθηὺ οὗ [86 ᾿ϑηρσίὰ 
οὗ αν τοΐψῃη, ἰῦ 5 βαϊά : “ὑμὸπ βαὺ βοϊοπηο οἢ {86 ἵβσγοηθ οὗ θανία ἷβ ἔβίμογ, δηὰ Ηΐ8 
Κίηράομῃμ τ θβίϑ Ὁ} 86 ἃ σΤΟΔΟΪΥ,᾽ ἴῸγ ὑ͵5 ρδββαρσο πὶῦἢ ἴ8:6 ἱπιηλοά ίθὶν Ῥγθοθάϊῃς Ὑοσβοα ἢ88 
8}1 (86 τηλῖα οὗ ἃ κτοδὺ δροοὶ- τη κίηρ οοποϊιδίου,---Ὀαῦ ᾿ΐ, οη δοοουηύ οὗ {86 υπἀοηΐα 0] τθ- 
Ἰαυ οπϑμΐρ οὗὨ [Π9 Ργϑοθάϊηρ δηὰ βιιοοοοάϊηρ οοπίοσύ, ἱμ6 1ὲπο ὀδῃποῦ Ὀ0 ἀγα Βογο (ΕἼΤΑΙ 
ἴον (͵8 σθάβοη 4068 ποῦ ραΐ ἰὺ ΒΘΓΘ), 8ι}}} 1688 σδῃ ἐὺ Ὀ0 ἀγδύγῃ δὖ οἰδρ. ἰΐ. 460. 

ΤῊΘ ῥγοδϑηῦ δοῃοϊ υδίοη οὗ [6 ΒΟΟΙκΒ οὗ β'διχαϑὶ (πνϑηϊηρ ὑπ6 παγγαϊίνθ οὗὁ 9 ἀϑαΐι οὗὍὨ 
Πανὶ) ἱβ βαιβέβουοσι Υ οχρίαἰηθὰ ομἱν ὈΥ (86 ρΡοϊπὺ οὗ Υἱοῦν ἰπ το {ΠΟ Υ, 85 τὸ} δα {86 
Βοοῖκβ οὗ Κίηρβ, δτὸ οοιηροαθᾶ. 110 δὰ Ὀδοα (96 δυϊμοσΒ οὐ͵δοὺ ἔγοσα ἃ ὈϊοργαρὨ 6 8}-ἷ8- 
ὕογῖσδὶ ροϊηῦ οὗ νἱϑῦν ἰο τεῦ 6 8δῃῃ οἰδθογαύθ δηὰ οοσιρ]οίθ 119 οὗ θανα, μθ του] ὨΘοοδθασ 
αν παιταίθα 18 απ, Βαὶ (86 ρΡοϊηϊ οὗὨ νἱϑνν Ἡοἢ ΘΟ ΓΟ ἷβ 1.016 δοοοππί, δηα δοοοσά- 
ἧς ἰο πολ ἢΘ στοῦρϑ δἷβ πιἰδίουί 68] τρδίοσί αὶ, ἰβ [86 ἐλδοογαξιο-ρνορλείϊο, απιὰ Γπγοῦρσ (9 
«οὐοία Εἰβίοῦυ 86 ομαγβοίογίδιϊς ζϑδίαγοθ ποὺ οὐἱΪγ οὗ ἰΐ ἐπϑοογδίοδὶ ἱκογηοὶ, θαὺ 4180 οὗ ἐϊ δοῃ- 
οορίίοη δηὰ παγγαίίοῃ, 8 ΓΘ βθ6 ἔγοπι ὑπ ἐῤλεοογαδο-ρτορλείϊο ροϊηέ 97 υἱδιο. 

Α βρϑοῖβδο Ζογαοζέιοἢ-τεϊσίοιδ δηὰ ἰλοοοναίίο͵ οδλαγασίεν ἷἱΒ (πγοῦρ βου πηοτθ Ῥσοιαϊποηΐ ἰπ 
οὖν Βοοῖκβ ἔἢδη ἴπ ἐμ οἴδοσ ιἰβίοσ 81] ὈοΟκα. ΒΌΈΤΟΗΣ Υἱ ΒΟΥ τοι δτῖκα (ὐωα, ε. Κγίΐ. 1866, 
Ῥ. 218): “Οεγοίῃ! γοοῦσσγθαοο ἴο γοϊσίουβ δΔιπάἀδτηθηίδὶ ἰάθδ5 ἰβ ραγιξ εν ἱπιροτίδης ἴῃ [86 
Βοοῖκβ οὗ βίδινιϑὶ, θθοδῦυδο ΚΠΟΥ͂ ΒΌΡΡΟΘΘ ἰπ (δ ΤΟΔΟΘΥ Δ ἀθὸρ χοϊρίουβ βοῆβϑθ, δῃὰ ἰη ἰδἰ5 
Τοβρϑοῦ ἔδῖκθ, ἯΘ ΠΊΔΥ ΒΑΥ, ὑπ 6 δ᾿ χἢοδὺ δὶς διοῦρ ἴπ6 Ὠἰδίογι! 4] Ὀοοῖκ οὗ (λ9 ΟἹ Τορίαπιοηΐ.᾽» 
ΤΑΐθ σμαγβοίθσ ῬΥΘΒΌΡΡΟΘΟα ὑμδὺ ν᾽ 9 οὗὨ [8:0 Εἰ δίΟΣΥ οὗἁ Ιβγϑθὶ] δ 0  σβοβοῃ Ῥθορ]θ διὰ 
Ῥοβδοδδίοη (Εχ. σχὶχ. 8-0), δοοογάϊηρ ἰὼ ψμίον {88 ΒἰΒΙΟΣΥ ἰΒ ἐμτουσῃουῦ ἀοίοττιϊ πο ὈΥ̓͂ ἐδ 9 
δροοΙ ἤς-ϑαρογηδίαγαὶ ἐβοίον οὗ ἀϊνὶπθ οοηΐγοὶ, δοὰ βίγῖ γοβ ἰοτγαγὰβ ἃ Εἰσμοσὶ ἀϊγίηθ ροδὶ, 1.9 
τοδὶ] Ἰἰζαϊΐοη οὗ [δ σα ἀπά Κίηχάομι οὗ αοἀ ἴῃ ἐῃθ ομοδβθῃ ὑθορὶοϑ, διὰ ᾿βογϑίοσο ᾿β οοπαϊ ἰοηϑᾶ 
ἴῃ ἴα ἀονοὶορηιθηῦ ποῦ ΠΛΟΓΟΙΥ ὈΥ Βυπιδη ἔβοίοτθ, Ὀαῦ ὈΥ Βυρογηδίυγαὶ ἀἰγίπο κυϊάδποο, ΤῺΘ 



ξ4. ΟΠΔΒΑΟΤΕΒ ΑΝῸ ΟΟΜΡΟΒΙΤΊΙΟΝ, 25. 

αἷπι οὗ [86 ΕἸΒΙΟΓΥ͂ ἷδ ο δοΐ Ὀθϑίογθ [9 Ῥθόρὶϑ βοῦν ὑδμὸ ἀϊνίῃηθ οοποορίίΐοη ἀπ ρίγροβο οὗ 8 
κίησάοπι γγὰβ [1 8]]6 ἃ αὐ [ῃ6 οἷοθθ οἵἉ [9 ρογίοα οὗ 9 Φυάκοβ 'π (9 ΘβίδὈ  βμμθας οἵ 189 
ἐδοοοσοτγβϑεὶς Κιηράοπι ὈΥ͂ ἰΐ ὕνο βγβὺ ἤθδὰβ; Οὔ, ὨΟῪ ἐμ σΘΟὨ ΓΟ ηρ πουϊκίης οὗ 86 αοἂ οὗ 
16.861] βῃονοά ἰἰβο ἢ ἰπ (ἢ 6 τοϑίοσαίίου οὗ [89 Τ ΘΟΟΓΘΟΥ͂ ἱΒγουρ βδιαι61᾽ 8 [οἷα] -Ῥγορμοίίς 
Ἰαθοτβ, διὰ πὶ [λ9 βοξιίῃρ ἂρ οὗ [86 ἐποοογαῖίο Κίηράομι ἀπάθσ [86 ουπίγαϑι οὗ 15 ἔογονϑν ἰγρὶ- 
68] τοργοβοη δίϊνο, [89 τεὐοοιοα Αὐοϊηὐοά οἵ ἴμ9 Ιοτὰ δηὰ πο ἱστὰθ Κίηρ δἰἴο Οοάβ ὁπσῃ 
μοαστί. ΤῸ [δΐ8 αἷτπι οοστοβροπὰβ ἴδ9 ἴοηθ οὗ (9 οοπίδηξ οὗ [86 ΒοΟΟΚβ, το 18 ϑϑθϑη 8}}}7 8 
Ἀἰδίοτυ οὗἁἉ ἔπ ἐμοοογαιὶς ἀονοϊοριηθηΐ οὗ [86 Κίηράοπι οὔ αοά ἴῃ ϑβγδ6] ἀπγίηρ (9 ροτίοά οὗ 
ἴπ9 Φυᾶχεδ, οὶ οοποά πιὰ βαιιθοῖ, δπὰ ἀπγίπρ ὑμδὺ οὗἨ [89 Κίπράοῃι, πο Ὀοζδὺ σι} 
β5δυὶ δηὰ αν. Τθθ οοτηροαίτἰου δη τηοάο οὗ ρῥχεβοηϊδιίοη οὐ. [6 οοηίθηϊ ἰᾳ ἀοιογιαίηοα 
ἘῪ τμΐβ δἷτι δηὰ ὮΥ [δ ἑαχηΐηρ-Ροὶπὲ οὗ (89 Ὑ8ΟΪ9 ἰδίοσυ οὗὨ [δγϑϑὶ νι ὶο ἢ 1166 ἰῃ (δ 16 ἀονγο]- 
οριθηῦ, 

Α5 ἴῃ ρϑηογαὶ ἔπ δυΐμοτ οὗ [86 Ὁ10}14]- ἱδίοτί 41 ὈΟΟΚΘ ἀο ποῦ [ΠΥ δοὰ υηἱοστ]Υ 
χροουσηὺ οὐοσυἱπρ ἰπ ἴ86 βδογοὰ Εἰδύοσυ που οὗ τηϑηϊίοι, θα ΟὨΪΥ ρὶνθ ῥγοπιΐηθηοο ἴο [δ 6 
ταοϑὲ ἱταροχίδηϊ οἰοπιοηία οὗ {16 Εἰδίοσγ οὗ ἴμ9 Κίηράοια οὗ αἀοἀ ἰπ (0 ἔδοίϊβ δηὰ βθυβοῃβ 
[δὲ ἐχεἱοὶς θοαὶ, στουρίηρ (μθπὶ δοοογάϊηρ ἴο ὑμῖν Ὀθατίηρ οὐ (80 ἰδίοτγ οὗ ἐμ Κίηράοπι, 
80 8160 [89 δαΐθοῦ οὗ οἷσξ ΒΟΟΚΒ ἀοο5 ποὺ ἀραΐίχη ἴο χζίνο οοῃποοίθα οἰδθογαΐθ Ὀἱοσγαρ ῃἾθ8 οὗ 
δαπιῦοῖ, 560] δηὰ Ἀαδνυϊὰ, Ὀαί ἐπ. ἐδ 6 διταηροπιθηῦ οὗ 8} Ὠἰδύοτί 81 τηδύθτὶὶ τα κοα ἃ δείφοξίοη, 
ὙΒΙΟΝ 18 ἀοίοσιαϊποὰ ὈΥ [86 ροΐηὐ οὗ νἱον οὗ αοὐ᾿ δ Κίηράοπι ἰῃ Ιβγδϑὶ, πιο ἄθυθὶορϑ 86} 
ὉΥ πι6Ά8η8 οὗ [86 ἰνίον ἐοαπάθα ΘαΥ]γ-ύασηδη Κίπραοτῃ ἱπίο κογίουθ ρονγοῦ θυ οὐοῦ [ἢ 
Βοδίδοη παίΐοθβ. ΤΏυ (89 οὨϊοῦ τηοταθηΐδ οὗ ἴδ ἐμοοογδίῖο ἀθνθὶοριηθηΐ οὗ [ῃ6 ἰδίου οὗἅἁ 
Τατϑϑὶ ἐμαὶ 119 ἐπ τ ἐἶπιο οὗἁ ἰγδηδίτἷοπ ἔγουι ἴθ δ πᾶροθ ἴο 6 Κἰηρμάοιῃ, δγὸ βτουροά δτουπὰ 
Βατηθοϊ, 88 (ἢ ἱποίσατηθηίς οὗ μ6 ἀϊνίηθ ψουκίηρ τὶ δηὰ πὶ ποαῦ, ρ ἴο [89 οῃὰ οὗ 1 δια. 
γί. ὙΒουρὰ βαιαθοὶ οοππποδ ἰο δοὺ ἃ Ἰοηρ ὕὐτηθ δὲ}}} δἃβ οὐ β ἰηβίγατηθηί, γοῦ ἔγομι οἷ. 
γἱϊἱ. [86 Κίπράαοτῃ δηὰ [89 ᾿ηδῃ σμοδθῃ 88 ἰ ταὺ μοδά, 358}, δρρβαγ ἴῃ 86 ἰοσορτοιηά, {}} 
Ρυϊποὶ ἰδ! ν ἷβ ἐμϑοσγδαίίο τηϊβδίοη δ Κίπρ οὗὨ 1αγϑ0] οδᾶδϑδ (οπὰ οἵ οἷ. χίν.). ὙὍταθ, ἔγοτα οἢ. 
ΧΥ. οὐ ἴο ἐδ οἷοθθ οὗ] β'δηι. χχχὶ. ἐδ ἰδύοσυ οὗἠ β'δῃϊ δηὰ 1δἊγϑο] ἰ8 οδυγι θά οὐ ; Ὀαὺ ὑπ ὁ0}- 

τοηὺ 8πἃ [Π6 ἔοστα δΏΟΥ Ῥ] δἰ ΗῪ ΒΟῪ 86 ἱπηπιοαϊαίθ ἀἰνὶηθ ἱηὐογροβί οι ἱπ 580} 8 ἱῆποσ δηὰ 
οἶος [1{Ὁ ἰβ δῇ δὐνδηοίηρ ἰπἀρτηθηῦ, δη ἃ ὀδδϑη }}γ ποίη Ὀαῦ (δ 6 αἰγίμοὶν δυγδηρθὰ οοη- 
ΒΟ] Ό6Π69 Οὗ [Π| δοηίθῃοθ οὗ οοπἀδιληδίίου, ΧΙ. 18,14, ΤῊ δ ποτὶ 9 Τοτὰ μδὰ δουρῃς 
ουξ “ αἴον μἰβ πῃ Βοασί, ὑπαὶ 9 βιουϊὰ αὖ 86 1,οτγά᾽ Β οΘοπῃηπηδηὰ 6 οδρ δίῃ ΟΥΘΣ ἷβ ὑΘ0Ρ]16,᾽ 
ΔΡΡΟδΙΒ ἴῃ 186 ὙΟΓῪ Ὀορίὶ ηΐηρ οὗ ἐδ ΐ6 τοϊγορτοδδῖνθ ἀθυθὶοριηθηῦ οὗ (9 ΗἰδίονΥ οὗ β4}}᾽ 8 Κίπρ- 
ἄοπι 858 [6 ὑῃοοοσγαίίς οοηΐσο οὗἁ ἔθ 8019 ἔο ]ονσίηρ ἰδίοσυ, δὸ ὑμιδὺ 1 ὅ8πι. χν.--- β38δῃ).. χχίγ. 
ἦθ ἴτοαι (18 ροΐπίὶ οὗ γον {π6 Εἰδίοιν οὗ αν Κἰηράοῃ. ΑΡροϊηιθα ὈΥ ἑτητηοάϊαϊο ἀἰνί 9 
581] δηᾷ ποϊοεϊΐοι Κίηρ οὗἨ [Ιδγϑϑ], Ὀθοδῦϑθ ἴῃ ἷβ γϑϊδιίοη ἴο [πὸ Τοτὰ δὲ 109 πιϑὴ δἷϑον Ηΐ 
Βιοδγί ἢ Ῥόβθβοθβοδ {ἢ 6 ῬΓΌΡΟΓ 404] βοδίίοη ἴογ [π9 ροεί(ΐοι, μὸ ἰθ βαυϑὰ ὈΥ αἰνίπα ρῥχγοιθοίίοη 
ἔγοαι Νδι] 5 ῥογβϑου οη8 δηἃ βῆδγοθ, Ὁπᾶοσ αἰνίπα συϊάκποθ δπὰ ἀϊνγοούοη (2 βδπι. ἱὶ. 1) 
δοοᾶιτηθα ἃ ραγίΐα] του] δα ΠΟΥ ΕΥ̓ δὲ Ἡθθτοῦ, δηὰ Ὀοίογο ἐλ6 Ζονγα τοαῖκοβ ἃ οουθηδηὺ τὶς ἐπ 
οἰάοτα οὗ 411 Ικγϑοὶ (οἷ. υ.), ἰῃ οχζάϑσ [θα ἴῃ Φογαβα θαι ἴο Ὀ6 οοῃβητηοᾶ ὈΥ͂ ἐλό Ζονὰ Κὶπρ' οὐδ ῦ 
4}} [6 ῬΘορ]9 (νοῦ. 12). βίποο αν ἃ σϑοορηΐσοθ δὰ ἐ}}815 εἷα ἐμϑοσγαίο 68}}ξ}πρ' ἴο ἀθυθῖορ 
18ο νἱοίοτίουβ ροτσοσ οὗ αοά᾽ δβ ρϑορὶθ δραϊπεὶ ἴοοβ. πίϊηουῖ, δηἃ ἰοὸ δαίδὈϊΐ ἢ Οοα᾽ 5 ἀομπιίπίοῃ 
δῇ ἃ βδησε ῦ δἰπὶ τὶς ΐη ὉΓ0.9 ῬΘΟΡΪΘ, 88 6 βῇονγβ ὮΥ͂ Θβίδ Ὁ δἰ πρ ἐμ 6 Ατῖς οη Μουηιν Ζίοη δα 
186 υἱεῖ Ὁ]6 δίψῃ οὗ Ὀοῦ [686 αἰτηθ, 8ο {9 Ἰωοχὰ δοϊχπιο νι θᾶκον ἶπι ἰπ ἐμ 6 στοδῦ ργοσζωΐδο ἴῃ 2 
Βίδηι. Υἱὶ., (δὲ (πο Ἰοτὰ που]ὰ φαἰϑὉ 5 τ 9 [ΤΟΙ οὗὨ ἷκ Κίηράδοιῃ ἴογονον, δὰ ἰμδὶ ἐμ6 ἀο- 
ταϊπίου οὗ ἰδ Βοῦθ6 βῃου α 18οὺ ἔογουεσ. ἢν δ ἄθορ {81]] ἀοοθβ ποὶ ἱπναι δίθ (μΐᾳ ἀΐνὶηθ 
Ῥτοπιΐεθο. ΤῊ τὰ ἱπάοοα βοηβ [86 ῥαπίβῃπιθηῦ ὉΥ νοσὰ δὰ ἀοοὰ (2 ἤδη. χίΐ. 9-11) 80 
ἘΘΟΘΘΒΑΣΥ͂ ΘΟΠΘΟαΌΘΠΟΘ Οὗ ἐπ 5,ΊΑΥΘ βίη οὔ Ηΐ Αποϊηίοα,. Βυὺ αν ΒυτὈ]65. Ὠΐἰτβ6] 7 ἰὴ 
Βοποδὲ ρϑηϊΐΐθηοθ Ὁποῦ (ἢ 6 τα ΚΡ ἈΓΥ͂ παπᾶ οὗ αἀοά; {86 μαπὰ οὗ ἴμ9 1,ογὰ ᾿οδάδ εἰὶπη ἰΒτουρὰ 
4}1 ευὔδεγίηρ ἴπ Βουδο δὰ κίπράοιι ; [6 ΤΟΥ͂Δ] δῦ μου ἔν, Βα κοι δηὰ βΌηΪοα ὉΥ ἷθ δυϊὲ, ἰδ 
τοδίογο ὈΥ αοἄ 5 οοηίσο ἶηρς ἀφδιίης τί ΗΝ δοσυδηΐ; [86 αἀἰνγὶπθ Ῥγομιΐθθ ργοϑθγγοθ ἐμ6 ἢΐβ8- 
ἰοτίοδὶ βαρροεϊάοη οα Ἡξίοὶ ἰὲ ἰδ Ὀανοὰ, δηα τουδὶ 8 ἰῃ ἴοσοθ. ΕἾομι ἴπ:9 ιἰδίογγ οὗ (6 ᾿δεὶ 
Ῥετίοᾶς οὗ εἷΘ σογοσγηπιοηΐ Ππ 6 ΔυΐμοΥ Ὀτίηρα οὐδ οπ6 οἴμοῦ Γππἀδιηιθηίδὶ ἔδοῖ, Ὡδιηοὶυ, ἐμαὶ 
Βυπιδη δίῃ 1} [Ά}}}0}}7 ἄγαν ἀότη ἀϊνίηθ Ραηϊβπλοπὶ; Ὀσΐ ΔΉΜΟΥ ἀϊδαρρθδατα Ὀοίοτϑ (δ9 ἀϊνὶπθ 
ΒΛΟΙΟΥ. ΒΥ ἷο (Βδηϊερσίνίηρ δοης (οἰ. χχὶΐ.) δῃὰ ὈΥ [αἷ8 ἰδϑῦ ρσγορβοίίο αὐΐθγσϑῃοο οοποθσζηίης 
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{86 τἰύθοιιβ ΣᾺ] ῸΓ ΟΥ̓ΘΣ Π165, [89 ΓΌΪΟΓ ἰπ (19 ἴδασ οἵ αοά, 0 δυποῦ ῥγοβοηΐίβ Πανὶ ἕο τ8 
δῇ (86 Βἰρμοδὺ ροΐϊπῖ οὗἁ ἷ8 ΤΘΟΟΣ [108] Κίπρπΐὶρ Ὀδέογο [86 Ῥσόβεῆοθ οὔ ἴ89 1οχὰ. Ηοτο, 
τογοίοσο, ἰβ 8 σϑϑὶ σοποϊυβίοη, ΜὙῚΟΣ ΔΏΒΉΓΕΣΒ ἢοὺ ἴο πο δέοσγαρλέοαϊ- ἰδίοτί 41, Ὀαὲὶ ἴο 186 
ἐλεοοναζίοαϊ- αἰβύοτ! 68] δἷτὰ δηὰ οοπίθηϊ οὗἉ [86 Ειἰδύοσῦ. Ἀδνία ἰβ ργθδεηίθα ἴο τ ἰὼ ἐϊ8 οἱοδίῃρ' 
οοτηροεῖύο βϑούϊοῃ 88 86 βογσυδηΐ οὗ Θοᾶ, πο 88 ἴα} 8116 Π18 μιϊδαίοῃ, ἩΠοθ6 Βοιῖδο ἐμ6 Ι,ογὰ 
[88 δυΐ!, απ ἃ νο80 δοϑᾶ ΜΠ] θα ἃ ἃ ἤοῦδο ἴον ὑπο Ἰυοτὰ 86 Ηΐδθ ἀπο] ηρ-ο͵δοο ἰπ (86 ταϊ δὲ 
οὗ Ηἱἰβ τογϑὶ ρϑθορὶθ. ΤΏ ὑγο ταὶ ΒΑΡῪ Εἰδύοσ 81 {018]}}πηουῦ οὗ 2 Εἴβηι. γἱΐ., 8ὸ ΤΔΣ 88 1ΐ ρογίδἱ 8 
ἴο [86 (ἴτηο οὗ Πϑανἱ ἀ᾽ 8 ρονογημηθηῦ, ἢ88 ὮθΓῸ ἴῃ [0.686 Ἰαϑὺ τογάκ οὗ ἷα ἰοαπαὰ ἰΐα Θοποϊυβίοη. 
ΤῊΘ πατϑίοι οὗ [6 τδδίκηθθα οὗ Ὠἷν οὰ δρο, οὗὨ [πὸ Ηἰκίογίσαὶ ΘΟσΌΓΓΘΠΟΟΒ οοσδϑίοηϑα ὮγΥ ἰΐ, 
διὰ οὗ ἷ58 ἀοαίῃ, 411 Ἰοοϊκίηρ ἰο βοϊοσιοιἘΒ δοοοδδίουῃ ἴο (08 ὑβσοπθ, οουἹὰ βανθ πὸ ἔλσίμοῦ 
Θββϑη δ] ἰμοοοσγαίλο βἰχηΐβοδηοθ. ΤῈ Βοοῖς οὗ Κίηρβ, βουγθυοσ, τηδῖζοα {1686 αἰδίογὶ 4] ἔλο( 
{η6 ἰηἰχοἀποίίοι ἴο [6 Ὀορίπηΐηρ οὗἨ δοίοπιο δ τοῖσι, πὶ πο ΠΟΥ͂ βίδηὰ ἰῃ ρῥγβδριοδο 
οοπποοίΐου, ἰδ ἰκίηρ (μ θη ἔγοπι (ἢ 9 δΟΌΓΟΘΒ οοτασηοτι ἴο αἰαὶ Υὶτ ὑμθ δαίμος οὗ δ 6 ΒΟΟΙΒ οὗ 

βαμιθοὶ, ἀπ οοππθοῖθ μΐβ παγγϑεϊνο ἰῃ 1 Είηρβ ', 1 ὈΥ ἴδ  [“δηὰ"} νῖθὰ [89 ἱδύοτίοαὶ 
ποτὶ, ἰδ 6 οχίδβίθηοθ οὗ πηϊοι ἢθ δϑδατηθθ, δηὰ ἰο πίοι ἢ6 γϑίϑσθ ἰὰ 080 ὙΟΥῪ Ὀοσίπηΐηρ (ἰΐ, 
454.) ἰῃ οοπησοίοι πὶ [86 Ῥτοιιΐδο ἴῃ 2 ὅδηι. υἱ. ΤῈθ οὔἰπαίου οὗ ΠΥ 8 ἀθδίῃ ἐμογϑίοσθ 
ἴῃ {86 οοποϊαβίοη οὗ ἐμΐ5 τοσῖς ἰβ βαλε βοίοσὶ ιΥ ὀχρ] δίηϑα ἔγόπι ἐμ ἐμποοοσαϊδο οαγδοίοσ δηά 
αἷτα οὗ {80 οοτηροδίοη, βῖποϑ ἰη ἐπα οομοϊυδίοη (86 Ζ]8]]πιοαὺ οὗ (9 ὑδμοοοζαιδοδὶ τηλφαίοα 
οὗ αν ά ἱβ δοπιρ]οίοά, 

Βυὺ τὰῖϊὰ τμἴ5 ἐδεοογαξέοαϊ Θοταρ] σίου οὗ [8.6 Βὲκύογγ ἰΐβ ργορλοίίοαξ οδανασίον 'θ ᾿πΒορδσα- 
ὈΪΥ οοπηθοίθα. Ετοιῖι ἴπ6 Ὀοχίπηΐηρ οὗ ΟΌΣ ΒΟΟΪΚΒ ὈΠ ἯΘΘ 566 ἴδ6 στοδὺ ὑβθοστγαίίο δἰ χη βοδῦοθ 
οὔ ἴδ Τγορλεοίίο Ονδὺ ἴῃ (ἢ 9 ὨἰδύοτΥ οὗ 6 Κὶί πράοχα οἴ [6Γγδο], ᾽πὶ ἐμὸ ὅσεί ῃ]δοθ, 88 ἴῃ οὔγζδη 
οὔ δ9 ἀϊνὶπο βρίσιῦ δηὰ (89 πιοάΐϊυτι οὗἨ {π6 αὐγὶπο ρτιϊάδηοθ δα δοπίγοὶ. ϑδηχθοὶ δρρϑϑῖβ 
ἨΘΙῸ 88 {86 {γ6 Ἰοῦπηᾶον οὗ 6 ΟἹὰ Τοαίδιιθοῦ Ῥτορθθο Οτάθυ 88 ἃ ροσιωδηθοῦ ΡΌ 116 ΡΟΥΤΟΣ 
ΔΙοη ρΒί 6 οὗ ὑ8θ ρεἰθοιμοοᾶ δηὰ ἴμο Κίηρὶγ οδῖοθ. Ἦγ9 500 μον, ὉΥ͂ ἔθ δηὰ οἵ αοὰ, ἴΠ6 
Ῥγἰοβδίμοοῦ, τ ΐῖοι δονσοά δὸ ὈΔΑΪΥ ἦπ ἰΐθ τοργοθθηίδενο, ἐοροῦμοῦ τ ὐ (9 ΑΥἹκ, ν886 σοιουθα 
ἤἔγοτω [6 σοηίο οὗ [86 ἐποοοτγδίὶς ἀθυθὶορηιοηξ οὗ ἰδίοσυ, δπὰ ἐμ Ῥγορθοῖδο ΟΥ̓ΔῸΣ δσοτδοβ ἴογ- 
ΨΑΓὰ 85 τηο  δεϊηρ ΔΟΘΠΟΥ͂ Ὀοΐπθοη αοἀ δηὰ Ηἱβ Ῥθορίθ, δπὰ, 85. Οὔβδὴ οὗ ἴθ ἱτηπϑάϊαίθ 
ΔΡΡ᾿ἰσδίΐοπ οὔἵμὸ ποτζὰ δπὰ βρί τὶ οὗ ασὰ ἰο ὑπὸ οἴβοβθῃ ῥθόρ]ϑ, 68118. ἔοσίι ἃ ταὶ τπονθ- 
χτηϑηῦ οὗ Βρί στ] δηὰ τοὶ ἐρἰουβιοσαὶ 116. ΟΥΘΥ δραϊηδὺ 086 Κίηρὶν οδἕῆοο ἰδ ἴα ἰῃ γματὶ ἰδ9 
ἐποοογϑῦδο πιράϊαίϊίπσ οϑῆοε, Ἡ αἰ ς, τεῦ ὁοπίγο Πρ χαϊάαποο, τουθϑ]β ἰοὸ ἐξ αοα᾽ Θοθη86] δηὰ 
Μ}}1, δπὰ ἰβ ἔπε ἃ ὅστα βυρροτῦ οὗ ἰΐ ρονγθσ, ἰὼ ρδιῦ ἐμ9 αΐνίμο τραέολ-οῦοο, ἩΓΪΟμ, ἐπ [86 
ΒΔΙῺΘ οὗ [86 Τοχά, ἀἰγοοὶ πο ἔ18}}Π1ῃορ οὗὨ [116 ΤΟΥ] οΔ} Πρ, Ῥαπΐδο5 (89 ΚΙηρΒ βἷπβ, δηὰ ἱβ 
βαὺ ἰο οδδυ ἴο σογαὶ ὑΥΥΔΠΗΥ͂ ἃ ρονοτίαὶ ορροπίξίου Τουπάθα οα δ ἀἰϊνίηθ ποτά. ΤῈ βίδιαρ 
οὔ [δο ρῥσορμιοίἑς βίυ]9 ΔΡῬΘΒΓΒ ποῦ ΤΘΓΟΙΥ ἰπ ΡΑιΟοΌ]Δ᾽ ῬτορΒοοῖοα (1 ὅδαι, ἰἱ. 12 2 ὅδι. υἱΐ. 
192), Ὀυῦ ἰπ 86 ἴοπθ οὗ [86 ψο0]9; ἃ ὑποοοζϑιίο ῥγαρτοδύϊδηι ΘΥΟΥΎ ΠΘ.Θ ΤΌ] Ως, ὈΥ ὙΔΙ ΟΝ ἰδ 
ἀοίοτταϊποα {πο ποϊοοϊίοι οὗ [86 πιδίογὶ 8] δηὰ [86 πιο! ἀΐηρ οὗ [86 οἰἱοῦ εἰδύοσι 68] τηοπηθηΐα. 

Τωοοἶοῦ δὐ ἱπ ἰΐβ ρασισαϊατα, {π6 Ργορμοξῖο οἰθιμθηΐ ἱῃ ΟἿΣ ΒΟΟΪΒ ΔΡΡΘΑΙΒ ἱῃ ΥΟΓ νατὶϑᾶ 
ἕἴοττη δηὰ σγοϊδίΐίοῃ. Τὸ 89 δοὴῷ ἩΠῚ} ρυοροίίοδὶ οοπθης δὖὺ ἐδ Ὀορὶ παΐηρ' δηδσοσο [86 ῥζὸ- 
ῬΒοίϊοδὶ αὐϑοοιγϑε οὗ {86 η81 οὗ Οοά, ἱΐ. 27-86, ᾿ΒΟ δηποῦποθβ (0 ΕἸὶ δά [18 ΤΆσαΣν (ἢ δρ- 
Ῥγοδοβίηρ ἀἰϊνὶπϑ Ρυηῃίβητηθηῦ, Τδθ τοὶ τογϑιίίοη ψϊο βδηλθθὶ 86 “ βοσυδηῦ οὗ (διὸ 1, ογὰ "ἢ 

ἴῃ γοσβ. 19-21] 1ξ ἰβ Ὀσ  ΘΗ͂Υ βοὺ ΖΟσ ἢ ἐπ 1 αἰχζοϊ βοδοθ δηά ἱπηρογίβποθ [ὉΣ 8.9 ῬΘΟρ]9 δὲ ἰῃ9 
ϑοσοιρδηϊτηοιῦ οὗ ἷβ [πο] οἶἶοθ; δηὰ ἐμ πογὰβ: “1 Μ|ὶ}} ροσίοσεα Ἡμδὸ 1 δυὸ βροΐκϑῃ 
ἴο ΕΠῚ ἔγομι δορί πηΐηρ ἴο σηᾶ ᾽ (τνδγ. 12) βΒΟΥ “ΠΟΥ ἐπι 18 ῬΓΟΡΒΘΟΥ͂ 85 ἐδθ Θοη ΟἸ]πρ αἀἰνίηθ 
πουκίηρ ἱπ (86 Τ ΘΟΟΓΆΟΥ [ΌΥΙΙΒ (Ὁ ΟἿΓΡ ἰδίοτίδη 6 ὑχὰ6 ἴκοσπεὶ δηὰ οϑηΐσγο οὗ 9 Ὑ80]9 
ἰδίου " (ΕἸΑΕΥΕΕΝ.  ἰηϊ. 11. 1,126). ΤῊΘ Ζ0]ονέηρ, ἰβίοσγ ἰθ ὑπ Ζ0}Η}}}}πϑηὺ οὗ νῆδὶ Θοά 
δὰ δηποιποθα ΌΥ̓͂ εἶπι 85 ργοροί, οὗ ἰδο “ ποσὰβ οὗ αοα ᾿ ὮὉΥ͂ ἷθ του, 45 Ῥσορμοὺ 9 
σοι ]οίοα ἐδθ τοΐοτταδίίου Μὰ ϊοῖι 15 ἀοδογὶ Ὀθὰ πη οἷ,. τΥἱϊ.; ὈΥ͂ υἱτίαθ οὗ ἷβ Ῥσορμοιΐο οδ τσ 
Ὧι δοοοα 5:66 [86 Ομδῃρθ οὗ ἐμ ἐποοσσαίδο οοῃειιξίοι (Υἱϊ!., 1χ.}, ϑυδευ σι βοτο βροδκέηρ 
διὰ δοϊϊηρ 85 ἱτητηοαϊδίθ του -οἶθοο οὗ αοα (χ., χὶ.). ἩΗΐβ αδἀὐάγοθβ ἰο 8}} [ασδοὶ (οἰ. χὶΐ.) 
Ὀτοδίμοβ [86 ργορδοίίο βρίτίε τεῦ πίοι Β6 88 1190. [Ιῃ ΐδ οἴδοο οὗ ὑσορμοέϊς πναϊοδσηδῃ 
ἢιὸ οἰΐᾶοβ 5.80} 5 ἀἰβϑοροάϊθποο, δῃᾷ ἔοσοῦθ! δ ἰο εἶπὶ (86 ἀΟΝΒ1Ά}1 οὗ ἷβ Κιπράοχα, χὶϊἱ, (ϑοταρ. 
χὶ!. 268). Τὴ παιτδίγυο οὗ (πὸ θα 04}0 δοὰ υἱούοσῃυ οὐοῦ (89 Ῥαὶ]ἱπιϊποα, χεϊὶ, 6--- σῖν. 40, τορ- 
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Σοβοοΐβ ἴδ ὈΥ ΠΗ δπὶ διιοσοδα οὗ Ιστϑοὶ ὑπογ 7 οη δι δ 89 δὴ οχἰδἰτίοη οὗ ἴδ 9 1.ογ 8 ΡΟΤΘΡ 
ον Ὠἷφ Ρθορ]ο (χῖν. 10, 12, 1δ, 28, 46) : “80 [6 [τὰ εκανοὰ [δγϑ0] [μδὺ ἄδυ, [Π6 1οτὰ πτουρδς 
ἦν ἰθτοῦρ Ζοπδίμδη." [10 οἰι8. χυ., χνὶ., βδιωυϑὶ ἀἰθρ!αγβ 41} 086 ρότγοσ ψΒΙΘᾺ ἢ0 δὰ οὐδοῦ 
δεαϊηδὶ 868] Ὀγ νἱγίπο οὗ ἷβ ῥρσορμϑεῖςδὶ οδῖοθ, ἀππουποίηρ, ἴο ἰπὰ Υ̓ ἀϊνίπο ἀϊγοοίοα [89 
δοῃΐθηςθ οὗ τοϊθοϊξοπ οα δοοοπηῦ οὗ εἶα ἀἰδουοαΐθηοο, δηὰ δηοίπείηρ Πανὶ ἰο Ὀθ Κίηρ ἰπ ΗΪ5 
Βίοδά. Το 1γὰ δρϑαῖο ἰο Βαυσοὶ, δηὰ δδιηυϑὶ βρϑδῖκο ἰὰ [8.6 πδπιο οὗ [89 [μοτὰ 8 ἰδ ῥσὸ- 
Ῥεῖ ὑὸ ὅδ}; χνυ. 1, 106μᾳ., 16 5ᾳ., 22 βα., 26 6ᾳ.; χνὶ. 1 δβα., 7 βᾳ. 536} δὰ θθθὴ χλδὰθ δ Ῥδυίδκου 
οὗ [86 ρτορδιοίδοδὶ δρὶτξ. Νίονπ ἴδιο Βρίτί οὗὅἨὨ ΦόΒονδ ἰθατοα εἷμα. “Απὰ ἰδ6 ϑβρίτίῦ οὗ {16 
Ι,οτὰ οϑὴθ ρου ανίὰ ἤγοτα ἰδδὲ δγ οσπαγα "" (χνὶ, 18, 14). “ἼΒο 1οσὰ νῶϑ τὶ Αἷπι, 
δηὰ νδβ ἀοραγίϑα ἔγοιι 5'6Ὁ]᾽ (χυνἱϊἱ. 12). ΤᾺ ἰδ ἐμ 9 Θοῃβοαθθηθο οὗ αοά᾽ καὶ ἰπητηοάϊδίθ ἱπύθσ- 
ἔδσεῃοθ ὈΥ͂ ἐμ9 ποτὰ διὰ ἀοοά οἵ 6 ρστορμοὶ. Τΐβ ἰβ, 88 ἰῦ 'σοσο, [8:9 ῥτορμοῖὶς βαρϑγβοσὶρ- 
σου ἰο0 411 (δδὲ ἱδ τοϊδίϑα ἔγοπι οἷν. χυϊϊ. ἴο (9 ϑῃηὰ οὗ ὕϊο ΕἸτεὺ Βοοῖκ οοποογηΐηρ 360} 5 ἀθ- 
ΤΆΘΒΠΟΥ ἰοΥασΒ Πανὶ δηὰ ἴΠ6 χοϊαύέοι Ὀοίνγοθη ἰδπ6π|, ἀπὰ οοποοσζοΐηρ [86 ὀνοζ- ἀδοροηΐης 
οομάοτο βίοι ἰηἴο πίοι (881 ττδϑ δ} πσ, δπὰ (π6 τοροδίοα ἱπαϊσβίλοπ δπὰ Ἵογε δοαίίοι οὗ 
θαυ 86 ἴδ9 Αποἰπηίορα οὔ ἐμ9 1 χὰ. Ὑπὸ πδο]θ ταγίοὰ οοπίθπί οὗ (δία ἰαῦχο βϑοϊΐοῃ ἐφ ποὲ 
8 Ροχίσαϊ(πτο οὗ θαυ 5 ῥτίνδὺο ᾿ἰ ἴδ ἔγοτα δ Ὀἱορταρμῖολὶ ροὶπὸ οὗ τοῖν, Δ88. ΠΗ ΑἘΥΕΒΝΙΟΚ πιδίη- 
ἰδἴπα (ρ. 127); θαϊ 8 ἀοδοτίρομ, ἔτοτα ἃ ργορλείίοαϊ ροϊῃὺ οὗ νἱονν, απὰ ροίηρ ἱπύο ὈἱοβτΆρ εἶ δὶ 
ἀοίαἑϊα, οὗ [86 αἰδξοῦυ οὗ θανίὰ δ ἰμο Κίπρ οβοβοὴ δηὰ δηοϊπίϑα ἰῃ 880}᾽» εἰδδὰ, γῆὸ ἷ8 ρϑῖ- 
δοσαϊοά ὈΥ Ξ'8δ} Ὀθοδαδο Ὺδ ἐδ ἐμ Αποἰπίοα οὗ 9 [,οτὰ, δὰ ποσὰ αοἀ ῥτγούθοίβ δραί πὶ ὅδ] 
Ὀϑοδιδο ἠδ δ85 σϑοοϊγοα ἐῃ9 πηΐβαΐοι δηὰ ῥτουλίθο οὗ {16 Κἰπράοιι. ΑΙ ἐμΐα ἰβ οἸθαυ ὑπάοι- 
κἰοο οὨΥ πθη ἰΐ ἰθ Ἰουϊκοα δὐ ἔγομι [9 ὑδπιδοοταίϊο- ργορμοίίο ροϊῃῦ οὗἉ Υἱϑοῦν το οομίτοὶβ 
(6 πβοΐὶο δοοοιηῖ; ἰῦ ἰ8 8]}, δα ἩΑΚΥ ΈΝΊΟΙ (μδὲ 8.) τὶ ΠΕ βαγε, ἔμ ἀσνοϊορηιθηΐ οἵ οἱ. 
ΧΥΪ., 6 οΘομδοαθθηοο οὗἉ ὅλο ἀοδοτεου οἵ 548} ὈΥ (86 ϑρίγὶξ οὗ Φοβόνδῃ, Ὀαῦ δὺ [19 βαῖιϑ ὕτηθ 
ἴον (8αὲ ὙΕ7Υ τϑάδουη ἴο Ὀ0 τορασζαϑὰ δὲ παγγαύθα ἔγοτα ἃ ῬΌΣΟΙΥ ὑσορμϑίλοδὶ βίδπά- ροϊηΐ, δῖος ὰ 
ὧδ ΟἸΘΑΓΙΥ ἱπάϊσαιοα ἰπ χὶϊὶ, 26 δπὰ χυΐ. 18,14, ΤὨΐβ, βονσούοσ, ΗΠ ΑΕΥΒΈΝΙΟΚ ΓἈ118 ἴο βοθ; ἢθ 
οδίδὈ 8 ῃθα ἐμι6 ὑσορμοϑίϊο δ᾽ οτηθηΐ δἰ αρὶΥ ἔγοτῃ ἐπ Ῥγθβθποθ οὗ ργορμοιίο ϑέσγαποοδβ, δθα 80 
τίη κα 1 μ88 88 βορὰ 85 ἀϊδαρροαγϑὰ μουϑ, Ὀϑοδαδο μὸ πλϊμουῦ στοση ἃ δεδυσιθα ἐπαῦ ὑμ6 ῥτο- 
οοαΐπρ' παγτδίϊου (αρ ἰο οἷν. χυΐ.} τϑϑ ἰδίκοῃ ἔσο ἃ ἀοουπιοηΐ το ἢ τσ8δ ἃ οο ]ϑοϊίοη οὗ ῥτο- 
ῬΒοίίο πογάβ οὗ βδιηθοὶ. 

Βαΐ τὸ Βαγθ ἴο σϑοοριῖσο ἴμ6 ῥγορβοίϊοαὶ οἱουχϑηὺ ἴπ ἰδὲδ βοοοη ἃ δύο Βα] οὗ {86 ΕἾγεξ 
Βοοῖκ ποῦ ΤΠΘΥΘΙΥ ἢ δοοουῦπὲ οὗ ἔμοδο 411-οοπ το] ]ἕπρ' ργορμοίϊοδὶ τοίη οΓ οἷδι ἀπᾶάοῦ πίοι 
116 ἴδεβὸ Ηἰβέοτίεβ τῖτμ ἐμ οὲν ἀϊνίπο ἡβοῖοσ, το 86 ἃ ἀοα 19 ορογαϊίοι 'π τοαροοῦ ἴο 8δὰ] 
δπᾶ Πενία; ἐξ τηδηϊδοσαι [96] δἷδὸ ἰπ ἐπα σίιαΐ Ραδεασοι ἰτατασὰϊδίθ]γ ἰὰ [89 Δρρϑάγδῃοθ διὰ 
ϑοίίομεδ οὗ »γορλοίἑο βεγδοτξ αὐτιὰ ἰῃ οοσωγγόηποεδ τ ϊοῖ Ρὰξ ἰὰ 86 οἰθδτοδὲ Ἰὲχθς ἐδ ἱτηροτίδηοθ 
οὔ ἰλὸ ῥργορβοίίο οϑῖοϑ ἐπ ἔμ δοῃηθοίίοῃ οὗ ἴμι686 πδιγαίΐνοα. [Ι͂ἢ (86 ἤγβὲ ρίδοθ, [μ6 βϑοίΐου 
χὶχ, 18-24 διλ5 τῆοσο ἱτωροσζίδηοο ἔμδη ἨΑΞΥΈΒΝΙΟΚ (Ρ. 127) δοοογάβ ἰο 15. Τδνὶά᾽Β θίρδι ἴο. 
βαπιιοὶ ἰο Βδηιδῆ, ἐμ εἰαδίδιιοηίδ ἩὩοῖ ἈΘ ταδῖκοβ ἰο Εἷτὰ οὗὨ 58Δ}}᾽5 οοπάποὶ ἰοταῦβ Ὠἰηιθ 
ἰδ Ἰοπρ δίδυ συἱῶι βδιηῦοὶ ἀπὰ ἐπ ἐπ βοβοοὶ οὗὁἨἩ 86 Ῥγορμοὶβ ἔβογο, τὰϊῦβοσ 8.8.1 οουλθα ἴο 
Βοοῖκ δὶπι οτῖ---6}} (818 σα ρροβϑα ἴδδὲ ῃο μδὰ δίγοδαυ Ὀδίοτο Ὀδθθῃ ἱπεϊτηδίϑ Υ δεαβοοίδίθα σῖτα 
βοϊηῦοὶ, ὀαρθοΐδ! υ (1 ἰδ ῬσορδὈ]6) δίποο [89 δποϊπεηρ (χτὶ. 183), δηὰ μδὰ μδὰ ἐπμ9 δἀὐνυδηίασθ 
οὗ ιεἱ5 οοπδοὶ δηὰ ἀϊσθοίΐομ ἔοσ ἰδ δαΐαγο 6811} ρ. Τδτο τὶ βδπιποὶ Παυϊὰ βοοῖα βδίοίν ; 
ἘΒΟΓΘ ἴα ὑδο οἶτοῖθ οὗ ρσορμοῖ-ραρίϊα Βο βηάδ σϑροβοϑ, οο ]ϑούβάῃθαδ, βιγοη κι μοηΐῃν (ΟΣ αἷ8 ἱΠΠΟΡ 
1116. οὟ᾽α Βοζὸ μοῦ ἃ ΥἹΟΥ͂ οὗἉ (λ:ι0 ἀϑεδοοίαιδα ᾿ἐἴ86 διὰ ἐμ ΒΟΙΥ ὑβαροα οὗ (9 ῥσορμοίςβομοοὶ δὺ 
Ἐαπιδῃ, ἰῃ πιϊοὰ Δ6 ργοροίίς ἱπορίγδώου ἷβ 50 το βν ὑμπδὲ β560}"}5 ταθβθοῦροσβ δηὰ ᾽θ Ηΐπὶ- 
561 δἵὸ βαϊζοᾶ ὮὈῪ ἰζ, βαυχυθὶ δρροδγε δῦ {89 μοδὰ οὗἉ (μΐ8. οοπιπιπηΐν οὗὨ ργορμιοίβ, ΤΠ Θη60 
σϑπι0 [86 ψδίοτηθῃ οὗ [6 Τ ΘΟΟΓΔΟΥ ; “ (δ ΐκ ἐδ ἃ οἷϑδν δἷρῃ {μδὺ ἰδ ἴδθοσβ 'π (86 ἰδίζον μαζύ 
οἵ μἷ8 116 τότο ἀϊγοοίθα ϑδβρϑοΐδ!γ ὕο {18 ἀοραγίμχοης οὗ οἴδοτί,᾽ δα ΝΑΞΟΞΙΞΒΑΟΕ στρ τὸ- 
ταλεΐῖχο (δὲ διρ., ν.308). Αμαΐῃ, τ 809 [᾿θ ρτορδοίΐο ἱπθαθηοθ οὐ ἐδ ἰδίου οὗ Ὀανὶὰ ἴῃ 
ἘΠὸ Ῥουϑοὴ οὗ ἴδ ῥτορδοῖ αδὰ (χχίϊ, δ), ἔγοιι τ Ι ΟΝ γθ ΤΔΑῪ ἰπίοσ (Π6 οἷοδο πηΐοη ἴπ ἩΔΙοΘΣ 
Ἰθανϊ ἃ Θοηϑ ΠΥ δἱοοά ἀπνίηρ Ηἰδ ροσβοου οι τὴ ὑπ6 ῥγορμοίς οἰτοῖθ δὰ πίξῃ βδπιποὶ, 
τοίδον ἴὸ ὃδο ἐμαί Οδά, ϑνοῦ εἰποο μἷβ δροάο ἱπ Βιδιηδῆ, Μῶδ Ἰογο ἰη ταδί Υ οοπηθροίοα ΜΙ Β 
ἷμι, δηὰ βιδυοὰ δἰ νδηδοσίηρ 118, οΣ [δὲ ἢ6 γΔ5 βοῃΐ ἴο ἷτη ὮΥ͂ βδιηαῦϑὶ 88 ἀϑραυΐγ ἰο (6}1 
αἷμ οὗ [Π6 ἀδῆρονυ διῤθηδίηρ εἷβ δίαυ ἰῃ Βϑιιδὴ {8 160} ττᾺ5 Μ67}} Κπόνῃ ἔμογθ), δῃὰ οουηβοῖὶ 
Ἰαἴπὰ ἴ0 Ἀ628 ΟΥΟΣ ἰπΐο {86 ᾿οεεΟΥΥ οὗὨ ἰι6 Το οὗ Τυύδλῃ, ὉΤμὸ ὑτίοῦ ποῖοο (χχυ. 1) οἷ. 



28 ἹΝΤΕΟΡΟΟΤΊΙΟΝ ΤῸ ΤΗΕ ΒΟΟΚΒ ΟΕ ΒΑΜΌΕΙ. 

Βϑιηι 61 8 ἀθδίῃ μ85 ὈΥ͂ ὯὨῸ τη 6818 [Π9 Π16Γ0 βἰ σηι ἤσδηοο οὗ δὴ δχίθγηδὶ ραβδείηρ τηϑηθοη, Ὀαῦ 

δ 8 οὶ ΚΕ Υ ὑδδίμμοΥ ἴο ἔμο στοδῦ δα ου τ ΒΙΟΒ βϑιηποὶ μδὰ πιο] ἀθὰ ̓ π ὑμ6 ἩΏΟ]6 παύϊϊοι 
{1}1 ἷθ ἀθαιῃ, δὰ ἰο [9 ρογιυδηθηΐ ταϊρ Ὁ ἰμῆσθηοθ τ 10} Β6 μδα Θχογίθα 88 Βθίογπιοσ οὔ 
[86 ΤὨΘΟΟΓΒΟΥ, δπά 80 δύβῃ δή 9 μδὰ ἰαϊὰ ἄοτῃ ἷδ οδοΐδ] ἱπαϊςὶαὶ μοί οη, δὲ Οἱ οῦ 
[βάν οὗ α0α᾽Β ΡΘΟΡ]6 δπὰ 88 Ῥσορῃϑῦ. 

ΤῊ βιοοοηὰ Βοοῖὶκς Βῇονγθ ὰ8 ἰῃ ὑΠ6 ἰδίου οὗ αν, Ὀοαίθα ἐμ6 πη ΓΒΔ 11Υ σοηίγο ἑηρς 

ἑλεοογαίίο ροὶπηὶ οἵ γἱον---αβ, ἴὉΓ ΘΧΘΙΏΡΪ6, 'ἰπ ὕΠ6 δοοουηῦ οὗ ἷβ θῃηΐγβῃμοθ οἡ ἴδ σα ΟΥ̓́ΘΡ 
Ζυᾶδὰ (ἰ1.1 64.), ἷ8 στον ἴῃ ΡΟΊΤΟΓ δὰ σοοορηϊ τίου (1.1 84ᾳ.), απ Βἷ6 οουθηδηὶ τ (ἢ 841} [86 
Τυῖθο8 οὗἉὨ [βγϑ6] (ν. 1 54.) --ἰὰ ἱπιροτίδηι οτἶϑο9 {86 πιὶρ δῃὰ ἀϑοϊδίγθ ἐπήωοηος 97 (ἦς Ῥγο- 

,. »λείἐς Ογάεν, οὐδὸῦ αφαϊηδὺ πὶ ἢ ὮΘΓΘ, 85 ἰπ ὑμθ ΕἾγοι Βοοὶς, [9 Ῥυγίθδιμῃβοοα γοιϊτοβ ἰηΐο ὑδ9 
Βδοκργουπ. Ετοπι ΟἈ. νἱΐ., τ ἱοἢ 8885 8 ϑρθοὶ 0 4}}} πιαγικθα ργορβοίδο οο]οσίῃς, 8 οἰθαῦ ᾿ἐραῦ 
θ ἐβγόνῃ δεῖς οἢ {86 ἢ :δίοΥΥ ἴῃ Οἶ5, ἱ.--Υἱὶ. ὉΥ [86 πογὰβ ἴῃ τϑσ. 1; Ὀϑοδᾶβο δανί ἃ ππάογ ἀϊνὶπθ 
υϊάδηοο μδὰ οδίαἰ πο [86 το] τουδὶ δι βου Υ δηὰ βϑὺ ἰπ ἃ δἰτορ τουδὶ βοδὶ, δῃὰ ὈΥ 60 8 
τοϊὺ μαὰ σαϑῦ ἀοπῃ 8 ΘηΘπκΐο8 του πὰ δρουΐ, ἢ6 γϑοοῖνϑβ [βσοῦ ἢ [89 Ργορμοὶ Ναίμδη ἐμ ΐβ 
ἀἰνΐπθ ῥσουἶβο οὐ {πο τ ρου δ ΔΌ] μι θδα οὗ (ἢ 6 τὰ] οὗὨ ͵8 Πουβο δῃὰ οὗ (μ9 Ῥυϊἀϊης οὗ [86 
Τοτὰ δ Βοῦβθθ. τοι (ιἷ8 ργορμοίἑς ρϑέδβαρϑο οἴϑδαγ ρα [8116 αἰϑὸ οὐ 411] [δὲ 129Ὸ]]οὐσα : [89 
818 Ὑ| οχίοσηδὶ θηθιΐοθ θη, 'π δοοογάδηοο ἩΣΓῸ {818 ῬΓΟΠὗδο δηα ῬΤΌΡΒΘΟΥ, τὶν 8016 }- 
ἀϊά νἱοϊοτίθβ, δηἃ ουδὲ οοῃάποο ἴο {86 ἰρμοδβὺ ἀθνοϊοριηθηῦ οὗ {}}6 ΤΟΥ͂Δ] ΡΟΥΘΣ δηα [868 ΘδβἰΔὉ- 
᾿ἰβτηθηῦ οὗ [ἢ 6 ΤΟΥΔῚ] ΤΉ ΘΟΟΓΒΔΟΥ (688. ΥἱΪ].-χΧ.). ΤΏΘ ἰπύθγηδὶ βῃοοῖκα ρίνοη ἴο [8:6 τογαδὶ 
δυϊοσὶ Ὑ ὉΥ͂ Πανὶ ἀ᾽ 5 βἷπ δῃὰ [86 ογίπλοϑ οὐ ἱπαϊνι ἀπ 8] ΘΠ ΘΙΒ οὗὁἨ ἷ6 Ηουδο οδηποὶ ἀθἔοδαὺ 
{86 ἔα] Β] πιομΐ οὗ [86 ῥγουχίδο σίγθη ἴο ὑμιΐβ Βοῦδ6; πο ρσορμθῦο πδίομ- οὗδοθ {1188 ᾿σουχῃ 
Ναίβδῃ ἰὼ ἀπίγ ἰοναγαβ {Π ἀθορ-δυηΐκθη Κίηρ᾽ 85 ῬγοϑοῦοΥ οὗ γοροηΐδηοθ, Ὀὰΐὺ ΔΠΠΟΌΠΟΘΒ 880 

-ἴο ὅδ Ροηϊ θη Κηρ' [86 ραγάοῃ οὗἁ δ βίη, πὶ πουῦ ἱκοορίηρ ὑδοὶς {86 ἰυἀρτιηοηΐς, ἀμπουπορὰ 
ὉΥ αοά, πΒϊοὰ που]ὰ [8}1 οἡ ἷβ μοῦδο; ΤΠ6Υ ἃγὸ οοχηρΙοἰοα δοοογάΐης ἴο {86 ργορθοίϊο δῃ- 
ποπησοπιθηΐ, {11} ἐμο 1,οτὰ τοϑίοσοα (ἢ6 Κίηρσάοτχα ἰῃ ᾿ΐθ ροτοῦ, τ 1116 [86 δοίοῃ οὗ (06 Ηοῦεθο, 
πὶ τ βοὰ θαυ Ηοῦδθ ΡΓΟΡΟΥ ΜἯδ8 ἴο Ὀορίη, ὕο ποῦ [Π6 ΤΟΥ] δυ ΠΟΥ 18 Ῥσοταϊβοὰ ἴοτγ- 
οὐοσ, βία ἀβ Ἐπάν (86 Ῥγοϊθοϊίου δὰ ρυΐϊάδησο οὗ [86 5810 ῥσορδοῦ (χὶ.-χσ.). ΤῊΘ ῥγορβοῖο 
σοπίοηὺ οἴ ἔπ οἱοαίηρ βοοϊζοῃ (χχὶ.--χχὶν.) 888 διγοδαν Ὀθθῃ δοὺ ἔοσίἢ ; ̓λανὶ ἃ Ἀἰπβθ] ἢ ΒοΓΘ 
ΔΡΡΟΔΙΒ 88 Ργορ οὐ ἴῃ (86 Ἰδ(ον ραγί οὗἉ Ὠἷδ γοεΐργτι, δηὰ [Ὧ9 Ρτορμοίο οἵοθ δραίῃ ἔι1868 ἑῃγοῦ ἢ 
ἐπ ῥγορδοὺ Δα ἃ ἀἰνίηθ πιϊβϑίοη ἴον κίης δηἃ ρϑοόρὶθ. Αμὰ [ἰἴ πὸ Ἰοοῖς δὺ 1:9 βἰψηΐϊβοβηοθ 
οὔ ἴ[Π6 ἀοδογίριΐοη οὗ (86 ρυορμοὶ αδὰ 88 “ Πανὶ 5 366, δπὰ δ ἴ89 ἱπιἐπγδῖο δηα ᾿δϑίϊηρ, Ρ6Γ- 
ΒΟΏΔ] τοϊδίΐοηβ ἰπ νι ΐοἢ τὸ Βαγνὰ οαπά Πενία ἴο βἰδηᾶ πὶτἢ δδιθοὶ δὰ Ναίμδῃ, ἐΐ 16 ποῦ ἴο 

6 ἀουδιοα (μδὲ αοὐ᾽Β ἱπιτηοάϊδίο συϊάδηοθ οὗἩ μιἷ8β 116 ὑμβγουρὰ τοστὰ δηὰ ἀθϑᾶ οοπποοιθα 
156} πῖῶι (666 ἴπγθῸ σοηδρίσθουβ ῥσορμοίΐο Ῥϑιβοηδζοθ, ἩΒΟΙΔ ἯΘ ΠΘΙΘ ΘΩΘΟΌΠΙΟΓ ἰπ ἷ8 
ΒΙβύΟΥΥ. 

ΤΊιΟ εἰρη ἤσδποθ οὗ ἔπ Ῥγορβοίίο οἰ ϑιηθηῦ, ᾿ὩΒΟΡΑΓΘΌΪΥ οοππθοίοα τ} (ἢ 6 ἐποοογαίίο, ἰδ 
ΤὨοΓΘΟίΌΓΘ ζτοϑὺ Θβοῦρἢ ἴῃ ὑ86 οοηὐθηῦ οὗ ΟΣ ΒΟΟΚΒ ἴο 6ϑ δ Ὁ} 18} ἔπτο ὑὶηρα: 1) (δύ [86 δοτ- 
Ῥοπί ἴοι οὗὨ [μο66 ΒΟΟΙΒ ἰ5 ἐῃγουρμουῦ Θοη ΣΟ] θα ὉΥ ἴδ ἐποοογαῖϊο ρσγορῃθεο ροϊηῦ οὗἨ νίϑυ, 
δὰ ἰμαῦ {86 οοηΐθηΐ 888 ἃ δοστεβροηάϊηρ οοἱοσίηρ, δηὰ 2) (μδὺ ὑπιῖ8 οοθηϊ, ἃ σγοδὺ ρμϑτὶ οὗἁ 
ἴδ αὖ Ἰαδβί, τγδϑ ὑδίκϑῃ ἔγοιι 8 ὑγδάϊ ἴοῃ τ οδθ οθηΐσο δηὰ βίαγίηρ- οἰ γὰ8 ἴῃ ἔῃ σα δηὰ 
ἐπβιιοηί] Ῥγορμοῖίς Οτγάοσ. 

Ουν ἰηνοδιϊ αι οη 85 μυ5 ᾿οὰ 8 ἰο {89 αποαίίοι Θοποογηΐης {Ππ6 οτἱχίη ἀπ ροηοϑίβ οὗ 
[80 Βοοῖκα οὗ βδιηγαοὶ, ἕοσ [6 Ἀπδσοσ ἴο ΜὨΐοΝ, 80 ΤᾺΣ δὲ ἰδ 8 ροκβί]θ, γὸ βανο ραϊποὰ [δ 
ἨΘΟΘΒΒΘΙΥ ἰουπάδοπ ἴῃ [Π6 ΘΧδιηιϊπαίίοη οὗἁὨ (9 οοπΐοηῦ δηὰ οδαγδαοίοσς οὗ (9 Βοοῖκβ. Ἧγο 
τηυδὺ ὮΘΓΘ ΟΟΙΩΘ ἴο ἃ ἀθοϊβίοῃ σοβρϑοϊΐηρ {86 δοιύγοέδ, [μ9 αμέλον, δηᾷ {80 ἐΐπι6 οΥ̓Ὠ οοτωροεὶ ίοη, 
ἴπ ΟΓΘΥ ἰο ὀσχρί δίῃ δρργοχίπηδίοὶυ [86 Ὠἰβίοσί δ] οτἱχίη οὗ 86 ποσῖ. 

[Τὸ Δέδοοίανιο ομαγδοῦου οὔ “" ββδιλιθὶ᾽"" ἰδ οὔθ οἵ ἐΐα ταοσῦ πρατίοα ἔδαίαγοα. ΤῊ οοηίγαὶ 
ἤρατο οὗ ἴθ ὈοΟΚ, Πανὶ, '8 δἷδο ἔμ οϑῃίγαὶ ἔἄσυτο οὔ Μοδβίδηϊς ῬσΟΡΏΘΟΥ, (9 ἤδη ἩὮΟ; 
τηοβὺ οἵὗἁἨ 8}} ΟἹὰ Τοβίδιηθη - ρογβοπαροθ, ἰῃ ἷ8 11, ὀχροσίθποθβ, πὰ ομδγδοίοσ, βΒΌτηβ Ρ ἐδ 
1118 οὗ [89 βογσυδηΐ οἵ αἀοά, δηὰ ἴδ τοργοβδοιί (89 ρτοαὺ Ηοβὰ οὗ (μθῶὶ αἱ]. 1 ἰβ ἐπ ἐμΐθ 
Βοοῖς μδὺ {86 ὑμιγθθ ϑἰϑιμθηίβ οὗ 6 76 ἰδ βία, (6 ργορβοίϊο, ρυϊθβι!υ, δηα Κη αν οἴῖοοθ 
ΔΙῸ ἢτγοὺ Ὁ} οα Ὁ] 56, ἀπὰ ποῖ ΟὨἹΥ ἢχ {16 ἀογοϊοριαθηίΐ οὗ [86 ὑγρῖο8] [δγδοὶ, μαΐ βοὺ ἴογί 
189 ἔιποϊίοην οὗ (6 Αποἰηϊοα 1,δρᾶθν οὗὨ [86 ἐγ 1δγδθ]. ΤΙ ΐδ ἔθαίαγο οὐ (9 Βοοῖκ '8 00Π- 
ποοὐθα ἱτατηθα δύο τ] ἰΐδ ἐΠθοογδο- ργορμϑῦσαὶ ομαγδοίοσ, δηὰ χίνεβ ἰο {89 ἰδίίοσ ἐΐβ }}} 



δ. ΤῊΒ ΒοΟύΌΒΟΕΒ. Ὧ9 

δἰ χη ἤσδηοθ. 170 18 Ὀθοδῦβο {86 ἰκϊηρσ οι οὗὨ [8Γ8 61 18 ῬγΘραγδίογυ ἴο δηοίθμοσ, δηὰ Ὀανίὰ ἰἢ9 
ΦΟΓΕΓΌΆΠΙΘΓ οὗἙ δἰβ στϑαΐοσ βὅοη ὑμδὺ [818 ἰδίου ἷἰβ οὗ ἰγαπηβοθῃμάθηῦ ἱπιρογίδηοθ. Απά, δ ἴδ 6 
ΘΏΕΓΙΑΙ ρῥγϊμοΐρ᾽]οβ οὗ Οοα᾽ 8 ἀδαϊἑηρσβ πὶ} Η 8 βογνϑηΐβ 816 [8:6 Β8Π1Θ ἔγοπι δ66 ἴ0 8336, ἯἯ6 ΙΩΔΥ͂ 
866 ἴπ (μιἷ8 ὨἰδίοτΥ οὗ 86 Τογίιπο8 οὗ ἰδγαϑὶ δηὰ 118 ἰθδάθβ δὴ δηϊοἱραϊζοη οἵ [89 Ὠϊβίουυ οὔ 
[86 Ἰαἴος Ὀιβροπβαίίομ, αἰδύλ ΠΟΥ τηδγκοα ἰῃ Ργορουθοη ἴο [86 ἐμϑοοζαὶΐο ργοϊηΐπθησο οὐ [ἢ 
Ῥδῖβοῃβ δηᾶ δουϑηΐβι ΤῈ ῥγοοϊδιηγδίίοη οὗ αν α 88 Κίηρ μ85 18 οουαπίογρασί ἰῃ [6 Δηποιηοθ- 
τηθπὶ οὗ [89 βοίζηρ ἂρ οὗ [μ6 Ὀϊνίηθ ὅοη (68 ΧΙ. 88); αν] 5 οοηνὶσίοη οὗ [86 ργοβοσνίην 
Ἰοτϑ οὗ αοα ἰοναγάβ Ηἰβ βογνυδηίβ ἰ8 [1816 ἴπ [86 τοϑυγτθοίίοη οὗὨἩ ΟἸὨγὶδὺ (Αοἰα χἰϊὶ. 34-87) ; 
δηὰ αν 5 ρύγζροβο ἴὸ Ὀ0114 ἃ Βοῦβο ἴον [6 [ωογὰ ἰβ ἴμο οοοββίοη οὐ {86 ῥγοῃηΐδθ οὗ δῃ ϑυδ- 
Ἰαβίίηρ βεοὰ (2 ὅ'δπι. υἱὶ. 18), δῃὰ (μὲὶβ οουϑηδηῦ ροϊηίθ ἃἷτὰ ἰο ὑβ9 ΒΙῃύθουβ Βαϊον (2 βδιη. 
ΧχΊ, 1-7) δ ἴ86 οοηδυϊησλδίϊοι οὗ 8 ορθδ. Τθυβ ὑ86 πΏοΪΘ ΒΟΟΙΚ ἰ8 δὴ δη οἰ ραιΐοα οἢ 8 
Ἰονοῦ Ὀ] δἰΐογπι, δηὰ πὶ ἱπηροτγίοος πγδίοσίδι, οὗ [86 γι δρί γι] Κίηράοηι οὗὨἨ ΟἸγὶϑί. βίδίἊ 
Οὐπιπιεηίαγυ, Ιαἰτοὰ, ἴο “Βδιι6} " : “186 ὙΘΙῪ 0116, “186 ΟὨτίδι, σίγα ἴο (86 [μογὰ “9690 
(1α Μεῖξ, 1. 16 δὰ οἰβον 6 Γ6) ἰδ ὅγοὶ Ἰουπὰ ἰπ 1 βδηι 11. 10; δηᾶ [9 οἴμοσ ἀοεϊ πδίϊοη οὗ 
186 Βανϊοογ 88 ὑμο “βου οὗ ᾿Ῥδνιὰ ᾽ ἴα αἷρο ἀδγί νϑὰ ἔτουι 2 βἴδιῃι. υἱὶ. 12-16.) ὙΨΟΒΡΒΎΟΕΤΗ, 
Τηϊτοά. ἴο “ Ξαπιυ6] "": “Το Ὀοοῖϊκ οὗ ϑβδιλϑὶ οοουρίοθ δὴ ππΐααθ Ρ͵Δ00, δΔηὰ 88 ἃ βροοὶβδὶ 
γψϑ]υθ δηᾶ ἰπἰεγοδῦ, 88 γουθϑ!ίηρ (89 ἰκπράοται οὗ Ομ γίδε, 1 ἰδ [μ9 γοί ΐοοϊς ἰπ ΗΟΙῪ Βοτίρίαγθ 
ψὮ1Ο. ἀθοίαγοϑ (86 [ηοΑγηδίίοη οὗ ΟἸσὶδὶ 88 ΚΊηρ---ἰη ἃ μαγίζου δῦ ἔλπλ}]}Υ---ἰῃο ἔδυ ἱγ οὗἨ Π) 8- 
νἱὰ. [ἐ ἰβ ἴδ ἤσβι θοοῖ ἰῃ βογίρίαγο πο δηπουποοὰ ἐμαὶ ἴμ6 Κίηράοχα ἐοαπαἀοαὰ ἴῃ Ηΐπι, 
ταϊβοα ὯΡ ἔγοπι ὑμ6 βοϑὰα οὗἩ αν, νου] Ὀ6 απΐνοσβαὶ δηα ονουϊ δίς, ΗθΓΘ δἰδὸ (9 ρσορδϑῖίο 
δοης οὗ ΗδΏΠΔᾺ ρμἶνοδ ἐμ οἷὰθ ἴο ὕδ ἰηϊογρτοίδοη οἵὨ (8 ἰδίου." ““Αἡ υπἰηδρίγοὰ Αη- 
Ὡ81181 οουἹὰ Βαγάϊγ μδγνο ἰσχοδίοα (86 ἰδίουυ οὗ ὅὅδιωυοὶ, βδιϊ δηὰ θδνὶα, ἱὰ δι ἢ ἃ ἸΏΔΏΠΟΓ 88 
ἴο ἀἰκρΙ ΑΥ̓͂ ργθρδγαίοσυ δηᾶ ρσγορβοίϊς Τογοδβδάοπίηρ οὔ [89 οἶἶδοθ δῃὰ οὐκ οὗ ΟἸσίδι δα Ῥγο- 
Ῥδεῖ, Ῥγίοδυ δῃὰ Κη, δῃὰ οὗ [86 ἰδίοσυ οὗ δυάείβπι ἰῃ σοὶ αίϊοῃ ἰο Η]π)."--Βαῦ τ 8116 0}}18 
ἰδβίοτγυ οὗὁἩ αοἀ᾽Β Κίηρσάοχι ἴῃ 18 ΘΑΥΙΥῪ ΘΑΓΒΙῪ ἱηγοϑίίαγο 16 ὑΒ18 ἐΓ]Υ 8 ΓΟγοβδαονίηρ, 8 ἷδ- 
Τογῖ λα] ἰΥρῖο 8] ῬγΟΡΒΘΟΥ͂ οὗ (6 δη ἐγ ρῖ68] πρὶ ἰδ] Κιηράουι οὗ ΟὨτίβῦ, τὸ ταυδὺ ζυγά δραἰηδὺ 
ΔῊ ΔΙΌ ΓΔΑΙΥ ΟΥΡῚ64] ἸηἰογρτοίδἝου οὗ ἱπαϊν  ἀυ4] ἰΔοίϑ (Ἰη το ΤΥ ΟΒΡΌΒΎΟΕΤΗ ἰῃ Ὠἷβ Οοτημαθη- 
ἴδ: οἵου) οἶδ 8), Α ἰδίου δὶ ἔβοῦ ὑπαὶ βυβίδι β 8. οἰθαῦΥ ἀοβηθαὰ δηὰ ἱπηρογίϑηϊ το]8- 
(ἴοι ἴοὸ 86 ἐμοοοσσαιὶς κίηράομι, Ἔχργοδδίης ἴῃ ἐ86} ἃ [πἀδιηθηΐαὶ βρὶ τὶ 4] ὑγαῖ, τὺ 6 
[86 τγρ6 οὗ βοῦηθ οἴϊιοσς Ηἰείογὶςδὶ ἴβοὶ ἰὰ [26 ΝῸΝ Ὀἰδροηβαίίοιῃ ἰμδὺ ΟΣΡΎθββοθ 10:6 ΒϑϊὴΘ 
δρ᾽σαλ] ἐσαϊῃ. ΟἸΒογνσῖδο {86 ἀἰδύ ποίου Ὀθίτγοθη ἴγρ6 δηὰ ἐἰΠ δίγαϊοα ταυδὺ ὍΘ σΑγοία ἢν 
ταδὶηἰαϊποά, Οπ μΐ8 ζθῆθγαὶ βυ ͵]οοῦ ἘΛΛΙΒΒΑΙΕΝ ΒΒ “7νροίοσν,)" δῃὰ ἷβ “ γορῆεον," δυὰ ΗΒ. 
Ῥ. ΒΜΙΤΗ Β ““Ῥγορῆοσον α Ῥγεραγαδίοη [ογΥ Ολγίδι᾽" ΤΑΔῪ ὯὈδ6 δΔανδηϊδ ΘΟΌ ΒΥ ΘΟΠΒΌ](6α.---ΤῈ.]. 

ἃ δ. ΤΗΕ ΒΟῦΕΟΕΒ. 

Α5 ἴο {86 δομγοῦν οὗ ον Βοοΐκα, ἰῃ [86 τοῦ ρ͵δοο, ἰδ 18 ζΘΏΘΓΑΙΥ δαταΐἰοα {μὲ (μι οἷν οοηίοηΐ 
8.28 Ὀδ6ῃ ἰδίκοη ὕγοπὶ ναγίουδ δοιγοέε; Ὀπὺὺ ἴῃ ὕλ.6 ἀοίοτταϊ δίίοῃ οὗ ἔι 6860 ΒΟ ΓΟΘΒ ΟΡ  ἱοηΒ αἰ δ 
ψϊάο]γ. Ἧγ7ὸ 58}8}} ἔσει ἀϑυθῖορ ΟἿΓΪΓ Υἱϑν οἱ [86 Ὀδδὶ8 οὗἉ ἴ.ο γοβυ δ σοδομϑα ἴῃ (6 ργθοθάϊης 
δβοοϊίοῃ, δἀορίξηρ, ΒούΤΟΥΟΓ, δὖ 86 ουἰδοῦ, (Ὡ6 ΘΧΟΘ θη οδηοη [ὉΓ ἐμ ῖβ ἰηνοϑιϊζαίοη ᾿ ἰοἢ 
ΒΙΊΕΕΚ [88 Ἰαϊὰ ἄογσῃ. ΗΕ βαγε ( Εἰπὶ, Ρ. 866): “ἢ πιαν αδδις υοἱξλ, ἑοἰεγαδίς οεγίαϊπίν ἰδαΐ 
ἐλ αἰΐδον φ ἐδέεε δοοῖε, δεοίο8. ἰδέ ροείέοαίΐ ραδϑασέδ ιυλίοὐ, ἠδ λαδ ἱπέγοαμοεά, ἵπ ϑοπις Ῥαγίδ 
͵7ουπα απὰ ιδεα ιονίέδη, ηιεπιογίαϊδ Ὁ {0:6 ἐΐηιεδ απ ευδηΐδ 9 ιολίοΥ, ἦε ἐγεαίδ, δι ἐξ ἐδ ἱπιροδοὶδίδ 
ἐο αἀείεγηεῖπε ἰῤλγουσλουξ ιοἰδδ᾽ ἀπν οενίαϊπέψ ον οὐδἔ ραγίϊοιζαν ργοδαδὶἐέψ (88. ΒΟΥΘΙΔΙ τηοάθγη 
ΒΟΏΟΪ τα 86 αὐἰξοτηρίοά ἴο ἀο, 5860 θΕ ἾΕΤΤΕ, ἢ 179) λοὺῦ πιαῆν δαγίον γἱέϊπισο ἐδα αὐλοῦ κιδέ8, 
ΟΥ ῬὈτεοΐδεῖν τοδλαέ ὧδ λα ίαξεη ὕγοηι ὁη.6 οΥ (δ4 οὐδεν." 

ΤΏ Ῥοδί οῃ δηὰ ἱπροσίδποο οὗ [86 ρ»γορλείτοαϊ οἰοπηοηΐ οὗ 86 ΒΟΟΪ8 τηδῖκου ᾿ξ Ὀοίοσθ δπα 
ΨΟΙΥ ῬΓΌΌΘΌΪΟ (Ππδὺ [86 δυΐδποῦ ἰοοῖκ 8 Θουγοβροῃάϊηρ ρουγϊοη οὗ ἷ8 τλδίῦοῦ ἔγομι τγιἐὕθη ἐγ - 
ἐἴοπβ οὗ »γορλσξοαὶ ογίσίπ. ΤὨθ ἀογοϊοριηοθηὺ δπαὰ ἰηῆἤμποηοθ οὗ 6 Ῥτορβοίίς Οὐάοσ ἱβγουρ 
δᾶ ἀπο γ β'διηθοὶ, οδρϑοΐδ!]γ πῃ ἐδ 6 σοΙρσ  Υ οὗ ἐμ 6 ““βοῃβ οὗ [6 ρσορμοίβ," πηϊο ψὰ8 
τιπάον ἷ5 ἀϊτγοοίίοι, οοἰποὶθθ τὶ ῖὰ [86 Ῥορσίπηΐηρ οὗ [86 οχίθηδὶγο ΕΣ ΘΣΆΣΥ͂ δου νἱτγ, (6 οὈ͵ θοῦ 
οὗ πιο ἢ ψδϑ ἐδα λίδέονν 97) δγαεῖ ἑη ἐλε σλέ 97) (46 Τἧδοογαοψ. ΤῈ ἴΠ6 Βαπάβ οὗ ΡΧΥΟΡΒΘΟΥ ἰΑΥ͂ 
11 ὑποοογδιίο τυϊεηρ οὗὨ ΒἰβύΟΥΥ, ἰῃ πο (818 ΕἰδύοσΥ γγὰϑ ἀθβουὶ υοὰ, ἱπ 8 ουδιγαγὰ Ῥγορτοδδ 
πὰ δοοοζάϊῃᾳ (ο δ ἱπίοσηδὶ οοπηῃθοίέοῃ οὗ οϑιδὸ δῃὰ οὔδοῖ, ποῦ 88 ἃ τοῦθ σΟΘῸΪ οὗ Βαμηδα 



80 ἹΝΤΒΟΡΌΟΤΙΟΝ ΤῸ ΤῊΕΞ ΒΟΟΚΗ͂ ΟΕ ΒΑΜΌΕΙ,. 

ἴδοῖοτβ, Ὀὰϊ τδίμοῦ δοοογάϊηρ ἴο [86 8}1-δομέτο Πρ αὐνίπο ἔδοῖοσ, δηὰ ἰπ ἔὸ Πρ οὗὁἨ Οοά 
δυϊάρδηοο ὈΥ Ηἰδβ ΒΟΙΥ νὶ}} δηὰ Ηΐδς τοἰγὶ θα νο τἰρ αὐθοῦβηθ85, {δῦ '5, δοοογαΐηρ ἴο ἐῤεοογαξίο 
Ῥτγαρταδίίθιι, ἱπ ογδν ἰμαὺ ἴῃ (16 ταΐττοῦ [86 τονϑὶ δὐξοηβ οἵ [86 ᾿ἰνὶπρ δηα πο) Οοἀ δηὰ ἰδοὲς 
οχρογίθῃςοθ δηὰ ἰοσίπποο, πίοι δὰ ἐποὶν γοοῦ ἴῃ [πο ἀἰγίηθ τἰρ θουδηθαα, ταὶ χῦ δ6 θοὲ Ὀ6- 
ἴοτο [80 ΡΘΟΡΪ9 ἴοσ ναγπίησ, ἴοσ ἐμγοδίθεΐηρ, δηά ον οοπδοϊδέέοηυ. Τΐβ τἂβ οἰ ΘΑΥΥ [Π6 6856 
ἴῃ δ πιοϑῦ Πουνίκδϊης ρογὶοὰ οὗ [9 Ῥτγορμοῦσ Ογάογ, τ ΐοιι οοἰποίἀοθ Ἡῖ ἢ [86 (ἰπι6 ΟΥ̓ [86 
Κίηρ, ἴον δἱπιοαύ 41} ὑ89 Ὀοοῖκβ Μοὶ “ΟὨγουΐο68᾽, οἰΐδθ ἴον ιο ἰδίου οἵ ἴϑγϑοὶ ἔγουι ϑανυϊὰ 
ἰο Ηοζοϊκίδη διὸ οδ θὰ ργορβοίίοδὶ εἰκίοτίθθ. ὙΤΒΟΌΖὮ 1 ΠΥ 6 ἀουυὐέα} ἐπ ῥαγι θυ ]δὺ ἰη- 
δἰδῃοοθθ, οοπδίογοὰ δραχύ ἔγουιι 86 τοδὲ, ὙΒοΊΠΟΣ 116 ὩΔΙῚΘ οὗἁἨ [86 ῥτορβοῦ ἱπάϊ σαΐθη [89 δι θοῦ 
οΥ ἐδ οὨϊοῦ ρογϑοῦδρο οὗ ἔδὸ Εἰβίοσυ, ἴου ὀχσδιιρ]θ “186 πογὰβ᾽ οὗ Ναίμδη ἐπ ργορβοί, γοὶ 
ἷπ χϑηθγαὶ [86 γϑὺ ἰ8 ὉῪ ἔδν [ἢ}9 ἸΏΟΓῸ ῬΓΟΡΘΌΪΟ, 88 ΔΡῬΘΒΓΒ ΘΒρϑοΐδ!ν ἔγοῖ 86 {{106 Νοδυδίῃ 
ΑΒίδἢ [ῬΙΟΡΒΘΟΥ͂ οἵ Α4.], Ομδσζοῖὰ “οὶ [νἱβίου οὗἉ 2.], σβδζοη [βαΐδι, ἀπὰ ἔγομι 3 ΟἸἜγοι. 
χχνὶ. 22, τ θγο 1βαϊ δὴ 18 ΘΧΡΥΘΘΘΙΥ δαὶ ἴο 06 ὑπ6 δαΐμοῦ οἵ ἃ Ηἰκέοτυ οὗ ὕσσίδῃ (ΒΙΞΕΚ, "Ὁ. 
168.54.). Αοοοτάϊΐηρ ἴο ἔδο ἐδαίϊτη ον οὗ ἰδ ΟἸγοηΐοῖϊον 80 ἔγοθ δυϊμοσίζδοθ οἡ πο τῃ9 
δον οὗ ἐδ ΒΟΟΙΒ οὗ Κίτηιρβ Ὅδδο8 δα ῃϊδίοτυ, “186 Βοοῖκς οὗ (μ6 Αςίς οὗ βοϊοιιου, ἢ Βοοῖκ 
οὔ τὸ ΟὨτοηΐοῖοβ οὗὨ (89 Κίηρβ οἵ [εγδοὶ, δὰ ἔμ Βοοῖς οὗ (πο ΟἸτοηίοἶοα οὗἨ πὸ Κίηρβ οὗ 
ΔΦυάδὶ ᾽" (1 Κίηρε χὶ. 41 ; χίν. 19, 29), εῦο οο  ϑούουβ ἤοπι Ῥτορμοίϊσαὶ εἰδέοτί σα] ὈΟΟΪΚΕ, 
ὙὮοδΟ δυίδοσ ᾿ἰνοὰ δὺ [86 βδπὶὸ {ΐπη9 τὶϊὰ οὐ δον (86 ονοηΐ Ἡξιοἢ ἴΠ6Υ τοϊα θὰ. ΤῈΘ 
δαΐπον οἵ [86 ΒΟΟΙΒ οὗ Κίηρε, ἰὼ [80 Εἰδίοτγ οἵ βοϊοιηοι (ἰπ τοὶ ϑονοσαὶ βοοξΐομα τὸ ἰάθηϊὶ- 
68] πῖῖ [86 δοοουῃῦ ἴῃ “ ΟΒγοηΐο1686,᾽ δο ἐμαῦ [89 ἔττο δζὸ ἴδίκθῃ ἔγτουι ἐδ: βδθ ΒΟ ΓΕΘ) γοΐδιβ 
ἴο “ ἴ00 Βοοῖς οὗ 89 Αοἷα οὗ Βοϊομιοη," π}1190 “ ΟἸγοηΐοἶο5᾽ ἱπείοδα οὗἨἩ ἐδιῖβ τοΐθσ ἴο ἐδ9 

“πογὰβ᾽ (31) οὗἁὨ [89 ῥγορμοὺ Ναδίβδη, ὑπὸ “ Ῥσορβϑογ᾽ (7.822) οὗἨ [19 ρσορμοῖ Αἰ οὗ 

ΒΒΙΟΙ, δαὰ [89 “ υἱβίοη ᾽᾿ (ΠῚ) οὗἩ [89 δβοὸὺ 1Δ4ο (2 ΟὮγ. ἰχ. 29). ὙὝΤΒοῦο [86 ἄγοι ἴοσ 1ῃ9 

ἰδίου οὔἴδο Κίηχε, ἔγουλ Βομοῦοδμι ΟΠ, οἰΐοα (80 Βοοῖς οὗ 89 Κίηρβ οὗ 7υάδι, [πὸ ΟΥΠΟΓ 

οἰδοθ “(9 ποσὰβ (3) οὗ ([λ6 ρσορμοὺ Βμοιιδίδῃ διὰ οὗ [89 δϑοῦ 1Δἀο᾽ (Βοβοθδοδιι, 2 ΟἿ σ᾽ 

χὶ!, 16), (9 “ΤΟ (τ! ἀγαθ ἢ οὐ Θοπιπιθη Δ.) οὗ (9 ργορμοῦ Ιἀἀο" (ΑὈΐ δα, χίιὶ, 22), “189 

πὶ ἐἰηρς (3203) οὔ (86 ῥτορμοῦ Ικαἰδ᾽" (Ὁ είδ, χχυὶ. 22), “106 πογάβ ("γ3) οὐὗἨὨ [δ βϑϑῖβ 

(Μαμδβθοῖ, χχὶϊὶ, 18,19), “(6 πογάὰβ (31) οἵὐἨ Φοια, 9 δοιὰ οὗ Ἡδπαηί," “πΒῖο ἢ δ .Θ σὸ- 

οογάοά ἐπ ἐμ6 Βοοκ οὗἉ [μ9 Κίηχβ οἵ 1βγϑοὶ" (δομοββαριιδι, χχ, 84), (δ υἱδίου (}}}Π}} οὗ 1δαϊδῃ 
(Η Ἴζοκίδι, χχχίὶϊ, 82). 

Νονπ ἴῃ 80 ΒΟΟΙΚΒΕ οὗ βαμηυοῖ πὸ ἀο ποῖ δ" ΔΗΥ͂ δβυοῖ γοίογΘ 65 ὑο Θδυΐὶοῦ ἰοίονίοδὶ 
πτὶυηρθ 85 θαδία οὗ [Π6 ἰϑίογυ, 85 ἴῃ {6 ΒΟΟΙΚΒ οὗ Κίηρβ δῃὰ Οδγουΐοϊοθ; Ὀπὺ ἰδ ἄοοβ ποὺ 
186 ηοθ [οἸἴον ἐμ δὺ (0 Βοάδοίον ἀἰὰ ηοῦ τ80 Βιοἢ δυιμοσίτἶοθ, ἐπα 0 85 ΠΟΥ τγ88 0 ποϑὰ 
ἴο οἷΐο ἰβοπι. ἔ (δ ρτορμοίϊοδὶ ἰδίου: ΟΣΤΆΡὮΥ ΟΟσΌΡἑΘ6Β Βοὸ ἱπιροτίδηϊ 8 Ηἶδοθ ἱπ [86 ΒἰβΌΟΥΥ 
οὗἩ Βοϊοπιοι δηᾶ {86 δυσοοοάϊηρ Κίηρθ, γ6 ΤΏ ΔΥῪ μ6ηο6, ἸοΟΚίηρ ὑ80Κ, βαγτἶθο (Πδὺ 6 ΓΘ ΓΘ 
δἰ τ 7 ΒΟΌΓΟΟΘΒ ἴον (86 ἰδίοιγ οὗ αν, Ὑδο, 88. 888 Ὀόθἢ ΒΗΒΟΎΤΏ, ὙΓΔ5 80 ᾿π0ἱ δύο Υ οοππηοοίοα 
πὶ [6 οοτητα πη 166 οὗ ργορμοία.Ό [ἢ τοδροϑοῦ ὑο (δ ποῃ-Ἰπ δ η 0100 οὗ ΒΌΘὮ ΒΟΌΓΟΘΘ ἰΐ ἰβ ἰο Ὀ6 
τοιηλυκοα ἰμδὺ ἴδ ἔδεί μοῦ [16 ΔυίΠοΥΒ οὗ [86 Βοοῖβ οὗ Κίηρθ δηὰ ΟἸσγοηΐοίοθ βιοοά ἔγοσῃ ἴδ 9 
ἐἰπιοα οὗἨ τ Β1ΟΩ (ΠΟΥ͂ ντοῖο, {8.6 Τοτὸ σα δἰ ὑθ ΤΠ6Υ που]ὰ ἔδε] ἰΐ ὕὉ0 Τχβῖκο ὌΧ ρτοθ8 τηϑηζίοη οὗ 
ἐποἷν δυ  ογοα, τ ΐςἢ, Εἶπ [6 ονυθηΐθ, θγο οα δοοοποὺ οὗ ἔϊο αἰπίαδῃηοο ποὺ πὸ Κπόπτη ἰο 
ἐμοῖν τοδάθσβ, τ Δ116 1 που ]ὰ ποῦ βοθπι ὨΘΟΘΑΒΘΙΤῪ (0 δὴ δυο ῦ ΜῈ ἴνϑα ΘΟΙΙΡΑΓΔΟΣΥΘΙΥ ποδῦ 
ἴο 86 ονϑηὺβ Ὑδῖο ἢ ἀοβοῦ οά, (88 ττῶδ (86 οδδὸ πίῃ (9 δυΐδοῦ οὗὨ οἂσς Βοοῖκβ, οὐ Δ’ ο Σὰ 
866 ὈΘΙΟΥ), [0 Ὠδῖηθ9 ἴο Ὠΐᾳ τοϑάουν δαϊπονί(ἷοα πότη ἰο ἔποηι, δᾶ ὑπῈ85 ὑο οοπιπμοπὰ (ἢ 6Γ6- 
αἸΌΣ  ὴ  οὗἁ Ηἷδ ἰδίοΥῦ (860 ἩΑΈΥΕΒΝ., Ρ. 148; ΤΗΕΝ., Ρ. ΧΙΝ.). Βαῦ οἱ {80 οἴδιον ᾿ιδῃᾷ, 88 
ΟἿΌΓ ΔΪΒΟΣ 'ῬᾺΝ ποῦ ΠΟΑΡ δῃουρὰ ο (ἢ 6 ἐἶτηθ οι Ὀγδοϑὰ ἰΒ ἰδ Εἰ βίΟΥΥ ὑὸ ἀθβοσῖθο ὑπὸ ϑυθηΐβ 
οἴ 818 ρογίοα δα ὁΘὴ9 πο ἢ᾽δϑα ἐαζεϑη ραγέ ἴῃ (681, ΒΘ ντλδ πού ἰῃ ροαίξῖου ἴο μὲνϑ 50 ἀἰδεϊπεῖ δὰ 
ἀοίαἰ]οά δῇ δοοοῦῃξ δ ἯἯΘ ἢδυθ, Πη]6κ8 Ἦ6 ᾿84 δοϑϑδϑδ 0 τοῦ [.}} τυ θη δυϊμοτέεῖθο θοαὶ θο 

[80 ογαΐ ὑγαάί οι ἰο ποῖ, ἰπ οτί ϑαΐδὶ Ηἰπύοτίθβ, δὸ τωυοὰ γαῖα ἰδ ἴο Ὀθ δἰἰδομοα, 

ὟἯ7ο Πιαυο δ γθαυ βοϑὴ [πδὲ Ἰατρο ῥϑτίβ οὗ {πο Ηἰδίουυ οὗ θαυϊὰ, δηὰ ργθο βου [ποθ πὶ ἢ 
Κὸ τηοϑῦ ἰηΐο ρϑγεϊσα]ατβ δοῦσα Ῥδιβοῦβ δηὰ ἐδοίβ, ροΐπῦ ἴο [9 βοβο0ὶ οὗ ἴπ0 Ῥτορποίβ π Β8- 

ἸΔῈ; 1 Κίδῃῃ. χίχ., χχ,, χχίϊ., χχν., χχυΐϊ!, [ἢ 1 βΐδιι. χὶσ. 18, ἴπ [πὸ εἰδίθηιθης [μδὺ Πανίᾷ 
“δῇ ΒΔμΙΔὮ ἰο]ὰ 811} ἐπαὶ Ξ'Δὰ] Βαᾷ ἄοηθ ἰο μἷπι,᾽ πὸ παῦὸ ζοοὰ ατουπὰ 0 [80 δεδυπιρίίοι 
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ἰδδὺ ἱπ (δ18 ΘΟΙΜΙΌΠΙΕΥ ΟὗἨὨ ργορμοί τ ποἰϑὰ ἀἄσσῃ ἱπιπηοϑάϊαίοιν, ἔγοαι αν ἱ 5 αἰδίο- 
τἸηθηΐβ δπὰ [86 δοοουηίδ οὗ ἷβ οοπιρδηΐοῃβ, Ὑβδὶ οου]ὰ ποὲ 6 πείθῃ ἔγοτι τῃοὶς οὑγῃ 
οὐϑεσυδύΐου δηὰ δχρογίθῃοθ Οὐωρδιο ΤῊΕΝΙσΒ᾽ τϑιιαῦκα οὐ ὁἤδρ. χχ., ἢ. 90, διὰ 
οδδρ. χν., ἢ. 114,---οδρϑοίδ!! ῦ οὩ οἶδρ. χίχ., Ρ. 89: “αν Β δίδυ ἱπ ἐμ6 βοιπιίμασυ οἵ ἐμ6 
ῬΙΌΡΒοίδ σααγδηΐίθεα (πὸ ιἰδίοσίοδὶ ομβδγβοῖθσ δβρϑοΐϑὴν οὐὗἩἨἁ πμδὶ οἿγ Βοοῖς δβὸ ρασίϊου- 
Δ ]Ὺ σϑοουπία, ἱπ ὑδι 18 Θμαρίοσ δηὰ βοῖὶθ οὗ (86 90] οπέηρ, οὗ Πανὶ Δ᾽ 5 τοϊαϊΐου ἰο Φοηδίμδῃ 
δυὰ ὅδ], 10 Ὀοΐῃρ ὙΘΥΥ Ῥτοῦδ0]9 ἐδδὺ ἐλόγό Πανὶ 8 οσσῃ δοοοῦηίβ γγοσθ ἠοἰοα ἄονη, δηὰ (μα 
[80 ΤΟρΡΟΙί8 Βοσὸ σίνθη 8 Ὀδϑοῦ, ἰῃ μαζύ δὶ ᾿οδϑῦ, οὰῃ ἴμοβ8θ ποίθβ,᾽᾿ [ὑ ἰβ οὐϊἀϑηΐ 6190 ἔγοιι 1 
ὅπ. ΣΧ. ὅ 54... [μδῇ [Π6Γ0 γᾶ 8. βο!οοὶ οὗ [86 ρτορ μεθ δὸ αἰθϑδι, 58} ἀπϑὶ ηρ- ΡΊδοο, ποῦ ἴᾺΓ 
ἔτοτα β'διυ6}᾽ 5 δῦοάθ, διὰ τΘ ΠΙΔΥ ὑδογϑίογθ δαρροβο ὑμδὶ Βοῖθ ἴοο, 85 ἱπ Ἐδπιδ δηὰ οὐδοῦ 
Ῥτοροεϊο οουπλθη ἰἰἶθ8, ὑμοοστδίδο ἰδίου  ΟΩΥΑΡὮΥ γγαδ συ] ναῖοα, δπὰ ἐμδὺ ὮθΓΘ γΧ6 ΠΊΔῪ ἸοοΪς 
0 Ὁ 8 Ῥυίβοὶρδὶ δυϊ μουν ἴῃ 856.}᾽ 8 εἱδῦοσγ. Ἦγ9 58}4}} ποῦ οἵτ ἱ γγὸ βυρροβο ἐμιδῖ, δρϑαγὶ ἔγομι 
ἴμ6 δοοϊίοῃβ ἰπ ΒΟ ἢ. δοοοῦπδ ΔΓ κίνϑη οὐ ργορμϑίΐο δζϑΏοΥ ἐπ ἐμ6 (πιο οὗὨ ὅ'6δ.] δπὰ Ὀαδνίά 
(βαυλυοῖ 5, Νδίβδη β, 6818), 411 ὑμὴ9 πδιργαϊίουϑ δἷδὸ ἱπ πψεϊοὰ ταϑηύΐοι 8 τηδάθ οὗ πο αἶγοοὺ 
ἴηδυσποο οἵ ἔλθ ποτὰ οὗ (89 1,οτὰ οα ἐδ6 Ὠίδίοῦγ (ἴον θχδπιρὶο, ἰα 538.}}᾽ Ηἰδίοσγ, 1 δια. χίν. 
185α., δὰ ἴῃ Τλανὶ ἀ 8 ἰδίοτυ, 1 βδῃι. χχίϊὶ, 1 δα.; χχχ. 76 ; 2 ἴθδιῃ, ἱϊ. 1 δα. ν. 1 ρα; νυν. 18-2δ) 
ΔΘ ἴο Ὁθ Γεΐοιτεα [0 ργορδοίϊο- ἰβίογί σαὶ σϑοογὰβ 88 [8.9 ὈΥΠΊΔΥΎ δοῦζοΘ, 

ΤΥ, πον, νὸ 89Κ 0 ὀχργοδα τηϑηίοη οὗ βιο ἰδίου ΑἹ] υεγϊ ἐἰηρβ οὗὨ Ῥχορμοίϊοδὶ οτἱ κίῃ δυὰᾶ 
οἸδγδοίοσ 88, βοοογάϊπρ [0 [8:9 ρτγϑοϑαϊηρ ἀἰβουβδοίοι, γγὸ δῖ τγαγγδηΐθα ἐπ δϑβιυ τίη ΟΥἩ ῬΓΘΒΌΡ- 
Ῥόδίης 86 (8:0 θαδῖβ οὗἩἉ ΟὟΥ ΒΟΟΪΚΑ, γε9 88}4}} ηοῦ δηὰ [ἴὑ ἰῃ 1 ββδῃιν. χ. 256, τογο ἰΐ 18 δαϊὰ οὗ 84- 

τηῦοὶ “ἰδὲ Βο ἰο]ἃ [80 ρῬΘΟρὶθ [89 πηδηηοῦ οὗ πο Κίπράοπι, δηἃ ττοῦθ ἰδ ἰῃ ἃ Ὀοοῖκ, απὰ Ἰδαϊὰ 
δ ἂρ Ὀοίοτο ἴλ6 [,οτὰ," Τῇ οοηίθηϊ οὗ (μΐα ὈοοΚ ἰβ ποὺ πἰαίοα ; 707 ῦ ὁδῃποῖ βαγο Ὀθθη ἐδ 
“ὁ τβηηο Γ (145) οὗ [πο Κίηρ,᾽ υἱῖϊ, 11-17; Ὀαυΐ ἰῦ πο ἀουδὺ οοπίαϊποά ἐπο οοηάϊείοπβ ἄχοα ὉΥ͂ 
Ββταῦοὶ, Ὁ τ ΟὮ 8 ὈΔΙΣΙΘΥ [828 βοὺ Πρ δραϊηδὺ τπιηὰπθ οχίθηδίοη οἵ (πὸ ΣΟγΔ] ρονογ, δηὰ ὑμ9 
ἀυιίοα δηὰ τἰριῖ οὐ [6 κίπρ τότ ἄχϑα δίγον [6 πόγη οὗ αοὐ δ πὶ], ἙΕτοαι ὑπ9 οχίβίθηοο οὗ 
τἷ8 νυϊηρ οὗ Ξδπιυοὶ, λοι ἀἰά ποὺ οομθ ἱπίο φϑηοτγαὶ οἰγουϊδίίοι, αΐ, τὶ ἐδ ἔπ πᾶδ- 
ταθηίδὶ Ἰδν οὗ [80 ΤΉ ΘΟΟΣΔΟΥ, ἰ.6 Τογαὰ [18], ντδϑ ἀσροείἐδα ἰπ [06 βιΔηοσίθαιγ οὗ αοά, τὸ 
ΤΑΔῪ πίον ἰμδὺ ΒΘ Εἰμπθο] ἢ, 1 Κὸ {Π|6 Ργορῃοίίο οοταπιθηἑεῖοθ, οὗ Ἡἰοἢ ἣθ 85 [86 οαηος δηᾶ 
Ἰοδάοσ, οοσσπρὶοά ἰπλδοὶ τ (ἢ ΕΣ ΘΓΑΙΥ͂ Ραγευϊΐα, δὰ ματγίου τὶν ἰῦ Θοοτμ8 οοτγίδίη ἐμ αὐ ἢ6 τγοῦθ 
ἄοπη ἷ8 ργορ ιοίοδὶ ἀθοϊαγαίέοηβ δηᾷ ἀἰβοοῦσβοα, 86. ἯΘ βᾶνὸ ἔμϑια ἐπ 86 τοὶ Ὀοοῖ, βιὰ 
18:6 β6πι6 ὑδίπρ' ΤΊΔῪ ὈΘ δεϑττηθα ΟΥ̓́ ΝΑ ἤδη ἰῃ τοΐογθησο ο 2 δα. νυἱΐ., χὶϊ., δῃὰ οὗ αἰδὰ ἰπ τοὸ- 
ἔογϑησο ἰο 1 βδηι. χχὶΐ. δ, δὰ 2 Νδπι, χχὶγ. 11-14, Βϑοοϊ]οοίληρ, ἔμοη, ἐ 6 Βουτίϑΐηρ ΘΟΏ- 
αἰτίου οὗ ρχορμιοῦϊοαὶ ἰδίου δὶ τίη, δοοοσάϊηρ ἴο [89 οἰϊαϊίου οὗ ἴ8 6 ΟἸγοηΐοἶθβ, ουθη ἰῃ 
186 Ὀορὶπηΐηρ οὗ [86 ΤΟΡᾺ] ροτίοά, ἰὺ ἱβ ἴο ἔπο66 ὑγο9 ρσορ μοί {πδῦ τὸ τουϑὺ Ἰοοῖ ἰο δπὰ ἰῃ9 
οπηάαιοη οὗ [δι ϊ5 ἰδίοσγ. 

ΤΉ ῥτορβοιϊοδὶ δυϊπηογί εἶθβ, ποὺ τηϑατοηϑα ἰπ ουν Βοοῖκα, ἤγουι τ ἱοἢ (86 ὨΙΒΌΟΤΥ ἰδ ἰδ κθη, 
816 ἴουπά ᾿π ἔδοί ἴῃ 1 ΟἾγ. χχῖχ, 29, 80: ““4πά ἐλε ᾿ἰδίουῳ (3) φ' ξίησ αυϊά, ἐλ ἥνδέ απὰ 
ἐλε ἰαεί, δελοίά, ἐξ ἐδ ιογἱξζεπ, ἐπ ἑδς ἀξοίονν (3) 4 δαηιμεῖ ἐδε φεεν, απὰ ἐπ ἐλ6 λλδέονῳ οΓ Ναίλαπ 
ἕλε »νγορδλεί, απὰ ἴα ἐδό λίοίονν 9 Οαὐ δα 8θεν, πὶ τὰ 41} 18 τοΐηι δηὰ εἶδ τηϊσῦ, δηὰ {86 (ἰπλθ8 

ἐμαὶ νοΐ οὐοῦ εἶπ δηἃ ονοῦ [δγ86], δῃἃ οὐοὺ 1} ὑπ6 Κίηγσαομῃβ οὗ 9 οουπηίτίοα." ἘΠῚ [8689 
ψπογᾶδ ἰδο ΟἸγοιίοῖοσ οἰοδοα εἶδ παργαζόνε ο ἐδλ6 λίείονυ φ' Ῥαυΐα (088. Χ.---Σχῖχ,), πὨΪοὮ δρτϑοα 

πὶὶὰ (6 ἰδίου ἴῃ “ Ββδιμσοὶ ᾽᾿ ποῖ ΟὨΪΥ ἐπ ΖοΠΘΓΑΙ Ὀαὺ δ'θοὸ ἴῃ ρασίϊου δι οἴὔϑη ᾿ἰζθγα!]γ, Ηδθ 

τοΐεγα ἴοσ ἔμο ἰδίου οἵ Ὁανίὰ ὑο ἑμσοθ ρσοάποιίοπδ: ἴδο ΠΡ  ἭΘΌΦ "ὙΔῚ [Ὁ͵ογὰβ οὗ 86- 

ταῦθ] {86 5667], [86 Μ33Π 1Π) "᾿Δ5Ὶ [ ογάδ οὗ Ναίδδῃ (86 Ῥιορμϑὶ] δὰ {μθ ΓΙΓΙ Ἵ2 "31, 

Γογάδ οἵ Οδὰ ἐδ θαυ), δῃὰ οἰιαγαοίδγίξοθ {μθπὶ δ [89 βαπλθ {{π|0 88 ἬΓΟΥΚΒ ΥΑ]}118 016 ἴον ὑμοῖ τ 

ξα]ποβα, δηὰ δατηϊκαἰπρ τααὐθγα] οοτηρ οΐθ 88 ὑο [89 {πιὸ ομα δγδοθά, διὰ οἰδθογαὺθ δῃὰ δχδοὶ 

ἦπ οοὐίοπέ. Εν ΔΘ ΠΕγ ἐμ ΟὨτοηΐοῖϊου ρυγροθοα αἰ νίηρ (86 ΒΟΌΓΟΟΘ ἔγοια ἩΘΏοΘ δ6 ἔδκθβ δἷβ 

Ἠξδίοσυ, δηᾷ Ἂδί δυο] βίης ἰώ ὀγϑα ὉΠ} δὰ ὑγαβυπσουγί ΐηοδβ, ἴὺ ἴα Ρ αἰ, ἔγοπι ὑιΐβ ῬΏΓΡΟΒΘ 

οἵ δὶ5, πο τοϊδίοβ ὕο {86 3 .αΐϑ τοοοπηίοα ὈΥ αἷπι, δηὰ ἔτοπι [86 οοπέεπέ οἵ [86 Ἰϊδὺ οὗὨ δαϊμο- 

σι εῖοι, ἴμαὲ (86 “53 [᾿τοτἀ8] πιθδηδ ποῦ πηογοὶΥ ἀφοϊαγαίϊοηθ, ἀἰβοοῦγθοθ οὗ (89 ργορμοὼ (ΗΔῈ- 

ψΈΚΝ., Κατ), Ῥαξ αἷ80 λίδίοτυ οὐ πανταίίοπϑδ; ἴδ τϑιρδὶῃβ ππάἀροοϊἀοὰ δὲ (Π6 ουϊδοῦ τ ΒοῖμοΣ 189 

πδιηοδ Οὗ [86 Ῥγορποίδ ἱπάϊοδίθ [ἢ 6 δα ΒΟΤΕ ΟΥ {86 οὨἑοΥ ΡΟΓΒΟΏΔΩΟδ. [ἢ ΔΗΥ͂ 6886 (ἢ686 {1168 

Ῥοίΐηξ ἴὸ ἱπαερεπάοηξ τί ἴησε, πιὰ ΌΥ ἨΟ ΤΘΔΠ8 [0 πλ6 9 ἀχύγδοίβ ἔτοτα ἃ στεδὺ ποσΐκ οπιἑι]οὰ 



82 ἹΝΤΕΒΟΡΌΟΤΙΟΝ ΤῸ ΤῊΒ ΒΟΟΚΒ ΟΕ ΒΑΜΌΕΙ, 

“(86 οὨτοηίοῖ68 οὗ ἴμο Κίηρό οὗ δ υὐδὴ δηὰ [βγϑοὶ,᾿" δ ΒΕΒΤΗΕΑΌ βῦρροθϑ ( Βίολεν ἀεν ΟἈγοτιϊξ, 

18δ1, Σἰπϊ. 8). Νογ ἰβ [18}6 γἱοῦν ὑθηδῦϊο ἐΒδὺ οἷσ Βοοῖϑ οὗἩἨ ββϑπλιθὶ (μθσλβοῖυοϑβ ἰη ἐμ οὶν οογ- 

τοϑροπάϊηρ ἀἰνίβίοπβ ἀγὸ τηϑδηςΐ ὈΥ̓͂ (μδὺ οἰζαύΐϊοῃ ἀπάεγ ὑπ το ἤδῆιθβ (ΟΑΒΡΖΟΥ, Ζηγοά, 11.; 4. 

Ὦ. ΜΙΟΗΔΕΙΙΒ οἱ 1 ΟἿγ. χχίχ. 29: ΕἸΟΒΗΟΕΒΝΊΙ., Ρ. 487 5α.; ΜΟΥΕΕΒ ὁπ (Ἔτσ, ὑ. 178, δπὰ 

ὝΕΤΤΕ, Ζ πϊ. [Πιἱγοά.] ἃ 192 δ); ἴον [λδ {86 ἴᾳτοο πδῦλθϑ ἰπ [89 οἰϊαϊίοη ΔΓθ ἴο 6 ππαογβίοοα 

85 (μ6 010}68 οὗὨἉ ΤὩγοο ἀἰ δογοηὺ ἱπάοροπάοπὶ ρῥτγοἀμοίΐοηβ [Ὁ] ον 8, ποῦ ΟὨΪΥ͂ ἤγροσα [9 ἔοστῃ οὗ [89 

οἰϊαἰίοι, Ὀαὺ 4180 ἔσοταῃ (86 ἔδοὺ ὑμαὺ “189 ὈΙῦτο οὗ Ναίμδη [86 ρῬγορμοὺ᾽" ἰθ αραΐῃ βρϑοίδὶ]ν 

αὐἀαπορὰ ἴον ὑμ6 Ὠἰἰβύοτυ οὗἉἨ δοίοπιοπ (2 ΟἿ. 'χ. 29); δῃὰ νὸ οδῃηοῦ Βρροθο ὑδιΐ8 ο Ὁθ 8 αἷξ- 

οτοηὺ ποσὶς (αΒ ΠΕ ἮΤΕΤΤΕ ἀοο9, υδὲ δι0.), αηὰ [Βοτοίοτγο 1ῦ 18 ηοῦ 8ἢ δχίγδοῦ ἔγοπι οἂγ ΒΟΟΚβΒ 

οὗ δαυλαοὶ, τ ΐοῃ οχίθη ΟὨἹΥῪ ἴο {868 Ἰδἰίον ρατῦ οὗ Πάν 8 σονγογηιηθηῦ (οορ. ΒΙΕΕΚ, Εν, 
Ρ.161; ἨΑΕΥΕΒΝΊΟΚ, Ρ. 1228αᾳ.; ΤῊΕΝ. ΧΥ͂Ι.; Κειι, 4οΐοσ. ὕέενδ. ὥδεν αἱ ΟἌτοπ., 24956.). 

πον Ἧὸ ΌΣΟΙ σοΙραγθ πο σοηςοηὺ οὗἩ ἴῃ6 Βοοῖκ5 οὗ ΟἸ σοι  ο168 ἴῃ χΤοϑίογθηοα ἴο θαυ Β 
11ὸ νι ΟὟΥΓ Βοοῖδ, τὸ πὰ ἥγοί, [ῃδὺ ἴ1η6 ΟΒ ΤΟΙ οΙοσ, 0 δα άἄπιοοβ ὑμοθθ ἔπσθθ ᾿ΟΥΚΒ 38 8 

οομρ]οίθ δαϊμουϊου ἴον Τϑαυἱα 5 118, παυσαύθϑ τα οἢ ὑμδῦ ἰδ ποὺ ἔοιιπα ἴῃ ον ΒΟΟΙΒ, οβρϑοίδ τ 
ΤΩΔΗΥ͂ ἰἱπρ8 τοίουσϊηρ ἴο ΜΟΥΒΏΪΡ, ῥτοδίβ, δα 1,ουἹῦθϑ; μ6 ΔΙὁ "9 ρχίνϑϑ ἴδ 6 1͵ϑὺ οὗἩ ἢθγοθθ ὙΠΟ 
οδπι6 ἴο Πενία ἴο ΖΚ ας, δπὰ οὗ τϑυσίοσβ ἯΏΟ τη Εὐτὰ Κίηρς ἰὰ Ηοῦτοη (1 ΟἾγ. χὶϊ.), 186 
ἀοἰαὶ] οἵ Πανὶ 8 ργοραγδαίϊοηβ ἴοσ (89 Ὀυϊ]άϊησ οὗ 9 Τοιρὶο (χχὶϊ.), ἐμ 9 παπιθοτίης δᾶ 
ογχϑηϊζαίίοῃ οὗ (89 1,ουἱῦθβ δηὰ ρῥγίθϑίβ (χχὶ ϊὶ.---χχυἹ.), [89 ογχδηϊζαύίοῃ οὗ {89 ΔΣΤΩΥ δὰ [ἢ 9 
Οἶγ1} βογνίοοθ (χχυ]].), [89 τορόσέ οὗ 8 ἰαδὺ δισγϑῃχοιηθηΐβ ἰὼ ὑπ 9 858Θ 1] οὗ [86 ῬθΟρ]θ 
ΒΒΟΤΣΕΥ Ὀοίοτο ἷβ ἀθαΐῃ. εοοημαΐν, ον Βοοῖβ οοπίδίη το [ἢδὺ 18 Ιδοκίηρς ἰῃ ὑμ6 ΒΟΟΙΒ οὗ 
116 ΟἸ του ο168, ἴῸΓ Θχϑαρ]6, ὑΠ6 ἰδίοΥΥ οὗἁὨ ΜΊομΑΙ] δὰ Ὀδνά (2 βδμῃι. νἱ. 20-28), (88 δοοουπὶ 
οὗ Πανὶ 48 κίηἀπιθ88 ἑονγαγὰβ ΜΓΘΡΌ οβμο (2 βδπι. 1Χ.), οὗ ἷβ δά] σν τεὴν ΒΑΙθμοθα (χἰ.), 
οὗ Ναίβδη᾽ β οχβογίδιίίζοη [0 γορθηίβηοθ δηᾷ ἐΐβ γθβϑα]β (χἰὶ.), (86 βοοίζοπ παγγδαίϊηρ ὑμ6 ἱποαϑί, 
1.6 ἀϊδίγβοιίίοη οὗἉ αν 5Β ουΒο δά ΑὐβδϊουμἘ σουοὶ]ὺ (σὶν.---  ὶχ.), [6 ἐπϑαγτθοξίοη οὗἩ Βμοθ8 
(χχ.), ἐμ. δἰοποιηθηΐ 1 [ἢ 6886 οὗ {86 ΕἸ θοομἶΐα5 (Χχὶ.), (86 ταῦ πὶ [86 ῬἈ1Πἰσἰη68 (χχίὶ. 
16-17), (9 ΤΒΔΏΚΕρί νη - ῬΒΆΙὰ δηα [86 1δϑὲ ψογάβ οὐ αν (χχὶϊ., χχὶ δ. 1-7).- Οὐ [δ9 
οἴου μδηά, ἐλέγαν, [86 ΤΟ] ον ίης ἰδ ἃ ΒΌΓΤΑΙΔΔΙΥ διδίθσηοηῦ οὗ (6 ΡᾶΓ8116] βθοίϊ } 8: 

1 δι. χχχὶ. 1 ΟἜτοη. χ. 1--12. 

ὰ 2 βδιὰα. υ. 1-, 6-10. 
ἐ 

χὶ. 1-9, 

' ὼ χΧὶ. 10-47. ΧχῚϊ;, 8--39, 

ἐ ΧΙ, 1--14, ὃ ὼ υἱ. 1-11. 

ὰ χὶν, 1-2, 8-17. 3 ὼὰ γ. 11-16, 17-25. 

ἐ ΧΥ͂,, ΧΥ͂Ϊ. : “Φ΄ γἱ.12-28. 
εἰ ΧΥΪΪ. ἢ ἡ Υἱὶ. 

“ ΧΥΪΪ. : " ψἱϊὶ. 

τ ΧΙΧ. : : ΣΧ. 

ἐὰν ΧΧ. 1-8. : τ χὶ. 1; χὶϊ. 326-31, 
ε ΣΧ. 4-8. : ὡὸ χχὶ. 18-.22, 
ἐ ΧΧΙ. ξ Ἕ χχὶν. 

Ιῃ ὑδι686 ῬΆΓ8]161 βϑοίοῃθ, 88 ΚΈΤΙ, οχ ΒϑΌβ ΥΟΪΥ ΤΘΙΏΔΥΪΒ, “΄ ἢοΐ ΟὨΪΥ 8416 ἐμ ββογί βαπι- 
ΤΩΒΘΥΥ͂ δοοομηΐδ οὗἉ [π6 ΒΟΟΚΒ οὗ βδιλμθὶ Ἰατροὶν 16 οαὐ δηᾶα οχίθηοά, ὈυΓ {86 παγγαίίου οὔ 
ΟὨγοπΐο168 ἀϊ δ᾽ ἔτοτῃ 6 οἱ 6 Υ παγγαύϊοη οὗ ἔμοβθ ΒΟΟΚα ἰἱπ ΒΥ ΤΑΥ͂Θ, ρδγὶγ ὉΥ 4 ἀϊδοσοης 
ΟΥΒΟΡΓΑΡὮΥ δηα γΑΙΙΟῸΒ ᾿ἰ ρὲ] σἤ8Πρ6Β τι ϑυΥ δοοογάϊηρ᾽ ἴο ἐδ ϑέγὶθ δῃὰ υὑϑαρὸ οὗἉ Ἰαΐϑι 
ὉΠ. 68, ΒΟΙΩ ΘΟ ΠΙ65. ΣΩΘΙΟΙΪΥ͂ (0 ΤΆ ΚΘ ΔΠ ΘΧΡΙΓΘΕΒΙΟΩ ΟἸΘΑΓΟΣ, ΡΑΥΓΥ ὈΥ 086 οτηϊββίομ οὐὗὅὨ Βοοθάβοῦυ 
αἰγουτηβίδποοϑ, πα ὈΥ οΟἴμοῦ δογί ἀρϑηγομίβ, ῬΑΥΟΥ ὈΥ (86 δάἀάἰοη οὐὗἁἨ Θχρὶ δηδίοσυ γϑιηδυῖζβ, 
δα ρμαγϑηδίΐς δηα ργαρτηδίϊο τοβθοίϊοηβ δῃα οοποϊπἀΐηρ ορβογγυαίίουβ᾽ (Ζιγοά, ΤΙ. δδ).--- 
ΒΌΘΣ Ὀοΐης [86 τοϊδύϊοη Ὀθύνθθῃ ἐμ 6 Βοοῖζβ οὗὕὁἉ ΟἸὨ σοι 6165 δη βαμηποὶ, 10 ἴα Δ πη ΘΔ ὉΪ]6 νἱονν 
(μαὺ 86 Ἰαίύθν δύο ταδηίσαξ αὶν [86 δυϊμβοτυὶ 65 οἰὐοὰ ὈΥ ὑμ6 ἤΌσταο οὐ [86 χογοσγητηθηῦ οἵ 
Βαανὰ, δὰ ὑμαῦ, 88 ΟἿΑΣΕ πιδἰηἰδίηβ (7) 6 σεβολιολέϊολοη ΒαολΟΥ ἀδ8 Αἴέδρ, Τοδίανιονιίβ, Τι,εἷρς. 
1866) “΄ δοοίΐοπιϑ οὗ ΟἿΣ ΒΟΟΙΒ οὗἉ ϑ'διγα δὶ δγθ τωϑϑηΐ ὈΥ͂ ὑ8:6 τγοσὰβ οὗ βδιωθθὶ (μι 6 ἤϑοσ, δῃὰ οὗ 
Ναίμδη ὑπὸ Ῥυορμοὺ, δῃὰ οὗ αδὰ (ἢ βθοσ." 

Εν [89 ΒΆΠ1Θ Γϑββοη Ἧ οαπηοί ϑοσορὺ τμδὺ ΒΙΕΕΚ (Ζ πὶ, Ρ. 161 [Επρ-. ΤΥ., Ρ. 4067) 
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ΤΏ ΚΘ ὙΘΓΥ ῬΥΟΌΔΌΪΟ, “(μαῦ 19 ΟἸ Το 16 Γ Ἰηἰθηδοα ον ΒΟΟΪΒ οὗ βδιαθϑὶ ὈΥ (δ 6 δταί-πδπιοὰ 
ψοσκ, [80 Ὀῖθτο βαιηθοὶ.᾽ 

ΤῊΘ ῬΘΟΌΪΙΑΓ σοϊδίοη οὗ [86 ΣΧ ΘΏΘΓΔΙΪΥ 16 γΆᾺ1} δατοθιηθηΐ οὗ ΟἸχοηΐοΐοθ δὰ οὖσ ΒΟΟΚΘΒ ἴῃ 
[86 Ῥ6ΓΔ116] βοοϊζομβ, δῃὰ ἴπο αἰ δ γθηοοθ ΜΠ 1Οἢ Οχἑδὺ ἰὴ ὑἢ 6 Εἰδίονυ οὗ Ὀδυϊά, θοΐὰ πὶτ μη δὰ 
Ὑἱτπουὺ [ἢ 686 ΒΘΟΙΙΟΏ8, 18 ἸΠοΟΙ Δ (10]6 ἢ [9 νἱ ον (δὺ [86 ΒοοΙκΒ οὗὁ βίδιγιθὶ ττοσο υϑϑὰ 88 
ΔῊ ΔΌΙΒΟΣΙΥ ὈΥ [86 ΟΠ ΓΟΠ οΪ6Γ ἱπ {1.686 Βοού 008; ΓΑΐΒΘΓ ἰὐ {Ὁ]]ΟἾΒ ἔγοπι (818 οο-οχ βεϊηρ ἀστοο- 
τηθηΐ δηα αἰ ΥΟΓΑΪΟΥ͂ ἴῃ [Π6 ἰδίου οὗ θανὶὰ ὑμδὺ [πὸ δυΐμογβ οὗ Ὀοϊῃ ποῦ ἀγαῖν ἔγομι ἃ οοϊὰ- 
ἸΔῸΠ ΒΟΌΓΟΘ, ὨΔΙΏΘΙΥ, ἔγοπι ἰμαὺ ποι (86 ΟἸ ΤΟΙ ΟἾΘΥ ΟΧΡΓΘΒΒΙΥ͂ ΠΔΙΠ6Β 88 Εἷβ δυϊβοσί(υ, ἴῃ 
ΟΓοΊ [0 οβίβ Ὁ] 18} [μ9 ἰχυδίπογί ληθδθδ οὗ ἷ8 παγγδαῦνο ἔτοτα (6 δοκηον)οάρεα ἱρὴ δηϊα Υ 
Δα δυϊῃοηιοἱΐν οὗὨ 118 Ὀδδῖβ. [Ὁ ἴῃ ἔδοῦ, 88 8 ζο ΠΟΥΘΠΥ δοκποπ)]οαροά, ἐμ6 ΟΒτοηίοϊον ὑβοὰ 
ΟΌΓ ΒοΟΟΐ8 Ὧ0 076 ἵδη [6 ΒοΟΚ οὗ Κίπρβ ἔοσ [86 ἱδίουγ οὗ θανϊά, Ὀαΐ, ἴο πάρα ἔγοτα (ἢ 
Τοϊδίϊοπ οὗ [Π6 ὕπνο ΒΟΟΙΚΒ, υδθα ἃ Θοτῃ ΠΟ ΒΟΌΓΣΟΘ ὙΥΪΟὮ ΟἿΓ δυΐδοῦ, δη ἃ ΟΧΡΓΘΒΒΙΥ͂ ὨΔΙΏῚ65 ὑΠ086 
Ἡτ( ΡΒ 85 Ὠΐβ ΔΙ ΒΟΥ Υ, ὑμ θη ἔθ γὸ σϑῃ ὈΘ6 πο ἀουδύ [πα ἴΠ6 ἰαϊίου ᾿γοσο υϑοὰ ὉΥ ΟἿΌΣ δὺ- 
ἴ8ΟΓΥ 88 ἷβ δι ΠΟΥ Υ ; δηὰ (μἷβ ἱἢ ΠῸ πτῖὶδο ἀοίχδοίβ ἔγοσαῃα {86 οτὐϑ! Β1} }ΓΥ οὗ ἷ5 Βἰβίοσγυ, ἴου 
ἔθογο σου α θ6 ΠΟ ΤπΟΓῸ ὑσαβυνοσ Ε δοοοαηΐβ οὗ 89 116 οὗ ανία ἰμδη ὑθοθθ οοηίδϊ πο ἰπ 
ἐμι686 πα ηρθ, ὨΐΟἢ ὈΘΑΓ [6 πδτηθ οὗἁ [86 [Ὦτοϑ ργοροίβ 8ὸ 1 πλοίου σοπηθοίθα τ] Εἷπι, 
δΔηἃ ἅγὸ Ὀαβϑαᾶ η8}}γ οἡ ὑπο ῖγ οὐτῃ Ἔχ θη 668, Δηἃ οπ Μμδΐ ταὶ ὺ Ὀ6 Ἰοαγη θα ἤτοι Εἶτα τὶς 
Θχδοίῃθδθ οὗ δΪ8 1116 ἴῃ ὑποθο ρσορμϑίῆο σοπιτη 68 πιὰ τὶ ΟὮ ΒΟ δίοοα ἰῃ δος ἰη(ϊπλαῖθ 
ππΐοῃ. Οὐγίδι Υ ἴδ “ ἰουπαδίοηυ οὗὨ (06 ποῦς τ᾿ ΜῪ4Β ἰδίζοη ἤγοιι (ἢἷβδ βοῦγοθ (ὨῈΠΙΤΖΒΟΗ, 
Ζείμολν. 7. ἀμλ. Τήδοϊ, ει. τὰ, 1870, 1, ». 239 5α4ᾳ.). Ἐτοαλ {1686 Ρτορμοίΐο Ἡγ 98 οοο8 86 
ἐμ δοογδῦϊο- ρτορ οί θ᾽] οτηθηῦ οὗἩ ουγ Βοοῖβ; δηὰ νγγὸ 888}} μανθ ἴο γοίδσ ὑὸ {μι 6πὶ 8180 {8 9 Ῥγθ- 
ἀοπιϊη δίῃ ν ὈΐοσταρἾ68] δηὰ ΡΟ] {ἰς8] τηδιίοσ, τ ἰοῖι, 88 6 ἤᾶῦθ βθθῃ, ἰβ ὑγεία ἔγοπι (9 
 δοσταῦο- ρσορ ϑίϊο ροὶηΐ οὗ νυἱϑῖγ ; ἴον ὑπ6 ουθηΐβ οὗ αν 8 11ἴ6, ἔγοπλ ἢ 15. οὐτ ΘΟΙ ΤΉ Ϊ68- 
(ἴουΒ δηὰ ἴτοιη ἐμοὶ σοηπϑοίίοι πὶ τα, ταυβὺ ἢδνθ Ὀδοὴ Ὀοδὺ Κηόνη ἴο [86 ῥγορδοίίο οἷσ- 
6168, δπὰ δβρϑοΐδι ν ἰο βδιηυοὶ (1 ἤδη χίχ. 18), αδα (1 ββδιη. χχὶϊ. δ), δηὰ Ναΐβδη (2 ἔδιι. 
γ11.). ὙΒοΙΒοσ, ποῦν, γ͵1ὸ ΒΌΡΡΟΒβΟ ὑμδὺ ἔμβοθθ ὕἴμγθο ργορμοίϊο πΌΡΓΚΒ ΟΥΘ ΟΟΙΏΡΟΒΘΟΑ ὉΥ (ἢ6 
Ῥγορμοίβ ὙΐΟδΘ ὨΔΠ.68 (ΠΟΥ͂ Ὀ6ΆΙ---ἰη ἔΆγου οὗ τ ΟὮ 18 Θα6}᾽ 8 κηότγῃ δααϊ!οίϊοη ἰο ᾿ἰὕΘΓΑΓΥ 
Ῥυχευἑίβ, 1 βδηι. χ. 256, (Ν ΔΕΘΕΙΘΒΑΟΗ δυρροδβίβ (δὲ δυρ., Ρ. 898) (μδὺ ἢθ Ρογἢδ8ρ8 υγοῖθ ἄονῃ 
ἘΠι686 τϑοοτβ ἀπτίηρ ἷδ απἰοῦ ργοροίὶο 11{8 αὖ ΒΑΔ), δηὰ ἔμ ἔδοὺ ὑμδαὺ [86 Ὠἰδίοτυ οὗ ξο- 
Ἰοσηοῃ, 2 ΟἿΣ. ἰχ. 29, 15. τείοστοα ἴο ἔῃ6 δοοουηὺ οὗ Ναίμδῃ Ἀ]π18611---Οὐὔ ὙΠΘΙΠΟΓ τὸ στοραγὰ 
ἀπο τλ 838 τοῦ οὗ ν  ϊο ἢ [ἢ 6 βαυίηρα δηὰ ἀοίΐηρδ οὐὗὨἩ ἴμοβθ Ῥιοροίβ ἰοσπηϑα (Π6 οἰλἱοΥ ρατί, ἴῃ 
οὐ 6ν ο886 ΠΟΥ͂ τηυϑῦ Ὀ6 τοραγάρα 88 [.6 ὑγῖρ}]6 Βοῦτοο οὗἁἩ ρσορμοιάς Εἰβυου  ΟΟΥΔΡὮΥ [ῸΓ ΟἿΓ 
Βοοζα, ἴῃ οἰ σ οαβθ, δοῃβιϑσίης ἴμ6 σγοαὺ ἱπηροτίβηοο οὗ ἔμοδθο ἑΐσοθ ὑτορ μοί ἰῃ [86 ἀδνεὶ- 
οριηθαῆὶ οὗὨ {818 Βἰβίοτσυ, δηᾶ {Π6 ροσιηδῃθηῦ ΡῬΘΙΒΟΏΔΙ τοϊαὐϊοη πῃ ΜΏΪΟὮ ΓΠΘΥ͂, ΘΒρθοΐ}}} βιατηθοὶ 
πὰ Ναίμδῃ, βίοοά ἰο Πανὶ, (μι686 βΒοιγοθα Ἔ͵Θ 80 δυυπαάδηϊ, ὑμαὺ, ψιϊὰ (6 οχοθρίίϊοῃ οὗ ἃ 
ἔονν ρογίϊοῃβ, (88 οοηϊθηὺ οὗἨ ΟἿγ ΒΟΟΪΚΒ ΤΠΑΥ Ὀ6 τοΐοστοα (ὁ ἴμβοπι. ΗΟΥ͂ ὑθ 6 0 ἐπα νἀ 8} οοτ- 
ΤΟΒΡΟΠα ἴἰο βϑοίΐοηβ, ΟΥὁ ΒΟΥ͂Ν Δ. ὑβ0γ οχίθηᾶ ἴῃ {86 ἀἰδοτγοηΐ αἰνβίοηβ οὗ οὔσῦ τπσουῖς, ὁδηηοί 
(βοοοτάϊης ἰο [86 δϑονο-οἰϊοα σδηοη οὗ ΒΙΜΕΕΚῚ Ὀθ ἀοίογιϊποα ἢ οογίαἰγ. Ὑ οὐ [86 [0]- 
Ἰοπίηρ, τηΔῪ Ὀ6 δία ρα 48 ρσοῦδ]θ. 6 ΤΔΥ ἰδῖκο ἔμο ““ὈΓ Ότο " οὗ βδιλὶ 85 συ θεῖ δα μουν 
Ποῦ ΙΔΘΓΘΙΥ͂ [ὉΓ [86 παγγδαίίνϑ οὗ Πανὶ 11ἴ6, Ὀαὺ αἶθο ἴον β'δι} 1116 δηὰ {86 118 δηὰ ψοσκ οὗ 
ΒΘΙΏ06]; [ὈΓ, ΒΑγΥγ8 ΚΈΙΙ, τἱρΌΥ (1 ιἰγοά. 1., 249), 1 ΤΟΥ ““οοπίδϊ ρα βυοὶ 11] δοοοιπηΐβ οὗ 
Τα 8 ῬΌ]1ο 1186 ὑμαὺ [πὸ ΟὨτοπίοϊοσ οουἹὰ οἱΐθ μθπὶ 88 δ οΥἹν ἴον ἰῦ, ἰ( ͵θ Βο] -οὐνἱάθης 
ἐμιδῦ [ἢ Βαη6 τοῦῖς ΜΔ5 {86 οἰ ἱοῦ βοῦγοο ἴὸσ (86 118 δηὰ Ἰδθοῦβ οὗ βδιῦθοὶ δηὰ 88] αἷβο." 
1 ϑανιθοὶ Βἰπλ861 γγᾶβ (06 ΔΌΓΒΟΣ οὗἉ ἔθη, τ οδῃ γοίοσ ἴο ἴθι ΟὨ]ΥῪ ὑπὸ ΕἸσβὺ Βοοῖς ἰοὸ δῦουϊ 
ἙσΒ. χχυ. [ΤΕΥ ΒΟΥ͂ δ. ἃ ργορβοίϊς Εἰβίοσυ, ὙῸ ἷτὰ 88 ῥυὶποῖρὶ β 0) θοῦ, Δα οχιθηθα 06- 
νομά ἷδ8 ἀσδίῃ ἴο [86 τοϑ] 8 οὗ μἷ85 Ἰδῦουβ ἰπ 86 δοοοβδείοῃ δπὰ Θϑυν σουθσητθηΐ οὗ θυ, 
ἔμ6 ΒΟΥ ἔοτγπι 86 Ὀαδὶβ οὗἁ ρατὺ οὗ (86 βοοοπὰ Βοοῖκ αἶϑο. 1ῃ ΔΗΥ͂ 6886 0 1818 ΒΟΌΓΟΘ ὈΘΙΟΏΡΒ 
8}1 δῦ το]αίθβ ἴο βδιηπθ}᾽ 5 ἸΔΌΟΙΒ, δαπὰ νῇμαὺῦ ἰῃ ὑπο 116 οὗ Βαυϊὰ 88 γψν6}} 85. ὅδ] 18 Ῥσγαρτηδ- 
τί 21} οοπποοίθα ὑμογον τ, Τὸ {86 ὈΙΌτο οὗ Ναίμδη Ὀθ]οηρΒ οὗ ΘΟΌΓΒ6 8]}1] {μδὺ 15 το αὐϑὰ οὗ 
Νδίβδη δπά ἷβ ποσὶ ἰῃ ὑπο ἰδίοιυ οὗ αν πὰ [89 βϑοοηᾶ Βοοῖς 88 ἴδ 88 οὮ. χίϊ., δηὰ, γϑῦῦ 
ῬΓΟΌΔΌΙΥ, ἱπ ρατῦ αὖ Ἰοδδί νι μδὺ βίδπαβ ἰῃ ὑμοοοταεὶς οοπηθοϊΐοι τὴν ἰὺ (χ]1].--χχ. οοταρ. τ] ἢ 
ΧΙ. 11). ῬχορδΌΙΥ χχίν. 11-26 θοϊοηροᾶ ἴο ὑμὸ Οἷδτο οὗ Οδά, οὗ νιΐο τὸ 8150 Βπά ἃ ἴγδοθ 
ῬΘΓΙΔΡΒ ἴῃ 1 δι. χχὶϊ. δ. Τῇ Θδοῖ οὗὕἁἉ [Π686 ἰὮγθο ργορβοία 18 89 ατλογ οὗ ἰμ6 ποσῖς οδ᾽]οὰ 
αἴϊοσ ἱ ὰΣ οστῆ Θχρεσίθμοοβ ἑοσταϑ [π0 ομίοΥ ματὺ οἵ δἷ8 ὑοοῖ. ΤΗΒΟΡΟΒΕΤ: ὀῆλον τοίνυν, 



94 ἹΝΤΒΟΡΌΟΟσΤΙΟΝ ΤῸ ΤῊΕ ΒΟΟΚΒ ΟΥ̓ ΒΑΜΌΕΙ,. 

ὡς τῶν προφητῶν ἕκαστος συνέγραψε τὰ εν τοῖς οἰκείοις πεπραγμένα καιροῖς [“ ἰῦ ἰα ονἱάοης ἰδδί ΟΥ̓ΟΣΥ͂ 

Ῥτορμοῦ χοοοσἀ θα [86 ουθηΐβ οὗἉ ἷβ οὔσῃ {ἴπ268 ᾽}]. 
Ῥτοοθοάϊζηρ ΠΟῪ ἔασ 6 ἴῃ [06 ἐπνοβο αίζοι οὗἉ [86 ἰδύοτί αὶ βοῦτοοα οὗ οσ Βοοῖο, νγὸ πὰ 

ποὺ ἱηΡΓΟΡΘΌΪΥ 8 ἔγϑοθ οὗ α ιτογίζέοη δαδὶθ 7Ὸ7 ἔλεπι δεδίἀδ8 ἐλοδε αἰγεαάν παπιεά, ἴῃ ἴμ6 "53 

ΤῊ 1705 ὉΠ, “ἐδε οὐγοπῖοῖεβ [ἰβύοτγ οὗὨ [86 ἐἰπι68] οὐ Ατης ανϊά," ὙὍ6 Κηον ποϊμίης 
τλοτθ οὐ {μῖ8 ἐβδη ὙΠ αΐ ἰ8 βαϊἃ ἰῃ 1 ΟἿ τ. χχυῖϊ!, 24 πῃ οοηποοίΐζοη τὶ (ἢ 9 δΔοοοπηΐ οὗ [86 πυπι- 
Ὀοσίηρς οὗ [86 Ρ60Ρ]9 ὉΥ͂ αν. “ 9 080,᾽ τὸ τοδά, “ δὰ θοῦ ἴο Βα οΥ, δαὶ ἀϊὰ ποῦ Βηΐ8}} ; 
δηά ἴδότγὸ [611 τί ἴον Σύ ἀροη ἴδγϑοὶ, δὰ [89 ΠΌΤΟΥ νγὰϑ ποῦ ρυῦ ἱπίο {86 “ δοοουν᾽ (ὈΒ 
ὝΨΕΤΤΕ) οὐ “σθηϑιιβ᾽ οὗ [89 ΘΠ τοηΐο166 (ΔΠΠ4]8) οὗ Κὶηρ αν ἃ. Αοοοτγάϊηρ ἴο {ΐ8, δ γγα8 ἃ 
ὨΙδίοτ δ] τοῦ το] αὐΐηρς ἴο 89 ρονοσῃμηθηὺ οὗ ΠὨδυὰ, Δη4, 88 ἰΐ βθβϑιῃηβ, οἰ  ΘΗ͂Υ οὗὨ πίδυϊβῦ! 8] - 
ἰδίου! 98] οοηὐθηὺ δηα ομδγδοΐογ, βίῃοθ, 'η ὅπ το ϊἀϑὲ οὗὨ βίδι δεῖς] -ἰϑίου δὶ 1158 στο αἰΐηρ ἴο 
(80 αἰ ν βίο η8 οὗ ὑμ6 ΔΥταΥ, (86 {ὙἸΌ 6 -ὈΥΪΠΟ65 δηα οἷν] οὔοΐα 5, ἰδ ἰα οἰ θα 88 ἃ νοῦϊ ἰηὔο τ Βοθ6 
ἼΒΟΣ [στο ΟΓ 6Θη888] {86 ἼΞΌ [πὰπι061] οὗἉ ὑι}6 Δυτωβ- βθασίηρ' ταϑῃ οὗ {86 ὑγ 68 οὗ Ι5γϑ6] 
48 ποῦ ρα, ὙΒΘΠΟ6Θ ἯΘ ΤΉΔῪ ἰπέογ ὑμαὖὺ [ἢ 9 ρῬγθοθάϊηρ Θη τη γαίῃ ἰΒ ἔθη ἔγοιῃ ἰύ. Ὑ Ὠΐ 16 [86 
ἢ ΙΒΙΟΥΥ οὗ (8 σοι (οοταρ. 1 ΟἾτ. χχὶ.), παγγαύθα ἔγοτι ἃ ὑμοογδίϊο- ὑσορμοῦϊο βίδπα-ροϊηΐ, γτ85 
ἀουθι1685 οοπὐδὶ θα ἴῃ 86 σοΥγοβροηαϊηρ Ργορ Βούϊο 8] ποῦς (ΔΒ δοοογάϊηρ ἰο 2 βδηιν χχὶν. 
11), [6 πυϊηθοΥ οὗ δηλβ- Ὀθαγίηρ τϑη ἷβ ἤθσο ἀθοϊαγοὰ ἰο Ὀ6 βοπιοίΐηρ ἰμβαὺ σψουἹὰ ἤδνθ 
ὈθΘῺ ἱπαουϑα ἱῃ [6 ϑῃηυμηογδίϊ οη ΟΥ χορ βίου οὗ [9 ΘὨτοπΐο6168 ΟΥ̓ Θαν]α, ἢ [86 οϑβυβ ἢ ποῦ 
θ6θη ἱπίογταρίοα ὈΥ̓͂ (86 ψυχαί οὗ αοὰ. ΤὮυΒ ἰβ ἱπεἰπιαίϑα (Π6 ροϊπὺ οὗ νἱϑνν νοι ῥγοτοηϊθὰ 
186 τϑοογαϊπρ οὗ {89 ΠΌΤΟΥ, 88 [ΔΓ 85 ἐὺ γγὁ8 δ γοδὰν ἀδίδγπ!ηἠθα ; 10 18 (μ6 ἐλεοογαίϊο-»γορλείῖο. 
ΤῊ ὐρηῦ βυρσγοδῦ (Π6 διιρροδί(ΐου ὑμαὺ βο! ΟΣ ΘΗ δ 8118 016- δ δ δύ 41 Ὠἰδύοτ! 41 τνουῖκα, 
εἰνίηρ ἱπίοσια δύο σομοογηΐηρ [89 ΔΓΙΩΥ͂ 8πα (86 οἷἶγ]] σονθγησηθηΐ, ἢΘΓΟΘΒ δηα ΟΠ οἰ αἾ5, μοιι86- 
ΒοϊΪὰ δηᾷ ἔδυ, τ γθ ὑτοραγοαὰ ὈΥ Ῥγορμοῦϊοαὶ τυϊΐουβ ΟΓὁ Ὁπάὰ6γ {86 συΐϊάδβησο οὗὁἨ ργόορῃείβ ; 
Δηᾶ νὸ τσ ὐ ὑΒΟΥΘΙΌΣΘ ἈΘΓΘ 8180 ἴῃ {86 “ΘὨχΟΒ οἾ68 οὗ ΠΥ Τϑοορτιΐζο ἃ ργορλείϊοαϊζ ποτῖς. 
Βαῦ ουϑὴ βυρροβίηρ ὑμαὺ {Π6 Ῥτορμθδίϊοβὶ ἰβύογ ΟΡ ΓΑΡὮΥ πϑυθῦ οοοαρ θα 1{861} οἰτηθγ ἱπα Ἰγθοῖ]ν 
ΟΥ ἀἰγθοῦν τὶ ἢ ΘΟ ἢ ΔΗ 4] 1510- ἰδ ἰδ 41 γϑοοσάβ, Ὁ σου πουγγί 6 1688 '80 πθη 84 ἰγυδβὺ- 
ΜΟΥΕΥ Βοῦγοοθ. ΤῈ ἰβ Ι ὮΙ] ΡΓΟΌΔ016 ἰμαὺ {86 οδίοοσ ἱοσιηθὰ ἼΘΌ βορλογ ((ἸἸΔΠΘΘΙΪΟΣ οΥ 
Βοογοίδγυ οὗ Βίαϊθ) δα [Π6 σϑγὸ οὗ [8680 Δ 818016-6ἰδ δι} 64] γοσογὰθ θη οΘ σϑηθ ἔῃ6 “ἼΣἽ 
Ὁ 2 [ἙσΒγοπίο 168] οἵ αν ὰ, Τηθ πὶ θβργθϑά ορίπΐοη ὑμαὺ ὑμ9 οβῆοοῦ αὖ Πᾶν 8 οουτί πῆ 
νλ5 Δ] Ὑ313, Μαζκῖν οὐ Βιδοογάδσ (2 δι. υἱἱΐ. 16, δῃᾷ χχ. 24; 1 ΟἾγ. χυ]ῇἱ. 16) γγϑβ {110 
οὔ οἷα] βἰαύθ- 8 Π 4180, πὰ μ8ἃ ἴο ρογίοσιαι (86 ἀυΐγ οὗ ἃ ἰδίου! οσγαρ μο Ὁ 88 66 σοποϊ βίον 
ΒΟ ἴο Ὀ6 ἈΠίρη8016 ὉΥ ΒΙΕΕΕΚ (Εἰηπ, Ρ. 1δ8, 870) δὰ ΒΑΕΗΒ (ΖΌηιηι. σ. ἀ, Βίολεγη ἃ, 
Αὐηῖσε, Ἐπ, Χ. 54α.). ΤΟ οἰαθογαῖο ργαρτηδίϊς τυὶ ἰρ ΟΥ̓ Ηἰβύοσυ γγαβ 'π {86 μδηᾶβ οὗ [89 
Ῥτορμοίϑι. Το δαζκὶν (δοσοτάϊηρ ἰο ΤῊΒΝΙῚΙΒ οα 1 Κίηρβ ἰγ. 8) 88 80 οδ]]ϑὰ “" θδθοϑιβθ 85 
μνήμων Ἀ6 ᾿ι8ὰ ἴο Ὀτίηρ ἴο ἴη9 Κίπρ᾽Β σϑοο  ]ϑοίίοη δϑδίτβ οὗἉ βίδίθ νοι 6 ΓῸ ἴο Ὀ6 δἰῤθπαβὰ ἰο, 
Δη ΟΠΌΓ ΘΟ η86],᾽" δῃὰ “17 10 γγὰ8 Ηἷβ ἀσ(γ, 88 ΒΙΕΕΚ βᾶγὰ (δὲ δι». Ρ. 870), αἰ γγδγβ ἴο τσὶ ἴθ 
ἄστη ᾿πηποα αὐθ! Ὁ τ μδίθυου οὗ βρϑοΐδὶ ἱτηρογίδηοθ Βδρρϑπθά, ἐμιῖ8 τγ88 Τ  ΓΟΙΥ ἴο χοπιϊπα (ἢ 9 
Κίηρ Ηἷϑ τηδβίοσ, δῃὰ ποῦ ἴο πυτὶΐο ἰϑίουυ."---ὐ ΤῊΘ βυρροκὶ οι ὈΥ͂ πηοβὲ ογι εἶς οὗ βίαι 6- δῆ 818, 
Ὀεβίάθ8 {πΠ6 Ῥγορῃοίϊο γθοογάβ, 88 ἃ Ββδοοπα δυι Υ Υ͂ ἰβ θαΒ6α οἢ. 8} δι᾽ ΤΑΥΥ οοπίουπάϊηρ; οὗ 
ἴῃ τϑοογαᾶβ8 οὐ 89 ΟἸΒΏΘΘΙΪΟΥ ἴογ {86 βἰδίθ- υοἶνοα τ τ ΡΌ]ὶς βίαίθ- ηπ818.) (ΚΈΙΙ, 75.- 
ἰγοά. ἃ δ4, εηι. 8; οοτωρ. ᾧ δθ9). ΤῊΘ τοσκ τηοηἰϊϊοηοα ἴῃ 1 ΟἿγ. σχχυἹ!. 34, ἔθ “Ἴ "2. 
[οςὈτοπῖς]68 οὐὗἁἨ αν 4] τγᾶβ, ΒΟΎΤΘΥΘΓ, ὙΘΥΥ͂ ΡΓΟΌΔΌΪΥ 8 οοἰ]οοίΐομ οὗὨ βιοι οϑιοϊαὶ αποιαζιδέϊο- 
δίαἰλδίλο- λϊδίοτίοσαἶ τϑοοτὰβ οὗἁὨ ὑμ6 ϑορλεγῖηι, Τὸ ἷἰβ ἃ πδίαιγαὶ βαρροβίθίου ἐμαύ (Π6 156 οἵἉ οΗξ- 
οἶ4]5 ἴῃ 2 ὅπλ. υἱἱ!, 16-18 δπὰ σχ. 28-26 θϑομρβ ἰο (μΐβ τνοτῖκ, δ μου ρ ἢ οα [π6 οἶδμοσ μδηὰ 9 
ΤΑΔΥ͂ ΡΥΘΒατ6 ὑμδύ {πιο γ ΠΆπη68 6 γὸ Κποῦσῃ ἴ0 {86 Ῥγοροίϊο 8] ἰδίου: στα ρῃ ΓΒ αἷθο. Ὑοῦ ἰὺ 
ἷβ ἰτὰθ ὑμαὺ ὑπ6 Ἰαΐίθγ. οου]ὰ μΒανϑ Βδά 1116 ἐο ἀο τῖϊῃ (86 δὐαὐϊδεϊοβ οὗ 86 Βρϑοὶ β041}1}0 παὶ]}- 
ΤΔΥῪ ΔΠλΪγΒ δῃα (896 ἀθϑᾶβ οὗ δῦ, πο ὑπο ν ἀοϑουὶ 6 ΟὨΪΥ 80 ἈΓ 88 βϑοῃηθα ἴο ἐμὴ π6668- 
ΒΑΤῪ ἴσοι (86 ὑμοοογαίίο ρμοΐπῦ οὗἉ γίονυ. 5 10 18 ργοῦθδῦ]9 ἐπι (89 βιδυϊβιϊοα]- ἰδέοσίοαὶ δοοουπὲ 
οὗ ὑΠ6 818 οὗ αν ὰ ἱπ 2 βδιω. υἱϊϊ. Βοϊ οηρϑᾶ ὑο {818 τσοσκ, 116 (86 ἐμπογοϊη-πηϑηθϊοποα Απὶ- 
τηοηΐίο- Θυυῖδη ΔΓ 18 Δίσουσαγὰβ παγγαιθα δὲ Ἰϑηρσίῃ, ἰῃ οοηποοίΐοῃ πὶῦἢ {86 βἰπ οΥ̓ θανί ἃ δπὰ 
[86 ἰηἰογνυθηϊίοη οὗἩ Ναίμδη, δοοοσάϊῃρ ἰο ἐμ ρσορμοίϊοδλαὶ ποῦ. βο αἷβὸ [86 Βυτη ΛΔ βίδίθ- 
τηθηὺ οὗἉ ἴμ6 ῬὨ1]1δὑπθ γγᾶγβ ἷπ 2 βδπι. χχὶ. 1δ--22 δηὰ [πο σορίβυοσ οὗ Βϑοβϑβ ἴῃ χχὶϊὶ. 8-39, 

Ῥοσθδρβ (86 δαίμου οὗ ουγ Βοοῖκβ δὰ δοοϑββ ἰο οὔδβογ ἰδίοσί δὶ σϑοοχάβ, ἰο τ πΐοι ταϊσῃς 
Ὧδ τοίδγτοα βιοι βθοιϊοῃβ 88 1 ἢἴδπι. χυὶϊ. 12-81, δὅ Βᾳ., νοι ἀο ποῖ βθϑῖὶ ἴο ἄρτϑθ τὶΐὰ [ἢ 
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οοπίοχιὶ. Ὑοῦ {818 ὅδ Π0 τῇοτο Ὀ6 ἀοίοετηϊηθα τὶν οογίδ εἰ ἰμδη [86 αυοείϊομ οί Υ δηὰ 
ἘΟῪ ΓᾺΓ ΟΥ̓Δ] ἰγβ ὉΠ] 00 τγαϑ υδοα ὈΥ [86 δυΐδογ, ἔγοταη ὙΒΙΟῺ ὑ8 6 ἸΠΟΟΏΡΤΌΘΩΟΘΒΘ ἐπ [ἢ 6 ΡΑΒΒΑρῸΒ 
ἷπ αυοϑύου ταϊρΐ Ὀ6 Θχρ]αἰηθα, Τὺ 'β ΒΟΤΘΥΘΙ ροβδὶ Ὁ]9, 88 ΝΑΞΟΈΣΞΒΑΟΗ ΒΌΡΡΟΒΕΒ (δὲ δι. 
Ρ. 140), [δαὶ [6 χοροῖς) Ὀοοῖκβ ἀἰδουβοοα ἀῦονο οοηίδ᾽ηθα ἸΏΔΗΥ αἰ δγθηΐ δοοοαηΐβ (ΤΓΟΙΣ 
ποι ἐμαῦ ἱποοηρτυὶ Υ ἴῃ 1 βίη. χυἹὶ. 12, δὅ 54., ΤΑΥ͂ ὉΘ ΘΧρ δ᾽ πα), ΟΥ Βο ἰοῆροσ δχἰβιθα ἰῃ 
ῬΓΟΡΟΙ διτβηροιηθηῦ Δηἃ ΟἸΘΆΓΠΘΒΒ. 

Βεβίἀοβ ἴ.6 πἰαίοσί αὶ] δυυ οί θα ἔπ 6 Βιϑάδοίογ οὗ οὗ Βοοῖκα τνγαϑ δοαυπαϊ ἰοὰ τ ἢ ροείϊοαϊ 
Ῥτοἀυοσίοηπ τ ὮΙ Θἢ ἢΘ ΒΔ5 ἰηϑοσίθα ἰῃ Ὠΐ8 ἈΙΒΙΟΣΥ͂ : 88, [86 βοηρ οὗ ΗδῆηδΒ, 1 ὅδη. ἰϊ. 1-10; 
Ῥδν  Ἰατμθηῦ οὐοῦ ΑΌμοσ, 2 ὅδ. 111. 88, 84 : Πανὶ 5 βοηρ οὗὨ ργαίΐβο, 2 ὅδ, χχὶϊ. ; δηα δῖ8 
Ἰαδὺ πογάβ, 2 ϑδιη. χχὶϊἹ. 1-7. Ὅ70 ἰϑᾶνὸ 1ὑ ππαθοϊαθα ἩΒοίΒοΥ μ680 βοηρΒ Ψ6ΓΘ πον ἴο 
ἷπι βαρδγδίθι Υ, ΟΥὐὁ Ὀοϊοηροά ἴῃ ρῥδτγί ἴο ἃ οοϊ]θοίζοῃ οὗ βοῆ8--828 ΒΙ ἘΞ ΒΑΥ5 οὗἨ [Π6 αδῦ τότ β 
οὔ θδν!ά, βυρροβίηρς δαὶ ον πιιῃ ὑμὶν κα ρογβογὶρίίου (χχϊ!. 1) θο]οηρσοά ἴο ἃ ηεαδλαΐ-ο0}- 
Ἰεσέΐοη (δὲ δωρ. Ρ. 862, 868)---οΟΥ τ τὸ 81} Ἰου πα ἰῃ ὁη6 ρΡοσίϊο8] οοἸ]οοοη. Τρ ΟὨΪΥ δαυϊδο- 
ΓΙ ἴο ἩΜΒΙΟΝ ἨΘ ΘΧΡΓΘΘΘΙΥ χοίουβ ἰβ 89 ϑδερλε αγαδῆαγ, Βοοῖκ οὗ 945 88ὺ (2 δι). 1. 18 ; 
σοζΡ. 708}. σ. 18). τοαι {818 Ἀ6 ἴοοὶῖς 86 Ὀοδυϊ ἔα! Ἰαπιθηϊδοπ,οὗ Πανὶ οὐοσ 5.8] δυά 
Φοπδίβδη, παῖς 'β ἱπϑουίθα ἴῃ ἐμ παιγϑύλνο ἁἀπᾶθγ [86 {{{16 “ Βον " ΠΡ, νϑσβ. 19-27. Τμὶβ 
“ΒοοΚ οὔ ἐδο δὲ (ἐ, 6., “ οὗ [πα πο 18 ̓ υδὺ ᾽") (ἴῃ (18 ὁΟ]]Θο οὔ γθ 86 η896 ἰδ 1 ΠΟῪ υϑ0 Δ} }Ὲ 
οχρ]δίποθᾶ, Ψψυϊχαίο: ἐδδον ᾿μϑίογμηι) τηυδῦ δγθ οοπίδἰ ρα ἃ οΟἸ]]θοϊϊοη οὗ ΒοηβΒ ΟἿ ΒρΘΟΙΑΙΪΥ͂ 
ΤΑΘΙΔΟΓΆΌΪΘ6 οὐοηΐβ οὗ [Βγβ ἐτἰδὰ ὨἸΒΌΟΥΥ, δηα τηυσϑὺ δυο Ὀ6ΘΠ ἰῃ οχἰβύθηοθ δὖ {6 (ΐτη6. οὗ [ἢ 6 
οοχηροεί οη οὗ [86 ργοϑοηὺ ΒΟΟΚ οὗ Φοβῆυδ δῃᾷ οὗἨ {πὸ Βοοῖζκβ οὗ βδιιυθὶ. χἷζο. οδπηο ἀοίοσ- 
τηἶπο ὙΒΟΙΒΟΥ ἰῦ οσοηΐαϊηθα 6180 ἃ σοῃὐ υοῦβ λὐδίογῳ οὗἨ ἴμ6 δνϑηΐβ ἰο πἰο [86 βοηρδ Χοίοσ, 
Δη4 ν͵ὰ8 ὑβογθίοσο δὴ δου [0Γ [6 δΔυΐμοῦ οὗ οὐγ Βοοῖκβ (θ66 ΒΙΕΕΚ, ὑ. 160). Αοοογάϊης 
ἴο ΚΑΟΒΕΙ, (οηιηι. σιρη Ῥεηί., ϑολἐιιϑδαὀδλαπάζως, Ετεσοί. Ἠαπαδωοΐ, 18, Ρ. δ46 βᾳ., ἀπὰ οα 
9οβὴ. χ. 1δ) 1 νγῶϑ ἃ “1 ν -ὍΟΟΚ,) 4 υἱϑὺν ἩΒΙΟῺ 14118 ὑο [6 στουπὰ π| (6 πύθῃ 8 }]6 υἱὸν 
[8ιδὶ [86 {116 πλϑβηβ ᾿αν-ὈΟΟΪΚ. 

ΤΏο βοῦτοοβ, ἐβογοίογο, ἔγοσα ὙΔΙΟὮ ὑπ6 ΔυΐΠΟΓ ἀΓΟΥ͂Σ, ΤΟΙ͂Ο ὈΔΙΟΥ ργορλείίοα! ἰδίοτϊθα, 
ΜΉ. ἢ ἀοροτίθοα {8 ᾿ἶγοβ οὗἨ βδιιθοὶ, Ε'Δ] δπὰ Θδυΐα, ἔγοτῃ [86 ὑμοοογαίο- Ῥσορμοῦῖοδὶ βίδπά- 
Ροϊηὺ ἴῃ ῥὈσαρτηδίϊο οομηθοίϊοη (οορ. 1 ΟἾγ. χχίχ. 28-90), ρδυιν οοΐα] δίαξιϑύοαί- ᾿ἰϑίογίοαζ 
τεοογαϑβ ΟΥἽ ἰδ. Ὠἰδίογυ οὗ αν 5 σονογημθηὺ (οοιρ. 1 ΟἿ. χχυΐὶ. 24), ΡῬϑυΟῪ ροείίοαΐ Ἰἰΐοτα- 
ἴασγα. Τ70 ἐδῖ8 ἐλγεοίοία οἰοπιεγιέ οὗ ἐλ ϑουγοοδ οὗ ἐδε Βοοῖζβδ ἐἦδ οοπέεγμ οΓ {δλ:ὲ οοποίωαϊηρ δεοίϊοη, 
2 ϑαηι. σαὶ, --ατῖυ,, οἰοατίν ροϊπίδ. ΤὨΘ ρῥσοἀποίίοη οὗὨ ἴμθθο δυῦῃοΥ 168 18 ὑο Ὀ6 ραυῦ ρΔΡΟΥ ἴῃ 
ἐῃ6 Εἶπηθ, ῬΑΣΟΥ βοοη δέου (86 ἰἰπηθ οὗἨ ὑμ6 δυθηίβ ἴο το ὑΠ6Υ τοΐοσ, Οἱ πὸ στουπὰ οὗ 
[686 ΟΠ ΘΙΩΡΟΓΔΗΘΟῺΒ ΟΥ̓Κ. Π4] δοοοσηΐβ ΟΟγ Βοοῖζα ὉΘΑΣ ἰδτουρσπουΐ [86 Βίδταρ οὗ ἢ ἰδίοτγϊοα] 
σγοὈΠΠΕΥ; 80 ΤΗΕΧισΒ (ἰηΐ, ΧΙ.), νο, ᾿ὖ ἰβ ἔσπιθ, σγαπία (ἢἷβ οὗ 8 ρασί οὗ ὑμ6 ψοσῖς οηἱἷν, 
οἰδοσν 8 δα ΓΔ ΌΪΥ ΣΟΤΔΔΓΚΒ: “1) (ἢ6 ρ΄δοοθθ δῃαὰ ὙΘΓῪ οἵνοη {86 {1πι6 4͵80 οὗὨ [86 ουθῃΐβ ἃ ΓΘ 
εἴνοῃ ἴῃ ρατὺ ὙΠ} ρτοδὺ ὀχβοίηθβθ; 2) [86 Πδιτδῦγθ ΔΏΒΎΘΙΒ ΓΟἸῪ ὑο [86 ομαγδοίοσ οὗ [89 

εἰποβ; 8π4 8) 1:6 ΡοΓΒο δ ρ68 δοὺ ἴῃ ἃ [{{6-|1Κ6 ψνᾶν.᾽)} 
Τη (ΐ8 βαούϊΐοῃ οἢ ἐπ ογ χη] δῦ μου (168 τῦϑ τητιβὲ τηϑηὐίοη {86 ὈΥΪΠοἾρα] οὗ [6 Ὑ 6 ΥΥ νδ- 

τίου δῃὰ οἴδη σοῃιγδαϊούοσυ Ὠγρούμοβοβ σοποογηΐηρ [δ ὈΔ818 δηὰ οοπδίγαοίίοη οἵ ΟἿ ΒοΟΪΚΆ, 
811 οἵ ν  σ ἢ αγο Τοαηδοά οἡ {μον βδυρροεοα σοπίγααιοίϊοηβ, ἱΠΟΟΏΚΤΌΘΠΟΘΒ δηα χορου ] 0Ώ8, δηα 
1Βογοίοσο [811 πὶ τ [818 πη ὕθ "8016 ργοθαρροδί Ιοῃ. 

Το ἤγϑι Ὠγροίμοϑίβ ΟΣΤΠΥ οὗ τηϑη θη 18 ἰΒαὺ οὗ ΕἸΟΘΗΗΟΕΝ (ΕΠ πξ. ΠῚ. δξ 469, 471, 4765). 

ἈΑσδοοτάϊηρ ἰο ἐδ ἐμ οππἀαίίοη οὗ ἰΒ6 βοοοηὰ Βοοὺκ οὗ βδιμπθὶ ἰβ δῃ “' οἱ ἃ βῃοσύ 118 οὗ αν ὰ 

μι ἢ Ἰδίο ᾿πϑοσίϊοηβ," πο, ΠΟΎΤΘΥΘΥ, ΔΥῸ 8180 ἴο 6 γοίθιτοα ἴο γι θη βουγοθβ, 116 [ἢ 
Εϊγοὶ ΒΟΟΙΪς νγ88 ἔδκϑῃ ἔγοπι δῃ “ οἱὰ οῃητζοηΐοῖο οὗ βιαιηιοὶ δηὰ 5'δ],)») Ὀὰὺ οοπίδϊηοα 4180 6]6- 
Ἰηθηΐβ οὗ ογδὶ ὑγϑάϊἴο, οβροοΐ δ! ν ἰπ β'ιϑιλιθὶ 8 ἰβίοσγΥ. ΤΏ ΒΟΟΙΚΒ χϑοοϊνοα ἰμοὶγ ργοβθηῦ 
ἔοττα ἔτοτα ἱῃβογίάοηβ δπὰ δ᾽ τ οὴΒ τ ἸΘὮ τ ΓΘ τη849 ἔγοπι ογαὶ ὑγϑα (ἴοι δηα τγὶυηρ8.--- ΤὨΪ8 
Ἡγροίοβίβ 18 8ὸ ἔν ταοάϊδοὰ ὉῪ ΒΕΚΤΗΟΙΡΤ (ΕἸπὶ., Ρ. 894 βα., 920 54.) [μαὺ ἢ ΔΒΒΌΠ16Β ἴΌΌΓ 
Ῥτίποῖραὶ δι βουὶθθ: 1) ἴοσ 1 ββδιῃ. χχχὶ. δπᾶ 2 βδιη. ν., τὶ ΕΙΟΗΗΟῈΝ [ἢ ΒΌΓΙΩΤΩΔΓΥ͂ 
ἰδίοτυ οὗ αυ  ρονογημηθηῦ τἱῸῊ Ἰδύο ἰπβογίουβ δηὰ δαὶ οηβ,; 2) ἴοσ 1 ὅξδπ). 1].---ὐῖϊ. ἃ 
Ηἰβίουυ οὗ βαιιυοῖ, ἕοσ νἱ ἱὶ.-χνϊ. ἃ Ηἰβύοσυ οὗ βδυϊ, ἔῸσ χυϊ!.---χχχ. ἃ ἰδίου οὗ θϑαυϊὰ Ὀθίοσθ 
ἷ8 δοοοβδβίοῃ ἴο (86 ἱῃσοηῃο.---ΕἸὈσΠοΥ ὉΥ͂ δὴ ἀποπυπηιοιδ πτὶῦοῦ (ἴῃ Ῥάυτσθ Ἀεπιον. Ψ 111. 6] κα. 
γοδε εἶπιε8 γί, Κγ8. ὥδον (8 τιρεῖία Βιιοῦ ϑ8αηι.} ΥΑΔΏΥ Βιη 8116 Γ σομιροπθηῦ Ῥϑγίβ 6ΓΘ 88- 

δτιτηοα ἴον [6 βεοοπᾶ Βοοϊς οῃ ἴδιο στουπὰ οὗἁ Βα ρροβοά βιυ ])] βίο ἀ  ογοηοοθ (8 1 ὅδα). χχχὶ. ; 



86 ΙΝΤΒΟΌΌΟσΤΙΟΝ ΤῸ ΤῊΒ ΒΟΟΚΒ ΟΥ ΒΆΜΌΕΙ,. 

2 ἔβι. ἱ. 1-16, 17-28.; ἵν., ν. 1-10; χἹ.---χνὶ.).--.ΣΤΑΈΒΕΙΙΝ (Αγ. ὕὐηέεγδ. δ. ἀ. Ῥεηί., ἢ. 
112 54., 129 84.) Δβϑι 165 ἃ8 Ὀδβἰβ οὗ ἴ ΕἸἰγϑῦ Βοοὶς 8η οἷά τοσῖκ Ἡιοι 86 δϑοσῖθοθ ἴο πὸ .9- 
Βονϊδί, ἰο ἰοῦ ἱπιρογίδηῦ δα αἰ (ἰοη8 το τηδὰθ Ὀγ [6 ΒιΘαδοίογ, ἔγοιῃ τ Βοῖὴ 4180 [9 πτβο ὶθ 
οὗ {86 ϑαοοοπᾶ Βοοῖς οοἴη68.-- ΟΘΒΑΜΒΕΒΟ (ΟἘεδοῖ. αἰ, Κεἰ σίοηπδί θεν, α. 414. Τεδὶ. 11., Ῥ. 71 κα.) 
δηάβ ὕνγο ὨΔΥΓΘΓΟΠΒ, σοὶ ΟΥΘΡ ΠΟΑΙΙΥ [86 βδθ6 στουηή, Ὀσὺ οοη γα] οὕοσγ, τ Β]Οἢ πϑαΐ δ᾽. ὁ 
ὉΥ͂ 58:46 ΓΒτουρ ἃ ρτοδὺ ρδγὶ οὗ {μ6 ΕἾἶγαιὶ Βοοῖκ δηὰ ἰαἴο (6 βιϑοοῃά, δῃὰ νγοσθ πουγίζθα ἂρ ἴο- 
εοῖμογ ὈΥ [86 ΠοοἸ]οΐον, --αβὰρ (226 ἔδνογωηι ϑαηι. εἰ ἴξδρ. οοπεροείδοηδ, δογιρίογίδιιδ, εἰο., Ατ- 
σοί. 1842) Δβθπι68 88 οΟ]ὰ οσοηῃδίϊίαθηϊ ρϑτίβ 1 ὅδηι, χσἱἱὶ, 16---σῖν. δ2; χυϊϊ. ; χυϊὶ, ; χὶχ, 1-17; 

ΧΧ.---χχίϊ. ; ΧΧΙΪ;,--χχνὶ. ; χαν]ϊ.; Χχυΐὶ. 1 Κι; χχίχ. χχασχ, ΑἹ] [86 τοϑὺ Β6 Βοϊ 8 ἴο ὉΘ πιϑᾶγ- 
γοὶ-ἰονΐηρς Εἰθσδγοι σαὶ δα αἰ ἰου---ἰ(Βαὺ βϑιηθοὶ 18 ργοδβοη θα 88 δὴ 1468] οὗἩ ἱμβοοογδῇς ργορβοίϊο 
τυ ]6---ἰμδὺ [86 ἀρ οβῃῖρ οὗ βαλῦ6ὶ δηὰ ἘΠῚ 15 δὴ ἱηνοηιίοη, δα 80} 5 οἰ ϑοϊίοη ἃ ργοάυςὶ οὗ 
ἷβ διη6 “ δΒ6 ψὃο 18 ἀθιηδῃηϑορα "--δηὰ μδ΄ ἴῃ [6 ΒΑΘ ἯΔΥ ΟΙ 6 Υ Ρογίζουβ δηὰ ἰδίογ δα α]- 
ἰΐοπϑ ἰῃ τΓ89 βοοοῃᾷ Βοοὶς χοῦ ἀἰβίϊηρυἑεμοα, Οτη 41} 80 Ὠγροίμθβοθ βθο0 8 ὝΤΕΤΤΕ, ἢ 179, 

ἩὮὯΟ ροϊηΐα ουὔῦ δῦ 18 ΠΔΟΤΘ ΟΥ̓ 1685 πο ηἀθὰ ἱῃ ἰμοτα, δπα Βαγ8 οἵ (ἢ9 Ἰδβί : “ΤῊ]Β οὔ υ οἴϑσα 
ἰθ θαβοὰ δἰπιοδῦ ϑησοὶ οὰ ἩΔδὺ βϑοιηθα ἴο 86 δυῦδμοῦ ἰδίογί 681} ογοάϊ Ὁ]6 οὐ ποί."--Ο 
ΟΕΑΜΒΕΒΟ᾿ Β ΒΥροίμοδὶβ 8560 ΗΠ ΑΒΥΕΕΝΊΟΚ (ρ. 141) δη ΤΒΈΝΙΟΒ (Ρ. Χ].). ΤΏ Ἰαὐίου ῥτο- 
ῬΟΙΙΥ οἰ γβούοσὶ Ζθ8 ἰὑ ἴῃ (86 τϑύρδγκ ὑπαὺ “΄ βϑοίΐοῃβ οὗ σι Ο]}Υ αἰ δγοηῦ ομδγαούθυ δὺο διθὶ γα- 
ΤΥ ἑτότη ὑοροίμοῦ, δηα Ὀγθοΐβο! ῦ ὕο89 δϑούϊοῃβ ἱπ ΜΒ οἢ ὑ8θ Ὀγόθθῆοθ οὗ ἰγδάϊ οι σδπαοὶ 
86 τλἱθίβκοη, ἃγὸ ἀθοϊδγοὰ ἴο θὸ [86 οὐαδν.᾽" 

μαι ΤΒΈΕΈΝΙΟΘ βαγ8 οὗ ὑΠ0 Δρογοϑ- οἰ θὰ αἰξοταρίδ ἴο χ [89 οοπιροηπϑηῦ ραγί οὗ ἴῃ: Βοοῖκα 
οὗ βδμλῃο) --ἰΠδὺ ΠΟΥ͂ ΔΓ 811 Ορϑῇ ὕο Ὁπδηβη γδ Ὁ] 6 ΟὈ] ΘΟ 008---ΘΡΡ 168 ὕο ἷβ ονῃ ὨγΥροί μοεἷβ 

αἶδο. Ηο ἀϊκεϊηρσυΐβ68 οἢ ᾿ηὐογηδὶ στουπάβ ὅνο ργίηοὶρα] ρϑτία : 1) ἃ λέδίοτῳ οΥ ϑαημιεῖ, 1 βδπι. 
1.--σνῖϊ., θα86α οὐ ἱπίοστηδιίου ρμοίίομ ἤγουν [86 8. !!ο0]8 οὗ [89 Ῥτγορδοί δὰ οῃ ὑστιβυπσουί ἢ Υ 
ἐτλαϊ ἴοι; 2) ἃ ἈἰΒΌΟΥΥ οὗ Κ5'.8Δ} δοοογάϊηρς ἴο ἐγααίοη, ῬτΟΌΔΟΙΥ ἱπ γοἀποθα ἔγομῃ 8. ῬΡοΟρυ ΑΓ 
ψουῖς, Ὑἱἱἱ. ; χ. 17-27 ; χὶ. ; χὶϊ. ; χν.; σχυὶ.; χυἹδο[δ. 6-14; χχνυὶ. ; χχυϊιὶ, 8-26.; χχχὶ,: 3) δὴ 

οἱἄον οοπαετιϑεώ λιδίογν οὗ ϑαιι ἔγοτα οἱὰ ευγίζίοη, δοοουηΐθ, απᾶὰ ποΐ αἰϊοσοα ἴῃ 105 ἰβίοσγὶ δὶ 

Τουηἀαἰίοη ΟΥ̓ ἰγδά οι, ἰχ. ; χ. 1-26; χὶϊὶ. ; χὶν.; 4) ἃ λίδϑίουψ οὔ ̓ αυϊά, ἰαϊο τ 1οἢ ὑπ 6 οοη- 
ἀοπβοά Ηἰϑίοτυ οὗ β80] 888 Ὀθθῃ θῃ]αυρϑα ὈΥ 8 ποί πηθοἢ Ἰαίοσ οομίϊηυογ, χῖν. δ2 ; χυϊὶ.; ρματὲ 
οὔ χυϊἑ. ; χὶχ.; χχ.; ρδεΐ οὗ χχὶ.; χχὶϊ.; ραγί οὗἉ χχὶϊὶ.; χχὶν.; χχν.; χχυϊὶ. ; χχυϊὶ!. 1,2: 
χχὶχ. ΧΧχ.: 2 ὅδ, ραγί οὗἨ οὔδρβ. ἷ.-ν. ; υἱ]. ; υἱ]]. ; δ) 8 8ρεοίαὶ ᾿ἰἱδίογν οὗἨὨ δαυϊα,, αἸτηοας 
ἃ ὈΪΟΩΤΑΡΆΥ, ἀοβογὶ δἷηρ [86 βοοοπὰ μα] οὗ Ηἷβ 118, δῃὰ θβρϑοΐδ!ν ιἷβ ἀοτηοβῶςο [{{ 6,2 ὅδ. χὶ. 
2-97; χὶϊ, 1-2δ᾽; ΧΙ]. χχ. ὍΘ οὈ]θοίίοηβ ἴο ἐμ 18 δἰὐοιιρὶ ἴο χ ἐμὸ οτὶρί αὶ οοπιροηθηΐ 
Ρϑτίβ οὗ οὐ Βοοῖκβ δῖθ ἀϊγεοίθα δραϊμβί [6 ὑχοβϑαρροβίοη οὗ οοηἰτϑαϊούοῃβ, ἱποοηρτυθῃς!θ, 
τορουξι0η8, δΟΠΟ] αβίοη8, Δηα Ομ γοπ ἕο} 6-}1|κ6 ῥαββαρθθ, ἴγομι τ ΒΊΟῺ [8.6 ϑαθυσαρίϊοῃ οὗ 80 ΤΩΒΗΥ͂ 
οτἶ μηδ] ΒΟΌΓΟΘΒ ἰ8 ΒΌρΡροΒΟοα πϑοθεβαυῖ Υ ἴ0 ΠΟῪ (866 ΔΌΟΥΘ). 

ΤῊ Κογηοὶ οὗ ΕἼΤΑΙὈ Β ΒΥΡΟΙ 6818 18 ὑΠ6 δβδυπιρίίου οὗ 8 στοδῦ ὁο ρυθ θηβῖνο ΒΟΟΙ οὗἁ 
Κίηρβ, οὗὁἩ ψϊσοῖ οὐν ΒΟΟΪΚΒ ἰογιηθὰ ἃ οοιηροπθηὺ ρματγί (ΟΘ΄ εδολ. 1., 8 οἄ,, Ρ. 198-244). ΤἸΒοῖο 
γγ5 ἢτβί, δοοογάΐηρς ἰο (818 νἱονν, δῇ οἹἀ ἰδίου 8] σοσῖ, οοπηροδοα βοοῦ δοσ βοϊουμοι, ροϑῖ- 
ὮδΔΡ6 ἱῃ 8:8 ΒΔΡΡΥ͂ ὑΐπιθ8 οὗ Αβϑ, [1}] οὗἨ ΤΥ δἰ πὶ ρ]6 παγγαίοηβ οὗ ἀϑίδομῃϑα ουϑηΐβ πὶ ἰπύοτ- 
Βροιβθὰ σϑιλλυῖβ, ἃ ΟΣ αἰδύϊη συ βμοα ὮὈΥ͂ 4 Ὀδδυ Ὁ] οορίουδηθββ, ᾿ἰ νυ Υ δηὰ δοουηάξηρ ἴῃ 
Ρἰοἴαχοβ, ΘΒ οἱ} }γ ἴῃ 9 πϑιγδίζοη οὗ ΑΓΒ; οὔ [818 νγ Βδανθ σϑιη δ η8 ἴῃ 1 βδπι. χῖϊ!,, χίν., 
χχχ, 26-8] ; 2 βΐίδιῃ. υἱῖἱῖ., δῃα δ]8ο ἰη Ψυάᾳ. χΥ]!. Βα., χἱὶχ. -χχχὶ. Βεβῖθα (818 ὕῃπογο οχἰ ϑέθα ἴῃ 
ἐμ ἐσουδίουβ ἐἶπιθ8 δὐθοσ 9980  οἰουδίοη ἃ ποῦΐκ οοπιροθοα ὉΥ͂ ἃ Ῥσορμθίϊοαὶ ττῖῦοῦ ὙΠῸ "τὰ 
δῦ [10 58π160 {{π|6 ἃ 1,οΥἱΐθ, διίγαοίϊνο ἔγοτῃ 18 ἰρῇ Ῥγοροῦϊοαὶ υἱοῖν οὗ ουθηΐβ, δῃὰ σοι, 
οομληθηοίηρ τ ἢ βαηα61᾽ 8 Ὀΐγὶ ἢ} δηὰ ἰδ ΌΟΓΒ, 8ἃ5 δὴ ΘΗ ΓΘΙΥ͂ ΠΟῪ ὈΘρΙπηΐηρ; ἴῃ 1Βγ86}1{18}} ῃἷο- 
ΤΟΓΣΥ͂, ἀοβου 64, ΤΟΙ 8 Ῥγορ ἢ θ 168] βἰαπά-Ῥοϊηὺ, ρυϊποῖ ΡΑΠΥ ὑδ6 Θα Δ Ὁ] ἰΒπιθηΐ οὗἉ [86 Κπράοτα 
πὶτῃ ὑἢ 9 οτρίη οὗ πῈ]οἢ βδηλα6}᾽ Β ἸΔΌΟΥΒ ὙῈΓΘ ΠΘΟΘΕΒΑΓΙΪΥ οοπηθοίαα ; οὗὨ [18 τοῦῖς Ἰδγρθ 
οοπηθοίθα χϑιμδίηΒ, ἱῃ ΠΙΔΗΥ͂ ρἾδο686 ἰῃ (ἢ οτἶρίηδ) Ὁ] ηθθα δῃά ἴῃ δ᾽ χοῦ ππομβδηρθα ἔοστη, 8.0 
ἴο 6 Ἰουπὰ ἴπ ἐδ βϑοίίοη 1 ὅδῃι. ὶ.---1 ΚΊΏρ ἱ., 11. (οἱ πιο Ἰδσὲ ομδρίοτβ Ὀδίγαυ (ἢ9 
ΒΆΠῚΘ ΒΔΠ4 88 {Π:|0 ῥυϊηοῖραὶ ραγίβ οὗ ΕἸγεὺ δῃὰ ββοοῃὰ βδιλθ6}), 8Π ἃ ΤΑΥ͂ Ὀ6 [0] το ἰπ βοδ- 
ἰογρα ἔγβϑαβ Θυύθη ἰο 2 Κίηρ ἰχ. 1--- π, 27. Αοοοτάϊηρ ἴο ΕΤΑΙ, [89 Δττδηρθιηθηΐ οἵ {86 ἴδ- 
ἰοσῖ 8] τηδίογϊὶ 1 (8 ἷ8 Ῥσορμϑῦϊοβϑὶ ὈΟΟΪΚ τ ΔῪ 8.1}} Ὀ6 σἸ ΑΓ δϑοι ἴῃ Εἰταί β΄δσατθὶ δοοογαϊηρ 
ἴο ἴδτοο ολοῦ ροϊηΐ οὗ υἱὸν : 1) 86 Ὀδδὶβ οὗ [π6 ἰδβύοτυ οὗ (δι6 οδἰ8 8 τηθηΐ οὗἁἨ {π6 Κὶηρ- 
ἄοπι, 1 βββζω. ἷ.---υΙὶ., βδιλα 6} 116, οοποϊαδοα τὰ [ἢ ΒυμηπιδγΥ Υἱὶ. 165-17, 2) ΤΏ ΠΒίΟΥΥ 



δδ. ΤΠῈ ΒΟΓΒΟΕΒ. τ 8] 

οὔ 58} 8 τιι]θ, 1 ϑδπι. υἱ]ἱ.---χίν., νεῖ ἢ (86 σοπο αἱ ηρ' ΒΤ ΔΥΥ χὶν. 47-52. 8) ΤῊΘ παγγαίίοη 
οοποοσχηΐηρ Ὠαυὰ δὰ ὅδα], [μ6 ἀθο]ΐηθ οὗὁὨ (86 ᾿ἰδίζογ, [86 τἶϑθ οὗἩ (6 ΤΌΣΟΣ, πῃ 1 ὅ'διη. χν.-- 
Χχχΐὶ. [ἢ ββοοομα ϑαπιυοθὶ, ο [06 ΘΟὨΊΓΒΙΥ, [ἢ6 οτἱ κί η4] δοοουηὺ οὗἉ ΠΑ ν]Ἱ 5 σοίζη, οἢ δοοοιηΐ 
οἵ 186 τον βίου τιϊοὰ ἰ δου τὰ υπάογπθηΐ, οδπποῦ ὃὉΘ 80 ΟἸΘΑΓΙΥ Γοοομηϊζοα. Ὑο ᾿ΐ8 ργίῃ- 
εἶρ8) ἔδαίυσοθ πιϑύ ὉΘ βοῇ ἴῃ 86 ἰδ γ06 θθοίίομϑ πῃ π ΐοῖ αν 8 ̓ ἰἔθ ἰ8 ἀοβοσί ροὰ : 1) ΤῊΘ 
τοιη δὲ οἵ {86 ἰδίου, οὗ Πανὶ ἔγουῃ 38} 8 ἀθδί ἰο ἷ8 οἱονδίϊοη ἴο ἐδ [ὨσοΏΘ οὗ 41} Ἰβγδοὶ 
8ῖῸ ἴο 06 ἰουπὰ ἰπ 2 βδῃι. ἱ.---νίὶ!. 2) ΤῊΘ ἰδίου οὗ [86 πιϊἀα]6 ρμεχίοα οὗ Πανὶ τοῖζα ἴῃ - 
Ζογύβδι θαι, 066 σΣἱοΒ6Υ τηδίθγ 8] Ἧ88 τηοδὺ οοπάἀδηδοὰ ἴῃ 89 πόσκ, ἰΒ ἰοαπα ἰπ 2 βδῃ). υἱϊῖ. 
1-14 ([8λ6 ἔοτοίχη ἮΔΙΒ δπἀ υἱοίοσίεθ, Ργο Δ ΌΪΥ δὴ δου ἀσιηθηῦ οὗ [86 Ὀοίογο- θη οποα τι} }- 
ἘΔΥῪ Ὠιἰ5ι01γ), Υἱ , 16-18 (1πΐθσηδὶ ογζδηϊσξαυ οη), ἱσχ. (αν 8 οἰ ἶσα] αἰ ὑονγαγὰβ ὅ340.}᾽8 
Ποῦ 86), Χ.--ΣΧ. 22 (ΠΥ τοϊδέίο ἴο ἷβ οὐ Ποιδ6), χχὶ. 1.14; χχῖν. ((86 ρἰαχιιθβ). 8) 
Ουὲ οὗ ἔδο ᾿ἰδίζοσ ρμαχὲ οὗ αν ὶά ̓Β 116 δοϊοηροα ἴο 186 τοῦ 2 ἤδη. χχ. 2δ, 26; χχίϊ. χχὶϊὶ, 1-7, 
πὶ ποῦ [λ6 τ θοἷθ βοοϊζομ Δ οἰοδοά. ΤὨὶβ ποῦκ, βαὰγα ΕἸΧΑΙ,Ὁ, “189 Ὀοδί Ὀδδὶβ ἴον α]Ϊ 

ἐμο τ ἀ6}7 τοδὰ μἰκίοσίϑθ οὗ [86 Κίηραοιι,᾽" νδβ δογσαγὰβ ταῦ} του δα, δηά ἔ8 οὐ [8:6 ΟὨΘ 

μαπᾶ δηϊαγχοά, Ὀσὺ οἢ ἴδ6 ΟΥΒΟΙ ζΥΙΘΘΔΌΥ Δοτὶ ἀζϑα, 88 ΤΑΥ͂ 06 δοΘῃ ἔγοπι ῥδϑεαᾶρεδ ἰη ὙΔΙΟὮ 
ἔδογο ἃσζὸ 8}]υβΐοηβ δηὰ Ῥγοθιρροδί 08 ἰη γοδρθοὺ ἰο ἔβοίβ δῃὰ ρϑβοιβδ ἰμαῦ ΘΓ ΠΟΡΟΓ ὈΘίοτΘ 
τηρηςοησὰ ; 80 1 απ). χὶϊΐ, 2; χχσχ. 26-381, 1η 1 ββδῃ Ὀϑύνοη σἤδρβ. χχὶἱἹ. δηα χχχ. Ὁ ἢ 

οὔ (06 οτἰχίπα] τουῖς ἰβ Ἰοδέ ; οὔδρβ. χχὶν. διὰ χχυϊ. Ἀσὸ ὈΥ͂ δίς. βαπᾶφ. 726 βοοϊϊζοῃβ χχὶϊὶ. 

8-39 δηὰ χχὶ. 16-22 δύο ἴδίκοῃ ἴγοπι “ Του γηδὶβ οὗ [δ Κίηρβ οἵ δἰδίθ- 8818. ὙΣῸ ὑμ6 ἔταρ- 

τηοηΐδ οὗ (μΐ8 ρτορβοῖῖοαὶ ποῦς, Επσδ! ἃ μο]άβ, δηὰ οὗ (Π6 βγεῦ- θη] οη δ πλοσθ τ] ΠΔΥΥ͂ 85 

ΤΟΙΥ͂ 4.6 οοηἰποα ἰπ οἂγς Βοοῖκθ ἔδιοδο οὗ δῃοίμοῦ ποῦ ροίΐηρ, οὐδοῦ δρουΐ [{|6 βαπιὸ ρογίοα, 

δη οογίδίηγ πτὶ 6 ποῦ ταῦοἷ ἰαΐοσ, τ ΐ ἢ, δοοοσάϊΐηρ ἰο 18 ἔχαοθθ ἴῃ 1 ὅδηι. Υ.--Ὑ]}. δηὰ 

χχχτὶ., ἀϊὰ ποὺ Βανθ ἴ80 ΒΒΑΓΡΙΥ ἀοβηθὰ οἰαγοοίον οὗ ἴ86 οἴμογ, ὑβουρ βίμαῖϊαν ὕο ἐδ, Ὀυΐύ τδ8 

ἀτῖοσ δῃὰ τόσο οοϊουθθα 1 δὲγ]96. ΕὟΟΙΩ ἰΐβ Δα ΒΟΥ ΟΔ116 ῬΓΟΌΔΟΌΪ [86 παιτγδύϊνο οὗ 89 Ῥὸ- 

χὶοά οἵ [80 Τπυάρεοθ ἔτοπι τοῦ Φαυάρ. 1ἰ1, 7---σ νἱ]. 15 ἰδ κϑῃ.---αὶ Ὀγοδάοσ, ἴγϑοσ ἔοστη 8 ρίνϑῃ 

ἴο ἰμἷ5 ΗΪδίοΣΥ οὗ ἴμ0 Κίηρβ ὈΥ 8 ἰδίδν γουϊβίοῃ, 88 ΔΡΡΘΆΓΒ Ἀ] ΔΙ ΗΪΥ ἱπ ΟὟΓ ῥργοδοηΐ Ὠἰβύουυ οὗ 

ὅδ δὰ Ὀδανυϊὰ ἴῃ οἷ. Χὶϊ. ; χν.-ΥΪ!.; χχὶν.; χχνὶ.; χχυἹ δέ; [ὉΓ ἴ.:6860 δῖῸ ἔγαρτηθηίθ οὗ 

ἤτοτα ἔπο ἰὸ ἔδχϑο ἰδίος νοσῖβ. Αὐϊοστγαγάὰβ {86 Ηἰδίοτίθθ οὗ (6 Κίηρβ γοοονϑα ἱμοὶς ρῥγοβθηΐ 

ἔοττα ἴῃ ἔπτο του βίοτβ δσεί, ὈΥ ἐμο ᾿ουϊοτζοποιηίειίς γοάδοῖοῦ βοοὺ δῇδοσ [86 τοίογιηδίίΐοη ὑπ θοῦ 

Ζοκίδι, νῇο, δἀορεπρ {86 τηοίμοά οὗ [89 Ὀϑοαϊοτοπομιίδῦ, ἰἔιοά, νοσκοὰ ὑρ δηὰ δυγ ἀζϑὰ ἐμ 

τιαίοσίδὶ πίοι δα Ὀθοα βΥ ΘΕ ἱπογοδδοὰ ὈΥ ργοοϑάϊηρ γθοθηβίοηβ, δηὰ ἴοσς (89 ἤγεὺ ὑΐπ|6 

ξαϊμογθὰ ἀρ δηὰ δκῚ 11} σοι ἰποὰ τ μδὺ βοοιηθᾶ ὕο Αἷπὶ [86 τηοδὺ ἱπηροτίδη ῥαγίβ οὗ 189 

οἰἄοσ τόσα, 88 ἯΘ 800 ἰῃ ΟἿΓ ργοδοηΐ Ὠἰἱθίουυ, 1 ἤβδιι. ].--- Κίηρο 1ϊ. Ὑ8Θ Ἀδβὶθ οὗἨ μἷβ. Ῥοοῖϊκ 

ψ88 ἰδιδὲ ποσῖκ οὗ [8 ργορμοίῖςδὶ παγγδίοσ, πὶῖ νοι, Ὀδαίά68 [ἢ τηδύογίδὶ ἔτομι οὔ σ ῬΟΟΚΚα, 

9 ποχίοά ἴῃ Ηἷβ οσση δ ἀἱδίοπβ τ ΐοὰ τόσο ποὺ παπιογοῦβ (1 δ. Υἱὶ. 8, 4, ἃ βοοὰ 468] ἰπ 

χὶϊ,; 1 Είηρβ ἴ. 2.4) Ὑπὸ πόσξ, [μὰ στοϑο Θηαϊαγροὰ ὈΥ [86 Ῥαοαϊογοποιμίβιϊς γϑάδοῦογ, 

τοοοϊγοα 18 15δὲ τουϊδίοη ὈΥ͂ δῇ δυῖμοῦ πὴ ᾿ἰνοά ἴῃ [μ9 βοοοπὰ μδ]ῇ οὗὁἩἁ ἔτ Βαθυ])οηΐδη Εχὶ]6, 

νὮο οὐϊιοὰ ἐδο Ηἰδίοιγ οὗὨ ἴδ6 οτἱρίπ οὗ ἴμ9 Κίπράοπι ἰο βο]οπιοῃ᾿ Β δοοοδαίου (1 ὅδι. ἰ.---ὶ 

Κίηρ 11.), “δὲ ξοοὰ δ φαϊΐθ ππαϊίοσοὰ," δοοογάΐηρ ἴο (δ: ργθοοάϊηρ τϑάδοϊοσ, δρροηδοα βοιθ 

ἀοιδομρὰ ρΐοοοθβ ἤτοι 1λα νυ ἀ᾽ Β Ὁ ο τ ΡΕΥ τοι μ6 Βαὰ δ ὅγεὶ ἀοδίμιιθὰ ἴο οπιΐξ, Ὀαΐ, ἴον [6 

τεσέ, ἰδεαοά [86 ργοδοηὺ Βοοῖκε οὔ Ψυάροβ, Βαΐ, βαπισοὶ δηὰ Κίηρε 85 ἃ δοπηθοίοα τοΪ6, 

ἐπβογίίηρ [86 Βοοῖ οὗ Βαϊ (πτἰξίοι ἴῃ [86 τιϊάεῦ οὗἨ [86 Εἰχ116, δῃὰ [8.8 ΟὨ]Υ ΟΏΘ τοδί ηϑὰ οὗ 

8 ὨθΏδΟΥ ΟΥ̓ δἰ τὶν ἐγαρτηθηίβ ὈΥ͂ Ἐ.6 δδῖηθ δι μου), ὙΠ Τοήθγθθο9 ὕο (86 ΔΌβθῃοθ οὗ β6 86» 

«ἰοψίοδὶ βἰαϊοιηθηίδ δυοιιν αν 5 ἀοδβοθηῦ ἰπ ἴμ9 ΒοΟΙκα οὗ βασηῦοὶ, ἱτιδῦ βϑίογο (βοϑο ΒΟυῖβ 85 

8 Ῥγερδγδαίίοι ἴος Παυ ἀ Β Βἰδίοσυ, νὩ}}6 μ6 ραὺ [86 Βοοῖ οὗ 7 πᾶροα, ἐπ 1 Ῥγοδοηῦ ἴοσι, δ 

{π6 Βοδὰ δα δὲ ἰπίγοάποϊίοη ἴο 6 ποθ Βοοῖκ οὗ Κίηρμ. Ηο αἱά Εἷα ἴον {86 δαῖκο οὗ ὑμὶν 

ἐπ πο οοπποοέίοι οὗ ἴμ9 ψἘΟΪο Εἰ βίοι δος 7Ζοβμῦδ τῖϊι (86 ἰδίουῦ οὗ ἰλ6 Κίηρβ; [07 [89 

ἐπίοσπδὶ οοππθοϊοη Ὀοίπθοῃ 186 ΒΟΟΚ οἵ 7πάροα δηά [86 Βοοκδ οὗ βδιιυοὶ ἰδ ββόνγῃ ἰπ [89 

εἰαίετηοηξ οοποογηΐηρ βδηιδοη, ἐμαῦ μὸ ὅσσα ἰο ἀοἰ ἑνοῦ [δγϑοὶ ουὐ οὗ ἴ8.6 μβαπὰ οὗ [89 ῬΒ]]- 

εἶπ, ἴῃ νεϊοὶ τϑίογομθθ ἰ τηδὰο ἴο (86 οοπεϊπαδίϊοι οὗὨ (ἷα Εἰδύοτγ ἰὼ ΕἸ, Βδιμποὶ, θανὶά. 

ΤῊ τοὐδοῦογ, Ῥγορϑυν βροδκίημ, πιοτοὶν οἀϊ θὰ δηϑῖν [86 ἄγοι δ] ἢ οὗ [86 οἷάθν ἰαγβὸ ποῦκ 

οπ ἰδ Κίηρα, πο βο68 τὸ 1 Κίηρ ἰΐ. ; ΟὨ]Υ ἐδ βοοομὰ, ἔγοιι 1 Είηρβ ἰ1ϊ. οὔ, ὁδῃ τ μῦν 

ἈῸ οδ᾽Ἱοὰ ἷδ οὔσῃ το. 
Ιη {μΐϑ δαδασηρίίου οὗ ΕἾΧΑΙ᾽Β οἵ βούδσδὶ γοδοίοσβ, ὕοο σα ἢ ὈΪΔΥ 8 κίσοι ἰὸ ΘΟ ͵ θ0- 



38 ἹΝΤΒΟΡΌΟΛΤΙΟΝ ΤῸ ΤῊΒ ΒΟΟΙΚΙΗ͂ ΟΡ ΒΑΜΌΕΙ, 

ἴατο τὶ μουΐύ ἄστῃ βαρροτίβ ἱπ εἰβίοτσὶςβδὶ ἀδία. ὲ ανϑ, βονουογ, ἰῃ ἴο66 ἴγθθ ρσορμοιςαϊ 
δυϊμογιῖοα (1 ΟἜτοη. χχῖχ. 28--30) δηὰ ἴῃ 18:9 στο ἶ6168 οὗ αν α (1 ΟἜτοη. χχνυϊϊ. 24) στουσπὰ 
Βυβείθης ἰο σοη͵θοίαγο ὑμαῇ ΟΌΓ δϑϑαπηθὰ δυΐθμοῦ οὗἨ ἴδμθ ρῥγοδοηῦ Βοῦῖδ οὗ ββδιηυοὶ ζο]ονοᾶ 
1089 δαϊμογὶ οι, τεὶηρ ἔσοπι ἃ. Ργορϑίῖ δ] δἰδηα-ροϊηῦ, δηὰ δοοοσαΐηρ ἴο Ῥγορῃϑίϊϑὶ ροϊπί 
οἵ νον. Τμδὺ ἃ βρϑοΐβδὶ Ηἰδύοσί οσϑ! νοτκ τηυδὺ Ὁ6 δεβυτηοά, ἔγοτα ἩΔΙ1ΟᾺ ἰο ἀοχῖνο 1 ὅΐδῃι. χὶϊὶ., 
χὶν., ἴῃ ἐδ Εἱδίοσυ οἵ 880}, δῃὰ 1 ὅδιι. χχχ. 26 βη. δηά 2 ὅδ). Υἱἱἱ. ἰὰ (116 το Π ΔΓῪ ἰδίου οὗ 
Ῥδυϊά, βϑϑῦλβ ἰ6 85 ῬΓΟΌΔΌΪΘ μδη (πα ἴΠ6 ὅγδί ἱβ ἰο Ὀ9 τοΐοσγοἂ ἰο ἔμο ει θη σοοοσὰβ ἱπ {δ 9 
8608 οὗ [89 Ρτορβοίβ, ψῃΐο ὑοοκ σαγοίαϊ ποῖθ οὗ ἰμο ἀθϑάβ οὗ ΕΔ} δῃὰ 7ομπδίμδη, δῃὰ [89 
ὕπο ἰδϑὲ ἰο ἐ89 “πογάβ (31) οὗ (0 ἄδγβ οὗ θαδνϊὰ," 1 ΟἜγοη. χχυϊὶ. 234.---Τη9 Βγροίβοκὶα 
οὗ ἃ δηδὶ βῃδρίηρ οἵ [6 Βοοῖ οὗ Κίηρβ ρδυίΥ ὈΥ ἃ Ὠουϊοσοποιαιβιὶο γοάδοξϊοσ, ΡΑΥΕῪ ὈΥ ἃ ὅμ4] 

Το 6116 Γ δηὰ οΟἸ]οοίον ἴῃ (90 βοοοηα 841} οὗἩ (μ9 Βαδγ]οπίδη Ἐχὶϊθ, μ85, ἰῃ σοϊδιίοῃ ἴο ὑμ9 

ἰδίου ὑπᾶου ἀπουββίοη (1 Ξΐδη. ἱ.---1 Είηρε 11.), 11.016 Ἰουππάαίίου ; διὰ ἰὑ ἰδ βἰπιρὶοσ δῃὰ 

ἸΏΟΓΘ Ὠδίυγαϊὶ ἴο σοῖο [86 Υἱϑνθβ ἰῃ [8.6 ἀἰΒοΟΌΓΒΟΒ οὗ ϑασαηῦοὶ τυ οἷ τὸ ἰοσταϑὰ Ὀουϊοσοποιηῖδ- 
εἰς (6. φ.- “ τοατη ἰο αοἄ τὶ 811 γοῦν μοαγίβ δηὰ κοσζυὸ πὲπι,᾽ 1 βίβδιη. υἱΐ. 8 δηὰ χὶϊΐ. 20, 24) ἰοὸ 
ἐΐα Ῥσορ μοί ϑὶ ποσῖς, (89 “γογάβ οὗ Βαιλαο),᾽" δηὰ ἐμο οοἸ]οοὔοη δηὰ δα ἀϊ οῃ οὗ [89 δβοοίϊίοῃ, 
2 βδιη. χχὶ.--- χχῖν., ἴο ιθ τϑάδοίοῦ ψγ0 δυσδηροὰ δηὰ ργοραγϑὰ {86 ἰβίογυ ὉΡ ἴο οἂ. χχ. 26. 
ΤῊ βὲτα  ]υὶγ ἰη Ἰδηρσυδρθ δηὰ βίγ]9 Ὀοίπγθοη 1 Κίηρ ὶ., ἰΐ., ἀπὰ [86 ῥγϑοθάϊηρ παυγδθνθ ἱπ 
2 βδσῇ. ΤΥ Ὁθ0 ΘχρΙ αἰ ποὰ ὈΥ [89 δοῦ [μαὺ [86 δυΐθοτβ οὗ ἰο ἔππο ὈοΟΚα υϑοὰ [89 δαῖηθ δυῖπο- 
ΣΕΥ, ΒδιλοΥ, [89 Ρτορμοίϊοαὶ ΒοΟΚ οὗ Ναίδη.-- -ΕῸΣ (86 τοδί, ΕἾΤΑΙ, Ὁ Β Ὀγροίπιοδίβ αἰ ΒῸ 5 
ἔτοια ἴδ ΟἴΒ6ΙΒ τηθηςοποα, ἰπ ὑμαὺ 10 τοργοδοηΐβ 89 Βοοῖἷς οὗ Κίπρβ, δΆ ΤᾺΥ δ ἰξ ὮΘΓΘ ΘΟ 68 
ἰηἴο οοπβίἀογϑίίοη (ἔτοτα 1 8,6πι. ἱ. (01 Κίηρα ἱ1.), Ἰεαυίης οαὐ [8 Ρατίβ δι ρροθθά ἴο Βανθ Ὀθθπ 
Ἰαΐογ ἰηἰτοἀποοά ὈΥ̓͂ γΑΥΪΟΒ τοαβοίοσβ, 8ἃ8 μβανίηρ ὉΠΙΓΥ δηὰ δὲ 89 δηΐδηοα ποεῖς οὗ οπδ ὕσοὸ- 
Ῥδοίὶς εἰδίοσίδη, δὰ δυοϊὰβ ἴῃ αἀἰββοοίΐοη οὐ {16 βίο δ] τηδίοσί δὶ πϑϊοὶ τὸ δηὰ ἴῃ [89 
οἴδοσς Βγροίμοθοθ. ΝΑΒΘΈΙΘΒΑΟΗ γὶρ ΒΕ τοιιασῖκε, ἐμὲ [16 δα  ἰοηα τ ὩΙΟΝ ἐμὲ ὨγροίΒ ο8ὲ5 
δδουὶδοθ ἰο 8 ᾿οαϊογοποσηϊβϑυϊο γϑάδοίου ἀο ποὺ παῖ (9 οἱ ρματὺ οὗ [9 π8ο]9, ἀπά ἐμδὶ 
τθογθίοτο ἔπ ζΘΏΘΓΆΙ ὉΠ ΕΥ̓ οὗἉ [π6 ΜΟΥ ἰδ οοπβττηοα ὈΥ ἔποπι (δὲ δμρ., ». 407). Ιἔ πιυεῖ δἷ8ὸ 
ὃθ ποίοὰ (μαὺ Ὀοίδ (86 ἀἰνίβίοῃ οὗἨὨ [86 οοπίοπι οὗ [86 ΕἾγβὺ Βοοῖς (οἶα. ἱ.--Υἱὶ, Βατασοὶ, νἱ}}.-- 
χίν. δὶ, χυ.- χχχὶ. Ὁδνίὰ δπά βδ0}), δηὰ {πο αἰνίδίοη οὗἩ [9 Ββοοοπὰ Βοοῖς, (86 Βἱβίοσυ οὗ 
Ταν Δ 5 χονοσητηθηΐ δοοοσάϊΐηρ ἰο ἴδ ὑποοοσοζεαίΐς οὨΐοῖ ροϊπίβ οὗ γίονν το ἢ σοπίτοϊ (86 Θῃἶτθ 
παιταιλγο, οδπηοῦ ὉΘ ΤΉΟΤΘ 8 ΠΛ ΓΔΌΪ ρῥγοδοηίθα ὑμδπ ᾽85 Ὀθθῃ ἀοηθ ὮΥ͂ ΕἼΤΑ. Βαΐ ἤτοι 
186 ἔδοῦ ὑμαΐῦ [86 οοηΐοηΐ οΥ̓́Σἢ6 ὈοοΪκα ἰβ ον ἀο ΠΕ αἰνἀοὰ ἴῃ δοοογάδηοο τὶ δα ο ἢ 8. [Π60- 
ογδ - ρσορμϑῖο υἱοῦ οὗ [Π 9 Εἰ δίοσ  οὗἉ [89 ὑῬχορδζδίΐίοῃ, ζϑηθϑϑὶβ δῃὰ οβϑίϑὈ βτϑηὺ οὗ ἐδ 6 {8 6- 
οογαίίο κἰηράοτα ὑπ 8} βδιμποὶ, Κ'8ὰ] δηᾶὰ Πδυϊά, τὸ δῖὸ δυϊδμοσγίσοα ἴο οοηποϊυδο τμδὲ (δ6 
τοἀδοΐον οὗ (818 Εἰ βίοσυ, δραζύ ἔγοσῃ [86 ρσορβοίϊοδὶ δυϊμοσ ὴοβ ἴο νος ἢθ ᾿ιδὰ δΟοθδβ, ὙΓΔΔ 
Εἰ πι8561} ἃ ὑσορμϑῦ, ᾿ 
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Ἡδυὶηρς ἀἰϊθουεθοὰ [ἢ 6 οἱ χη] δουγοθθ οὗ οὐσ ΒΟΟῖβ, ὸ ΒδΥ͂Θ ΠΟῪ ἰο δοῃδίαδσ, διὰ ἴῃ 
οοπηθοίζοη τ 916 δποίδον, (9 ὕνο ᾳποβίζομα οοῃποοσηΐηρ [86 δυΐθοῦ δηὰ ὑπὸ (1π|6 οὗἁὨ οοτὰ- 
Ῥοπϊιΐοι. 

Ὑμδὲ ΕἾΤΑ βδυβ (δὲ διρ., ἡ. 211) οὗὨἩἍ [86 δαΐβον οἵ ἴδ Τουηάδίίου οὗ ἴμ9 Βοοῖκ οὗ 
Κίηρ, ἰδαὺ Βθ νγὰϑ8 ΗΪπ|561 ἃ ὑσορμῃοῦ, νγὸ οἱ πη οσ ὑπο γοάδοίογ οὔ οσ Βοοῖκ ου (6 σγουπὰβ 
ΔΙγοδαν ἀϊδβουδβδοὰ δὖ θη ρίῃ ; Ὀσὺ νγ9 σϑηποῦ ΔΡΡΙΥ (ο ἷπι ψμδύ ΕἾΧΑΙ, ταδί ἰδίπρ οὐ [89 ἴ01- 
ΤΑΘΓ, ὨΒΙΊΟΙΥ, μα ἮΘ ἮΔΔ δἷδὸ ὁ 1,ουἱίθ, ψΒοἢ ΕἸἼἾΧΑΙ, ΒοΙ] 8 ἕο Ὀ6 οἶθδγ ἔἥσοια ἐδ9 σδζοία] 
δοοουσηῦ ὙΠΟ 9 ἴδῖκοθ, ἴῃ [86 ταϊάδί οὗ 80 ἸΩΔΗΥ͂ πιοῦθ ἱπηροχίδης ουθηίΐβ, οὗ [89 ογίαμθβ οὗ 
{86 βδογοὰ Αὐῖκ δῃὰ οἵ (μο Ῥυίοαίβ δηὰ 1,ουἱῦθο, δὰ ἔσοτα {89 οοπβί θσϑῦ]ο δου πίδποο τ ῃϊο ἢ 
86 ΟἸΘΑΥΥ βθον τ} ονοσγίΐηρς ροτίδίηΐηρ ἴο ἴθ. ἘῸΣ 8 ρσοροίϊοδὶ τυσῖθοῦ 88 βῦοι που] 
5δγθ μδὰ [πδὲ ᾿ὑνϑὶν ἱπίθσοδέ δὰ ὀχϑοὺ πονϊθᾶρο; δθ ηϑϑὰ ποῖ μδνϑ ὕϑϑῶ ἃ 1ουἱΐο [ἐ ἱμ, 
ΒΟΤΘΥΘΡ, ἔασον δαὶ ποὺ (ἷ8 νίον, ἐπδὺ ἰῃ ΟἿΣ Βοοῖκα ἔπη ῥγίοδιμβοοὰ τοοϑᾶθα ἱπ ἃ βίυϊκίηρ 
ἸΏΔΏΒΘΓ ἰηΐο [86 ὈΔΟΙΩΤΟΌ ἃ ΟΥ̓ΟΣ δραϊηδὲ [89 ρσορδοίξε οἱοσηθπέ, δπὰ ἐμογοογο “πὸ ἰβύοσὶ- 
68] τ σῖς δ πιοτὸ ἰηδίττιοίδνο δηὰ ἱπιρογίδηὐ ἔμδη ἐπ ΐ8 ἴος 86 πηδατείαπάϊηρ οὗὨ ἐδ6 οδος ῥσο- 
ΡΒοίΐο ογάογ ἴῃ 1βγδοὶ,"" 88 ΕἾΧΑ. Ὁ (δὲ δι.) τ] βαγα. 

Νούδίηρ ἰ Κπονσῃ ἴο ὑ8 οὗ [86 ρϑύβοῃ 8ηὰ δυττουπάϊηρβ οὗ {86 τοἀδοϊοσ οὗ οἂσ Βοοῖκβ; 
οα ἴδ ορἱπίομβ οὗ [89 οἷάος πιίίοσβ, βθθ ΟΔΈΡΖΟΥ, Ρ. 2185ᾳ. ΤΉΞΝΙΟΒ ΒΌΡΡοβοβ, μοὶ ψίϊ μους 
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ΣΘΘΒΟΙ,, [μδὲ, δἴῃοο Β6 μα δοοϑδβ ἰο 80 ζΔῊΥ ροΟά δυΐμου θα, 6 ΘΟ] ποῦ Βαγθ ὈΘΟΠ ἰῃ τλθ 8} 
εἰτοσπιδίδησοοθ, “Τμ6 Ταϊπυἀϊοδὶ δἰδίθπηθηί, ἰμαὖὺ δια οὶ τγοίθ {89 Βοοῖκα ο8]16ἃ δἴϊογ ΐτὰ 
δ ΒΏΟΝΏ [0 Ὁ60 υῃἱδίοσ! 681 ὈΥ [Π6 δἰ ρ16 ἔδοῦ ἰμ8. (0 ἰδίου ζόοϑ Ὀογοηᾶ δια 61 8 ἀϑαί 
(ΚΕπ,, Ζιγοα, 11. 48).-- Πὸ νἱοῖν ἰῃ δοῦλο 1ηἰγοἀυοίίοηβ, 88 ΕἸΟΗΗΟΕΝ ( πὶ. ἃ 468, Ρ. 
δ29 5ᾳ.), 5ΔΗν ΒΒ (2 πὶ., Ρ. 232 5α.), ΗΕΒΒΒΤΒ (πὶ. 11. 1, Ρ. 189 μαᾳ.),, ΠΚ ἽΤΕΤΤΕ᾽Β (ἰπ (89 
«Βεϊένᾶσε 1., Ὁ. 48 54.) Ὀυέ τοϊγδοίδα ὈΥ͂ Ηἷπὶ ἰῃ Δ ρηϊ. ξ 186), ἀπά οἶμοιβ, ἐμδὲ οὰγν Βοοῖκα μδά [86 
8δπ|6 δϊῃοΣ τὶδ (0 ΒοοΙκα οὗ Είηρβ, δηὰ ἰδδὺ ὑμογοίογο ὑμεῖς οοιιροβίζίοη δ ἴο Ὅ6 ρυὺ ποῦ 
Ὀοΐοτο ἔμο Ἰδίοσ ρατὶ οὗ [86 ΒαγΥ]οηΐδη ΕΧ1]6, ΟΥ ἱτατηθ ἴον δίνουν {86 ΧΙ, 15 ἀπίθηβθϊα; 
ἔοσ (80 αἰ δγοηοοβ Ὀούπτοθη ἔμοῖ ἱπ ἔοστα δηὰ οοηίθηῦ ἃγῸ 00 ρτοαὺ (0 δάιηϊὺ οὗἁὨ ἰάθη Υ οὗ 
δΔΌΓΒΟΙΒΕΐΡ. [ἢ {86 τβὺ ρ]8οθ, 1 ἰδ ἃ βίσι κιηρ αἰ Πότ μο9 (μαὺ “" Κίηρβ᾽᾽ αυούοθ 108 Δα που  Υ 
ἴπ ΟΥΟΓΥ δοοίίοῃ, ψ8116 “ βδιηυθ) ᾿ ΠΘΥΟΣ ἄοοδ,  Β6ΠΟ06 ἰδ Τ0]]οττα ὑμδὺ (86 ΔυῦΠΟΥ οὗὨ {86 Ἰαςῦοῦ 
Ἰτθὰ ποᾶγοσ ἴο {89 ογϑηΐβ ἀθδϑοσί ϑᾶ, [86 δαῦμογ οὗὨ 086 ότι οΣ τθοἷλ ΤΑγ ΟΣ οὔ, Αμραΐη, (9 
Ἰαιιστιαρο ἰ8 ἀϊἔἴδγοπθ; πυϊηθοῦδ ἰγϑοθα οὗ (86 Αγδιηδθαῃ αἰαϊθοῦ οοοῦσ ἱπ “ΚίπρΒ," δηὰ 
Δἰταοβῦ ΠοΠ6 δὲ 811 ἰῃ “βαϊωηῦοῖ." [ἡ ἐμ6 Βοοῖκ οἵ Κίπρβ γὸ 866 ὑγϑοθθ ἤγοιαῃ Ὀορί ποίην ἴο οπὰ 
οὗ ἐμεὲν οοτιροαίξΐοη ἀυτίηρ {86 ἘΣχ119, ν᾿ 116 πῃ [86 Βοοῖκε οὗ βδπιι6ὶ ἔμ 6Γο ἰβ ποῦ 89 8]15 ιὐδϑὲ 
ΤΟ ΥΘΏο6 ἴο ἐδΠ6 ἐΐτηθ οὗ [86 Εχ!]6. [Ι͂ἢ ἐδ Ἰαιοῦ ὑπο γθ δ.Ὸ πὸ αἰγϑοί ἀἰβιϊ ποῦ γοοσθη ο8 ὅο [89 
δ᾿ οὗ Μοβοβ, ψ ἢ }]16 ἦν [86 ἔοτταϑσ, θυ Ὀοΐογο ὑπο αἰ ΒΟΟΥΘΓΥ οὗ ὑμ6 Βοοῖς οὗ ἰθ9 1,840 ὉΠ ΔΟΥ 
 οβίδα, [86 ἰδὺ7΄ὺὰ 18 ΒΕΎ ΘΓ] {π|68 Βρόκθϑα οὗ 88 υυὶ τθη (1 ΚΊηρ ἰΐ. 8; 2 Κίηρ χὶν. 6; χυὶ]ἱ. 87). 
Ιπ οὖγ Βοοῖκα πιϑηξίου 'β τηδὰθ οὗὨ [86 γϑυίουβ Ρ]8068 οὗ ᾿οσβΐρ δηα βϑδοῦιῆοθ ψὨῖοΣ οχἰϑιοα 
μνοδίάοα (86 ΑΥκ ψὶποαὺ ὈΪδηθ οὐ ἰηὺ (πὲ (18 τψγ8 ἀἰβρ᾽ οαδίηρ ὑο αοἄ, ἩΔ116 ἱπ “Κίηρβ᾽ (89 
ἩΟΙΒΩΪΡ ἰπ Ιρσἢ Ρ]δοοθβ 8 ὁοη δοτηηθα 88 16 ρα]. ΤὨΘ ἴοσιῃ οὗ 9 παγγαίίνο ἷβ αυἱίο ἀϊ βογεπι 
αἶδο ἱπ ἴδ ἔγγο ΤΌ Κα. 1}η “Κίηρπ᾽ (ἢ 6 σὨγΟΠΟ]ορίοΔ] βίδιθηιθηΐβ ΔΥῸ ΔΓ] τοροδίθα τ ἢ 
ΘΥΟΣΥ Κίηρ, 116 1.6 ΘΟὨγοΠοΙορίςδὶ οἱ οτηθηύ ἰδ Αἰ πιοϑύ ϑῃ γον πορ]ϑοίθα ἱπ “ Ξβαμιθο]. ΤὨθ 
ορίὶς Ὀσοδατῃ πα οορίουβηοδθ Ἡ βίο [86 ᾿ΔτύοΣ ΒΒΟΥΒ ἴῃ ΤΏΔΏΥ Ρϑυίδ ἰδ δ] πλοϑὲ ΜΠΟ]]Ὺ δοκίηρ 
ἐπ 186 ἴοστηοσ, νι ἰοὶ χὶνοδ ΟὨΪΥῪ οχίσδοίβ, υδῖ18}}γ δοτί, ἔγοιι 18 δΔαϊοχιυϊεβ ἴο τ ΪΟΔ 1ῦ ΓΟΟΙΒ 
ἴον πᾶσ ἱπίοχιαδιίοη. ΤὮΘΤΘ 18 ΠῸ ὑγϑοθ ὮθγῸ οὗ (86 εἰδηαΐηρ οἰδγϑοίογ- [Ὁστη Ὲ]8 το ἰδ 
ῬΘΟΌΪ Δ᾽ ἴο ἴδ 6 Βοοῖκα οὗ Κίηρε: “ΗΦὸὁ ἀϊὰ ἐδΒεὺ ὙΙΟΝ πτὰ8 σὶρ ῦ, ΟΣ ΟΥ̓], ἴῃ ἴ86 ογοβ οὗ [89 
1,οτὰ. ἘῸῸΓ 411 ἴ..ο86 Τοϑβοῃβ ἴδ 6 δυίΐμοῦ οὗ 86 Βοοῖε οὗ Κίηρε Ὅοδηποῖ 6 [86 Βδῖὴθ ὙΠ} [89 
τοάδοίου οὗ [9 Βοοΐκα οὗἉ β'δινο).--- 9 ΒΑΡ οΑ] σίθνν, ἩΒΪΟΝ 85 δὰ 8 ροοὰ πηδὴῦ δᾶγο- 

᾿ φδίοδ, ἐΠαὺ “Φογοχη δὴ ἰδ ο Ὀ0 τοχασζάθα 85 ἰὴ6 δυΐδοσ οὗ “ βδιιθο]᾽" δὲ γ6}} δὲ “ Κίηρβ," Ὀ6- 
68.113 πἷβ ΡΥΟΡΉΘΟΥ 8.88 ταυοῦ δἰτα ]Υ Ὑ ὑο πόπι, δηἃ μογο δη ἴθ 6γ9 σοσγοβροῃβ πὶ ὑΠ 61 
ἐπ οοῃ θοῦ (6 γον ἰο ΜὨΐοι ΟΒΟΤΙΟΒ δἷβο, οαυ 1 ὅΐδδῃ ἱ. 1, 10. 61}1}68}, 16. δἰτα ΔΎ ππίθ 0 ]6 ; 
ἴον (815 ῥσχονϑδ ποίμιπρ᾽ ΤΏΟΓΘ ὕμδη [δα 189 Δυΐον οὗ “ Κίηκβ᾽᾽ νδὲ δοαυδί ηἰοὰ τ ἢ ἴμ6 ΒοΟΚ 
οὗ δ ογϑι δὴ (500 ΚΟΎΈΡΕΒ, υδγεηι. ἥδγον. ϑαοῦ. ἱπίονρυ. αἶφως υἱηάες, Ὁ. δ5), ἀπὰ “οτγοιαΐδι πὶ τὰ 
[89 Βοοῖκε οὗ βαηθοὶ. Θ'ΤΑΒΗΕΙΙΝ (τί, ζὐπίετγϑβ., Ρ. 187 βα.) ᾿πήδσα ἔγοσῃ ΟἿΌΣ δύ μου Β ἐγ Υ 
αἰ πἀθ ον ΙΒ ΤΟΥ Δ], ἤσοπι (ἢ. 6 ῬΤΟΙΑΐΒ6Β τηδὰθ ἴο ὑμ0 Ηοῦθο οὗ Πενία, δηὰ ἴσοι {6τ0- 
Τα ἢ 5 Δ] υδΐομα ἰο (6866 ΒοΟΙΚα, ἐμδὺ ὑΠ6Υ ογΘ σοηροβοά ὑπο Ἡσζοκίδῃ; ίο νοι ΝΑΕ- 
ΘΕΙΒΒΑΟΗ͂ ΘΧΟΘΙΙΘΠΕΥ τορ]ΐοθ, ἰμαὺ 14 ἐπ γοίοσσιης ἴο ἃ βι δ᾽ οοίγθ στον νμδὺ 888 ἃ ροοῦ, 
οδ]οσῶτοα, ἰδίοτί681 στουηα, δηὰ ΨΥ πα δ ἢ τοῦ οοΓίΘΙ ΠΥ τοῖος ἰο ΟΣ ΒΟΟΙΚΒ, (που ΓΠΟΥ͂ 
ἀϊά πού οτίπδῖθ ἴῃ ἷβ ἐπι (Ρ. 411). 

ΤΠ τὸ ἰῃαυΐτθ [ὉΓ Ροδίεἶνο ἰηἀἰοδίίουβ οὗὨ [δ ἐἦτηθ οὗὁὨ οοτηροπί(ΐοη πη (86 σοπίοηϊ δηὰ ἴοσπλ 
οὔ ους Βοοῖκα, γγὸ οδῃ πὰ ἴῃ {Π6 ἴογη]α “ον πηΐο {μΐ8 ἀαγ᾽ (1 δδπι. γ. δ; νἱ. 18; χχχ. 
25; 2 βδπηι. ἱν. 8; νἱ. 8; χυἱἱὶ, 18), δὰ ἰπ (89 οχρίδιηβίΐίοη οὗ οὐβοϊοίθ δχρχοβδίοῃβ (1 δι. 
ἦχ, 9) πὰ οἹὰ ουδίοτῃδ (2 ὅ8πι. Χὶϊΐ. 18) ποίΐηρς ταοτὸ ὑμ8η [89 ἐπαϊοαίίοη οὗἉ 8 {1π|0 οὗ Δ ΠοΓ- 
Β.ΪΡ ΒΟΙΔΘΥ αὐ αἰδίδηϊ ἴγοπὶ ἐὯ 9 ουθηΐδ δγγαίθα, ΝῸΓ Ἕδῇ δΌΥ  ἰηρ τηοτθ ἀοβηϊΐο, ἰοδοὺ οὗ 
811} [ὴ6 οοιη μοὶ ἴοη αἴον ὑπο αἰνϊβίοῃ οὗ [89 Κίηράομι, Ὀ6 ἀοίογιη ηϑὰ ἔγομη (16 τθγὸ ἀἰδβέϊη- 
συ μίπρ Ὀοίπνοοι Ἵμάαλ δηὰ Ζδγαοῖ ἴῃ 1 ββδῃ). χὶ. 8; χυὶϊϊ. δ2; χυϊ!ἱ, 16; 2 δι. ἰΐ. 9, 10; 11]. 
10; ν. 1-δ; χίχ, 41 δβα.; χχ. 2; ἴου {μϊ5 ἀἰδυϊποίϊοη γγ͵5 δ σὰν πσ08] ἰῃ ὑμ6 ὑΐπη6 οὗ β4] δὰ 
Ῥανϊὰ, θεοΐπρ Ὀαδοὰ οἡ ὑμο ἴδοῦ (ργθ- αρροεοά ἱπ 9 ρϑββαβοϑθ οἱἰϑὰ) οὗ βθος ἃ ἀἰνγίβίοη, τ] Ἀ 
σοπαϊοποὰ ἴδ ἀονο]οριηοηὺ οὗ [89 ιἰδίοτυν οὗ Πανὶ κίπράοπι. Αὐ βγβὶ ΟὨ]Υ (86 ἰχ]ῦο οὗ 
ἡ δὴ δαἀδποτοά ἰο Ὠανία 68 ἰΐ κίηρ, [86 ΟὟ6Υ οἰϑυθη ἰσί 0686 Ὁπᾶ6γ [8:6 ΘΟΙΏΠΙΟΩ ὨδΙὴΘ ζγαεῖ 
ἑοτπταΐϊηρ 8 βοραγαίθ κί ηράομι [ῸΓ βούθῃ δῃὰ ἃ ἨΔ] Υ ΥΟΔΙΒ ὉΠῸΘΡ ΒΒ Ομ ἢ," δηὰ δῆοσγνδγαὰφ 
ἴοτ ἃ βῃογίὶ {π|0 ὑπ 6. ΑὈβδ] οι. 

5 [Μοσο ργϑοίδοῖυ δίδιϑά, υπάϑν [ἢ 6 σοργοθϑηίδίίγοθ οἵ Βα} 8 Ηοῦδο; [ΘὩΟΘὨΘ ἢ Μὰ ῬΓΟΌΔΟΙΥ οὶ Κίης ΠΝ 
ὝὮ0]9 (ἰπ16.--Τὰ.} 



40 ΓΝΤΒΟΡΟΌΛσΤΙΟΝ ΤῸ ΤῊΒ ΒΟΟΚΒ ΟΕ ΒΑΜΌΕΣΙ, 

Ἐτοῦλ 2 ὅδ. υ. ὅ ἰὕ δρρθδγβ ὑΠιδὺ {Π6 γοάβοίου οοσίδὶ ΗΙΥ ττοῖθ δος (89 ἀδαὶῃ οἵὗὁἩ Πανὶὰ, 
δ' ποθ [86 Ὑ801]0 ΠΌΤ ΘΓ οὗὨ Υ68Γ8 οὗἉ δἷ8 τοΐχῃ 8 ρίνοῃ, Βυΐ [9 ποῃ-τηϑηδίοη οἵ Πανὶ 5 ἀθδιἢ 
οδηποῦ ΒΟΥ {μαὺ ἢ6 ττοῦθ ΒΒ. ἐπογθδίϊοσ, δα ἨΑΕΥΕΒΝΙΟΚ (Ρ. 146) πιαϊπίαΐμδ; ἴογ δύϑῃ 
ἐδ ἷβ ἀθδαίῃ δά οοσυγτθα ΟὨΪῪ 8 βοσὺ τ 116 Ὀοΐοσο, (89 δαΐμοῦ οουἹὰ ποὺ αν τραϊηἰδἰπηϑᾶ 
αἰΐθηοθ δοουῦ ἴῦ Β' ΠΙΡΙΥ͂ Ὀθοδῦβο ἰὕ τγ88 ζΘΏΘΓΘΙΠ]Υ͂ πόση, δηὰ “ ποὺ 8 τιαίξον οἵ ἰηΐογοσὶ,᾽" δποθ 
Ὧ6 οογίαίη]ν ἀϊὰ ποῖ ττὶῦθ τ ΥΘ]Υ ἴῸΓ ἷθ οὐτῇ δοὨ δι ρΟσασίθ8.---ΕἸσίμοσ, ἰ6 Ὁἀου  ΘΑΙΥ 8ρΡ- 
ῬΘΔΙΒ ἔγομι 1 ὅδ. χχυῖϊ. 6 (“ Ζικίαρ ρογίδϊ ποῖ απο ἴπ6 ζίησα οὗ ὕμάασαΐλ, ἴο (μῖ6 ἀδγ ̓ ᾽) ἐμαὶ 
ΟἿΓ δυῦθμοῦ τγ846 ἷδ τοοθηδίοῃ δἷθον ὑπὸ αἰνίδίοη οὗἩ [δ κίηράοπι ἱπίο ὑπ 9 Κίἰηράοχῃβ οὗ 7 Δ} 
δΔηὰ ϑγβοὶ. ἨΑΛΕΨΕΒΝΙΟΚ᾿Β οσρ  δηδίίοη (Ρ. 144) ὑπαὶ 186 “ἰκἱπρε οὗ Φυά δῇ δῖὸ ποῖ Βθγθ 
ορροϑβοά ἴο ὑδοβο οὗ [86 Κἰηράοτῃ οὗ 6 Το ΤΥΐδοα, Ὀυΐ ἀτὸ (89 Κίπρβ ὙΠῸ δργϑδηρ ἔγοιηι δπὰ 
τυϊοὰ Τυάδι, ἰδ ππίθηδθϊθ. ΤῸΘ “ κίηρ οὗ Τυάδῃ ᾽ σδῃ ὈῸ6 πηἀογείοοά ΟὨΪΥ οὗ {86 Κίηράογα 
οὗ σαάεαιι ν ϊἱοἢ δοθο δον ββοϊοπλοῃ᾿ Β [1π16 ἴῃ ΘΟὨΒΘαΌΘΠΟΘ οὗ (86 αἰνἱδίοη, ἰῃ ἀἰειϊποίϊοη ἤἔγοπλ 
186 κἰηράοχι οὗἉ ἴβτβοὶ. [10 ἷβ, βονγουθγ, υποογίδίη δῦ ποὺ ὑπ δον ὑπο αἰνίβίοη 86 Ὀοοῖς 
ΑΒ ΘΟ ΡΟΒΘᾶ ; ὈΓΟΌΔΟΪ 10 88 Ὀοίοσθ ἴδ 6 ἀοδιχαοίίοη οὗ πο Κίηράοπι οὗ [86 Το Ττῦοδ, 
δἷποθ ἔθ 6Γ0 δ Βο ἱπαϊ!οδίϊομ ὑμαῦ [86 δΌΓΒΟΥ ΠΟῪ οὗὨ [86 ἀἰδβροζείοῃ οὗ δὴ ἱτπηροχίδηϊ ρατί οὗ 
186 ροορὶθ (ΒΙΕΕΚ, Ρ. 862). “15 φεπεταῖ," τἱρθγ τοιημδσίον ΚΈὶι, (ὕηεα. Ζιίγοά,, Ρ. 11), 
“186 οσοηοηῦ δηὰ ᾿δηρτιαρθ οὗ ουσ Βοοῖκβ ροϊηΐ ἴο [86 ἔξτηθ ἱπητηοάϊ αὐο  βυοοοοάΐηρ (16 ἀϊνὶ- 
δἷοη οὔ (86 Κίπράοχῃ, βῖποθ [ΠΟΘ ΔΙῸ ΠΟ γοΐθσθῃσοδ ἰὸ {89 βυρεθαυσοηΐ ἀονηΐΆ}} οὗ ὑπ Κίηρ- 
ἄοπῃβ, απο} 1688 ἴο [ἢ6 ΕΧΙΪΘ; δηά {μο ἀϊσίΐοι δηὰ ᾿δηρτιασο ἰβ ὑβγουσῃουϊ οἸαϑδὶο δηὰ ἔγθθ 
ἔγοτα Ομ δ᾽ ἀδίβιηβ δπὰ ᾿δίϑν ἔοστηβ.᾽ ὙΤμδὶ {Π9 τοοϑπβίοη ἵοοῖς ρἾἶδοθ ποῖ Ἰοῃρ δου (6 ἀἰνϊδίοι 
οὔνμο Κἰηργάομι ἸΩΔΥ͂ Ὀ6 ἰηΐοτγοά ἔγοτα ὑπ ἔδοῦ ἐμαῦ πουβῖρρίηρ ἰμ6 οτὰ δπὰ οἰδοσίηρ δδοιὶ- 
ἤοα5 ἴῃ νυ ου δ οἶϑοθθ ἷβ, 88 ΔΙ γοδαῦ σοι δυκοα, τοραγάϑα ποῦ δἱ 41] δ ὈΪδιθνσίαυ, Ὀπὺ γα ον 
85 νι 6}}-ο]οδδίηρ ἰο ΘΟοἂ (1 βδῃ. νυἱΐ. ὅ 8ᾳ., 17; ἶχ. 18; χ. 8; χὶν. 8δ; 2 ΐδιηι,, χχὶν. 18-26). 
ὟἯΥ  ὑβοσγοίοτο δἀορὲ ἴμ6 Ὠγροίμοβία οὐ ΤΉΚΝΙΟΒ, νἢο τοίου (Ρ. χὶνγ.) ἰο 2 ὅῃ. υἱϊἱῖ. 7; χὶν. 
27, ἴῃ νι ιΐοῖ, δοοογάΐϊης ἴο ὑπ θ οοτγοοὺ ΗἩΘΟΣΘΊ ἰοχύ βυργουίοα ὉΥ ὑπ ϑορίπερίηΐ, ἔμπογὸ ἰδ 
Αἰ᾿υϑίου ἴο ΒΟΒΟΌΟΔΙΩ, δηα βδγβ οὗ [9 δαΐδον, ἐπδὺ [π6 ποίΐοο8, ἱπ 81} ῬγουδὈ 1 Υ ἱπδοσίθα ὮὉΥ 
Βῖπι, ἀο ποῖ ΤΟΘΟἢ ἔλυεν (μη [80 ἔΐπιο οὗὨἨ ΒΘΒΟΌΟδΩ.--- 9 τοϑυ] οἵ οὖν ἰηνοδραδιώοη ἴδ, 
τπογοίοτγο, [μδὲ [86 Βοοῖϊεβ οὗ βδπιαοὶ ἱπ ἐποὶγ ργοβοηῦ ἴοστα ὝΟΣΘ οοιηροθοᾶὰ ὈΥ̓͂ 8 ῥτοροίϊοδὶ 
του Βοοι δ ἐδ αἰν βίοι οὗἩὨ [80 Κπράομι. 

[0 ἐδ βοῦσοοδβ, ἀδίϑθ δηὰ δυϊποσβΐὶρ οὗ “ββπιθοὶ," βοὸ Ατί, “Βοοῖκβ οὗ ββδιιποὶ" ἴῃ 
ΒΜΙΤΗἘΒ Β ὃ. οί. δὰ Ζηεγοα, ἰο ϑαηνμεῖ ἴῃ. ἴδ ἰδία Οὔ. ΤΘ Ἰδίζοσς τοΐοσβ ἰοὸ Ῥδυϊὰ β 
ῬΒΆ1Π|8 88 006 Οὗ [86 Βοῦχορδ, ροΐηὰι ουὔύ ἐμ8ῇ ἔθη οὐ (ἰγ γοδῖβ οὗ (86 ταῦ ρατί οἵ 551} 8 
γοῖζη ἷβ οπιξιοἃ, πὰ Ραίβ ἰΠ 6 Ὀοοἷς (48 1ξ δἰαπιὰβ) ὑονσαγάβ [86 ἐΐπηθ οὗἁὨ ογοσηιΐδῃ. Τῇ ἀΠἔ- 
Οὐ] οὗ δομΐηρ ἰο 8 βαυβίδοίοσυ ἀθοϊδίουῃ ὁπ (μἷ8 ρΡοϊηῦ ἰβ 611 Ὀτουραῦ ουὐ ὈΥ ΕΒΌΜΑΝΕ. 
--ΤῈ.] 

87. ὩἹΤΈΒΑΤΥΒΕ. 

ΤῊΗΒΟΡΟΒΕΤΊ, Οὐεϑέ. ἐπὶ ἔδν. 1... 11., Βοχ. Ογρ. οἀ., αδοβεοῖ, Ηδ]., 1769, Του. 1.; ΝΙκ. 
ΠΥΒΑ, οοί, ἐπὶ ὡπίυ., Β. 5. Γυρὰ,, 1646; 4“. ΒΥΘΕΝΗΛΘΕΝ, ““πηοίαέδοπες ἱπ Τευξεγοη. οἔ 
,ϑαηιμοὶ, ΒΔ511., 1624, 8; Απηοί. ἐπ ἰϊδνυοβ βαηι., Αὐχομπίον., 1626, 8; 7. ΜΈνισθ, ᾿πανγγαΐϊο ἐπ 
«ϑαηι. ἰόν. Ῥγίογεπι, 1682, Ψ λθθοσς ; 7. ΒΒΕΝΤΙΟΒ, ον. ἴα πὸν. 1., βάμι., ἙἘτδποοῦ, δα Μ., 
1δδ4, [0].; 7. ΟΑἼ ΙΝ, Ἡοπιὶ. ἐπ, ἐδ. 1. ϑαπι., Αταβιοϊοά,, 1667, [0].; Η. ΈΣΙΕΚΒ, ϑαῃ. ἐδ. 
1. απποίαδιοηίδια εἐτρζοαξιιδ, Ἑταποοί,, 1δδδ, δθ, ο].; Ρ. ΜΑΒΤΥΒ, Οὐρημηοηξ. ἐπ 11. ἰἰδν. δαπι., 
Τίρ., 1667, 1676, ἴο].; Ο. ῬΕΙΙΙ͂ΌΑ ΝΒ, Οὐπιηιονί. ἐπ δν. βδαηι) Τίχυν, 1682; Υ. ΒΤΕΙΘΕΙ,, 
Οὐπιποης. ἴα δν, βαηι., εἰο., 1άρα., 1691, [0].; ΡΑΌ:, ΓΑύβεντισΒ, Οτγῶναϊ. Αυρίεσωπς δεν 
αἱες εὐεὶ Βίσδον ϑαπι., Ἰ,οἷὶρκ., 1616, 0].; Θεσεξιῦθ, Αηποέ, ἐκ ἴοο. αὐ γῶο. «086., ὕμάρ., δαπι., 
Ατηβ., 1618, 4; Ο. ΒΑΧΌΤΙΟΕ, Ζι 4 ξδν. ἴξεσ., εἰο., Οὔπιπι., Απύποσρ, 1624, [ο].; Ογδοὶ δαοτί, 
Τ.11., ᾿οηάου, 1660; ΒΟΝΈΒΕΒΕ, Οὔηεηι. ἰη ἔδενε. (4) εσ., οἷο.,) ἼΒοτ., 1648, 2 ΤΆ, [0].; Η, 
Θποτισθ, Ἅπηοί. ἐπ υεΐ, ἱεεί., Ῥατὶδ, 1664, ΠΠ7. Τοπι. ; οἷ. οροὶ, Ηα]., 1776, Τ. 1.; Α. σΑτο- 
σισθ, Βιδί. ἐππιίταία, Τ. 1., ἘΥΔηοοῦ, 1672; 85. ΒΟΗΜΙΡ, 1κ. πὸν. ϑαηι, Οὐημηοηπέ,, Ατρουὶ., 

1687, 8. 11. Τοιι. 4; 5Φ05Ε. ΑΡ. ΟΒΣΑΥΡΕΕ, Οὐ. ἐπ 1. εὐ 11. δ. ϑαπι., Τυαδίηρ., 1687, [0].; 
ΦΟΗ. ΟἸΒΑΒ ΒΘ, Βἰδὶ. Ἐνλιίάγωμο ον σαπεοη Ἡειδροη, βολγ, Τοἰρκ., 1678, 1ο]. Υ. ΤΒοΙ; 
Ῥουσθ, ϑυπορεὶν ογίδίοον., Ἐτδποοῖ. δὰ Μ., 1694; 2. ΟἸΈΕΒΙσσθ, Ῥεέ. ἐεεί. ἐξδνὶ ᾿ἡἰδίοτιοῖ, Ατακῖθ- 
Ἰοὰ., 1708, ἴοϊ.; ΠΑΤΗΣΕ, Ζ{δ. λίρίον. υσξ, ἐδεί, οἷοε., σωά,, Πωϊλ, ϑδαπι., εἰο., Ἠαϊ., 1784; 2. Ὁ. 
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ἽΜΜΊΟΒΑΕΙ,Β, Ζειέφοδε ζυεδεγεείξωηςσ ἀδι ΑἸἰέ, Τεοί., Οδιηροι, 1772, ΤῊ. 4; 2. Η. ΜΙΘΗΔΑΕΙ,Β, 
Βιδί, λοδναίοα, Μαράοῦ., 1720; 5. ΟΞ. ΕῈ. βσησ!,.ΖΕ, Οὐπιηι. Νογίπιδ., 1784; ΝΙΕΜΕΥΕΒ, 
Ολαγαξίεγι εξ ἀεν Βιὶδοϊ, 4, δ, ΤᾺ. ΗΔ119, 1796; ἨΈΝΒΙΕΚ, γίἀμί. ἀδδ ἐγδέεη, Βωολδ ϑαπι., εἰο., 
Ήδεν., 1796; ἩΟΕΡΕΝΕΒ ὦ. Αὐαῦθτ1ι, σερεί. Ηαπαάδ. ἀ. Α. Τ', Ἰ,οἷρΖ., 1198; ΜΑΥΒΕΒ, 
Οὕνων., 1,οἷρς., 183δ; ΟΗΒ. Η. ΚΑΙΙΚΑΒ, Ομαοί. διδίϊο. δρεοὶηι. 11, ((6 ποπηι δ ῥγίουῦ. ϑαηι. 
δὲδν. ἰοοῖδ, εἰς.), ΟἸΒλΝ., 1835; Ο. ΤΒΕΝΙΤΒ, δὲς Βώολον ϑχηι, ον ξἰάγί, 2 Αυμῇ., ᾿μεὶρ:ὶρς, 1864 
(οορ. ΒΟΞΤΘΟΗΙΙ ἰπ 186 δέμα, ὠπα Κτίδ., 1866, Ρ. 207 (); Ο. ΕΒ. ΚΈΙΙ, Δέδί. Κορεπι. ὥδεν 
αἷς ρ»τορλεί. Οεεολιολίοδιολεν ἀνε ΑἴδΔ, Το. 1]. Πα Βὥσλον ὅϑπι., 1,οἱρζ., 1804 [Επηρ΄. Ττ. ΚΈΙΙ, 
οὗ ἥατοι6]]; ΒΟΝΒΕΝ, 2 ̓ς ἰδεῖ, εἰο., 11., Τὲς Ῥγορλείον. . 

Ὕ. ὈΙΞΒΤΕΙΟΗ, ϑιρηιατίξη͵ 1678, Ν᾿ τη. ἴο].; 1.. ΟΒΙΑΝΕΒ, Ζεμίδολε Βιδεὶ Τλώάλονδ ηκὶξ 
Τεξιἄγωησ, υοη Ὦ. ΕΟΕΒΒΤΕΒ, διαίᾳ., 1600, [0], ; ῬΕΙΕΙΟΚΕΒ, 2 γεαϊσίση δεν ἀαδ ὀγϑία Βωοΐ 
ὅϑαπε., ΤᾺΡ., 1606, ἴοϊ.; θ.ν. ΘΕ ΚΕΕΕΒ, δαι ἔστος, Ῥυοαϊςσίοη, δον αἷ6 Ηϊἰδίογίοη, ἀεα Κοπῖρϑ 
ῥΔδαμέ, ΝγηΡ., 1670, 4; ΟΒΑΜΕΒ, Θϑιηιπεανίεη ὦπα δίδί, Αιωίεσωπρ, 1627, 2 Αὐῇ., ὙΥ οἸ δῆ Ὀὔιο], 
1681, ζ0].; ΨΊΕΤΟΕ, Φαυΐα , 7εδεη, ὑπαὶ ᾿εσίογς ἵπ Ῥγεαϊσέοηι, Ν άτη., 1690, 4;  ΠΕΒΤΕΜ- 
ΒΕΒΘ, ϑωιιατίοη υπὰ Αυδίεσωησεη ἀν Ἡεὶΐ. ϑολγα; 1.66 Α. Τ., τοὺ ὅ. Κ. ΖΕ: ΞΕ, διαύίᾳ,, 
1677; σεγηιεἦτί λεγαιδοεσεδεη, ἀωτοῖ, αἷς ἰλεοί. αξιέ, πὶ Τὐδίπσεη, 1,εὶρξ., 1709, 4; ΟΟΤΤΕ. 
ΚΟΒΙΒΕΙΡ, δΒείτγαολέμπσεη, ὥδον 80 αἰιδογίοδοης Οοτίον αἱ ἃ. Βὺολ. βαηι., Βδιζοῦυγς, 1717, 8; 
ΜΒενγίεπὸ. Βιίῤ., 2 ΤῊ, 1728, [0].; ΦΟΑΟΗΙΜ ΙΑΝΟΕ, ΔΒιδίμολ-λιίογιδοὴε 7 λοδέ ἱϑμ Ἰεολέ, 
ΗδΔ]1ὸ υἰ 1,εἷἱρΖ., 1734, [0].; ΟῊΒ. Μ. ῬΡΑΕΣ, Βιδίία ἀ. ἱ. αἷό σατο Ἠδεὶΐ, ϑολτί. νεξ ϑιυνππια- 
χίεπ πὸ Απηιετζ, Ταδίηρ., [0], 8 Αι. Βροΐον, 1767; ΚΞζΤΑΒΚΕ, Ξ'γηορπίβ ΠΠ.; ΒΊΙΟΗΤΕΕ, ἐγ- 
ξἰάσίε Ἡαιιδδιδεὶ 4. Τ' 11., Βατταθη., 1886; [118Κ0, 2,.αε Α. Τ. τί Εν κἰάγωησοη ἢ  Λλ᾽6 λϊείον. 
Βυολεγ, Βοιϊὶη, 1844; Ο. γν. ΟΕΒΙΑΟΘΗ, 2 α6 4. Τ. νεἱέ Εἰηπΐ. ιϑκὰ ἐν ἰάγοηπά. Απηιονξ., 2 Β., Βοιὶ. 
1846 (δ 4., 1867); ΟΑΥΤΕΙ, Παπαδωυοὶλ ἃ. Βιδεϊενξίάγωπο 1., Οαϊν. υπὰ διυϊίῳᾳ., 1849; 
ῬΔΑΈΟΘΗΒΕΙ, δίς Βιδεῖ, πεῖ ἐπ ἄεη, Τεχέ οἱ σεοολαζίείεν Αὐδίσσωπρ, πε εἴπει Ῥογιυοτέ υοη Ὁ. Α. 
ἩΔΗΝ, Οδμπογαὶ-ϑυροσίηἰθηάθηΐϊ, εέσ., 1. 1, 2 ὲ6 Οεεολιολῥοδοδεν, Ἠοῖϊ 11-14, Βτοδὶ. 1866 δ5ᾳ4., 
Ὀεὶ ὈΘΕΙΡΕΒ; «Βείδιδεί, ἃ Β. ΕἰδΊΘΌοη, 1868. 

Μ. ἘῈ. Βοομ, δ ν. ἑη, δα δίδί, Οεεολίολέση.---πσιον Αδάνιοξ, ϑιαίϊίᾳ., 1867, ΤΆ. 2; ΕἸΒῈΝ- 
ΤΟΗΒ, αν Ῥοΐξ Μναεὶ τξον ἃ. Ηεντοολα ἀ. ΚΟοηῖρσο, 2 ΤῊ., Τμεἰρς., 18δ6; 5. ΒΟΗΙΙΒΒ, 2216 
Κνιῖσε ἴη ᾿εγαεί, εἶπ, Ἠαπαδιιολοῖγι ων ἀεὶ, Οεδολίολ., 1869; ΗΆΑΒΒΕ, Οεεοῖ. ἀ. Αἰ,, Βωπάεε, 
1868; ΒΤΔΕΗΕΙΙ͂Ν, 2.8 Ζ,οδεη, Παυϊά" εἴπ λϊδίον. [Πιίεγϑωολώπς, Βαβοὶ, 1866. 

΄. ΒΟΗΙΜΕΒ, Αὐηΐὶσ ϑαιιΐ, Βιδοζοίωνάενι, Νὄτά]., 1867; 1. ΠΙΒΒΕΙΗΟΡΕ, 22,6 Οεδολ, Κοηϊσ 
ϑ'αιῦ 8---οἱ" Ργοάισίεη, 4 Αὐῇ. Ἑ αἰδοιδτοτι 8. Βἢ., 1867; ΕᾺ. ΑΕΝΡΤ, 22εγ Μίαπηπ παοῖ ἄεπι 
ἯἬεττεπ Οοίίεα, 19 Ῥτοάϊίθη ρον ἃ. 1οθϑη αν 5, Βουὶ., 1886; Εἰ. . ΚΕΥΜΜΑΟΗΕΕ, δαυϊα, 
εν Κοπὶρ υ. ]ογαοῖ, εἴγι διδί,δολοε 7,οδογιδδ α, Βοτὶΐη, 1867; 7. ΘΙΒΒΈΓΗΟΕΣ, 7 ἐς Οεεοῖ. οπὶσ 
)αυϊαε, ἀεε Μαπηεθ παοὴ ἄδην Ἠτγεοη, Οοίίεε, 14 Ῥτοάϊρίεη, 8 Δι. Ἑ αἰϑουβιγοσί ἃ. ΒΒ... 1867; 
΄. ΒΟΗΣΙΕΒ, Κοηὶσ Ῥαυϊα, Βιδεϊδέωγάση, ΝΝδιά]ἰης., 1870; 7. ΒΌΡΕΕΤΙ, Ζϊολὲέ ὡπὰ βδολαίίθη 
αμ8 α. Οεδοῖ. ἀδ6 Αἷ, Βινδα, 1, ϑαπιμοῖ ἀν Ργορλεί, ἩοτιλδμβΌαΓρ, 1870. 

[Βεαίάθ6 Ὀἱοϊοπαγῖθα οὗ ἰμ9 ΒΙ0]9 (ΕἙΒΟΗ μ᾿. ΟΈΎΒΕΚ, ΜΊΧΕΒ, ΗΕΒΖΟΟ, ΚΊΤΤΟ, ΕΑΙΕ- 
ΒΑΙΕΝ, ΒΜ ΙΤΗ), [πιτοἀποίΐουα (Ξ ὝΈΕΤΤΕ, ΚΕΝ, ΒΙΕΞΚ, ΠΑΨΊΡΒΟΝ), διὰ Οϑορταρμῖοδὶ 
Ὕ οΥκα (ΒΕ ΑΝ, [ΤἸΘΗΤΕΌΟΥ, ΒΟΟΗΑΒΤ, ΕΙΤΤΕΒ, ΒΟΒΙΝΒΟΝ, ΚΤΑΝΊΕΥΒ δίπαὶ απα Ῥαΐε8- 
ἔνε, ΤΉΟΜΒΟΝ 724 Ζαπά απὰ ἰλε Βοοξ, ῬΟΒΕΤΕΒ ἰπ ΜυΚΒΑΥ Β Παπαδοοκ), ὑμ6 Ὁ] πίῃς 

δἰ οπΑ] αἰ άβ πηδῪ 6 τηϑπἰϊοποά : 
1. δουσί δ σοτοτεοϑηίατίθα.--ΠΒ. ΠΟΙΟΜΟΝ ᾿ΙΒΑΛΕῚ (4581), οἰϑυθηΐῃ οϑηΐ,, ἰὰ Βυχ- 

ΤΟΒΕΒ διδῆα ᾿αδοινίοα, καὰ 1,Δἱ. ἰγαηβ᾽ αἰΐοι ὈγΥ 7. Ε΄. ΒΒΕΙΤΗΑΟΡΊ, Οοίμε, 1714; ΒΕ. 

ῬΑΥ͂ΙΡ ΚΊΜΟΗΙ (ΒΔ δκ), 181} οοπέ,, ἰπ ΒΌΧΤΟΕΒΕ; Β. ΚΕΥ͂Ι ΒΕΝ ΘΕΈΒΗΟΜ (ΒΔ]066), ὑδὲτ- 
ἰϑοπί οϑηξ,, ἰπ ΒΟΥΧΤΟΒΕ; ΑΒΑΒΒΑΝΕΙ, δδθοηδ οοηίατγ. Οοοῦ δυροβϑίζοιβ ΠΥ 06 μοίίθῃ 
ἴτοτα ἴμοθο. 

2. Ῥαϊπδῆϊο.--- ΈΒΟΜΕ, Ομαοί. ἐπι ϑαηι.; ΑὐΟΌΕΤΙΝῈ, Ομέϑί. απὰ 226 Οἷυ. δεὶ 118. 17. 
ΟἸΒΕΘΟΟΒΥ ΤῊΞ ΟἜΕΑΥ, Οὐηιπι, ; ΟἩΒΎΒΟΒΤΟΜ, Τοπιοθ οι Ἠασπηπαΐ, απ οἡ. Ῥαυϊα. 

8. Οοπείηϑαξαὶ.--- τρουιοῦθ ΡῈ Ὀιεῦ, Οἰδοσα ϑαογα, Αταβιοϊδοάδιηϊ, 1698, 4.1} οὗ 

ὙΔ] Δ ]6 χιδηιηχδίϊοδὶ οὐδογγαίϊοη . Το ]εγαοίδἑδολε Βιίδοῖ (1. ῬΗΙΠΙΡΡΒΟΝ), 1,οἰρΖίᾳ, 1858, 
ΤΟΡΓεδϑηΐδ τηούοτη 11 Ό6ΣΑΙ «οὐδὲ ορί ἰ οΏ8. : 

4. ἘΠΕῚ δ Οοτασαθείδσθα.--- ΟΥἩἨ (86 ΟἿΟΣ (φ ΘΠ ΘΓΑΙ πἀηϑοϊθητἢς ἀπά πιπβαὐἰδίλούοσυ), 
ῬΑΤΕΙ͂ΟΚ, ΤΟΉΤΗ δὰ ὙΤΉΣΤΒΥ μ65 πιχοῖῦ φοοὰ οχροοίοη; Ἦ ΑΙ1.8 Οὐίοαὶ Νοίεε ἃτθ ΠΘΑΣΙΥ͂ 
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Ὁ561688; ΟἼ11, ἢ85 τοίδγθμοθα ἰοὸ 7 ον 8} δυϊμογί(ἰο6; ΗΈΝΒΥ ἰ8 ἀδγοῦΐ; ΟἸΑΒΚΕ ἰδ Ἰθδσγηῃθα, 
Ὀὰΐ δοτηθύϊπηθ8 ογγαίϊο δηα υπίγυδυ  ΟΥΙὮΥ ; [80 Οὐπιργελδηδίυς Οὐπιπιοηίανῳ ἰδ ἃ οοιαρἸδίίου 
ποῦ πιϊοαὺ γαϊὰθ. ΟΥ̓δο Ἰαΐον, Βίδμβορ ΤΟΒΡΘΎΥΟΕΤΗ Β Τοῖν Διδίε υἱέ, ἸΝοίεδ ἷἱα ἀογουΐ 
δΔηὰ σομβοσυδίυθ, δηὰ μ88 Βοη16 0861] χαοίαίϊοηβ ἔγοιι ρδίσί δες τείΐοσθ, Ὀὰ δ ἐδ χιδυτοὰ Ὁ 
ΘΧΟΘΒΘΙΥΘ ᾿Σύασϑ  πθ685 δηὰ δ] οροσίσίηρ ; (86 Οὐ οαΐ απὰ Εἰρρογυποίαὶ Οοηονέανῳ ὉΥ ὁ ΔτῈ- 
ΒΟΝ, ΕΑΌΒΒΕΤ δηα ΒΕΟῪΝ ἰβ οοῃδοηδοὰ δηὰ οἰοασ, ἀδοία] ἴον [8086 ὙΐῸ Παῦθ ποὺ ἔπη ἴὉΣ 
νἰὰο τοδαϊηρ; ἴπ0 Βιέδίδ Οὐπιηιονίαγψ, “’ ὉΥ Βίβῃοραβ δῃὰ οἴδμιοσ ΟἸΘΓΩΥ οὗ ἴδ Απρ]ΐοδη ΟἸυτοῖ,᾽ 
δ ἱπίοπαθὰ ἰο σὶγο ὑπ ΣοβῸ]β οὗ τηοάσσῃ βεϊθηιῆς ἱπγοδι χαιίίοη δὲ πο ἃ ΟΥ̓ οὐ ῃβοάοχ Δὐρὶὶ- 
ΟΔΠ8, Δη4 18 ἃ γδϊ υδ]6 δῃηἃ σΘΏΘΓΑΙΥ ὑγυδυνουὮ ΟΥ̓Κ. 

δ. ΒΙορταρμέϑα, ἘΠδοσίϑα, εἰο.---ΟἸ ΑΝ ΙΒ Οὐδίοαὶ Ηϊδίονν 7 δ αυϊά δλὰ ὈΞΙΑΝΕΥ ΒΒ 
ἩἩμίοτν οἱ Ῥαυϊά ατὸ υβοία]; ΗΝΤΕΒ ϑαογεὰ Βιοσταρὴν (ΗΔ ΏΔ})} δπὰ ΒΟΒΙΚΒΟΝ ϑογέρ- 
ἑμωγε Οἡλατασίογξ, οὗ τπιοῦ τηυοἷὶ ῥχοδῇ; (6 ᾳυδίπὶ βαρϑοὶ τ δὰ οαγηοδὺ ρῥἱοὺν οὗ Βρ. ΗΑἹ,1,Β 
ΟὐηπίεηυρίαξίοηδῚΒ Μ6]] κπονη ; ΚΕΙΤΤΟ δαὶ Βιδίε 1 πω δίναξλονδ Δτὸ ΘΒρθοΐδ νυ πδοῖα] ἴῃ κἰνίης 
γἱν  ἀποθα ἰο ΘΟΣ Ρ ΓΘ θοθπ 68 8η ἃ ῬΟΥΒΟΏΒ; ΒΤΑΟΚΗΟΥΒΕἘ Πρ. οὐἩ ἐδ Βιδίε, τιΜ ΑΝ Β Ἡϊιρι. 
οὗ ἐδδ οἴοιυε, ΘΤΑΝΙΕΥ Β 1 οίμιγεθ οἡ ἰδλ6 ὥευϊὴ Οὐωνγοῖ, ἘΠΜΑΙἾΒ Οεδοῖ. ἀ. Ῥοΐξεε 7θγαεΐ 
(Επξ. ἔσαπδὶ. Σοίογῳ οὐἨ 1εγαεῖ, ΟἸΔΒΕ᾿Β δόγεῖση Τλεοίοσ. 1λδγαγν), ἨΕΜΟΒΤΈΝΒΕΒΟ, Οεδοδ. 
α΄. Ἰεϊοδοε Οοίίεδ μ. ἀ. 4. Β. (Ἐπ. ἔτϑηβὶ. Ηωί. οΥ ἐλ Κίησάοηι οὐ Θοὰ ὡριάεν ἐδε Οἷα ΟὈνοπαρί), 
ΔΘ γι υδθ]ο; Οὐ, ΚΙΝΟΒΙΕΥ, Φθων βόγηποτδ ὁπ Παυϊά, ἀοϊ γοτοᾶ αὖ 180 Τα θυ" Υ οὗ ὕδῶ- 
Ὀσί χα, βρυσΥ δπὰ δυσρεοίδνο; ἮἯ. Μ. ΤΑΎΙΟΒ, Φανίά ἐδλε Χϊησ οΓ ]εγαεῖ, Ν ον ὙοΥκ, 

1876, ἃ βοχίϑβ οὗ ἰηϊοσοδίίπα δῃὰ ᾿δοϊοθοιηθ ἀἰϊβοοῦχθοθ; Ε'. Ὁ. ΜΑυΒΙΟΕ ΒΒ Ῥγορλοίδ απὰ 

Κίησε οἵ ἰλε Ο. Τ. ἰα ἰμουσμία] δηὰ οδηαϊά. 
6. θπ ἴδο οὐ οίδηι οὗ ἔμο ἰοχί.--- Βοβί θα ζΘΏΘΓΆΙ ποκα οὐ ἰοχὺ οὔ ἰοἶδτη δηὰ [89 

Βίδδα Ἡδεδταῖοα οἵ 7. ΗἩ. ΜΙΘΗΔΛΕΙ,Β, τη ουρὰ ἀρονο ὉΥ ΕΒ. ΕΈΡΜΑΝΝ, ν δγο ΚΕΈΝΝΙ- 
ΟΟΥΤ Β 2. οΓ Ηεδ. Βὶἰδ., Οχίοτά, 1776-80; ΒΞ ΒΟΒΒῚ, Ῥαγία Ζεοίϊονιεα Τί. Τεδί., Ῥατταδθο, 
1784; ΤΉΕΝΙΒ δηὰ ΚΈΠ, (Επρ. ἰγ., ΟἸΑ ΒΚ Β Σογεῖρη Τἠεοϊοσ. 11δ.), ἰκ ὑμοὶγ σοτημηθπίδ- 
τίοβ ; ΤΕΙΒΑΟΒΕΝ, 22ἐν Τετσὶ ἀ. Βίολον ϑαπι,, ἀδιάηκθοη, 1871; ἰοοὐ-ποῖθβ ἰῃ ΕἾΤΔΙ, Ὁ Β ΤΠδέ. 
ψ' Πεγαοῖ; ΒτΒΑΟΚ᾿Β Ῥγοΐοσ. Ογὶβ, ἐπ Ῥεῖ, Τεδί. ; ἘΒΑΝΚΕΙ, Β Ῥογϑίμαϊοη, κὺρ ΣΧ .; Ὁανιῦ- 
ΒΟΝ᾽Β Βίδίξοαϊ Ογἰ δ οῖδηι.---ΤῈ.] 



ΤΗΞ 

ΠΠΉΟΤ ΒΟΟΚ ΟΥ̓ ΒΑΜΌΒΙ, 

ΕΙΒΒΤ ΡΑΒΤ, ΒΑΜΌΕΙ, 
1 Βαμ. 1.--Υ ΤΙ. 

ΒΑμυειΒ ΓΑΡῈ ΔΝ ὝΟΒΕ 48 ὕτθνοξκ, ΡΕΙΞΒΤ ΑΝῸ ῬΕΟΡΗΞΕΊ, ὈΙΆΟΤΕΡ ΤΟΎΆΑΒΡΒ Α ΤῊΟ- 
ΒΟΥΟῊΗ ΒΕΒΟΒΜΑΤΊΟΝ ΟΡ ἸἨῊΒ ΤῊΗΞΒΟΟΒΑΟΥ ΑΝ [Ι͂ΑΥΙΝῸ ΤῊΣ ΕὈΟΥΝΡΑΤΙΟΝ ΟΣ ΤῊΞ 

ΤῊΗΞΟΟΒΑΤΙΟ ΚΙΊΧΟΡΟΜ, 

ΕἸΒΗ͂Τ ὈΙΥΙΒΙΟΝ: ΒΑΜΌΕΙ,.Β ΒΑΒΙΥ {1ῈἘ} 

1 Κα". 1.--1Π. 

ΕἸΗΞΎΥΎ ΞΕΟΤΙΟΝ. 
διαστ 61,6 Β σῖἢ πα Απανγοσ ἴο Ῥεαγοσ ἴο ἴπ6 Τοσᾶ 

ΟΕ». 1, 1-20. 

Ι, ϑαθιιοῦ δ ραγοηΐε, ἰλὲ Ερλοαϊεία Εϊξαπαλ απὰ ἰδὲ εὐ ϊοεε Ἠαππαλ. αι. 1-8. 

1 Νον [οπι. Νον}] ἔμ γο 88 8 οοσίϑ ἢ [ὁηϊ. οοσίδ ἢ] ταδῃ οὗὁἨἁ Βδιρδίμδὶπ)- ΟΡ Βἰπι,ἦ 
οὗ Μουηΐ ΕΙΡΒγδῖμ, δα Ηἷθ δηθ 88 ΕἸ Καηδα, [86 δὸπ οὗἩἨ Φογοβδηι, [86 βοὴ οὗ 

2 Ἐ]ῖμυ, [86 βοὴ οὗ Τόδυ, [86 βοη οὗἩὨ Ζυρἢ, δὴ ΕΡἢ γα ἰΐθ.Ό Απά μο δὰ ὑνο ψίνοϑϑ ; 
ἐμ6 πδῖὴθ οὗ [9 οὴ6 νψὰ8 Ηδηηδῆ, δηᾶ ἴΠ6 Ὡ8π|0 οὗἩ {86 οἴμοσ Ῥοηΐηηβῃ : δηὰ Ῥὸ- 

ὃ πίβηδῃ μαά οἱ! ἄγοη, Ὀυΐ [8η4] Ηδηηδὴ δα πο οἰ] ἄγη. Απά {}1|8 δη ψϑηΐ αὶ 
ΥΟΔΙ]Υ ουἱ οὗ [ΟῚ μὲβ ΟἱΟΥ ἴο ψοσβῃὶρ δπα ἴο βδουϊῆοθ υπίο (80 1,ογτὰ [96 Βονυδἢ 
οὗ μβοείϑ [Ηο868] ἴῃ ΒΒ] 9. Απά {π0 τὸ βοὴβ οὗ ΕἸἸ1, Ηορβηὶ διὰ ῬΒῖπθῆδβ, ἐμ 6 
γἱοδίβ οὗ (0 1,οχὰ, πόγὸ ἰμοῖθὸ [Απὰ ἰμοτθ {86 ἔτο 8οηβ οὗ 1, ΠΡ Βῆὶ δῃὰ Ῥμίηθ- 

4 ῬΘΓῸ ῥγὶοϑὶβ οὗ Φοβονδ. Απὰ σβθη [86 π6 ψγ8 ἐμαὶ ΕἸ ΚΘΉΔὮ οβδγοά, ἢθ 
ὃ γᾶγο ἴο Ῥϑηΐμηδὴ ἰδ τἱΐθ, δὰ ἰο 411 ΒΟΥ β0ὴ8 δῃᾶὰ μοῦ ἀδυρβίογα, ρογίίουβ; δὰ 
απο Ηδηηδῃ δ6 γαῦο 8 πουίῃγ [ἀο00]65] Ρογίίοῃ, ἕοσ 9 Ἰογϑὰ Ηδημβῃ, Ὀυΐ [δηὰ 

θ (9 Τοτὰ [ πον ἶν μδὰ βμυΐ ὕρ ΒῈΣ ποῦ. Απάὰ ΠῸΡ ΔΑΥΘΓΒΑΣΎ 8150 [οη|. 8180 
τουοκοα ΒΓ ΒοΙῸ [1Π8. 8180], ἴοσ [οπ|. [017] ὕο δ Κο Βοὺ ἔγοῖ Ὀϑοδυδβοῦ (86 1,οτὰ [76- 

Ἴ ΒονΔ}} μδὰ βῃπῦ ὉΡ μοῦ σόορ. Απά 4848 μο αἰὰ βο [Απά βὸ ᾿ξ Βδρρϑῃθαδ) γοϑῦ ὈΥῪ 
γοδγ; ἩΠΘῈ δὴ0 πϑηΐ ὉΡ ἰο (δ6 Βουδο οὗ [6 Ιωοχὰ [ΦΘΒουΔ}], ΒῸ δὴ9 [886 {μ}8] ῥχο- 

ΤΈΧΤΟΑΙ, ΑΝῪ ΘΕΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 
1 Γγεσ. 1. ΤῊο 1, Ὀοίηρ δ ρασγὲ οὔ (9 ἰηἐτοα οΙΟΣΥ͂ ὩὨδγτδενοίοττη υἷα, δ ἃ ποῖ 8 οΘοπηϑοῖο τ Ὦ δοΐὴθ οὐ ΟΣ 

ὲ Θ, τῶι ὈδΟΟΣ σοηὰθ ὮΥ [86 Ῥγϑβδϑῃίδιγθ “ ΠΟΥ͂" ἴΠδη ὉΥ (Π6 ΟΘοπμηϑοίγο “δῃὰ ;᾽" δῃὰ 18 Ὀθδὺ οσω θὰ 
δηξίγοϊν.-- 

3 (ὗς. 1. Ἢ 848 Σιφά, τ! οἢ νοΐπίδ ἴο 53καὶ “8 Ζυρῃ ὁ ;᾽" ΤΑΥΡ. Γομ ἀθ 18 “ οὐ ἐπο ἀϊδοῖρ]θ9 οὗ 89 Ῥσορδοίβ,᾽" 

Ῥεϑῖ,, ὑπῦπὶ 1ῃ9 ἩΠ]} οὗ ἐδ ᾿ταίομ τ," ὈΟ(Ὦ οὗ τὩ ἢ Ῥοΐπί ἰο ἐδ ὑγοδοιὸὲ ἑοχὲ, Ὀὰξ δ ποῖ ῬΣΟΌΘΌΪΘ ἐσδῃ818- 

8 ΓΥ͂οσ. 3. 1ε ἰο πο βαίἃ ἐῆδε ἔμ 9860 ΟΣΘ ἐδ ΟὨΪΥ ὑγίθδίβ..--Τὰ.]. 
4 ἵνον. δ. 896 Νοίθ6, ἐπ ἴοου.--- Τ]. 
δ γον. 6. 1 'νγδ οὐϑσ ἰῃ18 μπδὶ (ἢ 9 Δγ ΣΑΣ ἀθεδίμηθϑά (0 τηαῖσο ΗΔ ΔῊ ἔγοί.--- χὰ. 
8 [γος. 1. ΤῊΘ νοσῦ ἐδ ῬΡΣΟΌΔΌΙΪΥ ἴο Ὀ6 νοϊηἰοὰ Τὰ} 
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8 νοκοά Πογ, {πογοίοσο [8η4] βῆ6 πορί δπὰ ἀϊὰ ποΐ οαί, ΤΆθη βαϊὰ ΕἸ Κη Δἢ Β6Γ Β18- 
θαμὰ [ΔΑπὰ ΕἸΚΘΏΔΗ ΒΟΡ Βυθθδπα 8814] ἴο Βοσ, Ηδθηδη, ΜΕΥ τϑοροβϑὲ ἴμου ἢ δά 
ὙὮΥ͂ οδίοαὶ ἱμβοὺ ποῦ δα ΨΥ ἰ8 (ὮΥ Βοατίὶ ρτίονθα ἢ δὶ ποὶ [ Ὀοίϊζον (ο [866 δ 
ἴδ ΒΟΩΒ 

Π. Ἡαππαλ᾿ε Ῥγανεῦ ὅτ α ϑθπ. Ὅτι. 9-18 α. 

9 βο Γ[Απὰ] Ηδηηδῇ τόβα ὑρ αἴνογ {Π6Υ [6116] Δα Θοαΐδπα ἴῃ ΘΒΠΟΝ, ἀπ δον ἐμοῦ 
[867] Βαα ἀγυηῖ. Νον [4παᾺ] ΕἸΪ (86 ργίεβὶ βαΐ ὑροῖ 8 [{86] βοδὲ ὈΥ ἃ [186] ροβὲ 

10 οὔἴδο ἰρρίο [βαποίμδτγγ"] οὗ (8 Τογτὰ [Φοβονδ}] Αμὰ β)0 ψῶβ πῃ ὈἰςίΘση 685 οὗ 
11 βμουϊ, δὰ ργαγοὰ υπίο [86 οτά [ΦοΒοΥ 81, δηὰ ψορὺ 8οῖθ. Ἀῃηὰ βμὸ νονγϑὰ ἃ νον, 

δηῃα καϊὰ, Ο Ιωτὰ οὗἉ Βοβίϑ [Φςῇονδῃ οὗ ΗοβιβΊ], ἢ δου ΜΠ ἱπάοοα ἸοΟκ οἱ ἰδ9 
ΔΙ οὐοη οὗὨ {πὴ Βδηαπμδἰα, δῃα τοι θα . Ὁ πι6, δηὰ ποΐ ἔογχού ὑΠΥ͂ Βαπαπιαδὶά, Βαϊ 
88] τ }}} γῖγο υαπΐο ἐπ ηθ Βαηαπιδὶα 8 σλ816- Ὁ}, (ἢθ 1 Μ1}} σῖνο ἰπὶ ὑπο {89 
τὰ [Ψοβονδῃ] 411 (89 ἀδγβ οὗ μἷ8 118, δπὰ ὑπογθ 58}}8}1 πὸ ΣΆΖΟΥ οοσὴθ Ὁροη Ηἷβ 

12 μβοδὰ. Απῃηά 10 σᾶ ἰο ΡΆ88, 88 Βῃ6 οοηϊ(πυθα ργαγίηρ Ὀοΐοτο 86 1ογτὰ [ΦοΒονδ], 
18 παὺ ΕἸΣ τιαυϊκοα μοῦ του. Νοῦν [Α54] Ηδῃηδῃ, 880 [οηι. 8:6] Βραῖο 'ἴῇ ΒῈΓ 

βοαγξ ; ΟὨΪΥ ΒΟΥ 1106 τηονοα, Ὀυῦ ΟΣ γοῖοθ ψὰ8 πού ἤθϑγα; ἐμογϑοΐοσο [8η4] ἘΠῚ 
14 (πουρδῖ βη8 δά Ὀδϑὴ [ὑ89] ἀσυῆκοη. Αμὰ ΕἸ βαϊὰ ὑπο μου, ον Ἰοηρ νὶ} ἰῃοα 
156 6 ἀγυμκοηῦ ρυΐ ΔΎΘΥ ΤΠῪ τ ΐη6 ἴγοπι ἴμθ6. Απα Ηδηηδῃ δηθνεσθα δηα βαϊά, Νο, 

ΤΑΥ͂ Ἰοτά, δι 6 ποϊαβῇ οὗ ἃ ΒΟΣΤΟΝ ΤΙ] θρ  γῖῦ ; 1 μδνθ ἀγΌΠΙΚ ποῖ ΠῈΣ ὙΪΏΘ ΠΟΥ βίσοης; 
16 ἀσῖηκ, θαΐ αγθ ρουγοά ουὔΐ ΤΥ 800] Ὀαΐοτο {86 Τογὰ [Φόβον]. Οουπὶ ποὶ {μῖπηθ 

Βαηάηπιδϊα [ῸΓ 8 ἽΚΠΩΣ οὗ Β6114] [ἀϊββοϊυἵθ οσδη 5]; 9 ουὖἱ οὗὨ 16 δομηάβδημοθ 
8 17 οὗ τὴΥ οομρ]δἰπί [ὑη8. ΤΥ] ρτίοῦ πᾶν 1 βροκοὴ δϊβοσίο. ΤἸμοὰ [Απὰ] ἘΕἸἹῚ 

ΔΩΒΜΘΙΟ δηά βαϊά, 6Ὁ ἱπ ρεδοθ; δηά ἴμ6 αοα οὗἁὨ [δγδεὶ ἐ ἐλδε ἴοπι. ἴπ66] (Ὁ Υ 
18 α μοί που ἐμδὲ ἴμουὺ Βαβὺ δϑκοὰ οὗ μὶπι, Απὰ βὴο βαίὰ, 1,οὐ (δϊηθ μδηάιηδὶα βπὰ ζγϑοθ 

ἴῃ [ΠΥ βἰραὺ [Ἀπ 6Υ68]. 

ΠῚ. βδιηιῦε Βιριλ, Ὕοτα. 18 δ.-20. 

18 δ 80 [Δπὰ] (6 ποΐϑδῃ ψϑηΐ ΠΟΥ ὙΔΥ δηὰ αἰά δαὶ, δὰ ΒΟΥ σουπίθηϑηοθ ἯΔ8 ΠῸ 
19 τοοῦθ δα. Απαᾶ [Β6Υ ΤῸΒΘ ὕρ ἰῃ [86 πιοσπίπρ' ΘΑΥΪΥ, μὰ ποσβεῖρροα Ὀεΐογθ ἐδ 

Τιοτὰ ΓΙ ΒΟΥΕΙ , 86 χοίυτηρα 8δη4 σΒ1η6 (0 {861 Βουδθο ἰο Εδιδῃ. Αμπὰ ΕἸΚΚΠΔΕ 
20 Κηθν 15 ὙΠῸ; δηὰά {16 1οτὰ [ΦοΒον δ} σοιμθροσοὰ μου. ὙΒβογοίογο 

[λμὰ] 10 σϑῖηθ ὕο ῬΆ58, ψ] θη ἰπ 9 ἐἰπ|6 ἯΔ8 οοηθ δρθουΐ, ΔΙ͂ΟΣ ΗδηΠΔἢ Παα [(μδὲ 
ΔΏΏΔ1 οοποοῖνοά, ἰμαὺ Βῃ6 [84] ὈδΓΘ ἃ βοῃ, δῃὰ 68116α Ηἷβ ἤδη6 β΄'ϑῃλι6), δαγίπσ, 

Βοοδυδο [ΕὸῸγσ, δαΐα 86..6,}1 Βαυθ [οπι. ἢΔ 6] δδίκϑα δἴπ οὗ (89 Ιυτὰ [Φομονδ]. 

ἴ ΨοΣ. 9. ΤῊ [ηδῆ. τοίοσα Βόσοὸ σδίῆοσ ἰο Ηδηπδῆῃ.-- ΤᾺ.]. 

8 [ΓΚ γ. 9. Ὁ9Ὴ [8 τιοῖ πΘΟΘΘΒΆΣΙΥ “ ΘΙ 16," Ὀσὲ ΔΩΥ͂ ἰασχο δισιοίυσο.-- Τὰ.) 

9 [γοσ. 18. ἴμο Η60. ἱπιδογίϑ ἐδ Ῥτοῦ. δ 1 “ 6 0.6,᾽" Ὀὰΐ οἷν Επᾷ. ἀ068 ποῖ γ76]] ροστηῖ! ἴθ ν ἪΝ 

10 [Μσ.ὕ 16. ν] ΠΣ, “ πο] Θ6ΘΏ9885᾽" Βῃου]ὰ ποῖ ὈΘ τομἀθχϑὰ δ ἃ ὈΣΌΡΘΣ Ὡδσοϑ ἴη Ὁ, Τ΄; ἘΌκ. Α, Υ͂. Τοαῦ θη 

ΣΘΏΘΘΓΕΞ “ 90}8 οὗ ΒΥ “ ὩΠΡΔΟΟΪΥ “ΟΣ “" πἰοϊκοὰ."-Τα.] 
Ἡ [ΜΝ γ. 18. 860 Νοῖθα.-ἴβ.} 

“206.1.1; δυὰρ ἱ.1; Ἐπί ὶ.1; 2 Βαμ...1; 1 Κίηρε 
1.1; Ἐδιδ,ὶ. 1; Ἐσγαὶ. 1, Εσοϊς. 1.1; Φόῆδα ὶ. 1. 
Ἴμο γαίλον οἵ Βαπιποὶ παϑ αὶ τῶδῃ οἵ Βαπιδ- 

ἰδδίτ-Σορῖτα πὶ ἰμ6 Ἀ1]] οουμέσυ οὗ ΕΡἈγδίτω, 

ἘΧΕΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΙΟΑΙ, Ἐ 

Ι, ϑαημιοῖε Ῥαγεπέε. Ἄ οτα. 1-8. 

Ψα. 1, 2. Απᾶ ἴδοσχο τὴδα ἃ σεϑδιὶ οἵ Εδ- 
ΤΠΒΕΒΕΙΗ ἈΘΡΕ ει ἬΡι 81: δοοουηῦ 18 χίνθῃ 
ο 8 διγιλ»ρίαοε 
ΣΝ μίνυρῤ λὰμοι γε νων βτουπά ον ΔΊΡΕ ΩΝ (66 

ΤΗοπΐυδ ἀο68) ἰμ6 γχεδάϊηρ οὗ ἱμῃ6 βορί. 
(αι) ΤΠ ΟΝ [(λὲγθ ψὰϑ 8 σ08}}} ἱποίοδά οὗ 
Ὁ ἙΝ ἼΤΊ [δπὰ (μαγὸ νγδδ 8 τΏ8}], εἴποθ (ἷ8 Ἰδίμοῦ 
ἄοεβ ποὶ δϑοο ἱμο ἱ 6ῃοο οὗ (6 ΒΟΟΚΒ οὗ 
βαιημοὶ; ἴον ἴἰμο  [8π4] ἀο68 ποὶ ἐπαϊοδίο δἰἴδοῖι- 
χηθηῦ ἴο βοῃβοι ὶ Ῥξεοδα]η δι Ἠη8 οομυδίζου 
οὗ ἴπο Βοοῖ οὗ ὅ ναὶ ἾΤῚ [πὰ ἔμοσθ ν͵88} 
βἰδηβ ΠΟΙ, 88 1 οἴδῃ ἄοοδ δὲ (ῃΠ9 Ῥορὶπηϊηρ οὗ 
δι ὨΒΙΤΑΙγΟ, 88 ἰδίοσ 8] ἱηϊσοάποίοσυ ἰοστηῦ]δ, 

Φ[[ἢ ἔπ Θοστη δῇ “ ἀχορ οἰἶδολα ανἱ δαδογωκρεν,," “ ὁχοκοί;- 
οδὶ ἀξ ολγλμςάρναςς τὰ 

πδιοοα ΕἸΚΑῦδη, Το ρίαοο ᾿απιαίλαΐηι (ΟΡ. 
8 ἀουδίοθα ἐπ6 βαπηθ ἐπὶ ἰθ οδ]οὰ ἰῃ στοσ. 8 
“18 αὐἱγ," δηά δδεογσναγάδ ἱπ νοσ. 19 δηὰ ἱΐ, 11 
ὈΥ [86 ββοτίεσ πδηιο απιαὴ (9. 11), πβϑηοα ἱξ 
ΔΡΡΘΟΙΒ (πδὲ 10 τγὰϑ ποῖ ΠΠΘΓΟΙΥ ἐδ6 ΤΆΤ 1]γ-Γοβὶ- 
ἄθῃοο, Ὀυΐ δ'θὸ ΕἸ ΚΠ 88 8 εἰὐοῦς, ὙδοτῈ Βα δὰ 
“8 Ββοῦθθ.7 Τα [11] πδῦλθ Βαιηδι μβαϊτη-ζορλτπι 
ἦθ Ἰου μα ΠΟΘ ΟαΪγ. ΤΊ αὐ] “Ὑπο-μ 1118" ρμοϊηί 
ἴο {δ εἰὐο οὗ ἘΠ6 Ρ͵δθθ 88 οἱ (89 εἰ ἀθβ ΟΣ δυσωσαίβ 
οὗ ἔπτο 1116. [1 16 86 ὈἱΙΒ-Ὀ]δοο οἵ Βδισθεὶ (νοσ. 
19), (6 βαπιθ Βδιηδὴ ἴῃ πΒΊΟΒ πο πδὰ Ηἷδ μβοῦβο 
(υἱϊ. 17), ἔδιδ οσπέταὶ ροΐῃὶ οὐ Βίβ Ἰβδοτβ (υἱϊ!. 4: 
χν. 84; χνὶ. 18; χίχ. 18-22) δηὰ μΐα δροὰθ δα 
Ἰοπᾷ δὲ [6 1ἱγοὰ, κὰ τῆετθ μ6 τγαϑ Βατὶοὰ (χχνὶ.1; 
Χχν  ). 8). Βαϊ (μΐ8 Βδίηδὴ οὗἉ βαιωυοὶ, δοοοσάϊης 
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ἰο ῬΥΘΒθΟ ΙΒ Οἱ θαγ δἰδίθιηθηϊ ἴῃ Ποσσορ (1 .- Ε. δ. υ. 
ἘλπηΔ), 18 τοδὶ ῬΣΟΌΘΌΪΥ ᾿ἀοηι 81 ὐϊὰ (86 Βδ- 
Δ ἰῃ (86 ἰγὶδθ οὗ Ἰαπλΐη (08. χυἝ!. 20); 
ἴον ἴμ8 βιαϊοιμθηΐ οὗἉ Φοδοριυδ (Αηὶ. 8, 12, ο {παὶ 
Βαπιδί μοι," ἡ Β1οἢ τοὶ ὉΠ [ Βαπιδίμδιμι δὰ 
ἷβ ἰμογοίοσο ἀουθε!οθα (ἢ 6 Βδιηδὴ οὗ βαιηυοὶ, 88 
(ΟΓῪ διδάϊα ἔγομπι Ψ ΘγΌβδ] ομι, απὰ (μὲ οὗ ΕΌΒΟΌΣυΒ 
(Οποπμδβῖ, 8. γ. ᾿Δρμαϑὲμ) ἐἶαι ἰλ τῶϑ ΒΟΠΊΘΎ δὶ 
ΚΓ Βοῦ που ἴῃ 8 1π6 ἴτοτὰ “96 Βδ θη ον ταβ 
ΒΟΙ͂Π6Ι, ΟΘΔΓΥῪ 18 ἰηίο (86 Τουτὶ ΟΥΥ οὗ ἀράν πεβυ 
11} 6 ὑτροά δραϊηδὲ ἐὲ8 νον ὑπδί, δοοοσαϊηρ ἴο 
δαάρ. ἱν. ὃ δῃὰ (μὲὶ8 ῥμαβεᾶρο, Βϑδιβδῇ οἵ βδπι6] 
ὙᾺ8 10 6 πηοπηΐδίπα οὗ ΕΡΗγαΐπι, δηὰ ἱμογοίογο 
ἰπ [86 ΤΥ 6-[ΟΥΤΊ ΟΣ οὗ ἘΡρ ταῖπι, ἐν 16 ἴο Ρ6 οὔ- 
βοσυο οἢ {π9 οἵἴδοῦ πδηὰ ἰδδὲ 1πΠ6 πιουπίδίῃβ οὗ 
ἘρΗγαὶπὶ βίσοίοῃ πο ἴμ6 Τυῖθο οὗ Βεη)δσηῖη, δηά 
ποί ΟὨἹΥ ἱποὶυάθ 118 πουίμογη ταοαπίδίηβ, αὶ 6Χ- 
ἰοπὰ ἰονγαγα5 “9 ΘσΌ 5816 πὶ δηὰ υπ116 ΜΠ ἐπ τλουῃ- 
ἰδπ8 οὗ Φυάδῃ. ΤῊο Βδπμδῃ οὗ βδιθοὶ ΔΚ ἰῃ 
ΒΘΏ)ΆΠ.1Ππ πολ ΟἿ ΡΟΔΕ, 5.611} 8 Βοπιϑ, δηὰ Μὶ : 
ΤΙ δα αϊοη εορλίπι (Ὁ 91Χ) ἀϊδάηρυ βῃ 68 ἐΐ ἰσοῦλ 
ἴα οἰβεῦ Ρ]δοθβ σῇ (ἢ βᾶτὴθ πδῖηθ, δηὰ ἱπάϊοδίοβ 
ἴδ αἰείτ! οὐ ((Β6 ἰαπὰ οὗ Ζυρὰ ᾿χ. δ) μὰ πὶ οὶ ἐΐ 
ἰατ, ὙΠΟΒΘ ὨΔΠ1Θ ͵8 ἴο θ6 ἀογί γοά ἔγοσα (ἢ 6 ἔτι Ὁ 
οἱ Ζυρὴ οὐ Ζορῃίπι ἴοπιὶ πῆομιὶ ΕἸΚαπδἢ ἀθ- 
βοεπάρα (οοπιρ. 1 (Ἧ τ. νἱ. 11, 20). βίποο, δοοοσά- 
ἱπς ἴο (818, ΖΟΡΗΐπι ἱπάϊοϑίθβ ἃ τορίομ, τ] ἢ ἰοοῖκ 
188 πδο ἔτομχ {π6 ἀοβοθηάδηί οὗ Ζυρὶι, {π6 ὈΪδοθ 
δόνα, προ [88 Ἰδίθὶγ θθοη ἀϊβοουογοὰ παϑὶ οὗ 
90γα5816πι, σδπηοῖ 6 ἰμ6 Βαιηδῆ οὗ βϑιωμεὶ, 88 
Ἐοδίπεοη δηά Β ΟΣ Βαρροβθο (βθθ ΤΉ θη. δϑἄολδ. ἐζθ- 
᾿ἤ διυαάΐση, {1.1845ᾳ., Δηα ΕΔ] ὰ, Οεϑολ. 11. 698). 
ι 8 ταδί ἴο ὃ6 βουρῃίῖ ἴῃ {πΠ6 εἰΐο οὗ {μ6 ῥγθ- 

βοηί ΕΥ- δια Ὀοίπθϑη ἴουγῦ δηα ἔγο (ΕἘπρ.) ΓᾺ1]168, 
88 Φοβορῃ 8 βίδίθβ, ἔγομχ 6.88] θη οἡ {Π6 Βυχλμαὶῦ 
ΟΥ̓ 546 οὗ ἃ οοῃΐοϑὶ πιουπίδἰη οὐ (Π6 τοδα ἔγοτῃ 
Φοτύβδ! θὰ ἰο Βοῖμ6ὶ. ὙγΒοα δὰ] (πῃ οἰ. ἴχ. δ) 
οΟΠη68 ἰηΐο {μα ““Ἰεπὰ οὗ Ζαρὶι “ βίγαι ραῦπταν 
δηάβ βαυλθ6] ἴῃ “(ΐ8 εἶν. αἱ “1815 εἰν," 
Ξδηθ6} 8 δροᾶθ, 18 ἰάἀθηϊοαὶ π|ῖϊὰ Βδπλδι δ της 
ΖΟρ ΐηλ ΠΟΤῈ 18 θαγοηὰ ἀουδί. Βυΐ ἀραϊηδὶ (ῃ 6 
ΨΊΟΝ (Πδὶ Εν ΟΥ' πὶ (86 τορίοη “ Ζυρ)","} 
Ὀεϊοησοά ἰο Βεοηαπιΐη, δηά ἴῃ βυρροτῖ οὔ [μα νἱ 
(δαὶ ἴς 18 αἱ ἤδσοηὶ ἔγτοτσα Ἐσιηδὴ οἱ Βεϑη απιῖτ, δηά 
Ἰδγ ἴῃ (6 ἰουτί συ οἵ ἘΡἢγαΐπι, 86 υϊμοῖραὶ 
(ςΟΠΒἰ ἀογαίοη δαἀπσοά 8 85841}}᾽}8 σουΐο (1χ. 4---Σ. 
2): οἢ {Π6 τεοΐπτῃ ἔγοπιλ Βδιηδῃ ἴο δἰ, 8δυ!], 
νι 5 Βαϊ, σοσίδι ]Υ ἴοοῖκ {μ6 ἀἱγοοίοβε ᾿ μον 
δοοογ ης ἴο χ. ὁ, [6 βγτηξ ογοεβθᾷ {π6 δοτάδν ὁ 
ΤΑΣ Ἐρος (χ. 2), δῃὰ 1ῃθη σδπι6 ἰηΐο 86 ποῖρῇ- 
βοτποοά οἵ Βοίδοὶ (χ. 83), ψιΐοῖι ἸΔΥ οἷοθα ἴο 189 
Ὀογάον οἵ Βοη)αμηΐη δηα ἘΡΒιγαΐτωα ; δοοοσγάϊηρ ἴο 
818, ΒατηΔ} οὗ ϑαημθὶ μψαθ εἰϊυδίοαὰ ποσί οἵ 
ΒοίΠοὶ ἴῃ ἘΡΒγαῖσα ποὶ ἔδγ ἔγοπι ΟἸθοδἢ (γογ. 20) 
δα ΠραΣ ΒΒΙΠοῖ (οἷ. 1. 24), ἴοσ 171} δὰ ἴϑΥ 
ἔτοπὶ ΒΒ] ΘΙ, [6 δηΐπα]8 ὧν οδδιίης που] ποὶ 
μανο θη οδττὶοα ἔγοτη οσθθ. 80 ΤΏρη. οἡ ἶχ. 
ὃ, ». 84. Βαϊ 186 Δβδτ ρίΪοα ἐμαὶ 540} ποηΐ (86 
ἀϊτοοίοαὶ ΜΑΥ͂ ἰο ΟἸΒΘΔὮ 1Β ποῖ οφογτίαΐῃ. 1 ΥΟΓ, 8, 
Τολτ ΚΒ ΤΤΙΠΟΣ οοττθοίν ( 7.- Β. 8. υ.}, ποι ἰτρ 18 
ΒΑ το} }}Ὺ οὗ 6 πο οσμοοά οἵ ΒΟΙΒΕΙ, Ῥαὶ 
ΟἾΪΥ ἰδδαὲ 3811] βῃου]ά τηϑθοὶ πιὰ ἯμΒῸ ὙΟΓῈ βοΐμᾳ 
ἴο 6), ἔοτα ψῆδίὶ ἀϊτοοιίΐοη τὸ ΚΠΟΤ ἢοῖ. ΑἩ 
Ἑδιηδῃ οὗ Βοη)αιαΐη γγὰ8 80 ποᾶσς ΒηΪΟΝ, {πὶ 
ἔθοῖο γὰ8 Ὧ0 ποραΤ ἴο ἀγίγο {11 ΠοΣ ἰμ6 δηΐτδ]β 

4 [80 δοβορῆαβ; Ὀπὲ ἐδ ἰοχὶ οὗ Βτατοδηη 88 Βδῖθδ- 
ἐδαἰπ|.--- ΤῊ. 
ΤΗΝ ἶπ, [6 τπϑ Ὡοὶ ΠΟΟΘΑΒΑΓΥ ἰοὸ ἀγῖνο [ἢ δηΪΠ|8}5 
μὰ δ ΠΟΙ ΘΠΒΠΠ, δ'ηοο, ἰΠ6 αἰδίβησοθ Ὀοΐπρ 50 8Π18|}}, 

ὈΘ δοτὲὶ ἴοσ δ ποθαρθὰ.--Τκ.] 

νι ἰ οἷ οομ]α ποῖ Θααὶγ 6 Ρυτομδβοα οἡ ἐμ βροὶ." 
ΤῊΘ οἶμεν βϑοργαρμίοδὶ ἴθστα Σὲ “ἘΡΒιγαΐτ- 
116 (τοῦ πιυδῦ ποῖ Ρ6 οοπηῃροίοα πίϊι ἢΣ 
([μλι}.} 'π τ μῖομ οαθο ἐὺ σου] ματα βϑεα ᾿ΛΘ}57}) 
ΘΟγίδι ΠΥ ἀφϑοσῖροθ ΕΠΚαπδἢ 88 δὴ ΕΡΉσαδίταϊίο, 
0 Ὀα]οηροα ποῖ ΟὨΪΥ ἴο ὑμΠ6 τλουπῃίδίηβ, θυΐ 180 
ἰο {δ6 τιν Ἢ ΕΡΒσαίηι---δηὰ ἜΝ 88 8 ἈΨΩΝ 
τιϊΐο, Δ86 Ηοβτηδηη ( Ἠείδϑαρ. ει. Εγζα δ. 11. 61) δὴ 
Βοϊέπορη (ΡᾺ1. 11., δ88 [Ατ. οἀ. 1ϊ.74.7) ὰ}. 
ΡΟΘΘ; ἴογ ἰῃ χυϊὶ. 12 δῃὰ Βυί ὶ, 2, ἰο πιϊοῖ δ 
ΡῈ 8 πιδΔάς, (86 ποσὰ ἰ8 δΙσΊ ΠΟΥ ΘΧΡΓΟΡΕΙΥ ἀο- 

οά γ 8 Ῥῆγαδο “οἵ Βοίβ) μοι." “1 ὈΥ πὸ 
ΠΙΘΔΏΒ 19ΤΟ]]οττα, ΒΟΤΤΟΥΟΓ, ἔσγοπι 1818 ἀοβοσι ρώοῃ οὗ 
ΕἸΚδπδα (οοιρ. Το. Ρ. 2) ἰδὲ Εδιηδιαῖηι- 
ΖΟΡἢΐπὶ ρογίδι θά ἴο ἴμὸ ἰοστίϊοσυ οὗ ἘΡἢγαΐπι, 
Ὀυΐ ΟὨ]Υ {παι ΕΠ ΚΑΊ Δἢ Β τη] μδα βοι]οα ἐῃ (μὲ 8 
Ἐδυλδῆ, δηὰ δὰ δήοσνγασὰβ ᾿ηονϑα ἴο Βδιηδὴ ἰῃ 
Βοη)δηαΐη " ( εἰ], Ρ. 18). Α8 ΕἸΚδῃβὴ οβπ16 ἔτοσῃ 
186 [υἱοὶ [ἈΠ}}}Υ οὗὁἨ ΚοἸιαῖ, βοὴ οὗ 1ωνὶ, 
ὙΠΟ Ἰαηα ἸΔΥ 1η Ἐπήταία, θαη δὰ Μδῃδβδβοῃ 
(ϑοβὶι.. χχὶ. ὅ,.21 μα.), δΔῃηά 88 {86 [ον ῦθ8 βἜ ΠΟΙΆ] 
ὝΟΙΘ ΟΟυηϊρα 88 ΟΠ ΖΟῺ8 οὗ 86 ἰγὶθοβ ἴῃ πἢϊς 
186 ὴγ τοδί ἄθμοθ 188, 1 8. Ὠοῖ βὲ μαι ΕἸΚαμΔΒ 
8 ΠΘΙΘ ἀορίρηαῖοα 88 8ὴ ΕΡΒσαϊῃλθ δοοοσαάϊηρ ἴο 
ἢΐ5 ἀδδβοθηί, ἢ 116 Βοὸ ἐνοά ἴῃ Βοη)αραΐη, ψὰϊίδοΓῦ 
818 Τοχοίδεμογβ δὰ ᾿πγπιϊρταιοα, 
ΤΙ ᾿απιὶν οὗ ἘΠΚΑΛΑ 18 Πογο ἱγδοϑα Ό80ΚΚ ΟὨΪΥ 

{μτουρὰ ἴουγ ροηογαίίοηβ ἰο ἢ “ ΖΕΡΆ,᾽" πο ἀουδι 
ὙΠ ἢ τοίδσοποθ ἰο ἐμ ργθοράϊηρ ἀδβὶρτιαίίοη ΖΌ- 
ρ»λῦπι, Ὀδθοδυβο Ζαυριι Πα βοι]θὰ ἰπῃ ἰμ15 ἀϊδισϊοὶ 
ΜΠ 818 Ἀγ Σ]γ, δηά ἰὺ δα ἰδοη 118 ΠδΠ16 ἴτΟπὶ 
μἷπι. [6 πουϊὰ (Βογοίοτθ ῬΓΟΡΟΣΙ͂Υ Ὀ6 πυϊίοῃ 
ὈΘΙΣ “Ζυρβῖπηι. Τιῖβ Ἴχρίδηδίίοῃ οἵ (6 ἤϑιὴθ 
8. ΘΟΓΔΙΏΪΥ ΤΠΟΥΘ Παΐασαὶ ἔπδη (μαὶ τῇ ἢ βυρ- 
ῬΟΒΔΟΒ {Πδὺ {ῃ6 αἰδίγιοῖ ἰῃ ψ ΒΙΟᾺ 1 ]Αγ, [16 “Ἰαῃά 
οὗ ΖΡ ᾿" (ἰχ. δ) νγδ8 8οὸ ο8]]οἀ ἔγοιμ 15 δουπάδης 
ΒΌΡΡΙΥ οὗ νβίογ, δῃά ἔμδῃ (86 Ἔσρδπαίίου οὗ βοπὴθ 
ἘδΔΌΡ18, “ Εδιλδαί αὶ οὗ ἴ86 πδίσμβουβ ΟΥὨἨ ΡΌτο- 
ΡῬΠμοῖβ." [Το βγεῖ αυοβίίοη 1} τοραγὰ ἰο {Π18 
ψογὰ, πΠΟΙΠΟΣ τὸ τοϑαὰ Ζομμὶπι οὐ, τὶ} Ετά- 
τῃη, ΖΌΡΒ τ), 18 8 ζτδιηχηδίϊοΆ} ΟἿΘ: δ {Π|6 ΟΟΠ}- 
δ᾽πδί θη δἰ μΑ 1 Π)-ΖΟΡ ἷπὶ ἴῃ δοοοσάδῃοθ Ὑ1} 
ΗδςὈ. ὑπαροῦ ἴῃ ῬΓΟΡΟΓΙ ΠΑΠΊ6Β {π6 ΣΌ]6 18 {δαί 
1Π6 ἤτοι ποτὰ οὗ ἃ οοῃιῃιρουηα [18 η (Π6 οοῃπίσχαοϊ. 
βίδίθ, Ὀὰϊ [Π6 ἴπο δχοορίζοηβ, οοιῃρουῃᾶὰβ τι 
Ὦδιὶ “τχραδον," θα. ]. 11, εἰο., απὰ ΤΠ.) “ρ]αίπ,; 

τ : Ἰϑδ ἡ 

6ξεῃ. χῖν. δ, βθοῖὰ ἴο Ῥγονθ {86 ρομββὶ Ε111 1} }7 οὗ δη 
ΔΡΡοβΙ οπδὶ οοπβίγυοίίοῃ, Βὸ παὺ Ἧ6 τηυδῦ δα πϊώ 
ἁραϊηδὶ ὙΠ Παυδοη “.1)6ν Τααὶ. ἀ. Βὥελον ϑαπι." 

ἵπ, ἰοοο) Βδι δι ΠΑ 1)-ΖΟΡἾτ ἴο Ὀ6 8 ῬΟΑΒΙΌ]0 ἕΌΣΤΩ. 
Βαυϊΐ, 88 “ ΖΟΡὨΐἶπ᾽ ὨΘΥ͂ΟΣ ΔΡΡΟΔΓΒ βρδίῃ 88 8 ἃ 
Ῥομάδρθ ἴο τη, δῃὰ 186 ο]4 νββ. (βα]ά. 
δΔηα β'υγ. σϑθογ ἰΐ 88 δὴ δρροι]δένο, 1 που]ὰ ρΡδγ- 
Πδρ8 [ς βοϊίοσ, τὶ Ὑ 6 ]αυθομ, ἴο βαρ ροβοα {δαὶ 
150 ἤπαὶ Ὁ πι Θοπηο8 ΟΥ̓ ΟΙΤΟΙ Οὗ ἰγβηβου 08 

4[Τ00 αἸβΠου]Θμ [ἢ {Ππ6 τὰν οὗ ἰἀοης γί; Βδπηα» 
τΠαἴ πὶ (-Ζορ ἢ π}} οὐ ἐπ βαρροσἰ οι ἐμαὶ ἐξ ἰΒ {9 δαπιθ 
ψἰτἢ “1}}15 οἷ" (ἰχ- 6) δύϑ δἱηγοδὶ ΤΘΕΠΡΟΓΆΕΙΟ, ΤῊθ 
οοῃαϊίκοηβ ἰο ὉΘ Ττηθῖ 8Γ6 1) (ἢ 1866 ἰ8 ἰη Μί. ΕΡΏ ΓΑΙ πὶ: 
2) [6 5 Ἀρρδγθῃίν βοιῃ οἱ ΠδοῦοΙ ᾽ς ἰοπλῸ (1 βίη. Χ. 2) 
8) 1 85 16} 5 τοδίαθῃσθ Βδιηβῇῆ. ΤΌΠΟΥ ἀοοίαο ἐῃθ 
αποειΐοη δραίηδί Ετ- δπι, τ Πίοἢ 18 ποῖ οὔὕἨ Ἐδοἢ 15 
Φοτ Ὁ. ΤΠ ΟἿ]Γ δοϊαιϊίοη 8 ἐμαὺ τη ϊσὴ τοὐϑοίϑ [6 δΌοΥΘ 
Βαρροβίτίον. [[Γ τὸ οαἱΐν ἴῃ Ὑπίσἢ Β6ῃ} ψῶϑ δηοίηϊθα 
ὙῈ5 ΒΟΙῊ6 οἴἢοτ ρἷπδο, ΟΣ Βα. ̓ γοδίἀθηοθο οὐ παι {ἰπ9 
78 Ὡοὶ “ἰθδῆ, ᾿ηθὴ ΕΓ. ΔΤ) ΤΊΏΔΥ ὕὉθ Βδιηδίι, δηὰ ἴῃ 
οὐ ΟΣ σοβρϑοίϑ [ἢ 8 ΘΏΒΘΤΒ ὈοιΘΥ ἐδ ΔΏΥ ΟΥΠΟΥ ρΪδοθ 
ἴο ἴπο οἰγτοηπηδίδησον, Βηΐ τῆο αποδβίίοηῃ τηῦσδὶ ὍΘ 76- 

αἀϑὰ 88 τιπάἀοϑοϊάθα. 86. βιίβηϊον δ “Βίηδὶ δῃα Ῥη1]69- 
η6.᾽" Νοίο ἴο 6ἢ. 4,83ηὰ Μτ, στοῦθ ἃ Αὐίΐο]οβ (" δι) Δ," 

“4 ἩβτΔΙΠαἰγΩ ᾽,)) ἴῃ βοὰν ἐς Ὀο οΏΔΣΥ, νἢ τ. οἱοοῦθ δ 
1 δα ἀἑεἰοοαὶ ΣΘΏΔΑΣΙΚΆ.-- 



46 ΤΗΕ ΕἸΒΕΤ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΑΜΥΕΙ, 

ἴτοια ἰμ9 [Ὁ]Ἱονίηρ μογὰ, δπὰ ἰο σοδὰ "ΒΒ “8 

Ζαρβῖνε," ποῖ πουἹὰ ἐμε οοττοβροηὰ ἴἰο {86 
“ ΖΡἘ᾽ δὲ {ῃ οπά δ8 "δὴ ΕΡ σαὶ μλθ ᾿ἢ ἀ068 ἴο 
“Μουπὶ ἘΡμτγαΐπι.."--- ΤΥ.]. πὶ 8. ΘΟΠΊΡΑΣΙ8Ο. 
οὔ {πο ἔνγο μοπθδίορῖθβ ἰῃ 1 ΟἸγ. υἱ. 26, 27 (Ηδ». 
11, 12) ἣν 85 (Ποῦ. τ νέος {818 ζϑῃ 68) 
οὗ βαιησοὶ 1 ΔΡρϑασβ (ῃδί ὀχορρὶ 15 
16 1δϑύ (ἢ τοθ εἰὰς ἀρ πο ἢ ἴα ἰδὸ ἥται ες ἴῃ ΟἿ σ. 
δῖῸ ΕἸ18 0, Ν μα δπὰ Ζορβαὶ, δηά ἴῃ [86 βοοοῃὰ, 
ἘΠ16], Τοδῖ δῃὰ Ζέριῃ. ΤΉΘΥ δ. Ὀ]δίη!]ν (89 Βδπι6 
πδηο5 ΠῚ γαγίουβ οἰἰδηροθ οὗἨ ἴοσιωυ. Τοθο 
ομληρ68 8.6 ῬΣΟΌΘΔΌΙΥ ἴο Ὀ6 δϑοσί θὰ ἴο αἱ ἤδσθῃοοβ 
οὗ ῥρσγοηυποίδοη οΥ ἴο 186 τη}6- σὶρ οὗὨἩ 186 οτὶ- 
'σίηδὶ ἴΌσηλα ΪσΒ ΔΙῸ Ῥσοθοσυϑα ἴῃ [18 ῥδββαρθ 
οοΡ. ΤΩ. 2). 

ΤῊ ]ουϊέίοαὶ ἀδδοεπέ οὗ ἘΠΙΚΔΗΔΕ δηὰ βασαθοὶ 18 
Ῥαὶ Βοαγομαὰ ἀουθὲ ὈΥ͂ ἃ οοταρασίβοῃ οὗ ἐμ βθηθ- 
ΔΙΟΡῪ ποτὸ τὶ {Πο86 ἴῃ ΟΠ χοηΐο] 68. [ἢ {ΠῸ Βγεὶ 
οἵ (δεθ6, 1 ΟἾτ. νἱ. 225ᾳ. (Ηῦ.7 54.) [Π60 βο 1 68]ο- 
168] 11σὲ ἀοϑοθηὰβ ἔγοσα ἴΠ 6 βεοοῃα βοὴ οὗ 1.οΥἱ], 
οἸδίμ, ἴο βαθλυοὶ δηὰ 8 βοῃβ; ἴῃ [0 βϑοοπά, 

σοῦ. 33 μα. (Η οὐ. 18 μ4.), 10 ἀδοθῆαβ ἔσοια [ἢ 6 δἰ προσ 
Ἡδιδη, βδιαυ 6} 8 σταηάβου, ἰο Κοπαίμ, [ον] δηὰ 
ἴβγαθὶ, Τοβο 1ϑνλοθ οὗ ἴπ6 ΕΣ Υ οὗ Κομδίἢ 
δά ὑμοῖν ἀνο]]ἶηρβ δρροϊηϊθα (ποτ ᾿η [86 ἐσσὶ θ68 
οὗ ΕΡΒταΐτ, δ}, 88 ἢ. Αβίδ61, ουϊῦθθ 
ὝΟΓΘ ὈΡΌΔΙΥ ἀοεϊρτιαίοά ΕΥ̓͂ [86 ἰτῖθε8 πὶ σΒῖ ἢ 
{μοῖΣ ἀπο]ηρβ ποθ χοὰ (Ηδηρβίθηρ. Βεῶν. 
[Οοπι τ! υ 068} σιν ΕἸἴπὶ. ἴπ8. 4. 1. 111. 61), (λ9 
Ὠᾶπ]6 “ ἘΡΒΣΘΙΠ 6᾽) οΓΘ οδηποῦ 06 δααυορὰ 
δϑσαϊηδβὶ ὑπ9 [ον 1168] ἀοβοθαὶ οὗ βδταθοὶ, 88 18 ἀοῃθ 
ὉγΥ Κυοροὶ (11. 29, Απ. 2), ΝΆρΘΙβΡδο (Ηδογ- 
ζοῦ, .-Ε-. 8. υ. ϑαγαῦθ}) δηὰ οἴμοτβ. ΤὮθ ν 
5801} χοίδιβ ἴο Φυάρ. χυὶ]ὶ. 7 δπὰ χῖχ, 1 88 ὄϑβθβ 
ὙἘΠ6ΙΘ 8 [,ουϊίο 18 ἀθβοσι θα 88 Ὀθ]οηρίης ο 8ῃ- 
οἴμοσ ἰσῖρο, θα ὑμ1η1κ8 10 εἰγδηρθ {μαὶ, τ 116 ἴῃ 
ἴλοβ Ῥδββαροβ (6 1, ον 108] ἀοβοοηΐ οἵ [86 τλθῃ ἷ8 
8.130 ἜΕΧΡΓΕΒΒΙΥ πλοηϊλοποά, ΕἸ ΚαΠΑἢ᾽Β ἀθβοθηΐ ἔγοσῃ 
Τονὶ ἰθ Βοσο ποὲ εἰηἰθα δἱ, δῃὰ (815 18 8411} {Π| ὔοσο 
ΒΟΓΡΙΙΒησ, ἢ ἢ6 ὙὯΔ8 ΤΟΔΠῪ ἃ ον, τ βοῃ Ηἷδ 
ΔΏΘΟΒΙΟΥ ΟΔΠ16 ἔτοσα ΕΡὨγαϊΐτη ἰο Εδιηδῃ δῃηά γᾷυο 
8 πδιὴθ ἴο (δ9 τορίοη. Βαϊ (86 δυΐβοσ οἵ {86 
Βοοῖϊς οὗ Ψυάροβ δὰ 8 βρϑοΐδὶ τιοϊϊνθ [Ὁ τρθῃ- 
ἰἰοηὶηρ ἴμ6 1,ου οι] οΠαγδοίορ οὗ ἔποβθ ῬΘΥΒΟΏΒ, 
ὙΠῚ116 ΟΣ δϊ ΠΟΥ πα [1016 ΟΥ ΠΟΘ, β'ποθ ἰῇ ἢ18 
Βαιτδῦνο οὗ βδμχυοὶ μ6 [Δ γ8 411 86 βίγοβϑβθ οἡ 8 
Ῥτορβμοίίο οὔἕοο, δῃὰ ψτὶΐθθ, 88 6 αν Βθθῃ, ἔγοσα 
8 Ῥστορβοίίο βἰδηά-Ῥοϊῃί, ἴμονο τγᾶβ [ἢ 1088 Ὠοοϑὰ 
ἴο ΘΙ ΡδβὶΖ9 βδιηυ6}᾽ 81,6 νυ} 168] Ομ γδοίοσ ὈθΟδΌ86, 
88 Επδ]ὶὰ (11. 694) γϑυλαυῖκα, (ἰμ6 1,ονὶῖοβ ὑπαὶ 6 ΓΘ 
ῃοῦ οὗ ΑΑσο ΒΒ [ΔΠΔ1]Υ, ΒΘ τὰ ἐπ ΘΑΓῚΥ {ὐπλ68 ἰο μδνὸ 
Ὀθθα τλοσο δ]οπάθα τι ἐμ6 Ῥθορὶθ. ἀπά {86 
Ββἰδίοσαθηΐ ἰπ “ ΟἸγοη 6168 οὗ πο ρρυς ἢ Τανιῦολὶ 
ἀοβοθηῦ γ͵β ποῖ οοοδδίοηθα Ὀγ ἴ8ο ἴδλοϊὶ ἰδὲ 1} 6 
Ῥτορδοῖ ρουίογηγοα ρυιθβι  Υ αποομβ (ΚΊΟΡΟ] οδὲ 
δ1}}.), ΟΣ 18 ἰδ ἴο θ6 Ἔχρ αἰ πο ὈΥ βαυϊηρ (Πα Ρ6Γ- 
ΠΔΡΒ αυϊΐθ δ ὶγ {86 οοηγϊσοῃ {πδὲ βαυλθθὶ πιιδέ 
Βανθ Ὀθθὴ ἃ 1,ουἱΐθ ρΥΘῪ ουἵ οὔτ6 αἰ ΒΟ]  π ΏΙΟΒ 
ΟΥ̓́ΟΙΥ ,οΥἱίθ τασδὶ ἤδγο [6]} δὖ [86 αἰβοδασρο οὗ 
ῬΓΙΟΒΟΥ ἀυϊῖοβ ὈΥ βδιμθοὶ, ᾿ἢ ἢ6 πόσο ποὺ οὗ [86 
βίθται οὗ 1,ονὶ (Ν  ρο ϑΌδο, υδὲ ἀρ πρλ νὴ ἴο Ὀ6 16» 
ἕογτοά, ἢ ΤΉ δηΣαΒ (Ρ. 2), ἴο ἰδ οὶ ὑπαὶ, Ρμδὺ- 
ἮΔΡΒ ἰῇ Ἰαίθσ ἐὐπηθβ {06 ζΘΏΘΔΙΟΡῪ ρἴνθῃ ἴῃ οὐ 
Βοος νγὰ8 αἰϊδομϑά ἰο ἐμδὺ οὗ 1μδυὺἱ ἴῃ οσάοσς ἰμ8 
ἴο ᾿υβ ἣν Βαιηπ6}᾽8 οὔθυϊης βου θοθθ. “ΟΠ τοηὶ- 
ο6168᾽᾽ ἐπγτουρμουΐ τηδῖκοα 1(8 δἰδί δι .81- ἱδίοσί δὶ 
δἰδίθιηθηΐβ ἔγτοτα ἐπ 1,ουἱοαὶ ροϊηϊ οὗὁὨ γἱϑν, δῃὰ 
{105 Βαρρ]επηθηΐβ ὑἐμ6 ἰδίου οὗ θεν! δηά ὅα- 
ΙΑῸ6] ἴῃ ον Βοοὶς. Ηδηρβίθη ΟΣ 7611 βᾶγβ (υδὲ 

δι;ρ.): “ὙΠ οδπηοῖ βαρροθο ἐποϑ ροποδιορίοβ ἰὸ 
θ6 80} ΔΙΌΣ ΣΑΣ μάνδρα ΒΙΠΊΡῚΥῪ ᾿Ιὐϑδ δαϑς Ἱ τὰ9 
ΔΌΛΟΣ μὰ ὕδϑη αἰβροθϑὰ ἴο 818, Βα που]ὰ ἀουθὺ- 
1688 αγῦο ρυΐ βδιωυδὶ ἈΠΊΟΏΡ, [86 ἀεδθοοηάδηίβ οὗ 
Αδγοῃ." Εἰ να]ὰ σϑίλδσικε, “ΠΥ ομθ ὙὯῸ Ἰοο Κα 
ὨΔΥΓΟΎΪΥ δὖ [8.6 ὑοβο ΠΠΟΩΥ ἴῃ “ΟΠ γοιῖο68᾽ οδηποῖ 

ΟΕ  μοραί Ὁ] Υ ἀουδὶ ἰμδὲ βαιηῦοὶ πδβ οἵ ἃ 1υϊ(οΆ] 14- 
ΠΥ" ΜὯ116 ΟΡ ΠΟΥ δίίδομ ες πὸ ἱπηροσίδῃοο 
ἴο ἴλοὶ (υδὲ διρ. ΑἸπι. 2). 80 Βυπβοη (ἐπ ἰοο0), 
ταΐοστίηρ ἰο Ψοβι. χχὶ. 21, σι οτθ {μ6 ἀπο] ἰπρπ οὗ 
(6 Κοδαίμιῖοα ἀσὸ ἄχεα ἴῃ Μουπί ἘΡΒτχαΐπι 4180, 
ΒΑΥ͂Β: “ΤΒ6 [ον] οΑ)] ἀοβοθηί οἵ Βδχλμεὶ ἰδ οογίδλῃ : 
ΟὨΪΥ͂ 11 18 ποὶ τηδάθ βρϑοίδ!ν ῥσγοιωϊηθηὶ Β6σο.)} 
ΝᾺ οΙβθδοῦ Ηἰτβο] Ὁ ἰβ ΘΟ] ἴο δά μὲ ἐμαὶ (ἢ6 
ῬΓΟΟΐβ οὗ βδιυοὶ 8 Γ,ουἱοα!ὶ ἀρθοθηὶ ἃγὸ οοηνΐῃ- 
οἷηρ; ἴοσ 1) Ἰοοκίπρ' δὲ “Ἅ ΟΒσοῃῖοοβ᾽" (1 Οἢγ. χχν. 
4; ΘΟΙΏΡ. ΥἹ. 18 94.}, Β6 18 ΟὈ]σοα ἴο σοποθᾶς ἐμαὶ 
δια ς}] 8 ῬΟΒίΘΣΙΥ ἰβ ΘΙ ἀδοϊ 66]Υ οοπεϊἀοτεὰ 
88 ὈΘΙοΩρσίηρ ἴο ἐπ 1,ουἹῖοβ, δἰηοα Ηθιμδη, [Π6 Τὸ- 
ΠΟΥΙΘα Βἰ Προ, σταηάβοῃ οὗ β'διηθθὶ δπα ἵδίμοσ οὗ 
8 ὨΌΠΛΘΓΟΙΒ ΡοβίβσιΥ, μ88 ΔῊ δπλϊ ποηΐ ρ]δοα ἡη 186 
᾿θ9 οὗν ύοβ οὐ αν] Β ἀΔΥ ; δῃὰ 2) ἢ ὑγρεβ ἕαγ- " 
ἴΠῸῚ 88 ἃ ποὺ υπὶτωροσγίδηϊ οομβι ἀθγαίζου ἐμ 6 ὩΔΤῚΘ 
οὗ βϑιῃλθ6}᾽ 8 Τδῖμοσ, “ ΕἸ Κδηδη, ἐμαί ἰβ, Βα τ ΒΟδλ 
ἀαοάὰ Ἐπ πρλνα ΟΓ Ρυγοδδθα,)" ἴον (18 ἤδπηθ ἰδ ΡΟ ἢ 
ἴῃ β χη ποβίου Δα 86 ΘΧΟΪ υΒΊ νΕΙῪ ἃ 1, ον] ὭΔΓΏΘ, 
δηὰ 4}} (6 ΕἸ ΚΑΏΔἢΒ πιοπίϊοποα ἴῃ {μ6 ΟἹα Τοβί. 
(ἰρανίηρ οὔ [16 ὁπ ἐῃῃ 2 ΟἾγ. χχνϊὶ. 7, ττοδθ 
{θα 18. ποῖ ἐαμας ὝΘΓΘ ΑΘΠΙΟΏΒΙΓΆΙΥ ον ]ῖοα, 
δηα ΡΕΙοΏροα χη βυ γ ἰο 186 ΤΠ] οὗὁ ΚΌΓΔῊ ΤΌ 
ΜΠΟΙΩῚ βιαιι 6] ἃ]δὸ 8 ἀδβοοη θα, ὅθε δύῃφηοηΐδ 
Οποπιαδί., ». 4938; ἩἨδροηρπίθηρ., υδὲ φωρτα 61; Καὶ οὶ} 
ἐπ, ἰοοο.--- [6 ἔατί μοῦ οὐ᾽δοίδοι ἱβ τηϑδάς ἰμδὲ δ8- 
Τα οὶ ΜῺ8 ΤΘΔΠ}Υ ἀραϊοαίθα ἰοὸ ἰμ6 Ξβῃοίυδσυ-.θοσ- 
ὙἱοΘ ΕΥ̓͂ ἷβ τροίμουβ γον, οι που ποὶ μανὸ 
Βα ἢ 1 ἘΠκὰπδἧ μαὰ βϑδη ἃ 1υονῖϊθ. ΤῸ 
ἐμὶβ [06 ΔΏΒΨΓΟΙ 18 ποὺ ὑπαὶ ΗΠ} 8 γοῪ σοίοστοά 
ἰο 6 Ναζασιίθβῃρ οὗ Ποὺ βοῃ---ἰοσ ἱμβουρῇ 8]] 
Ναζαγι(αβ ἜΣΘ βρθοΐ8}}Ὺ οοπβοοσδαίρα ἰοὸ {86 1οτὰ, 
{μὸν ἀϊά ποῖ {μπόγοῦυ οοῦῖα ὑπᾶοῦ οὐ] ραΐζοι ἴὸ 
ΒΟΣΥΟ ἴῃ {86 βαῃοίθασυ ἰκὸ ἴῃς 1,ον ίοβ---υϊ τὰ- 
{ΠῸῚ (μαὐὺ ἴῃ Ηδηηδμβ νον (6 ποσὰβ “411 (86 
ἄδγ8 οἵ ὲβ 116 (γοσβ. 11 δπὰ 22) ἃγὸ ἰο Ὀ6 θχη- 
Ρμδεῖσοά, ὙΥΆ116 βῃ8 οοῃβθογαίεβ πίτη ἴο ἔπε 1,οστὰ 
88 ον ἀγλν Β86 δ [816 βαῃηθ ἰΐτη6 ὈΥ͂ ΒΕΙ γΟῪ ἀ6- 
γοΐοθβ ὐτη ἴον ΕἷΪβ ψ}0]6 16 ἴο {8 βοσνΐοβ οὗ (86 
Ιογὰ ἴῃ ἰλ6 βαμποίυδσῃ ; πἜ1]6 ἰῃ6 1, ονἱΐοβ ἀϊά ποΐ 
ΘὨΐΟΡ ἰμ6 βούνοθ {111 (0 ᾶἃρὸ οἵ ὑποπίγ- γα ΟΥ 
Κὐστγ (ΝΌΣαΡ. υἱϊ.. 285ᾳ.; ἵν. 23, 80, 47), δηὰ 
16 Ὠθοαρα πο ἰο Γεχηδίῃ οοπβίαηιΐν δὶ ἰΠ6 βδῃιο- 
ἴυΔΙΥ͂, ββϑιη 6] 88 ΒΟΟῚ 88 ἢ6 ἴβ εδηθὰ 18 ἀοβίϊ πο 
ὈΥ Πὶβ χροῖμοῦ ἴο σοῃ 0} 8] ΒΕσΎ 106 ἔποτὸ (νοῦ. 22), 
δηὰ ψ}1]6 γοὶ 8 ὈΟΥ͂ ΘΆΓΒ (Β6Γ [ἢ16 ΡΥΙΘΒΕΥ ἀτθββ, 
-κἼὸ ἴθ αρϑ]η ἀτκεῖ, δραϊηβὶ (Π6 1,ΘΥἹ108]1 ἀοβοοπὶ 
οὗ ΕἸΚδηβῃ ἱμαὺ, δοοοσάϊηρ ἴο {6 δοριυαρίηῖ το- 
ἀονῖης οἵ νοῦ. 21 (νυ ῖο ἢ δα άβ πάσας τὰς δεκάτας 
τῆς γῆς αὑτοῦ “411 ἴῃ ΠΙΒ68 οὗ μἷβ ἸΔη4 3), Β6 
Ὀγουσμὶ ὅ1πο.6 (ΤΘΏ.}; ὈυΣ [86 σεπυϊηθηθαβ οὗ 
(μῖ8 ΔἸ οῃ ἴθ γοσῪ ἀουθ(!, τ᾽ ουϑὴ ἰ ἴτ Ὀ6 
τοοοὶνοα, 186 ὈΥΣηρίης οὗ Οἰπο6α 18 πὸ ουϊάθηοα οὗ 
ΕἸΚΑΠ ἢ 5 ποη-],Υ 108] ρμαγδοίοσ (9 θορῆυβ, το 
ΓΕ]αΐθβ (π6 1,ουἱιῖ 8] ἀοβορηῖ, τλαῖζοβ πὸ ἀΠου Υ 
ἴῃ Β ἵηρ οὗ 6 ΠΙΒΟ- ΟΣ ρΊηρ), ἴοσ, δοοοσάϊηρς 
ἴο μ6 [δ'ν, [86 Του ε8 πδὰ ἰὸ Ὀεβίουυ οὐ [86 
Ρτὶοδίβ, 88 χιν οὗ ο βονδῇ, ομοϑ-ΐθηιῃ οὗ {86 (ΘῈ 
ὙΈ1ΟΒ {ΠΥ Πολβ γα χοοοϊνοὰ ἔγοση (6 οἴμοσ 
ἦρε, Νυρ. χυἱὶὶ. 2θ68α.; οορ. Νεῆ. χ. 38 
(ΚαΕὶ] 26, Νοιθ). Ἐπδὶά (11. 694) βαγβ: “ΤΒθ 
ὮΓΠ6 π οὶ ΔΏΔΗ (δοοοσάϊηρ ἴο ἱ. 21, βορὶ.) 
Ὀσουρῆῦ Ῥσονο8 Ὡοίἱηρ δραίὶηδὶ ἰδ 1, ουἱ τοδὶ ὅν: 
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τδοίοσ." ὅθ ἢ15 ἊΑἀἰογίλάπιεν (Ασοβο]ορν), Ρ. 
846. Τδοηΐτπβ τοΐοσα (μ6 ἢ] πιοηὶ οὗ [86 ῥγὸ- 
ΠΘΟΥ ἰῃ 1 β6πι. ἰΐ. 86 ἰο ϑδπιιοὶ, δηὰ ἐβόσθοι 

ϑιρρὰ 186 δεδοσίίοῃ [ῃδὲ ϑδιυθ}᾽ 8 Του 1.8] ἀοθοεηὶ 
18 ϑοὶ δεῖάθ Ὁ 1.6 Ῥγορβθου; Ὀαΐ, ὀὁγθῃ 17 ἢ18 Γγο- 
ἴοσοθοθ ὃ οοπορὰ ἷβ ΘΟΠθΘα ΘΏοΘ 068 ποῖ 
ὍΠΟΥ, ἴον ἴῃ [818 ὈΓΟΡΠΘΟΥ͂ [89 686 σϑαυγοβ ὑ8 
ἴο οι ρἢδεῖζο ποὶ ἰδ ῥχὶοοὶ Ὀυϊ πμδὶ ἱ8β ὑσοαϊοιοα 
οἵ Βἷπι. 
ΓΤ, Αννα, Ηδηπδι ((ουπάὰ ἰῃ Ῥ)ωπηίοίδη 

ἃ]δο; Ὀ]4ο᾽8 εἰβίθσ Ῥγ88 πδιηϑὰ ΑΠπΠηΔ8), 8 Θοπηση 
ΠΙΞΙῚΘ [ὉΣ ΜΟΠΊΘ διηοηρ ἰδ6 Η ΌΓΟΥΤ, εἰρη της 
“οἴ δστα," “ἴδνον," “"θοδυῖγ," δηὰ ἴῃ 8 σϑ μίουβ 
ΒΟΏ96 ες 3 

ΕἸΚΑΊΔἢ 6 οἰχαιν τι ΗδηηΔΗ δηα Ῥϑηϊ πη Δἢ 
(“ οὐγδὶ, “" 1), εκὸ τ86 ουδίοτμῃ οὗ ἱακίηρ 
ἙΟΏσΌΡ 65 δἰορ 1} [86 ῬΤΟΡΟΣ πὶνοϑ, ἰ6 η48- 
ΤΩΘΏΪΔΙ]Υ ΟΡΡοΒοΘα ἰο 6 οΥκχίηδὶ αἱνΕ[θ ογάϊηδ- 
ἤοῃ οἱ πιοποράγ. Τὴ Μοβαῖς ἴδ ἀ068 
ποΐ ἰογῦϊα ροϊγχααγ, ὈὰΐΓ ὩΘΨΟΣ ΘΧΡΓΟΘΕΙΥ͂ ΔΡ- 
Ῥγοῦοδ ᾿ξ; 1ξ δοσδρίβ ἰΐ δ8 ἃ συβίοπι δῃὰ βϑεκβ ἴὸ 
ταδίσιοί δηα ρογόσζῃ 1 ΟΥ̓ ναυουβ ἰἰομβ (Ἰωον. 
ΧΥΪΙ. 18; Ἐκ, χχὶ. 7-10; ϑυϊ. χυιὶ. 17; χχὶ. 15- 
17). Αοοονάϊηρ ἰο ὅδη. ἰν. 19 ἰδ πϑδ ἃ (αἰ ηἰΐο, 
Τδιάθοῖ, ἰμδὲ ταὶ νἹο]αιθα 186 οτἱρίηδὶ ογαϊδποο. 
ΑἈ8 1 γβ8 ὑδυλ }}ν ΟὨΪΥ ἴΠ6 τηθῃ οὗ τ᾿οτο στ ϑ ἢ 
δηά Ηἰσθοσ ροαϊίοη ἐπαύ ἰοοὶς ΠΟ ΟΥ̓ ΤΏΟΣΟ ὙΠΊ1Υ68, 
ἘἘὸῪΠῚ ΤΔΥ ΒΌΡΡΟΒΟ ἰδπδὶ ὙΆ8. ἃ ΜΘΆΙΠΥ 
Τη8η.---ΤΊ)6 σγθο πο διδοποα ἴο 1Π18 το δίϊου 
ΒΡΡΟΔΙΒ ἴῃ ΕἸΙΚΑΠΔΠ᾽ 8 τηδυτιοα δηα ἔδλι]}γ-} 16 ; 
Ῥοηϊηηδῆ, ὙΠῸ τγδδ ὈΪοβθοα σὰῖ ἢ ΘΒ] άσθη, Ἕχα]β 
Βοσβο ἢ δ }γ δῦονο {86 Ομ} 416 866 ΗΠΉΔΗ, δα 
οὐ δἰ ἄοτϑ μου βοὰ]. Τα σοαυ πρς ἀϊδοοσαὰ ἴῃ 186 
Ἄγ. 117-116 βῆονγθ 1861 δ 186 ΠΟῪ Ῥπὼ ὙΠΘΓΘ 
Ἡδηηδ 5 Βοαγὶ ἴθ οοῃ  α}}}7 ἰγου]οα ὈΥ̓͂ ΠΟΥ 
ΚΑ ΨΟΓΒΆΓΥ,," {116 Ἐ]ΠΚΑΙΔΗ 50 8 ἴο ΘΟΏ8016 ἢδΓ 
Ὁγ 411} [Π6 πγογὸ δῇεδοιζοηδίθ οοπα οί, 

γον. 8-ὅ. Εἰξαπαλ᾽ε ψεατὶν υοοτϑλῖρ απὰ 
αἱ ϑιλίολ. Διπᾶ τ}18 δῖ υσϑστιῖΐ ὈΡ, εἰο."--- 
Ἴδα ἀχργοδδίοι “ἔγοσα Ὑ6ᾺῚ ἰοὺ γεδρ᾽ (ἡ Ὁ 555) 
15 πκοὰ 'π Εἰχ, χὲὶϊὶ. 10 οὔ {μ6 Εδδϑεί οἵ Τ]η]οανοποᾶ 
Βγοδά δῃὰ βὸ δἰβουβοσο (υάᾳ. χί. 40; χχί. 19). 
Οπ {πὸ ἴγαορθθ οὗ ἴΠ6 ῬΆΒΘΟΥΟΣ ἴῃ (Π6 Ῥογὶοά οὗ (Π6 
δυάγνεοα βοᾺ6 Η Βεῶν. [Οοπίτὶ.7 111. 
79-850. [1 18 (15 Εδβδί 8 πηοδηῦ ΠογῸ. ΕῸΓ 
ἘΠΚΑΙΔᾺ 18 βαϊα ἴῃ (86 ἰοχὶ ἰο ᾶγο ἱσαυ θὰ σερὰ- 
ἸΑΤῚΥ͂ ΘΥΟΣΥ͂ ΘΔ ὙΠ ἢἷβ τ Π0]6 Βουδομοϊ (νοῦ. 
21) ἴο ἰ86 ϑιαποίπεσζγ. ΤῊ]Β ἸΟΌΓΏΘΥ γ7Ὑ88 ποΐ ἰδκοη 
δὲ Ρ]οδδῦγο, ουΐ δί δὴ δρροϊηϊθα [πηθ, αμὰ ἱμογο- 
ἴογα δἱ οὔθ οἵ {δ ἐδϑϊναβ δὲ πὶο ἢ (ἢ 6 ῬΘΟΡΙΘ 
ΜΟΙΟ Γραυ ΓΘ ΌΥ ἰπ0 [Δ ἴοὸ ἌΡρΘδσ Ὀοίογο ἴδ6 

. Χχχῖγν. 23. οοὰρ. Ὠοαϊ, χγὶ. 16. Τὶ 
ἯΔ5 ΟἿΪΥ δί (6 ῬδθθΟΥ͂ΟΣ 16 ψι0]9 ΤΆΤ ΪΥ 
ΘΚ δοσυδίοσηρα ἴο ρῸ Ρ ἰο 89 βαποίυαγυ, ΟὨ]Υ 
1Π δὴ (Πδὶ ΟΥ̓ΘΣΥ τάδη πἰϊπουΐ ἐχοθροη ψοηὶ, Βαὶ 

δἰἰοπθα ὑμ6 δαὶ γορτ]ΑΥΪΥ ΟὨ]Υ οποό ἃ 
ῥὐπῷ Νοίίηρ δυῖ (Π6 ῬΡαβϑόονοσ, ἰπγοίογθ, οδῇ 

ταθληΐ ἤθγθ. Αἱ {818 βασι ΕἸ θη ποηΐ ὑρ 
ΟὯΟΒ ΟΥ̓ ΘΆΓ ἴο ἴΠ6 βαποίσαυυ τ 1} 18 τ Βο]6 
ἙΆΤ]γ. Ἢ 6 πἰδίοταοηϊ--- δὶ (86 ἔδδδὶ τ οι 
ΕΠΚΑΠΔῊ αἰζοηἀοὰ τδϑ 86 Ῥδϑαβονοσ--- σοῦ ]ὰ Ὀ6 

4 ΤΊσα δά ἀϊειίοη οὔ βορί. ἐξ ᾿Αρμαθαίμ ἀοθ5 ηοἱ πετ- 
Ῥασιὶ 186 διρροδί(ίοη ἰμδὶ ὑπ6 οογτοδροπάϊημς ΗθΌ. 6Χ- 
Ῥγϑβδίουι μα ἐδ [9 οαΐ αὐΐοσ Ἰγ"}72, Ὀὰὶ βϑϑίωδ ἴο Ὁθ δῷ 

Φχρίδμπδιίίοη οὔ ἐπθ ὑγδηβίδίοσ.-- το Ὀ ποὶ “δἱ δῖ τ 
ὯσΠ8] ἐἰ9" (0 6Ὁ}, ΟΣ “ αἰαξιι ίε ἀΐοδωο" αὶ “ὁ ΓΟΤῚ 
γκαγ ἰὸ γοῦν," μεαγίν (Ἔχ, χΙ, 10}, οοπιρ. {ΐ. 19; ΓΞ 

Ὁ 2 “ἰὸ γοαγῖν οἴϊοτίης." 

ΡτοΟῦΌΔΌ]6, ἀΥ πὸ οου]Ἱά δϑδϑιπηθ τορι] υ Ὑ ἴῃ οδττγ- 
ἴῃς ουὐἱ (6 Μοβαὶο [δὲν δἱ (δι18 (ἰπμ6: θα (18 
οδηποῦ δ6 βδδυσηθὰ. 866 υάρεδ χυϊὶ., χυἹἕ[., χῖχ.; 
1 βδσα. ἰϊ. 12-17. βοῦλο ῥγείεσ ἴο θ66 Ποσὸ 8 ἴδαβὲ 
ἀἰβοσγεπὺ ἔγομι δὴν οἵ ἰμ6 ἰἤγϑο γτϑδὶ [βϑιΐνδ]β, σϑ- 
ἑοστίηρ ἴ0 [π᾿ ἐοαϑίηρ (ν 6 Σ. 9) πὰ αν ἀ᾽ 5 ΚὙ ΦΑΣΙ 
ΒΔΟΣΙΠοΟ," 1 βδη.. χχ. 6: οοἴρ. [)δυΐ. χὶϊ, 11-14 
(Βώ. τη, ἰοοο). ΥΤΝ ΟΥ̓ΤΘΥ͂ΘΓ, 8 ποῖ 60}- 
αἰυδῖνε; ἰδαδιίίς που]ὰ 6 δρρτγοργίδίθ δὲ {δὸ 
δτοδὶ ἴοδιὶ (866 1,ον. χχὶϊὶ, 40; ΝΕ. νἱ}]. 12): 
δηα (Π6 χυσδίοι μδὶ οοσβδίοῃ (μ18 γκα8 τχυδί Ὀθ 
Ἰοῖ υπαοοϊαοα.---ΤΥ.]. 
Τοντοσδδὶρ δη ἅϊοβδοσίδοο.--- ΤῊς Βοδυθ δι 

Ἰσϊασϑ οὐ 1βγϑο  ἐεἰβὴ υἱοίγ τυ ῖ ἢ πὸ πανθ ἴῃ {Π6 [0]- 
οὐ ηρ δοοουπΐ οὗἩἨ ΕἸΚΔΠΔΒ δηα Η δηλ 18 ἰηίτο- 
ἀυορά ὈΥ {πι6896 δαί οθ 85 [86 οἰἱοῦ δηὰ [χηἀδιηρη- 
[4] ομεβ. ΤῊ ιοογδὴΐρ το]δίθϑ ο [9 παπιδοί με 1,ογὰ 
ὙΠῸ ἀνγ6}18 ἰη ἨΠ8 σβόθο Ό]8ο9 ἰπ ἴμ6 βαῃοίθαγγ, 
Δηα ἰβ (6 Ἔχργοββίοῃ οὗ [Π6 γϑηλοι ὈΓΆΠΟΘ οὗ ἐμ 18 
Π81η6 βῬοΐοσο ἴμ6 [οτὰ. ΤῈθ ἤοε 16 186 ὁπιρΡο- 
ἀϊοά ῥγαγεγ; ἴῃ {Π6 βδοσί σα ποσβῃΐρ 18 Ῥγοθοηϊρα 
ἴο {6 Ἰοτὰ 88 ἐμ δοῖ ὈῪ π οὶ 1μ6 ΟἨΌΓοσ Ὀσίηρβ 
ΠΗ] Βο] ἢ, πα 4]} {μαὶ 86 Βδβ, ἰοὸ ἐπὸ 1,οσὰ. Αο- 
το οε τὸ 86 [δῃν (Εἰ. χχὶἹ, 1ὅ. χχχῖν. 20: 
σοιΡ. θϑαΐ. χνυὶ. 16) ἐμοθθ ψΜΟ σβπι ἰο [μ6 β38ηο- 
ἴυδγῪ ἰο αἰίοπὰ (6 ἔδβγαὶ στο τοὶ ἴο δρροᾶσ 
μι ρ γ-βαηάρα Ὀοίοτθ ἐμ 1ωογὰ, Ὀυΐ “ΘυοσΥ τηδη 
8}.8}} χὶνγϑ 88 ἢ 18 ἘῊ ΘΟ ΒΟΌΠΙΠΕ ἴο 186 Ὀ]οβαὶη 
οὗ 86 [χὰ ἰδ ἀοάὰ πίοι Ηδθ μαι σίνϑῃ ἰδθ6. 

Το ΓΞ: (““Ὦ ββοσίβοβ ᾽) 1β ἴο ΒΘ υπάογβίοοά οὗ 
106 ΚΒ'Βοϊαγηῖτα, το οοπείδιοα οὗἨ ἔγϑο- τῇ }} οὔδτ- 
ἴῃρθ (θαυϊ. χνὶ. 10), ῬΑσ ΠΥ ἔγουα (6 Ὁ Π68 Βοῖ 
δραγί [0 (818 Ῥυγροθθ (Ὀϑυΐ, χῖν. 22 βα.) δῃὰ [868 
βυβύςθοσῃ οὗ οδίι 6 (Πουϊ. χν. 20; Νυμπὺ. χνἱϊ]. 
17), νοὶ τοῦθ Ῥγοοοάρα ὈΥ Ὀυγηὶ ΟΊ Πρ, 

Ὄπ. χ. 10) δηὰ [Ὁ] οσοα Ὦγ )ογίι} [δαβίάησ. 
ἐδακίας, Η ἈἘ.Ε. ἸΡ. 886). ὙΥΜῈ χοίδγθησϑ 
ἴο {μ18 βδουὶ Πποῖαὶ πι68], τ] οἢ ΒΟΪοηροα Θββοη 8}}7 
ἴο 186 »οαοο-οὔεγίπφε (ΒΘ δμλῖπ), 6 τ 0]6 δοὶ 
οὗ βδοσϊῆοθ ἱβ ἀδαϊ ιιαίθα Ὁγ ΓΙΞΙ, Ὀθοδυθθ {18 
πογὰ ἀδῃοίθβ βἰαγίηρ τ} τοίδγομοο ἰοὺ ἃ τ168] ἰο 

θ6 δϑδογπαγάβ μοὶ, δηὰ [86 δχργθδββίοῃβ Ὀρὴ 
(Ρββδοθ- οοσηρ8) δὰ Ὁ ΤΊΞ] (βϑου ῆοθθ) τὸ ἐχ- 
ΔΟΙΥ οαυϊναϊεπί, (16 ΓΙΞῚ ΓΙΞῚ (“ἴο κβδογίβοβ 
βϑουὶ σ᾽") είπρ' ἀϑοα οὗ ἴ6 ΒηοΙαμιΐα. ΤῊΪδ 
Ῥοδοθ Βδγίηρ, Ἡοθο ρογίοσιηδῃοο ͵ἰβ .8]1οα ΓΞ] 

“ἐς Β] Δ ρἬ ον, γὰθ ῬΠΤοι ὈΥ ἃ εἰ πη-οὔοσίηρ δηὰ 
ἃ. Ὀυτη -οἴετγίηρ, οἱ ποῖ (6 ΤΌΓΠΛΟΓ χοιῃονοά {ἢ 6 
αἰ οηδίϊοη ἔγοηῃ αοα οοοδαϊοηθα ὈΥ͂ βίῃ, δῃὰ [ἢ9 
Ἰαϊνον ἑπσουρῇ [6 ποσβῃΐρ οδγοά τοϑάθ (μ6 οἵ- 
ἔδυ δοοθρίϑὉ]9 ἴῃ [Π6 εἰσῃιϊ οὗ αοα δηὰ ἐδ [ἢ 9 
Ῥοδοθ- θυ ηρ νὰ8 ἴῃΠ6 χορσοθθηίδι θη δηᾶ οοηῇγ- 
ταϑίϊοη οὗ πὸ τοϊαίΐοη οὗ ἱπίορτὶ ιν, (ἢ 6 Ῥϑδοθῖι] 
δηὰ ἔγΊ ΘΠ ]Υ οομμτησπίοι Ὀοίνγθοη ὑμ6 Ἰοσὰ δηά 

16 τηδῃ ἯΐΪΟ γὯϑ ὁγοιισὴέξ πεαν ἰο Ἠ ΐτὰ (τῶ ἑηΐο- 
φεν ζιὰδ); οογὰρ. ΟἝ]οσ ἰῃ Ηοσζορς Χ. 697, Ἡοηρ- 
βίθῃ, εν. 111. Ρ. 89 5. 
Ἴο ἴδ9 Τιοτᾶ οἱ Ἑξοαῖεα, «ὕελουαὴ ϑαδαοίλ. Ἐ]- 

ἀγανγβ ὭΘᾺΣ ὙΠῸ ἸΟΣΒΗΪΡ δα ἢ βδοῦὶ- 
Άοο. ΤῊ εἰρη δοδίίου οὗ ἐπ: ἤδπὶ6 ΓΙ [7 ἀμνεμ, 

ΜΠ1ΟΝ ῬΓΟΌΔΟΙΥ, δηὰ ποῖ Φοβονυδῇ, 8 [πΠ6 οοτγγθοὶ 
Ρτοηυποϊοίίοι,---ΤΥ.} ἰΒ 16 ρτουμά οὗ [πΠ6 ψοσβῃρ 
δΔηά οὗ ἰμ6 ρῥγοθοηίδοι οὗ {1:6 οἤδγίηρ. ΤῊΘ 
᾿ἰνῖηρ, ὈΠΟΒΘΗρΘΔΌΪΘ ΘίθτΏ8] Οοά, ψῆο ὈΥ Ηΐδβ 
δἰ θίοΟΥἹ 08] Β0 1 σου θδοη 88 ΗΒ ρθορ θ᾽ Οονοηδηΐς- 
αοα 868 ρῥγορασοὰ Ηἰτβοὶ [16 παπια ΕΥ̓͂ ΤΣ ΒΙΟΒ 



48 

(86 8.6 ἰο ΚΠΟῊ δηὰ 98}} Ηΐπι, δῃὰ Ὁ ψῖοι Ηδ 
οομτθδ ἰηΐο ἀϊγοοῖ ἰἰογοοῦγθο Ἡ70} (ΠΏ 61, [88 18 
βἤγϑὶ τηδ]8 ροββὶ [19 ἰοσ Ηΐβ Ῥθορὶθ ἰμθ πογβμὶρ δηὰ 
Βϑοσῆοθ Ὑ 116} (ΒΟΥ ἅγὸ ἴἰο Ὀσιὴρς ἰο Ηἰἷδβ ΒΟΏΟΣ, 
διηἀ αἰβὸ πη866 ἱΐ ἃ ββδοσϑὰ ἀυϊγ. 

Ι[ῃ ΒΟΟΣ ΕἸΚυπδἢ Ὀγίηρθ μῖ8 ΟΠοσηρ ἰο ἐπ6 

Τοτὰ οἵ Ἠοσία. Βμ1|908 (Π 7, ἐμαὶ ἰβ, “ Ἐδδὶ") 
ΤΥ 1 ἴΠ6 ἰοστὶοΥν οὗ ΕΡῃσαῖπι, “ο (6 ποσίῃ 
8146 οὗ Βοίδιθὶ, οὐ (0 δϑβί β[46 οὗ (86 δἰ χη ΑΥ 
(αἱ ροοι ὺὃρΡ ἴοπι Βοίβμ6ὶ ἰο ββθοβοι δηὰ οἡ 
11Π1ὸ δουϊὶι οὗ ̓  αδομαι,; ψυάμ. χχὶ. 19θ.ὡ Ηδχο (Β6 
ϑαποίσγυ οὗ 1βγδοὶ, (6 Τα ογΏδο19 ἢ ἴΠ6 Αὐὶς, 
Ὑ ΟΝ. Σπ)τ αἰ ΔίοΙ  αἴνοσ [6 Θηίσϑηοο 1ηἰο βηδδη 
γ{48 Ὀ]δοοα 1η ΟἸκχα]ὶ (ΠΥ δἰδαΐα ἔσο Φογάδῃ, θη 
ἰγοῖὰ ΦΔοῦῖο 0), ψγαβ Ἰοοαίρα ἴσοπλ [86 πη6 Σμθῃ- 
ι(ἰοηορὰ ἴῃ Ψοβῆ. χυἹὶ. 1 (186 εἰχίῃ γοᾶσ δῆοσ ἴῃ 6 
Ρ οὗ 16 Φογάμῃ δοοοσαϊηρ ἴο0 οδερὴ. “4π|. 
ἧς ἦν 19), ἴο 186 σἀρίαγο οὗ [86 Ασὶς Ὁγ ἰλ6 ῬΒ]- 

Ἰ1βι1η68. ΕῸΣ ἃ 126 ον, ἀυγίηρς (86 ᾿δυλ δ 
ὙὯῚ (δυάρ. χχ. 27), (6 Ατὶκς νγὰβ ἴῃ Βοίμοὶ, 81- 
Ἰοἢ γα {Π8 Ῥοστηδῃθῃΐ βοδὶ οὗ ἴ86 βιδῃοίαδσῃυ Ὁ] 
1Π6 υπίογίυμαῖα ΡὮ1] δ )6 ἯΔΣ ὑμᾶὰογ ΕΠ. Απὰ 
(818 βαῃοίυδτΥ γγὰβ, ἀυσίηρ [6 8016 ρογὶοά οὗ 
ἐμο Φυάροβ ὉΡ ἴο ϑαυμμ6}"} {ἰπι6 βοὴ 1.9 Αὐὶς [6]]} 
ἱπίο 186 πδῃὰβ οὗ ἐμ6 ῬἘ1]θθμοβ, {6 ΟὨΪΥ ΟἿΘ 
1μὲ 1186 ρθορ]ο οὗἁ ἴδγβοὶ μδὰ, ἰμι6 πδίϊομαὶ) της 
ἔΠΑΓΥ Ἰηδ υὐοα ΟΥ̓ ΜοΟΒΟΔ, ὙΒΟΣΘ Π6 ἢ Π8Π16 πο 
(Π6 ΡὈγϑβθῆσθ οὗ {86 [οσὰ, Β6ΓΘ 8]}} ββοσ ἤθοθθ ΤΟ γο 
οἴϊοσθα δηὰ 1ῃ6 ρτοδὶ ἔδδβίῖνδ]θ οὐ] θὉ ὙΠ ΟΓΟ 
1π6 σΟ]6 παίοη δββοι ]οὰ: ἐμ6 αν , ἴδε 
λιουβο, ἐπ6 ἴθ ρ]9 οὗ ἀοά (νοτα. 7, 9, 22). Το- 

ἴο ϑλιοΥ, 88 [86 το] χ]οΌΒ οομίτο οὗ [ῃ6 Ῥϑορὶθ 
ατἱηρ [06 ψ}1016 ρογὶοα οὗ (86 υάρεοα ου δοοουμπί 

οὗ [86 Ἰοοδίίοῃ ἰμοσθ οὗ ἰμ6 βιδποίυαγυ πὶῖϊὰ ἐ86 
Ατῖκ ὈγΥ Ψοβῆυδ, θθ6 ἴοσ σι λ 6 ἀοἰ8}}8 Ποηρβίθηθ. 
Βεῖν. ἰών] ΠῚ. ρ.δ294. Βῃ1]οὴ 88 186 ΒΟΠΙΘ 
οὗ [86 Ρτγορμοί ΑΙμ]δὴ ὉΠ66Γ Φοσγοόροδι 11. (1 Κὶὶ. 
χὶ. 12, 14) δῃὰ γὰβ 5.11} ἰῃ οχσ:ϑίθηοθ δὲ ἴῃ τη οὗ 
{16 ΕχΙ1]6 (6 Γ. ΧΙ. δ). ΦΨοσγοόιηθ ἰουμαᾷ [Π ΘΓ Βοπὶθ 
τυΐηβ δηὰ {6 Ἰουῃάδίϊοη οὗ δΔἢ δ|{8Ὑ (866 οἡ Ζβρῆ. 
ϊ. 14). Αὐςοογάϊηρ ἴο Βοβίηβοη (111.8025αᾳ. [Ατὰ. 
64. 11, 267--270]} δὰ ὙνΊ]Βοα (76 1,.απάϑ οὐ ἰδὲ 
1θιδίο, 11. 292 5α.} 086 δῃοίοηὶ ΘΒ: ] ΟΝ 18 186 ῥῬχδθοηὶ 
τη οι ὕη, ψΠΟΘΘ Βὲ δι] ΟΣ ΒΏΒΎΤΟΙΒ ΘΧΒΟΙ]Υ ἴο 
1Π|ὸ ἀεβοσρίίοα ἰπ δυάμρ. χχὶ. 190. Τα ροβὶτοη 
οὔ (16 ῥἴδοθ ψγὰ8β βυοῦ (μα, ἰῃ δοοοσάδηοο ψ]ι 18 
8116, ἴΠ6 βαποίθαγγυ οὗὨ [βγϑθὶ οου]Ἱά ἵΠοσθ μδγ ἃ 
αυϊοῦ Ροστωδηθηΐ ραοθ. ΤῊ β αυϊοῦ Ρ]δοο, δἰ τααιρα 
ΟἿ 8 Ὦ1}} (ΒΒ. ἰχχνυϑ]!. δ4) γγᾶ8 {16 βοθῆθ οὗ ἐδ6 
ταὶ ΡὮ τονοϊυϊΐοη Ὀσουρσὰὶ δρουὶ ἴῃ {Π6 Πἰβίοσυ 
οὔ 16 Τ ΒΘΟΟΓΔΟΥ͂ ὈΥ̓͂ ἰμ6 68}} οὗὨ ϑαιωμοὶ ἰο Ὀ6 {216 
Ῥτορμδὲ οὗ ἀοα δηὰ ὉγΥ ἰμὸ ουθσίμσον οὗ [6 
ῬΓίοΒΟΥ Βουδβα οὗ ΕΜ]. 

Τηβιοδὰ οὗ “'δῃὰ {πόσο ἴ8:6 ἔπῦὸῸ ΒΟΏΒ, ἕο. (ὈσῚ 
Ὰ 2) 8 Βορῖί. χῖνοθ καὶ ἐκεὲ Ἣλί καὶ οἱ δύο 
υἱοὶ αὑτοῦ (“' ἀπμὰ ἱμοτο ΕἸ δηὰ Ηἷβ ἔπτο Βοῃ 8, γϑσ. 
8), 88 ἢ 186 ἰοχί δὰ χοδα “πὰ ἱβοσγϑ ΕἸ],᾽ δἱο. 

ΟΣ Ὁ7)}) ; Βαϊ (819 18 ΟἰΘΑ ΣῪ ἃ οὔδηρθ οὗ {μι οτὶ- 

σ'μαὶ ἰαχὶ οοολδίοηθα ὮὈγ {86 ὅλοί, ψἰοἢ βοοσηθὰ 
Βίγδηρθο ἴο 16 ᾿Γδηβὶ ίοσ, ὑπαὶ ποὶ ΕἸ} Ὀυΐ ἷ8 ἵπο 
ΒΟΏΒ ΔΙῸ τηρηἰοησι δ {Π6 θορίπηΐϊηρ οὗ [Π6 ΒΟΟΚ. 
ΤῊΪΒ χαθηϊζοι οὗ ἴδ9 ρεϊοθίβ δοοοσὰβ σὶί 186 10]- 
Ἰοπῖης παγτϑῖνο, τ] ἢ ΘρΡΘδ κα οὗ (᾿6 βδογί βοΐαὶ 
Τὰποὔου, πιο ΕἸῚ οα δοοουηΐ οὗ δρθ ΠΟ ἸΟΏρῸΓ 
ἀἰδομαγροὰ, ΕἸΣ, ἐπουρ ἰδσταθα οὨ]Ὺ Ρῥσίϑαὶ, γοὶ 
Β]16ἀ {886 οβῖοο οἵ ΗΐρὮ-ρσἱϑδὶ, θαΐ μϑὰ τηδάθ οὐοσ 
1.6 ΡὈΣΊΘΘΟΥ ἀυΐϊδοθ ἰο ΠῚ ΘΟηΒ: ἤθῃοο ᾽ς 18 ῃδΐ 
ΓΠ6Υ, δπὰ ποῖ Β6, ΓΘ 619 ΒΡΘΟΙΔΠΥ ταρηϊϊοτιοα 88 

ΤΗΕ ΕἸΒΒΤ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΑΜΌΕΙ, 

ῬΟΙΒΟΩΒ ἯὮΟ ὙΟΓΘ Ἀγίθδίβ ἰο (δ Σοτὰ (Ὁ 2119 

ΤῊΣ), Ὁ τίσι 1 18 ἐπε ϊπιαίδὰ ἰμδὲ ἔμθτο 'τοτθ 
οἴδμιοσθ Ὑᾶο Ῥοσίοστηϑα ἰἢἷ8 ὑσίθθι γ βασυΐοθ Ὀθίοσο 
80 Ιογὰ, Ετοπὶ {86 ἴδοι ὑμδί οὔ]υ ἰμοθα ἔπ, 
ὙΠ (μοἱγ (Δ. Π6Ρ, δα μασθ τηθηϊοηθὰ Ἵχργοβεῖυ, 
1 88 βς τ οοποϊπαρα ἱδμδὶ εἰς Ῥγιοδίμοοα νγ88 
ΒΌΠΊΘΙΙΟΔΙΥ ὙΟΓΥ ΙΘΔρΤΟ δηα βἰτρ]6; θυΐ ἐὨὲδ 
ΘΟΠοΟΙυβίοῃ 18 ὙΠΟΙΥ υπίουπάορά: Ἂὰ οΠ [86 ὁῃ6 
δδηά, ποί 8}} (86 ῥγθδίβ ἃσὸ τηϑηθοηθὰ ἤοσο, θὲ 
ΟὨΪΥ 186 ἱπὸ σψ8ο ἢ ὰ 1ἴΠ6 δὰ ἴῃ ᾿15- 
ἸΟΣΥ 84 1]]υβίγαία ἰπ6 οοττυρίίου οὗ ἰμο Ῥσχὶϑαῖ- 
μοοά, δῃά, οὐ 86 οἴμοσς μαπῃά, ἔγομι ἴ8ο ἴβοὶ ἐμαὶ 
8}1 [βγϑ6ὶ βδογι ἤορὰ δὶ (ῃ8 βαῃποίυδευ δἱ ΒΒ] ΟΣ ἐξ 
ἦ8 Οθαγ ἐμδὶ ὑπο οὗ (Γ66 ῥσίϑαίϑ σου]ὰ ποὶ βυῆοθ 
ἴοσ '6 βογνίοθ, οοσβρ. ἱ᾿ὶ. 14, 16. γῆμαι ἃ οοη- 
ἰγαϑὶ 8 ΚΊ Υ ἢ 118 ΒΘΓΘ ἴῃ {Π|6 {π00 Θ0ῃ}8 οὗἨἁ ΕἸΣ, τορ- 
Ταβθηΐδ οὗ ἃ ῥγιοβίποοα ᾿ηαγαΪΥ οαἰγαηροα 
ἴγοπι δηὰ ἴῃ ἐπι ΟΓΆ ΠΥ, δηά (Π6 ῥἱουβ 
Οοὐ-ἰδασίησς ΕἸκαθδη δηὰ ἷβ οὸὺ 1 
Ηδηηδμ! 

γες. 4. “Το ἀδγ (Ὁ), (δαὶ ἴα, ου ἐμ6 ἄἀδ Ὺ 
τ Βοη 6 οδιηθ ἴο ΘΒ1]ΟΒ ἰο βδουὶ ἤορ.Ἐ 

Τπαὶ ΕἸ Καηδη Β βδοσίβοο (Π1Ἴ31) δ ἃ Ῥγαῖβθ οὕ 
(δ Κ- Βδυϊηρ 16. ΟΙΘΑΥ πὶ Ὑδδὲ [Ὁ]]ΟΥΒ: [ῸΓΣ, 
δορογάϊηρ ὑο ἴμ6 [απ (1ῶν. νἱϊ. 16) 86 θεὰ οὐ 
{15 οἴδσιηρ, οὗ ψΐο {86 οἤδγον Κορὶ 8 μὰ 
ἰο θ6 δδΐβθῃ οὐ 6 ἀδὺ οὐ ὙΔὶοὶ ἰΐ τὲ Ὀσουρὶ. 
Τοΐθ ργαΐδο-οὔεγίπσ οὐ ἐδαπλ-οβετίπς ἰΒ (Ἰωον. υἱὶ. 
1164.) [6 γεῖ δῃὰ ῥγίποῖρδὶ βοσὶ οὗ (86 ρβϑδοϑ-ούς 

της (Ὁ Ὁ ,Ὁ) -- τ ΓΙ οὐ δ᾽ ΔΩ ΤΞ], 
ψοσβ. 18, 1δ), {π6 βδογί ὅσος οὗ ἱμ6 ὑπ κί] τϑοορ- 
πἰίίοη οἵ ἀοα᾽Β υπάοβοσυοὰ ροηοῦίβ. Τῇ βοοοῃά 
βοσὶ οὗ ρϑϑδοθ- οἤδσίῃρ ἰδ (μ6 γον.ῆεσίησ (ὙἼ2), 
ψ ἢ] ἢ τὰ Ῥχγουΐθοὰ τμθη ἃ τοαυοδὶ ἯΔ8 χτηδαθ 
ἴογ ἀοα᾽ 8 ἴανογ, δῃά οδογθὰ πῆθη ἰΐ γγϑθ ΕΊΒΒΙΟΣ; 
86 ἰμἱνά βοζί 18 [86 ἤγθο- 1} -οεσίησ (1132) ἴῸΣ 
8 ΒΡοοΐ8] οχροσίθηοο οἵ (οὐδ ἴβνοσ, δῃὰ ἱπ δ 
ΜΊΔΟΥ Β6Ώ86 8 γΟΪ ΠΔΤΥ οομἰ ] αϊοη ἴο ἴμ6 ὅδ :)8- 
[ΌΔΙΥ δηά 118 ᾿ιγαϊσο [Εχ. χχαχν. 29.---Τα.].--- 
ΕΠ ΚΔη Δ᾽ 5 ωλοίς (απμΐϊψ ἰοοῖς μαγὶ 1π [Π6 ἴδαϑίβ 
νοι Π6 τ8Δ46 ἴΠοΓο τῸμὰ π6 56] δηγ)ῖπὶ [ὈΡ6866- 
Οὔθγϊρ8) πῃ δοοοσάδησο πὶἢ πα Ῥτουδίοη οἵ {Π 9 
[Δῳν, ὕοαι. ΧΙΪ. 11, 12, 17, 18, Ἰλιοδο τὴ68]8 84 
8 }οψξω! σμγδοίου, ΘΟΠΊΡ. Ὅκαϊ. χίΐ. 12; χυὶϊ. 11: 
χανι!. 7. [ἡ ΕἸΚαΠΑΒΒ Πουβθμοὶα ἐπΐβ 7)0Υ νᾶβ 
αἰδίεγδοά 411 [6 ψἘ116 ὈΥ ἐμ Ομ] ἀ]οθθῆοθβ οὗ 
Ἡδημδῆ. 

ἍΥΏ11Ο Βὸ ἀϊνἑἀοα ἰο ῬΘΕΣΠΔἢ δηα ἢον οἷ ]]- 
ἄτοηῃ ἰμοὶγ ρῥΐϑοοδ, ραγίβ, ρογάοῃβ οὗ (6 ἤ6βῃ οἵ 
1:0 οβουιησ,, 6 σαντο ΗδΠΉΔἢ 

γος. ὅ. ὈΒΝ ΛΠ ΠῚ), ΟΥ̓ (86 νατίουβ ἐχ- 
ΡΙδηδίζομβ οἵ (1680 πογάβ (1ἴη Ὑοῖ ἰπ6 Ὁ Θὲ 

τᾶῖοα ἴΠ6 αἱ ΘΠ συν), ΟὨΪΥ τὺ ΠΟῪ ἄοβοσγο οοῦ- 
βἰἀοτβίοη; [86 ἥτει (Ξ'υτ. τ ΠΌΚΟΝ Ὑγ μου, 
Ἀκ ὙΥείίο, Βυῦδοη, Κ αἱ] [Ὑογαβπόγα, ἐδ. Οὐηι., 
Οδμ6ῃ]) ἰβῖκοβ Ὁ Βὲὲ ἴῃ ἐπ βθῆθο οἵ “Ἅβέγβοπβ," 80 
{μδὶ ἐΐ πουῃ]ὰ τοδὰ “ἃ ροσγίζοῃ ἴοσ ἔχ ῬΘσβΟ 8, ΟΣ 
“ον ρουβοῃβ᾽ ([ΕἸγεὶ), Βαπβθη, ἐμαὶ 18, “ἃ 
ΡἾθ06᾽)}); ἰδθ βοοοῃά (Ὑποπίυα, Βύμοδοσ, “ πιδιρα 
οχεσεῖ. ἐγὶς. Αελγεηίεδε ε. Α. Τ.", Ρ. 8δ5α.) δῆοσ ιἢς 
γυϊργαίο δὰ Τὰ μογ στοπάογβ ὈἾΞΝ “ δαα," οὐ θαὺ- 

ἴογ, “ ἀϊορίδαδοα," “πυϊ πη." Αραϊηοὶ (86 ὅται 

4[ΤῊ 6 ΡὮχαβο ὉἿΠ ὟΣ τλθαπδ “ ΟΠ 6Θ,᾽ ΟΣ “[ Ὠδρ- 

ὨΘ4 οποοῦ," ἐῃο ΗΘΌ. υδίηκς ἐμο Ὠοΐ. Ατῇ. (Ὀϑοδαδο ἐἢ 9 
ΒΥ ἰ6 ἀοβδηθὰ ὃν Ὑμαὲ Τ0]1Οὐγ8) τ ἤθγΘ γγὸ ;[Δ6 δὴ ἰῃηἀθᾶ- 
δὲ ῬΏΓΑΘΟ. 869 ῶὶ Κίηρε [γν. 8, 11, 18.--ΤἕᾺ.} 



ΟΗΑΡ.Ι. 1-20. 

εχρίδπδίίου ἴθ ἐπ ἴδοὶ ἐμαὶ (6 εἰῃρ. ἼΝ πόνο 
[28 [86 τλθϑ:ΐηρ “ ῬΟΙΒΟΏ,᾽) ΠΟΥ οδὴ ὃ Ὀ6 ββονῃ 
δὲ (15 τηιοδπῖς Ὀοϊοηρσυ ἴο ἴΠ6 ἀκ]: 1 πη68}8 
Ὁ οσππίεπδτρο,"ἢ Ὀκΐ Σὲ 18 ΟὨ]Υ ὉΥ̓͂ ἰογαϊῃρ ἰμδὲ (Π6 
Ἰφηϊδολύοιυ “ ΡΘΥΒΟῺ ᾽ ὁδῃ ἰποῶσο θ6 μκοίζοι (Κα 6}}} 

οἱ ἰμ6 στουπὰ (μδὲ ἘΝ 6 Θαυϊναϊοηΐ ἰὸ 295 ἷῃ 
1 βδπι. χχυ. 23, δαπὰ Ὧ")9 ἴδ πϑοά ἴοσ “ρβεσβοῃ 
ἴῃ 2 βδῃι. χυἱἱἹ. 11. ΤΊ ἰκ, ΒΟΟΣ, οὐ ᾿ἱηρτι οι 

, δοῖδοσ ἰο οχρ δίῃ πὸ νογά, δοοογάϊης ἴὸ 
15 πθ08] δῖρτ βοδώοη, δα Ἄχ ργεβείπρ δ ἀἰδριοδθοὰ 
ἘΠ δεν ἱοἢ οΥ οπιοίζοη, δκίῃ ἴοὸ δῆροσ. [{ 186 ἰμ θη 
ἴο ὕὃο ἰακοι δάνοῦ Ὁῖ8}}} (8, ἴοσ ἐ ἐμ να ἰδθ 0 
Ῥοεῖϊο (θην “132, Ὁουῖ, χχῖϊ, 24; Ηοα. χῖν. δ) 
εηυϊναϊεπὶ ἰο Ὁ 513 ἴῃ Ὅλη. χί. 20, “ἴῃ δηροσ." 
ἴῃ οοπίσαδί τ} (Π6 ἸΟΥ τΠΙοδ οὐρΐ ἰο Βανθ 
τεϊποὰ ππάϊδίαγροά αἱ {π|8 ἴραδὶ, ΕἸ ΚΔ} 8 
Βεατί γᾺ8 {1}} οὗ βδάάποθα ὑϑθοβδϑιιϑθ 8 Βοϊονοαὰ Ηδη- 
ὨΔἢ τουηδἰ πρὰ πἰζμουΐ [δ 9 ΒΌΒΙΒΕ οὗ ὑλῳ ἐλ. 
ὙΠ116 ΒΟΥ δὲν ἡ Ῥχουά οὗ μοῦ οὨΠάγϑη, νοχ 
Βαγ ΜΉΝ ἴον οὐιαϊονκαδα ὙΓΆΒ ΒΕ ἴο ὈΘ 8 

Ἰδίονίαθ, 8 σοργοόδοῖ, γοδ δ ἀἰνὶπο ρυῃ- 
ἀὐραβαη (ἅδη, χὶχ. 81; χχχ, 1, 28), ΤὮΘ οπό 
Ροπίίου, πιΐϊοῖ δ] οὴθ 6 οοὐ]ά ρμίνο ΗἩδηηδῃ, τγῶβ 
ἃ οοηἰγαδὺ ἰο (6 ΓΛΔΠΥ ροτγίϊοηδβ ὙΠ1ΟΝ Β6 χανο ἰο 
Ῥεηϊπηδῇ δηὰ ΠΟΥ ϑοὴϑ δῃὰ ἀδυρὨίοσα, δη ἃ γ86, 
88 1ὲ τόσο, ἰπ6 τιδτῖς οὗ ΠῈΣ ἀθβοΪδίθ ἀδθδβρίβοά οοῃ- 
ἀπίοῃ ον ὰσ δραϊποὶ ἐμ ζοσίυπαιθ δὰ Ὀοδεια] Ῥὸ- 

[1118 ἀ: σαὶ ἴο σὶνϑ ΔῺΥ βαιϊμἰ οίο συ το οσὶ 
οὗ τδϊς Ἰαιδε ρον αἱ τε ῬὮΓΑΔΟ. Τιὸ ποτὰ Ὁ ΒΑ 

[88 ΟὨΪΥ [᾿γ60 τρθδηϊηρα ἴῃ (π6 ΟἸἹὰ Τοδί. (6χ- 
εἰυάϊηρ 118 Ρᾶ5β8ρ6): 1) ποβίγι]δ (θη. ἰΐ, 7; 
διὰ. 1ν. 20); 2) ἴδοϑ (1 ὅ8πι. χχ. 41); 8) ὁ 
(1 Βδπι. χὶ. 6), ῬΤὴθ σεοηάογίηρ, μογοίοσο, “ βδά- 
Ὧ668, “ ΠῊΡ ϑεδατο ἀοίεπαάοα δον Ὁγ θγ. Εγὰ- 
ἸΏΔΏη, ἷ8 Βαγὰ]ν 8] 16. ΝΟΥ ἀοοβ 19 ποσὰ 
ΤΩΘΔῚ “" ;) ἴῃ 2 βδῃηι. χυ]!. 11 (δΔἀἀυσοὰ 7 
Καὶ!) 186 αἰ πλ]αν ποσὰ ὮΝ2)8 πιθϑὴθ ποὶ “Ἂρδῖ- 
βοΏ8,᾽" Ὀυΐ ““ΡῬγοβθῃσα," δηὰ οὔδσβ πὸ δυρροτὶ 
ἴο ἐμ15 χϑηαοσίησ. ἄμμο Ομα]άθο ἈΝθμος β ἡθὶν 
“ Ὁδμοθθ Ῥοσίϊοη 7 {δ|κοα ἐλ ἴῃ [}10 Βθῃ80 “ Ῥσο- 
ΒοΏ66,) “4 Ῥογίϊοῃ ὙΟΣΔΥ ἴο Ὀ6 δΒοὶ ἢ ομϑἷβ 
ῬΙΈΒΟΙΟΘ,᾽ἢ 88 1:6 Ὀσοδα ἰῇ ἰδ ΤΆῦΘγ8016 τγ88 

οα]Ἱοὰ "29 ὉΠ) “ΒΒ χοδα οὗὁἨ ρῬγοβθῆσθ," “'8ββον- 
"γοδὰ."" Αποίβοσς ὑγαηβϊδιΐσῃ (τπϑηϊοπϑα ΒΥ Οο- 
δβεπίιβ, ΤἼεδαιιγιδ 8. Ὁ.) 'Β “οὔθ ρογίΐοη οὗ ἴδοθβ," 
(Πδὲ 16, ἔτο 5110658 οἵ Ὀγοδὰ πιϊὰ τηραὶ Ὀοίνγθοῃ, 
Το Βγτίδο ἰγϑηβίδιίου “ ἀου]6᾽ 18 ΔρΡρδγθῃ] 
υδδο ου 8 δοοίἀθηΐβὶ γοβϑϑι ]δποθ ἴῃ πο ΤΟΓΩΒ. 
Τίιο δορί. οτοΐί ἴπ6 ποσὰ δηὰ σοπᾶθυβ “οπθ ροῦῖ- 
ὕοη," Ὀὺὶ (Β6 οοηίοχὶ Ταῦ ΓοΒ δὴ Οχρ᾽ ηδίοῦσυ 
ποσὰ ἤοσο. δ ΟΥ̓ ΚΊΏ4] δι υἹ ο Υ 4] ]οΟνγ8 ΟὨ]Ὺ ὕπο 
᾿ληδἰδίϊοηβ, οἰτ πον “4 ρΡογου οὗ δηρογ᾽" (θο Αὖ- 
ἈΓΌΔΠ6], 0 ΒΡΟΔΚΒ οὗἉ {π|ὸ ΔΏρΟΓΙΒ οὐ χτίοίβ πηϊοῇ 
ΕἸΚαπδὴ Ἀ.8Δ4), τι ῖσοῖ βθοτηβ ουὔἱϊ οὗ Κοορίηρ τὰῖἢ 
ΕἸΚαμλ ΒΒ Ομαγϑοίοσ, οὐ “8 ροτγίΐοῃ βοῖ ἰῇ ομθ᾿Β 
Ῥγεϑθῆοο,᾿ ἐμαὺ :β, “δὴ οἴδγθ ρμονγίΐοη," ποῖ 18 
ἡ ππθ, [πῃ (μ]15 ΤΆΣ] σα οἵ [Π6 βέσϊοῖ σοπάοσίηρ ἴο 
ἸΏΔΙκΘ βοῇθ, 1ΐ 8 ρογῇδρβ ἴο σΟΠ]ΘοίΓΘ 8 
τοοδηΐῃρ “ Ρϑυβοηβ᾽ ἴον Ὁ 8 ̓ , ((Ὁ]Ἱοπίης ὅγζ. δῃὰ 
Ατϑθ.) δηὰ σϑρηᾶοσ “Ἃ« ἀἄουθ]ε ρογίίοη."-- ΤῈ.]. 
γα. 6-8. ΗΙ ἐφ δὲν ἀρῤ γάμον, 

οσηδοίοά ὃψ Ἐϊξαπαλ. ; 8 ΗΔΏΠΔΠ ΒΒ δα- 
ΥΟΓΒΑΙΥ͂ Οὐ δοοοιηῖ οὗ ἘΠ ΚΔΏΔἢ Β 14] Ιονὸ ὉΓ 
86 Ἰδέῖον (τεσ. δ); ουὶϊ οἵ ᾿δ8] οῦδυ βῆ ͵β Β6ὺ τίνβὶ. 
Βίχαιωγ, ψπϊοῖ 8 ἱπ ορροαϊοπ ἴο 4 Ε δρροίηί- 
τηρῃ, φλμν ἰὼ Ολϊδον. {τι ἴον ΕΠ δηλ δὰ δὶ 

4 
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Βοῦο.---Ὁ }»)" Ὅλ “σι δῆροσ (οσ νοχϑδίίου) αἶθο.} 
Ὁ»3 ἴδ ποῖ βία] ““νοχϑδίζοῃ "" ἴῃ δ βυδ᾽ϑοῦνο. 

᾿πίγδηδὶ νο ϑθῆθο, Ὀαΐ 8 ἰουπαὰ α͵βὸ ἢ δὴ οὈ760-» 
εἰνο-Σβηδίεἶνο ΘΘΏθΟ, 85 ἰῃ [)ευΐ, χχχὶϊ, 27 (86 
ψΓΙμ τπὶοῖ [16 ΘΏΘΙΩΥ Ὀσοάυσοθ ἴῃ 126) δῃὰ 2 
Κίηρο χχὶϊὶ. 26 (Ὁ Ὁ })3, ὑῬγονοοδίζοῃβ [0 δῆροσ, ἱπὶ 
τοίΐδγσθηοο ἐὸ 6οἄ). ΤὨϊα ᾿αδὺ ἰβ {16 βοῆλθ Βοσθ 
8͵Ϊ6ο, δηὰ 16 Ὁ) (“' 4|50᾽)) ἐπάϊοβίθδα (89 μοαρίπα 
ὮΡ οὗ Δηρον διὰ νοχϑίϊοῃ τβοῖ Ῥδηϊπηλἢ οοοδ- 
βοηθα 1η Ηδηηδηῃ. [ἢ τὶ βοῆδθ δῃὰ σι τα 
ἀοείχη ῬϑηϊμηΔῃ ἀϊά [μι] ἱβ Βῃονχῃ ΕΥ̓͂ {π6 0]1ον- 
ἴπρ πογάβ (2 }3, εἰ..). Τμὸ πογὰ (Ὁ) 1π ΗΐρΆ, 
ΤΔΘΘΩΒ “ἴο τοῦβο, οχοῖίο, ρυΐ ἴπ ᾿ἰν ον πιοίΐοι .}ἢ 
ΒΟΙΟ, 85. {πμ6 οοπίοχί ("7 Ἢ 2) βδοῦγθ, αραϊηδὲ 

Οοά; κΒο ποὲ ο"ἹΥ μο]ἃ πρ Ὀοΐοτθ μοῦ Πὸσ ὑυπίγυϊ"- 
ΤᾺ] πη θα, 56} τβοϊκοηϑα 8 σϑρτόδοῦ, θαΐ τορσγοϑοηϊοα 
ἐξ αἶδο δα 8 ραπίβηπιθης ἔγοια Θο, οσ δὲ ἰϑδβὲ 88 
Ἰδοὶς οὗ 5 ἴλγοσ.-- -ἰὴ τος. 7 ΕἸ καπαὴ Ἕδπποὶ Ὁ 
(ΔΚ ἢ 88 βυ δ᾽θοί, 88 18 ἀοῃθ ἴῃ ἐμι6 ργοθθηῦ ροϊηϊ πρ 
ΡΥ); ἴον ἴπ' [896 ργοοθάϊηρ ἱπάθρϑηάθηϊ βθῃ- 
ἴθμοθ (τοῦ. 6) Ῥϑηΐπηδ ἰ8 (86 δυδ]θοῖ; 58.111 16ββ, 

ἴον [8:6 ΒΒ116 γθάβοῃ, οδῃ (Π6 εὐϑδὲχ πὶ ΠΛ (γῆ οα 
δὴδ πτοοϊ ὉΡ) βοοογάϊηρ ἴο 118 οομδίσποίίοι Ὀ6 τΘ- 
ἴοστοά ἴο Ἠδῆπδῃ. [1 δοοογάδῃοθ σῖῖἢ [110 ἴθ ῦ 
οὗ [16 πατσδαῖνο δ 8 Ὀοίνοσ, πὶ ΓποΣ, θθ 
Ὑγ οἰΐα, Βυπδβοη, Τμαπίυδ, ἰο τεδὰ Σ}»᾽ δηὰ ἰγϑῇβ- 
Ἰαίο “' δμὰ βρὸ ἐΐ βερροηοά." [Οἰδοῖβ σεδὰ ποὶ 8ὸ 
γ]] ΠΟΡΆ “ Δηά βοὸ βο 614,"- ΤῊ]. Το ἔτο 
13 (θο .. . 80) οοστεθροπά ἐβοσοϑίοτο ἰῃ σοϊδίΐοη ἰὸ 
Ῥδαἑπη8}᾽ 8 οοπάυσί, ποὶ ἰῃ χσοϊαίΐοη ἴο. ΕἸ Κδη Δ ἢ 8 

διὰ Ηδηηδη, δηὰ ῬΘΗΪΠηΔΠ Β ῥγουος 
οδίίοη (Καὶ}). “50 10 Βερροηϑὰ (πῃ σείοσεηςο ἴο 
Ῥρῃΐῃ8}) οίο., [μ 86 ργονοϊοα μοὺ (ἢ δηηα}}).᾽ 
ΤῊΘ ποσὰβ “δῃά βῃθ πϑρὺ, οίο."" (1333) δὺθ τϑ- 
ἴογσοὰ πδίυσα!ν ἰο Ηδηηδὴ ὉΥ͂ 8 συἀάορῃ οἤδηρθ 
οὗ βυδ᾽θοί, τ] οἢ ἰδ Δ] Ὁ]0 ΟὨ]Υ ἰπ [818 ὑπάεν- 
βιδῃάϊηρ οὗ ἰμ6 βιθ)θοίβ ἔγοτι “10 ΒΔΡρθηθα" 
(7 .}}.) οἱ.---ἰπ νοσ. 8 ΕἸδαπαλε οοπϑοίϊπ αὐάτεδε 
ἰ8 οοπίταδίοα πὶϊῃ ῬΘΗΣ Δ} 8 ῥγονοοδίίοωβ. Αἵ 
ἰῈ; “Ηδηπδῃ᾽" ἴῃμ6 ϑορί. δά ἀβ: ““δηὰ διὸ βαϊὰ, 
“Ἡΐργὸ βπὶ 1, τὰν ἰογὰ, δὰ δ βδὶα 9) δυΐ γγθ 8 ΓΘ 
ποῖ ἴο βαρροθο (σῖϊῃ ΤὨΘηΐυ8) ἰμαὶ (6 ΟΟΥΓΟ8- 

παΐηρς ΗΠ σον τογὰβ Βα νο [Ἀ]16ὰ οαἱ οὗ ἰμ6 ἰοχὶ, 
αι (͵8. ῬΏΓΑΘΘ, 8. ὙΘΓΥ͂ ΘΟΤΆΤΔΟΠ ΟΠ ἰὼ [Π6 οἷτ- 
συτηβίδηι 141} δοοοιηίβ οὗ βρϑθοθθβ δηα ΘΟΠΥΘΣΡα- 
ἄοῃβ, 18. ΒΕΓα οἰ θα ΣΙ δὴ ἱπρογίδου. ΤῈ δἰίθιηρὶ 
ἴο ρἶνγα 8 τογο δἰης οχργοϑαίοι ἰοὸ ΕἸ ΔΉ Δ ἢ 8 
ΘΠ Ἰπρ αῖνοθ ἴοο δι δ]θοῶνθ ἃ ομαγδοίογ ἴο {818 
τοδαϊηρ ; δηὰ {Π|18 ἔθ τηρ 18 Βα β οἰ ΘΏΕῪ ἡπῆσα, 
ΕΥ͂ ἰμ6 Μαβογοῖΐϊο ἰδχί, 'ὼ σοι ἰῃ9 ἤγθί [ἢ ΓῸΘ 
φυοβέϊοηβ δρουΐ [Π6 ΨΠΥ ΟΥ ἩΠΟΓοίοσο οὗ ΠῸΓ ρτίοῦ 
βοὺ ἐΐ ἕοστίῃ ἴῃ ἃ οϊτηαχ (τϑορίπρ, ποὺ ϑδίϊησ, ατί οὗ 
οὔ Βοαυτὶ). ΤῊ ἱγαπδ]δίϊοη οὔ (86 δορί. τί ἐστί σοι 
ὅτι ("" ἰδὲ 18 ἴο ἰθθ μαι) ἀοϑθβ ποῖ ψασγϑδηΐ ὑ8 
ἴῃ ἰακίηρ (πιῖ ΤἈΘΗΣ 8) ἴον ἴλ6 οΥγρ᾽ μα] ἰοχὶ πὸ 

οοΣτοθρομπαΐηρ Ηοῦ. (9 72. Π9) ἱπρίοδα οὗ “τ 

(Π9)), ἴον, οοταρασίης 1ὲ στ ἱνατί [πῈγ] ἴον (89 

βροοπὰ δηὰ (πἰτάὰ “πν" οὗ ἰμ6 Ηοδ., 1Ὁ 18. ΘΔΒ1]Υ 
δχρίδἰηρὰ 88 8 ἔγοοάομα οἵ ἰδ ἰγϑηβίδίοσ. ΕἸΚα- 
Ἐρὶ ἡ ὉΥ 186 τοίδθυθηοθ (ὁ ἢ πιθοῦ, “ δαὶ 1 ποῦ Ὀοῖ- 
ἴ6Γ ἴο ἔῃθ6 ἔμδη ἴϑη οπϊάσγθη Ὁ μι}} οοπιίοτί [18 
αἴθ ἴῸΣ Ποσ Ἰδοῖς οἵ ομἑἸ ἄσθη. ΤῊ Β Βα ροθϑϑβ διαὶ 
Βἢ9 ἴδ0]6 Πουβοὶ υπἱ ρα ἴἰο εἶπαι ὈΥ {86 πηοβὶ οοτάϊα] 

ἷθ ἰἸονθ. Ἧ7ο βοζθ δδῦθ δ ῥἱοίαγο οὗ ἀθορεϑὶ διὰ 



δ0 ΤΗΕ ΕἸΕΒΤ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΑΜΌΕΙ, 

ἰοπάοσοδί οοηΐαραὶ ἰοσο. Τὰ ΠΌσΩΡοΣ ἰδῶ ἰδ 
ΤΩΘΓΙΟΙ͂Υ ἃ Του ΠΌΤΩΌΟΓ ἴο ΟΧΡΓΟΒΒ ΙΩΔΏΥ, 

Π. Ταππαλε Ῥγαψεν [ον α ϑθη. Ἄ οτα, 9-18 α. 
1. Εὐγεί ἴῃ γοσβ. 9-11 δὴ δοοουηὺ ἰβ γίνῃ οὗ 

ΒΘ ργαψεγ απά νοῦ Ὀθΐίοτο ἴμ9 [ογὰ, ΤΒ6 “ οδείηρ 
δῃα ἀσιηκΚίηρ᾽᾽ 18 [6 Ββδου οὶαὶ τ164] οὗ [6 γῆ 016 
ἴαυηΐυ, δὐ ψ πο Ηδημδὴ 88 Ἰντής (πουκὴ 
οὔ οὗ ΒΟΥΓΤΟῪ 886 δἰ ποίησ, δηα δὲ (86 οομοϊυ- 
εἴοῃ οὗ σι ΐοῖ 886 ΤΌΒΘ ὉΡ 1 ΟΥΘΡ ἴο ῬΣΔΥ ἴο {μ6 
Ι1οτὰ. Α8 1018 ΘΧΡΊΌΒΘΙΥ βα]α, “'βῃ δίϑ ποι ΐπρ," 
διὰ ΕἸΙΚΑΠΔἢ δδὶτβ “ ΜὙΠΌΠΥ οαίοϑὶ μοῦ ποῖ" γθ 
τασδὶ ποί, πὶ Τα οΣ, ὑἐγαηβὶαθ “ δου βῆ8 μδὰ 
οϑίβῃ, οἱ ἴδ στουπά]θθθ δοδυμηρίάου [μ8ὲ 8Βῃ6 Βδα 
ἄοῃο βθὸ οὐ ΕἸ καηδ ἢ 8 ΘΟΏΒΟΙηρ δάάγοοα (οι 
Οου]86}). ΤὴΘ ϑορέ. σομάοσβ ΤΊ ΏΟΥ ΜΟΟΟΤΟΊΩΝ 
ἴο ὑπ βρῆδα μετὰ τὸ φαγεῖν αὐτοῖς [αδὲε [Π6Υ 
οδίθῃ], ἱβουρὴ [8185 ἀοο68 ποῖ 78 γ υ8 (Τ ΒΘΏ.) πῃ 

80 χοδαϊηρ ἰμ9 Ηθδ. (3). ΤΏΘ ρϑβϑβαρθ ἴτῸ 
τοϑὸ ὦρ (ὈΡ[}) ἰο ἀγωπξ (Ππ οα. (μῖ8 1πῇ ΑΡα, 
ἴος πξ Οοη., 806 Επνδ]ὰ, ᾧ 339 δ) ἰβ ἴο Ὀ6 οου- 

Ὠοοίοα τὰ φγαψεά, νον. 10 (5ΠΡ)) {86 ]ἸαὐίοΣ 
Ἔσχρχγοϑαΐηρ ἐμ δοεὺ νι Ὡ]ο ἢ 10] ονσοα μοὶ τί βὶτρ ΠΌτα 
(06 τη68]; }ι6 τοδί, ἴτοτὰ “ Ε)1᾽ ἴο ““βοι}]} 18 μδ- 
Τοηίμθβῖβ, τ βΐοῖ, ἰῃ ὑντο οἰτουχηδίδη 18) βοηύθῃσθα, 
αἶνοα (μ6 στουπὰ δηἋ ὀσχρί δπδίΐου οὗ {π6 10] Οἱ Ὡρ' 
Ὠδγγδῖνσο. ἰδ δἰδίπο αἱ ἰμ6 οπδηοθ οὗ ἐδ9 
απο ΔΥΥ ἷἱβ Βρϑοΐδ!}Υ πιθηςοηθα Ὀροδυδβα οὗ 18 
δἴνοσ οοπαυοῦ ἰο (6 ῥγαγίης Ηδηηδῃ; Παππαλ᾽ϑ 
δ᾽ μίογηιοδα οἵ ϑοιιὶ 1ἴβ ταϑιι:οηθα Ὀθόδιθο ἐΐ γὰ8 1Π6 
ΓΟΆΒΟΩ Οὗ ΠΟΥ ῥσχαγίηρ ἴο [80 Τογὰ, [Τ1|ὸ Ηρ. 
ἴλνοτθ (86 ἰγβῃβ δοη, γοσ. 9, “ δον δλὲ πδᾶ θαΐθῃ 
...«8δηἀ ἀγυηῖκ ." 10 ΙΩΔΥ ὈΘ 8 ΤΏ ΌΠΟΓΑΙ 6Χ- 
ΓΟββίοη, ΟΥ Β[Θ ΓΩΔΥ͂ ᾶγο ΥἹοΙ ἀρὰ ἕο ΒΟΥ Π8- 

ἀ᾽ 8 τοαυοοῖ, ΤΒΟΓΟ ͵ἰ8 πο οοπίτδαϊοίίοη ἴῃ {π18 
6886 Ροΐνγθοη νοῦ. 7 δά γοσ. 9. 8 διό. οὔημι. 
ἐπὶ ἰοοο.--- Ττ.]. 

]1η ἀϊδιπούὔοἨῃῃ ἔτομι 18 βοῆβ, ὙΠῸ διὸ Ἵδ]οᾶ 

“Ργίοαίβ οὔ ἐμ (το 1μ6) Τογὰ" (ΠΥ Ὁ Ὁ"2113), 
ΕἸΙ ἰβ ο]οὰ ἐδα ῥχίοοὶ (1731). ὙΒουρῇ ο8116ἀ 
ΒΙΤΩΡΙΥ “1π6 ῥγὶοϑὶ, Βὸ γοῖ 8]]6ἃ {π6 οδῖοαε οἵ 
ΗἸρΙΡυῖοδὶ (Λάγου δηά ΤΠ] θαζαγ, μ18 βο, 8.Θ 80 

ρα Νυιτη. χχνὶ. 1; χχυἹ!]. 2). ΙΔ Β6 Βορτ πηϊης οὗ 
11:6 Ρογοα οὗ {π6 Φυᾶχοβ ΡΒ μΘ ἢ 88, βο οὗ ΕἼ ΆΖαυ, 
Ὑ88 ἘΠΕ ΈΤΙΘΗ δυᾶγ. χχ. 28. ΤΙλ8 οἶσθ νὰβ 
θοβίονσοα ποῖ ΟὨἹΥ οὐ δϊπι, θαῦ 8͵8δὸ οἡ ἢἶβ ρΡοθ- 
ἰογίτγ, ΝΌπ.. χχυ. 183, Αὐ {μ6 δῃηὰ οὗ [π6 μοσίοὰα 
οὗ (Π6 Φυάραβ ἰὺ 18 ῃ ἴῃ 6 ροβθοββδίοῃ οἵ ΕἸ, σῆο 
Βονονοσ, γὰ8 8 ἀοβοοπάβδηϊ, πού οὗ ΕἼ6Ά28 δὴ 
ῬὨΐηθη45, Ὀυὺ οὗ Π}Βδιμαγ, ΑἌγοπβ Ἰουσί Βοῃ. 
Ιη 1 ὅπη. 1ἰ. 28 180 οοπίτηποα οχἰβύθηοο οὗ ἐδ 
ΗἸΙ-Ρυοδίμοοά ἤοπὶ ἰΐβ ᾿ηβυϊϊυα οη ἰο ΕΠῚ ἴ8 
ἰδ κοῦ [ὉΓ πτλσιμα, δηὰ 18 οοπβθτητηοα ὈΥ ον 8ἢ 
ἰγδα οι (ὁΒορῆιθ, Απί. Υ΄. 11, ᾧ δ). φρο ςΣ 
ἴο {π|8 (86 ΗΠ - τοδί μβοοά οοππυρα ἰο οσίβι 
ἱπάορϑά ἴῃ ἰμ6 ρογὶοα οἵ 186 Φυάρεοβ, Ρυΐ αἀἰά ποί 
τοιλδΐῃ, ἰῃ δοοογάδηοο τ ἢ ἰπ6 Ῥγογΐδο ἰῃ Νύχτα. 
χχυ., πὶ “Ἴἢ6 βορὰ οἵ ῬὨϊπθῆδα, θαΐ γμαδβϑοὰ 
ΟΥΟΡ ἰο {86 ΤΆΠΙΪΥ οἵ ΠΠππιὰσρ. [ὑ 18. ποὺ ΟἿΥ 
Δα ΠοΥἦβ Ρατροβα ἰοὸ [6}] δηγίμΐπρ οὗ [Π6 ΠἰδύουΥ 
οὔ μ9 Ηρ - γι οϑίβ δπὰ δὰ Ὑνγμαὶ Πο τοϊδῦθβ 
ἴη (86 ΕΡΙΒΠῚΕ οὔ ἷβ Βοοῖκ οὗ ΕἸΣ δῃὰ ἷ8β ϑοὴβ 
ΒΟΙΥ͂ΘΒ ΟὨΪΥ ἴο ἱΠ]υδἰταῖα (ῃ6 ἰδίοσυ δηά ᾿ἱσαροῦ- 
ἴδῆσα οὗ αι θ᾽ 8 0811, δῃᾶ ἴο βῆονυ ἐπεὶ 1 τὃϑ 8 
ΗἸδίοτ αὶ ̓ θοθϑαῖῖν ὑπαὶ ἴῃ 6 σοίοσμηδίοι οὗἉ τε]ὶ- 
ἸουΒΏΟΓΑΙ 16 βῃουϊὰ Ὀ6 πμάοτγίδθη ὈΥ [ἢ6 

Ρμοίς Ογάος σβΐοῖ οηἰογοά ἢ βασι] 88 ἃ 

ἈΘῪ δηα την Ἰδοίου ᾿πίο ἐμ6 ἀδνοϊοριηθηὶ οὗ 
16 ΤῈ ΟΥ̓́ΣΣ διαϊηδί 89 οογτυρίοα Ῥεϊοεῖ- 
Βοοά,--- Το ἀοοχ-Ροσὶ (Π|15}, δὲ σθὰο 8 ἘΠῚ δδί, 
ΒΑΓΟΙΥ δοοοράβ τι ἐμ6 ουχίαί πα ὙΔδῖοΝ ἰοχιαοὰ 
[86 Θφηίγϑηοθ ἴο ἴΠ6 ΗΟΙΥ ΡΊδοθ, δχοδρί οῃ (8 
ΒΌΡΡοΘΙ οα (παι, αἴοῦ (86 βαποίθαδυυ Ἠδ5 ρογιμα- 
ὨΟΏΓΥ Βχοά ἱῃ ΕΣ ΟΝ, αὶ βο 114 φηισδηοθ- ὙΆΥ, Ροσ- 
Βαρθ οὗἁ βίοπθ, Μη ἀοοῖθ, Μγδ Ὀυλ; {18 18 
ἔανοσοα ὈΥ͂ 1ἰϊ, 1ὅ, τβοσο (ἢ “ἀοογθ᾽" δσὸ ῥγε- 

Βαρροθοά ΒΥ (μ6 ἀοοτ-ροεῖ μοσθ. ΤῊΝ ὍΤΙ ἰδ 
[6 ΤΑΡΘΓΏ8Ο19 ἴῃ τοϊδίίου ἰο αοά δ Κίηρ οὗ 
Ι6γβϑοὶ; δ 18 μἷθ “ " χογχο, πῃ Ηἱδ τογᾶὶ 
ΤΑΔῚ ΘΒ 88 “΄ ΕἸος ο Βἰον" (Ρε. χχῖν.), Ης ἀνε] 
ἱῃ 186 τηϊάδὲὶ οὗ Η]η ρϑορὶβ, πιϑθοίβ ψ 1} ἰμοτὰ, δρὰ 
Πο]46 νι ἐμολ οονθηδη-οοιητηπίοη (ΕΣ. Χχνυ. 
8; χχὶχ, 45, 4θ).---Η ΠΏ Δ νγαβ “ ἴῃ ὈἱτΘγθδδ οὗ 
βο}" (9022) Γ.25) δὲ πὸ οοῃπυδηοα οἵ μοῦ Βορβϑ- 
Ἰοβδδηθεθ, δὰ (ῃ6 νοχϑίϊοῃβ τζϊος 89 βαβεσχοὰ 
ἔγοιι ΠΡ δάσο (οοταρ. 2 Κίηρβ ἱν. 27).---Ηος 
ΠΕΡ ΚΒΠΟΩ γ8 ἴῃ 6 ΘΙ ΡΟΌΤΙΗΕ οὗ Ποῦ ἱγουδιοα 
Βοιιὶ Ὀοΐοτϑ πὸ [,οτὰ, δπα (6 πογὰβ οὗ (ῃ 6 Ὀγϑυοσ 
(αὐ ΠῈΣ σϑαυοδὶ [ῸὉΣ ἃ δοὴ τοϊψῃῦ 6 μααᾶσὰ) 679 
ΔΟσοαρϑηΐϊθά ἘΠῚ ΙΏΔΩΥ ἰθατα (1133 1233) ; 
ἰδὲ νγὰβ ὑπ ὀσργθδδίοη οὗ δοὺ ρτϊοῦ Ὀοοδῦβα ΒΟῸΣ 
Ῥοιϊομα δα ὑδοὴ ἐς μοσίο ὑπμοδσγα, 

γον. 11. Διὰ 6δηὸ νονγθᾶ ἃ νοῦν ἰδ, 88 ἱΐ 
ΓΟ, (16 Βα ρογβοσι ρίίοι δηὰ ἱμϑταα οἵ μὲ ἐόν. 
ἱπρ πογάβ, τ ῖ ἢ ἴοστω 8 γουεργαγοσ. ΤῊ ποσὰ 
Βθγθ υϑρὰ (72) ὈΒΌΔΙΥ͂ τηθδῆβ ἴδ6 »οδίδθε ὙΟῪ 
(Ναμι. νἱ. 2-ὅ 16. δ Ἵδχοοριοη), (6 ργομμλῖβο ἰὸ 
τοίατα βίης ἐμβηϊκα ἰο (μ6 1,οτγα, ἴῃ οὐδ {π6 
ἡ οη 18 ρταηϊοα, Ὁ πο εν Ὁ οὐράν ἴον Ηἱ 
ΠΟΙΟΥ͂ ΟΥ ὈΥ͂ 838η. οἴδογίηρ ((86 ἢγδὶ ὅχ. 18 ἴῃ θη. 
ΧΧΥΣΙΙ. 20-22); {π0 ποραξίοδ ὙΟΥ, ἴ[ῃ.6 ῬὈγομλ δα ἴὸ 
τοῖγδίῃ ἔγτομι βομοί ἴῃ, 18 ἼΘΙ οὐ ὙἼ ΞΞ θ ἶρα- 

ἰἶο (Νυμα. χχχ. 8). ΤὴΘ ἴΌΤΤΠΟΣ ἷἰβ οοπηροιοα 
σῖτα (06 ΒΒ 6]Δπνΐη, 488 Βοσο Ηδηηδῃ ΒΒ γον Ὑὑ118 
ΕἸΚΔΙΔΠ᾿ Β ροϑδοθ- οδσίηρσ [ΕῸΓΥ ἰμ6 1δν οἵ γΟΥΒ 
ἴῃ ἰῃ6 οᾶβ6 οὗ στηδυτὶθαὰ ποιηθη, 806 Νυη. ΧΧΧ. 
θ-10.--Βὦ. Οὔπιπι. ἴηι ἰοοο.--ΤῊ.]---Ηἰδηηδῃ δὰ- 
ἄγοαθοβ ϑβουδὴ ϑδθδοί ἐη νἱον οὗ Η8 8]1]-οοῦ- 
ΘΌΠΙΩΚ ΡΟΥΕῦ, Ὀγ νυἱγίῃϑ οὗ πῃῖο Ηδ οαπ ρυϊ 8 
Θῃά ἰὸ μοῦ αἀἷβργδοθ. ΤῈ “1 (Ὀϊὲ) ἀδηοῖοβ ποὶ 
ἀουδί, Ραΐ ἐμ6 σεται πίν οὔ τ [κοὶ, {μαὶ, εἰο. ΤῊΘ 
1 γϑοϑ-Ὁ]4 Ὄχργοβδίοῃ : “1 τοὺ {110 ἰοος οὐ 186 
δ Π]ϊἸοίλοι οὗ [πο δμάπηαὶά, δῃα γεπιόπιδεν ΤὰΘ, 
δά δον ἐδμοα Ὀούοκοηβ ἰῃ μα οἰδαγοβὶ ἸΏΒΠΠΘΓ 
ΠΟΙ οομβάθηοβ ἰπαὶ ἀοα σᾶγοθ [ῸΣ Ποσ, μ88 χοὰ 
ΗΐΪδ8 αγϑϑ οἢ Ποῦ Ρϑσβοῦ δηὰ ΒοΥ ἰσοῦ 68, δηά οἰνὰ- 
τδοίοσιζοθ ἴΠ6 ἔΥΌΟΥ δ ἃ ΘΠΟΓΩΥ οὗ ΟΣ δε Ἰονίμρ; 
ῬΓΆΥΟΙΒ. ΤῸ λεῖοο οροαϊοά, ἍἸᾺΥ λαπαπιαϊα 
ἜΣΧΡΓΘΕΘΘΒ {π6 ἀθορ δυπώψ δηα τϑβιρτιδίίοη 1} 
ΜΓ ΙΟΩ Βμ6 ὈΓΪΏρΡΒ Ποῦ ροιοη ἰο [9 [οτὰ. ΤῊΘ 
οὐ)εοὶ οὗ ΒΘΣ ρείζνοπ, ἰδ τλ8]6 θθθά, 8 βοῦ. (ὈὟΣΝ, 
ΡΙυγαὶ οὗ ΘΝ, οοαρ. Ἐπαὰ, ὁ 186 )--[ΤῊ6 
βερί. ἢ86 ἐπιβλέψῃς ἐπὶ τὴν ταπείνωσιν τῆς δούλης 
σου, ὙἈ1ΟΒ τὸ (88 Ἰάφηςο8] πογὰβ οἵ ἴῃ δασπέο 

. Ης μμλ ἐλ ἴοι εδίαξε οὐ ἀὶδ λαπά- 
πιαλάδη, (1λικα 1. 48). ΜΒ). Οὔπιηι. ἴῃ ἰοοο.--- [Ἑ.} 
--Ἴ Βὸ νοῦ (βοὴ 1 ν}} γίνο ἷπι, δἰ}.) 85 ὑνο 
Ρατῖβ: 1) {86 οοῃθθοσϑδοη οὗ {ἢ βοῇ 41} με ἀδ 
οὗ κἷβ 1146 ἴἰο ἔπ 1ογά ; 8μ6 ν1}}} γίνε πἷπι ἴο ἰδ 
1,ογὰ ἴον Ηἰβ οπτι, ἐμὲ ΒΘ ΠΠΔῪ βοσγο ἴμο [τὰ 84]] 
μἷβ 1 ἰπ [86 ϑαποίσδιυ." Τὴ6 οι ρ 8518 ἰβ ΟἹ 

4 (ΤῊΙΪδκ Ἰοσϑὶ βϑγυίοθ ὑγοζηϊβοαὰ ὉΥ {δ τροΐποῦ ψῶ8 
ΔΟΥ ΑΓΒ ἰητοτγγιρίθα, οΠον Ὁ ἐπα οαἱὶ οἵ βαιημοὶ 
ἴο ίρῃον ἀπι198 Δ8 ργορῆϑθ, Τὸ (|6 πηοῖμοσ τἢ6 ϑδηο- 
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1816 ποσὰβ “ 4}} (86 ἀδυβ᾽ (ΤΊ Ὅ"- 23): ἐδ βοὴ 
ὟΤΩδ ΔΙΤΟΔΟΥῪ 081]. δηὰ ρμ]οῦροα δι 1, ουϊῦθ ἴο βοσ- 
νἷοϑ ἴῃ (16 βαποίμδσυ, δυΐ ποῖ (1}1 δῖα {το ἢ ΟΣ 
ἱποηίγ- Δ γολϑσ, αὐὰ ἐβθὴ τὸ Ῥουοαϊοα] βουνό; 
Ἡδπηδῃ οομπβοογαῖοθ Πἷπ ἰο ἐπ [,ογὰ 8}} ἰμ0 ἀδγε 
οἵ δ 16, {πδΐ 16, ἴο 8 11{6-Ἰοῃρ' δῃὰ οοπείδηϊ βοῖ- 
νυ σα ἴῃ ἴδ 6 ,. Βαϊ ἐμπῖ8 18 οηγτο!γ ἱπαο- 
Ῥεπάεῃϊ οἵ {86 βοοοηὰ ῥδτί οὗ [ῃ6 γον. 2) “Νο 
ΤΆΖΟΣ Β84}] οΟγ16 ὉΡΟΠ ἢἰδ Πολά,᾽ [μὲ ἰμ, 86 8}4}} 
ὈΘ ἃ Νασὶν (2), οὔθ βοῖ δρατὶ ἰο ἴμο Ἰωογσά. 
ΤῊΘ πασίγαίθ (πα σζδγὶ 6810), 88 ἯΘ β60 ἰΐ ἴῃ ἐΐ 
ΤΕΡταοδθηϊδίῖνοβ ἴῃ ἐπ 6 πιο οὗ [πΠ9 πάροα, βαπλροι 
ᾶδειὰ βδιηιοὶ, Ὀοϊοηροὰ ἰο [ῃ6 Βοὶν ᾿ηπδιλίαϊλοπβ 
ὙΠῚ} πΒὶοἢ δροοΐδὶ οομδοοσαέίοη ἴὸ δοὰ 8 (ΟΏ- 
ποοίϑά. Ὑὴ6 Ναζσαγι θ᾽ υοῦ θαε]οηροάᾶ ἰο ἐμ6 περδ- 
εἶνο οὐ δυδσι  ποησο- ΟΥΒ. ἐπυμουδεΣ ἴο (86 1οβμα] 
Ῥτεβουὶ ρθη ἴῃ Νυμπι. νἱ. 1 »ᾳ. (τ ἰοἣ ἱπάθο ργὸ- 
ΒΏΆΡΡΟΘΘ (86 Ὠδσίγδίθ 88 8 οιυδίοπι, δη ἃ ΟὨ]Ὺ Τορυ- 
Ιδίδ ἰΐ, δηὰ αἴἴἕττω 1ΐ8 ἐτηρογίδηοθ), {π6 οπαγδοίογ- 
Ἐπ: ΤΩΑΤΪΚα δ τις Ναζασιίθ τοσθ 186 πράματα 

πὶ ὙΓῺ6 8ῃ παν γάμο ἀσίηϊκα, οι ηρ [16 
μδῖτ στοῦ, διὰ δυοϊάϊηρ ἀθἤ]οτηοπὶ ΟΥ̓ οὉ 
δύθῃ οἵ ἰδο πρατοδὲ κίπ. ΤῊΘ οὔθ οὐηΐγτο ἰης 
οἰ ἢ 68] ῥσχποῖρ]θ ἴῃ (ποθ0 ἴῃ χοο ποραίΐνο ρτεθοσὶρ- 
ἴομα 8 6 ἴῃ γοσα. 2, ὅ, 8: {Π6 βεραγδίίοῃ 
οΥ δρδίίπθηοθ ἰβ ἴον δε ]ογά; ἴιὸ Ναζὶν ἰθ ΠΟΙΪῪ 
ἴο Φεβόνδ {ΠῚ Ὁ 0). Τὸ πο ποραῖξνο ε]6- 
τηθῆΐ ΒΏΒΎΟΙΒ ὑμ6 Ῥοκὶενο---ἰῃθ 181] ἀενούοῃ 
δῇ σΟὨϑθοσϑίοη οἱ ρϑσβοῃ δηὰ 116 ὑο {πθ 1, ογά. 
ΤῊΐθ δον 1661 1) 1 (μ6 δοβίποησα ἔγομῃ ἰηίοχὶ- 
οδίηρ ἀγῖηκα, τοι Ὀοίοϊοηβ {πῃ 6 τηδὶπίθηδηοθ 
οὗ σοι ρ]οὶθ οἴδατηθεβ οἵ ταϊπα ἴοσ [8μ6 Τογά ἴῃ 19 
Δυνοϊάβῃοθ οὗ βΘΏΒ081 ᾿παυ]ροηοοθ τ ἰο ἀοβίΓΟΥ 
ΟΥΓ ΕἾΠΑΣ σοπιμηππηΐοη ὙΠ} αοά; 2) ἰῃ δυοϊαϊπρ 
οοηἰδοὶ 1} (πΠ6 ἀοδα, πὶ ἢ βοὶβ ἰοσί ἐπθ Ὀγθ- 
ϑογυδίΐοῃ οὗ ρυσιν οἵ 116 ἀραϊ δὶ 41] τότ] ἀ68]6- 
τορηΐ, δηὰ 118 οΘοσαρ]οθ ἀσυοΐοη ἴο 1π6 ἐϊνίπο αοά, 
δῃὰ 8) ἱπ Κοορίηρ [Π9 ΓΆΖΟΥ ὕΌΓ (δ 6 ἔγθο- σγουίηρ; 
μιδῖτ, πῃ ὶοῦ ᾿παϊοαίθβ Π6 τοίγαϊ πη Ομ ἰηΐοτ- 
οοῦσβο τὶ ἰμ6 νοῦ], δὰ ἴπ6 οοπβεογαϊζοη οἵ 
ἴπ6 σχΠ0]6 κΒἰσθηρίῃ δηὰ {πὸ Ὁ] π 688 οὗ 116, ἤοθθ 
ΠΊΡΙΡΟΙ 8 186 ἔτεο στον οὗ μδῖγ 88 [80 ΟΥδι θην 
(ἋΣ οὗἩ ἔϊο Ιτγὰ, νον. 7) οὗ 89 μοδὰ, [{ ἰδ ἴῃ 
Ἰκοορίηρς τ ἢ (μ6 ρτοδὲ ἱπιροτίδῃοθ σψῇΐο ἷἰβ δἱ- 
ἐπ δα ἸῚ γοσ, 7) ἰο 1Π6 μὴν οὗ ἰ)6 Ναζασίίθ 88 
“' ροῃδροσϑίίοη (2) οὗἨ ᾿εἷἰβ αοα ὕροη δ ᾿εδά,᾽ 
18:δὶ ἤογθ (Π18 τηλτῖς δἱοπμ ἷβ τηϑη!οηρά, δηὰ 
ἩλΏηΔὮ {ΠΟΓΘΌΥ αἰδιϊηρτι αι οβ ΒΟΥ ἀρβιγθὰ βοὴ 88 
οὔδ γονοα ἴο αοά, βοὸ Νυμ. νἱ. 11. Οοιρ. 
Οὐ] ἴῃ Ηρεζορβ 1Κ.-Ε. 8. υ. Ναβίτᾶδλι. [ΓᾺ 
ΕἸΤΩἾ 4. ΟΥ̓ βαίοη ΟΟΟΌΓΒ ἴῃ ἴῃ6 σδδ6 οὗ βδῃηβοῃ, 
υάρ, χΙ!. δ, χῆο 18, βοσγσενοῦ, 641164 αὶ Ναζασίίο. 
τ ΏΔΥ, Ρογπδρθ, θα ἀουδεδι! τ μοί. 41} [Π6 σομ- 
ἀἰοηβ οὗ ἱμ9 Ναχζίγαίθ οσθ οὐβοσνθὰ ἰῇ (686 
᾿89.8, (ὐμρ. ἴμ6 ]16Σ δἰδίθιηθης Θοποθσηϊης 
“οδη ἐπα ἜΡΙΝ ΕΝΕΡ ϊ,15δ, Το ϑορί. ᾿ἰηθογίβ 
“Απά μ6 5}8}} ἀτίτὶς ποίη τπῖηθ ΠΟΡ βίσοησς 
ἀστηῖ,᾽ ρῥ]αῖπ!γ πη δα άϊοι ἰοὸ τίς ἱΐ ἰηΐο ὁχ- 
δοίογ δοοοσάδποο ὙΠ (Π6 ἰδ ἰη ΝΠ). νἱ. [ὑ ἰδ 
Ῥοβείθ]6 {μαΐ βοπιὸ ἰγοθάομῃ 'τῶϑ ὑροὰ ἴῃ τη κίηρ 
116 νοῦν, δὲ {π6 πηθ τδϑ Ἰοδὶ αἴ {π6 ορίΐοῃ οὗὨ ἰμ6 

ἐσογυ ϑοτυίςο βοοπηϑά {ἢο Ὀδδὺ ρυγϑαϊέ οἵ {ΠΠ6: ὈὺῸπὴ αοά 
δα δοιηοι πίη Ὀσέζον ἴοσ ἔθ κοῦ. Υοῖ Ηδηηδῃ 8 ἀθ- 
τοῦῖ δρίτιτδἱ ῬΏΓΡοοΟ ἰ5 τηδίηἰδίποαὰ ἰὴ ΠΟΣῚ βοὴ 5 [{{8. 
--τκ. 

. κ ποτὰ 2) ἴῃ ΝΏΤΩ. τί, 7 τη 5 “ σοπβϑογαίίοῃ," 
ποὶ “ σσονη," ΟΥ " ΟΥ̓ΠδΠπΊοηΐ," ΤἼθ στοοίὶ (Ατγηῦ. μαάλανα 
ΤΏΘΘΗΝ [0 “ δοί," "[πηροβθ," δηΐ ἐπ [8 Δρρί θα ἴοὸ ϑοις 
δραγί ἰῃ6 Ναείν, οὐ ἴο βοίέΐῃᾳ ἃ σου οὐ ἐπ Ποοὰ οἵ ἃ 
φτσείϑοϊ οἵ κίπι.-- Τα. 

οοηδϑοσαίοσ. βασαυοὶ τὸ Ὑδδὶ (μ Ταϊγηθ 68]]8 

ὉΠ} ὍΣ), “8 με δἰῤοας Ναζασιί}."--- Τὴ ῥσϑβϑοι- 
γϑιίου οἵ ἴπ6 μιδὶγ ἀοθβ ποῖ βϑοῖῃ ἰο ΒΥτ 0 0}}26 
σι πάγαν αὶ! ἴσοι ἰῃ6 ψοσ]ά : δὰ ἰῃ ἰβοῖ (ῃ9 Νὰὅὰ- 
κατὶίο ἀἰὰ ποῖ Ἰ6Δα 8 δοοϊυασοὰ 116. Τμο νἱον οὗ 
ΟΕἈ]οσ, δἀορίοα ἀρονο Ὁ. Εχάπαδπη, ἱμδὶ {π6 Βαὶτ 
ΤΟΡσγοδοηΐβ ΥἹΡῸΣ δηά 1106, 8 Ῥέτθοῦο ΒυρΡοσίοα ὈΥ͂ 
{16 οοηῃοσίοῃ Ὀοίνοοη ἴμ6 Παὶν δηα β ἢ ἴῃ 
ΒαΣΏΔΟῚ ΒΒ 0386. ΑΠΟΙΒΟΡ Υἱόν, ἰμδὲ ἷΐ 11268 
(86 βαυδ᾽οοϊίοη οὗ δὼ ἰο αοἄ, ἰβ βἀοριοα Ὀγ 
Βαιιπησαγίοη δηὰ Ἑαδϊσθαΐση; ἰῃ0 Ἰαίΐοῦ χϑίθσθ ἴὸ 
ῬΔΌ]}᾽  ἰδδολιίπηρ ἴῃ 1 (ον. χὶ. 10. Οπ 126 φϑῆογαὶ 
δα Ὀ)οοὶ δο6 ΘΠ 8 Βιδ. 1).6ῖ., Ἑαϊγ αὶ τη 8 7υρο- 

1. 846.--Τν.]-- Π)ὸ παζιγαὶθ 'θ ἴῃ 18 θβββοῃ- 
ἰδ! 6 επιθηίβ γοϊδίθα ἰο {6 ργεβίμοοά, ἀπὰ γσϑργθ- 

ΒΘΏ(Β ἰμ9 1468. οὗ 8 ἰΓΌΪΥ ῥγιοβίὶν 116 πὰ μάγαπα 
ἔγοιι ϑαυίῃ Υ- πο ]]γ ἰπΐηρα δηα ἀενοίοθα ἰο (οά. 
Βαυϊὶ 1ξ μ88 ποίβιηρ ἴῃ Θοσηηοη τὴ ἢ (ἢ 6 Ῥσ θα Υ 
ΟΓΟΣ δ5 βΌ ἢ ; ἀὲ νᾶβ, δοὴρ τὶ [Πδϊ, ἃ βροοΐαὶ 
ὑΘΙΠΡΟΓΆΥΥ ἴοστῃ οὗ οοῃδθοζϑίίοη ἰὸ ὑπ Τοοσὰ ἴῃ 
ορροαϊίίοῃ ἴο ἴδ ὉΠΒΟΪΥ, ἱτηρυτο [16 οὗ [6 που]ά, 

8 Ναζαγίίθα τγϑσθ ποὶ βουπὰ ἰο βαγνΐοθ ἴῃ ἰὴ 
ΒΘΠΟΙΏΔΙΥ, 8η4 ποῦ 81} ὴ0 ὙΟΣΘ οΔ]]6ο ἃ ἴο {ἢ}}8 
βουνΐοο ΟΓῸ Νασαγὶίθβι, Τὴ δοὴ ποπὶ ΗδηηΔΕ 
δά οοηϑοογαῖρα ὈΥ͂ ΠῈΣ σοὶ γον ἴο 11}6-Ἰοπρ βοῖ- 
νἱοθ ἰῃ ἴδθ ββῃοι Δ ΓΥ 886 00 Υ ΠῈΣ 
βοοοηᾶ ἴο Ὀ6 8 Ναζαγίίο ἴοσ ᾿ἰΐ, Τὴ Ἰαἰΐοσ νγὰβ 
{πὸ οοπαϊίοη δηά Ἰουπμάδίϊου οὗ δὴ 411 ἐπ σηοσθ 
ΒΘΑΙ δηὰ (Ἀ1}|}] ἀονοίου ἴο (πΠ6 1οτὰ ἰη ΗΪ8 
ΒΘΠΟ ΔΎ ΒΟΟΣ 06. ΤῃῸ 110. Ἰορ παζίσγαῖθ, ἰο 
ὙΠ ἢ οἰ] άγθη οου]ὰ Ὀ6 ἀονοίοα Ὀοίογο Ὀἱγίῃ, 85 
Ἧ89 {Σ|6 ΠΟΓῸ δηὰ ὙΠ} βδιηθοη (οοΏΡ. Φομη 189 
Βαρίΐεβι), νσδδ (6 ἰχῆοδί δα πιοδῖ ΘΟ ργο μθηρβῖνθ 
τοβοηίβίοη οὗ ἱπαὶ ἰάοα, ΤὨΐδ ἀου]6 νὸν οὗ 
ΔΏΏΔΗ δηᾷ 18 ἢ] ]]γοηΐ γᾶν ἴἰὸ δι] ἴτοπι 

ΟὨΣΙἀΠοοά οὨ {πο ἀϊδροδίϊϊοη οὗ ποατὶ δηὰ ἀϊΐτος- 
(ἴοι οὗ 16 ἰοναγάβ ἴμ6 1 οτὰ, ἰῃ πιΐοἢ 41} (ἢ 
ῬΟΥΤΟΙΒ οὗ μἷ8 πιϊηὰ, 4}} πὸ βἰσί νἱηρ ἀπά βίσυρ- 

Ἰὴρ οὗ ἷβ ἱπποῦ δἀπὰ ουΐος ᾿Σ6 σα οοηβοοσδίρα 
ὉΓΡ ἴδ6 Ροχίοστηδῃοο οὗ [Π6 ΒΟΙΪΥ χηϊβδίοη ποι ἢθ 
Ἠδὰ τϑοοϊνοα ἔγομι ἴμ6 1,οτὰ. 

2. Ἄετα. 12, 18. Εἰζε ργοίαμ νἱοι οὗ ἴῃ οοπάϊ- 
ἴοι οὗ [6 ῥγαυϊηρ Ηδππαθ. ΗἨδΡ πιάππερ οἵ 
Ῥγανγίπ ἴθ ὙΘΥῪ ΑἸ ΒΕ ΠΟῪ ἀσβοσι θα : 1) βῃ ῥγδαγο 
ΤΑΌΟΝ δηᾶ Ἰοηρ, Ὀοίοτο ἴδ9 1,ογά---ἰἷδ ΤΣ ΚΒ 1116 
ΘΏΘΙΓΩΥ οὗ ἱδοτουρσὰι ἀδνοίζοη δηὰ δγάοηϊ ρῥἱθίν 
ἰοναγὰβ αἀοα;; 2) 589 Βραϊκο ἴο Βοὺ μιοδσί ὧν ἦθ 

ποῖ "1," ποῦ ἰδ ἱιπεῖν, ὅξεῃ. χχῖν. 25, βοσο 
[.6Γ6 ἰβ ἃ δἰ ΠῊ1ΔΣ ῬὮΉΓΑΒΟ) ; ἴθ ΒΟΥ ὈΥΔΥΟΥ Ηδη- 
ὩΔὴ ἰοοϊκοά δ ιοχοίθοῦ ἰηΐο ΒῸΓ ᾿ιοαγὶ, ἐμὲ βῇθ 
ταὶρῃὺ οδιαίη σοπβοϊ δίϊοῃ δηα γοϑὺ ἰὸσ 1, δηά {Π8 
ἦν γγαϑ σογία]Υ 1 δοὶ βροδκίηρ ἐπὶ ᾿ογ Ποατί. 
ΤῊ τηδυῖκβ (6 ἀθοΡ β Ποοσὶ υ οὗ ποασί, (Π6 ῥτο- 
ουπὰ οοπορηϊγδίίοη δηά οπιοίϊΐοῃ οὗ βοιιϊὶ σι ἢ 
ΜὮ1ΟΙ 606 ῥγαγοὰ; 1 α8 80 ἰηΐθηβθ ἱπαΐξ οπ])Υ 
Π6Ὶ 1108 πιονϑὰ 88. ὑπ Ἰμνοϊ υίαΓΥ Ὄχργοββίοη οὗ 
ΟΣ ουλοίΐζοῃ, δπα μ6Γ νοΐοο γ͵ὰϑ ποΐ πραγ, ὙἘϊο ἢ 
88 1.9 ΠΘΟΘΒΘΑΤΥ ΓΟΒ.Π} οὗ ἰἢ6 ἴδε {πα πον Ποατὶ 
ὙγΧ88 ζυγποα ἴῃ οἡ ᾿ἴβο ἢ δηὰ ἱπογοῦ ὮΪΥ ἱπηπγογβοὰ 
ἴῃ (οἀ.---ὰ οοπίγαδὶ τι (8 Ρἱοίυγο οὗὁἩ ἴπὸ θ6- 
᾿ἰονίηρς βιυρρ δηι, ΕἾ 8 οοπάιιοί ἰδ πιά δονὴς 88 
ΤΘΆ]1Υ ργοίδηθ ; δι8 ΤΕΥ ΟῚ πεν ς ες οοηάϊιοπ 
8 ῬΓΘΟΊΒΟΙΥ (π6 ορροκὶϊα οἵ {6 σα, Ηθ Δρρθῖγῃ 
ἽᾺ 88 περ τ ἱμὰ 7υάρε. Ἠος )υἀὰ ΤΏΘΓΟΙΥ͂ 
ἔγοιῃ ἴδ ουδυατὰ α ποῦ; ἢθΘ Ἰοοῖζθ ΟἿ] δἱ 
{π6 πιλογοτηθηΐ οὗ μον 1ὲρθ (718), σ 1 ἢ ἔτοπα (μ6 
Ηδ}. Ἔἐχργεβδίοῃ (ΠῚ) ) τηδί ἴδυα δοθῇ ᾿ἰγο ]ν : 

δα σοιγδίηβ ἄχοα δἱ ἰμ6 διιγίαοες, γι }}116, οοῃβίάοι- 



δ2 ΤῊΞ ΕἼἸΒΕΞΤ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΑΜΌΕΙ, 

ἑης (9 δοῦσοϑ οὗ Ηδηηδὴ 8 οτηοϊίου, ἢθ ἐἴο 
πᾶν βοὴ [86 ῬΓΔΥΘΣΙΏΪ ΘΏΘΓΣΥ οὗὐ ΒΟΡ δοδσὶ 
γουμῇ (ἢ6 ουϊτγαΓα ΔΡΡΟΆΓΔΠΟΟ; ἢ6 Ῥβδθθδ σγαδὴ 
Ἰυαρτηοηΐ οἡ ΒΟΥ, ΒΟ] ἀἸὴν μοῦ ἤοπι 186 εἷμηβ οὗ 
ΘΓ διηοίίοη ἰο Ὀ6 8 ἀγμηζεη Ἰσοαδῃ ; ̓πρίοδα οὗ 

“γηδκΚίηρ (πο Ὀοδὲ᾽ οἵ νἢδῖ βοοιηϑα ἴὸ ᾿ἔτα βίσδῃ 
Ἠ6 ἰοὐουιδῖῳ ἴαῖκο8 ᾽ὲ ἰὴ (Π6 Ἰ᾿τογαὶ βθῆθθ, Ὁ. ἢθ 
τηυδὺ παν β6οη ὑπαὶ Ηβηη ἢ} ΟΒΙη6 ἴο ῬΓΣΆΥ, δᾶ 
ἯΔ8 ΤΟΔΙΪΥ Ὀγαυίηρ, δηαὰ Ὡθϑθᾶὰ ποῖ Βαυνθ ἰπουσδὶ 
οὗ ἀγυηἰςθηηοεθ ἴο ὀχρίδἰη ΒΟΥ ἀοπηθδηοσ. ΤΊΘΣΘ 
ἦβ ἃ ΠΟΙΘΤΟΓΙΕΥ ἰΓΟΩΥ ἴῃ π6 ἴβοί {πδὶ, Ὑ8116 (86 
Ἡ ἢ -Ετὶοϑὶ ἰδίκοα ΠοΥ ἴἢο Ὀ6 ἀταηκ, β6 ᾿δβ τηδὰθ 
ἃ ΥΟῪ [ὉΓ ΠΟΥ βοῃ ὙΠ 1Οἢ ἸοΟΪΚΒ ἴ0 10 ΥΟΥῪ 
εἰΐϊθο. ΤὨΪ8 σοῃαυοὶ 5 ομδγδοίοσιδιὶϊο οὗ ΕἸ:. ὙῈ 
4}} ἷ8. υἱου δηὰ ροοῦ πδίυσο, ἢ ναϑ ἰδοϊκὶ 
ΤΟΙ ρΊΟυΒΙΥ δηα ΤΟΤΆΠΥ͂ ἴῃ ῬΓΟΡΟΥΙ ΘδΥμοδί 688 Δ 
ἔσο ἄορι δηά ἱμβογουρίποθθ ΤῸ (Π|6 Βασῃηθ ΒΟΌΣΟΘ, 
Ηἷ8. πδίυ γα! - Ποθ ἢ] αἰδροδιίίοη οὗ Βοατὶ, ὙΠ ΘΏΟΘ 
σϑτη6 πἷδ οοηἀποὶ ἰοτγαγὰβ ἢΐθ ὑμπτοσί ΜΘ 
τηυβί ΤοΙΌΣ ἷθ Ῥγοίδηθ οοῃάυοὶ δηα Ὦ18 80 

{86 5Βδου ῆοὶδ] τ266}8: βδηα [ἢ ΐ8 
Ῥοΐηίβ ἴο 8 οοσίδίῃ Ὄχίογηδ) σοὰ δηὰ ὑυγαία!σοὰ 
οοπάϊ τοι οἵ (86 το! ρἠουδ-πιογαὶ 116 ἴω ἐμ6 σϑῖγ 
Ῥγϑοίμοίθ οὗἨ (Π6 βϑῃ ὉΠῸΘΡ 4 Ὀγυϊδ]σοα 
τ᾽ οαἰμβοοά,. “ϑυοἢ ἢ ’ἱ ῬΓΑΥ͂ΘΥ Βθεπιβ ποῖ ἰο 
γ8 ὈΘΘΏ [888] δἱ (ἱδὶ {1π16) (Βυῃθ6η). 

ὡν Ἅογα. ΕΤῸΣ α. ἀξ κίωλρ ἀὐ μα ῥμυόλῳ «οἰξδ 
Φ οοποετγηΐης δ ΟΥΘ δραΐη (86 δι ΥΚὶ 

οοηίγαβι Ὀοϊγοοῃ 1.118 ῥγο-υάστηρηϊ οὗ μοῦ οομαϊ- 
ἴοῃ δηά ΒῸῚ τοδὶ ἔγδῃιθ οὔ μιοαγὶ (γοσα. 14, 15), 
δηἃ Ηδηπδ ἢ ἄθορ Βοασί.ἴο]} Ὀἷον 88 ἰῃ9 βοῦσοθ 
οὔ Βὸῦ ΠΡΡΊΚΒΒΟΕ (νασβ. 1δὅ, 16), Βαϊ Ὀτίηρσθ ουὖἱ 
8150 Ε11}5 ὈοϊίοΣ πδίυτο, (μ6 ὀχρσγοβείοῃ οὗ πιο ὶ 
ἦβ [86 ὙΙΒῈ [ὉΓ ἃ Ὀ]οδεῖηρ (γοσβ. 17, 18). 

γεν. ἐν πη δι δ [80 ἀοογ-Ροβί οὗ ΠῚ ΒΤ ΟίῈ- 
Ὧο0 ἀουδῖ ἴο ΚοοΡρ νδίοϊ δῃὰ ρσγονυϑηὶ 81] ἰΐτρβ 

πιυτοθοε; Βυὶ 18 δά ἀγοββ ο Ηδῆμδῆ βῆονγβ ΒΟῪ 
ὉΠ ΟΣ] πα αἰά ἱ, ΤῈ οη “ον ἰοὴσ 
πιϊὶ τοὺ Ὀ6 ἀτηοα Ὁ τησεῖ μανο πουῃάοα ΠΟΓ 
Ἠοδσὶ 811 [ἢ τζοσο ἰῇ ἐμ ΒΟΣΤΟΎΪΩΙ τηοοὰ οὗ ΒΟΥ 
ῬΓΆΥΟΣ, δὰ ρτίονυοά ΒΟῸΣ ὯὨΟ 1οδα ἀθοΡῚΥ ἴμδη Ῥο- 
ὨΐϊΠΩΔΒἾΒ δρθθοῖ. (πη ἰμ9 ἕοστη ΣΕ β6 
Ἐπ δ]ὰ, ᾧ 191, δὰ αδδβοη. Α4, 47, 8). ΤῈΘ ογάδγ: 
“νΡυΐ ΔΎΔΥ (ὨΥ̓ ψ1ὴ6 ἔτομι ἔῃ ο," (Πδὶ 16, “ ἴδϊκο 
δίδθρϑβ ἴο ψοὺ βοῦϑσ δρϑίῃ," οὐ “ ρῸ δῃὰ βἴϑορ οὔ ἸΒῪ 
ἀοῦαυοὶ ̓ (οοΙαΡ. χχνυ. 87), 'β δα τυ δηά γῥσγο- 
ἴδῃ 88 ἴθ ᾳαρδίϊου---ἰοαδὶ οὗ 811 θοοοπιΐηρ ἰο, 
δηα ἰο ὈΘ0 Θχροοϊοα ἔγομι, ἃ ὑγὶοαὶ. Ηδστσο, Ἰοοκίηρ 
δὶ ἘΠ18 βοῆβ, τὸ σδῃποὶ δυϊ (Πϊηκ οὗ (Π6 ἀογιηδῃ 
του: “ΤΏ6 ΔΡΡΙΘ 1118 οἷοβθ ἴο {μ6 ἰγϑβ.»»"Ἔ 
ἐ ἰἱβ {Π6 βδιῃὴθ ΠΤ ΟσΙὮΥ [{{{]᾿Θθ86 ἐπὶ τὸ θ606 ἴῃ 

Αοἰβ ἐδ. 13 (ἸΔΟῪ δτὸ οὗ ΠΟῪ τὶηο᾽). ΤῊΘ 
Βορί. μδ8 μ6σθ ἴῃ ΕἸ} 8 ἰπίογοθίβ ἱηθοσίοα “ γουίῃ, 
βοσυδηΐ )) (2) Ὀαΐοσο “ ΕἸ],᾽ δῃὰ ρυὶ 86 συὰθ- 

Ὧ688 ΟΥ̓ ὁ Εἶτα: 01 ἰδ Η18 ἀϊδτηΐθθαὶ τηυσδὶ μανο 
Ὀοο τηρηϊοηθα δοῖθ, δηὰ ΗἩδηηδῃ οου]Ἱὰ ποὶ 
ᾶνο δηδτογοα {Π6 βεσυδηΐ: “'ὯΟ, ΤΥ ἰογά,᾽ ψπῖοὶ 
ἩΟΓᾺΒ διὸ δα ἀγοβδβοὰ ἴο ΕἸ1 (οοιρ. Βδιίοι. δραϊπϑί 
Τμοηΐυ8). Τὸ Τ᾽ ΘΗ υδ᾽ τουπλδτὶς {86 πιδϑοσϑῖδο 
Τοοθῃβίοη 888 ΠΟΙΤῸ [ὉΓ ὈΠΙΚΠΟΥΤΗ ΓΟΒΒΟῚΒ ΒΌΤΙ 
ὍῸ ΤΟΡΙΥ {Ππ|δὲ δυοΐ Δργὶ ἀχοτηθηΐ, το ἢ βοίβ ἴῃ 
Βο 8 Ἰεδι, ΟΟΣΔΙΏΪΥ Ἄοδηηοὶ Ὀ6 χοραγαρθα 88 
ῬτΟΡΔΌ]6. Τοίδσοηοο ἴο ἐπ “ρεσνυδηΐ᾽) οἵἉ ἰδ 

τε πο ποῖοι ἰο ἴδ9 Ἑηκ.: “ἼΠΜΚΟο ἔδίῃοσ, 13 βοι." 

» {186 οοῃμδιβοὰ δηχίοῖλθβ ποι ἀΠΠΔΡ 

βορίυδρίηϊ, (6 σδθοη οὗ οτ οΐστα 0146 ἐππὶ ἐπ 9 
Βδγάοσ, τοσο οἴἶδδιπεὶνθ ἰὴ ἰδ ἴο Ὀ6 ὑτοίοτσεα. 
ες. 1δρᾳ. Ηαππαλ᾽δ ἀπδιροῦ 186. Δ οπογρεοῖς ἀθ- 

Ὠἷδ] οὗ ΕἸ} Ομδγρο; ἴῃ 186 Βρὶτιϊοὰ ἤλ]ηοδθ οὗ ΠΟΥ 
ΤΟΡΙΣ ἯΟ ΤΩΔΥ͂ 866 ΒοΙμοί πίη οὗ (Π6 ἰπάϊλρσηδίϊο 
σοῦ ΕἸΡΒ ἀπποσι Ωγ δρϑθοῖ Βα οαἹ]ϑὰ ἕοσι ἔπ 
Ποῦ μοασί. Ηοσσ ἰδηρυδρο ἰδ ἴῃ ρματὶ ἃ ἀδηϊαὶ οὗ 
᾿16. δϑϑιπιρίΐοη, 1 Ῥατὶ δὴ Ὄχρἰδηδίϊοῃ οὗ πο 
οοπαϊοη οὗ ταϊμὰ 85 86 σοδϑουὶ οὗ Βοὺ οοπάπςξ 
ἴῃ ῬΓΑΥ͂ΘΣ ; 68. οὗ {πεθῸ Ῥδυίβ μδ5 δ ἰῃσοο- [Ὁ] ά 
ὀσχρσοββίου, 80 [πὲ ὅβοῦ ἀθη 8] ΔΗΒΎΤΟΙΒ ἴο Δ 6Χ- 
Ῥὶδηδίίοη. ΕἸγαὶ, βὴ9 ἀθῃ 68 δἰ ΡΥ δὰ δἤδΥΡΙῚῪ 

σἰ} “πο, τὰν Ἰοσὰ ἢ (πε »}) [6 ἀγιπξεηηεξδ 

ἱπιρυϊοα ἰο ΒοΡ, δηὰ αχρ απο ἐπὶ μου οοπαϊοι 
οἵ δου] ἰδ ὁῃὴ6 οὗ ἀδερ δουγοῶ. Ασοοσγάϊησ ἴἰο [89 
τηδϑοσοο ἰοσχὶ Ηβηηδῆ βαγβ: “1 Ἴδῃ οἵ 
ερὶ τὶ!" (Π ΠΡ). Ὑβουρὰ ἱπ Ἐσεῖς. 111, 7 [86 

εἰ παῖ αν ῬΗτδθα “ βασὰ οἵ μβϑατὶ" (2 ΤῊΣ) ταθδὴϑ 
“ οδαέϊηδῦο," “δι 8. ποοῖκοα," γοῦ (λ6 σοι παοη 

οὗ 1818 Αἀ). (π) πὶ ἐμ κἰρη! δοδίΐοι “ ΠοαΥΥ ᾽ἢ 
δυάᾳ. ἱν. 24 [πὸ Βαπά . .. τῶϑ ὨΘΑΥΥ Ἢ ἀλυκῶς 
ΤῊΣ Εχ. χυἱ. 26) τὶ τ6 ευραι. ([3ΞΞ 

ἀϊπροεϊάου, πὶ, ὥφη. χὶὶ. 8; ᾿β. χχχὶν. 19 
8) ΤΏΒΥ ρῖνο ἴΠ6 εἰρη βοδίίοη “ ἡδαυν-ἠεαγίοα.᾽ 
{δ ποῖ οἶθδσ ΜὮΥ ἰΐ βου βουμα δὶ (88 

ΤΒοπΐυβ {Π1η|κ8) (μα Ηβηπηδῃ, ἰπ Ποὺ οοπαϊίοι, 
Βῃου ἃ βροδὶς οὗ Βογβοι ἢ δ βοανυγ- βοατίοα ; (Π0 
χργοβϑαΐοῃ 18 80 πδίυσαὶ ἴῃ ΧΟΡ ἴἰο ΕΝ} ουὖ- 

Ὠ  βροκβϑὴ βυβρι οἴου, ἐμαὶ β6 δὰ ἀ}1οΘὰ μοῦ ταϊηὰ 
ὙΠ ἱπιοχὶοδίϊηρσ ἀὐΐηκ. Ἡδρηοθ, δ]θο, 1901] ονγθ 
ἱπηπηοάϊαίον {Π6 ΟΧΡγοθα ἀθηΐδὶ οὗ [}}18 δυβρι οἴοι. 
ΤῊὴΘ ϑερί.,: οα 1μ6 οἰμοῦ μαηᾶ, μι88 (86 βιγϑῃρθ 
ΘΧΡΓΈβΒΊΟη : γυνὴ ἐν σκλήρᾷ ἡμέρᾳ ἐγώ εἰμι (1 δτὰ 
8 ΟΙΏΒΏ ἴῃ 8 δατὰ ἀαγ). ΤῊΪ8 18 Ὀαβδοὰ οἡ ἴδθ 
τοδϊπρ “ Βαγὰ οἵ ἀδαυ 7 (Ὁ ΠΡ), δὴ ὀχ ργεβαῖοιι 
ὙἘΊΟΝ ἰὴ 900 χχχ. 26 [““'π ἱστοῦ] 6) ἀοθοσῖθ68 
006 ὙΠΟ [88 ἃ Παρὰ ἀδυ, ἃ μασὰά 116, 18. ΠΠΔΡΡΥ. 
8ο [6 Ἄυϊγ. : ἐπ[εἰϊΣ τὲπιΐδ 00 διιπι, Κ1 ἀρ πλτ 
υπίογίαηδίο." οσμδρθ (818 18 (Π6 τ βίη8] - 
ἰηρ, 88 ΤῆθηΐαΒ Βαρροθοβ. ΟἸογίουβ: “ὙΤὨΪ8 τεβδα- 
Ἰηρ 18 ποῖ ἴο Ὀ6 ψΠΟΠΥ ἀεθρίβθά."---Ἴ μι ΠορΔΏοη 
δάνδησοϑβ ἔγσοπὶ (Π6 Βἰταρ]6 “0, ΤΩΥ Ἰογά," ἴο [89 
θη δὶ [Πδὺ ἴποΣῸ ἰβ δηυ ἰὴ ἴῃ ΟΡ 6880 ἴ0 ῥχὸ- 
ἄμσοθ ἀσυμκοπηοθα, ἰμδὲ ἴ8, {μαὺ βῆθ παθ ἀγυῃὶς 
ΜῚΏΘ ΟΥ̓ 8ΠΥ͂ ἰηἰοχιοδπρ ἀτγίηὶς (Ἴ207) ; στ [818 
ἀοηΐαὶ β6 οοῃηθοίβ, 80 88 ἴο γί ουῦ 8 Βδῖρ 
οοηϊγϑβί, (16 οχρ δηδίϊοῃ δῃ 4 δϑϑύγαμοθ ἰμδὶ βῃ}6 
Βα8 “Ρουγοά ουξ Ποῦ βοὺὰ] Ὀοίοσγο {86 Τοσὰ.» 
ΟομρΡ. ΡΒ. χἱἱ", ὃ [4]: 1 ροὺν οὐ ΤῊΥ 808] ᾿ῃ τηθ; 
Ῥβ. Ιχὶϊ. 9 [8] : οὺν οἱ γοὺυγ μοασί Ῥαίοσθ πἷμ; 
διὰ ΡΒ, οχὶτὶ. 8 [2]: “1 ῬΡοὺσ ουΐ ΠΥ οοΙαρ]δἰηςὶ 
Ὀοΐοτο Ηἷπ|. ΤῊ ΪΒ Ἔχργοββίοῃ, οοσασηοι ἴθ (ἀοσ- 
δὴ [πὰ ἘΠρ]188}} 8180 δπὰ 1[,δ(ἷπ ( βιπάδγο ῥτθ- 
668), ἰῃηα ἰοαΐοα ἐμ6 Πρμιθπῖηρ οἵ (Π6 ἀΘΘΡῚΥ τιονοα, 
βοστουγία! μοατί ὈΥ̓ οομαρ δἰηίβ, ρει ομβ, ἐέο., Ὀ6- 
ἴογε αοἀ {86 1,ογὰ, θαβθὰ οὐ ἔυτα]6 βυ τι ϊδβαίοι 
ἰο Ηἰβ πὶ}} ἀπά ἰσυβὶ 'η Ηἱβ Β6]}, ὑἱμαὺ 18, οὐ [9 
ΟΡΡοείἐθ οἵ ἴθ ἴδε! ηρ τ βίοι Ῥϑηΐϊπηδῃ τιβθὰ 
ἴο δχοῖίθ ἰῃ Ηδηηβδὴ (γοσ. 6). Οομρ. Οαὶνίη οἱ 
Ῥμ. οχἹἱδἱ, 8: “Ηθ βοίβ ἴ6 ρουσίηρ οὖ ομϑβ 
(πουρ5 δηπὰ ἰ6]} πῆρ ομοἶΒ ἰσου Ὁ ]6 ΟΥ̓́ΘΡ δραϊῃβὶ 

ΤΩΘΏ ὨυΪ8Θ 
ἴῃ ἰμοῖν μοαχίβ, ργοίδυσιηρ ἴο ρτιδὺν (06 Οἱ ταί μοσΣ 
(8 866 ἰο " β60 8 ῬΟΠΕΙΠΟ οὔ οὔ [Π6 ποατὶ 
Ὀεΐοτο (δ 6 ἰοτὰ νά δε ἦρος ἴῸΣ αλλακῶ ἐν ὑματὰ 
αὐϑαϊτιϑί ἘΠ} 8 ομδγρο οὗἨ ἐπίθτηρογαηοε δηα ἀγυπ]ο- 
ΘΏΠ688.---Α ἰδἱτὰ δηὰ β[}}} βίσοηψος ἀϑῃΐδὶ δῃθ9 
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ΤΩΘΚοΘ {τες 16); δπὰ ἐπ εἶπηθ ἐξ σοίουϑ ἴο ἐδ9 
ἩΟΣ ὮΝ ]666 Μοῦ Π6 δὰ ἐπηρυϊθοὰ ἴο 

μο. “Ῥδυρ ἩΟΣ ΜΝ] οδδῆθδα᾽᾿ (οἢ ἴδι6 οἰγ- 

ΤΟΟΪΟΘΥ οὗ Ὦ, ΘΟΙΏΡ. Οἴοδεα, Δ. ν.)Ξεραὰ πο- 

ἴδηι, Το ποτάβ “οουπὶ ποὶ, εἴα. «ἴα. (Πρτὸ, εἰε.). 

ἌἽδμποὶ 6 αχρίδϊηοα: “)ο ποὲὶ στηδῖζο σὴϑθ ἴδ 
δοῦσῃ οὗ Ῥαὰ ποπιεῖ" ἐσιοτισμη, δῦ τσδὲ Ὀ6 ΤΕ;- 
ἀοσοά: “})ο ποῖ ἱπ ἐπουσμὺ δοὶ Βαπδηναίά θα 

δϑοτγε (29}) 8 ΟΣ Β] 86 πτοπιδη,᾽ (πδὲ ἴο, 1οἱ ποὶ 
ΚῺΥ Βαπάπιοϊ Ὁ9 ἰδκοῦ ἴθ ἃ ποσί] οθα ἩΟΠΊΔΏ, 
ἀο ποὶ 1ΠἸκοπ μος ἰο βῇο ἃ οὔϑ' 8886 στουπάδ μοσ [ρ 
ἀθιἷ8] οἵ μἷ6 θὰ ο εὐτμονμν φονὸ υμυ δῷ ταν ρυννάς; 
ὙΠΊΟΝ ΔΗΒΉΎΟΘΙΒΟ ἴπο {Ὸ0 Ροαὶτγο ἘΥΡΒΕΗ 
Ἡρω κεν ἀρὰ ἀιαψε σαι, μὴ τὴ} 1:9 βγϑαῳ 
ἄαπος (3) οὗ Μασ οοταρίδἰ πὶ δηὰ ρτίεῖ δμο μὰ 
δροκε “δἰ μοσῖο" (1137 })), ἐμαὶ ἴα, δὲ Ἰοὴς 

- κι ΤῊΣ -- ἐπα Ἀγγῷμα, μέρ οζα τρϑ 0]129- 
πος ΜΝ ιν Ἡϊταδοὶ Ἰμβουρ ππϊηϑθῶ» 

σι ΟΣ δ ρβεπενλ αν δοουβδέζοῃ : 
᾽ν }}2 6 

ἜΣ ΞΕ ἐμαι 1 δθ πὴ 

αι ἦθ Ὁ ἘΡ κα] ΤΉΘΓο 'θ ΠΟ ῬΓΟΡΒΘΟΥ͂ 'π ΒΑΒΕΙ: 
εδίε, ἵξ τῶθ 8 πίδὴ παίομ Θοὰ 1 δ11οὰ.--- ας. 
18. Ἠαππαλ'δ ἀπϑιθον ἀοθα ποὶ δεῖς ἴοσ ἷβ πιϑάΐα- 
ἔοι ( εἰ1), δαὶ '6. ἃ τεβρϑοίαϊ γϑαυθαὶ ἐμαὶ 189 

ἴεϑέ που]ὰ ἔασίμος αταῦὶ ἡβε δ ῬτΟΤοΜ 
ΒΦ ΔΙτοδν ἀοῶς ἐαευ δὲ ΥΟῸΓ. ῥε δίσκο θέν [Τὰ γὰν 
ΘΟΟΙῺΒ ἰο ὑθ Π0ο δάνδηίαρο 
ἕῃ 186 τηἱ441]6 οἵ τοζ. Ἰὰ Τὸ Ἰλίμες βαξὶ Οἱ ἐδ 
ΨΟΣΒΟ ΤΌΤΤΩΒ 8 διεΐηρ οοποϊυδίοη ἴο [16 ἱπίεσυ 9 
οἵ ΕἸΙ διὰ Ηδθηδμ, εἴποο ἐὺ ἀοβοσῖραα (80 σϑδαὶὸ [1 
ἰο Ηδηηδῃ οὗ μοῦ ὑσγδγοσ δῃὰ οοηγοσβαίίοσ, δὰ 
ππ  ΠΘ ΒΕ Α ΒΟΥ θ5πη. Υε ΤΣ δ νλυν, 

ΤΕ. 

ΠῚ. Τῆλδς ΑἸδιοεν ἰο ἰλὸ Ῥγαψεν. Ἄετα. 18 δ--20. 

Ἡδηηδῆ ποηὶ ΠΟ “ὙΑΥ,᾽ ὨδιΆΘΙΥ, Ὀδοὶς ἴο 
μος Βυρυδηὰ, ΤῊΘ ποσὰβ οἵ ἰδ δορί.: ἃ αυὰ 
εἶο ποῶξ ἰο δα ἰηη," δηὰ (δῆδσ “'δῃθ τᾷ 
681) “ πὶῖ μοῦ ἐπεραπὰ δηὰ ἀσδηκ," δῖὸ οσρ 
μαραο α διὰ ἀοδετ ρῶνο δά ἀϊτίομδ ἰο [86 ὀξπηὶ 

'ι δ ἱποοῃοδῖνδθϊθ ἩΔῪ ἴμοδθ πογάκ, ἰζ{ ἢ 
μωρὰ ἴῃ [ἢ ὑπαὶ ὈΠΙΒΊΠΕΗΥ ὁ δβου]ὰ μανϑ υὐράμ: 16 

[180 τογὰβ “ 1ά 661 δῖὸ τδηιΐηρ ἰῇ 
ΚὴΝ ϑγτῖδο διὰ Ασδϑῖο νϑγαίουβ δαὰ ἴῃ ἤνο 
οὗ Κοπηὶΐ δηὰ τόσ οεξιοὰ ροσῖαρα Ὀθοϑιθο 
δὰ ἴο ὃ6 ἱπαρυσγορσίδίο; Ρυξ [867 ἜΤΟΣ 
δβετὶ 8 ΤΊΟΓΟ τοοοὰ .--- 

ὧδ, δας σοΟυηίοδηδο ἨΔΔ 0 ᾿ΟΏΒΟΓ 
Βεῦσο. ὙΠοτο διὸ δἰ ει λαδδ να πῃ ΟοΣ- 
σολη, ΟΡ. 9000 ἱχ. 27, τβοχο, ἔγοτα [16 οοΏ- 
Ἰαχι, ἴτο ποσὰ ἢ μια σθονν (8.25) 1. κονίοθ 
ἴο 6 ἰδκοῃ [δς ἡ ς «ᾳὰ δουπίδῃδηοθ" 
[“Βεδυΐπο δα" ἰᾳ Ἐπρ. Α. Υ.--1Ὲ.]." 

ἐπαῖα με ας βικα ταὶ σραισταςς ταῦ. 
βὰς χε νρὰ οἢ δοδοῦπὲ οἵ ἐδ τϑργοδοῦ οὗ δοζ σίγαὶ ν᾿ : 
Θορὶ. “μοὺς σσχῃ:θῶδηοθ ὯῸ ἸΟΏ ΚΒΟΣ 10]]."..-κ.) "1618 ποίησ οὗ Ββροοΐαὶ γα] 

ας. 19 ἀοδοτῖθοα οἰγουτλδίδη 18}}γ δὰ υἱνί αν, 
δἰταοδὶ βοϊθελη υ, ἴμ9 ποίμνη (0 Βδχηδῃ ΔΙ͂ΟΣ δὰσ δασὶν 
τ μῥεῦν δ᾽ Ὀείοσο (6 1ογὰ. ΕἸΚκδσδῃ ἀπο 
Βἷφ Τ᾿, ἤΚοον, ἢ δὲ ἰῃ θη. ἰν. 7). “ὙΒΘ 
ἜΞΕΤ: ἱπαϊοαύοα ἐμ ἔμ] δ] σηοης οὗ 
ΕΣ 

ΩΝ 
᾿ξ γδϑ ἃ Ὠθραξα] οχρ δηδίίοη οὗ τε Υ τ ἐ ρ61)- 
Ὀεοσοά,᾽" κἴποθ ἰῃ 89 ΠΠοπίης ψογ. 20 (89 εἰχηϊ- 
ὅδδιοο οὗ 18 Ἰδίίο ἰδ τοδδοά, [ῃο ἢ 1 Ἔδηποὶ 
09 οοπαϊἀοτοά ἔπος κα ἡ ίσα, ΤῊ σμδηρο ἷπ 
8 ἰοχὲὶ οἵ (Π9 Βορε (48 υνο Ὗαε, ποῖ Α].) 5 Θὲ 

, [οχρ δίποά. ΤΠ (τεσ. 20) γοδὰβ ““δηὰ ἰπ (ῃ9 
οΟῦΣδο οὗ (ἰτη6 Ηδηπδῃ οοποοιγοα δῃὰ ὕασο δ ϑοῃ,᾽ 
ἀὐραῖς ὑλον: ἰγδηβίδίοσ ὁ τ υνρώε δὲ ἰδ Ρ]δοθ δδ- 
εἰχτι 9 οοποοὶ ΤΘ 16 
ποσὰ ἤοτα δῆ ἰο θδίοσθ (86 “ ᾿ν  ολώκων δὴν μὰς 
Το αἰ ΠΠσα]γ ἰε ̓ ροδηκελ, ὙΠ γΠ ΤΟΙΘΙΩΡΟΣ (Πδὲ 
“ροποεϊνοα δηὰ θα σθ᾽" νῶδ ἰῃ6 σουασηοῦ ΡὮγδϑο ἰὼ 

ἴη- ᾿ ΧΡΓοδΒ Π6 Ὀἱτίῃ οὗ 6 ολ]ὰ, ΤᾺΘ οἶβοῦ γογείοῃϑ 
βυδίδίῃ ἰπ6 Ηοῦ. ογάοσς οὗ πογάφ.---ϑοιηθ Ηδϑδ. 
ΜΒΗ, τεδὰ “ἴῃ (6 οουγεθ τῳ ρα (οο Ὧθ 
ΝΥ οὐΐ6), οἵ, δϑ βοῖθ ἰσϑηδὶδίθ, “' πηΐης 
οὗ [πὸ πο ΤΟΣ μ .Ὲ ἴῃ [86 ἩΡΑ ΣΝ τ ἴθ α ΤΑθοΙς 
Π50]66), ὑαΐ {μ6 190 18 πο δυϊογῖ ἴον [Π18.--- θασ- 

“Αἱ ἰδ επὰ οὗ ἃ τηοη1}."---Ττ.].--- ἐν. 
ΦὉΡ ἴο {πὸ οἰγουαϊξ οὐ οοῃοϊιδίοη οἵ ἴθ ἀδγεο 

ΟΡ μι 109 τη "--ἰἰιδῖ 18, ποῖ “ἱῃ (89 δρδοθ 
οὗ 8 Ὑ6Α 7," Ὀυΐ “δὲ 186 οοποϊπαίοη οὗ ἰΠ6 μετὶοὰ 
οἱ ΡΤΕΡΏΔΗΟΥ " (Τ μδηΐπ8), δὲ (μ6 δηὰ οὗ [μ9 {{πι9 

ἴοσ Ὑδιδὶ 18 δου σα γὰβ βαἱα.---βο ΒΑτΘ 
: 80, ὙΠΟΠλ Βἢὴ6 0816 ὦ ϑαπιιοί. ἩΗΔΠηΔΒ Βοῖ- 
561 κῖνεβ [πὸ ὀχρ᾽ δηδείοη οὗ [μα πιδῖθο, ποὶ 6(γ- 
ΤΟ] ορίοδὶ αὶ ἐποίυαὶ, “Ι δαϊκοὰ μἷπὶ ἴσοωι (16 

Τοτὰ," (Οπ ἴδ ἕοστα ὑΡΝ βοὸ θδεα, 44, 2, 
Βοπι, 23.) Αοοοσάϊηρ ἴο ἐχρϊαπδείοη [6 πδῖθ 

ὑγροῦ (νβίοα Ὀοοησβ ἰο ὑπο οἵδ᾽ Ῥϑσβοῦδ ΟὨ]Υ, 
Ναμαῦ. χχχίν. 21; 1 ΟἿ. υἱΐ. 2) ἰδ ἕοσττωϑὰ ὉΥ 

οοηἰσαοίοη ἤοπι ὑκ »οῦ, ὁ ν Πρ οαὶ 
(Επα]ά, αν. ἃ 276, Α. 8). “ΤΕΘ ΒΔΡΌί ποσὶ ἀοτὶ- 

ψαϊΐοη ὕγοσῃ κοί, ἩΒΘΙΟΘ κθικν διὰ θοῦ 
͵θ ἵατ-ἰοὐομοὰ δηά ἐὠρεοθθϊο, [Τμδεὶ ἦα, “ δαϊκοὰ 

αἱ Ὁ οὰ "Ἴ. ΤΗΘ πδῖὴθ αἰχηΐβοαῦ 1 ἴοΣα}}γ “ Βοασγὰ 
οἵ αοἀ;" αὐμὐέδιια δεῖ. ἘὸΣ βασζυῦοὶ νῶϑ ἴον ἷδ 
τοοῖδβοῦ ἐδο πὲρτι οὗ ἃ σροπίδὶ ΔΗΘΎΟΣ ἰο ῬὈΣΑΥΟΣ. 
Β ταν πδτλοα οὗ οἰ] σε, πυρροοίοα ὈΥ {ποὶν 
τορι οσβ᾽ Ὁσροσίθσιοοβ δὲ ἐμοῖσ Ὀἱγῖι, ἀτὸ Ἰουπὰ 

7 οἰδονίβοσο, ἕοσ ὁκδιιρὶο, ἴπ. ὁ δοοῦβ οὐ] άσε (θα, 
χχῖχ, 826η.; Χχχ. ὅ κᾳ.).--- "δ ΟἸϊβαίοη οὗ “διὰ 
ἐἶο βαὶ ἀ ̓ ἰδ οὐἱρίῃμδὶ ; [86 βορί, 65 οἰ θαυ αραΐῃ 
Βοσοὸ δ]1]οὰ ουὖΐ διὰ ἐσχρ δὶ ποὰ (αραϊπεὶ ΤΉΘη 8). 
ἩδοπδμΒ σαγίηρ, ἰπἰσοἀποοὶ πίϊμουϊ (μΐα δάάϊ- 
οι, ἰδ [ἢ διδοίοσίσοάὰ δ8 δὴ οχρὶδηβίζου, 
λδίοσ δ] μδηάδοὰ ἀονῃ, οὗ ἰδῖθ Ὡδπθ ἴῃ χοίο. 
ΤΌΠΟ ἰο Ἡδδὲ οὐ βασι 5 υὐσί, [ΤἈἱ8 
Ὑ016 ἱποεοϊάςηϊ Ἢ ἀϊρουδεοὰ ἰπ ἰπὸ ΤΑϊιυά ἶοαὶ 
Τταοῖ “Βενακοίλ," [0]. 81 ὃ, Ὀαὶ ἊΝ ἀἰδβουιβείοι οὗ» 

ἀ6.-- Τν. 



δ4 ΤΗΕ ΕἸΒΕΤ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΑΜΌΕΙ, 

ΗΙΒΤΟΒΙ͂ΟΑΙ, ΑΝῸ ΤΗΕΒΟΙΟΘΙΟΑΙ, ἢ 
ΤΙ ΐΒ 8 (ἢ6 δρρσγορσίδίβ ρίδοϑθ ἴο ἱπίσοάποθ δ 

Ἀγ βιαιεπιοηὶ ΑἹ (89 ἰοαΐ τοϊδϊΐοη Ὀ6- 
ἔπϑοῃ ἴδ ἸαἴοΣ ρμασὶ οὗ “Δὺ 
Χυὶ.) δῃὰ η9 Ῥορίμηϊης οὗ “ 
Ὡοΐῦ δἰϊοσηρὶ ἰο ἀἸβουββ ἰλ 6 γασῖουβ βοβθσαϑδ οὗ [Π9 
ΟἸΣΟΠΟΪΟΘῪ τΠοὰ ἤλτθ Ὀθοα Αὐατα τ τέ αἰ. 
Τογεηΐ υτιίοσβ, Βὰΐ ΠΙΘΓΟΙΥ͂ σῖνο {μ6 ὈΙΡΠ1οΑὶ ἀδίδ 
ἴον. ἀοίοστηϊηιτρ ἰ86 ΟὨτΟΘΟΙορίοΑ] τοϊδιΐουα οὗ 
βαιήδοη, ΕἸ}, δηα ϑδυμοὶ, ὁ ἔχϑε ἀδίυτῃ ἷβ 
εἴνοη ἴῃ 1 Κὶ Υἱ. 1, δά, νυϊδηρς ἴδ6 ἔουσ ἢ 
ΘΔΓ οὗ βοϊοσαοι Β. Ὁ. 1012, χΧοβ ἱμ6 Εχοάπβ ἐπ 
. Ο. 1492, 6 ομΐσδηοο ἰηΐο ὕβηδδη Β. Ὁ, 14δ2, 

ὙἘ110 Του 8 δοοοδδίου 1115 Β. Ὁ, 1066. Τδο 
Βοοοῃα ἀδίατα 8 ἰουπὰ ἴῃ ΦορἈ(ΒΔΗ᾽Β βἰδίοσηεαί, 
Ψυάᾳ. χὶ. 26, δοοογάϊηρ ἴο τοὶ ἴπ6 Ὀορίπηΐης 
οὗ ἐξ ἠαάροθμέρ 4118 ὁ818 ΔΊΟΥ (Π6 ΘὨΪΤΆΠΟΘ 
ἰηΐο ὕδηδδη, ἱμπδὲ 18, Β. ΟἾΠδα. Ετοδὶ (δ 16 {π|0 
το ἰδο ἀοδίδ οἵ Αὐάοῃ ( υᾶρ. χίΐ, 7-16) ἐδ τυϊτίγ- 
ΟἸΘΥ͂ δ Αὐάοηΐβ ἀδδίὶ ἰδ ἰο "6 ρυΐ Β. Ὁ. 
1121. Ὑ7ὸοὸο Βαγθ ἴδ Ὀούτοοι (ἢ ἀοδίῃ οὗ Αθάοῃ 
διὰ (6 δοοοδαΐοῃ οὗ θανϊὰ δ πρθον οὗ αἰχὶγ-ἔνο 
ΘΔΙΒ ἰη ὙΒΙΌΝ ἰο Ραΐ βατηδου, ΕἸΙ, βδγαθοὶ, δὰ 
1. [16 οἷοαγ ἰδὲ ἐμοῖν ἰοϊοσίοβ χηυδὶ ὃο 1 

Ῥαγὶ οοπίοιηροσθηθοῦβ. ἘΕἸῚ αἷοβ δὴ οἱὰ χωβδῃ 
ὙΠ110 πα ΣΙ ἐ γοῖ ἃ γουί, δῃα βϑδιωθεὶ 'β δῃ οἱά 
χαδ 6 Ε'Δ}] 18 δηοϊπιοα κως, ΤῈΘ [0]1ο τ] 
{8010 ΙΙΔΥ κίνγο ΔΡΡσοχίσωδίου (μ6 Ῥοσίοαβ 
1660 Τη61 : 

Βατωηβου δ υἀρορμΐρ, Β. Ο. 1120-1100 
ΕἸ} Ιἀΐο (98 γοαθὺ «“ 1208-1110 
ἘΠῚ 4 Ρ (Ὁ “ 

Υ ΔΓΕ 4 1]δ0-1110 
απ }6}} 8 11 “4. 1120 (ον 1180)-1060 
86} Βεΐρτι “4. 10760-1066 

Ασοογάϊης ἴο ἐλ 16 νον 89 πρόσθ ρα οὗ βασηβου 
δυὰ ΕἸ} πόσο ἴῃ ΘΟὨἰΘΙΩΡΟΣΒΏΘΟΙΒ, δηὰ 88- 
ἸΏ 0}6] ΜτᾺΒ ὑπ ἱγ (ον ἰμἱτίγ) γοδσβ οἱ θη βδτο- 
δοῃ ἀἷοα, (86 ποτῖὶκς οὗ [16 Ἰδίζοσς θοΐηρ οομδπηοά ἴο 
{π96 ποδὶ δῃὰ βου" γοσί, τ ἢ116 βδπλοὶ Ἰ᾿ἰνοὰ 
ομϊοῆν ἐπ {86 οοῃίτθ οὗ 9 ἰαπᾶ, Τὴ ΤΟΥ γοδτθ 
οἵ Ῥμϊ)δίῖηο ορρσχοβαίοη (Ψυᾶρ. χὶϊΐ, 1) που]ὰ 
[λοὴ 6 ΣΘΟΪΚΟΏ. Ἐ, Ο. 1120-1080, τοδοβί πο ὨΘΑΣΙΥ 
ὮΡ ἴο 840} 5 δοοοβαΐοῃ, διὰ {πο ἰμἱνὰ Ρδ[16 οὗ ΕΡ6- 
ΠΟΖΟΣ που]ὰ [811] ἱη Β. Ο. 1080 νοπ βδιλυοὶ 88 
[ΟΤΥ γοδσβ οἱά, ΗδῃῃδΒ νυἱδὶξ ἴο ΒΒΣ]ΟΝ. οσοῦ,- 
τοὰ δροαΐ (οσ, ἃ 11110 θοΐοσοθ) (6 ἔπηθ ἐμαὶ βδῃ}- 
ΒΟΩ ἰο γοχσ ἴ6 Ῥμ1)Π1δη68, θαϊ Σὺ ἷ8 ῥσὸ- 
θ4016 ἰδμαὶ {86 Βοβε ]οθ πόσο οοπῆποα ἴο (δ6 
ἰογτ ἰοσῖθβ οἵ Φυάδῃ δὰ γαη, ῬΑΤΠΥ ἴοσ (818 
Τοδβοη, δηα Ῥαδσί!Υ Ὀθοδῦβο (6 ἰδίΟΥΎ [88 Ὀθθῃ 
ἴνϑῃ ΔΙΣΟΘῪ ἰπ ἰδ Βοοῖς οὗ ὅπ ΟἿΣ διίμοσ 
σοι ποῖ τπηοηἰϊοι βδσζηθο, Ὑ8ΟΘ6 1116 Πδα πὸ ρμοϊηΐ 
οἵ οοπίδοι σὶΐι ἰμδὲ οὗἉ ἀετημς νας ἷδ 119 ῃθο- 
οὐ ἰ- Ῥγορ ϑ 68] οοπίσθ οὗ διὸ Βοοῖκα οὗ ββδιημοὶ. 
Οἱ ἰδ6 ζϑῆοσαὶ βυ δ] οὶ θβθὸ Ηδσγσζορ, “τί. "Ζεϊγοοῖ» 
ΓΤ] (δδιϊοολο» , Βασι οί, οὐ Βίδῖο, 
Νὰ ,᾽) Οπιν. οκ ὕιάσεἑ ἴῃ ἌΣ Βίδίο- 
φῳοτῖ, διὰ δια Οἰά Τεδίαπιεπέ Ηἱΐδί., ΟμΡ. 17, 
Νοῖδ (λ) διὰ οἱ, 19, Νοίο (Α). Βαὶ ζὲ ἰδ ἀουθι: 
[0] ὙΒοίλοΣ τὸ Βδαυὸ δυδὶοϊουί ἀδὶδ δὲ ὑσεδοῶὶ [ῸΓ 
 Ἐεν αποδὕοη.--ΤΥ.]. : 

1. 18ο Βορίπηΐηρ οὗ [μ9 ΒΟΟΚ οὗ βασαῦοὶ οοΐῃ- 
ἘΞ ΟΣ ς- τ δ ὐτ τ Ξ 2 
4.0 ἀὀΣΏΔΏ ἐν τῤφας ογονγερεμφιωρε μας ἐξ φέρε μι ματι 

Ἀσκησεη," ἩΠ ΘΥαΙΪν “ Ἐπϑοοσγαῖο- δέον αὶ δὰ Α 
λόηζῳ θοϊος ἀογθιὶορπιθ 8 (οΓ ΘΟΣΩΣΏΘΩ 8 "᾽).-- 

8.1]. 

" (ομὰ οὗ οδδρ. 
0], γε ΚῊΔῚ ΤΩ 

οἰάοβ 1 ἃ ῥσϊποῖραὶ ΠΝΣ ΕΣ ἰπὶ ζὴ ἰδο ΕἰδίοσγΥ 
οὔ [86 Κίηράοιῃ οὗ ἴῃ ᾿ ληϊχοδυοΐηρ υ8 
ἰηΐο {μ6 οῃά οὗ [Π9 Ῥεχὶοὰ οἵ ἰμ Φυᾶρεβ, π ϊοὶ ἴδ 
ἴο θ6 ἱποϊυάοα πὸ (86 Μοδβαΐο πάθος οπο μοϊμξ 
οὗ ΥἱθΥν, ΠΑΡΔΘΙΥ, ἐμαὶ οὗὨ 1:6 6βί8] δ μπιθηὶ οἵ ἰμ9 

ΘΟΟΓΔΟΥ͂ ΟὨ 118 οδ᾽θοίλνο ἰουπάίλοηβ. ΤῊ Μο- 
βαῖο ῬΡασϊοὰ οὗ μο ἀογοϊοριμθηὶ οὗ ἴμ9 Ιβγϑο 15} 
το χίου---Β1ΟῈ 18 Βαϑοα οὐ α0Ἃ᾽ χγουοϊδίζοῃ ἰπ 1} 
ῬδίΣΔΡΟ ΒΑ] Ῥοσιοα ἰῃ οσγάοσ ἴὸ {Π6 ομοΐοο οὔϊδο οὔθ 
ῬΘΟΡΙΘ 88 ἴ8:9 Ὀθδγοσ οἵ ἰο ΤῈ » ἤχει ἴῃ ροῖ- 
ΤΩΪῺΔ] ἴοστω ἴῃ ἴΠ6 ΤΆΣΩΣΥ, δά {μθη 1 ἐξα σαὶ Ὡδ- 
Ἰίομδὶ ἀθνϑὶοριμθηῖ ἴῃ Ρὺ--- ΘΒ 8 τ (6 ἤσπλ 
οΒ Δ ὈΠΒμτηοηΐ οὗ ἐμ Ὀἰϊνίηθ Βυ]6, τοι οσὰ- 
Ὀγδορὰ δῃά βμιδρϑὰ {πο ψγῆ0]9 118 οἵ [Π6 ῥΘορ]ς, οὔ 
(}6 ἐμοοογαίῖὶο δηα οὐ ἰδ6 ποιά: οὗ [86 

το, δὲ ἰΐ 8 ἐῃ ΤοΙσηδητηρῃΐβ, δἰδία 
ΒΟΙΥ ἐπε ζιαἴοηβ, δῃὰ 1ορα] ὑσϊμοῖριοα ΤῊ ᾿δὴ 
ἷῃη τοι {μ16 (οά-Τ] 9 ἴῃ ἴθ6 Ἄομόοθθ ῬθΟρ]θ 
ἯΔΘ ἴο ΤΟΘΟΒ ιἰδίοτί δὶ ἕοστα δῃὰ ἀθγεϊορχωθα 
ἯΔ85 [09 οΟὐ]οοὶ οὗ [89 ἴϑε8 ἰὰ ἴ86 Ρὰ 
Ῥαχϊοά, διὰ ἐμ Ῥοσὶοα οἵ Φοδυδ δηὰ ἔπε συᾶρσεβ 
ΒΏΟΝΒ ΠΟῪ (18 ῬΓΟΙΑΪδ6 γδϑ ἢ} 8] Θὰ ἴῃ (Π6 δο- 
υἱδὶ(ίοη δηὰ αἰνίβίοι οὗ ἰμ6 Ἰδληὰ, ὙΥΒιαὶ βὺ ἀ- 
6ῃ ἔτομα οοιηρ οί ἀοίδαία ἰοὸ ρἱογίου δ 

γί οίοσῖοδ 1π μδίι]9 δραϊηδσί (86 μοδέννοῃ Ῥθορὶθβ 
ἧῃ δηά ουέ οὗ [6 Ἰδῃὰ οὗ Ρτγογαΐθο, ἤἄοιτ ἀϊνίῃθ 
ἀο  ὑνοσδῆοοϑ ἴο ΔΡΡδσοπυ ΘΟ ]οΐο δρδηἀοησηθπὶ 

: 88 8 " ὍΘΠΟΘ οἵ [86 εὐνὴν τὸν Ἴὰ ἣΝ [86 
6 66 ἰἀοἰδίτουβ δροαείδεῃ ἔγοση (ἢ 6 

ΟΝ πο τοίσσῃ ἰο Η18 Π6] ζὐζϑδ τὰ ὑμώην Ὁν 
Ὠορὰ δῃὰ σα ΐβοσυ, 8.6 Ἕχ αἰ υἱ ἴθ ἴῃ [Π6 Ηἰκίογγ οὔ (89 
Ῥοαὺ-Μοβαῖὶο ἄπηοδί Βυὶ ἰμτουμῇ 411 {π6 μίοοτα 
ΒΏΪΩ66. οὔξ ΘΟὨ ΣΠ0Δ}1γ ἐπ ρΌΑ], 186 0] Α]χηοηὶ οἵὨ 
(86 ργοπιῖδα οὗ [ἢ Θσοτηρ]οὺθ ροβϑεβαίοη οὗ {πε ἰδηᾶ: 
δα ἴῃ (86 τηϊάβὲ οἵ 16 Ῥθορ]ϑβ βίῃ δῃὰ σαΐβοσυ 
(ὴ6 ΤἬΘΟΟΥΔΟΥ Βίδηαβ ἴμδὶ πὰρ ρόνας χὰ 15 Μο- 
Βαΐο ΔῊ ΘΟ Ο]]ηρς (86 ΡορυΪϊαᾶσ 1ἰἴ6, δῃά 41} ἐϊ 
τοδὶ οὐ͵οονο ᾿πδιλιαοὴδ τ ΐοδ, ουθη ἴῃ {πιο 
οὗ σηοϑβὲ τχοίομβοα ἀϊβοσάοσ, τηδυϊςοὰ Ιβγϑθὶ 85 ἴῃ 
Οοϑθη ῬΘΟΡΪῈ οὗ ἐμ ᾿ἰνὶπρ αοά, Τθ6 Μοεδὶς 
Ῥοσίοὰ οὗ ἀογοιορίθ ει οὔ τ ΤῈ ἦι 1ατϑοὶ 
ὮΡ ἴο (δ επὰ οὗ (δο ρογοα οὗ ἴΠο υάζοβ ἐβ ἱμοσο- 
ἴοσο ἱμ9 ὕπο οὗ 108 δβί δ Ὁ] βῃτηθηΐ ἱμ ἐπ6 οΠοβοα 

Ῥ]6 Ὀγ ἐδὸ ἱπδιἀϊυϊξξοηυ οὗ (6 οονοηδηὶ οὗ ἐῃ9 
Ἢ δῃἋ ἰπ6 φοορταρ1ο81- Ηἰβίοτὶ δὶ σϑϑ] χζαίϊοη 

οὗ ἴδ 1άεδ οὗ 89 ΤὨΘΟΟΤΒΟΥ ἴῃ [86 ῬΟΙΤΩΔΏΘΠΙΠΥ 
δοαυϊγοα ᾿5ηα οὗ ῥγοσωΐβο. 

Βυΐ ΠΟῪ σδηθ ἴδ ἰδεῖς οὗἩ Ὀσίηρίηρ ἐδθ 
ΡὈΪθ, {ΠῈῪ Ῥοΐπρ δἱ σοδὺ δηὰ Ῥδστ δ ΏΥ ἤχοα 
1η. Οδηδδῃ, ἴλοθ ἴο ἴδλοο τὲὶτὰ ἱμοῖν ἰμοοογαῖίο ἀ68- 
μδου δηὰ {ποῦ ἡπα ἢ (Εχ. χίχ. 6) ἰπ {μοὶσ 
Ὑ016 ἱπὴῸ Ὶ δὰ ουΐος 116. ΤῈΘ οοπίοῃξ οἵὨ (ἢ6 
τουϑϊδίζοῃβ, πο δα ῥγοἀυοσεὰ {86 οονεπδηὶ οὗ 
(π6 ἸΔῪ δηὰ ἐδὸ {181} 0 οὗ 186 ὑχοχηΐρο ἱπ (ἢ 6 
Μοβαῖο Ῥοσίοα, νγἂβ ἴο Ὀ6 ἐμ ΔΓ Ϊγ δρρτορσιδιοά 
δηἃ Ὀδοοϊο ἐμο ᾿ἰΐα οὗ [19 ᾿ηβωθα ἴῃ Κηοπ]θάρο, 
Βοασὶ δῃά Μ1}1, ἘῸΣ 18 ἔμοσο τῶθ ποοάϑὰ ου 
Οοὐβ εκἰάθ ἰῃ9 Ἔ μὰν ἀϑνοροίι τοδ] σίΐοη δηὰ δῃ- 
ὩΟΌΠΟΘΙΘῺ} οὗ ΗΪ5 οουηδο] οὗἨ σουϑ]δίϊου ; βῃα οἱ 
ΤΑΔῚ Β δ'49 [πο γθ 88 (86 Ὁμοθδβίησ ΟὈ]σαίζου ἰὸ 
Ῥοῃοίταίο ὙΠῚ|8 (86 Ὑ80160 ἧπηοῦ 116, 1 ἀπάοΣ- 
δι αηρ δηα ἴδο]ϊηρ, πὶ τὰ δηὰ ψ}]}, πο 
(οὐ σονοϊδίζοῃ 1 «δ δῃα ῬὈσοσηΐθο, δῃὰ ἀρρσο- 
Ῥτίδίθ ἱμΘΣΪΥ ἰΐ οοπίοης, ΤἈὶβ 



ΟΒΠΑΡ. 1. 1-20. 

ἄεερ, ἱππασὰ ἱπιρ  δηίϊησ οὗ {π᾿ τον δίίοι οἵ αοά 
ἴὴ ἰαῖν δηὰ ῥγοσμλδο ἰῃ ἰπθ ποατὶ δηά ἔϑο προ οὗ 1η- 
αἰνϊάυδ]δ δῃὰ ἴῃ ἴμ6 [1:18 οὗ {πὸ βόοΐΪθ παδιίοη--- 
οοὐ]Ἱὰ ΡῸ ἤ]8]1οὰ ποῖῖμοῦ Ὀγ πὸ μιάρσεδ, ἴ6 ᾿ἶνοθ 
οὗ βοῖὴθ οὗ Ὑῇοπὶ οΟΥΤΕΒροπ θα ῬΟΟΥΣΪΥ ἴὸ ὑπο ὶγ 
Τπδοοστδῖῖο οδ]ὴρ, ΠΟΥ ὈΥ (Π6 τὶ ὙἘὶ 
διουγοα 115 41} ἔγουα 1ΐ8 οὐ δῖμδὶ ἐμϑοοσϑῶο οἱονδ- 
οι πὶ ἐδ ἰσϑηδί ὕοη ἤγομ (86 ἴΆΠΣΪΥ οὗ ΕἸΘΔΣΆΓ 
ἴο ἰδδὶ οὗ Π}Ἰδῦλλῦ δηα ἴῃ [6 Βουθο οὗ ΕἸΣ, ΠΟΥ ὈΥ 
16 ΠΡΤΕ ἐπ πίσηοο δα 80 οὗ [86 οδ͵οοϊῖδνο ἰμ60- 
δ ο- Πιβίοσι δὶ ἐπδίιίοπδ, Ὡδίζομδὶ βαποίῃδΥΥ, 
ἰοδείβ, οδὔδσίηρα. Τῆΐβ ἱτ ροδδὶ Ὀ1}1{ν 18 Ὑἱ υ]Ἱ ]γ βοὶ 
Βείοσο υ8 πη [86 Ὀορίπηίηρ οὔ [9 ΒοΟΟΙΚΒ οὗ βδηιοὶ. 
Βυὶ τὸ ΔΙῸ ἔδποτο δὶ [Π6 βασμα λῃμιο ροϊηἰοαὰ ἴο ἐπ 
ΠΟῪ Οἰοσλρθηὶ ἰὴ ἰπ6 ἀονο]οριηθηὶ οἵ ἐδ ΤἬΘΟΟΓΔΟΥ, 
(86 »γορλσῆο οἤἕοε, πο γγ88 ἴο θ6 {8 ἐπδίστιπιεῃί 
οἵ ἈΠΒΗΙ [818 ἰδεῖς, δῃὰ οἵ χοδ] σίηρ ἰπ6 1άθδ οἵὗ 
τοοαϊβίοη Θ6Ώ διὰ Ηΐβ ῬΘΟΡ]Θ ρπθαι τὰ 
τοῖν ᾿ἱντηρ οδίΐοη ὈΥἢ Ηἱ8 οδ͵θοῖλνο σου οΐδ- 
ἤοῃ οὗ ποσὰ δῃηά ῥγοχηΐβο: βὸ Μοθοϑβ, 88 {γῃ6 οὗ 
ΤΌΡΒΘΟΥ, τορσεδοηϊθα 1. ΤῊΘ ἶ ἰηΐ 
τὰ ἴπ6 Μοκδὶς ἴο [86 ῥγχγορβοίὶς ροσὶοὰ οἵ ἀϑυϑ- 

Ἰορσαθηὶ οὗ (π6 Τ ΘΟΟΓΘΟΥ [8116 πὰ {π6 θορίηπΐηρ 
186 Βοοῖκα οἵ βαιυθὶ; {πδι ἰδ, ἐπ {6 ἔγβί γϑδσβ 

οὗ ϑασηυο} 8 1106. (Οομρ. Οδ ]οσ, 20 
Τλοοί. τε 3. Τ', μην Τὰ 87, 88: διὰ » ἔμ 
ΤΑΒ ΙΕ, φδαϊνοδο ποτάπιπο ἵπι Α. Τ. ἴῃ 
ΒΟδ οἰ ἀοτβ δ ειάδολα Ζζει 1 ἣν. Ἴ, 8.) 
Ετοτὰ ϑ'αιωυ 1 8 πιο Ῥοίοσ (Αοίϑ 11}. 24) ἀδίϑα (ἢ 6 
ἐύρθσας οδῆοθ; ἔσουα ἰμθη οἱ ὑμ6 ρσορδοίβ, ἀουοιρα 
ἴο ἴδ βοσνΐίοθ οὗ ἔμ6 ΤῊ ; ἃ. ΒΟρΡαγδὶθ 
Οτάοσ, δπὰ, 49 οσζδηδ οἵ Οοὐβ τονοϊδίίουθ ἴο Ηἰε 

ῬΙ6, 8 οοηϊπυουβ ομαΐη. (8οο Ἰμοϊαοῖς, δὲς 
προρλέοε μα δ ῬἩΡεϊδοασιαισοι, 2 οα, 1861, Ὁ. 26.) 

2. Ὑὴθ οπὰ οἵ (μ6 Ῥεϊοά οἵ ἰδ ὅ 
Ἰκθ 18 ῥγονίουβ ἰβίουυ, σϑυθαὶβ ἃ ἄθορ ἀὺ- 
οτετ οἵ (86 ἑλεοογαίίο ᾿ἰΐο, τ ϊοῖ πολίμοσ Ἰάρεδ 
ΠΟΥ Ὀγθδίβ οου]ὰ [6}}Ρ, Ὀθοϑιθο [Ποὺ πτεσθ ἰδοϑια- 
βεῖϊγοβ δῆδοιοα Νὴ 118 ΓΟΥΡΊΡΗΒ δ. Πηλαὶ 
88 Βα Ββονῃ ὈΥ̓͂ (6 ἰδίοτῖοβ οὗ ἈΠ πε] 
ΕΠ. Τῆο υπϊπηροσίδηοο δηὰ τγϑδίκηθαθ ἰο ποῖ 
ἴδ Φυάροθηῖρ 88 (Ἀ]]ΘῺ ΙΩΔΥ 6 ἱπίοσσοἀ Ομ 
15 οοπσποοΐοη πὶϊὰ 116 ΗΙΚἢ-Ῥσϊοειμοοά ἴῃ ἰδ 
Ῥέσϑοη οὗ ΕἸΣ, (Π6 Ἰδύδεσ οβίοϑθ πιαυΐηρ ουὐἱάσηίὶν 
Ῥϑεθρα ἔγοπι ῬΒΪΠΘμ δ᾽ [8 ΠῈ1}}7 ἰο ΠΙΔΙλΑΣ᾿ Βα, οοη- 
ἸΣΩΙῪ ἰο 186 ῥχοϊαΐθο ἴῃ Νυμ. ΧΧΥ, 11--138, θθοϑιβο 
[π6 φομα  ἤοῃ οὗὨ “ 568] ἴ0γ ἴῃ [τὰ ᾽ γδδ ποὶ [}]- 
δ]]οὰ. ἜΝ εἰς οοπαποὶ οὗ ΕἸΣ δηὰ ἷ5 ὄγεσν, δὰ 
ἐθροςΐϑ!} 8 ᾿πάρτηρηΐ δραϊποί ᾿ΐδ Βοῦδο, 
ΒΟῊΝ Ποῖ Ὀδα]γ 19 Ἐεὰ ρη κμοοὰ ΔΒ ΤΟΡΙΟ- 
βοηϊθα ἴῃ τ. ΤΉ ΡοΪ 108] 1116 οὗ [π6 ποδίΐοη 
ΔΒ ΟΥΌΠΒΠΟΟ ὈΠῸΣ 

Ξε ας το οτος ρος το τς Ὑπῖρτ 9 Ὁ Ατοος πττρν τη 
4 [ἀδετη: μγοῖ ἄαο [σοετὴ μὰς Εἰδεειριϑονάοι, ἐδίηοο οἷ οσίέφοι Οἤόηδα- 

Ἧ [ΤῊ ον δῦ ὁσοιγτοά, ποίγουϑυ, δβουῃ δίξοσ Φοδῇ 
δἷηοο ἢ ΪΏΘ ἢ 85, ταδάθου οἴ Αδζοῃ, ὙΔ5 [Π6Ὲ ΤΙΜῈΣ 
Ῥτίοεὶ (ὐυάμ. χα. 239): νΠΘΙΊΠΟΣΙ ἐΠθῚῸ 88 δἤογναγαθ ἃ 
ΕΘΏΘΓΣΩΙ ὨΔΓΓΟΏΔΙ Ὀρείδίη Σ, γὸ 40 ποῖ Κηον.-- ΤᾺ.) 

υάρεα, [ να]α, δπὰ 

δῦ 

ΤῊ οδυ8ο οὗ ὑμι18 τὰϑ ἴπ6 ἀδίεγιοταίίοπ, ο[ τεἰϊ σίου 
ἔϊε, το τὰ τ]άοθρσοδὰ διηοηρ ἰμ6 Ρϑορία; 
π6 πψοσβιὶρ οὗ ὑπο νης Οονθηδηῖ-οα 88 τηϊη- 
εαἰοὰ Ὑῖτὰ ἰμ6 πδίυσο- ΤΟΣ οὗ ἰμ0 (ΔΑΒ δ. 
ὨδίοηΒ, ποῖ 8}} οὔ τβοπλ ΜΟΥΘ ΟΟΙΡ]οΐθ Υ οοη- 

ἐγὼ ἢ ἀθθτοο δηά οδρθοίδ!!ν τὶ (86 Β684]- σοσβὴρ οὗ 
Θ ἘΔ σπο8; ΟΥ 1 ἯΔδ ΒΌΡΡγοθθοα ὈΥ ἰδθδβο 

Βοδίδϑη ποσβμὶρθ. Οἱ άθομΒ ὁρ βοα-ποσβῃὶρ (Τ υὰρ. 
ΨΙΔ. 27) δὰ Μ|οδμ᾽Β ἱπιαρο- ποσβμὶρ (ὐ υάᾳ. χνὶϊ,, 
ΧΥΪἑΙ.) ὈΘΙοηρσθα δἷδο ἴο 1.18 οοσσυροη οἵ [86 
το σίου οὗ φοθόονδῃ. ὙΠ 1818 πιοσαὶ ἀθοὶΐηθ 
δηα αἱείγδοοῃ οὗ Ῥ ρββοι το 1 τᾶβ οοπηθοιρα 
οογγρίϊοη, 9. πιογαὶ ἰδ, Βα ἢ 85 ΜΘ 860 ἷἱπ βοπὴθ 
Ῥασίβ οὗ τἰβναθ ΕἸΒίοσυ (86 βυοοῦτηθθ σΌΓΆ]]γ, 
88 Ὑ6]] 88 ΡΥ ΒΙσΑΙΙΣ, ἰο ἐπ6 ῬΒΠΙρμ66), πὶ (86 
οσΐτηϑ οὗ με Βερηϊδτωηϊίοβ (δυάς. χὶχ.), τ ἘΔΟΝ 68118 
ἴοσίἢ 411 (86 τεϑὶ οἵ 116 πδίϊοη δρϑιηϑὶ [θη ἴῃ 
Βι ΌοΟΣτ, ὈΪΟΟΟΥ πᾶσ, δῃὰ θὰ 186 πο οδδ- 
τοῖος οὗ ἴΠ6 βοῃβ οὗ ΕἸ, τῇο αἀἴβρτδος ἰμ6 β8ῃο- 
ἰΌΔΡῪ 1ἰδ6 1} τὴ ἐμοῖς πὶοκοάμοθθ ΤΏ πΠ0]9 
ῬΟΡαΪαΓ 18 Βαὰ (116 ἱπίο δὴ δηδροῦνυ ἴῃ πο ἢ 
ἐΘΥ̓ΟΙΥ τηδη α1ἀ ἰμαὺ ὙΒ1οἷ τῶ Γἰχηΐ 1 Βῖ8 οσῃ 
6γοβ᾽᾽ (Φυάᾳ. χχὶ. 25). 

ἃ. ΤῊΘ ὨΘΟΘΘΒΙΓΥ Υ 8 τφογηιαξίοη οὐὗἨ λα ὡλοῖδ 
παϊξιοπαὶ ἰδ ἴχοτα ὙΪῚη ουϊναγά, παῖ ἷ8, 8 σϑ- 
ΠΟΨ8] οὗ ἴ6 ψὙΠ016 ΤὨΘΟΟΣΔΟΥ οὐ ἃ χτοϊϊρίουθ- 
ΙΔΟΓΆΙ 6818 τηϑοίβ ὕ8 δἱ (μὸ Ὀερπηΐηρς οὗ (9 
Βοοΐκθ οὗ βδυχυθὶ. Τ6 ΠΟΙΥ ᾿πδιιτυϊίοηβ, ἐμ οτἵ- 
ἀἰμδηῆοοθ οὗ αἰνὶπα τοσβῃρ, δηὰ ἔμ6 ἰμοοογαίδο 
Ἰορ᾽ε]αιίίου οὗ (6 Μοβαὶο Ῥοσίοὰ δγὸ Ῥγοθϑθῆϊ ἰῃ»- 
ἀροὰ 1ῃ (6 της οὗ ἰμ6 Φυάρεοθ (οομρ. (Π6 ὀχοβο- 
[168] οχρίδηδίζουβ). Τθ6 Ῥϑορὶο ᾿ιδά ἐδμοὶς πδ- 
[ζουμὶ οϑηίγα] βδηοίΔ ΤΥ 1 ΒΒ ]]οἢ 86 βίχῃ οὐ αἀοά 
δθοάθ ἐς οὲὴ Ηἱΐδβ ρϑορὶϑ, οδϑἱ ουσγαίθαά ἰδμοὶν [δϑιΪ- 

τοῦρηὶ (ποεῖν οβδγίησβ ἱπογο. ΤῈ 
Ῥτίοδυ βοσυΐοθ ἰὼ ἰπθ ΒΒΠΟΙΠΔΙΥ Μ88 Διτδηροὰ 
186 παζίγαῖθ δῃὰ (89 ἱπδιϊίαιίοι οὗ ΒΟΙΪΥ ποπῖο ἐ 
ἴῃ οοπηθοίοι πὶ ἴ[Π9 βαῃσὶ ΟΓΘ ἴΠ6 Βροοΐαὶ 
ἴογτηϑ οἵ οομδβοοσϑαίίοῃ οὗ 119 ἰο Φ ϑον θ᾽ 8 βοσυΐοθ. 
Ι ἰδ ἃ ἴα]166 υἱϑν ἰ0 Γοχασα ἐὴ9 ἰἶγηο οἵ [6 πὰ 
88 8 Ῥοχὶοα οὗ ἰοττηθηίδίίοη, ουὐ οὗ πμΐοὰ ἔτει 
ΔΙῸΘΘ χοα [ομ8] ἰῃβςμοηβ δηὰ δρροϊηϊπιθηίβ, 
Βδίδαν ὑπ ἢ 016 Μοβαὶο Ἰορίϑ] αἰΐοι δὰ ἢ 9 ΐρ- 
ΤΟΥΥ οὗ {πὸ οαἰ δ] βπλουὶ οἵ ἰΠ6 Τ ΘΟΟΓΔΟΥ οὐ {Π6 
008815 οὗ 19 ὑβαλ της το ύδαρ ρα ΙΩΔῃ ἀτῶι 
ΤΕΒΌΡΡροδοά ἴῃ {Π0 οὗ δὰ δηα ἴῃ ἐπ 
βο: οὗ ΑΝ ΑΕ τὰ ἀδαααει παρηντορλ ες 
ΟΟΏΡ. Ηοηρδὶ,, δεῖ τ. Γ᾿ : ἰσδῃβὶ., 
' Οοπετ δα ιίσδα ἴο δῇ [πίγοά. ἴο {π6 Ῥοηίδίθυοι, 
ΟἸατῖν, Ἐδίη.1).. Βαὶ ἧι ἴθ ἔτθ (88 'β ΘΧΡΓΣΘΘΕΪΥ 

ἧπ Φυάᾳ. 1ἰ. 1064ᾳ.}), ἐμαὶ ἰῃ μ6 σο]ρίουβ- 
ἸΏΟΓΑΙ 115 οἵ [10 ῬΘΟΡΙΘ ἔδιογθ γγ88 ἃ βΈΠΕΓΑΙ ἀδίδο- 
ου ἔσομαι (Π6 ᾿ἱνΊὴ δοὰ ἴ0 Βίσδῃρθ βοάβ. ΤΒουρΡΕ 
ἴπ Ῥαγου αν οἰτοῖοβ δὰ ΨἈΠ}11166 (48 βιδιηυθ  , 
ἴοσ 6Χ.) ἰβοσὸ νᾶβ ἔσῃ βοσυΐοθ οὗ αοὰ δηά ρἱοίγ 
γοῖ [86 παίΐοῃβὶ δῃᾶ ρο] ἰϊς8}) 1116 οὗ [6 ἀϊειταοιοὰ 
8δ:ἃ βῃδιίζογοα Ῥθορ]θ γγχὰβ οὔ ἴπ6 016 ποὺ ἴῃ 1}9 
Ἰοαδὲ 1 Κοοριηρ λῖ 108 σι θβῦ Υ οα]]ρ, ΤῊΘ 
ἅδῃ Ὀοίπτοοη (86 108. το σ᾽ ουθ- οσαὶ οοπαϊ- 
ἸοΩ οἱ ἐπα οὔθ Βδῃηά, δῃὰ (μ6 ἐμοοοσγδαίίο ἀῃβιϊτα- 
ἤἤομθ δηά {π6 ἀσιιδηάα οὗ ἴμ6 αἰνίηθ Δ οἡ [86 
ΟὗΒαΣ τγᾶβ Ῥθοοτὴθ βΒὸ Μ]ὰθ δηθὰ ἄθθρ, ἰμδὶ 8 ρτοδὶ 
ΤΟΪΌΣΙΔΟΣ γῶϑ ποοάϑά, πῇο, ὈΥ 8] ἀἰνῖηθ 608]} 
Δα ἴῃ (86 πιϊρηὺ οὗὨ ἱμ6 βρίγι οἵ αοά, βμουὰ 
[τη τιον ΠΗ Ὲ ἈΒΟΟΒΒῚ 11 ἴοὸ {πο ᾿ἰνιηνσ δὼ 
δδίη, ΙΔ ΚΘ ἘΠῚ ΜΠ ΠΡῚΝ σοί. Τὸ 
116 ποοὰ οὗ 8 σοΐοσιηδίϊοῃ οὗ ο Ὑποῦντ ποῦ ὃγ 
ΠΟῪ του δέίομδ οὗ {86 οογοηδηοα, δηπα ὈΥ (Π6 
τοίαση οὗ [6 οονθηδηῦςΡΘΟΡΪ6 ἴο σοπηπγΐου τὰ 

4 [5860 ποὺὶθ ΟἹ 1 61). ἰΐ. 22.--ΤΆ ἢ 



δθ ΤΗΕ ΕἸΒΒΤ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΑΜΌΕΙ, 

ἐμοὶν αοἄ διδπογοὰ ἴπθ δρϑοΐδὶ ἀϊγίηθ υοσγίκίη 
Ὀγ προ ἰμ6 ῥγορβϑῖΐο οὔῖοο, ἰῃμδίεδὰ οἵ [Π6 
οὐτμὴν τὰς Μ88 ἀηϊίοὰ ὙΠ (π6 σὰς ἐμποοοτγαιὶς 
υἀκοβὶρ ἴῃ ἰλο ταἰμίν αοἀ-8]] 6 ρογθοῃδ λίγ οὗ 

βειλμοὶ. 
4, ΤΙο 14] αἀὐνῖπθ πόσα αμοτε ἰίϑοὶ ἰ ἀφοθίαὶ ὐτμὴ ἐ8ο θα Ρίδη ὉγῪ προ αϑὲ οἰιοδθ τὰ 

Ῥτορασοα ἴῃ χτιοδὶ ἱπδίισυμηοηΐ ἴοσς Ἰοδαϊηρσ Ηἱδ 
ΡΘΟΡΪΘ ἰπῖο {86 μδΐβ, ἴῃ ποι (6 Υ τ γο ἰο ἅμα 
Ὁλοὺν ΠΟΙΥ ΟἈ] Πρ δηα πιοσρο ἰμ6 1 γ80]6 Ἰ16 ἰπ 
μεν ἀράν ΤΌ]6 τῖς ἐνάπδεν ἐς ῥα Το δρκθὲ 
οὗ ἐπθ Δ ΠΘΟΟΓΆΟΥ, [Π6 δΘοοῃ οΒΘΒ, ΒΡΓΒΏΚΣ 
8 ἱβοτουχη!Υ ῥΐουβ διμλέϊγ, {11 8] δορὰ ονοάϊοης 
ἴο ἴδιο αν οὗ [0 1ογά. 10 18 ΨΟΣΥ σομηπλθηοο- 
τηθπΐ .εἷ8 11{8 18 Θρθοΐδ } } οὐ Ὀγ (δ6 Ποδι- 
ἴῃρ πῃϊοῦ Ααοὐἂ νουοσμδαίδα ἴο {πὸ Ῥσγαυοσ οὗ ᾿ἷβ 
Ρίουβ τροῖμοσ [ῸΣ ἃ βοῆ. ἴη (δῃθ δθ8π| Τυῖρο, 
ὙὮΘΉΟΟ σοδ16 ἰδ ΒανΊοῦΣ οὗ ἴΠ9 ρΡοορὶθ ἄοιμι [6 
Ὀοπάκδρο οὗ ἘρσΡὶ δὰ τΠ6 ἴουπάος οὗ {πο ΤῊ 6- 

(τους δ ψοπάου} πουϊκίησ, διὰ 
φμἰθα ΒΥ ἀἰνγίπο πρροϊπίπιαπὶ τοργοθοηίθά ἰμ6 
Ὑ016 ῬΘΟΡΙΘ ἰὼ πὸ βιδῃοθια συ θοσυῖοθ, 848 ὈΟΓΏ 
[6 πδη οὗ οὐ, πιο πὰ 6 ἰχιθδὶ ϑθῦθο 85 
Ῥτορβοῖ οἵ (16 Ιμοτὰ, γγὰ8 4}} Ηἷβ 116 ἴο ἀο ῥσῖομιὶ 
ΒΟΙΨΙΟΘ ἰῃ ΓΟΠΟΥΙΩρ ἴδ6 ἱποοογδίίς Ἰὶ ἐμὰ 
Τοδίοσο 1ἰ ἔγομ ἀΐβ8 δ θπδίζοη ἴσο ἰδ6 ἐνὶ αοα 
ἴο οομιμυπίοη Μιὰ Ηἶπι. Ξββρθοΐδ! ]ν δἷδὸ 11 γγῶϑ 
19 ΘΏΘΙΩΥ δηὰ οδγηρδίηρεν οὗ ᾿ἷδ ποῖ 6 18 ΡΙΟΙΥ 
ψὮοἢ ἤοιλ ἴΠ6 ἤχαὶ χανο ἰο [16 στοδὶ "28 11 
189 ἀϊγοοίοι δηὰ ἀοίοσιαϊημδίΐοη ὈΥ τ]ιῖο ἢ ἢ6 Ὀ6- 
οδπη6 (οα ΒΒ ἱπειγυτηοηΐ ἴον {Π6 ογδίΐοῃ οὗ 
Η!8 ροορῖὶθ. Ηδηηδῆ, ἱπ ἀονοίύα, μοῦ οὨἱ]ὰ ἴο 
{86 (υ4] βοσνίοο οὔμὸ 1 οσὰ (πὰ 8 ὙΠΠΕ ἘΠ σι 

δὲ ΠΟΥ ῬΓΆΥΟΥ δὰ οδίαϊηοα ἔστι Ἷπι)}, 
ἀϊὰ μπηοοπβοίουδιΥ δηᾶὰ αἱ θη γ, υπᾶος τἴ86 ρὰ)- 
ἀδῆοθ οὗ ἰδο βρισγὶὶ οἵ ἰδο Ιοτὰ, ἃ ΒΟΙΥ ἀοοῦ, 
ὙἘ1ΘΒ, ἰδίκοι ἰηῖο (ἢ Ρίδῃ οὗ (πΠ6 αἰγΐηο τϑάοσα, 
Ὅ88 (Π6 Ὀορίπηΐπρ οὗ ἰμδὲ βοσίοβ οὗ στοαὶ αοά- 
ἀοοὰβ Ὀγ πδϊοῖ, μι ἰϊ6 σοθθῃ ἱπδίσυταοηὶ, 

( τοδὶ ἐπιροσίϑηοο ΜΓΔΒ 
κἴνοῃ ἴο (86 ἰβίουυ οὗ [βγϑοὶ. ΤῈ πάρι βίος 
Βἢ6 ρῖνεδ ΒΟΣ ΒΟῺ τλϑσκβ Εἶπα οὐΐ ἴον (86 6 δὲ 
8} ᾿ππχοάϊαίο οἱῆ οὗ αοά, (δτουμὰ τοῦ, δο 
ΟαἸνίη βαγβ, “ ἴῃ Ηϊ5 ΤΟΓΟΥ ογἀδἰηοά ἃ γὸ- 
ρτπιαδον οὗ Ηϊδ ἐῤνάποι βὰς ἐρδὺ ὙΡΟΡΙΣ ἀν έοΣ 

8. ὩΘΟῪ ἴυγῃ οὗ πον] -ὶ 

δ. ἴῃ βαυιο}8 θαυ] 

στδίῖο 116 δῃὰ ἐμ ἀοργδάδέου οὗ {86 γοϊἱρίοῦο- 
ΣΩΟΓΆΙ ᾿1ἴ6, (πο .0 5} ὯῪ Βιάάοιη ἴῃ ἀοπηοϑίιο 118 
8 βουμὰ βοτὰ οἵ ἔστι μἱ Εἰ δηὰ ἔδας οἵ Οοά. 
Εύοτα [5 ὑυποοττιρίοα νβογοῦβ βόγηι ἩΝίοΣ 
ῬΘδΙΒ τοὶ χίουδΥ ἰη (86 οαττιοδί "16 οὗ ὑγβγασ οὗ 
[06 μΡατγοηία, δὰ οἱ βίοδ!ν ἴπ {ποῖ ἰθημάον, οοῦ- 
εἱἀογαίθ οοηυσχαὶ Ἰονο, βδγι61᾽8 ᾿Σ 6 σργουΐδ ἔτ ἢ 
88. 8 Ὀἰδηὶ οοπδοοσαίοά ἤτοι 18 στοοὶ αἰσθῦυ ἴο 
πο 1,ΟΥ᾽ Β βρϑοΐδὶ βοσυΐοϑ. 

6. Τιω ἰδ το αἱουθ-πλοσαὶ 116 τδϑ Ὡσί 580 ΔῸΣ 
6 ἐμαὶ ἐξ οου]ὰ ποὶ, Ὀγ αοὐ δ ρονοσ, ρεοάυοο 

τὰ 189 ἡ βομ ἐπέρα οὔ τμ6 ἐὐρηρῦ γεν ἿΆΣΟΝΙΝΥ πεὴα 
8 ῬΕΙΒΟΩ 88 ΞδπηῈ6] ; ΠΟΥ, ἴῃ δρὶΐε οὔ [8:9 ζϑπεσαὶ ἀο- 
τανδίΐοη δῃὰ ἀἰαστιριίου οὗ εἶ (Ποοογα:ο-δίλοθδὶ 

ἴτω ΜᾺ8 1ΐ ἱπηροθαι}}6 ἴοσ βασιθοὶ, δ 604}8 ἰη- 

οὰ [ ἰὴ ῬΣΌΡΟΣ δοὰ 

εἰσυπιοηΐ δργυῃρ ἔγοσα ἐμιὶθ βοΐ], ἰὼ μὰ μοαϊιϊγο 
ΡΟΒΙΣ οὗ οομηφοίίου διὰ δ γαθροπαῖγε σϑοαρι 1 Εγ 
τ [16 « τλρ τα ἢ ἀκδαίοι 85 Φυάρο δηὰ Ῥχορβεὶ, 

Θ βρί γὶϊ πίοι χανο βῆδρο ἰο ἴθ οὐ] ἀποοά διὰ 
γουϊῃ ἔτοπι ἰδ6 

Ῥοθοσδβ βοῦς, Φυάᾳ. ν.; 

᾿ἶνασ ἩΡ᾿ὸς οἴδηάοσβ, ὈῪ τμοθο δχοουξίοῃ οὶ] 
8 0 ὕὑθ Ρυΐ ΔΥΔΥ Ουΐ οὗ [6 πκϊάεὶ οὗὨ Ιετδοὶ, 
Φυᾷρ. χχ) Τμὸ Ῥγορβοίΐο γχοίοόσμιοσ, οδἹ]ϑὰ Ὁ 

ουἱ οὗ (μ6 ἀοπιαίη οὗ Δ ἀθθρ]γ ρίουβ ψαπιῳ- 
ἔνε, ἰουμά ἱπῃ ἐμαὶ ἐμποοογδίῖοδὶ δριγῖ, πο πῶ 
οοποθδὶ θὰ ὑπάθν ἰμ6 ροῆοσαὶ οοστυρίίοῃ, ([μ6 χθ- 
οορνο στουμὰ ου ΜΈΙΟΒ Βα οου]ὰ μ]δῃὶ Ηἰπιθο 
ἿΠ ΟΥΔΘΡ ἴο ψδίπονρ 16 Ὑ8Ὸ016 Ῥθορὶθ δροὺϊ ἰδ 9 
ἰνίῃα αοἀ δὰ Ηἰδ πογὰ, διὰ ὑγϑδβ Ηἰβ γσουαὶδ. 
(ἴοτβ ᾿ῃἴο ἰποὶν νου Ὠοαγὶ δηὰ βου]. 

1. Το ἀϊνίπθ παιὴθ «ελουαλ ϑαδαοιδ (ΤΣ 
ΛΊΚΞΧ), πίοι ἄσοδ ποὶ οοσῦγ 'π ἐμ Ῥαηϊδιδαοὰ 
ΟΥ ἷπ ἐδπο Βοοῖκα οὗ Φόδυδ διὰ Ψυάροι, 'β ἑδυπὰ 
ΠΟΙ ἴοσ ἴ6 ἢἤτης πιο, δπ βϑοῖβ 0 ἢδγὸ Θοσθ 
ληῖο ΘΓΔῚ] 86 ἸΘΌΪΑΥΙΥ ἴῃ ἰΠ6 ἔπιθ οἵ 
Βασιῦοὶ ἀπ Πανὶ (οομρ. 1 βδη. χν. 2, χυϊὶ, 4δ; 
2 ϑδι). Υἱΐ. 8, 26 ε4.; Βα. χχῖν. 10). [Γϊΐ φρο] οι ΟσσΌ χα 
ἴῃ 156 ΒοοΙκα ἶ ἷβ Σηοδὶ ἐγοα ΘΩ͂ οἵ 
ἐπ ([Π6 Ῥτορδοία, οχ Ἐσοῖκῖοὶ δὰ ᾿δηϊοὶ, δοά 
ὮΘΥΟΣ ἰῃ Ὅν Βεονεῖξα, [Πο Ἰδῖοσ Ῥεδὶ πα ὍΣ ιλο 
Ῥοδύοχ  δη ἰσδιογί δὶ ἐχοθρὶ ἐπ ΟΒσοηΐ- 
οΪωα ἐπ {π6 ἰβίοῦυ οὗ θεν, πόσο ἰὲ ἐδ ἴο 6 
τοίοστοάἂ ἰὸ ἴπὸ οσρίπδὶ ἀοουμμροιία.--- Το ποσὰ 
τἀν ἦβ ὭΘΥΟΣ ἰουῃά ἰπ (μο ΟἹὰ Τοσί. δἴοπα. 

6 βερί. δοπιοπιθο χἶνοβ 16 88 ἃ ῬΓΌΟΡΟΣ ὨΔΏΊΘ, 
Σαβαώϑ, 88 ΒοΙο, ἩΒΟΓΟ ἰΐ [85 ἀρ. τες ζ0}} ἴοστωη 
κυρίῳ τῷ ϑεῷ (Ἰοτὰ Οοά), ψβῖον δηδοσθ ἰο ἐδ 
ΡΙΌΡΟΣ δοταρ[εἰθ ἀχρζοβαίοα οὗ (διΐ8 αἰ γί πδσοο, 

Φεμονδὰ Θοὰ οἵ βαδαοὰ (Πίος ΤΣ ΠΗ 
ὀσταΡ. Απα. 1.18; ἷν. 18; ν.14; οὐ ΠΙΝΩΨΤΊ 266), 
οὗ νψλΐοι Ζοονδὰ Βαθδοια ἰδ δὴ δυῦὺγσονἱδιίου 

ΤῊΘ εἱριὶβοαίίοι “σὰ οὗὨ νγᾶσ᾽ (8966 Εἰ. υἱΐ. 4: 
ν. | χἰϊ. 41, σ ἤθσθ Ἰβγδοὶ ἷβ οδ]ϑὰ “186 Βοεί οὗ 29- 

Βονδὰ, ΤῊΣ ΓΙΝΞΥ) ὁδηηοὶ θ6 τορδσγάοὰ δα ἐδ 
οτἰμ! 4] βοῦδο οἵ (λ16 ὀχρτθδείρω, ἢ ἐδο Ἰδίδας 
ἱποίυάοα (6 αἰοσν οὗ ἀοὰ πιδηϊῆ πη Ηἰδ νἱο- 
ἰογίουδ ΡΟΥ͂ΤΟΣΥ ΟΥΟΣ Ηἱβ οηϑιδοβ. [1 (6 το 

οτἱρῖμαὶ εἰρτιὶ βοαου, ἱξ που]ὰ "9 
ἐποχρ σα Ὁ}6 ΠΣ 116 πιδιλὸ 8 διηίϊληρ ργϑούδεϊυ ἰὼ 
(6 δικιο γίοδ οἱ (ο8δὸὺὸ ἮΔΙΒ διὰ μαβί(1οβ, σξοῖ 
ὙΣ6 Φοβοναδ οτσὰ (Νυπι. χχὶ. 14), ἰμουρὰ 

4 Αμὸ δὸ ὑδθ οοιυλδοέηδίίος. “ΘΙ ΟἿΣ 16. Ὡοὲ 

δ'ᾧῷ- 1 ἀπήοφαοηὶ (Ρ. "|κ. 6; Ισχα, δ, 8, 15, 30; ἸχΧαΧΊΥ, 9) δοιὰ 
ἴῃ τ) 0 τηδα. ἰοχὺ (6 Γ᾽, τδθη "2 ΞΕ Ῥτϑοϑάθϑϑ, ὨΘΥ͂ΟΣ 

μμ8 [80 Ροϊπίδ οὐ ᾿ΣῺῊΣ θαὶ δἰπαγβ οἵ ΟἹ] κ--«ἰὰ 
[ἀτὲδον 66 ἰδο ποσὰ ΣΣ)" 46  ΡΕΌΡΟΣ πδλὴθ φοιποὶ ὃ 

οοπδίσυσὰ πὴ ἃ 6Θ62.-- πο οοτανίπδεζοω ΓΊΝΩ Υ ΩΝ 

ἴ6 ποὲ ἴο Ὀ6 (8.6 ἢ 28 δίδξ. οοῃδὲ., Ὀ.ΐ 88 ἃ Ὀγουϊ οα θη 60 
οὐ οἰ ρϑίβ, ἐπ κϑῆθγαὶ ποιΐοῃ “ Θοὰ "ἢ Ὀοίΐηρς δυρρ δὰ 
ἔτοπι Π9 ἘΓΡῸῚ ὨΔΙῚΘ Φοῃουδῆ, 80 (αφαίηοὶ ἀοδϑηΐϊυ" 
φηὰ ἔπε! θη 

Ϊ ᾿ς Πα διῶ ἀνὰ Καὶ ὦμεν τὸ Ἑπξ. ἀνορίο]. : . ἔξ. δὰ Κο 
{{π88. . 19}. ἐαδααιον Ῥίοι,, Ατὰ, οά,, ὯΔ» 
οἰῆ.- 



ΓΒΕΑΡ,Ὶ. 1-2.. δ 

1τὸὶ] ἰδ Ἐχρσοβαὶυ ςδ]]οὰ Ηΐ6 “ποσί. ΑΡροδὶ 
ἐδ τοδί ἴῃ βυρροτ οὗ ἰμἷ6 εἰκηϊβοδίίοι ἴ0 Ρδθ- 
ΒαΚΟΘ ἰκὸ 1 βδηι, χυϊ!. 46 ( οὗ λ6 δγῃλὶθ5 οὗ 
16τ261}}, δοιὰ Ῥε. χχῖν. 8-10, (3 ὁβονδὰ κίγσουνς διὰ 
τσ Ὠ Υ, ταὶ πῖγ ἴῃ 4.116); δαὶ δϑ (1686 Ἡθοδατ 
8ῖ6 δἰίδοιμιϑα τὸ [86 πδιηθ “Ψἐβόνδῃ οἵ Ποία," 

ΔΟῊ (88 ,. οὐ Ῥε. χχῖγ., αῃὰ 
οσ, εἰδὲ Ροϊπὶ ουϊ) [6 αι. σθδῃϑ 

βοιμοιδὶ ἱπογοαί, ἰμδὶ “Φεβονδὰ οὗ Ηοδί8᾽ 
ΤΩΘΔῸ8 δοσοίὶ (δασὶ “ [δεδ0}}8 αοά οὗ 
πο." [Ιζ τοοδοῖης τουδὶ Ὀ6 ἀογὶνοά ἔγομι θη. 
1, τΒοσο ὉΜΜῸΣ “ο Βοδὶ οὗ (πο σαϑίοσβ ῥγοὸ- 

Ἶγ οὨ]Υ ἢ ἐ πδανθηι"---ἀὐὰ ΟὨΪΥ͂ ὈΥ͂ ΣΘΌρτηδ ἴο 
κατ μ» ΟΘἈ16γ). Οὐιαρ. Ρβ. χχχηξ, 6; Ὁουί, ἐν. [1 κὴ 

ἐπε ἴῃ 6.81} ς πεγρν δειηνωρ ΤΏΘΥ ἃγὸ 
ὰ δ  εἰῶτον πο νέτει, αὐπεύρηις ἐπε τοὶ 
δοὰ {μ6 δΒρίὶ τὶ 6 Τη σοΐίθσεωοο ἴο (Π6 ἴπ8], (ἢ 
ΒΙΔΙΒ 88 ἴΠ6 “ Βοκὲ οὗ Βοαγοπ "7 (Ῥκ. χχχὶ. 6) δηὰ 
(9 “μοδὲ οὗ Θοἀ;," ρῥγαῖρο ἐβ τεῃάογοὰ ἰο (ὑοα δ 
Ῥόνεσ δὰ ρονοσησηθηὶ οὗ ἴπ6 πον], ὈΥ βίο Ηθ 
οΟὨ ΣΟ ἴποϑα ρἰογίουδ οὐ͵θοίδ (186. χὶ. 26; χ]ν. 
13), δραϊμοὶ [16 δαθίδη τουβῃὶρ οὗ (86 δίδσε δὲ 
ἀϊνίηο Ῥοῦγοσ, δηὰ δρδληδὶ ἰδ 6 ἀδῃρος ἰο ὙΒΙο ἢ 
ἴδτϑὸὶ τῶ ὀχροδοὰ οἵ Θγαΐου ἴο βθοϊ εἰδι- 

κϑὲτα πὰ 5 ἐν ὑκεῖκαθες οὗ ὅλο ΡεΠοὰ οὔτδο σὺ 

1η 

ΠΆΠΙ6 ΠΟΘ ΘΓ ΒῦΤΣ" ἴῃ ἘΕΊΈΕΣΣΙΣ. 551 Ὁ τι 
δηροὶβ 16. 66 οοσίδίη. δηροὶδ 
δι. "6 δτουμὰ 9 6 ῃονδὰ ἰῃ μοδύθα, δαί κα Ηΐο 
πτβηδν τεῖῦ ΤῸ Ῥοσείοσια Ηἰἴο π}} οἱ δδείῃ, 

μι, Ὁ Μὰ πολ νει ἐξ α εσιμα "ΠῚ ἴῃ ζτϑοθ Θ 
ἰοσέίου π- ῬΘΟΡΪΘ, ΓΈ 180 ἰρίρῤεῦνον ἣν ἷ 
Θρ;λ165 Ἰη98 ΧΧῚΪ. 196η.: ..2); 
εἰσας πἰτὴ Θοὰ ἴῃ (δ: χοναϊδση οἱ Ηἱδ Ἰπάϊοίαὶ. 

Υ̓ Ρότεν διὰ μουν 

πο πτον ΕἸΣΊΠΤΙΩΕ τὰ οδγ διὰ 
Ἰροίδῃοο οὐοὸξ ἰδ6 ἜΓ Ῥοῖ ἐπαίειθε δείδια 

κῶς ἐχρογ δας - ἔρι σέο τθὰ ρει 
οἵ [π6 ἀχοϑσοῖβο οὔ Ηΐδ σογαὶ ποΐρῃνὶ δενὰ ρβόπεσ ἴῃ 

1.9 ἴοη ᾿ἰπαίοδίοα, τὶς 
Βρϑοΐδὶ σοίθσθῃοθ ἰοὸ Ἰετκοῖ, ἐπο δἰαΐρδιν ἀθῇ το. 

Βοῖρα διὰ ἐ ἐλωρρινι 

. 4, ὃ 
οὗ λον, ΟΗ ἔἄχαι Δρρϑαῦθ ἴῃ ἴῃ Ὀοσὶ 
ἰὴ οὗ (μ6 Βοοῖκα οὗ ὯΘ], ποδὺ ἴ86 δῃὰ οἵ [89 
ψυ δῃὰ Ἰυδὲ Ὀοΐογο (86 ἰκἰηράοστλ τγῶθ θαίδ᾽- 

ἱ δηἃ ὁΟΟΌΣΒ τοδὶ ἤγοαυθηι ν ἴῃ (Π6 (τη οὗὮ 
(89 Κίηρα; διὰ (15 ὕλοὶ [δ 1ΐ8 ἀϑορεδὶ στουπά 
Βογοΐῃ, ἀυσίηρ (5 ἔπλο Οοὐϑ ἀῥῳ ΟΣ 
88 8ΙΤΑΙΡὨΓΥ Ἰοσά δηὰ στον οἵ (86 τοῦ] κοὴ μων. 
ΨΘΩΪΥ Κληρ οὗ 16γ86] γα υπίο]ἀοὰ ἐἰθ6 1 1 4}} 1 
[Ὁ] ποδ6 δηα σφ] ον ---ἰῃ ΤΙ ΠΟΘῸ ΟΥ̓ΟΣ ἐδ Θῃομ 65 
οὗ Ηἰ Κὶ τὰ, ἴῃ θγ86], ἰῃ [Π6 ΔΙπαὶρηΥ ῥγούθο- 
ἄοῃ πιο Ηδθ νουομοδίρα Η:18 Ῥθορὶϑθ 186 
Ιδμά οὗ ρΡσομ ῖθθ, δηὰ ἴῃ [116 ῬΟΥΤΟΓΪ αἱὰ τ οι 
Ηο χανὸ 1ῃθπὶ ἴῃ οδ Δ Ὁ} δ ἴησ, ἄχίηρ δὰ αχιδωά» 
ον [6 ἰποοογαῖο Κιησ!ῦ μονας. ἢ 

. Ἀ οδαγδοίοσισο τηδεὶς οὗ Ηδη δῆ 5 αἰῆοοσο 
Ῥωθαῳ ἐλὲ τοὦ (ν. 11) ποῖ βἤλθ σραῖκοα ἴο {116 

τὰ, Τδο τον, οι ἴπ6 Ο]ά Τοοδιδιηθηϊ-ροὶπς 
οὗ γἱον, ἰδ [λ}0 ΒΟ] 6 πη Ῥγοσηΐθθ ὈΥ τ ΙοΣ (δ6 μἱουα 
ταδὶ Ὀἱηἀβ δηα ρμ]οάροα δὶ ῃ 6886 18 ὈΣΑΥ͂ΟΣ 
5 Ποβσὰ οὗ ἷ8 τὶ (Ὁ18]]0, ἴο βῆον ἷβ ἐμδηκ- 
1668 (ῸΓ (Π6 1,οτά᾽ δ ροοάποδθ Ὀγ [86 ρογίοστωδῃοθ 
οὗ θοι)θ δβρϑοΐδὶ ουϊπταγὰ ΤΌΤΕ: Ηδδοθ γΟὟΒ δῖὸ 
Δἰταοοῖ δἰαγβ οομηοοῖρα ΜΊ ΒΟΠΉΟΩΝ ΑΝ 
ΠΟΥ͂ΟΣ 88 ἐ{ {ΠΟΥ τΟΤΘ ἐμὸ στουηα ον αοα᾽ Β - 
ταθοΐ οἵ ἴπ9 τοηᾳυοσί, Το ροοϊάνο γον (Ἴ}), [δ 
ΤΟΣ ἶδο οὗ ἃ δροοΐδὶ ΟΠ ΣΙ Ἢρ 88 ἃ εἶτ οὗ χτδιϊα 

πεῖαθεα 880 (6 ποζαίδνο τἰξωε αὶ οἱ ἐκ Ατρτς 
ΒΟ ΓᾺΓ 88 1ὑ ἷβ 8 Το] ἰαυἱβηπηοηΐ οὗ οπθ᾽Β ΟἾΤΏ 
ΒΟΒΕΪΟΏΒ, ἩΔοΝ διὸ μίνοῃ ἰοὸ ἴδπ6 1,ογά. ἔων 
συδίοχω--- ὨΒΙΏΘΙΥ, ὈΥ͂ 8 δροοΐδὶ Ῥγοπιῖθο τλδ κί ηρ 8 
ῬΟΓ ΟΌΪΑΣ δεῖ ΟΣ στωοάθ οἵ οοπάποϊ 8. τλοσαὶ ἀυΐγ, 
διηὰ Βαρίηρ [86 ΟὈ]ρδίΐοη οὗ μογίοσταδῃοθ ποῖ οἢ 
80 ἀϊνίπο π|ι}1, θὰυϊ οἢ 6 ΥΟΝ τωδάο πίϊμοαΐ 
ἀϊνῖμο ἀϊτοοίοι---Δηδοτ ἰο [ἢ Ἰ6ρᾺ] δἰδηάροϊπέε 
οὗ [86 ΟἹ Τοδίδιιθηί πὰ ἐπ τηοσγαὶ ταϊ ΟΣ Υ͂ 
(ουπάορά οα Δ. ἘΣ οασίηρ ἴο υΟΥ, '᾿γὰϑ ΠΟΤΤΟΥΟΣ, 
ὈΥ̓͂ ὨΟ Τη6Δὴ8 Σερδγαοα 88 βἰηίυ] (ΠὨδυὶ, χχὶΐ. 22)» 
8 ποῦ ΟὨΪΥ͂ ψγ88 [6 Τ0ΓᾺ] ῥγὶποῖρ]9 οὗ νοϊυῃ- 

ἸΔυῖηοδα Ὀγοῦυρμί οὐὔΐ, Ὀὰὲ {μΠ6 ἰάοδ (μπαὶ ἐπ 6 γον 
ὙΓ88 ἴῃ ἀίδβα λθγ ὑοσϊ ουΒ, γγὰ8 οχοϊυἀθὰ, ΤῊΘ ΥΟΥ 
88 8 ουκίομι ΘΟΣΤΟΒΡΟΠΟΙ Ωρ ἴο ΤΊΟΥΆΪ ΟΠ ΘΡΘ 
οοῃϑοϊουδηοθα οὗ πηγαί ουι αηθοθ ἰῃ ΟὈΘαΣΘΏΟΘ 
ἴο ἴδο Τωσὰ, ἰδ Ὥόυοῦ ᾿ΘΩΑ ΠΥ οομμχηδηάθα, ΠῸΣ 
θνϑῃ δάνθϑὰ (οοπιρ. Ρσον. χχ. 258: ἔσο. ν. 4, σῖὰ 
Ῥουὶ. χχὶῖΐἱ, 22); Ὀυϊ ἰδ 58 τοαυιγοὰ ὑπαὶ ἃ γοῪ 
ΤαΒ 6 ἔγϑοὶ 06 ]Π]]οἀ (Νπι. χχχ. 8: Ὠδυῖ. 
ΧΧΙΪ;, 21, 28; Ῥβ. 1. 14; Ἐρο. ν. 8). Βυΐ, 88. [80 
Βοδσζίηρ οὗ 8 ᾿ὐφειῥ ἰα οοπαϊι᾿οηοὰ κιγὶογ οἱ 
ἴσο ΡἱοίΥ, 50, ἃ ΤΟΥ ΒΒου]ὰ ὃ6 ΤΕΣ ἜΙΕΒΕΙΠΑ 
ἴο ἴδο ΣΟδῸ δὲ ὨΌΠ0]6, 
ΒΟ] το ἢ ἱ Ὀἰοάροά δῃὰ θουπὰ ἴο [80 
Ιοτά, ἰο ἀογοίο ϑυεσγίμιης ἰο Ηΐπι. ΤῈ οἰ ῖοα] 
ἰάοα οὗ {μ6 νον πα ἐΐϊβ σοδ] ξαίΐου δηὰ []]- 
πηδηΐ, 85 ΜἯῸ]] δα ϊδ οἴϑδσ δῃά ἰσὺθ δρργοβομδίος, 
ἤγοια ἴῃ Νοὸν Τοδίδιμδης δἰδηα-ροΐης αἱρὸ ἰῃ (ἢ9 
γονίηα δηὰ ἀοάίοσδίίηρ ἰο ἴο ᾿ωοτὰ ἕοσ 1 ἰῃ 

Φ ΓῸΡ ἃ μοοᾶ αἀχροδίεϊοδ τς ΡΣ Βαυδοιδ," 800 
[10 | Ριαπιρίτο᾽" “ Βιδδίοαὶ διωίει.".--- 



δ8 ΤΗΕ ΕἸΒΗ͂Τ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΑΜΌΕΙ, 

Βαρίΐδιη [ἢ6 ῬουΒο δ τοπονοα Ὀγ (ἢ 
Οδοοαὶ, (χΒο ἐπ {16 ΟΙἹἀ Τοδϊδιροηὶ 15 Σϑοοζ- 
ἰσοὰ δῃά ὑχγαγοὰ [ὉΣ 88 186 βοῦυσοϑ οὗ βαποῦ βολ- 
ἴοι, ΡΒ. 1}.). Ηδημδμβ ΛΟ 18 8 δηδίορῃθ οὗ 
Ομ γιϑάδῃ Ῥαρίζβμι ἴῃ 80 ΓᾺΡ 88 1ϊ (118 ΨΟΥ") ΘΟΏ86- 
οταΐοθβ ἴμ6 1116 οὗ 110 Ομ] οδίαϊηθαὰ ΕΥ̓͂ ΡΓΔΥ͂ΟΣ 
ΨΉ0]]Υ ἴο 86 1ιοτὰ ἴον Η8 ὈῬΓΟΡΟΣΟΥ͂ δηά [0 ροῖ- 
Ταδηθης ΒΟΣΎ 106 δοοογάϊηρ ἴο [8.6 δἰδπα-ροϊπὶ οὗ Ο]ά 
Τορίδιαθηὺ Ρἱϑίγ, Ὀαὺ {8186 ἔγομλ (6 Νονν Τεθίδ- 
χαϑηΐ ροΐηϊ οὗ ΥἹΟῪ ΘΟΠΊ6Β ἴο [}]} {ΤῸ ΟὨ]Υ ἴῃ (}6 
ἔγοο βρ᾽ τί] ἀουοοη οὔ [86 οαχ δηὰ {[|ὸ ἢ 0]0 
111 ἰο 186 Ιογτὰ. [ΤΠ 6γ6 18 ἢὸ νδστδηῦ [Ὁ ἰηϊτος 
ἀποΐπρ ἰλ9 οτος ΟἹα Τοδίδιμθης οοποοροῃ ἰηΐο 
80 ΟΥΐηδηοθ οὗ [89 ΝΟ Ὴ Τοδίδιηοηί, ΟἸγίϑδη 
Ὀαρίΐβιηι, ἱηο ἰ89 πδιθ οὗ ἴμο ΤΊ ΩΣ Υ, βοίθ ἔοσί ἢ 
188 ἴτεθ δὰ [2}1 οοῃβϑοσβέοη οἵ 18. ῥϑιθυθσ ἰο 
ἀοά, «86 Ὧν. Ετάπηδηη μοϊῃΐβ ουΐ, δῃηὰ ἰδ πο οἰ σ- 
ὙΠ80 8 ΥΟΥ͂, ἰδ ΠΟΥ͂ΟΣ 80 Βροϊκοῖ οὗ ἰῃ ἴο ΝΙΘῪ 
Τοδιδιμοηὶ.--- ΤῈ.]. 

6 ΗοΪγ 

ἩΟΜΙΙΈΤΙΟΑΙ͂, ΑΝῸ ΡΒΑΟΤΊΟΑΙ, Ἐ 

γεν. 2. ΗΟΙΥ βετίρθαισο Ἰοὺ Ὧ8 βο0 ΒΟῊ ποὶ 
ΤΩΘΙΘΙΥ͂ δ᾽ Ὡ 416 β1:)5 ἱη αἱδροδϊ ου, τοσὰ δῃά ἀθοα, 
δαὶ βθηοσαὶ οοπαϊοηβ δηα ουβίοτηθ ὙΒῖΟΣ 
δρσίπρ ἔγομι αἴῃ---δαο 85 ΡΟΪΎ ΚΆΤΑ --ὸ [86 ον- 
οοἱ οὗ οὐδ μαϊξοῃοθ δηά Ἰοηρ-δυβοτίης, δηὰ 
ΟὟ ἘΠ 670 ἐδ 'ῃ ἰδ πὸ Εἰμάσδηοϑ ἴο [6 ῬυΓΡΟΘΟΘ 

οἵ Οαοὐδδ ἴον δῃὰ πνίἰθάοσ, Ὀυϊ χϑῖμοσ 411} βῦοα 
ἰπΐηρβ δὲὸ ονοσσυ]οα ΕΥ̓͂ Ηΐμ ἴοΣ βοοά. [ΗΑἰὰ,: 
111 ουπίοτηα, ΠΟ γ ἸΠΟῪ δτὸ οὔθ δηΐοσίδι ηοα, ΔΙῸ 
Ποῖ ΘΔ51}γ αἱ : ΡοΟΙγ ἝΩ, θοαὶ 986 οδσηδὶ] 
ἀοἸχμὶ, τοῖν ΩΟῪ ἜΝ δᾷθ9 δηἃ ΟΧδΡ]6: 80 
8δ8 Θυθῃ ἘΪκδηβ, Ὦ δ 1ρνϊίο, 186 ἰδἰπιθαὰ 
αι ([}0ο αἷπ οὗ 1,Διοςοῖ, 1|κ6 85 (Δ ῃ: οὴϑ οὗ δἰζῖτο, 
μοὶ δὖ (6 Ετεί τσοσο αἿ8]1|κοὰ 85 Ὁποοιηοῖγ, γοί, 
το ΤΠΟΥ͂ Δ.Θ ΟΠ0Θ Ξ.ΤΟΥ͂ΤΙ ΘΟΠΙΏΔΟΙ, ΔΣΘ ἴδ ίζο ἪΡ 
οὗ 19 ρταγεδί, Ὑοὶ (μὶβ βἷῃ, 8 (ἤθη οὐγτοιΐ 
ψιῖ (0 Εἶταθ, οου]α ποῖ τλδῖζο, ΕἸ ΚδΏΔΗ Ὡοΐ ΤῸ- 
Ἰἰρίουα.--ΤᾺ.7. Οπάμεα: Οοἂ ἀϊριτίδυίοΒ Ηδ 
εἷδα 'π ἃ το 6.7} ΤΠ ΘΓ, ἰο ὁπ6 Ηδ ρἷνοδ, [860 
οἶδας Ηο βυβδσβ (0 τδηί, ἄξη. χχίχ. 91. ὸ - 
ῬΟΓΑὶ οἱ δ ἦγεδ ποῖ ΟὨΪΥ͂ ἰο 9 ποσίμγ, Ραὶ 
δἷβοῖο μα ἀποσίῃυ, Μαῖ, ν. 4ὅ.---ὟΑΥ ες. 8. ΒΤΑΒΕΕ: 
Ἡρογελΐ» βιαπιὰβ ἴο ΒΟΥ ὙΠΠΕ Ὑβμαὶ ἀονουΐ- 
6686 8 ΣΟΥΘΓΘΏΟΘ ἢ ΤΔ|κ65 δὶθ Οβογίηρ, δηά δὶ 
{86 δ6θ ἰὐτθ ἐπαὺ ὑσγαυίπρ 18 θοΐζοσ ἰμδῃ οβδυίην. 
[Οοταρ. ΟΟΒΝΕΙσΒ: “ ῬΓΆΥΟΙΒ δηὰ ἰμῖηθ 
8128, Αοὰ χ. 4.--ΤῊῈ.].-- [μ6 οβογίην τῶὰδ ἔπ 
ἀοοά ψ]ο ἢ οβ δ Ὀ]Π βμοα ἰπο συ Ὁ] 0.688 οὗ ἢ 6 ΡΓΔγ- 
ἴῃ πογὰ, ΟΑΥΥΤΙΝ: ΤῊ δ δ] Θοϊ-τ αἴ οὗ δάοτα- 
ἴδοη 'δ ἴο Ὀ6 τοίοστοα ἴο ἴδ: ἴῇγοο [0] σης μοδαϑ: 
ἥτει, ἰμδὶ βοὴ δροιΐ ἰο δάοσο αοα νὸ γεοοσηῖδα 
ἐλαὶ ὧδ οὐ αἱΐ ἐδίπρε ἰο Ηϊίπι, ἀρὰ ἴῃ σίυΐπο ἰλαπὶβ 
δ θ διοδοίπιοδ ἯΓ6 ἸΤΑΡΙΟΥΘ 8 6{1}} Ταστί μος ὑπογθαϑὸ 
φΓ Πὰ σύϑε, 

ο 
δηα ἰο ΘΟὨΙΌΣΤΩ ΟΌΓ 8Δ880- 

ἔομβ ἰο 89 συ ]ο οὗ Ηΐε αν δὰ ἰὸ Ηΐβ ν}} δοῃαδ. 
ΓΝ εν. 4. ΤῊο τ ἢ0]6 ΤΆΣΩΣΙΥ ἰδκθ ρματί ἰῃ {π6 ἔδβδὶ 
οὗ (6 ρΡεδοἊ-οδιίηρβ. 8.0 88 ἰο {16 140]- ΟΣΒΕὶ 
ἴῃ. 56 ἡ. νἱὶ. 18, “ΤΒ6 οἰ] άγοη χαίθοῦ ποοῦ, δὴ 
[86 ΔΒ ο στ Κἰηά]ο {Π6 το, δπὰ ἰδ πόμλθῃ ἰτηοδὰ 
ἐμεῖς ἀουρῆ, ἴο σρδῖκο σα ἰο ἐμ φυδθῃ οὗ 68» 

᾿ 4 [10 [διο Θοστοδα 11 6Γ 611} “ Ββοτω!]οίέοοὶ μἱηα.".-7Ὰ.} 

γοῃ,᾽ Βοίὰ ἐμΐ8 δηὰ {ἐπδὶ, 89 ἴὸ ἰτῦϑ 
τοὶ σίου δα 8186, ΤΑΥ͂ ἸΣΏΡΓΟΑΒ ΡΟῚ 18 [ἢ ᾿π|- 
ῬοΣίδῃοθ οὗ ΤΆΓΩΣΥ ΜΟΣΒΏΙΡ δηὰ ΨΥ Υ σοὶ ρίου. 
-- ΤᾺ.].-- ,ϊοσα. 4-8. ΕἸ ἢ 8} Ἰονο ἰὸ ΤῚ 
ὃ Τ2046] οὗ ἰμο σὰ ποῦ ἰόν σῖτπ τοῖς Βυ5- 
θδηάθβ βῃοιυἹά τοΐ τ σοὶ Ἰἰονο (μον πὶνοβ ἴῃ 
βοΏΘΓΑΙ, θυὺ 88 σορᾶσαβ ὑπο ῖν βρϑοΐβδὶ ἰσοῦ]οθ δὰ 
ΒΟΙΤΟΎΓ, ἰηδίοδαὰ οὗ Ὀεὶηρ ποστὶοα δῃὰ γνοχοά δὲ 
1Πθῆὶ βῃου]Ἱὰ σαΐμοῦ ἴθοΐ {Π6θ6 δ ἱμοὶν οσιι, διὰ 
ὙΓΠΓἢ ὑμοτη ὈΘΔΣ ἱπ ῬΡαϊΐθηοο δα χη] οηοθθ τμδὺ- 
ἜΥΟΓ 1165 ΒΟΔΥΥ͂ ὕροη ἐμοῖς μοατΐ δπὰ ποῖρμβ (ποτὰ 
ἄονπι (γοῚ. δ), δ! δ]βο ῥγοίθοϊ ἔμοτὰ δρδῖ δὶ ὑσὸ- 
νοοδίλουδ δῃὰ γοχδίζοηβ, γι ἢ ἰπ δὴ ὑσὶ ρμίθουδ 
δηὰ 111-αἰβροθθοὰ ΜΔΥ διὸ ἱπῆϊοιθὰ ὑὉροὸρ ἔμοτ 
(νεσα., 6, 7), δῃὰ γοΐγεβῃ ἴθι τὰ οομβοϊδίοα 
δα οῃηοουγαροηθηί (γος, 8).-- -ἰ[Ὑ γ. ὅ. ΟἸΣ]άγοα 

28. [λικο 1. 25), δῃὰ {δ ἰδεῖς οὗ 
ἀορτγίνδίίοη ; δηά {πὸ οοσγθοίῃϑθθ οὐ (8 υἱϑὺγ 18 
ἀἰδύάμο οι οομῆστηθα Ὀγ {86 ἰμερίγοά πσίϊζοσα, ῬῈ. 
ΟΣ. 9; οχχνὶϊ. 8-ὃ; Ἔχ χυ. ΤῊΘ ΟΟΠΏΣΥ 

ἱπρ ὙΜΟΝ ἰδ ΠΟῪ 80 σαρὶ α]ν ἵῃρ ἴῃ 
ΑἸΩΘΙΊΟΔ ͵8 ΟΥἹ], ὈοΐΒ ἰῃ ἐϊ8 δαιϑδεδ δηα ἰπ ἐϊ8 60η» 
δεχιεποεδ. ΤΗο βυβήοος ᾿σου]α τϑαυϊτο ἀο]τοδὶθ 
Βδμ]ηρ 'π Ῥυ ]Ϊς ἀϊθοοῦσθο, αὶ 18 Θχοθθάξησὶγ 
ἱτηροσίδηϊ.--Β.]. ὙΒοΩ (6 Ἰογὰ τοΐυδοθ 8 ἃ 
Εἰ πδῖοι, πὸ δτὸ ἱῃρ Ηἷμ ἰο στδηΐ, δηὰ [89 
ϑασί ἰβ [1]] οὗ ζωουσχΏϊης δὲ (Π6 ἀορτγ γαϊΐοη, ᾿μ θα 

86 Ἰτοιηρίδο 168 ΠΘΔΡ ἴο τι}}]6 δϑοαυϊ ἱἰ 
διρδὶμδὶ ἰὴ [,ογὰ δῃά αὐυδετοὶ ὐ1 Ηΐπι. Τα 
᾿οταρίδ ὥοη ΟΟΙ6θ Ρατὶν ἔγοτλ ΟΌΓ οὔσῃ ἢ 
ΜΒΊΟΘΝ ἰδ 8 Ῥόσγοσθο δὰ ἀεβροπάϊησ ἐπίηρ, δ 
{111 ποὶ τϑοομοῖϊο ἀϊθ6 17 ἰο 186 ἀϊδροπβδίίοη οἵ {8 
Ιοτὰ; ΡΛ δλ ΘΟσμθδ ἷἰπ ὍΡΟΙ ὕ8 ἔτοπι υἱϊμουΐ, 
Κπγουσὰ πλθη 80 ὈΥῪ τδοὶ ὉΒΙΟΥΙΩΝ οοπάυοὶ 6Χ- 
εὐΐο. διὰ οι ἱίοσς ον Βοασία, δῃὰ ἰμῆιδο ἰηΐο 
(μου ἐπ6 Ροΐϑοι οὗ ἀϊθοοηίοηὶ Ἡ1 Ἰο80 ἸοδάϊπρσΒ 
οὔ ἰδο Ιοτὰ Ὑ ΒΟ. οοπίσβαϊοϊ οὐγ ἀοδῖσθ δῃα ΠΟρΡΘ 
(να. 6, 7).--ἰῃ 6 ἀονοῦὶ τηδγτίδρο 86 ἴον οὗ 
(6 ὁ86 Βῃου ἃ μοὶ ΤΩΟΓΟΙΥ 6 ἴο {π6 ΟἾΠΟΥ 
ἃ ἰουπίδιη οὗ ἀρεβδτος νὰν ΔΠῸ οὗ ἘΛΘΠΩΕ πὸ 
Ῥδίῃ] ἀϊδροηδδίϊομβ οὗ (16 υἱ Ὁ τ 
ΘΕῸΣ ΕΥ̓͂ 189 [μογὰ Β ὙΠ ἰδ ἱ ἈΝ ξοοὰ Ὀγίθῃθ 
δηά ογ ἴξ ἐβοι]ὰ βϑεὶς ἰο οῇδσ 8}1 {86 τίμιε θογὰς 
Ῥομβδοη ρ 8).--- Εὐοσυ υἱοϊδίίοῃ οὗ πὸ ΒΟΙῪ 
ογάοσίηρ οἵ Θοὰ ὕροὰ Μδῖοδ χοδιτίαρο δὰ [86 
ΤΆΤΑΪΙΥ 116 βμου]ὰ χτϑϑὶ, "88 8Δ5. 8 ὨΘΟΘΘΟΔΙΎ ΟΟὩ- 
ΒΟ] ΌΘΏΟ6--ΔΒ 18 (Σ οὗὨ ὈίρδιοΥ Βοτο---ἰἶ(β Ρρυῃίδ- 
ταθηΐ ἰπ (᾽6 ρτίονουβ αἰδοσγάοσ οἵ οοηακαὶ διὰ 
ἀοπμιοδέο 1 ἴθ, 1ῃ (6 ἀοαϊσυοίίοῃ οὗ Ροδ00 16 Βοασχέ 
δηἃ Πομλθ ΒΥ͂ 81} Τδῆηον οὗ αἷῃβ, δυοῖν δὲ ΘΏΥΥ 
δὰ 6 δ᾽ οῦεΥ.--- ΗΔΏΏΔΗ Τρδῖκοθ ὯῸ ΣΘΌΪΥ ἴο ἐδο 
θεὰ πογάβ οὗ Βοῖ δάνδσβδσυ, δῃηὰ ὕθασβ ΠΣ μοβί}- 
11 πίϊὰ μαιθηοδ.---Θ ΤΑ ΒΕῈ (νογ. 7): Α Ομ γί βεδη 
τουδὶ ποῖ τοαχαΐίθ οὙἹ] νεῖ ΟΥ̓], ταὶ ρ τὰ ΤΑ 1]- 
ἱπσ, θαΐ ὈΘΑΣ 4}} ῬΒΒΈΒΕΙΤ ἐπα Βοροῃ ἀοἂ: ἴον Ηΐϑ 
Βιδηά οδῃ ΘΥΘΙΥ͂ (ΡΒ. ᾿ἰχχνἱἱ. 11 ἢ 

ΤΕΡΟΝ ΑΕ Ψ, γον. 10. {{ὙΤΉΞΕ ἰγδμβὶδΐοϑ ἱΐ: “ Βαὶ [ Ἀπ ἢ 
Ι τηυδὶ Βυ ῈΕἶὲδγ [μδὲ; {16 ταὶ ἀας Ἢ τέρμ θὰ 
Ἡϊαἣ οδη οἰδηρθ τὐγύῥας: αἱ [8 ΓΤ 
ΤΊ ἣν δυϊμογισοὰ Ὁγ {16 Ἡεΐτον.-- ΤῈ] Ἶπ- ες. 
8; 8ΕΒ. ΒΟΉ: ἐς ἘΠ ΊΜΟ οἱ ὅπν Ἔὐοῦ, οὺς 
Κηονα ΠΟῪ ἴο0 οοτροεδδίθ 86 ρίουβ ΌὈΥ 8 βτοδίοσ 
δηὰ τοτο τηϑηϊ θοῦ σοοά.---. Π,ΝΟΕ: χι 186 τηδι- 
τἰαχο-θοπὰ ἴβ τοποῖ οἷοδαῦ ἰμδὴ [μὲ ὈοίΉθθη 
Ῥδσζοπίβ δηὰ οὨἑ]άγοα, ἰδ ΤΌ] ]οτβ [δὲ Βυδθαμα δηθὰ 
πὶΐο τσοὶ μοϊ οδοῖ οἵ ΣΡ ΠΟΔΙῸΣ δηὰ ἄθασοσ ἔμ δη 
411 οὐ] άγτοη. Ἐδοὶ τημσδὶ 610 ἴο Ὀθδσ ἴδ: οἰ ο τ β 
Ὀυχάσῃε, κπὰ ϑοοὶς ἰο Πϑδίθα ἱμοαι, 614]. νἱ. 2. 
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γαῖα. 1-8. Τῇο Ῥγιεοίῳ οαἰϊπσ ὁ ἰδὲ τοᾶν ἵπ λἐδ ἴγτοτηι ἴπ 1,οτὰ, δὰ 2) ἀραὶ μτιὶ ὑϑβεν ἐν τὶ ὐρθαι 
λοιδε: 1) ἐπ ἴδ οἷοθα οοππθοίίου οὗ δ Ὑ80]6] Α1] α“Ἰἂ ἴο {μ9 1,οτά.--[ΗΑ1,: ΤῊΘ 87 ἴο οδίδίῃ 
Βοῦρο Ὑ1Ὶ} τἰὴ9 ΒΟΣΎΪΟΘ ἷη [86 ἢουδο οὗ ἴδπο [,οτὰ 
(Ργαγοχ δηὰ οἱ ); 2) ἰὴ ἴδ υτίιζο δηὰ δα- 
ἡ δέει ἀγένι οὗ 16 ΘΗ͂Ι 

ἐγὼν 
ἩΠΕδ 5. Ὅς εὐ ΒρῦρΟ 2) Εἰ ματο εν ὉΣΤΏΒ 
ἀϊνῖπο βοσυΐοθ ἰῃ ἤσαυοσ δηὰ οἴδείης ᾿Αρβδ ήπτι 
8) ἰδοῦ δῃᾷ ἰχσιθ οὐηΐαραὶ Ἰονθ ἀνοῖιν εὐὰ 4) 
1:6 καῆογιηρθ δηα ἀοργιγαϊζοηδ ἱτὰ Ὁγ 119 
Ιρτὰ δζὸ Ὀοσπο τὶ ραϊδθηοθ δηα σοαὶρτιδίϊοη.--- 
ΤΆε 05 οὐὗἨ Ή φοιόπο οἱείψ απο αοηιδδίλο 

Φ 1) ἴῃ ρμοσβονοσίηρσ ᾿σαγοσ, σμοα ἐπο [οτὰ 
Ῥτουθθ 511} Ὁ ποὶ ἈΠ δηνος ῬΑΣ σΌΪΔΓ τΐβλο5 
Δ ΒΟρΘΒ; 2) ἴῃ ἐπάπτίῃρ, ρϑίζθποο ἰουγασὰβ γοχ- 
διϊουδ πΔΟΤΊθΟ18 οὗἁ [ἢ ΤΆΤΩΙΪΥ ; 8) 1 ΘΟ ΒΟ] ηρ δηὰ 
8. προ Ἰονο ἰονγαγὰβ στϑιθοτθ οὗ (Π6 ἸΆΣΑΣΪΥ 

ἀςαροπάθῃςγ, ἴο αὐδηςι [ΠΥ ματιοῦ, ΒΥ βο ἀοΐῃρ 
ε18 ποταδη ἀοτὶ νϑὰ ἐπ πτοαιεδὶ ὈΘηΘΗ͂(δ ἔγοτη ΠῸΣ 
ΠΟΥ Ἐρν ΠΣ ΘΠΘΙΩΥ͂ οΟὨ ΣΙ Βαϊοα ἴο {86 ὕθαι- 
ἱπρ οἵ {86 οἰ]ὰ, Απα δον, 1 νὶ}} 6}. ὙΠ οα 
δῇς οἂ ΒΟΥ δῃὰ χωδᾶὰθ ἢοὺῦ ἀϊΐβίγοβδ : 
ἔτοῦλ πο αἰ δίσοθα ΠΘΥ ῬΥΔΥΟΣ ὈΘΟΔΙ.Θ ΠΊΟΤΘ ἸηΘΏΒΘ, 
[80 ΡΥαΥοσ ἀζὸν 8 ἴΆνοῦ δηῃὰ χχδᾶθ Η]πὶ οοῦ- 
Βο;ϊ, δηα 5βὸ αι 6} τῶδ ὕοσβ. 80 ἴμιϑῃ ἢ τὸ Ὀ6 
ἩΔΙΟΒΙ], ποῖ ΟὨΪΥ ΜὙ{}} ΟΣ Θποχηΐοα Ὀ6 ὉΠ8Ρ]6 ἴο 
ἀο τ5 Βυτί, Ρυΐ (ΠΟΥ Ὑ1}} σνθὰ Ὀσίηρ τυ [86 
δτολιοεὶ ἐπῆσαν Ἂς 

Κη σ ΝΣ ὦ μα,  ὴφαὶ Ἰησ. Με ὅι 
μβδμὴ βαυ γόνα! 1) [ὦ παῖυσο 18 (ῃδὲ {Π6 Βοασὶ (α) 
ἬΘΟΡΘ ᾿ἴ861{ οὖἱ π Ὀοΐοσο ἰδο 1, οτά, ἴο Ομ ὑθασβ 
περὶ Ὀοΐοτο ΗΪπ ΔΥῸ ραν ῥπάτηγὰ ὃ (δ) ρΡοῦχβ ουί 
811} ἴϊ6 ΘΟΙΤΟῪ Ραίοσθ (π6 Ἰωοσὰ, πδο 686. ἢ ἰο 
οκδὶ 8}} ουὐϊπασζὰ οδῦοδ ὑροὴ Ηΐϊμ; 3) [ἰ ΣΟ] δῆοθ 
ἷδ (α) οὐ ἐδο Ῥονγοσ οἵ (86 “1ωοτὰ οὗ Ββαῦδοι᾽ ἰο 
μοῖρ, (δ) ροῦῇ Ηΐ (ΑἸ ἤ]η ὙΒοσοΐη Ηθ 
κῆοντθ [1.6 5ρϑο δὶ χυίοῦ δηὰ ποῦ οἵ Ηΐδ οἰ ]] 
δηὰ ἀοοβ οὶ τὐὐῳ ἰδοιι; 3) [τὶ Ἰοδάβ (α) ἴο 8 

Βοατὰ δηὰ 

Βτδοϊοῦ! σὶγοα 186} Δ}}}γ αἴνθη Ἀδοὶς 
ἰο Ηϊη.---- ἥγμαι ἐδρεοϊαϊϊῳ , 80 ΤΟΣ 
ἐλεῖν οἰμϊάγοπ αα ἰο δόλον απὰ ἐδο 3 
Τθορθο τμὸ 1) Ὀθδσ {Ποπὶ, ἔγοια (86 Ὀορὶπηΐηρ οὗ 
(μεν Ἰἰΐο, ἘΝΊΝΥ οὔ ἰδθ ἢ 2) ἀονοῖθ 
(ποτα, οΣ ἐποὶγ Ὑ80]9 116, 85. δὴ οἤδγίηρ ἰο 16 
1οτά.---Τὴς λίρλοοί ἀρρτοοίαδίοη, οὐἩ ολίάτεπ᾽ 8 δουιὶβ 
οὐμπίδία ἰῃ 1) σορδγαϊηρ ἴμοπὶ 85 ἃ σγδοίουβ καἱδ 

ΔΗ͂ ὈσΏσδι 18 ἰο ἀογοῖο ᾿ξ, ἴῃ ΟΌΥ μοδχία, ἴο [ἢ 9 
ἴον οὗ ἱμδῖὶ αοα οὗ γβοπὶ γ͵ο δδὶς 10: ὉΥ τΐ8 
ΤΔΘΒΏΒ 8}}8}} ἀοα Ὀοΐὰ Ρ]οδδῦγο ΗΪδ8 βοσυδηί, δῃὰ 
Βοροσ ΗἱΪπιος]}1.--- ΤῈ.]. 

γος. 12. ΒΤΑΒΚΕ: Α ἀονουΐ ῥγαυοσ πιυδὶ ΡΓῸ- 
οοϑα ἔγομι [89 ΨΟΣΥ Ὀοίϊίομι οὗὨ (μ6 μδαγί, δῃ πιδῪ 

Ηῖ4} θ6 οδοτγοὰ εὐἱξλουέ ουϊναγα τογὰβ δ εοἱδἦ ἰῇ 
Ῥβαὶτὰ χίχ. 1ὅ [14]; χχνὶϊ. 8; [χὶϊ. 9 [8 τα 
Χχῖχ, 18, 14.--- ογα, 18, 14, Α ΟἸγβιΐδη βῃου]Ἱὰ 
ποῖ ὃ6 ἴοο σιν ἴῃ Ἰαἀεῖπρ, 1ακο νἱ. 87, 1 Οὐον. 
ἦν. δ; ῬτοΥ. χνὶΐ. 272. Ενϑῃ Ὁροῦ ῥίουβ οΥ 'ῃ- 
ποοϑῃΐ ΡΘΟΡ]Θ ἴβ6.Ὸ δ΄Ὸ οὔθῃ ἸΏ ΔΗΥ͂ υπ]υδὶ υᾳ- 
Ἰηρηΐδ ραδδοοὰ. 2. ΓΑ ΝΟΕ: 76 τουδὶ Ὀ6 ΨΟΣΥ ΟΔΓΟῸ- 
ἴα] ἴῃ Ἡϑξ ασὸς δον ΔΡΡΡΟΔΣΔΏΟΕΒ, 1οδὶ τὸ βὶπ 
δραϊηδὶ ΟΣ ἢ 

ΘΙ 

χτηοδὲ Ῥγοδίδ 0Ὁ]6 ἴῸΣ υα.---Ἵ ΒΘΏ ΟὯο [88 ογτοὰ ἢθ 
Βῃου ἃ οοηΐραβ ἱΐ, δηὰ δἷδὸ σθῸ8}} ἶβ δοστοσυ.-- 
ΗΑΙ,: Ενοη ἴδο Ὀοδί ΠΊΔΥῪ στ, Ὀυΐ ποὶ 

δἰδὺ ἱπ ἰ, ὙΒΘΩ ΠΝ ῃαίτοθ ἴδνθ οδη οὐ, 
(ΠΟΥ͂ δῖ υπαυϊοί ΠΟΥ Βανὸ Βιαδίοποα βαὶΐη. 

ἴοῃ.--ΤῈ.).-τ᾿ ες. 18. δ. ΄͵,ΝΟΕ: [ἱ 18 ἃ ὑγο- 
ΟΣ οὗὨ ἴδ ὑπαὶ 1ϊ ταδῖκοθ {μ6 Βϑασὶ ΒΔΡΡΥ διὰ 
)ογοῦθ ἴοσ δυογίμίηρ.---Ὗος. 190. ΒΤΑΕΚΕ: α 
Ὀβτίριὶ ἴδ) τηπασὶ ποῖ ΟὨΪΥ ὈΓΔΑΥ, δαΐ ποτῖς ; θοίἢ 
Ὀσίηρ δ]οβδοίΐηρα, ΡΒ. ὌχχυἝ[οθ. 2. -ΟἜ ΆΑΜῈΒ: ΑΙ- 
που αοὐα ΠΟΤΟΡ ἜΤΡΟ ΗΪδ8 οὐ, γεῖ Ἠδ οἴδῃ 
δοίβ 88 1 8 δβίγβη ρου, Ὁ, χίῖ, 21]: 26Ὑ. χὶν. 8; 
Βοηρ οἵ 850], 11, 9.- -ϑτάβκὲε: ὙΒοα ῥἱουβ ρδγθηίβ 
ΤΟ ΟΟῖνο (ποὶν ΟΣ] άσοη πιῖ ο81}}Π}Ὃὴρ οἡ αοα δηὰ ἴῃ 
Η]8 ἔδασ, [θη 'β θυ ἘΣῪ οἢ1]4 8 βδγμυο)ὶ.---Ο 51. Ν᾿ - 
ῬΕΒ: Ἦ ΘΙ Μγὸ Βᾶγο σϑοοϊνοᾶ ἃ Ὀοηοῆϊ ἔγοσα αοὰ, 
Ὑὸ βου ]ὰ ποὶ ἐν αταιϊτπάο ἴο Ηΐπι. 
γ τα. 12-20. ατυοπέ ργανεν οἵ Ἰτουδίοα δοιδ: 

1) τηβδβαγοδ {86} ποῖ ὈΥ {π|6, Ραΐ Ἔδχαὶ ἴμ9 βου] 
δῦονο {πη ἰπίο οἰθγηλ ; 2) ἰσοῦ]65. ἐἰμο] ποῖ 
δὐουῦϊ Βυμίδὴ οὐθοσυδίίοη δηὰ ͵ὰ 

υτΐηρ ουὲ οὗ (ῃ9 μοδεί Ὀεΐοσο ἰδ νιν αοά; 
δ) Βιυ δσο ποῖ ἐ(β6] ἢ ἴο εἰπὶ ᾿ηἴο ματιοῦ δῃὰ ΒΟΣΤΟῪ, 
δυΐϊ [88 ἴον ἰΐβ ἔγυϊὶ δ ΟΥ̓ κίνθῃ ὈΥ (86 1,οτά.-- 
Ἰόίεποα αἀραϊΐϊηδέ εὐὐ)ιδί ἀοουδαδίοπδ: 1) ΕῸΣ Ὑδδὲ 

3 Αβ δ ἰγσιρυΐο ἴο ἰὑσυίῃ, ἴοΣ ἐδο ΠΟΏΟΣ 
οὗ ἴ)0 Τοτὰ, ἴον [86 τοδί ηίθῃδῃοθ οὗ ΟἿΓ ΟΥ̓ 
ΤΩΟΣᾺ] στὰ: 2). [ἢ τδδὶ πιαππεῦῦ [ἢ αυϊοίῃοδθ 
δια ρχοη θη θ88 τ μουΐ εἰη] ἴοῃ, ἱῃ ΠΟΤ ΠΥ 
δια τηοαοδίῦ ; 8) ΒΥ αοα᾽ Βοίρ, πῖ Ὑβαὶ γεδιἐ ἢ 
Οομνποίηρ ἴῃ Δοσύκογε οὗ {Π6} τος, ομδηρίης 
ἐποὶν δὰ ποσγὰβ ἰηΐο Ὀ]δαίηρθ, ἐσ Ὠοηΐηρ ΟΌΓ 
οὔσῃ Βοδτίὶ οὗ δ ΒΟΔΥΥ ἰοδὰ.--- παηιῖπρ οὗ οὶ 
ἄτη πὸ Ἰπαϊογεης Ἡναξίογ 707 ρίουιδ ρανέοπίδ: - 

Υ ἱπρα ἰπ6 στδοο οὗ (86 ,ογὰ, τμὸ [δ8 
κἴνθῃ ἰἤθμ ; 2) ΕΔΙΠΟΘΙΥ σοραγαϊηρ ἰμ6 ἀοδίϊηδ» 
ἴοι ἴοσ {80 [οχά, ἰο γΒοτὰ ἔΠΘῪ δτὸ ἴο Ἰοδὰ {μθαλ, 

οηΐ, θυΐ ἰδ δ 



ΤῊΗΕΒ ΕἸΒΒΤ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΑΜΌΕΙ, 

ΞΕΟΟΝῸ ΒΕΟΤΊΟΝ. 

Ββατατιθ}᾽ 8 Οοπαθοσαϊίου δα Βςαϊοεδιίοι ἴο 186 Σιοεᾶ, 

ΟΕΑΡ. 1. 321-28. 

Ι, Τῆς εὐ] ϑαπιιοὶ αἱ λοπια {11 δὲ ἰα ̓ ὐδασδά, Ὕοτα. 231--23, 

21 
22 [Ὁ “ΠΟΥΔΕῚ [0 

«814 υπΐοὸ ΠΟΥ 

Απᾶ ἴδο πιδὴ ΕἸΚΘΏΔΗ δοὰ 411] .ἷβ μοῦβο πϑαΐ ὉΡ ἰοὸ ΟΣ ὑπίο {πο Τοσὰ 
δὶ ΘΑΙΪΥ ββουῆοο, δηὰ 8 γον. Βυΐ ΗδΗΠΔΗ πϑηΐ ποῖ ὉΡ; ἴὉΓ δὲ! 
υϑυδηα, 1 υὐἱὴ! ποῖ φο μρ δ [ῃ9 Ομ] ἃ Ὀ6 ποδηρά, δηὰ ἐΐθη 1 

Μ111 Ὀσίηρ εἶτα, ἰμδὶ ΒΘ ΤΑΔῪ ΔΡΡΟΒΥ οΐοτο [8ὸ 1οχὰ [96 Βονδ}], δὰ (μογο δά 9 
8 ἴοῦ ουνοσ. Αμὰ ΕἸδη 
ΒΕ ὈΠῺ] ἰδοῦ μᾶγὸ ποδηρα Ὠϊμ: 

ἱ 

8} ΟΡ Βυβθαπα βαϊ ἃ υηΐο μοῦ, 1)0Ὸ ναὶ βοοιρϑίἢ ἰῃθθ σοοά; 
οὐΪγ (6 Ιογὰ [Φομονδ}]} οδίδὈ]} Ἰδἢ Δα μυὸς 

6 ΟΙΩΔΙΩ ΘΡΟῦΘ, δὰ σχάνο ΠΟΥ βοὴ βυοῖς υῃ0}]} δὲ ποδιοὰ Ὠιΐτ. 

ΤΙ. ϑαπιιεῖ σίσεπ, δαοῖ ὃν δὲδ νκοίλεν ἰο ἰδε Τονὰ, Ὕ εχ. 234-28. 

24 Απᾶ νθὰ βὲιθ δὰ ποδηϑὰ διἶπι, δι ἵοοῖ πἷτὰ ἂρ πὶ μοῦ, τὶ ἰἄγθθ ὈΌ]]οοΚκα, 
διὰ οἿθ ιΔ} οὗ ἤουγ, δῃὰ ἃ Ὀοϊ]6 οὗἩ τὶμπο, διὰ 

25 186 Γοὰ [5 ϑβονδὴ] ἰὰ ΒΒΣ]ΟΝ ; δηὰ ἐμ οἰ ὰ τγδ8 
206 ὈΟ]ΟςΚ, δαὰ Ὀσουρδί {Π6 Ομ] το ΕἸ. Απά 86 βαὶ 

του δΐτὰ ἀὐΐο (86 μοῦδο οὗὅ 
ΣῪ Ἀπὰ (ΠΟΥ ἰον ὁ [(86] 
Ο τὰγ Ἰογά, 88 {δγ βοὰ] ᾿ΐνϑίβ, 

ΤΙ Ἰοτά, Ιδ1ὰ ἴδ6 ψοιλδῃ ἰμδὺ βίοοά ΠΥ [860 ΒΕΙΘ, ργαγίῃρ [[0 ΓΑ] υπίο {86 [ογὰ 
27 [6 Βουδ}ῇΏ. ἘῸγ (διΐβ οὨΠὰ 1 ΡῬσγδγϑὰ 
28 [ϊωονεῖη; Ἰοἢ 1 δεικοὰ οὗ πηι : Τ 

; διὰ ῃ6 1οτὰ ἰζοβονδα) μαίμ Εἴνθα τ ΤΣΩΥ͂ 
ἴοΓΘ αἶϑὸ 1 Βανθ ̓ οαὺ [ρίνοι"] μἷτα ἴο {μο [οτὰ 

ΘΟ 8}}7} ; 88 Ἰοηρ; 88 Βδ ᾿ἴνϑίι Βα 88}8}} Ὀ6 ἰοῦ [6 18 ψίνϑῃ] ἴο εἶν Ιοτὰ [968ο- 
γ88}. Αμὰ ἢθ ΤΘΙΒΝΙΒΡΟΟ 1)0 Ιμογὰ [ΨΦ6βονδ] ἰθο γα. 

ΤΈΧΤΟΌΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

Ἑτάτηασσχῃ τοάδεοι 1 ἤδγο Ἰηδὰθ ὨΐΤ ΟὯΘ 
.ο 16 ΑἰλρμΣ το, ἐο 9 Ἰωοτὰ ((οσ 6 1,ογά). 

ἘΧΈΘΕΤΙΟΑΙ͂, ΑΝῸ ΟἘἙΙΤΊΟΑΙ, 

ψον. 2]. Ασπιᾶ ἴ86 τῶδι ἘΠσαπδῃ δηᾶ τ 
δῖα Βοῦυδθ ἐβφευπυ να ΠΕ ΤΠ μὸ ἀϊὰ γραῦϊυ, ὅν 
ΟΓΟΣ ἰο Ῥγοδοηΐ {86 οὐαγίπρ οἵ (λὲ δηἋα ἐπο 
τοῦ. ὙΠΟ “οβεσίηρ οἵ ἴμ6 ἀδγε" πιὰ ΔΏΠ0.8] 
οὔδσίης ὑμρο ἐραοόοαοοΣ ὙΠΟ ΘΎΘΙΥ [κγδϑθ γαῶϑ 
ΟὈ]Σ τοὰ ἰο Ῥγοδοηΐ δηπ8]]}γ. 
“ΠῈ 6 ἀπ αμο οἵ Ἀλλ ταος ἄδγϑ δηὰ ἴ89 γον" 18 {ῃ6 
Ὀγϊοῖ βίαίεπιοπί οὗ υμδί 18 νοι αἰϊοὰ δὲ Ιο:ρίν ἴῃ ἐδ0 
1κπ. ἴῃ ρμοΐπρα ὑρ πὶ δὶθ 016 μουθο, ΕἸΚα- 
ὩΔὴ αἰά δα 16 οοιαμιδηάοὰ ἰὴ Ὠουΐ, χὶϊ. 17, 18: 
“ΤΠΟα τααγοδὲ ποί δδὲ πὶ ΐπ (ΠΥ ραύοϑ ἐλα ἐὐλε οἵ] ς 
(ὮγΥ εοτι, οὐ οὗ ἰδγ τὶμο, ογ οὗ ἰδ γ Οἱ], οσ 1π0 
βιδϊηρβ οὗ {ἢ ΠΥ Βογὰβ οὐ οὗ ἰἢγ βοαῖς μοῦ σαν απν ὁ 

τοῦς ἩΓΪοῖ ποὺ γονοδί, ὨῸΡ 
Ἔχ ηρα, ΟΥ οβδγίηρ οὗ ἐδΐπο μδηά; ἐν 18ου 

ἀκηρὶς οδὲ ἐδοπὶ Ὀοίοτο ἰδ6 1, οτὰ (ὮΥ Θοά ἴῃ 189 
πίκο σι δίοιν ἐπ Τωτὰ ἰδ Θὰ μια]! ομοῦδο, ἴδσα 
διὰ ἰδ βου, δηὰ (μῪ ἀδυρῃίος, δηὰ ἐπ γ τηβη-δον- 
γαηΐ, δπά ἰδ γ ἘΠΕῚ Ἐσε αην δηὰ (89 οΥ᾿ΐΘ ἐμδὶ 
να ΠΊΔΣη ἸὮΥ δια ἐμοῦ ΒΒ δ} τελοΐοθ μαίοτθ 
116 1οτὰ ὧν "3 Ἴμο αἤενίπρ οὗ ἰλ6 ἄαψε “ ἷμ, 
δὲ ἷὶ “ΤόγΘ, {{ι γα Ὶγ σοοκοαίηρ, ΜΠ: 180 Ιοτὰ, 
[116 Ῥγοβοηίδίίοη οὗ ἰποϑθ Ῥογίίομβ οἵ ἐπ6 ΡτΟΡετίς, 
ΤΠΟΒΟΝ ἘΟ ΠΆΝΘ ΠΡ οὐδ ΟΕ ΠΕ ΎΡαΣ. 
Ἡδαρδίθηροσω, εἰς. [Οονγδιυδοπδ ἰο απ 

Γαγοά 70Γ᾽ ογδαίοι) ἴὸ (6 1,οΣὰ 88 ἸοΏ 85 6 ᾿ἷνδδ" 
ΤῈ Ἐχοζοιίδαν. " ἰνρμὰνν ᾿.} 5 ᾿ Νοῖθαδ ἐπ ἰοοο,-- [Ἀ. 

ἰο λα Ῥεηπί. ΤΠ... 89, 90.--ΤΊο Βίπρ. “δὶς νοι" 
τοίοσβ ἰο (μ6 νον ἸΒΐΟ ΕἸΚΑΠΔῺ αἷδὸ μδὰ τηδὰθ 
θαθοὰ οὐ ἴπΠ6 ἢ οὗ ἩδημδμΒ ῥρζαυοσ. ΤῊΘ 
δὐάϊΠοὴ οὗ {86 Βερὶ,, “ δὰ 811 [π6 {π᾿ 66 οὗ Βἷ5 
Ἰδηὰ 16, Σἶτα (16 ὑπ “5 σον," ἴο θ6 Σε- 
ἰοστο ἰὸ 86 Β Βαυϊηρ ἰῃ τηἱπα {ἢ 
δϑονθ-αυοίορα ῥϑδθαρθ. τμροῖαος 

ἐδιδὲ ἐδ οοττοδροιάϊηρ ποσὰδ Ὁ ἫῊς ΓῚ ΉΡ» Ὁ 79) 
[πὰ 4]1 ὅιο διμου οῇ μἰ Ἰαῃὰ] ἼΟΓΟ ῬὉχοῦδὺ ῚΣ 

ΤΡΟΔΟΙΥ οὐ δὰ Ὁ ἴαχε ΠΡΡΡΟΠ ΡΟΝ πηῸ τορασὰ 
βπεοῦε Ιονϊῦςαὶ Ὡ, δοοοζάϊηρ 
101 Ἀρβλων ΥἹ. 7 »α. δῃὰ Ἴθι " Ραὶ ἀτὰρ ρὰρεπρρ Ὑ}1Ὸ 
πῇ τάδ ἀοϑουὶθοα ΕΙκαπαΝ 88 ἃ πῆς διὰ 

6 ΑἸἹοχδῃσίηο ἐγδηβὶ αἰΐου, μ688 ἐμ δά- 
αἰου αἰθο. Ιὲὶ ἜΡοΕ τ ΠΟΤΈΡΟΥ 9. ἘΕΡ ΧΡΪΔ- 
ὨδίοΣΥ δα αἰϊδομδ διὰ σπδηροθ οὗ ἴδο ϑορῖ. 
8 80 10]. 

γος. 22, Αδον ἰδο οὐ] ἰ8 ποδηρὰ ἔοι 5 
Το ποΣΒ Ὀγοδαὶ, Ἠδηηδὴ ν|ὶ}} ὑσίηρ Εἷπι ἴο 189 

Βαμποίσασηυ. Τμδὶ πὸ Ποῦ. γοσὺ (592) ΤΏΘΘῺδ 

Ββοτθ “ἴὸο εδῃ," δηὰ ἄοϑ ῃοὶ ἰποϊθάο ἰμο ἰάθα 
οὗ οὐπιοαξίοι (β6. ϑ'ομ τ 14) 88 ἰὼ 1 Κίηρ χὶ. 20, ἰα 
Ρἰαΐη ἔτοπι ἴμ9 “ἦρανο βυοῖ," (ἢ) ἰῃ νας. 28. 

ΤῊΘ πὰ δἀὐἀυορά ον ἰδ ορὶ πίοι, πατηοῖγν, ἐμαὶ 
186 οἰ] ὰ που]ὰ οἰδοστίθο δ6 ἰχουθ]οθοσωο ἴἰο ΕἸΣ, 
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β οἵ ὯΟ ἴΌΤΟΘ; (07, 8 ἤἴτοτα ἴδο ἔδει ἰμδὶ ἃ μὰ 
ἴθγθὸ γεασβ οἱ (816 τ|δβ ἐπ ἴδσταὰ οἱ γγεδηΐηρ, 
δοουγάσωρ ἴο 2 ψὶὶ, 275) 6 ποῖ ἰγου ]ὀδοσὴς 
ἰη ἰ86 Εδϑὲ, εἶθ πυγίυγο οἀὐυσδιίοη οου]ὰ ΡῈ 
οοποιηἱοα ἰο “ἐμ ψοσαθῇ [Πμδλὲ βοσυοὰ δἱ [}:6 ἀοὺσ 
οἵδε ΤᾺΡΟΓΏΔο]6 οὗ ταθϑίηρ," (εἢ. 11. 22).--- ΤΠ 6 
᾿ πς δόζοτα 6 " [ον δῖον. Ηδηηδὴ 
«ἱἢ Ἀσίη ΒΟΥ δοῦ ἰο ἢ] Οῆ, ΒΌΡΡροδβοβ ἴ)6 ὃχ- 
ἰδοῦσα ἔποσο οὗ 80 Νδζοῃδὶ β'δηοιῦδγΥ ἱποι αὐοαὰ 
Ὀγ Μοϑεβ, διὰ δῆβνεσβ ἴο ἴπο ἰδν (Εχ. χχιϊὶ, 17; 
Χχχίν, 23): “ΤΉ σοο ἴστοοθ ἴῃ [6 γὸβσ 8}} ἢν 
1ΩΔ8 166 688} ἀρροαγ δότε ἰδὲ ]οτὰ » Τθο 

ἀελῆᾷο ἕο Ἔνεσ," 811 ἷ8 176 (Ὁ» Ἴ2) ἱπάϊοδίοβ 
δ 16-Ἰοῦς οοπβοοσδίζοη ἰοὺ βου υῦ]ο6 ἴῃ ἐπ 6 β5π0- 

ἔγοτα Βῖϑ οδηϊπρ οὔ, ἩΒ116 οἱ μβοσίθο {818 
60 τδΔ8 ὈΣηαϊηρ ΟὨΪΥ [6 2511} γϑᾶγ ἴο 

("ς δθι. Βγ [86 οὐποδίου Μοὶ {86 Τ6- 
οεἰγοὰ ἰπ [μ9 ΒδησίΌ Δ ΣΥ Β6 γδἅδ θύθῃ 85 ἃ οὐ] ἰὸ 

Μ ἰηΐο [86 ΒΟΥΨ]ΟΘ; δηα ΤΩΟΥΘΟΥ͂ΟΣ, 88 8 οἰἹ]ά, 
68 οουϊὰ στὰ 11Π|||9 οαὐπασά βοσγίοοβ (ΤΉ θη.) 

80 ἴπδί ἰπο οδ᾽οοΐζου, ἐμαὶ, 88 ἃ ΠΟΝῚΥ τοδΣ 
οὐ], ἢ τῶ ὑπϑϊ ἕοσς ἴδιο ΤοΣΩΡΙθ- δοσυίοο, [8116 
ἴ 186 στουῃά,. 
ες. 933. ΟἿ ἴτπ6 Σιοτᾶ ϑαϊδΌ] δ} ἘΠῚ 

Ἡοτϊᾶ, {πδὶ ἰδ, πιδιηἰαίη, [018] τ, Ὀσίηρ ἱξ ἰο 
αὐπαρίείοι, ΤῊΘ “πογὰ (2) τοίδσβ Ὠοὶ πη ΤῸ ὶῪ 
ἰο ΕἸ1 8 αελτὶ γος. 17, θὰϊ ἰο αοα δ ἴβείυ αὶ ἀΐ8- 
οὐῦτθα, ᾿ἩΠΙΟΝ οοπδίδιθα ἴῃ Ποασίηρ Ηδημδἢ 
ῬΤΆΥΟΓ, δηὰ ἴῃ [Π6 τοῦ] ῥτομηΐθο Ὑδὶοδ 6 δὰ 
ἵγοη, ὈΥ (Π6 Ὀἰτίμ οὗ {π6 Ομ], 'π τοΐδσθῃοθ ἴο 
ἱ6 ἀορ ββοη ἴο (86 δογυΐοο οὗ {89 [οτὰ, Βυη- 

ἡ ὑδὰ " , 
ἂι ἴον Ηἰβ βογυῖοθ, δὰ αἀἰγθοὶ εὐπλ ΕΥ̓͂ (9 ῬΟΥΤΟΣ 

δηὰ ἰο ἰο αοα, δββίποο ἔποσθ ἰδ 
ποτὰ οἱ {πὸ 1,οτγὰ ἴο τ δῖςοΒ {πο “ποτά 

τοίοστοα, 186 βϑρί. δνοϊὰβ (18 αἱ βΊ σα] Υ 
ἰταπβί βίης (χτουπά ]686]γ) τὸ ἐξελϑὸν ἐκ τοῦ 

στόματός σου “ ἴμμδὲὶ τ ΒΙΟἢ, οδτη9 Οὔ οὗἉ (ΠΥ του .᾽" 
ΤῊ Ης. ἱαχὶ ἰ8 ποί ἐποσοίοσο ἴοὸ ὃθ οἢ (ἢ 
Τθου.), ἰο δοοοσὰ ψῖτ 1ῃ6 ἰ,, ἰηῖο “ΟὨΪΥ, Ἰοὲ 
ἐν ποτὰ βιδαιὰ" (3 ΠΝ ὌΠ ΡΙ 1..) ΟἸογίσυθ: 

“Θοὰ πιαά βδονῃ, ποὶ ὙΟΡὰΒ, Ὀαὲ ὉΥ γὸ 
ἀοοά, (αὶ Η6 ἘΡΕτῦτος ἐν μανι ΥΟΥ͂, δηὰ [6 
Ῥτοιηϊθοά Ποὺ 8 Πἰνϊηρ βοὴ; δηα ΕἸ ῬΓΔΥΒ 
ἰδαὶ Ηδ «1}} ρογίοσια Ηΐβ ῥσγοτηΐθβο. ΤΏΘσο ἰ8 
ἰβεγοίοσθ πὸ πεοά ἰο ἐποεπὶ ιοἱϊῃ, ἰδε Παδδὶϑ απ ογα- 
αἰεὶ εὠὐϊεγοά ἰο ἴ9 τλοίμος οοῃοοσζηΐηρσ (μ6 ομ1]ἃ 
δῦοαὶ ἰο Β6 Βοτῃ." 

οἵ Ηἰ8 ΗοΙΥ δρίγιι, ὉγῚ ποῖ εἶθ βουυῖοθ 8}}4}} μ᾽] ογά. 
κταϊοῖα] 
ὨῸ 
ΤΩΔΥ͂ 

8 [ΒΩΔῊΪ βογϑ 22 τηοῃίῃδ; ἘΙ)ΟΝΙ δη ἃ οἴποτα 94 
τοοηΐηα, ἘῸΓΣ ΟἾΠΘΙ οΟρίῃπίοησ δ00 “Βυπορδία Οτίτίοο- 
τι’ ἐπ ἴοοο.-- Τὰ.]. 
{{Β6 58}: “ΤῊΘ Βαδέἢ- 40] (" ἀδιιμηΐον οὗὁἨΘ ἐῆο γτοΐσο ") 

ποηΐ ἑοτίῃ, βαυίηρ : [6719 Βἢ 8] 8 8 δι΄ ΟὯθ ΜῆΟ50 
ΠΆΤΩΘ Β 81} Ὀ6 ϑαπιθ], ΤῆΘΩ ΘΥΘΤῪ τηοῖποῦ ῆο ὈΟΓΘ ἃ 
50} σμ]]δὰ τη Βατηιοὶ; ὈθπῚ ὙΏΘῺ ΤΠΟΥ ΒΑῊῪ 8 δοϊίοηδ, 
(ΠΟΥ καίά, ἐμ15. ἰβ ποὺ Βατησοῖ, Βυὲ τῆϑη ἐῃΐβ 019 88 
ΒΟΓῃ δῃά ἐΠ6ΥῪ βηανν ἰδ ΤΩΔΏΠΟΣ οἵ ἢ{8, ἐπ ον δαϊά, 15 18 
ἴπαι βαπιυοῖὶ; δηὰ τηΐα ἰα τπαὲ {86 βουγίριιγθ ΤᾺ ΘΔΏἋ 
ΨΏδΩ ἰδ ΒΑΥ͂Β, “ἐπ 6 Τοτὰ σοηθτγιῃ Ηἰδ ποεὰ,᾽ ἐπδὶ Βατηποὶ 
ἸΏΔΥ Ὀ6 ἰῃδὶ [δὲ ομ6."--Ἴαὰ.} 

ἰδο || Το δαάϊξιίΐοη οὗ (6 ὅἊ 

γος. 24, 20. ΤῊ ολ66 6 [86 βαηδ Βοὸ πίῃ 
110 ἀϊνεγρίηρ ἰτδηδίδίοη οὗ ἰδ. Βορὶ., “Ὑ{ἢ δ 
(Βγθθοσθδινο] ὈΌ]]οοῖκ " [ἱποίοδα οἵ “ 1ἢσϑο δυ]- 
Ἰοςῖκο᾽ 1, ΜΓ ἱοἢ 1 οοσββιοῃθα ὈΥ (86 εἰ Πρ] αν (ἢ 6 
ΒΟ] ]οο κ᾽" οὗ νοσ, 25. ΤΟ οοπίγβαϊοιίου Ὀοΐτθοη 
ΦὮγο6 ὈΌ]]ΟΟκΒ᾽ δα “οὔθ ὈΌ]]οοῖς᾽" 

ΒΌΡΡοτί οὗ ἰἰ. Ὀὰϊ ᾿ἴ ΤΩΔΥῪ ΡῬΓΟΡΟΓΙΥ ὕῈ καϊὰ υἱιὶ 
ΚΡὴ “εὖο Βα ]οοῖκ ἢ ἴῃ γον. 25 ἀδποίῖδα δΡ6- 
οἶδιγ ἰμλ6 οδδιΐηρ τι} τμΐοῖ 16 ὈΟΥ τῶ στὸ - 
ἰατηθα ἴο [Π6 1,ογὰ, “ἰδοὸ Ὀυτηϊ-οἤοσγίηρ Ὁ το ἢ 
19 ὈΟΥ͂ γγδϑ ἀοαϊοδίθα ἰο (56 [,ογὰ ἴον [6-Ἰοης 
βοσυΐοο ἰη ΗΝ Βαῃοιδευ, (Π6 ἵτο οἶμον ΒΌ]]ΟΟ ΚΒ 
ΒΟΤΎΪΩΡ (ῸΓ [10 γϑδῚῪ οἴδσίηρ.᾽" ΑΔ ἰΐ γδ8 υῃ- 
ἀοτβιοοά ἐμαὶ ἐ86 πτο ΟΠ Ο᾽Β σοσο (οσ (8:6 γοδΊ 
ἰερίλγα] -οβοσίηρ, [μδί 16, θυχτί- οἨδτίπρ' ἀπ ὰ ἰμδη]ο- 

(86 αὐδηῖ (οπό ΘΡΒ8}}} οὔ δουγ 
μεις ἀλη ἱκα δεν ΔΟΟΟΡΑΣ 

ἴο Νυπι. χν. 8-10, 1Πγϑϑ- θη θ οὗὐἨ δὴ δρῃ δῇ ὁ 
βου; νὰβ τοαυϊτοὰ [ὉΣ ἃ Ὀυχηί-οὔδγιηρς οἵ οπ6 
θυ]]οοκ. Τὴ6 ροδοο-οδεγίησ, 11Κ ἰ89 Ὀητγηί- 
οὔογίης, γγδϑ σοῃηηοοϊθα Ὑ10} 8 τηοδὺ- δπὰ ἀγίη- 
Οβοσηρ.---α δὐγ Κρ Οχϑπρ]6 οὗ {Π6 δ σα σῪ 
ΑΘ ΐοη ἷπ το 186 ΑἸ]ΟΧ, ἰγδηβίδίοσβ μοὶ ΟΥ̓ῸΡ 
αἰ συ εἶ65 ἴῃ (86 ἰοχὶ 18 Ἰουῃά ἴῃ [Π6ν ἰγδῃβ] ϑίΐοη 
μετ᾽ αὑτῶν “πλιὰ (μοηλ᾽ δἱ (89 οῃά οἵ γοσ. 24 
[ΠῸ ΗδΡ. τοϑάβ κῃ οἱ] γῶϑ ἃ Ἵ"]]ὰ 7; 88 ; 88 11, 

οἴ (9 αἰ ου] 7) [0114], ἰὸ νοι 
1.0.6 ΒΟΏΒΘ ΤΟαΌΪ 6 ἴμ6 δἀὐάϊου οὗ (ἢ ρῥγϑάϊοδίθ 
“Β118}}, ἴπ0 ἰαχί μιδὰ τοδὰ Ὁ) “στὰ ἐμοὶ. 

ἴο νοῦ. 24, “δηὰ Ϊ8 
ἴδιο Σ δον (π6 ΟΠδτίηρ το ΒΘ ταϑάθ δηηυα} } 
ἴο 9 [οτὰ, ἀπὰ μ6 Ὀγουσῃὶ [86 ῬΟΥ ποϑσ," δηά 
186 Υβῃβ] αι! οῊ ἰῃ γον. 20, “ δηᾶὰ ἢ β]ὸν (Πς Β0]- 
Ἰοςκ, δηὰ Ηδπηδ ἐμ χλοῖμογ οὔτ οἰ1ἃ Ὀτουρπὶ 
πὰ ἴο ΕἸ1᾽ δῖ ἰο ὈΘῸ δχρδίῃηοά 88 ββοσίδ δἱ 
Θχορβθβῖβ, δηὰ σίγα 18 πὸ βτουμπὰ ἴο οοττϑοὶ (ἢ 
ἩΘΟὉ. ἰοχί, 88 Τ βθηΣυ8 ΒΌρροβοβ. Νοὶ [86 τιοί μοῦ 
8ΔΙοηΘ, Ὀυὺ Ὀοὶὰ ΡῬαγθαΐβ χαγὸ {μ6 ὈΟΥ͂ ΟΥ̓ΩΓ (0 ΕἸ, 
δηαὰ ἰδ8 ῥσοβοηϊθα .ἷπλὶ 8δἃ56 δὴ οἴδσίηρς ἴὸ ἰμ6 

γον. 26.μη. Ηδηηδῆ τρδῖκοα Πογβο ἢ Κπόονῃ ἴο 
ἘΠῚ ὈΥ σοιπαϊπάϊηρ εἶτα οὗ [89 οἰγουχμηδίβηοοβ ΠΟΥ 
Ὑ]οἢ 5.6 δεαὰ ῥγαγοὰ [ὉΡ ()6 ομ]]ἃ (νοσ, 1] 
54.) --Οὐ “ " (Π55.37}) ΟἸογίσυβ σϑπιδσῖαε : 
ΦΊΠΟΥ͂ ργαγοϑα ἰο αοά εκἰδηάϊηρ." ἘΕῸτγ (δ σπδίοτα 
οὗ βίιαπαϊηρ ἴῃ ὼς ΘΓ ΤΡ. (ὕθῃ. χυνἝ]. 22; χὶχ. 
27: Ἰ) δ. ἰχ. 20. πιο οὗ ἄϑθεοροσ ἀδονοίοῃ δῃὰ 
οἵ ο 8 ἰκηθο] ἴατα αἷβο νψ͵αβ δαορίοα, 
(1 Κίηρβ νἱῖιἝ. δ4: εἶ ξβτου. ΥἹ. 18, στα ἰχ. δ). 

γον. 27. ΤΏγοο ὑμῖηρα τον ο Ηδηπαθ βοὺἱ 
ΟΘΘΡΙΥ δηὰ ἰουῆγ: 1) ΤᾺ νϑοοἰφοίίοη, οἵ {86 
τηοχηθηῦ ὙἘ6Ὼ 8.6 δἰοοάὰ δοσὸ δηὰ οδ]]θὰ οὐ αοά 
ἴον (118 δοῃ ; 2) ἐμ οοπῃίοιαρ  δίίοη οὗ [86 ἀπ ϑιῦεῦ 

4 Ἃ ἴῃ οομηθοίίουῃ δ ἽΝ ἰδ δὴ ἱπιουθοϊίοῃ, 

“ραν, ΟΡ "1 δφρ,."" ΟΥ “ : ἯΥ Ἰοτὰά,᾽" (Θ6η. ΧΙ". 20 ; 
χῖϊν. ἦδ.: ἘΧ. ἵν. 10,13: Νιιτη. χίΐ. 11 : Φοθῇ. νἱ]. 8:1 Κίηρμ5 
1. 11,26). Μδὴν οχρί δίῃ ἰὑ 88 "-αα  ῬΟΥ ΠῚ6 ΟΌθοοτΤου," οἰ κς 
τ: σογγοαροῃαίης ΑΥ̓δΌ οαἰἱῇ “Ῥ6Γ Ππλ6.᾽" ΑΠΟΥΠΟΓ ΘΧΡΪα- 
Ἀαϊΐοη ((1208.} ΒΌΡΡΟΒ568 ἃ οοηϊγροίίοη οὗ »3 “ χϑαυθϑὶ," 

δἷθοθ ἴῃ ἐδθ Ασδηδίο ὑγδῃβ᾽δι 0.8 .}33 δἰδῃὰβ ἴ0᾽ 

ἦη9 Ἡον, Ἅ, ἴοσ ὙὩΙΘΉ 189 Βατηασίίδσια αἱ ἰοδδὲ πτοῖθ 

2 “οὈδοοσγο' πῇίξῃουὶ 2. θη. ΧΙ. 80." Επτδ] ἃ δα Υ 8: 

“ Μοβὲ ὈΓΟΌΘΌΙΥ 13 15 βμοσίσιιϑά ἔγοτα "3}ὲ (700 χαχίν. 
86; 1 ϑαπ). ΧΧΙΥ. 12), ἃ αἴ τηρὶθ [ὐϑθοξίοῃ." 



62 ΤῊΕ ΕἸΒΕΤ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΑΜΌΕΙ, 

ἰο ΒΟΥ ῬγΑυοσ, δηὰ ἴ8δὸ μιταπὲϊηρ οὗ {πο (δίηρ 
δδκοά, δῃὰ 8) ἴμ:6 ἀδίεγπεί πα οι ὩΟῪ ἴο γϑδίοσθ ἴὸ 
109 [τὰ τῆδὲ Ηο μδὰ ρίνοῃ ΒῈΣ ἰῃ (818 ΔΩΒΉΘΣ 
ἴο ΒΟῸΣ ὈΓΆΥΟΣ, 

γεν. 28. “Απὰ δ]βο 1 (228 Ὀ2}) τεΐδτβ ὑδοῖς 
ἰο {86 σογὰβ “ δηά (Π6 1,ογὰ μδίῃ ρίνϑη τος," δηὰ 
ἐπα ρ] θα ἃ γεφιίέαί, δὲ ἐσο υἱοίδεῖπι, “Δα 1 1} ΤΩΥ͂ 

τασηι,’ (Ο16γ.). “Τὸ οδπποῖ Β6 ββονα {μδὶ  ΕΟΤΊ 
ΤηΘΔῺ8 “ἰεπα," 88 18 ζΘΏΘΓΘΙΥ δϑουπηθα : 1ΐ ΟΟΟΌΣΒ 
ἴῃ 1 ὅαμι. :. 28, ἰὴ ἰὴ βαῆβθ οὗ “κτδῃηί," “ρμῖνα." 
Καοθοὶ οα Ἐχ. χὶϊ, 86.ἁ. ΕὩσίΒου, (86 εἰσι ῆοι- 
ἴοι “Ἰοη4᾽ ἱ8 μοῦ ἱπαρρσγοργίδίθ, θθοδυβο [ἢ 
“1 4150 ΟΧΡΓΘΒΒΙΥ Ὀσίηρβ οαὐδ (86 οοζτεβροπά- 

δποθ ἰο ἴμ6 “αν, οἵ νεῖ. 27. ὙΝΟΤΊ τοθαπο 
“σλῦβο ἴο0 δδὶκς οὐ ἀοιιδηα,» “φτδηΐ Ὑπαὶ 18 ἀο6- 
ταδηθοα," “ σίυε." ΤΠ βθῆβο ἰβ: (6 1ογὰ χανε 
Ηἰπὶ ἴο π|6, δΔηἃ θῸ 861 8180 ρίνοη Ηἷπ ἴο [ἢ 6 
1μογὰ, 88. οῃ6 δεκοὰ οὔ ἀθιῃδηαθά, Οδὶ νΐῃ : “ ΤῺΘ 
ΒΘΏ80 8 οἰαίπ ϑηουρῆ, Ὡδηλοὶγ, ἐμαὶ βῃ9 ρᾶνο, 
ἀεαϊοαιοὰ ἰο αοὐἂ (δ6 οὨ]]ὰ οδίαϊποὰ ἤουχ Ἡ ἰπὶ 
ὈΥ ὑγϑγον." Τθ βμογὶ ὁοῃοϊυϊησ βοηύθηοθ “' ἢ 
5 αδἰκοὰ ον {μὸ 1,οτὰ," γΟΘ668 ΟΡ ἀοίοσιηϊηδ- 
ἰΐοη ἴο Εἰτον δῖπὰ ἰο {δ6 δὲ ἴον Ηϊδ ΡΟΝ 
᾿ ,) ποῖ δἷηρ,, τοίογσείηρσ ἴο 
᾿ τα ραν ΣἸ ΚδηΔΗ δπὰ Ἡκαραια ΘΟΡ. ΨΟΥ. 19), 
ϑαπιιιοὶ ποὺ θεΐηρ ἱπεϊυάοα. ' 6 Ρίαγν. “ἸΟῪ 
Ῥταγθα 8. οβδβίθσ, υύ (890 Ηδῦ. τεβὰβ “"Β6 
Ῥγαυϑά," ((πουκχῇ βοπὶθ μὴ τὰς {86 ΌΓΣΤΩ 88 Ρ]υτ.), 
Π 80 Οα]ά.; ὅξγσ. Αὐ. ψυϊχ. μᾶνθ 186 γϊυτ. ; 
ϑερί. οτοἱίϑ 186 εἰκὸς: ΠῚ ἰαίκθῃ δ βίηρ. Σὲ ἢῸ 
ἀουνὲ γοίογβ ἰοὸ ΕἸ Κδηῆδῆ, γὯο, 85. μολὰ οὗ ἴῃς 
Βουβοβοϊά, στοργοβοηϊθα ἢϊα πὶΐο ἀπ οοπαποίοάα 
186 ποσβμῖρ. (80 Αὐαγθδῃοὶ ἸΏ ὙἼ22 ΤΉ; 
Ἀ6 αἷ8ο τπηθηϊϊζοηβ ϑαμιι οὶ δηὰ Ἐ71). ΤΊ ΐβ ἱβ [Π6 
νον οὗ Καὶ] δῃὰ γογάσποσίῃ. Τὸ διό. Οὔπιι. 
ἔλικοβ Ὁ 88 ἴδηι. βίῃ. δῃὰ τηδῖοβ Ἡδηηδἢ (ἢ 6 
Β. 0] 6οἱ.-]Ἱ!ὸ 18. ᾿πηροα510]9 0 ΘΟΏΥΘΟΥ ἰῃ δὴ Επρ. 
ἰγδῃβὶαἰΐοι (Π6 Ηπ6 ΡΪΔΥ ὕροῃ πογὰβ οὔ 186 Ηοδ. 
ἴῃ 116 ῬΓΒΟΙΡΟῚ Βοηίοῃςθ οὗὨ [18 γοῦβ δηά ἱῃῸὸ 
Ῥτγθοθάϊηρ. 1ἐΐθγα!νγ ἴθ τοδάβ: ΤῊ 1 ογὰ ἢ δ8 
ἸΛΘῺ ΠῚ6 ΓΙΑΥ͂ ἀφένι ΜΠ Ϊοἢ 1 αὐὐοά οὗ Ἡΐπι; δηά 
ἔτ δδγθ οβδυβοὰ (86 [γα ἴο αδὲ Ηἷπη; 88 Ἰοῃρ 88 
6 ᾿ν68 Β6 ἷβ αδἰεά ἴο ἴ1π6 1,ογά, Το οοηίγαβι 
ἔπχϑθ ἰῃ6 68] δῃὰ Ηΐρῇ. οὗ 16 νοῦὺ “ἴο δβὶκ 

510.) ἴα Ὀτουρᾷϊ ουΐ ἰπ Εχ. χἰϊ. 85 (αδἰοά, ποὶ 
Ὁ 88 ἴη ἔηρ, Α. .) δπὰ 80 (ψαῦε, ποὺ ἰφπθ). 

Κ6ὶ] δηὰ Εράμηδηῃ τᾶ κο 6 ΗΊΡΗ. ἃ ἀδποπιΐηδ- 

εἶνο ἤγουα ΝΟ “ δοκοὰ᾽ τς “1ο πιακο ὁπ δοϊκαὰ," 
θαΐ ἰμασθ ἀο658 ποὶ ββθῆλ ἰο Ὀ6 δα βοσὶυ ἴον (Π18-: 
186 ᾿εϑὺ σϑηάογίης ἱβ “ ρῖνο."-- Εγάτηδηη ρα ἃ 
ΒΟ] ΟΟΪοη δου “ἣν 1; Ὀαΐ 10 16 Ὀοϊΐου, πῖνὰ 
Ομια]ά. ὅὅυσ. δῃὰ Ἑηρ, Α. Χ΄., ἰο ρυὶ ἐξ δῇ (88 
ἔἤγϑὶ Φοβονδῃ.--- ΤῊ6 δηοϊθηϊ νβ8. (Ἔχοορὶ ]ρ.) 
ἴδ κα ἴΠ6 ΠῚ ΤΊ “.15᾽ Βογα ἰο θὸ οραυϊνα]οηὶ ἰο ΠῚ 
“Ἰῖνο8,᾽" ΟΥ ῬοΥΔΡ8 χοδὰ ΤΠ ΤΊ, δηὰ ἱΐ ἰβ Βοίίον ἴο 
δαορὶ (πὸ Ἰαιίοῦ χοδάϊης. Οἰμοσνῖβο τὸ πχυὶ 
ἸΓΔΏΒΙ αἴθ “δηὰ 1 4180 αγο αἴνϑη πἷπὶ ἰο 6 μον δ ἢ 
811 (80 ἀαγβ ἴῸγ πμΐομ μΒ6 ψγὰβ δβίτϑαὰ ἴοσ 768ο- 
γ8}."-- ΤᾺ.]. 

ἨΙΒΤΟΒΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΤΗΕἙΟΙΟΟΘΙΟΑΙ, 

1, ΤῊΘ τοί μον ἀΔοιοσιηϊηδίίου, (παι (πΠ6 οὨΣὰ 
Βῃου]α πο Ὀ6 ᾿γεβθηϊρα ἴο {μ6 1,ογὰ ἴῃ ἴῃ6 βαπο- 
ἰΟΙῪ (111 αἴνδγ 6 νγὰ8 ψοδηρά, νὰ8 πῃ ἱκοορίῃηρ 
χὰ ἢ (6 αἰνίπο ογαϊπαίλομ τμδὶ (6 οἰ] ἃ πιααὶ 
βτοῖ, ἰῃ ἐμ6 Ῥοβοτα οὗἨ πϑίαγαὶ ταδίθσῃδ] ᾿ουθ, ῥϑ88 

(σουρὴ [16 οἰ ΘΠ ΘΗΙΑΙΎ οομαϊἰοτβ οὗ (ἢ δακίο- 
ὩΔΏ0Θ 8ηα οδυ]ἱοδὲ ἀθυθιοριμθηὶ οὗ ᾿ἷθ ΡΒ γεῖὶοδὶ 
1138, Ὀοΐοσο μο οου]ά, ἰπ δοοοσάδῃοθ Ὑ1} (86 ἀινῖμο 
ἀεορπδάοη, γθοοῖνϑ ἴῃ {δ βεσυ οθ οἵ ἴδμι6 βαποίθασΥ 
[86 ργοροῦ ϑἀποδίίοι δηὰ ου]ῆαχο ἴοσ διΐβ [πϑοσσϑο 
ΟΔ]]ΠἸὴησ. 

2. ἼΒεαι αοἀ σίσοϑ ἰῃ ΔΏΘΥΤΟΣ ἴο ργάγοσ, δῃὰ [μαὶ 
τη8ῃ ἀευοίεδ ἴο δὲ ἢ6 ΟὈίδΔΙηδ, 50 ἐμαὶ αοὰ 
ἰακε8 αἰχαὶτι Ὑπαὶ Ηοθ δδ8 ρίνεῃ, οὐ ἰαψθ οἱαΐπι ἰο ἱξ 
ἴον {10 οῃ48 οἵ Η]δβ κἱηράοπ,, ἰα 1Π6 ἸΔῈ οὗἉ τοοῖρτο- 
εἰν ἰῃ (Π9 ἰπίογοουσθο Ὀούποθῃ {μ6 ᾿ἰνίηρ ἀοὰ δηὰ 
Ηἱδ βαϊηίβ: [6 Ἰαίον οοπ γί θυῦθ ποι ῃηρ ἰῸΣ [ἢ 6 
Τοδ] ἰσζαϊΐοι οὗ ([9 δρϑοὶδὶ οπάβ οἵ Ηἰὶκ Κίπράοῃι, 
Ὑ Ὦ1Οἢ ΠΟῪ ἢδνθ ἢοΐ Γοοοϊγϑα ἔγοιλ ᾿ΐπ), 8ηα ΔΓΘ 
ποὶ Όγ Ηἰἷπιὶ ΘηδὈ]οα ἴο οομί γραία. 

8. ΑἸποηρ ἰδθ Βογοοθθ οὗ Οοὐ᾽δβ Κἰπράοτη τψῆ8ο 
Βαγθ Ὀδθῃ Ὀγουρῆῖ ἰο 86 1,ογὰ Ὀγ {86 Ῥσγαγοσβ οὗ 
{ποὶν τοί ΒΟ Β δηα σοηβοογαῖοα 85 Η ἰβ ̓ Ἰῃβισυασωηθηία, 
βϑιηθ6) 18 ἃ βἰηΐηρ ἜΧϑιΏΡ]6 οὗ ὑπ6 [11], ὉΠΒΟ ΗΔ ἢ 
ἀενοιίου οὗ (6 σψοὶα 116 ἴο {16 1, ογα Β βοσνΐοο, 
ὙΠΊΘἢ ἰβ {πΠ6 οομαϊοη οὗ στοβὶ ῥχγοίουμπα σδρδο 
ἴο ἔασον {π6 Κἰπρσάομ οὗ αοα. 

4, ΑἸ ἱπηροτίδηϊ Ῥπηο 16 οἵ οἀυοδίοη 8 Βοσοΐῃ 
μεν σδιλο ΘΥ̓́ΟΣΥ ὁ ΝΣ οὐἹὰ 6 ἐοθιξσ το 189 

ΝΒ ΒΟΥ ΊΟΟ, Ἰτοσὶ {86 Ὀορίὶηΐηρ οὗ δ 116 ου, 
ὙΠ} οὶ ἀθηΐδ] δηα ργάγοῦ: δηά, ἰῃ δοοογάδῃοθ 
πιὰ ἐμῖθ ἀδοιἐπαιίοι, βΒμου]ά σϑοεῖνα Ηἷβ 110{6-ἀ,- 
γοοίζο ΟΥ̓ οἀπιοδίίοῃ, θ6] ἤβἢ Ῥαγοηΐϊαὶ Ἰογο γ]6]4- 
ἱπρ ἴο ἴ86 ̓ αεύνμι ἢ 186 15: ὙΨ11. ΣΉΥΎΠΝ 
“ἩΔΏΉΔΗ, ἰογροιιὶ 6Γ οὐ δανδηίδρο, ρσίνοδ 
{16 αἴουγ ἴο αοά, {π1η|κῖηρ 1 του] Ὀ6 ψὸῸ}} ὁπουρῇ 
ὙΠῚ ΠΟΥ, 1 ΟΩΪΥ Θοά ποσὸ αἰοσβοά; δηὰ ἱπάθοά 
1 18 τσὶ ἴο γἱ0]ὰ ἰο αοἀ 41} γὸ Βανε, συ ϑδίδυοσ 
ἴξ ΤΑΥ͂ 6." [Ιἢ ἰδ οἀὐυςσδίίοη οὗ οἰ] ἄγοη τἢ6 
ἰϑδίπρ ἰθθπλ ἴο [86 αἰνίηθ δηᾶ ΒΟΙΪΥ͂ τωυκὶ ἶ 
αι] 0ἢ ἴΠ6 τοραπίπρ. Ὁ Ετοτὰ (μ6 θορίπηΐηρ οὗ εἷβ 119 
16 ΟΕ 4 τουδὶ Ὀ6 “δρϑουΐ μἷβ ΕΔ ΒΟ Σ Β Ὀυδβίηθβα.»" 

ἩΟΜΙΙΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΕΑΟΤΙΟΑΙ. 

γετα. 21-.28, ΤῊΘ Ῥγεϑθηίδιΐοῃ οὗ Ξαγλθθὶ ἴὸσ 
οοπδίδηϊ βοσυΐοθ ἴῃ [16 βαποίυασγ. 1) Ἦ δαὶ 
οοαοα ἐϊ, δοοογάϊηρ ἰο Ηδηη8}}8 τ 8} δὰ ΕἸΚα- 
ὯΔ᾽ 8 σοῃβοηῦ (γ γα. 21, 22). τ) Ηον ἰΐ γγδβ 
ἰοσιηθά, ἰῃ Ὀτὶηρίηρ ὉΡ ϑαμηυοὶ ἰο ΘΒ]Οἢ δηα ἴῃ 
ἀο] νοσῖηρ Βἷπι ἴο ἘΠ δα ἴῃ ῬὈΓΑΥΘΓ ἴο ἰδς [τὰ 
(νετγϑ. 24--28). 

γεν. 21. ΟΒΙΑΝΘΕΒ: ΑἸῸΡ χοσοϊνιηρ αν ]ηθ 
Ῥοποῆϊβ ψγὸ 8δῃου]ὰ ποῖ Ὀ6 πιοσθ βἱοίἶΐ ἱπ ροῖ- 
ΤΡΡΙΒ ΕΙΤΙΗΝ Βοσυΐοο, θαΐ ταί ποῦ ΡῸ βο ποῖ {16 
ΙΔΟΓΟ Αἰ] ροηΐ δηαὰ ἱπάμείγίοιιβ.--- ῬΊουΒ τοί πο σα 
ὍΓΘ ῬΟΓΙΟΓΙΪΠΡ δοσορίδ Ὁ] 6 ἀϊνὶηο βοῦνῖοθ το 
ΠΟΥ͂ ΔΓῸ στοδυϊηρ (Π6 1 ὉΠΙ]άγοη 1 {Π}}}}7 δηὰ ἴῃ. 
119 ἴοαν οὗ ἀοα.---ἰῦ 16 ὯῸ ΣΟΡΓΟΔΟΝ ἴο ἃ πιᾶπ ΒΘ 
θ᾽ Ῥγοίουβ [18 τΠὲῸ᾿ Β Ὀοϊϊοσ ορϊηΐοη ἰο ἷ8 οὐῃ. 
γεν. 25. Ματτ. ΗΈΝΕΥ: 80 [ὉΓ ψὰ8 ἢ ἔγοιῃ ἀ6- 
Ἰσῃυηρ ἴο ΟΓΟΒΒ ΠΟΤ, ὑπαὶ Πα σοίοστοα 1 θη σοὶ Υ 

ἴο μετ. Βοβο]ά, ἢον σοοα δηᾶ μ]ολβαηί 8 (μην 
ι 5, θη γόκο 6] ον ἰμὰ8 ἀγὰν ουθη ἴῃ [ἢῃ6 
γοῖκο, δηα δοοοιωπχοάαδία ὑπουηβοῖγοβ ἰο 6 8Π0- 
ὑΠ6Γ; ὁδοῦ (Π1ΠἸκηρ π)6}} οὗἨ ὙΒαὶ {6 οἰοῦ ἀοοα, 
ΘΒΡΘΟΙΔΠ]ν ἴῃ πον κα οὗἉ ΡΊοἱΥ δηά ομαγῖιυ.- - ΤᾺ. 

ΕΓ. 24, ΟΠΑΜΕΒ: ΤῈ τρατίηρ οἵ ΘΒ] άγοη 
ΕΥ 8 ἴο Ῥαγθηίβ, 1Ὁ 1β ἱγὰς, ἐ (οΟ1} ἀπα σοῦ ]6, 
αἱ ἩΏΘῺ 10 18 ἄομο ἴῃ ἴδι,  σοπβι αἴθ θοιίοΣ 

ΜΟΥΚΒ ἴΠ8η ΒΘ τη Κα δηὰ θη ρογίοστῃ 81] 
τμ οἷν ἰλϑίϊηρ, ὑσαυηρ, ολϑι σαι οη8 δη πα ]ροησο- 
ΟΟΣΘΙΔΟΏΪΕΒ; [0Γ (ποθο, οὶ ἰῃο86, ἀγα οἠ]οϊηοα ὈΥ͂ 

4. [Τὴ ἀοσγηδη 13: τὴἶξ ἀδν Εν δποῆπμησ Βοῆος δαὶ ἀΪθ 
Οειοῦνπωπρ. .. τὰ Ὀορίηη6}.--Τ.] 
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Θοὰ πὰ Ηἰβ νοσά. Ασοοογαϊηρῖν (ΒΟΥ Δ1Θ ἱγῸ6 
ἃς οἵ ἀϊνίπα βοσυΐοο, δα σοοοῖγα ἔγομι ἀοα ἰδοὶ 
τοπνατα. 
γε. 25. ΟΝ ΟἜΒΙΑΟΗ: ΤὨδὲ ἃ (σϑθγοδσ οἱ ἃ 

[ναν. 28. Οἰυΐπο δαοῖς ἰο ἰδὲ Τ᾿ονά: 1) ΑἸ] τὸ 
ΕἸΣΊ μδγο ΜἀΔὃδ σίγα ὈΥ ἰμ6 Τογὰ. 2) ΑἹ] τὸ δαγθ 

Βῃου ἃ "6 Σ68}}γ οοῃβϑογαιθα ἰο Ηἰπι, δπὰ τεζασάϑὰ 

ΒΟΥ ἐβου]ὰ δ δἰγεδαν μίνοῃ οὐδγ ἴο {πθ ἴδπηρὶς, ἰ 8:4 ἰγεδίϑαὰ δὲ Ἠΐβ. 8) ΤῊ 1, ογὰ ψ}}} [μιϑὰ πλαῖζο 
τῶ ἀοῃα 'π ογάθν (μδὲ ἴτοηὶ {16 ἤγβὶ ἀγα κθπρ 
οἵ μἷ8 δὲρμον ερί τὴϊτααὶ ρόσσοσθ 6 ταϊρἢῦ δ᾽ γεβαν 
6 ἰνίης δυνά [686 ὨΟΪΥ ΒΟΓΓΟΙΠΑΊΏρΈ.---8ῈἘ}8. 
ΒΟαντ: ΟἸὨῚ]άγοη πιυβὶ δὲ (πιοθ ὕ6 οαγτγοα ἰο 
ἀἰνίῃθ βογυΐοθ.---Θ ΤΆ ΚῈ (γογα. 26, 27): Το 
ποηάογε οὗ ἀοα᾽ Β κοοάποθε γα ββου]ὰ ΟΡΘΏΪ]Υ (6]6- 
Ὀτγδίο, δὰ ποῦ ἰζθὸρ β:]6 πὶ δῦουΐ ἰβοῖὼ. Ὑοσ. 23. 
Ῥαγεη ρῖνο μεῖς ΟΠ] άγθ Ὀαοκ ἰο αοα σβρθῃ 
(ΒΥ δάνβῃοο (μοι ἴο ΒΟΙῪ Ὀδρίΐβημ, ὑγοϑοηῦ (ἰθ πὶ 
ἰο ἀοά ἰπ ρῥγδύϑγ, 8δη4 γϑᾶγ ποῖ ἴῃ 8 (σἰϑάδη 
ἸΩΔΏΠοΓ. [ΤΠΟΓΘ ΔΙῸ ΙΩΔΗΥ͂ ΠΟ [Πἰηκ {18 οδη 
θο, 8δηἀ οἴφδῃ δ, αυΐϊίο δ8 ψὰ}} ρμοσίοσιηϑα υἱϊμουΐϊ 
ἰπίληι Ὀαρ(δη) 88 Ὑ 1 ἰἰ.--- ΤῊ.]--ΟὈἜ ΜΕῈΠ: 9 

811 ῥγοπιοίθ Ὀοΐὰ ΟΌΓ ροοά δηὰ ΗΐΪ8 ρμίοτγ.---  οἴβ. 
10, 26-7. Αροῃίσίηρ βυρρ!ϊοαίίοη δηά ἰογίαὶ 
(Βδηϊκερίνίηρ. ΙΟΚ οπ ἴδο ἵχο ρμῥἱοίασεβ δῃὰ 
Ἰδασπ 1μ6 ἸΘβθοη.---Ομδρ. 1. Ηαππαλ, ἀδν ϑογτοιυβ 
απὰ ἀξν 7ογα: 1. ΟΣ βογγοσβ. 1) δ!|6 ψγαϑ οἢ ]ἀ- 
θββ. 2) 8[θ γδ8 ἀδσί θὰ δπὰ γί ἀϊου]θὰ, 8) 886 
ὙΆΘ ὈΠΊΌΒΙΙΥ δοσυθοά ὈΥ ἃ ροοὰ τηδῃ, 11. Ηογ 
ἦσσε 1) [ἴῃ (6 ἰθῃμάοσ Ἰονὸ οὔ μοῦ υβθαπά. 
) ἴὩ 116 ΔΏΒΥΓΟΣ ἴο ΠΟΙ δροῃίζίηρ ὑγαγοσ. 3) [πὶ 

θοΐηρα (86 πῃοῖποὺ οὗ ἃ περ μοι ἵΓπῚ [(Ηβυ- 
ΒΟΒΤΟΜ [88 ἔνθ βοσϊῃοῃβ οἡ ΕἸ δηηδἢ, ἩΒΙΟΝ ΔΙῸ 
αἰβοῦΓχεϊγο 88 υδυ8], θὰϊ σομἑδῖη Βοπγο ἱ Ϊῃ 

δου ά ἀογνοίο ἴο (8 πιϊηϊβίτγ ἴμ6 Ὀοδὶ ἰδ] θη δὰ | ἰὶβ ὑεδὶ νείΐῃ, ογζδ, οα. ΜΙ γοὶ. [γ.. Ρ. 
ἀδαγεαὶ οἰ] άγθη, 631.--ΤῊ.] Ὄ ἀῶ ἊΣ 

ΤΗΙΗῸ ΞΕΟΤΙΟΝ. 

ἘΠ Δ᾽ 6 ομκ οὗ Ρειαϑδαίδϑο. 

ΟΒ.4». ἢ. 1-10. 

1 ΑνὉὸ ΗδηηΔῈ ῥσγαγοεα, δῃὰ βαϊὰ: 
Μγ Βοδτί το)οϊσοίἢ ἴῃ ὑπὸ τὰ [96 Βονδ}], 
ΜΥ Βοζτῃ ἷ8 ὀχαϊοὰ ἰη {πὸ 1οτὰ [96 ῃονδ}]}; 
ΜΥ πιου( 18 δη]αγροὰ [οροπϑὰ Μ|1416] ΟΥ̓́ΘΣ ΤΠ 6 ΘΏΘΣΩΪΘΒ, 
Βοοβδυβοἶῖ  τοὐοῖοθ ἴῃ ἸΒΥ Βα  υδί!οῃ. 

2 ΤΠοΓΘ 18 ΒΟΠΘ ΒΟΪΥ 88 {80 1,ογτὰ [6 ον ΔῈ], 
ἘῸΓ {Π6Γ6 18 ΠΟΘ Ὀοβίἀθ {ἴῃ 66, 
ΝΟ μοὗ ἴθ (μογὸ δὴν [πὰ {δ 616 18. 0] τοοὶς 1Κα οὰὺσ αοά, 

ὃ ὙΤαΑΙΚ πο Το ΒῸ δχοθοαϊηρ᾽ ῥχγουαϊν ; 
1μεἴ ποῖ ΒΥΓΟΡΘΠΟΥ οοπι6 Οὐΐ οὗ γοῦ του (ἢ ; 
ον [86 1,ὐγχὰ [968 ον 8}} 18 4 Οοἀ οὗ Κπον]θάρο,ἡ 
Αμά ὉΥ͂ δἰτηδ δοίϊοῃβ δῇ νοὶ ρῃρα. 

4 '6 ον οὗἉ (86 τα ΚΙ ὨΓΥ͂ πηθἢ δγὸ Ὀσοίκοῃ, 
Ἀπά {Β6γ (μαὶ βίαπι Ὀ]οα δτὸ γίγάθα σι αἰ γοηρί. 

δ ΤΒΟΥ μὲ τοῖο [1]}] ἢανὸ ἰγοά {βουβοὶ νοβ ουὐ [0Υ Ὀτοϑδά, 
᾿Αμπά {860 ἰμδὺ ΟΓῈ ΠΌΠΡΤΥ ΟΟΔ866 [1η8. ἐο ἀπιπσογ] ; 
βο παι [Ενοη5] [6 Ὀδυτθα μαίνῃ ὈΟΓΏΘ Βούθῃ, 
Απά 886 ἐμαὶ Βδ( ἢ τηδην οὨ!]ἄγθη μι τα χϑα [660 ]6. 

β ΤμοΙρτά [Φο6δμονδὴ] ΚῊ] ἢ δα τ οί ἢ αἰ ΐνο, 
Ηο [οπι. Ἠ6] Ὀτίπροιἢ ἄοπῃ ἴο [6 στᾶνο (ηἀογοΣ αἴ) δπα Ὀτίηροίῃ ὑρ. 

ΤΈΧΤΟΑΙ, ΑΝῸ ΘΟΕΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

. 1 ΠΙπβοδα οὗ “Φοβουθῃ,"" 28 ΜΗ, 8 ρσχπίθα οορίϑϑ, ΟΧΧ. δὰ νυ ]α., τοδὰ “τὴν Οοά," τῇ ἢ ΒοΙη6 Ὀγϑίοσ 89 
8 γαγί βίο ; ΒΥ. δηὰ Ασ. ομἱὶ ἴἢ9 ψογά. [ὁ 15 Ὀϑίίοῦ ἴοὸ ϑϑρ ἴῃ Ηθρ). τ ΣΕ ΤΕΣ 

3 [“ Βοσδιδθ᾽" 8 οτηἰἰθὰ ἴῃ ναὶ. ΟΧΧ. (ρον ὉΥ οἸοτίοα] ογσου), τοιαϊπϑὰ ἰῃ ΟΠα)]ά. καὰ βυτ.--Τὰ.) 

8 [ΤῊ9 ΗδΌ. Πόσο γορϑδὶβ ἐμ βαδεί. 2. 2), “τά, ργϊ 49," ἰὰ ἃ δαροσὶ. βαῦϑθ. 6] δι δθῈ ἐς 5 {Π.689 
-τ.'.: , ποτὰϑ μα α φπιοία οι, δῃὰ {Πι ΤΊ 45 Η Ἰοοάῖ, ὦ ἀο ποὲ καν, Ἡἰξῃ ἀρῚ Ὠἰσὰ ὍΡΡ’ δαὶ ἐμ15 τοπάοτίωρ πδ8 ΠΕ ἴὰ {18 

Ὁ. ἼΕ, 

[μ᾿ ὁ Κηπονϊοάκοβ." ἘΕπαϊὰ απὰ Ἐτάτηδηπ σοηὰογ “δ οπηηΐβοϊοεῦ αοά,"ἢ 

δ [ΚοιμὉ [κα χε, “ ποῖ" δηά κο ὅνυ. δηὰ αὐτὶ ἴδ οὶ Ἶ"), “ὉΥ δίπι,"" ἰ5 ἰουπὰ ἴἰὰ τδην ΜΒΒ. δὰ .χχ, 
(μοϊά. ἀβὰ νυϊς. βθο τ. ΕσατηδηηἘ Ὠοῖο.--Τ .] 5 ' ᾿ ' 

4 (θη ἐπϑβο ἰῃηξογργοίαϊίου οὔ ἐγ δηὰ Ἵ» 569 ὀχοβϑίίοδὶ Ὠοί6.--Τὰ.] 

Ἷ[Βφ6Ὁ. οὐκῦ, ΒΠ6οΙ. 866 οχοροῖ. ῃοΐ6.-- Τὰ.) 



ΤῊΣ ΕἸΒΗ͂Τ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΑΜΥΕΙῚ, 

7 Το τὰ [Φομονδ] τοί ῬΟΟΥ δηα τηδιχϑί σα, 
Ηο (οπι. Η9) Ὀχϊηροίδι ον δά το ἢ ἀρ. 

8 Ηο γδίβοί ὕὉ 
Αμπὰ [οπι. Δ:α] 
Τὸ βοΐ (ποθ ΘΟ ρ' ὈΥΪΏΟΘΒ, 

Ἣν Ν ουί οὗ (μο ἀυεί, 
Ἰύοιι ἂρ 6 Βορραγ [π06 0] ἔγοτα {86 ἀσηρ 1], 

Αμπὰά ἴο πιᾶῖο [πὰ ὮΘ Τ181κ68] ἔδθπὶ ἴο ἱπμοσῖς [86 [4] ἱΒΤΌΣΘ οὗἉ ρΊΟΙΥ : 
Ἐὸν 86 ὑπα οὗ 80 οδυίμ δ΄ῖὸ 16 [τα [Φόβον], 
Αμὰά ἢ δι βοὺ ἔπ 6 νον] ἀροη {πο μ. 

9 Ἠο γ1}} Κοορ [86 ἴδοί οὗ ἴα βαϊηΐβ," 
ἈΑπᾶ [89 ν]οῖκοϑα 884}} Ἀθ β θην πὶ ἀδυ κη δ; 
ΕῸΓ ὈΥ͂ ΒΓ ἢ 88}4}1} μῸ τηδη [Ὡοΐ ὈΥ͂ Βίσθηρίῃ 

ῳ ΘΒον8}1 88}8}} θ6 Ὀσοῖκθα ἴο ΡΊθ068; 
ὑπ 6 Ὁ ὍΡΟΣ {δθπι. 

[π|}}}] ἡυαάρο ἰμθ ϑῃιὰβ οὗ {δι ϑασίι, 
Απά ΒΘ 884}} [11 ρῖνϑ βίγθηρθμ ἀπίο δ] Κίῃ 
Αμά οχϑὶῦ ἐμ6 Βοχῃ οὗ ἷβ δηοϊηὐθά. 

ΤῊΟ Δανουβα τ 8} οὗ (Π6 Ι,οτὰ 
Ουἱ οὗ Βοδνθῃ 888}} [π|}}] δοὸ ὁ 
ΤῊο [μοτὰ [9οθονυδἘ] βὲι 

10 
88}4}} ἃ 1.8} γοναὶ. 

Φ, 

8 [116 Ἡοῦ. [88 ὯΟ ῬγοΏΟῦΠ ΒογΘ. βοῖὴθ ΜΗ, ἤδγτὸ δ Ὑοὰ Ῥδγβδαροικ. ἩΠΙΘΉ ΓΊΔΥ Σορζόϑαπί δὴ οτί κίπδὶ αν ἢ 
ἐὴο ἰοχί. Τὴ β6η89 [6 οἱ αἰοοϊοα.---ΤΕ. 

9 [ΗοὉ. 88 τὴ6 ἌΣ" [πὰ Κοὐμίδ, αὶ (δ Ρ]αγ. οὗὁἨ Ωογί βυΐϊα ἴῃ οοπηϑοίίοῃ Ὀοίέθσ. (80 αϊκᾳ.) ὙΠῸ Κοίμο 
ΤΩΔΥ͂ Ὀ6 ΟὨΪν ἃ (1 Ρβ. χσί, 10 ἔζοθῃ Ὁ 185 ρΊυσ.; Θοσί, οἱ δὸ Τ6]], βίῃμ.)--ὙὍΠ 8 ̓ ἰνθταν “4 ἰδυογοὰ 

οὔθ," “ ὈοϊΪογοὰ,᾽" γοηδογοὰ ὃν Εγάτηδηη "ἤγοπεν "" (ρἰο0}8).-- ΕΓΔ γοη 98 “ Β}4}} ῬΟΓΪΒᾺ." ΤῊΘ πογὰ τ ϑϑσι 
δγϑὺ “"Ὅ6 8 161," διὰ ἔθ “ Ῥογίβῃ,"" -- 69 Ὀοίπρ 8 βίμχῳ οὗ ἀΘθιτυΓ ΠΟ} ΤΠ ΠΕΙ 

10 [το ΘΙ Κοιὶ ἐδ 5.ης. δηὰ Οοτΐ ρΙ0γ., δηὰ ἐπ νοῦ 18 υἱυυσ. 1ἱϊ. “ ΦοΒοΥΔἢ---ἢ5. Δα ΥΩ Σ 65 Βἢ 
ΩΧΧ.: “6 Ἰωογὰ Ἡ1}} ταῖς ἢ 8 ΘΑΎΘΥΒΘΑΕΥ ΤΟΙ ἀρνίποης ζοτικί αδιεηέ αὐνεγοατγίς εἶ ;" 

“7 οΠουδὴ Μ1}} ἀοδίσου ὑΠ 6 ϑῃθίη [68 ΠΟ σἧἶδ0 ὮΡ ἰο Ὠυγί ἢἰΒ ῬΘορ]θ."" ΤΏΪ δἰ περὶ οῦ οοηϑιστ οὐ ἢ (Ὁ 
ἰδέα Οὐπαπιαγν--Ὀ 

το ΚΘ Ὼ." 

85 δἰ κ.) ἰδ καορίοα Ὦν Ἦ ΘΙ Πδυδθῶ δηὰ ἐμὸ 
οχίθιίης Ηοῦγον ἰθχὶ."-- Τὰ.} 

ἘΧΕΘΟΈΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

ον. 1. Το διρεγεογρίοπ, “δοὰ Ηδηηδῆ 
Ῥγαμοῦν" ἄοαβ ποὶ βυϊ ἘΓΕΡΟΥ͂ 186 οομίοηίβ οὗ 

9 [Ο]ονίηρς ϑοημ, Ἡβλοὶ 18 ποὺ ἜΧΒΟΙΪΥ 8 ῬΓΑΥ͂ΟΣ 

(ΗΒ) Βαὶ 6 ἐμπαηκερί νἱπιρ-ἐοδιμου ἰοὸ 186 
τὰ δηὰ {86 τονοϊδίίοη οὗ Ηΐβ ρίοσγ. ΟἸἹ]οσίουβ: 

“ἩδηΠΔΕ Χαίμοῦ βἰηρθ Ὀγϑῖθαθ ἴὸ 18δῃ 8818 
δηγίῖηρ οἵ Ηΐμ." ὅο ἰδὰ9 ποσὰ “ργδυθγβ᾽" 

(Ἰ95) ἴῃ Ῥβ. ᾿χχίϊ, 20, ἱποϊυἀββ 41} [6 Ῥεβ. 
ἴτοια 1 ἰο 72, ἰπ 186 Ὀγοδα βθῆβα οὗ {ΠῚΠ Κη δηά 
Βροδιίηρ οἵ ἀοἄ δῃὰ πὰ οὐ ῥγοβθῆοθ, ὙΒ 6 [Π9 
μοατί 18 πχοβὶ ὑμβογουρὮ  Υ οοποοηίγαίρα δηα ἀθορΡΙΥ͂ 
᾿τωτηλοβοά ἴῃ Ηϊμ, ἱποῦμῃ ἰμ6 ἴοστῃ οὗ {1 ΚἸῺ 
δ βροακίηρς ἴο αοα ΙρΔΥ 6 Ἰδοκίησ. ΤῊ 
“Ποὺ, ΒΟΜΘΥ͂ΟΓΙ, τοίοστίηρ ἰο οὐ, ΒΡ ΘΑΓΒ ἴῃ 
ἱνὸ ρῥίδοοβ (γββ. 1, 2). [ΟΠα]ά.: “ Η. ΡῬταγϑὰ ἴῃ 
186 ερὶ τὶ οὗ ῬΡΟΡΠΟΟΥ ἐπ ΤΕΣ, 

ΤῊ οοπέεπί οὔτ βοὴν 16: 1) Τῆο πιαπύϊεδίαἰΐοη, οὗ 
ἄεορ )ον ἴπίλο 1 ονὰ δῇ (6 ἀΘ] ὑνόσαβηοθ γουομβαίρα ὈΥ͂ 
ΗΐΪΐπὶ ΟΥΟΥ δραΐηβὶ δποιιΐοβ (γοΣ. 1). Ὑ1ὰ ἸΟΗ͂Υ 
Βίσμι 186 ΤΟυγ- πο θοσθα βίσορθ σἶβθοϑ ἔγοπη [80 
ἀδρίἢ οὔ (86 Βϑαγίβ ͵ουα} ποίου οὐ πῖρῃ, τ] .9 
{6 βοῦσορ οὔβα  ναϊϊοῃ δῃὰ 6 ρ ἴῃ {π6] νην αοά 18 
806 86 ῥγαϊϑοά. Τὴ λεαγέ (88 ΘἸΒΟΎΒΘΓΟ [ἢ 6 Β00]) 
6 {86 σοη ΧΆ] ογρϑη οὗἨ 811] Ῥδ η] δηὰ Ἰου α] ἔδ6]- 
ἴηρθΒ. ΤΟ “ λογη᾽" ἷ8 (16 ΒΥ Π100]---ἀογγθα ἔτοσα 
Βογποα Ρμοβϑβίβ, τ Πἱο ἢ ΘΔΥΤῪ [Π6 μοδα Ηἰχἢ ἰῃ ὁ0Ὲ- 
Βοϊουθηοθα οὗ ρονοσγ--οὗ υἱβοόγοῦβ οὐὺ ΔΏ 
ΘΟΙΠΒΟϊουΒη 668 οὗ ροόῦγοσ, οὗ πιο (86 1, οτὰ 8 ἰῃ6 
Βοῦγζορ, (οορ. ὥθϑυϊ. χχχιϊ, 17; Ῥβ. Ιχχνυ. ὅ; 
Ιχχχῖχ. 18, 258). ΤΒῸ σοροποη οὗ {μ6 “ἴῃ (89 

. Θ Θ ἴδυθῃοθ ᾿ ἐνωσα [5. Ὧο ΓΘΆΒΟῺ ἴο τ ΒΌΡΡΟΝΙῊΡ Ἦθτο 8 τϑίοτϑο 
δαβίθι ἢ ουδβίοτῃ δηοηρς Οτίθηίαὶ τοπηθῃ, (ὈΓΙ868 

δΔηὰ οἶἤογ8), οὗ θοῦ δὲ νου ΠΟΥΏΝ οἡ ἐπθ ποδὰ ἴο 

4}1} Ὅ6 
;" Ομμαδ)ά.: 

ἰῃρ τὴ νοῦ 
ὁ {0979 ἐπ ποὲὶ νυϑδοίοηϊ κτοπηὰ ἴῸΣ σπδηκίημ (0 

." γυ]κ.: “ 

Τοτὰ ἢ οἰ ρἢδαΐξοα (86 ἤδοὶ {πὶ [86 Ἰογοτῖιθ ἔγατηθ 
οὗ ταϊμὰ δῃά ἸΟΗ͂Υ οομβοϊο!βηθδθ οὗ ῬΟΥΤΟΣ Π88 8 
τοοῖ ἐπ ἰδ9 1,οτά, δα Ῥγοβιρροθεβ ἴδ τηοδὲ Σΐἷς 
Ιηδῖθ οοτμπηυηΐοῦ ἘΠ (89 ἰἱνίηρ ἀοά. ΤΒΘ 
“φῃοιβῆ, οροῃοα πὶάθ ΟΥ̓ΟΣ ΣῪ ΘΠΘΙ.16Α,᾽, ἱπἀτηαῖοθ 
{παι [80 07 δηὰ οοὺ {μαι 8116 ΒΕΓ 80] μδὰ 
ἰουπὰ ῬΑΓΟΥ ἴῃ Θχυ ἶπρ ΟΥΟΣ δάνθσβα- 
Τίοβ, 85. οοπίχαείθα σι [86 Β΄] 6 ηο6 οὗ Βυ)]θοίζοι 
ἴο δοτα, Υ ἰῃ Ῥχγοοϊδιμληρ [116 ΝΙΟΣΥ͂ οὗ (86 
Ι,οτὰ ἰπ ἰμδηκβ δμα ρῥσαΐῖθο ἴοσ [86 Π6]Ρ χεοοϊνοά 
ἴοι Ηΐτὰ ἀη {86 εαἰίδοϊκϑ οὗ ἴοοβ. ΤὮθ πα οὗ 
Β6Ρ ΟΥ̓ ἰπ ἴΠ6 Ἰογὰ 15 Ηἰβ βαϊνδίίου, Η15 μοῖρ 
αἰαϊηδὺ Θηθτηΐθδ. ἜΣ ἢ ῬΓγαΐὶθθ οὗ {ῃ6 τη» 
7661} οὗ ἀοἀ πη Ηΐδ λοίέπεεδβ δια ἠρν ἰχὶ πιὰ 
ἩΈΙΟΘΝ 18. 88. ἥγπι αδ α τοοῖ (γ6Υ. 2). 86 “δο]γ} 
ἱπαϊοδίοθ βοσο ἰῃ (Π6 Ὀτοβα βθῆ86 86 ᾿π8 116 δὰ- 
ΓΕΠΟΤΗΥ οἴ ἀοά ἰο Ἔνθ ηρ ΘΑ ]Υ μὰ μαπηδα, 

8. ἱροϊδίϊοῃ ἔγουι ἴπ6 που], Ὀυὶ δ 06 βαπιθ 
τη9 ΗἷβΒ δρβο]υΐα σοσηρ]οίθηοβα οὗ 118 ἰῃ σοπίγαδὲ 
πὶ. 016 ΠΟΙ ΒΙΉρτοΕΒ δ Πα ΡΟΥΙ ΒΗ Ό]ΘΏΘΒΒ οὗὈ ΘυοΥΥ- 
ταϊπρ ἴῃ ἴ.6 δρίλοσο οὗ ἴ86 ογϑαι σοι υ, 88. ἰῃ 85. 
Χοῖχ, 2-ὅ; οορ. 1 Εἴηρβ υἱ]}. 27. 8. ἷβ ονὶ- 
ἀρηὺ ἔγομι [86 ἄου }]6 πορδίύζοη : “'ΟΏ6 18 ΒΟΙΥ͂ 88 
{πΠ6 Ιοτὰ: ἴον ἔμοσὸ 18 ἤοῃθ Ὀοαῖάθ {μ66. ΓΘ 
«τουπὰ οὗ υνΐθ Θχοϊ παῖνϑ Βοποββ 8 ἰμ6 Δοβθῆθβα 
διὰ Δρϑοϊυΐθμοθθ οὗ αἀοα; ἴδογθ 18 πο αἀοἀ Ὀοϑεβὶθ 

ψ]οἢ [86 γᾺ} ἴα αἰϊδοποα, δηὰ τσ Ὁν ἱποῖν ροσϊτοι 
ἐηαἰσαίθ ἐπ ψΟΣΏΘΔη 5 Ῥοβί( οι 88 τηδίαθῃ, ἡ 6, ΟΥ 
τηοίποσ. ΤΏΘτο 18 ἢο ἴζϑοο οὗ Βυσἢ 8 ουίοπι ΒΟ ρ ἐῃ 9 
διοίοης ΗΠ ΘΌγονδ. ΤὴΘ νογὰ φέγοπ “' ΒΟΓᾺ,᾽" ἰ5 996 οὗὨ {9 

ἃ | ποτῆβ οὗ Ὀϑαδβίϑβ, οὐ Πού [0 Ὀϊοτίης δὰ αἀτίπκίηρ, Οὗ 
ἴοτ ΔῺΥ Βογῃ-βδαροά γϑαβοὶ, (αο, ὑῃὴ8 Ὥδσὴθ οὗ 2008 
ἀδυρηοῦ ΟΟγο- ἤρου “ ῬΡΑἰθίσμοση," Δ -.2.}}} 1 τ με 
ΒΟΓῚ "), δηα οἵδ τηοπηϊδί η-Ὅθαϊς. 1 δἰρση 68 8150 “ χα 
οΥ̓ Ἰίρῆς," ἀρὰ πὸ ἀογίνοα νοτὺ "“ ο ϑυἱῦ ΓΑ οὗ Πρβλ," 
88 οἵ οβοβ, χΧχῖν. 29. ἘΤΟΙῺ δ ἰποογγοοῖ γ8ῃ8» 
Ἰαιϊίου οὗ ἐὴο Ὑυ]κ., “ ποσηθα ᾿᾿ ΡΥΟΒΘΌΪΥ ΘΆΤΩΘ (48 6680» 
ὨἰὰΒ δυχροϑϑίβ) ἐη6 συϑίοϊῃ οὗ {Π6 Θασν ραϊηίοσθ οὔ σορσθ"- 
βοριίηρς Μοθ98 Ἡϊδὴ ὨΟΓΏΒ.-- Τὰ ]. 

Φ [Τρ δορί. ἰμδοτίβ ἴπ τόσ, 10 ἃ ααοίοιίοη ἤγοσα 726γὉ. ἰχ. 23,94 ἀἰ οτίπα δΙΚΉΗΥ ἔγοτη ἢ 8 
Φογ. ΤΠ ΟΠ δ1ἀ. ρβίνοα ἃ ῬΑΓΑΡὮΏΓΑΒΟ οὔ ὑπὸ βοὴ Γδί 6 Υ [ΔῈ 8 ἰΓΔΉΒΙ Αἰ ΟΏ, ΓΘ 
ἴο [πο ῬὨΠΠΠ153ι1π68, ΝΟ Ομδάηθσζασ, Μοσζάθϑοαὶ, ἐμ 9 ασθϑ δ, δὰ 

Γοβοης ΟΥϑοκ ἰοχὲ ἴῃ 
ὀγγίης [86 ψογὰβ οἵ [9 ΒΟΥΘΣΩΙ ΤΟΧΒΘ5 

Μαροκ.- Τὰ.) 



ΓΗΑΡ. 1. 1-10. 6ὅ 

Ηΐμι, Ης βῆδῖοβ ἔμὸ ἀϊνίηθ δοΐηρ [δγ. δοίη 
υπὰ 56} πὶ π ποηθ; ἐλεγείογτε Ἠδ ἷβ δρατί 
τοῖα ΟΥ̓ ἱῃσ Ὠυμηδη δηὰ θαυ }υ, δπὰ 1ἰδοὰ 
ὉΡ δῦονο 1ϊ."-ἰὴθ πογὰβ “πόσο ἴα πὸ στοοὶ {16 
οὔν Οοἀ," Ἔχργοβθθ (16 δίοῃοηθαβ δῃᾶὰ δχοϊααὶγο- 
Ὧ688 οὗ (ἀὐοα᾿Β ΟΠΆΓΔΟΙΟΙ 88 δοῖ οσίι ὉῚ [09 ὩΔΙῚΘ 
τοῦ, ΤῊ 5 ΒυρΡΟ ΟΣ οἱ αοά ἰο 411 ΘδγΥ δηὰ 
ποτ! γ Ὀοΐηρ, (κὲ6 Δ᾽ϑο]υΐθ ΚἸΟΣΥ͂ Ὀογοηα δὐοσυ- 
την δηϊ6 δμᾶὰ Βυσωδη ἄοοθβ ποὶ ὀχοϊυάθ, θυΐ ἰδ 
186 σγουπὰ οὗ Η!] 861 ον οἰ δου δ (μ6 ΕἾχοά, [Πη- 

Ὁ]6, [τον δὉ]6 διὰ ονοσυ ΐηρ ΘΑΥΙΔΪΥ 
δὰ υπιδη. ΤῺΘ “ον Οοα᾽" ρῥγοβυ 189 
τονοϊδιίοη οὗ αοά ΒΥ σοὶ Ηδ, 88 (ἢ 6 ἯΟΙγ Ομο, 
[δ8 ελοθεπ Ηΐδ ῬΘΟΡ]ΪῈ ἰὸ 6 5 ροδϑεβδίοη, 8ι- 
πουποοά ΗἱτΩβ6 11 ἰο ὑμ:18 ΡΘΟΡ]ο 88 ἐῤοὶγ αοά, δπὰ 
τηλὴ6 8 οὐυεπαηξ χὶι ἢ ἰμθ. ΤΘ ΒΥΙΠΌΟΪΙΟΆΙ ἀ6- 
εἰσυδίΐοα οἵ (18 οονοηῃδηί- οὐ Ὁγ ᾿οοῖ, ἩΔΒΙσΒ 
ΟΟΔΌΓΒ γα ὈΘΏΓ]Υ, ΜᾺ8 βυχροβίθα ῃδίαγα ΠΥ ὈΥ [86 
οπῆφυτδθοη οὗ 86 στουημὰ ἴῃ Ῥαϊοαίΐμθ, ὙΠ 6 ΓΘ 
ΤΑΆΒΒΟΒ οὗ τοοῖς δυττουπάοα "Υ͂ δίθορ ῥτγοοΐρίοθδ 
οἤδιοά δὴ ἱπιᾶρο οὗ β014 δηὰ βιυγθ ρῥγοίθοϊοῃ. 
ΝᾺ 8 8 "ΠΕ ἼΣ ὖνν ἔστη ὈΠΏΔΚΑΌ]6 ΓἈ1}.- 

688: πὰ 1ζ 18 ἰῃ6 ΙΔΟΓΘ ἢ ἴο δὰ} 
{μ14 δισϊαΐθ ἰο θ6 Βοτθ βεῖ ΠΝ, ἐέέδιας Γτα 
τοϊδίϊοι ἰὸ Η 8 ρΡθουρ]δ 88 οουνθηδηΐ.οα 18 δβεβασηρα 
ἴῃ (16 τογάβ ᾿ ουν αοα," ΤῊ τὔδις 88 Ε 
Αἰχηϊβοδοη οὐ κι πιεδδ δηθὰ ἱπάοαίσιοι Ὁ] 
ἰγασ που ἴθ Ἢ ουϊ. χχχὶΐ. 4, 4180; ὙΔΟσΟ ἰΐ 
19 ΟἸΘΆΓΙΥ (6 βδῖὴθ δ ΓΝ “ΑΒ Ἄ] 686, ΡΒ. 
ΧΤΝ, 8, (2) κᾳ.; χοεὶϊ, 16.}-- μῸ Ῥγοδθυρροβὶ θα 
ἶν 1ὴ6 ΚΑ ΘΡΟΝ, Φ(Πογο 18 ὨΟῺΘ γκεῖαα ΤἼθα." 
δεδονδῃ, δα {μ6 Ηοὶν Οπε πῖλο 888 τουθαὶϑα Η]π|- 
β6 [τὸ Ηἰδ ῬθΟ}]6 88 ἐδεὶν Οοἄ 'η Ηἷδ8 ἸΟῪ 6ἱθνδ- 
ἴοη δθογθ {86 δδυί ἢ] δηά Βυμπηδη, δη ἃ ἰβ αἰοηδ 
(δε ἐπ|ὶν οχίδιίης ᾿ἱνίηρ αοά, 16 ἴον (818 ὙΦ 
ΙΌΔΘΟΏ ἐπ ὔοοξ 8190 ἴῃ [86 δϑβοϊυῦθ βθῆβθ, ἰῃ9 
ὈΠΟΙΔΗρΡΌΔΌΪΟα, πρῃΆΚαῦ]ν ἑαυ λδ, ἐγυδιιοοτίδν 
Οοὐ, δηὰ {πογοίοσο οἰ δἰ τὴβ τὰς πιθῇ, ἰοὸ πο ΗΘ 
[28 τουθδὶοὰ Η]π|86] 858 ἐλεὶγ αοά, δπὰ 18 ἱκπόνγῃ 
88 ΒΌΟΝ, ἀποοηαϊεοηοα οομαρ]οῖθ οοπἤάδσηοο, 88 ἰὶ ἰδ 
Εχργεββο ἴῃ (ἷβ Ὀχίοῖ βοηΐθηοθ, “ποπὲ ἰδ ἃ τοοῖ 
Κάε οι; Οοα  Ἶ 
τ ΤῊΝ ταδηϊ οδίδιουβ οὗ ἴμ6 ΒΟΥ δηὰ {81} {π| 

Οοὲ ἴῃ ΗἾδ6 οοπάυςί, 88 1Ε 8. ἀοίογπχϊηοθά ὃγ Η]Ϊ8 
οπιηϊδοίεποδ Δ οπιπίροίεηοε, ῬΑΥΟΥ ἴον 189 
«προάϊν, ῬΑΤΕΪΥ ἰονΆτα 8 {πΠ6 σοαΐν, γοτρ. ὃ 8). 

γες. 8. ΤῆοΘ πορείίνο ρδγίίοϊο 18 οταϊ θα Ὀοΐοτθ 
ἔρμο οαἢ ἢ (ΝΣ) 88. θεΐοσο “βροδαὶς " κὶ (31), 
δη [06 Β6Ώ86 τοι ίιῖτεα ἐμαὶ ἰδ Ὀ6 κυρ ρ!!οὰ (ὥς. 
Βοηΐυμ, 8152, 3). ῬΑΓΟΥ ΟΥ̓ [86 “τοογο,"} Ἂν 
ποσὶ γ, “ἀο ποί ἰῃοόγθαθθ ἰο κ.»"---ΤᾺ.] 
ῬΑΣΙΥ ὺγ 16 ἀουθ])ίησ οὗ (6 ποῦυῃ [ΠΤΙ3 
“ργῖ6.» ἴῃ ἙἘπρ. Α. Ὑ. {86 ᾿ηϊοηῖνθ ΠΡΌΣ ΠπΕ 
ἰδ το ἐγοὰ ὈΥ “Θχοθϑάϊηρ,"--  Β.], (16 Ὀοδδίδι 
Υδυηιπρ Ομαγβοίογ, [16 μϑυρ Υ 8βοὰ] οὗ {86 πη- 
ξοά]γ 16 ομδυβοίοσζοα, βου ᾿ίθο! ἢ, δα 1ὑ οἴθη 

ΦΓΤΉ6θο 1668 δτὸ ποῖ ῬΓΟΡΘΥΙ͂Σ ἰπαἰσαϊοα ὃν ἢ ποτὰ 
“ ΠΟΙ," αὶ τηΔν ὍΘ καϊὰ ἰο Ὅ6 οΘοπηθοίθα ΝΗ ἢ δηῇ δὰμ- 

ϑ ἫΥ 10ὴ6 ἸΟΩΥ Ηδ0. σοποθριίου οὗ ἔπ 6 Ὠο]ίηθϑβε οἴ 

{ Β ὃ. : “ΤΔε τ1ῃη6 πδὴθ 'Μ}δλὶϑ σΟΤΠΊΟΏΪΥ͂ 
δρρι δ ἴο Οὐαὰ 850 ΘΑΥΪΥ δ {πὸ ἰΐπια οὐ Μοβϑβ, νὴ ΤΊ ΔΥ͂ 

Δ ΤΉΝ ΡΣ Γι Ὑπὸ ΣΥ ΩΣ ΤΩΝ ΠΟ τς ," (Ἶἕαπι. ἰ. 6: ἰἰ. 12), δὰ ΤΩΥ͂ 
θοὰ Ῥ(Νθω. 11. 38)..-- ἐκ]. 

Ἥοτο ΘΓ “ἴἼθΥΘ 8 Ὡοΐ δ σοόοῖ τὸ οὗ αοα," 
ΕΠ Β Ἀ 

ὁ [ΤῊ ἷκ ἰα ηοἱ οσοττοσί. ΤΉΘ Ὥρα. ἰα ποὺ οὐ οαὰ Ὀοΐογθ 
5 Ἵ γῆ] ἢ 15, δοοοταϊηρ ἴἰοὸ ἰῇ ΗΠοὉ. σγηίαχ, πϑγοὶν 
δὴ Δρροηάασο οὔ 35. ΠΑ, ἰογττηίης πίἰΐϊῃ ἰξ ὁ θΟΠΊΡΟΙΤα 

Θ Ὡηοη.--ΤῊ 8 ΡΘΓΆΧΓΑΡΗ ἰδ ρΓΟΡΟΣΥ δδαϊκηϑὰ 
θόση. ἰο νοῦ. απ κω ἘΕΕΡΟΥ 

ὄ 

ἄοοθβ, ἰπ διτορδηὺ πΌσάβ, δη ἃ Ὀθοου ΐηρ, 85 1ὺ ἬΕΓΟ, 
μ᾽ αὐ δῇ Ὠδίαγο, ἐλ Ἀπ γηδήστς , “ἰαἱξ τὰ ὰ 

, Ῥτουαϊν," πἰδπὰβ ἰῇ οοηίγαϑί πὶ Θ 
μέλμα οὗ Θοάα ἀτδηάσισ ἰῃ ΗΠ 8 ΠΟ] ποθ, δῃὰ 
γῖῃρθ οὗ [Π6 ΤΏΟΣΘ ΒΏΔΤΡΙΥ ἰΠ|6 οοηίΓαδὶ θοίσοθῃ 

Βυμλδη ᾿χσίἀθ δηὰ (6 Βυμλ}}ν πο ἰΒβ ΔΡΡτο- 
Ῥτγϊδῖθ ἱονχδυὰβ [86 μοὶγ Οοα, ἑοτάορ ΤΟίγθηοθ 
οὔ ιδ6 ποχὰ (Οεἰδέ ἀ. ἰϑοῖ. ΤΡοοδὶς 2, 282) ἰο (9 
ον Πριβιις, πο τοῦ ὑρρὰ [ὉΓ ἀοίδῃοο, δπὰ ἰῃ 
ὙΠ] Οἢ Ῥγ] 6 ψϑ [6]. 16. υπίθῃδὈ]6, ἴ[Π6 ΗςοὉ. ποί 
Ῥογτϊηρ ἴ. ὙΠῸ ἑαϊκίπο πὶϊἢ 80 ΤΔῺΥ Ρῥσγουά 
Δα διτοχζδηὶ Ἡογὰβ βίβῃβ 1η σοηίγαθὶ τὶ ἰ80 
ὀχργοδδίοη οὗ ΒΠΡΊΠΙΥ δηὰ ρταιί 46 1 γοῚ. 2: 
ΦὙΜΥ τοῦ 'ἰβ οροπθα Μ]166, εἰδ., ἔμθ σα 18 ὩΟἢΘ 
ΠΟΙ γυορώτι Ἴ ΡΟΝ “δἰτοβδῃοθ᾽ ΒρΘΟΙΔΠΥ 
ΤΊΔΓΕΒ {86 λίν ἰαἰξ δβ ἰῃ6 Ἔχργοββίοῃ οὗ ἃ Ὀο]ά 
Δοῆδηὲὶ βου], το Μ1}1 ποὺ Ὀοηά, δηὰ πλδη  οϑίβ 
ἀιβθι  Ῥδυι ου ]Υ] ἰοτασὰβ [06 ρμίουβ δῃὰ αοὰα- 
ἔδασγίηρ Ὀγ Ὀο]ὰ ποχάβ, οοῆρ. β. Ιχχυ. 6; χοῖν. 
4. χχχὶ. 19θ. βίμα οἵ τωὐοτγά, σογτοβροπαϊης ἰο [9 
Ῥτγουά πδίυγο, δγΘ Βθσθ δι ρ ἢ δδβὶΖοα, θθοδῦδβθ Ὑλιδὲ 
[Π6 Βοδτί ἱμ οὔ π6 πιο ἢ Μ|11] αρϑαϊκ. 
ΗΪ8 νόμου δ δυρρογίθα ΒΥ γμοϊπιίης ἰο Θ06᾽ 5 

οημιϊβοίθηοδα τη οπιπιροίεπος, ἴῃ τ ἈΙΟΒ (16 το]ου 
οὗ Ηἶδ8 λοίήπεδββ ἰοὸ εἐαγίλίν ἀπὰ λα (ὨΐηρΒ δ 
βῃοσῃ. “1ν Φομουδὴ ἰβ 8 αοα οὗ οτηηίβοίϊθηοο.» 
ΤῊΘ ρὶυ. “Κποπν)οάροθ" (Π1»1) ἱπαϊοδίοβ ἐμαὶ 
αοά Κποτβ δὰ ἷβ δοαπαϊηἰθα πὶ ΘΥΟΓΥ ᾿π6]- 
γίάυδ] τπΐηρ, “ἂς 88 δ ἰδ γαϊϑθα δΌΟΥΘ ΘΥ̓ΘΥΥ͂ 
ογοδίθα ἰδ, δῃὰ π8 Ῥχοβοηῦ πὶὶ 41} (πἰηρῃ 
δηά ογοδίαγοθ, 80 (ΠΟΥ͂ ΔΙῸ Ῥγοβοηΐ δὰ πον ἴοὸ 
Ηΐμὰ; δηά ἰδ 10 ΘΧΡΓΕΘΘΕΒ 186 {πουρλὶ ὑἱπαῦ {89 
οοηογοῖθ οοηίοηϊ οὗ (ἀοα᾽β Ομ βοΐθποθ 18 ον τγ- 
τπΐηρς βηΐϊνθ δηᾶ ογοδίοὰ. "Ὁ ΤῈ ῥγουὰ δῃηὰ Ῥοϊά 
ΤΏ6Ώ, ἯὮΟ ΒρϑδΚ βὸ Ὠδυρδί γ, τασβὲ σθοο ]θοῖ ἐπαΐ 
(οὐ Κηονσ 81} ἰμποὶτ ἀθϑάβ δῃὰ ἤθασβ {πον ΟΡ 8, 
{μαὶ (μογοίοσθ ἱΒ6Υ Ἵοδηηοὶ Βασαν ἔγοη ΗΠ]8 
ΤΌ]6.---ϑΘοοη]γ, γοίδγοωοθ ἰ8β σηδάθ ἴο Οοὐ᾽β 

, ΤΟΙ ΟΠ ΓΟ] 411 ἱπῖηρβ δοοοσάϊηρ ἰο ἃ 
ἐχοὰ ὈΠΟΒΔΏΖΟΔΌΙ6 ρ'δη. 788. πχυβὶ χϑί ἰηαυΐτθ 

ἩΠΟΙΠΟΣ (86 “΄δοιἰοῃβ᾽" (ΠΝ Ὁ) ἴα ἴο Β6 ππηᾶονῦ- 
βἰίοοά οὗὐἠ Βυμηδη οὐ αἀἰϊνίπο ἀοοᾶάβ, δῃά ἱβθὴ 

ἩΠΟΙΠΟΓ ἨἯ͵ ΔΙῸ ἰο τοδὰ “τοὶ; οὐ) οΥ ἴ86 Θοτὶ 

ΦὮ} γ Βΐπι᾽ (. Τηο ἢγθὶ χηρδίΐοῃ οδη Ὀ6 46- 
οἰἀθ οὐἷγ ΕΥ̓ ἴμ6 οοπηθοίζοη, ΤᾺΘ Ὀγθοραϊΐης 
οοῃίοχὶ Κα ποῖ οὗ 6 ἀοδεοάβ, Ὀαὶ οὗἉ ἱπ6 πογὰβ 
οὗ πηροά Υ πιο. [ἴπ Ὑμδὶ [Ὁ] Οὐ 1ΐ 18 δ᾽ Δ 1 Σ] Υ 

[ποῦ τΟΥΚΒ δπὰ ἀθοᾶβ οἵ πηθὰ {μαὶ διὸ ἰγεδίϑα οἵ, δ 
Ὀαι ἰλ6 οοπάϊίοημβ δῃὰ σοϊαίϊουβ οἵ Βυταδη 110, 
πὶ τ ΐοὰὶ αἰνίηθ ΔρΘΏΟΥ 88 ἰὸ ἀο; ἰπ τσ. 4, 

. ἰδ [πουρῃΐ ΟΧΡΓΘΒΑΙΥ ΘΟμἤπ68 ᾿{86] ἴο ἀἰνηθ 
ΚΑΣΤᾺ Ἧγο οδηποῖ ἐδμοσοίοσθ πὶ ΒΟιοΠΟΥ 
(ΑΘμγθη]οβο, ὑπ ἰ000) ΒΌΡΡοΘΘ ἃ αποβίΐοη, δηά, 
τοἰαϊ πίῃς [16 ΚοΙΒ1 Ὁ, τοθαοσ, “ δηὰ τὸ τοὶ ἃ 
ΤΔΟΒΘΌΣΟΟα Ὁ (ἢδὲ 16, “18 Ὡοΐ σατο βοὴ [Ππδὶ Πυτηδη 
ἀοοράβ 8}8}} ποὲ Ὀθοοῖηθ ἱπιιηοάογαίθ, ἱπβοϊοηί Ὁ 
πον, 1} ΤῊ ΘΒ, δαοριίηρ [π6 Θεοῦ, “ δηὰ Ὀγ Πἰ πὶ 
ΒΟΙΟΠΒ 8.6 τηθϑϑυγοᾶ," (δὲ ἴη, “Ηθ ἀρίοστηΐηθβ 
ΒΟῪ ἴα Βυμηδῃ Δοϊηρ᾽ ΤΏΔῪ κῸ;" ποῖ, πὶ ΤλλέΒοτ, 
ῬΒΓΒΡὮΓΑθΟ ἴΠο 1,οτὰ ἀο65 ποῦ δα ΕΓ δυο οοημἀυοὶ 
ἴο Ῥγοβροσ." Βυῖ, 1 τὸ πᾶν ἰοὸ βὺρ ΟὨΪΥ 
ἀΐϊνιπο ἀθθάβ, ἐμ {πὸ ἰγαπβίαιΐο “(0 ἠἕπι οὐ ὃν 
λῖπι δοϊζομβ διὸ ποϊμηθα ΟΥ πηιθαβαγο ἢ 18 σογί δ! Ὠ]Ὺ 

4[Τ|.ο ΗδθΌ. οι. τηϑδῃβ Ὧοὲ τῆοτο ἴΠδῃ “ τοδὶ Κκπονν- 
Ἰοάκϑ ;"" ΟἿΣ Δυϊ τ᾽ 5 οχροβίιίοη οδηηοῖ Ὀ6 βοίίθη ἔγογ 
τὴ9 δίπηρὶο ΗΘ. ψοτὰ, Ὀιιϊ ἰ8 Δ ἱπιογρτοίδείοῃ [πῖο [ἢ 
ποτὰ (ἼΘΓΘ ῬΓΟΌΔΟΙΪΥ Μδιτδηϊθα) οὗ ἰάθδ88 κοίθῃ ἔσζοσω 
[9 βοσίρἐΓΘΆ ἱῃ ΚΟΏΘΓΩ].--ΤῈ.} 
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τοίοστοα ἴο ἀν ΤΥ κὸὰ ἀμ ἘΠΕ 
ΟΥ̓ ἴῺ { 16, ἀοιίοσταϊηοα ῦ"-- 

ἐνψο ἀνε τα τι τς βεέιι γος ἐπε. 8 
ἴεσ. ΤῺ ἱδουρδῖ, [μο, 18 (μἷ8: δ ΔοίΟη8 8ΓΘ 
ποὶρμοα, πλοαβυγοα, ἢχοά,; ἨδΡ ἴῃ Ηἰ8 
ὙΌΣ ΚΙ Ὡρ,, ΟΥ̓͂ ὙΠΟΒΔΏΡΘΑΡ]Θ Ρϑμβ δβί δ] Ἰβμοα ὈΥ͂ 
ΗΙ ΒΟ ἐμαδὺ ὩοΘ οδὴ ἔγοθ Εἰτηβοὶ  ἔγου ΗΠ] 
οπιπϊροίετος, ΔΒ ΔΟΠΘ 680 ἘΠ ΠαΣΑῊ ἔσομη ΗΒ 8}}- 

γυδαϊηρ οπημνίδοίοποθ. Αρδϊηδί ἴἰ86 ὀχρ δηδίϊοη 
“Ὁγ Ηΐπι {Π6 δοίζοτβ οὗ ἤθη δζὸ ποῖ ῃοα᾽ (Βυη- 
Β6Ώ : ΒΟΟΟΙΟΪηΣ ἴο πὰ ᾿ξ νυν ΜΟΙ), ἘῸ 
ΤΟΡΟΣΙΥ͂ ὉΓΣΩΘΒ: ὙΟρΒ {80 δρίτια, {86 
οδσίβ οὗ ἘΣ (Ρσονυ. χνἱ. 2; δ 2; χχὶν. 

12), θυΐ ποὶ ὑποῖν ἀθοᾶβ, ΤΆ ΐΒ Ἔχ γ ββΊ ΟΣ 18 ΠΘΥΟΓ 
ἴουπάα." 1 8 ψιϊπουῦ στουρά, Βοτόνοσ, ἱμαὶ ἢθ 
ἰπίγοάποοθ ἴμ0 ἰάοα οὗ τί σλέοουδπεδδ, εἰποθ τὸ μδνθ 
ὮοΓΘ ἰο ἄο τὴ ποι μΐηρ θαι [86 ἔγοοθ, υῃτορίχὶοοα 
ΔΟΙΥΣΥ οὗ (μ6 ἀϊνῖπο οπιπίροίδποε, ἴο ἩΒ]ΟὮ, 88 ἴο 
Ηϊβ οπιηϊβοΐθησθ, 0 8ΓῸ βυθο υΐο Υ δυ]οςί. 
Τὸ οογσθοίῃβεβ οὗ (18 ἑηιοσργοίδιϊοη 18 ΟΡΘΏ ἴο 
ουδί. ΤΠ οοποορέοη οὗ πο οὶρμῖηρ ΗΒ οΥΤὰ 

ΔΟΙΟΏΒ, δοίην πὶῖὶῃ ργυάθηςς δηὰ ἰοσγϑοδεὶί, 8 ποῖ, 
1 Ὀ6Ι1ονο, Ἰουηά οἸβον μοτο ἴῃ (6 ΒῚΡ]6; {πὸ Ηἷρῇοῦ 
οοποορΡοῃ οὗ ἱτηπηυ 819 Ἡ]θάοπὶ β ΟΥΟΓῪ ὙἤΟΓΟ 
Ῥτγοβοηΐοα, Οὐ ἴδ οἴμορ μδπηά, {πὶ ΜΓ Ιρ ΝΒ 
ἐμθ δοίἰοῃβ οὗ πγϑῃ, ἱῦ ποὶ (858 Κι αἱΪ βαΥ8) ὀχρ οῖ} 
εἰαίθα, 18 γοῖ ἱηγοϊνοα ἰῇ ἸΩΔΏΥ ρδββαρθα, ἰῃ 
ἴῸΣ Ἔχϑιωρίο, ψ ΐοῖ βοὶ ἕοσι ἢ Η18 σὶσμίθου γοίσγὶ- 
Ρυϊδοη; 88, “ἼΒουὺ σοῃάογοαὶ ἴο ἜΘ ΟΣΥ τηδῃ δοοοσά- 
πο ἰο ἷ8 σου (Ρα. ᾿χἱϊ. 12); “Αοἀ 8})4}1 Ὀσί 
ΟΥ̓́ΘΣΥ τΟΙΚ ἰηΐο ἡυάρτηοη!᾽) (ΕΟ. χίϊ, 14); δὴ 
σΟΏΡ. ῬΒ. χ. 18; χὶ. δ; χίν. 2; Ρσου. χν. 8; 9500 
ΣΈΕΙΤ. 21, 23; ζει. ἴα. 23, 24: τος ὦ πε Απὰ 
18 ᾿πίογργοίδιϊοη Ἀρτθοθ ΥΘΣῪ ΜὍ6]] πὶ Θ 60ῃ- 
ἰεαχί, ΤῊ ποσὰ ἐπ ὐη8» πῶ ψ6}} ἱποϊυάα 4]} 
οχ μὲ δ᾽ ἄοηβ οὗ ατηδη οδδσγδοίοσ, δηὰ [π6 δηι86- 
βἰ8 ἰῃχουρσβουΐ (6 ϑοηρ 18 θΒοεΐψγοθη (ἢ 6 ἩϊΟΚΟά δηᾶ 
186 σἱρμίοουΒ. ΤῊΘ ἐδουρμὶ, {Βογοίοσο, πιδΥ 6: 
ΦοΠον δὴ 18 ΠΟΙΥ δηά ἱπαμηυϊδῦ]6. αἷνθ πο Ὅχῆηϊ- 
δου οὗ Ῥτιας, ἴίογυ Ηδ Κῆονε δῃὰ μοῖρ ῆβ ΥΟῸΣ 
δοίοη8. Ηο γονοσβοα υμλδη σοηαϊίοηβ, Ὀσηρίηςς 
ἄοπτη (ὦ 6. {μ6 π]οῖκοά), δῃά βοϊπρ ὑρΡ (ἰ. «. [88 
τἰ ξἈίθοιβ). Ἐχροβίϊογβ δτθ δρουΐ δῇ ἀϊν! ἀοα 
Ὀοίποοη {8686 τονΝ ΟῊ ὐα τόσος 18 Εγαϊηδηη 
ΔΘ Ταγρυμι, ϑορί,, ΤΠοοάοτοὶ, Ῥαίγί οἰ, Κ αἱ]; 1η 
ΆΥΟΥ οἵ [Π6 οἴμον, βὅζγχ., ΟἸασκο, Ηθησυ, Ενδ]ά ; 
ἀουδι!, Ψαυ]ρ., ὅγηορ. Οτῖϊ., 6111, Ὑ)ογάβιποσίῃ. 
Ῥεαΐῖ, χαχίϊ, 4 ἀοοβ ποῖ βϑϑῖὰ ἴο βδᾶγ οῃ [868 ἀδοῖ- 
βἴοῃ, ἴοσ ἴὑ ἷβ Φομοναβ σἰμηϊθουβμθεθ ὑμδὲ 8 
ΔΠοΓ ΘΙ ΡἢΔ6]Ζ6.---ΤῈ. 

γ ετ5. 4-8 ΓΙ ΟΡ ΘΆΥΤΥ οὐὐ [86 ἐπουρῃὶ οἵ Οοα8 
αἰπιϊσλέν τοογξίπο ἵπι λυπιαπ ἰΐε ὃν α δεγῖδδ οὗ δλατρὶν 
οοπίγαδίεφαϊ ἐλαπισεβ οὐ Τογίμπα. Τη ἰιΐβ 1ὑ 16 αδϑιιπιοά 
{παι οὐ οτηηϊροίοπὶ πονϊκίηρ ἰβ }ιεδί, Ὀαὶ 1 18 μοὶ 
ἘΣ ΟΟΥ ἀρφοϊαγοα 111] αὔἴοσσασγαβ. “ὙἼμῸ ῬἈχγο- 

πᾷ ἱπουρῃὶ 18 σαττίοα τίμιον: ΕὙΟΣΥ͂ ΡΟΤΟΣ 
ὙΠ Οἢ Μ11}1 Ὀ6 Ββοιμοϑίΐηρ ἰπ 186} 18 ἀοδίγογοα ἘΥῪ 
μ6 Τογὰ; Ἔν γΥ Ὑσθαϊχηθβα, τ οἢ ἀθαραΐσθ οὗ 1ΐς 
ὦ 18 ἰγαῃβίοσιποα ἰῃΐο μόνον) (Ο. ν. Θ ον] Δ ἢ). 

ἴο Ὀ6 
ποῖα 
οδῦδο οὗ ἴβο νυ 

, ὙοΥ, 4, Ὰ.8 ἴῃ 188. χχὶ. 17 τὸ πᾶν δοιυβ οὗ δεγοσβ 
ἀπθμ οὗ λεγοοδ οὐ ἐδλὲ δοιυ, Βο Ἀδτὸ [Ππ| βυτηθο! οἵ 
ὉΤΏΔΠ ὙΟΙ δηα χηϊσού ἰδ ροοο8}}Υ ρμυὶ Ηχπὶ ἴῃ- 

βἰοδὰ οἵ 89 Ρ Βι  ]6ςί. τὶ Ἐχαπηδηη 
ἰγδῃβ] δίοβ : Κ (86 ΒοΊοοθ οὗ ἔπ μον ἃγὸ οδϑὲ ἀότῃ," 
ψ  ϊοῦ ἴηι ΒοονοΣ, οί γἱηρ ὉΡ [86 ροσίϊοδὶ ἴοσγτα. 
Βοείίου: “Ἴπ6 μονα οἱ Βοσοθβ δ Ὀσόκοη." δ ἴῃ 
188. χχὶ, 17: “186 τεαϊάπο οἵ (6 θοττ οὔ ἴῃ Πογοαβ 
Β..6}} Ὀδοοῦλθ 81η8]]." --- ΤὰῊ1ἢ Τῆῇθ “Ῥγοόϊζθη᾽" 
(ὉΠ) χοΐοσε, δοοοσάϊηρ ἰο [86 βθῆβθ, ἰο 186 Ἰδίΐθὺ 

(εἶποθ “Βοσοοβ᾽ ἴδ ἐμ Ἰορίοδὶ δι ]ος!) ἱπείεδά οὗ 

ΤῊ ΕἸΒΩ͂Τ' ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΑΜΌΕΙ, 

ἰο “Ῥονα," 186 Ὀτοδϊκίηρ οὗ ΒΊΟΣ ἱπαϊοδίοθ ἐπ 
Ὀγόκθη ΡΟΤΘΥ οὗ ποθ Ὑ8ο, κα Βοσοθβ οὗ {8μ6 
θον, ἰσυδὶ ἰο ἐμποῖν ταῖρι, Τη6 εἰτοῦρ διὸ ονοσ- 
ΘΟΠ16 ὈΥ (οἀ, 85 ἃ ΠδΙῸ Ἰοβϑα ᾿ἷβ ΡΟΟΥ ὙμοΩ 18 
ὈΟῪ ἷ8 Ὀτοκθη. Τ6 δηι ποεῖ: ΚΑ πά ἐλεν ἐδιαέ 
δἰωπιδίοα [οτ, εἰωπιδίς} ατὰ σίγα ἱᾶ εἰτεποίλ." ΑΒ 
Ββί Ὀ]ἸΏς, ἰοιίογῖηρς ἐπα  σαὶθα θα κηθθθ δηὰ ον - 
ΘΥΙΘΒΒΏΘΒΒ, 80 “Ῥεὶπηρ ρίγ 64 πιῖ} δίσουρίὴ ἀς- 
Ὠοΐοθ δίηρθθ ἴοσ ὑδί.16, ΡΟΣ ὑγὸ ἴοσ Ὀδέι]ο. 
ΤῊΘ δβίσοῃρ Ης ἀοργίνοθ οὗ βίγοηρίη, [Β6 Ρου σ] ΟαΒ 
Ης τρδῖοϑθ βίγοηρ---δοοοσάϊηρ ἰὸ ἴ86 ἔγοο ποσ κῃ 
οἵ ΗΒ ρΡοττου. 

γαΣ. δ. Το “4111, πῆο ἰπ ἴ6 δρυπάδπος οἴ 
{πον τϑϑ! δὰ ἢο ποοά, ανὸ ἱσοὰ {μβογηβοὶνοβ 
ουἵΐ ἴὼγ Ὀτγοδά, μδί ἴβ, τουδὲ ϑασ {ποῖγ Ὀσοδα ἴῃ 
ΟΥΘΣ ἴο ΔΡρϑᾶβο [μεῖγ Βυῃροσ. Ο ἐλε οἰδλεν λαπα, 

1Π6 ΒΌΏΟΤΥΥ “ο68860᾽ (ὙΠ) Εἰπὸν “ἴο ΡῈ υστΥ,᾽ 
ΟΥ, “ἴο νοτΐκ ἴον Ὀγοδά. Το ᾿δίϊοσ ἷβ Ῥγείοσα Ὁ16 
ΟἹ δοοουηΐ οὗ 16 οοηίγαδί πὶ “Εἶγο ἐποβοῖνοβ 
ουῦν ἴὉΣ Ὀγεδά᾽ ἰῃ [6 βτβὶ οἰδυβθο; βο Ἡοσογ 
(ἼΒῸΥ πον μανο μον) δπὰ Βυπρο (““ΠοΥ 
ὯῸ Ιοηροῦ Ὡθροὰ ποῦκ ζει Ὀγοδα "). ΟἸοσλουξ: 
“ἩδΆΉΔΗ ΠοΓο σὶρ ΟΥ δἰιγυΐεθ ἴο ἀἰνίηο ῥσονῖ- 
ἄδῃοθ Ὑμαΐ 186 Βθδίμοθη ἩΓΣΟΏΡῚΥ αἰγίδυΐδ ἴο ἔοσ- 
ἴιη6, οὗ ὙΒΟΒ6 1 βί  ὈΣ 1τν ἔμ 6 Υ θρϑαὶς αὐ παιδεατη.᾽ 
86ο {. Βιοθο, βογίϊερ. ἐμ. 100. ΤῊ ἪἢΦ2ΊΓ[“]},᾿ 
Τομἀογοα ἰῃ Επρ. ΑΟὟ. “6οὸ {Πδἰ] 18 ἰδ κεοὰ ὉΥ͂ 
ΒΟΠῚΘ ᾿ ἰΟγΒ ἰῃ " ΒΟΏΒΘ “ τμουΑν ες ἜΤΙ: 
809α}}]. ΟἸογίσυβ ἈΪΏΒ ἰὑ 85 8 βοχί οὗ 61]1}05ὲ5 
“88 ἢ 816 βαϊά ἰδαύ δὴ οχροσίθησρα {86 νἱἹοϊβεαϊ πᾶ οθα 
οὗ Βυπηδῃ δαῖτα, ἐσθ ἰὸ {π6 ὈΔστθη πόοιηδη, Ὑ80,᾽ 
εἰς. βϑιχα δῦ] Κι 61] ὀχρ]δίηθ 10 85. ἃ Ὀσδοθ ] οσῦ - 
“41 ζοοδ ΒΟ ἴδγ {παὶ᾽» Τὴ δανοτυΐαὶ σου- 
βίσυοϊίοι, πὶιῖὰ (86 Ῥπράρροας. Ἰορίολὶ σουρτη 
ΜΟΙ] μανθ 88 τουοῖ ἴῃ 1.8 ΆΥΟΥ 88 [86 ΥἹοῪ ο 
ΤΒΘΏΪαΒ, ὙἘΟ δίκα : “ΜΙ τοί ἽΡ Ὀ6 δὴ δάνοσθ: 
[ἴη6 ἴοπο δαγτεη δ) ΒΒυὶ [Π6 70 δσθ ρδββαρὸβθι. ἴῃ 
ΜΒ Οἢ ἽΨ, ἴροπι 1ΐα βοῆβ οὗ οοπέϊπιιαποε, τουδὶ ἈΘ6 
Δ ΚΘ ΒΙ ΡΥ 88 ἃ οοῃϊυποίίοη, πλοδηϊης “ἐπὶ ἐλαΐ 
οΥ ὐὐλῦύϊο" (Ψοῃ. 'ν. 2; “200 1. 18; 1 ὅδ. χίν. 19) : 
ἴῃ ἴΠ6 ἵτο ἰδβὶ ἱξ 18. [0] ονγθα 88 οσθ ὈΥῪ 
Ἰ [“Δη4Ἴ, βῃν ληϊγοάυοθβ 8 ΟΟΟΌΣΤΘΠΟΘ ΘΟ ἴΟ,- 
ῬΟΥΒΔΩΘΟΌΒΙΥ ὙΠῈ πὶ ςἢ, οὐ ΤΌ] Ὡς οὐ πϊςοῆ, 
βοϊῃοι ἷτρ 6166 οοσυχτοα. Ηργὸ ἱμοη: “τοι ἐλά 
δανγγδη, δεαγα δευεπ." “βόνϑὴ ΟΠ] ἀσθη᾽" 18, Δοοοτα- 
ἴῃ ἰο Βυί ἷν. 1δ, [ἢ ““ΘοΙαρ]οίθ μυχοῦ οὗ ἐμ6 
αἰνίπο Ὀ]οβαῖηρ 'ἴῃ ΟΠ] ἀγοη "ἢ (611). Οομρ. Ῥα. 
ΟΧΙΣ. 9: “ἢ πλϑΚοβ {μ6 Ὀδσσθη ποιηδῃ αἀὙἼ76}} 1Ὲ 
[56 Βουδο, [6 ᾿ογί] τροίμοσ οὗ ομ]άσοη." [Εχτὰ- 
ΤΩΒΏἢ ἰΣΔη8] 68: “86 γγ8͵κ68 (ἢ 6 ὈΆΤΤΘῚ ποσηδῃ οὗἨὨ 
186 μΒουβο αἀὑ76}} δα ἃ ΟΥ̓] ταοίμον οὗ οὨΣ] ἀγρ.ἢ 
-- Τα. ΠῚ ΟΧΙΣ. 7--9 ΣΕΘΟΙΏΡ]68 1 βδῃ. 11. δ, 7 
8 80 ΟἰοΒΟΙΥ͂ 88 ἴο βΒυγσροδί δὰ ἰπηξίδ ώοη. [ἱ ποιά 
θ6 ὙΘΙῪ παίυγαὶ ἴῃ ἃ Ἰδίεν τεϊΐοσ, ἴῃ οοτηροείης 8 
Ῥ541πὶ οοϊ οὈγαϊϊπρ Φ ΠΟΥ δ᾽ Β Τ᾿ Δ) ΒΥ δηὰ μονγοσ, 
ἴο ἵδκθ βὰοδ ρϑῃοσαὶ οχρσοβαίοηθ ἔτοπὶ 8 5 }}- 
Κπουσα βοηβ, ὙΠΟ τη6 ΠΗ ΒΌΡΡΟΒΘΘ ΜΒ Θοτη ηχδῦ- 
ἰοὰ ἰο ντϊπρ ὈΥ Ηδηηδὴ Βογβοὶῦ, θὰ ἰβσουρ ἢ 
ϑασαθοὶ ἰσδηβυϊτθὰ ἰο {μ6 ῥσγορβοίΐο βίυδεηΐα, 
ΒΙΏΟΠΡ ὙΒΟΙΏ, 0 ἀουβλὶ, ΤΟΙ͂Ο ΙΩΔΗΥ͂ ῬΑΒΙ μλπία, 
ΤΗΘ Ἔοοκ οὗ ἐΒαιηι 61 ΣΙΘΘΗ τγδὲ ῬσοῦδΌΪΥ ἐπ 
εἰγουϊαίίοα δοοῦ δῆδογ Βδμοδοβδιλβ {1π|6.--- ΓῊ.] 

4“ [Τ|ο ποτὰ ὙΠ ἰ5 τιδϑὰ 1 ἔμ Β]0]9 οἰἔπϑτ ΚΡΟΜΕΙΣ 
“αὐτο 6 286 ἴο0 οχίπὲ᾽" (068 Υ. 6. 7; 5. χΧΙΪΧ. 8 (9); ΘᾺ 
χν. 11), ΟΥ ἩΠῸ δὴ οχριδῃδίοσν σοόγαὰ (δοὉ {Π|. 11; ῬΣ. χ. 9), 
ΟΥ ἐϊα δΘοτηρ]οτηθηὶ 8 δυμοδίϑα Σ 1Π0 ἱπιπηοαϊδἰθ δοῦ 
οὗ οοηίοχὶ (Απι. Υἱὶ. δ; Ζϑοῇ. ΧΙ. 12).  θσο [9 δἰδι οτζηθῃξ 
18. “1ἢ9 ἈΟΘΕΤΥ͂ οοδδοὰ ἴο οχἰδὲ δα δτι ἢ." δ58 ἴῃ ΨΦυάκ. γν.Ἅ 
6; Ὠουϊ. χν. }1.--Τὰ 



ΓΕΑΡ. 11. 1-10. 

“Απὰ κῆρ πῆο Βιαὰ ἸωϑηΥ ΟΕ] ἄτοπα ΙΔηρΌΪἑΒῃ 68 
Δ 87. ΟἸεσὶ συ γουλασῖτβ: “Ροΐηρ ὀχ ῃδυδὶοα θ6- 
ἴοτο 86 οπὰ οὗ 86 τδυδ] Ἰησ-πι6 οὗ ΤΟΙΏΘΏ, 
δυά ̓ ὐπυσε τω Ἰοῆ' δο! γυ ὈΥ ἴ8}6 ἀφδίὰ οὗὨ μοῦ ὁἢ}]}- 
ἀτοη. ΑΒ ἰοὸ 1118 ἰδδὲ ροϊῃΐ οοορ. 26Γ. χνυ. 9. 
[ΤῈ νἱονν μα] ὰ ὈῪ δοῦῖδ (δὲ ἴῃ ΗἩδημΔ ΒΒ Ῥαστϑη- 
Ὧ658 8: κυ ροοααθης {γΌΣ ΠΏ] 685 {Π6 ΓΘ ἰβ ἃ τηγβίϊ- 
οδἱ οὗ ὑΥρίοδὶ στρθδηϊηρ, ἀθβοσνοθ ΤΟΠΑΙ ἀογα(Ίοη. 
ει '6 δἀνοοδίρα ὉγῪ ὦ ταν τ ὑπο Ῥαίσιςοκ, 
ΟἿ], οσάβποσίι, δπὰ ἰμ6 διό. π. ΗδηηΔῃ 
18 εδἱὰ ἰο 6 (μΠ6 '1γ06 οὗ πὸ ΟἸσἠβίδη ΟΠ το, δἱ 
Βταὶ θαστοη δηὰ σον]οὰ, δἤοσψαγαθ (τυ Ὁ} δηὰ 

ΑΒ ἴο βυσῇ 8 ἰγρῖολὶ Ομ γαοῖοσ Ἠὸ τητιοὶ 

ἄχοά γγϊηοῖρ]οθ οὗ Ὀ10]1. 8] ἱπιοσρσγοίδι ζοη, 1 
Ηλημαῖε ἰαίθ ἐγαλυα]μοβα 18 ΤΥΡΙοΆ], 11 τραὶ Ὀ6 

τιίυδὶ Κἰηρσάοπι οὗ . ΤΠερο ἔδοίϊβ ΤἸΏΔῪ μα 6 
1.5 ἰο ἃ ἀοεἰδῖοπ: 1) (οὐδ γοϊδιίοῃ ἴο Ηΐβ ρβεορ]θ 

τας Κα πε αν Θ δὺδ 'β. ῬΘΟΡ]Θ [89 π|ὶΐ ( ὧν.; Ψεγ. 
1. Ηοδ. 1,--111.}; 2) Ἰβαῖδῃ (ϊν. 1) ἀρβοσιθοβ 
(οὐ ερὶ γιίυδὶ Ῥθορὶθ δϑ Ὁ γοῦ ψὑ21 0} (Π6 
Ῥγοιπιΐθο οὗ ΠιδὴΥ Ομ] άγοη; 8) Ῥαὺ] (( 4]. ᾿γ. 27) 
οΐοβ ἐμὶ8 οὗ [5418 Ἶ Τοίοσβ 10 ἰο {86 
σοὶ οὗ Οὐ εἶδε ὅ8 ἀἱριησυϊδηοα ἔσοτ [6 76 γ- 

ἰεἢ ἀϊσροηβαίϊοη, δηα ἀβοαγοβ ὑπαὶ (ΐ5 δ. 101 6818 
8 ξἴσϑη ἴῃ δὰ Ηδρασ. Τῃα Ὀάγτοῃ βδγδῃ 
δ 106 ΠΟῪ αἀϊπροηῃεαίϊοη, [86 ἔτυϊα}] ραν [ἢ 6 
οἷά. Βεβῖἄθβ ν ΟἾΒῸΣ Ὀδυτθ ψοϊηθῃ ἰπ ἰδ 6 
ΒΙΌ]6 Ὀδοοπθ [86 τοί ΒΟ ΓΒ οὗ ΓΟΙΔΆΓΚΑΌΪΘ ΒΟΏΒ: 
Ἐοθοοοδ, ΒΔΟΒ οὶ, βασωθοι Β πιοίπον, Ηδημδῆ, Ε]1- 
ΣϑΡοΒ. ΑΥα {8688 8}} {Ὑγρῖς8] οὗ {π6 ποὺ ἀΐβρεη- 
καϊΐοη οὐ δε Ομυσοι οὗ ΟἸσίβιῦ ΤΠ ΔΏΒΎΟΓ 18 ἴὸ 
να Ἰουπὰ ἱπ 4} Β ἰγοδίτηρηὺ οὗ ββδυδ}δβ Εἰ βίοσγ. 
αὶ ἢο ἀθοϊδγοβ ἷ5, (ῃδὺ βασδᾷ ἰδ ἴῃ 6 τηοίμον οὗ 
(86 ο1ἃ οὗὨ ργοπιΐβο,  Ὦ110 ΗδρδσΒ ΟὨ]4 τδϑ 89 
τοάπςΐ οὗ παίυχαὶ συ  ] ηθ88. ΤΉυ8 βασαῇ βοίβ 
τί 186 ἘΡΓτΗΡο οῦ ὙΠ 1ΟΝ 18 θΑ56α ΟἹ ργοηιῖδε ΟΥ 
ά σταοε πα (ΑἸ 1 ; ΗΑΡΑΓ σορσεβοηίβ δ αἀἰκροηβδα- 
ἔσῃ οὔ ποσκβ. Ῥβϑῃη] αὐυοίοβ 188. ᾿ἦν. 1, ἴο ΒΒΟῪ βὶτ- 
ΡΪΥ (αὶ [Π6 δρ᾿τὶϊ.8] Ψογαβδίθτω, ἴπΠ6 ΟΠυγοῖ οὗ 
(Ἰτϊεὶ, 18 οὰσ τηοίμοσ. ΤΕσουρδοῦςξ ὨΪ8 ἃ {1} 
ἴξ [5 16 δρ᾽ γἴ.4] δ] οπιθηΐ οὗ Ργοσαΐβο διὰ (Αἱ 1ἢ ὁ 
πλοῦ Βασαν Β ΤΥρῖσα] ρμοδϊοι 18 Ῥαβοᾶ. Οηϊυ, 
ἰβογοΐοσε, ἘΠΟσΘ Ἧ6 σΆἢ ΒΠΟῪ δβυςῇ Βρὶ γἰϊυ 8] 6]6- 
τηθηΐ ἃ πὸ ᾿υείβεα ἴῃ ΕΌΓΡΟΣ ΠΑ 8 ἰυρίοδὶ 
οδαγαοίοσ. ὙΒοσο τυδβί Ὀ6 ἱπνοϊνϑὰ {86 συ (Πδὺ 
{μ6 οὐσιίπαίΐοη πὰ τρδϊηΐθηδηοθ οὗ οὐ μθο- 
Ῥ]Ὲ ἀορεμὰ οὐ Ηἰβ Ῥγοσηἶβο 8δη4 οὶ οἡ Βυσηδῃ 

4 [Ὁγ. Ἐγάσηαμ πη Β ἐγα δ] οἰ οη οὗ ἰῃἰν οἰαηδο ( βατη. [Ϊ. 
δὴ ἰδ μαγὰν βα(ἰϑίδοίοσυ. Τὴ σοσὰ Ἵ (ἰὸ, “" σοπίίηυ- 

ΔΠ 66) ἰ5 8606 ἴῃ 180} ΒΟΏΒΘΒ “ ὙἩΠ|116,᾿» “Ὁ η1]]1.᾿" “590 ἐδ," 
δηά ἐπ αυοδίίος ἰ5, ]οΟἢ 8 [Π 6 ΔΡΡγορτγίδϊθ βΒθῆ 8 ἤθσθ. 
Ἐγάτβηη ΓΟ οΥΒ: Ἄ Π6 ἴὴ6 ὈΔΙΓΘῺ ὈΘΑΓΒ, ὑῃ6 ἔγυΐν 
{01 παχϑϑ ἴϑοῦ]ο,""--(δαλΡ ἰα, [Π6 οἴδβθ, δοοογαϊης ἴἰο 
Ηἰπι, αἴγτοθ ἰῃ9 σΟΠΙΘΙΠΡΟΣΑΠΘΟΌΒΏΘΒΕ οὗἨ ἰῆθ {50 ὺ 
1ῖημβ. ΤῊ σοῦἹαὰ Ὁθ ἃ ΕΙΘΡΠΕΙΘ ἰὼ 6 πδγζαϊίοῃ, Ὀπὺὲ 
8 ἱπαρργοργίαιίθ δπὰ ϑοῦΐθ ἤθσοθ. Τὸ ἰπάρο ἔγοση [ἢ 9 
ἡπροςδῳ ἰοἀ, 6 ΒΏΡΡΟΒΘΒ ἢ 8686 (0 ὉΘ : “" δηα Ὑ}11|6 
[6 ὈΒΣΤΘῺ ἰδ δι}}} Ὀοαγίης (μδ΄ 18, Ἰη [ἢ9 τηϊά δὲ οἵ ΠΟΣῚ 
δραγίηκ), ἐπο ἐγ {π|] Ἰδη κα ἢ. 6 8," ἩὙΠΊΘΉ 8. ΡΙ δἰ ν οιὲ 
οἴ Κοεριὴς ψἱ ἢ (μ6 οοπίοχι. ΒΑΙΠΟΣ Ἧ ΔΘ ἴο (6Κ6 ἽΡ 

«ἰὰ ἴα τ ο]-ϑυδίαἰ θὰ βϑηϑο οὐ “ ε{}} ᾽"--αϑ τηδσϊκίης [ἢ 6 
Ἰπἰξ οὗ ἐὴο βοϊίοι ἑηγοϊνθὰ ἴῃ ἐπ ργϑοθαΐης σοηΐϊοχί. 
ΤῊΟ τησϊδίίοηβ ἱῃ Παπδη 6, Ὀγοῦρσῃῦ δοουδ Ὁν Θοὰ, 
ΤΟΔΟΝ ἴο ἴηι δοϊο 5 ἷπρ Ροΐηΐ, βαυηοῖν, ἐμαὶ ἐπ 9 ὈΔΙΤΘῺ 
Ὀοσοιηοα ἔγαίεία! δηὰ ἔπο γα] Ὀδύτθῦ, 80 Ψυ]αᾳ. 
ἐφμερί διὰ Βορί. (ὅτι). Ὑ8Π6 ΟΥ̓ ΟΓ γοσβίουδ ἀο Ὡοῦ ἐγ 8Β- 

{πη Ἵ. ΟΘΟομυοηΐυδ δὰ Εὐγεὶ ἰακο ἐΠ6 τοσζὰ 88 8 
γτοροδβίε οὐ : "“"'᾿ ουϑδ (ἢ 6 ὈΔΥΓΟΤ, Βὴ0 ὈΘΟΓΒ." Βυὲΐ 10 ΤΊΔΥ 

ὈῸ 8 σοπ)αποιΐοη. [1Ὲὲ δοτηθῆτσηθδ ΟΥ̓ δυρροδύίοῃ 
(ἰπουξῆ ποῖ Ῥσοροσν) ἱμποϊπ θα πο ἴδοῖ το 1 ἱπῖτο- 
ἀποοα.--Τα.] 
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βίσοηχίι. ΤῊΪΒ '8 ποὺ ὨΘΟΟΒΒΑΥΣΥ ἱηνοϊ νὰ ἰῃ (86 
Αἴξα γδι οὗ ΘΥΟΥΥ ὈΔΙΤΘΏ ἩΟΙΏΔῚ ὙΠῸ ὈΘΟΟΙΩ6Β 

Ὠοὺ ἱπ ἰδμδὺ οἵ Εδοβοὶ, Ρτοθᾶ- 
ὉΠ ἰπ ἰδδὶ οὗ Βοῦθοσδ, ῬγΟΌΘΌΙΥ ποῖ 1 (ἢ6 
οἴμοτα, Ὑθοθ6 Εἰβίοσὶοθ ἰθδοῖ ἱπάοςα ἐμαὶ {ταϊῦ- 
[Ὰ]η6β85 8 ἴμ6 μὴν οὗ ἀοά; δῃά, 88 δῇ δποουγαρο- 
ταθηΐ ἰὼ ἴδ: (ἢ, ΗΘ ᾿δ8 ἴῃ βοῃῖα ἱπβίβηοοβ χταηϊοα 
ἰο {86 θάσσχθη ἴο ὉΘ [Π6 ΤἸηοίμοσβ οὐ βοβ ἴο Ὑβοτὶ Η 6 
48 Ἡβρ τ Υα πηρογίδηϊν ροκίϊοηβ ἱη (86 ἄθνο]ο 
τηρηῦ οὗ ΗΒ ἰηρήοῃ, Βυὶί (ΠΪ8 ἴδοί ἀοεβ μοί 1ὴ 
1961 βῇον (δὶ ἰδοβθ τροίμοσβ βαβίδιποα ἰο 1ῃ6 
Κίπράοιῃ οἵ ἀοὐ ἰδ6 τοϊδίΐουῃ ψΐος βαγδὴ βὰθ- 
ἰαἰποά, Ηδμδἢ βθοΒ ἰὼ ὈΘ6 ΕἰΤΡΙΥ ἃ ρῥίουβ 
ΤΩΟΪΠΟΣ ἩΠΟΒ6 ὈΓΑΥ͂ΘΣ [ὉΓ ἃ ΒΟΏ,, ΘΟΠΙΓΕΓΣΥ ἴο ΠΣ ΔΏ 
ῬΓΟΒΔΌΙ 168, 18 ἰοα.--ΤῊῈ.]. 

γεν. 6. Τρ ἔξει οοῃποοίβ ὙΠῚῈ (Π6 Ῥγοοοάϊηρ, 
Θχρ] δἰηΐησ : ΤῊ]Β ΘΟ ,68 ἔτοτῃ ἴΠ6 [ογὰ, ψ8ὸ Κκ1}}5, 
εἰς. Βαυὶ Ὦ6ΓΟ, 88 ἴῃ (16 ΣΟΙΊΔΙ ΠΣ Ωρ ΤΟΙ ΌΘΓΒ οὗ [86 
Βοηκ, ἯΘ τηϊϑὺ ΒΌΡΡΟΘΘ τ τι δδυποίοη. ΤῈΘ 
οοηίγασ᾽ οὗ ἀοδίῃ δηὰ 116, 1.1Πὴρ ἀπα τηαἰκίηρ αἰῖνο 
ἀοηδηαβ ουοὴ 8 ὙΠΔΟΓ οχιθηβίοη οἵ {8656 ΘΟ ΟΡ- 
ΤἰοΩΒ ἴἤδη 18 ἐπα ϊοείοα ἰπ (Π6 ᾿δεὶ οἰδυβα οὗ νοῦ. ὅ. 
Κυϊπρ ἀφηοίοβ (ἢ ἃ ἀδρασίυγτο ἴοπλ [86 οἵ- 
αἰ ΠΑΓΥ 8686) ὈσΙηρίηρ' ᾿ηίο [πΠ6 εχ τοιηθβί τ βίο - 
ἴχπο δῃὰ βυ ἔδεὶηρ, τ ΊΟΝ ΟΡ τοαβοθ (η6. βο0] |1|κ6 
186 μίοομι οὗ ἀδαίδ, οὐ Ὀγίηρβ ἰῦ ὭΘΑΣ ἰο ἀφδίῈ--- 
φιαζιπρ αἰΐυε ἰΒ οχιτιοδίηρ ἔγοτη ἀοδ]Υ ΒΟΙΤΟῪ 
δυὰ [ηἰγοαυοσίηρ ἰηΐο βδίθιυ δηὰ 0. ΤῊΙΒ ἰδ 
οομδττοθα ΟΥ̓ ἰδ βοοοῃὰ σωθῦοῦ: “Η6 ὈΣῺρΒ 
ἄονῃ ἰο β'ΐὩθο] δηὰ Ὀγίηρβ ὑρ. Το βδῖὴθ Ἷοῃ- 
ἰχαδὺ ἷθ Ἰουπα ἱπ Ὠρουΐ. χχχλ!. 89, “1 [κ}}} δ 1 
ΏΔΚΘ δἰῖνα; 1 πουῃὰ δπὰ 1 68]. Ῥε. χχχ. 
4 (3), “Τπου αὶ Ὀσουχηξς ὋΡ ΤῺ 800} ἴτοσὰ 
β58Ποοὶ, Του Βαβὶ τοδᾶθ πιὸ δ] γα," εἰς.; ῬΒ. ᾿χχὶ. 
20, “ΤΒου, γο πιδδὲ βῃονγθα τ8 στοῦ δηα βοσὸ 
ἴσου ]6, τὰ] αυΐϊοκοη τ8 ἀραΐῃ, βηα ψ 1} Ὀσηρ υ8 
ὌΡ δρδὶη “Ὸμ ἴμὸ ἀδρίμθ οὗ [86 δαυιῃ," Ε ; 
ΑΟὟ. τοδάβ, Ὑ 1} ΦΟΣῚ, πις; οἱ, ω8.--- ἐν 
Ῥβ. Ἰχχχυὶ. 18: “ατρϑδὶ 15 ΤῊΥ ΤΩΘΤΟΥ ἰδ Τη6, 
δηα Του διαδὶ ἀο] ἱγογοα σηΥ βΒοὰ] ἔγομι 1Π6 ον 
5860], (οοιρ. Φοῦ ν. 18, δηὰ Ῥβ. ἰχχχνυ , 4-6). 
8 δ]βο 'ῃ Ῥβ. ᾿ἰχυἱ]ἱ. 9, ταϊβίοσίαῃμϑ ἰ8 οοῃοοὶνϑα οὗ 
88. ἀοδίι, βα ναί ο 88 χουν]. (αϊνίη: “ἰπ (Π6 
ποτὰ “ἀφ μ᾽ Ηδηηλἢ ῬΥΟΡΟΣΙ͂Υ Θπ ὕγαοοθ ΘυΟΤΥ- 
(τὴς ἰπ͵υτίουπ, δηὰ τ μδίονοσ ᾿θθα 8 βίορ ΟΥ̓ δίθρ 
ἰο ἀοδίῃ, 85, οὐ ἰμ6 οἴμεῦ μαηά, 86 ποσὰ “116᾽ 
ἱποϊ 68 ονογυ  ΐηρ ΒΔΡΡΟΥ͂ δπὰ ῥσοεροζουβ, δά 
ὙΠ δίονΟΣ οδῃ τιᾶκὸ 8 ἰοσίυπδίο σηδη οοηἰοηίοα 
αἰ Ηἷβ. ἰοἱ. [8 18 δρραγϑηϊ ἤτοι ἰῃ 6 αθονθ 
Ἔχροαϊϊίου, μι γα 18 ὯῸ σϑίοσγοηοθ ἰῃ {18 γ ΓΕΘ ἰο0 

[86 ἀοσίσΐηο οἵ 6 τεβυσσϑοίΐοα, ΤῈ ποσὰ ἽΝ Ὁ 
“Βῃ60]1,) ἐπηργοροσὶν τοηδογοὰ ἰὼ Εηρ. ΑΟὟΥ̓͂. 
“ἢ6]}} διὰ “186 ρτανο,," Τθδὴβ “186 ὑπάου- 
ψοσῇα;," ὑΣ τ ΒΆΠῈ (η6 βϑῖηθ, “υπίογπο}), (86 
ἸΟΟΙΩΥ͂ δῦοαα οὗ 41} [86 ἀοδα, οοποεϊνοα οἵ Ὀγ {86 
ΘΌΤΘΥΒ 88 {π6 περϑίίοη οὗ 8}} ΦΑΣΊ Ἀ]Υ δοιν ϊγ. 

11 ἰθυβ Ὀδοδιη6 δῇ Ἰγαδρα οὗ ἀδυκηθεβ δηὰ βυῆιτ- 
ἱπρ, ΟὨ]Υ Βογθ δῃὰ (δόσε 1Π]υπληφρα δπὰ βοοίμϑα (88 
ἴπ ΡΒ. χυἱ) ὈΥ ἰμ6 σοῃν]οϊίΐου ἐμαὶ ἀοαἶβ ἰονο 
που]ὰ τηδὶηἰδίη ἀπά ἄθνοὶορ ἰηΐο ἢὮ]Π 688 οἵ )ΟΥ 
180 }1:6 νοι Ηδ πβὰ Βοδίονοα οα Η5 βοσυδῃίβ, 
-- ΤἿΒδ ποσὰ ἰβ ἜΡΟΔΟ ΒῸΡ ἴο πηθδῃ ἃ “016 
“0168 Κο, ΕὩρ. λαοὶ (Ξε Βο]ς,᾽ “Βο]]ον," Οεῖ- 
ΤΩΔῊ λδε. ΤΑῚ 

ας. 7. ΒΥ Ηἰδ ροόνγεῦρ [6 1, οτὰ ἀοίοττηῖπο (80 
οομίγαδί οὗ το δηα Ῥοοσ, ἱρὴ δῃὰ ἸοΟΥ ; ΘΟΙΏΡ. 
Ῥε. Ιχχνυ. 8 (7). Τὸ ᾿δμουμεὶ οὗ 86 Βοοοῃᾶ οΪα8θ 
ἰβ ἀονο]οροα ᾿ῃ νοῦ. 8, στὰ ἰμ6 γεὶ 8] οὗ ψῃ]ο ἢ 
Ῥα. εχξ, Ἷ, 8 αρτϑϑδ αἰτηοϑί ποσὰ ἴον ποσὰ. Βείῃβ 



θ8 ΤῊΙ ΕἸΒΞΤ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΑΜΌΕΙ. 

ἸΟῪ 8 Βοῖο τοραγάοα δ θοϊῃρ ἀοδρίβοά, ἴον “' ἀπὲ 
δηὰ ἀυηρ !}}}" ἱπαϊολίο 8 οοπαϊου οὗ ἀθοροθὶ 
ἀἰβθομοσ δηα αἴβρτδοο, ἰῃ Ὑ Π1ΟΝ ΟὯ6 8, 88 1ΐ Ὑ6ΓΟ, 
ἰγοάάση υπηάογ ἴοοῦ ; οοΡ. ΒΒ. χὶῖν. 26 (28). Το 
“ γαᾳϊδίηρ δπά 1ἰ{πἰης " ἀοποῖοβ (6 αἀἰνπθ ρον ΓΏ- 
ταοηΐ, ΕΥ̓͂ Μ ϊοῖ Βμαπλθ δηα οομίοπλρὶ ΔΓ οἴ δη 
ἰηΐο ΒΟΠΟΓ δηά ρίοσυ. Τμθ οοῃίγαδί ἴἰὸ {Π6 αιχδὶ 
δΔηα (μα ἀμηρα 18 16 αἰ(ἰπρ ᾿ῃ [Π6 ΘΟΠΊΡΔΩΥ οὗ 
ὨΟΡΪῸΒ δηά ρῥγίποθα, οὐ ἴ6 ἰβσοηθ οὗἠἨ ἁ Βοῆογ. 
Οαϊνίη : “ Ηδϑῃδῃ ροοδ Οἢ ἰο ΒΔΥ͂ {86 Βδιηθ (πῖης 
οὗ Βομοσῆ δῃὰ ἀϊρη 168 848 οὗ ἰοσίυῃθθ, ΠαΠΔΘΙΥ 
{μδῖ, πἤθη ψγὸ Ὀ6 ΒΟ] ἴῃ {818 σου] 80 ΏΔΩΥ δὰ 
80  νἱοἰββάοθ8, τὸ βμβουϊὰ ἰδ Ἢ ΟἿΓ 2826 
ἴο ἰδ ῥγονἱάοηοα οὗ οί, ψ8ο ΓΌ]68 4}} {ΠῖτρΒ 1ῃ 
Βοανϑῇ δηά οαγίῃ ὈὉγ Ηἰἶβ ψ1}}, ποῖ ᾿ἱπγαρσίηϊηρ [Πδὲ 
{μι 6 Γ6 18 ἜΣ ΜΕΝ [οστίυἱίουβ ἰῃ ΟὟ ᾿ἶνο68, (. . . θυΐ 
Κυονίης ἐμαὶ Ἔ Ῥγονιάθῃοθ οοῃίσοΪΒ ἜΥΕΙΥΣ 
(ἱηρ)."--Γ Ἁ1ΒὨδ ἵνο 1αϑί οἰδυβθβϑ ροϊηὶ ἴο (86 ἤου 
ἐΐοπ οἵ ἴμ6 1,ογά Β ἀοἰογιϊμδίΐοη δπα δ. οηΐ 
οὗ {μα οοηίγαβιοθα σϑ]αιϊοηθ οὗ 116 δῃα ἰδίθβ οὗ 
ΤΏ: “90 ἰδ ρέϊατϑ οἵ ἰλ6 εατιλ ατὸ “εδουαλ᾽ δ, απα 
ἮΦ6 λαϊὴ 8εὲ ἰδ εαγίδ ὦ λεηι. ΤῸ οοπίγοϊ 
δὰ ππιεηξ οἵ αοἀ οσγθ ρογίγαγϑα 18 ἰουπάςρα 
ου ἴδ ἴβοὶ ἐμαὶ Ηδ 18 (116 σγραίον' 8 δυδίαϊ πεν οὗ 
186 φαγί, δαπὰ ἱμογοίοσθ ὈγῪ Ηἱἷβ οπιπίροίδηος οχ- 
Θγοΐβοθ υπγοβϑίσίοίοὰ σ]6 οὐοσ {ἰμ6 οδγί- τ υῦ]ά, 
Ποτο τὸ ᾿αγο οἷθας δηὰ ρ]αίη [ὴ9 Βϊσιοδὶ ροϊηΐϊ 
οὗ νίον, ἴτοιὰ ποῖ 41} (μαὶ 8 βαϊ]  ἴγοτῃ γοσ. 4 
Ο ͵8 ἰο ὃ6 Ἰοοϊκοά αἵ: [86 8}1-Θι Ὀτδοίηρ ῬΡΟΥΤΓ οὗὅ 
{η6 τὰ, ΟἸατῖοιβ: “ Ηδῃηδῃ, ἱμογθίογο, ΘΔ ἢ 8 
ἰο ΒΑΥ͂ ἰΠαἱ αοα οαϑ]ν οἴἴδοῖβ ΔΩΥ σμδηρα ἴῃ μὺ- 
τδη ΔΠδῖγα, βἰηοα Ηθ ἰβ Ἴγοδίοσ δὰ Ἰοχὰ οὗ [86 
οδυὶ ἢ 1861}, 

4, Τῆς ϑοηρ οὐ] ηδίοβ (γοσβ. 9, 10) ἱπ 186 
Ῥτγορῃοίΐς ἐδϑβέϊπιοπψ ἰο ἰδ οπιπὶροίοεπέ ταΐδ οἵ 
ἐλε ἐοῖὶν αοἀ π᾿ ἰλδ πιαπύϊεβίαἰίοπ, οἱ Εἰ }μδἰῖος ἰο- 
Μ ΑΓΒ (Π6 σΟΟΪΥ δηᾶ (π6 υῃροαϊΐῦ, δηα ἰῃ οὐ» 
ἀυοιϊπς Ηΐδ Κιἰπσφάοην ἴο ᾳ]οτίοιιβ ΥὙἹΟΙΟΣΥ͂ ΟΥ̓ΘΣ 
ἴ:6 ποῖά. α) Τὸ ἰμ6 σον ἰδ [μογὰ σπ]]]} 
αταῦὶ ΗΒ ργοίεφοίϊοπι πὰ ϑδαίναίζιοπ, δὰ “1}] συδτὰ 
[οπλ ἔγοπὶ πιϊδίογίιπς, οορ. Ῥβ. Ἰνὶ. 18 (14): 
“0 Ὑποὺ ποῖ ἀοἰ ἑνοῦ ΤΥ ἴροὶ ἔγοτα 1[Ἀ}Πἔ[πρ’, 
{ῃδὲ 1 πΊΔῪ γα }ς Ὀοίογο αοα ἴῃ 186 Πραὶ οὗ 16 
[Θογπλ. 88 Ἐς. Α. Υ.: “186 ᾿ἱνιηρ "Ὁ" 8 Ἀπ. 
οχνὶ. 8; οχχὶ. 8; “ΜΒ βυῆξδιβ ποΐ {ΠΥ ἴοοὶ ἰο [Ἀ]].᾿ 
ΤῊΘ ἐοίογίπο [οΥ ζαἰ πη} οὗ 186 ἔδϑοὶ 18. ποὶ ἰο "6 
Δ Κα ΠΟΘ 1ἢ 8 ἀμιοαὶ Β6ΏΒ86 . ἴη6 Ρῥγοβοσυδίίοῃ 
οὔ (86 ἴδοὶ ποτ β]ἐρρίηρ, ἰοίογῖηρ, βιὰ Ὀ]1ηρ,, ΟἿ 
ἴθ ἀδηοίεβ ἀθ] ἔνεγβποθ ἔγοτι Ἰοηρ-οοηι θα Σ8- 
ἰοσίυμο δηά δυβοσίηρ, Βο ΡΒ. χν. δ; ᾿ν. 28; ᾿χνὶ, 
9. “ἰδ βαϊηι θ᾽ ροϊῃίβ ἰο 16 ἐπιπιδὶθ δϑϑοοΐὼ» 
τίου Ὀοίποοη αοα ἀπὰ Ηΐβ Ῥθορῖίο, δῃᾷ 18. οοττθ- 
Ἰαϊνα 18 “πιν αἷοα," “οιυν Ὁοὰ» δ) 7ΤΊι6 φοάϊεδε 
411 δὲ ἐδ οὐ)εοί8 οἱ ΗΠ 8 γ»ιυπιοε λιιδίϊοο. Τῆεν εοὐϊῖ 
ρεγίδὴ, ἐπι ἀατέπεθβ. ΤῊ ἀατγέπξδδ 18 ἴῃ: 6 βυτη0] οὗ 
ΤΑΪΒΙΟΣΆΙΠ6 Δα ΤΩ ΒΟΥΥ, 848 ἐϊσλέ οὗἁ βαίοιυ δπὰ 1106, 
ΨΦοῦ χν. 22; Ῥβμ. οὐἱἱ. 14. Οοα]θββπθαδα 16 νο]υη- 
ΤΑΥΥ͂ Τοτηοίθηθεβ ἤῸμα ἴΠ|6 ᾿ΙρΉϊ οἵἉ Βα γδώοη, ΒΊΟΝ 
Ο(οά βῃϑάβ βογοδὰ ; δῃά 80 1.8 ταὶ Κίηρ ᾿π ἀδΥκΏθββ 
τηυθὺ οηὰ ἴῃ ἀοδισασοη. ΕΌν, ποῖ ὈΥ βίγθηρίῃ, 
ἐμαὶ ἰδ, ὈΥ δὲ οὖσα δἰγθηρίῃ, 8Π4}} 8 τῆδῃ ργευαῖ ; 
“6848}1} ἃ ταδὴ ὃ6 βίσοηρ" (5 ΝΠ.) 18 δὴ δι]υαβίοη 
ῬΘΟΙΠΆΡΘΒ ἰο 180 “χαῖρ. ταθῃ ἢ (Ὁ 32) 1π νον. 4. 
ΤῺΘ ρΌἋ]688 σοὶ οἢ (μον οὐσῃ βίγΘηρΊΒ στ ΠΟ 

4 [ΤῸ [9 ποῖ ὨΘΟΘΈΒΑΓΥ ἰοὸ θη δ ζϑορβτδρῆ 68] ἔθου ἴῃ 
1η15 ροθϑί σαὶ βδἰδίθοτπηθηΐ. Απῃάὰ, δνϑῃ 1 10 Ὄὀὅσργθββδοϑδ ἔῃ 
ΔΌΓΠΟΥ 8 ξϑοεταρίοαὶ γίονϑ, ἰὑ 18 ποέ ἐδλο ἰλομρλί οἵ ἐἢ 9 

Θ, θα. ΟὨΪν {Π6 γργαναδισονε οἵ (ἢ9 [πουκ; [Π6 ΓΘΑ] 
ἐπουκμὲ ἮΘΓΘ 18 ΒΟ] Οἱν σοὶ ἰχίουδ, δηὰ 85 ποϊηΐης ἴοὸ ἀο 
Υἱτι ΡΏΥ5164) βοίθῃο6.--ΤῈ. 

ἰο 6 ΙΡ {βϑυλβοῖγοβ ἰῃ [86 ἀαγίζηοββ. Βιυιὲὶ 1 8 αἰῖς- 
ΨΘΙΒΔΙΠΥ σὰ {πὶ “᾿γ͵ὸ ἀο ποίη ΌὈΥ οὐὖσ οσῇ 
Βιγεηρίη." ῬὈβ. χχχιϊ, 16,17. Ηοσ ψῆο ἰοβῃϑ οὔ 
Β]8 οὐχ βίγοηρίῃ (τ ]οἢ ὁδμμοὶ Ὀ6 πἰμβουὶ ἰὰτη- 
ἴπρ' ΔΎΔΥ ἴγοτα ἴδ 6 1 ,ογα, ἯῈΟ δἰοπθ οδῃ Βο]ρ) πὰ} 
Γοοοῖνο δ18 ᾿υϑὲ τοσαγά, 6 ν1}1} ρμοσὶβ]} 1 ἀδείζηθβε, 
ΟἸογίουβ: “ Νὸο ὁῃ6 οδ δνοϊὰ οι ὈΥ ἢἷδ οὐσ 
Βιγοησίι, ὈπμοΙροα ὈΥ ἀϊνίηθ ῥσγονϊάθηος."---υ- 
πιϑη ΜΓΘΑΪΚΉΘΒ8 18 Π6ΣΘ βρθοΐίδ ν Ὀσοισὶ ουΐ Ὀγ 1[μ6 
οΓγάοσς οὗ [6 πονπὶβ, οἢ πιαπ [Πε}. Ὁ ἰδβρὶ ποσὰ 
ἴῃ νοῦ. 9] [0]1]ὁτδ ἱπατηοα ἰδίου Φοθονδὰ [1π [ἢ 6 
Ηοῦ., ὅγεϊ ποσὰ ἴῃ σογ. 10], τ ἰοῦ ἤσίθμοσ δἰαπα 
88 δὺυβοϊυΐϊθ βιι )θοὶ (οομρ. Ῥβ. χὶ. 4) δπὰ ἰμυβ ἴῃ 

οομίγαδί. ΑΒ “'Ῥγουδὶ] " ἴῃ γοσ. 9 Δ] υο8 
ἰο νϑὺ. 4, 8ὸ βοσὸ {86 “Ὀσοκϑῃ᾽ ἰο 6 “Ὀτόοῖϑῃ ἢ" 
ἴῃ 1π4ὶ γϑγβθ.- - πὸ τπουρὰϊ, (μ4ὲ (οὐ ᾿ιδιίος 8 
Βῃοτῃ ἴῃ 106 Ῥυπιβητηθηὶ οὗ [Π6 χοά]οββ, 16 ἄσϑὶ 
ΥΟΥΙΥ͂ ΒΙΓΟΠΡΊΥ δπἃ ΒΙΔΓΡΙΥ Ἔχργοαβοὰ Ὀγ 86 :πη- 
τηραϊδθ οοἸ]οσδύου οὔθ ἔσο γογθϑ αἴοσ Φο μου δὴ - 
“ ΒΓΟΪΚΚΘῺ ΔΓΘ Ὠἷ8 Ορροόθθσβ,᾽ ὃ δῃά θη ᾿ΠΠυδισαϊοὰ 
Ὀγ [Π6 4]]υδίοῃ ἰο 8 ᾿υἀ οἶα] ῥγοοθθα τ πϊοῖ οηαβ 
ΜΙ (86 οδτεγίηρ ουΐ οὗ ἴπ6 βεηΐθποο. ΤῊΘ ὑῃ- 
βοαὶν εἰσίν πὶῖὶὰ Οοα 88 ἴῃ ἃ ᾿υά]οὶαὶ οοπίοβὲ 
(2 Ἴ9. [6Γ1]}, Ὀαὺ {ΠΟΥ͂ ἃγο οσηϊουπάεά πῃ 186 
ῬΤΈδΟΠΟΟ οὗ (Π6 Ρῥσόορθβα οὗ ἰδ ἰο πὶ οἢ ἴ86 Τ,οτὰ 
οοιθβ. ΤῊ ἐλυπάετν, [Π6 βῖρτι οὗ Η]8 ἔοαγ- ἱπβρὶ τ τν 
δα ἀοβίτιοίγο ΡΟΎΘΊ, 18 ἐπ6 δῃπουποοπηοηὶ οὗ Ε118 
Ῥχγοχι πλλΥ ἴο {86 ὑπ θαμαὶ. Το “πάρε (7) ἀ6- 
Ὠοίοα 186 ΒοΙ ἀπ οὔ {π6 οουτί. ὙΠΟ μα ἰδία τοονξ 
οὗ αοά ᾿5 μ6 ουἱῆον οὗ ΗΒ ΒΟ] 688, υβέςα δῃά 
ΙΓ ηοβα, τ] ἢ ΤΠ γθα αἰγὶ θυΐοθ οὐ αοα αν 
θδθῃ σοἰθργαϊθα ὉΡ ἰο {18 Ροϊηί. Το οδ)εοέ οὗἁ 
1[π6 7πάϊοΐαὶ ἱηιογροκϊίοῃ οὗ οὐ 18 ποῖ οη]γ 189 
ΤΟΙ 618 οὗ με οἰ οβθῃ ἀρ ν; Ρυΐ 116 ἐπά8 οὗ ἐλά 
ἐατίδ, ἰμαὶ 18, 811 ῬθΌρ]οϑβ, ἰδ βοΐ που. Α8 
Ὀείοσγο 186 ψ8016 ϑδγί ἢ] γ ογοδίίοη, Ἰουπάθα απᾶ 
πλδϊηἰαϊηοα ὈΥ ΟἿ Β Ρονοσ, ψὰβ Ὀσουραὶ θείοτθ 
18 ἴῃ ογᾶάον ἴο δαί] δ} (οα᾽ ΒΒ δἰ μἐ ΠΥ οοπέγοὶ 
ΟΥ̓́ΣΡ ἰδ οΑγίἢ, 80 ΠΘΓῸ ΟΌΥἿ Ὑἱον 8 οχίοηθοα ἔγοσα 
υηϊνα ᾿διῖσθ 88 1ὑ βου 1086} 1ὴ 186 βΒρῆοσα οὗ 
οὐ ρϑορὶθ ἰο (οἂΐβ ιυάφτηοηὶ 88 11 βίσοίομοβ 

οὐδοῦ (6 σοῖο οασίῃ, ἴο {89 811-ο Ὀσδοίηρ ποσ] ἀ- 
Ἰυάρτηεηῖ. ΤῊ Ῥγορμοῦς υἱϑον οἷϊθη σχίβοβ ἴὸ 
(18. απίνογβα ν οὗἨ Οοα᾽ Β πα οἷα] σοηΐίτοὶ 88 186 
͵υάρο οὗ (6 ψ Βοος που]ά (ὅδη. χυὶὶ. 25), σ Βΐο ἢ 
ΘΟΥΤΟΒΡο δ ἴο {86 1468 οὗὨ ἰδ υ  γΟΓΒΆ] Βα] ναι θη 
οι Ὀγδοίηρ 811} (16 Ὠδίϊοῃβ οὗ [6 δδσίῃ ; 80, ἴῸὉΓ 6ὁχ- 
8:16, ΜΊΟΝ. ἱ.2 »ᾳ.; 158..11. 96ᾳ.; 11].18. ῥ. νἱ}. 8 
5ᾳ.; ἰχ. 8. Τὸ οοησορίζοῃ οὔ [Π1Ὲ βθηθΓα! υδρτηρης 
ΟΥΟΡ 81] (86 ῥΘορ]οβ οὗ 186 βαγίἢ, δπὰ {δὶ οἵ {86 
πρϑοΐβὶ ᾿υἀατηθηΐ ΟΥ̓ 16Γ86] δηα βυθοῦ ᾿παϊνί 8] 
ΤΩΘΙΏΡΟΣ οἱ Ιβγδθ] διὸ οἰσβοὶν οοπηροῖρα, ΤῊΘ 
αἵπι οὗ Ὀοΐὰ ἰΒ ἰο Ἰοδὰ αοὐβ κΚίηράοπι ἴο νἱοίοσυ 
δα αίοτν. Τὴ Ὀγοδά ρίδῃοθ δ ἴῃ 6 ϑηᾶβ οὗ ἰῃ6 
οδσὶῃ ἢ]Ἰοὰ πὰ π6 70.61.14] ρΊΟΓΥ οὗ Κίηρ 46- 
Βονδὴ ἢχοϑ ᾿(βο] ἢ ἴῃ τπ 6 ΠΠΕΙΣο τΕ ΜΟΣὰΒ οἢ ἰῃ9 
Ηἰρἢοαί αἷπὶ δὰ ἐπα ἴἰο 6 σϑβϑοβθα ἈΥ͂ {86 δχοῖ- 
εἶβα οἵ Οο4᾽ 5 υἀ1ο14] }υβῖοα, Πδι ΘΙ Υ, [9 ἀπ] - 
ἱῃρ οἵ Θοἀ᾽ ΒΒ Ῥονοῦ ἀπά ἀοτηϊηΐοη ἴῃ [86 ἀἰπιράσπι 
ἴῃ [β186] δηά 1η {π6 ρεγβοπ οὗ ΗΪ8 αποϊπίρα. “Απὰ 
Ηε υἱΖϊ σίοε εἰσεησί, ἰο Η δ ξἴπρ, απὰὶ οχαῖΐξ δα λοτη 
οἵ Ἡΐ αποϊηἰεα." 

ἩΙΒΤΟΞΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΤΗΒΟΙΟΟΙ͂ΟΑΙ, 

Αὔοσ [6 Ἔἀχρ᾽ δηδὕοῃ οὗ {89 οοπέεηε οὗ (μῖ8 Ββοῃκ 
οὗ ρῥγαῖϑθο οὗ Πδηηβδῆ, ψγὸ στηυδὶ ἐῃ ἴΠ6 τες Ρ]809 
οΟμβί ον {Π6 αμοαϊΐοη οὗὨ 118 ογίρίπ. ΤἼΘ ΔΏΘΥΓΟΙ 

4 [Η6Ὁ. Πἰ ΓΑΙ : “ΦοΠογδῇ, ὉΓΟΙΚΘῺ 8.6 ΗΙ5 ΟΡβοποτα."» 
ϑοῖὴθ σοράθσ, “ψοῃούδῃ ὙΠ} Ὀγθαῖς Ηΐϑ Ορροθοσβ."-- - κ.1 
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ἰο (δΐδ φποδου 
δηὰ οβπιδίο οὗ {86 οοηίοηϊ οὗ [Π6 

δοηφ, 8π4 18 (μοχείοσε οομπθοῖθα υ} [16 ἱδίοτὶ- 
ο8] δὰ {ποοϊομίολὶ σουγαυῖκα, ΤῸ αυσδίϊοῃ ἴδ: 
ψ οίδμος, 88 1μ6 διιῖδοῦ οὈυ ΟυΒΙΥ δεδαπιοθ, ΗΠ ΔΏΠΔἢ 
Βιοσθο ἢ βδης ἰὶ ἤγοσι ῬῸῚ μοαγί, οσ, ὙΒΘΊΠΟῚ ἰΐ οὐνοα 
ἴω οὐχὶ ἴἰο ἃ ἰοίδ!]γ αἰ Πδτοηὺ οοοββίοῃ, δηα γὲδ8δ6 
Ραΐ ἰπῖο Ηδιηδῃ᾿Β του! ὈΥ [16 ΔϊοΥ. 

Αφοονϊς Ὁ Εὶ (6 βοηρ 6 δὴ ̓ ηίοσροδ- 
ὥση ὈΥ ἃ ἰδίοσς μιδηά, ΥΟΣ. 1 ἰθ 186 ἱτηγηθ6- 
ἀΐδια οσπαπυδώου οἵ {86 οοποϊυἀϊπρ ποσὰ οἵ 186 
βτεὶ ομαρίος, δηὰ 18 ̓ μοσγείογο ἃ ργοροσ οπάϊηρ 1ἐἶτθ 
εἰ ἱ, 19, (ἴδον ὙΓΟΣΒΕὶ δηὰ σοίαγηθα 7); ναΐ 
τὸ ΤΟΡΙΥ͂ 1.6 πογάβ, οἰ. 1. 28, “ΠΟΥ ποῦ- 
εἰρροὰ 6 Τοχὰ ἴδοσο," ἴοτπι 8δῃ δρρσγορσγίδῖθ 
ἱπποἀποοῃ ἰο [86 (Ὁ]]οΥ Πρ ῥγάγοσ, πὰ (δαὶ 
(6 ἰδίζοσ οοηϊδὶηβ ἴησ ουἵ οὗ Κοορίπρ Μη 
186 Θορπυ Υ οὗ (86 παστϑῖνο--- ταῦ 18 οοῃίθηΐ 
αυϊίε δυλία ἰῃ6 αἰϊιδίϊοη, δηὰ ἱμοσείογο τοπὶ (ἢ 18 
ῥοΐηὶ οὗ υἱεῖ ἱμογθ 'β ὯῸ ὨΘΟΘΘΕΙΕΥ͂ (ὉΣ χερδγα 
Ἰ: (τοὶ ἐΐϊ8 οομίθη!) 85. ἃ ἰδίου. ἱπρουίίοη Υἱὲ 
Ὀγεδκα (86 οσῃποοίοη.--Βυῦ Ῥδγου]ΑΣΪΥ ἔδοο 
ἀύκοε ἴῃ ἰ6 οὐπέσηξ ἤν ὈΘΟΏ τς αρνος κὐταμᾷ 
ἰδ δροτ ροω οἵ (86 βουρ ἰο Ηδηηδῇ οσ ἰο Ηδῃ- 
ΠΆΒ 5 ὕτηθ: (86 οοἸουχδίϊοη οὗ ἃ β] ΣΟ. Β ὙἹΟΪΟΥΣΥ 
ΟΥΟΡ ΤὈγοίχῃ ϑῃοσηΐοβ, δὰ {Π6 δραυσηροη οὗ ἴῃ6 
Ἔχσἰείθῃοθ οὗ ἴδ6 ἐποοοχϑῖο κἰηράοτμ ἴῃ ἴΠ6 Θ0.- 
οἰαείοῃ.---Βαΐϊ, δ6 ο ἰδ6 βγεί, σβοσὰ ἰὴ (μ6 ϑοηρ ἷβ 
ἰδποσο ἴι6 τηοηξοη οὗ ἃ υἱοίοσυ δὶ ηθα 1 τσ ΠῚ 

ἱχῃ δηοιηϊοθῦ Τη6 ΟὨΪΥ͂ Ραϑθθᾷθ ἷπ ΘΒ 
ΔΙΤΊΟΥΒ ΔΙῸ Βροΐίοῃ οὗ οοῃίγαδίβ (ἢ 9 “ σοι 
θοπιηθη π|ιἰϊ [ῃ6 δία} προ ὙΠῸ ὅσο μἰναάοά 
Ὑ 1 186 ΒΓ ρΊἢ, ποῖ ἴο ΡΟΣίΓΑΥ ΠΟΓΟΟΘΒ οὗ ψὰγ, Ὀυΐ 
ἰο βιοτν Βοτ [18 οοηίχαβὶ αἷδο (8 10} 18 ΡΔΣ8]}]6] 
ὙἰὉἢ οἰἤοσα, ἤθη οὗ τ ῖοῦ ανο δηγίπηρ ἴο ἀο 
ψ ἢ} πδῦ) ἰ8 Ὀσουσῃ δϑουΐ ὈΥ [6 [Γ᾽ Β οἱ ρο- 
ἰοπί τὰ ]ο., ΤΉ ἀεβοσὶ ρίοη οὗὨ ἰμοδ6 οοηίγϑε δπὰ 
οἵ 1π6 ροντον οὗ αοα ἩΒΙςἢ τενθδ]δ 1186] πὰ ἰλθμὶ 
δ 8ὸ ὁ χρό τῳ 1ϊ 18 ἐπ ροαθὶ Ὁ]6 ὑο ἀἰβοοῦοσ ΒΟσΘ 
δος οὗ ἃ ϑοῃφ οὗ υἱοίοσυ τ ΐοῖ ῥσαόδι 

ἃ ΔΙ. ΤΠ “Θῃοσἶ68᾽᾽ ἀραὶ ῃδὶ τ μοῖὰ [ἢ 6 
15 ἀἱ γοοίϑα δγὸ ἠοΐ [1:6 ἤδίζομαὶ ΘΏθσηθδ οὗ {116 

ῬΘΟΡΙΟ οὗ [βγϑ6], [6 Βοδίμθη Ὡδίϊοηβ ἰ Ποῖα 
1.67 μεά ἰο ἔρῃίς, θὰ (29 ὈΠΡΌΑΙΥ τὶ (ἢ 6 
Ἑοδοβοὰ Ῥθορὶθ 88. ὁρροθοὰ ἰο [6 ἰγυ]}Υ Ρῥίουβ δῃα 
Ἐἀοὐ-ἴρασίηρ. Τῃ6 οομίταδίβ ἩξίοΝ ἃσὸ ἰπισοαπορά 
μαγο ἰδεῖν τοοῖ ἴῃ (16 ἐόν μιρέτορρς Υ οἵ τς 
ΤΟΙ ΣΙ ΟΌθ-ΟΓΆ] ορροεϊοη οὗ ὑχἱάθ δηὰ Βυχ ΠΥ 
ἴῃ τοίσσθηςθ ἴἰο {86 ΒοΟΙγ αοάἄ (γ6:. 8, α), ΟὙ] τ παὺθ 
ἰπ {86 ἰεσέέταουν ἰοὸ Θο6}8 σἱσηύθουβ ἑπαἀρτηοηΐ οἢ 
ξοὰ]γ ἀπά Ὡηροάϊγ, απὰ ἴῃ {πον ταονοιηθηΐ θ6- 
ὕχοθη ἴπθ86 ΡΟ] 68 ὀχ δὲν ΟὨΪΥ [6 γεἰψίουδ-πιοταὶ 
οὐμα οι οὗ [6 Ρθορ]θ οὗ 1βγϑεὶ 88 {86 Ὠἰκίοσὶςβὶ 

Νοιίπρ 18 βδία οὗ ορροεϊΐοπ ἴὸ 
ἀχίοσηδὶ Ὡδίουα] δπεσηΐεβ Ἡθηοθ 1ΐ 18 ᾿υδὶ 86 1 
υπίουπάοά ἴο αν δ (η6 δυΐδποσ οὗ (9 
βοηρ (Βεσίδοϊάι, ΣΦ πὶ. 1Π|. 915), ἴ4}}γ ἰο 
ΒΌΡΡΟΘΕ ἰξ ἃ δοῃρ οἱ Ὀγδῖθο [ῸΓ διἷ8β ΥἹοίοσυ Οὐ εσ 
ΟοἸ δ᾽ δηὰ 116 τοβ ηρ ἀείδει οὗ (6 ῬΠ1]Π πο, 
(Τποαΐυ 1 οἀ., ΒδιξοΠΟΣ), 85. ἐξ 1β δε ΣΤΥ ἰὸ 
ΒΌΡΡΟδΘ ὁη6 οὗ ἴδ οἱ επί Κίηρβ οὗ Φυάκδῃ 115 δὰ- 
ἴδοτ. Νοῖδοσ οὔθ ποὺ (86 οἴδοσ οδῃ Ὀὸ ἀδιηοη- 
δἰτϑίθά, ΟΣ ουνθῶ βἤῆουπὶ ἰοὸ ὈΘ6 ῬὈΓΟΡΔΡΙ6.-- ΤῊ 0 
δεοονκὶ δυχυταοηὶ δραϊηδὶ (ἢ 6 δροσ: ρου οὗ ἰμ6 δος, 

4ὴ6 8 ΠΔΙΪΥ ΔΥΌΪΕΓΑΙΥ ἴδ 
αὐ α. ὕὈοδογοείσαπροαι ὧν Θ ἩὖΠῸΟ 
πιδίκοα ΗλΏΏδἢ 5 βοᾷ απ ἰτηἰ δἰ ἢ οἵ ῥα, Κη δηὰ 
τοίοτβ ἰἢ6 Ἰδίίοσ ἴο (Π9 ρμοδίοχΙίἑαη Ῥογίοα, δχριαϊηίη 
ΠΥ δὲ ἰοτοί κα ὑγίμποοα σοϊχηίπᾷ ΟΥΟΣ ἰϑγὼθ ΤΩΡ 

ϑάττο οὗ ΟϑΙκοΣ 

8 ἱπϑοραγαῦ]θ ἴοτα οὐγ λϊἰδίογίοαὶ ] ἰο Ἡδηηδι, δηὰ ἴον γοϊοστὶ ἰς ἴο 86 ρογϊοά οὗ 
1ῃ6 ΒΘΘΙΒ τ ΠΠΘΓ; [ΟΣ (86 ΤΟΣῸΒ οὗ γϑγ. 
10, “Ης νήσας πὰς δβιγοηρίη ἰο δἷ8 Κίηρ, δηα οχαὶς 
86 Βογῃ οὗ ΗΠ 5 δηοϊηϊοα," βθϑϑῖὰ ἴο δβϑαπηο (ἢ 6 
οχἰδίθηοθ οὗ ἃ ἰίησ. Βυΐ ποίβίηρ ΟΡ] ροθ υ8 80 
ἴο υηὐδογρίαπα ἰξ. 1 τὸ ρυὺ οΟὔσβοῖγοβ ἰῃ (89 
Ροσοάὰ οἵ ϑιασηθθ)᾽ 5 ϑαυὶν 1116, ἐ6 ἔδοϊ ἰβ ἱποοῃίθϑ- 
14016 (δὲ ἐπ [86 οοῃδοϊουκηοβα οὗ [86 ρεβορὶο, δῃά 
1Π6 πΟδΙ]οαὶ ρματὶ οὗ ἰΠθμ ἴοο, (6 ἰάφδ οὗὁἨ ἃ ΠΠΟΏΔΓ- 
οὗγ Βδά ἰβθῃ Ὀθοοπιθ 8 ρόνοσ, ἩΒΙΟἢ αυϊοϊκοποά 
ἸΏΟΓΘ δηά ΓηΟΓῸ ἰΠ6 ΒΟρο οὗ ἃ Σοδζβίϊοη οἵ ἰδ 
οἰά Ῥγοχηΐδοβ ἱμδὲ ἱμογοὸ δου ϊὰ Ὀ6 ἃ τογϑὶ ἀοχηΐ- 
Ὠΐοῃ ἰῃ [βγϑοὶ, {}}1 1: ἰοοῖς βδρο ᾿π (6 δἼσργϑεβ 
ἀοιμδηα ἩἨϊοὴ [6 ῬΘΟρ]6 πηδάς οὗ βαηυοὶ. Τη6 
ἐπαν: Ῥγομηῖθο ἐμδὶ ες Ῥθορὶθ ββουϊὰ μὲ Α Κίηρ- 
ΟἿ 18 ΠΊΨΘΏ 88 ΘΑΙΪΥ 886 ἴΠ6 ραΐγιαγοδαὶ ρεγιοα, 

ΟΟΏΡ. ὅφη. χΥϊὶ. 6,16. Το ἰάρφβ οἵ (μ6 Κἰ πράοτῃ 
85 ὈΣΙΠΡΊ Πρ ὈΓΟΒΡΟΣΙΥ͂ ἰὼ (86 ὙΠ0]6 ΡΘΟρὶβθ οοῦ- 
ποοίβ 1ἴ86}{ πῖ} (80 Ταῖρο οὗ Φυάδ, ἄτη. χ]ὶχ. 
10. Δυάδὴ Ὑ111 οοσὴθ τοσίδ υἱοϊοσιουβ ἔγοσα ἱῃ 6 
Ὀδι116 τ Ἀοἢ αυναί 8 Εἰπι, γ1}} τθαγαὶῃ ᾿ῃ Ῥοβθθβεῖοι 
οὗ ουοῦ ἱσ ΡΟΥΊΒΠΔ0]6 ἀομμητηΐοη, δηὰ «}}} 
ὩΘΥ͂ΟΣ ἴοθα βοορο. ΤῸ Ῥεγιοά οὐ (δε Τὺ 
ἔσο Σ ἄονεῖορδ 6 ἰάφβ οἵ (18 Κίῃραοῃα, Τα 
Ἧ20]6 ΡΘΟΡ]6 18 ἰο Ὀ6 8 ρυί οβ]Υ Κἰπράομ (ΕΣ. χχ, 
6). [Ιη Βδδβιηὴβ ὕγο " εἶς ΤΟΥ͂ΑΙ ΡΟΥ͂ΘΓ δηά 
ἀοπαϊπῖου ἰο Υ]}ιὶ ΒΥΒΘΙ που] διΐδιη 18 96]6- 
Ὀγαῦθα ὑπᾶον [86 ἤρυσο οἵ [88 δίδσ τ] ἢ σῖβοβ οα 
δοοῦ, δηὰ ἴῃ {δοῖγ υἱοίοσυ ΟΥΟΣ ἱμποὶγ Θῃθιηΐθα, 
Νυμ. χχίν. 17, 10θ. ΤὨΐδ οἱα ῬσορΡἤθου 18 8]- 
ἰοροῖθοῦ πη π οὶ Β]9 11 1Ἀλ6 σοπβοϊουδηθαβ οὗ (Π6 
ῬΘΟΡΪΘ ἀϊὰά ποὶ βἰίδοῃβ. (89 Βορθ οἵ διΐασο ἀ6- 
γοϊορηθηῦ δα Ῥσοθροσὶγ ἴο 80 1468 οἵ [86 Κὶ 
ΠῈΣ ἀραυτὶ εὐττν οἵ ἜΠΟ. ΚΙΡΕ 5 Ῥουΐ. τὸ τὸ 

ΟὨΒΒ ἰο (86 ἱ 88 ἸΩΡΙΌΡΟΓΣ 
ἀοαδίοα, (οοτρΡ. ΟὐοΣ ἴῃ Ηοτσορβ ἢ.-Ε. με 
Καηϊρίδυτα). 6 ρΡιοροβίοῃ τηδάθ ἰο αἰάθοι 
ἰο Ὀ6 κκίησ (ψυάε. ὙἹ. 23), (που το οοϊοα ὉΥ͂ 
Ηἶτα, βῆονε ΠΟῪ ἴπ ἴΠ6 ρεγίοα οὐ ἰλὲ ὕυάφεα ἰῃ9 
ἴ6]0 ἡδίάομπαὶ ἀϊεϊπίοχτδίίου Ὀσγουρηΐ οὐὐϊ τ ΙΏΟΤΘ 
δἰ ΟΠ (89 ἀφεῖσο [ὉΓ ἃ εκἰηρὶς ρονοσγηπιθηΐ 
ΜΠ οὗ βΒου]ὰ δ σϑοο 86 γ᾿ 80]6 ρϑορὶθ δῃὰ ῥτὸ- 
ἰοοεὶ ἰδοσὰ δραϊπαὶ Θπομΐοβ. ΤΒΘΡ 
οὐ τοΐυθδὶ ““ὡελουαλ 6}84}} το] οὐδοῦ γου;," 158 
Βαδοὰ οὐ {16 Ἵχίθσῃδὶ που-ἱοοογαίΐς οοποορὕοη 
οὗ 86 Κιησάοτῃ ΒΊΟΝ Ὁμάσυϊδυ ἰμδὲ ΔΡΡΙ]οδθοῃ, 
Δα δ {10 βαῖὴθ Ὦπηθ δχργϑαθεβ ἰὴ [6 οἰοδγοδέ 
ΤΏΔΠΠΟΙ ἴπ 6 οοῃβοίουδησα οὗ (86 αἰγίης συ] ἯΙ 

ῖ 

οἵἶοσ, τδϑ 156} νῖἢ 
ἀερτααάδίίοηυ. ΤΠθ Βορο ἔδμοσθοη Ὀδβοά, 
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" οομηθοίΐοι τῖϊπ 8. αἰγἱΏ6 }γ Θα δ] δημοάὰ Κίπρ- 
ΟΠ.. 
ΤῊΒ γγὰβ 8. ὑδβιϊ ΠΟΥ͂ οὗ {π6 ῬτορἢῃΘ[08] βρὶτῖὶ 

ὙΠΟ Β δηϊτηδίοα ἐπδὲὶ τδη οὗ ἀαοά, ἰμδὲ ερὶτὶὶ οὗ 
1Π6 ῬΓΟΡΒΘΟΥ δῃὰ δηηουὺηοεπχθηΐ οὗ ἀϊνίηο (στ 
8} Ῥγοιηῖβο, ὙΓ8ΊΟΣ δα ὈΥ̓͂ ΠΟ πιοδ:8 οομρ οί Υ 
ἀϊεδα ουῦ ἴῃ [86 ἔπι οὗ ἴδ6 Φυάροα. ὙΒοη αοὐ 
Ἰηἰτοἀδυοοα ἰμ9 ΠΟῪ 6γδ οὗ [86γ86]}8 Ἰοσίαμθα, (ῃ6 
οἰονδίϊοη οἵ ἰδ ἰμοοογϑίδο ἀονοϊοριηθηΐ οὗ Ηΐ8 
ῬΘΟΡΙο᾽8 1186 ἰο ἃ ὩΘῪ ῥἶδπο ὈΥ ἰδ Ρσορβοί βδιλιοὶ 
88 Ἰππίσυτηρηΐ οὗ Ηἷβ σου δὕοηῃ, ἢταί οὗ 186 
οοπίϊηποι ἱποοοσγαῖῖο 11η9 οὗὨ Ῥγορβμοία, Η 6 ϑοϊθοίβα 
ῬΟΙΒΟΙΒ 'π 86 Ὀοχάογ- 6 ᾿Ῥοίτθο ἔμ οἹ]ὰ δπὰ 
1Π6 Π6Ὴ ἰῃ Ἡμοῖα (Ππϑοογϑίῖο ΠΟροΒ ἀπγοὶῖ ἰῃ ᾿ἰνίησ 

ΜΟΥ, ἰηἰοστηϑα ἐμοπὶ ΟΥ̓ ἀἰγοοὶ ἰηθυσποα οὗ Η]8 
Ρἰγιῦ οὗ [86 δῥῷὺΡ [0181] πλοπὶ οὗ [818 ΒΟ 

δηἀ Ῥγοραγϑὰ δῃὰ ἱτηροὶοα ἰμθῖὰ ἴο Δ ΠΟυ ΠΟΘ 88} 
ἴο ΤοΟ]οργαίθ ΕΥ̓͂ Ρσορϑῦςο ὑββιϊμαοου Οοαβ ὩΘῈῪ 
τουθϊδίίοηβ οὗ βαϊγδίίοΘῃ. Τὴ “πιὰπ οὐ Οοά᾽" 

Θ δυο 8ὴ δΔηπουποοηοηὶ ἰο ΕἸΐ, 80, δοοοσὰ- 
ἰῃρ ἰο [86 αἀϊνίπο οουῃθοὶ, γδϑ ἰο [Ἀ}} ἰορϑί μοῦ 
πὶ ᾿ἷ8 ἤουδβο, ἰμδὲ 8 ὨΘῊ (τ6 ῥσίοδι μποοά ταῖρι 
δΙΪ56, ὙΠΟ. Βδου ὰ θὰ οἰ ῖυ οοηηοοίθα πιὰ 186 | οταῖίς 
“δῃοϊηίρα οὗ ὑπο [οχὰ,᾽" 1.6 ἰμοοογδίίο Κίπράοτω, 
ἴη ἰὦ εἴοτί ἴο δίάδίῃ ἰΐϊΒ επὰ δηὰ ἴτω, ὩΔΠΊΘΙΥ, 
Οὐ ἀομπιϊηίοῃ οὐοὸσ Ηΐθ ρθορῖθ. Παππαλ τ τὴς 
βιοἢ δὴ δηπουῃοθπιθηΐ τοθρϑοῖηρ πο. οἰ] 4 8.6- 
ΤΩ. 0.6], 816 ΚηΟΤΪΙ ὉΥ αἰνίπο σουοϊδίίοῃ μδὲ Π6 
ἯΔ8 ἴο "6 α0α᾽ ΒΒ ἰηβίγυμηρηϊ [ῸΓ τ ϊηρδ, 86 
ΤΘΏΘΨΓΟΣ Δηἀ Γεδίογον οὗ ἴμο ἱμοοογδίὶο 16 Ὁποῦ 
16 αοα-ρίνοη κἰηράοτα. 8586, ἰϊκ6 [δὲ τηδῃ οὗ 
Οοά, 18 8116 πὶῖὰ [6 αρὶ τὶν οὗὁ Ὀγορῇθου, τβοϑϑ 
Τοργοθοηίδενο δηὰ ᾿ηϑίσιιπηθηΐ Βῃ6 Ὑ[838 [8 ΤΏΟΥΘ 
Βιϊοὰ ἰο 6, 88 5.6 ὈοΪοηροά ἰο 86 ρίουβ οἶδβθ οὗ 
186 ΡΘΟΡΪΘ, δῃὰ υγα κοα Ὀοίογο αοὰ, Ηοσ βοηρ ἰδ 
ἃ ῥγοάυοί οὗ [μΐ8 ῥγορβοῖϊςο πὸ πο} 118κ ΠΟΥ 
ἴαν ΔΡονο [86 ΟΥ̓ ἐδ ἴῃ ΠΟΥ Ὠρασί, δῃὰ υἱἱογοά δἱ 
[16 ουἱδοῖ) οὗὁἨ ΒΕΓ Βοδσγὰ ὑγδυοῦ δη ΟοαΒ δοοορρί- 
δα οὗ ΒοΥ ΟὨΙ]α ἰο 6 Ηἰ ἴοη, δηὰ δβῦουϑθ 
ἮΘΓ ῬΘΙΒΟΏΔΙ ΟΣΡΟΥΘΠΟΘ οὗ ἐξο ταῖσι οὗ [6 ᾿ἰν 
αοά, δηά πλαῖκοβ ΠΒῸΣ 866 δηά οοἰοδσαίο Ηΐδ τηδαῖ- 
ἐοϑίαιίοπβ οὗ ταϊρῃΐ ἴῃ ἷβ Κίπράοτω, τυ ΐοι μ6 [δ 
ΘΔ Ὁ} Β 64 ἴῃ ἢ18 Ῥϑορΐθ, δηὰ νι}} ἀθνυϑίορ ἰῃἢ ὩΘῈ 
ΕΟΥΥ Ὀν {Π6 τονοϊδίίοη οὗ Ηἰβ ροτοσ δηά ἠυδίϊοο. 
ΤῸΠ. ἴπ6 ἀσρίμβ οἵἨ Βαμα} ]6 ΡΙΘΟΥ͂ 568} Ἰοοκβ αὶ 

ΔΥΓΑΥ ἴτῸ πὶ ΠΘΡ ΡΟΟΣ 86] ἴἰο (86 ΒοῖρἈϊ οὗ (δ ΒΟ]:- 
688 8δη4 ΓἈΙ ΓΙ] η686 οὗ ἰμ6 ᾿ἱἰνηρ αοα, ΤῊΘ 
ἰουπάδίοηβ οα το γοσϑίβ 41} Θά Β σουοϊδίΐοη ἰὸ 
Η!5 γϑ0. 88 Ὑ760}1 88 Ηβ ἀοπιηΐηϊου οὐοὸσ ἴδμϑιη, 
δῖε Η 9 ΜΉΝ δα χοοκ- στ ἔδἰ  λ] θα. Οἡ 
[Π6πὶ ἰβ θυ (οα᾽Β ρονοσημηθηὶ ἰἃ ΗἾ8 Κἰπῤῦθαι 
δὰ ρβθορ]β, ἰο τγιΐοι ΗΔΉπΔΒ ἴθ 1οὰ ὈΥ (6 ἀἸνῖηθ 
ΤΟΥΙάθηοΘ ἱῃ 6 οὕγῃ 118 ἰο ἰοοῖκ ἃρ. ΑΒ βῃθ 
ΟΟΚΒ, ΘΓ ΟΧρουΐθηοθ οὗ ΠῈΣ “ δάγογβαγίοβ᾽" δηὰ 
οὗ [μοῖν ὑσὶ 4θ δῃὰ ρῬγοϑυμηρίΐοη '8 Ὀγοδάθῃοα δῃὰ 
ΒΘΏΘΓΑΙἰΖοα ἰπίο ἃ υἱοῦ οὗ (οἀ᾽ 8 δρβοϊαΐθ ρουθσῃ- 
τηθηὶ δηὰ ἀοπιϊηΐοη το Ὀγίηρθ ἰο βδιηθ 4]] 
186 ῥτἱάθ δῃὰ ᾿πϑοΐθησο οὗ [89 ὑπροάϊγ, δὰ πίοι 
8 τουϑδὶϑά, ρβαγί]γ ἰπ [86 ἀπ] πιο, πηοοπα! ἰοποὰ 
τας οὗ Ηβ πιΐσλέ, πῖον δοοοιαρ] βμθα {π6 1126- 
οἰ δηρθ9 οὗ Υ δηὰ ὑπροαϊγ ἴῃ ἴμ6 οχίγοπιηθοὶ 
οοῃίγαθία, Ομ βαρ 811] Βυπιδη οδ]σα]δίΐοη 
(νοτβ. 4-8) Υ͂ ἴῃ {Π6 ρογοσημθηὶ οὗ ΗΒ ἡιιδέϊοε, 
ἴῃ πίοι ΗΘ βμονβ ΗΣπιβϑὶ δα [π 6 Ὁποβαηρθδθ]ο 
τοοῖ οὗ (86 Υ, 8δηα σῖνοθ 86 Ὁπροῦγ ΟΥΟΣ ἴο 
ἀοβιγαοίίοι (γ618. 9,10). Ετοιὰ [π0 ἰάθδ οἵ [Πΐϑ 
Βονογημπιοηΐ οὗ Ἰπδιιος 186 Βοπς τἶϑοθ ἤηδ}}γ πὴ 
ταρὶὰ Πϊχηὶ ἰο (ἢ6 οοποορίίοη οὗ ἃ ἱπάρσταοηΐ τ ϊ ἢ 
ἴδ ᾿ἰνίηρ, ᾿υθὲ Οοἀ πἰγοίοποα πὶ β ἀογηληΐοι 
ΟΥ̓́Θ 186 6Π68 οὗὨ [Πρ οδγίι, δῃὰ ἰο (86 ἰάθδ οὗ ἃ 

ΤΠΕ ΕἸΒΒῚΤ ΒΟΟΙΚ ΟΕ ΒΑΜΌΕΙ, 

κιπργάοτη, Ἡϊοδ, ἴῃ ἰπἷθ αἰγίηο ἀομηδίη, δα ὉΥῪ 
116 συ] πο δηὰ μονογηὶηρ οὗ αοὐ, ἀσνοίορα ἱϊδ 
ΡῬΟΤΟΣ ὈογΟΠα (86 |ἰπλίθ οἵ [δτϑ6], δῃὰ ἴῃ [Π6 ροϑ- 
βαββίοῃ οἱ ἰμὶ8 ἀἀοα- ΚΊνἝΏ ΡΟΥΤΕΣ 18 {86 ἱποίσατησηὶ 
οὗ 86 ἀϊνπο ἀοπμηϊου---ἃ γ] 46 οχίθηβίοη οὗ (ἢ 6 
ΤΟΡ βοῦς νἱϑῦγ, ὑπᾶον ἰ86 χυΐάδηοο οὗ 86 αϊνὶπθ 
δ ὑσῖϊ, θογομά [86 ρῥγεϑοὩΐξ ἩΙΟΝ 18 (86 Τουπάείίοη 
οὗ [86 ποτὰ οὗ ἴδ)0 ρῥγορμοίΐε ἰθοϊὔσαοηυ. Τμυβ 
(06 Ρτορ οι - Εἰδίοσοα] ἀοβοσ ροη οὗ [6 οβίδὮ- 
Ἰβῃποηῦ οὗἨ 86 Κιπράοιωῃ ᾿π 6 ληίτοἀυοοά 
ὃγ {18 ᾿γτὶο- ργορμοῦο νἱχοθα οὔ δο αοἀ-ογάδὶποα 
διὰ 08 φοιτίην ῬΟΥΘΓ οὗ {π6 ἰποοοζβῖο ΚἰΏρθουα: 
δηὰ ὁ {18 10]1ΟΥΥ8 ΒοοὺῺ [86 Ῥτορβοίΐς δῃπουηοο- 
τηοῃὶ οὗ {πο ἱῃΕπηδίο γοϊδώοη ἰῃ ὙΒίοΝ ἰδ 6 χοηο- 
γαϊρα ῥγοϑίμοοῦ ᾿β ἐο βίδπὰ ἰο {μ6 “δποϊηἰθα οὗ 
(6 1,οτὰ, Ηδηπδὴ “ θοΒο]ἀ8 ἐπ ΒΟΥ ἱπαϊνάυαὶ 

609 18:6 ΈΠΟΓΑΪ ΔΒ οὗ (᾿6 αἰγὶ ΠΘ ΘΟΟΠΟΙΩΥ, 
δα αἰγῖηοθ 1 βἰρνιβοδηοο ἴὸσ {86 τ80]6 ἰδίοσγ 
οὗ (89 Κίπράοπι οὗ ἀοα" (Αὐδοτϊοι, δια. μ᾿. Κίς, 

ὙΣ πρωμὸ ; δ ἔΡσορἢ 18 Βοῃρ---αὐλογοά, ἴῃ (6 Βρί τΐ οἵ Ὁ : 
πῃ [6 ὈορΊπηληρ οὗ (9 ἀσγνοϊοριηοηὶ οὗ τοὰ πὐρίάι 

ἷς 1116, πῃ 50 ΔΓ 88 ἰμδὶ ἀδγοϊοριηθπὲ νῶϑ ἀθ- 
ἰοσταϊποα Ὀγ ἴπ6 Κίπράονῃ ἩὙϊοἢ ([Π6 ΡΘΟρ]6 Βοροὰ 
ἴοσ δὰ αοα μανο--ΠΔΏΠΔΒ ὉΠΟΟΠΒΟΪΟΌΒΙΥ, 
ἐτ Ρ6 1164 Ὀγ ἰδ ἀϊγίηα βρέτιϊ, ΟΥ̓ῸΣ 41} πὸ ἱπίοσ- 
τηϑαϊδίθ βίθρβ οὗ 186 ἀονϑιοργηθηὶ οὗ {Π6 Κἰηράοιῃ 
οἴ ἀοά, ἱπ ἴο ἴη6 14] ροδὶ, δὲ πεἰοὴ ἰῃ 6 
ἀν ΠΟῪ οαἰ Δ] 186, ἀἰν!ηο] οασιρραά, ΤΟΥ͂Δ] ἀο- 
ταϊηΐο δχύθῃμαβ ἐϊβοὶῦ ονος ἐμ ὁπάβ οἵ (86 δϑπῃ. 
Τὸ τ}}18 ΔΒΎΤΟΣΒ, ΟὨ ὑπο ὁη6 ἤδη, ἰπ6 ἰάοα οὗ 8 
απΐγοσβαὶ σουϑ δου οὗ βαϊγδίΐοη, ὙΠΟ Β ΡΡΟδσβ 
πῃ τμδὲ ὑἹθο- ὑσοσαΐθο οὗ 6 ΒΒΔ]ΟΙ, ἰοὸ βοτὰ ἰδ 6 
οὈνοάΐοθηοα οὗ ἴ80 πδίϊοηβ Ὀ6] ρα, δῃά δυίῃ ον ὕδοῖ 
ἴῃ 186 ὶ ῬΓΟΙΒΟΘ; 8πα, οὐ {π6 οἶδοῦ 
παπᾶ, ἔδογο ἰβ οοηῃοθοίθα τὴ 1 186 Ῥσγορμοῖο 
οοηἰοῃηί οὗὨ [6 βοῃρΝ8 οὗ ῥσγαΐϑε οὗ Μδγὺ δὰ 8 
εἶδα (Το 1. 46 Ρᾳ. δηὰ θ85α.), πΏθγο {πο γθ 8 ὁχ- 
ῬΓΟΒΒ σΤοίδγθῃοθ ἰο {86 ποσὰβ οὗ Ηδηηδὴ ἴῃ ν᾽ 
οὗ [πὸ δρρσοδοβίῃηρ 081 118]]πηθηὶ οὗ 186 1άοδ, 
οοπίδί θα ἴῃ ΠΕΡ Ῥγορῃβθο δῃπουηοοσηθηΐ, οὗ [86 
ἀοιηϊηίοη οὗ [86 δποιϊιηϊθὰ οὗ ἴ9 1ογὰ πιο ἴῃ 
ἀϊνίηθ ροῦορ 8 ἰο ὀχίθῃ οὐδσ ἐπ οπὰβ οὗ (}6 
οδγίῃ. 
[ογάσποσια : “Ἴο Μασπίβοαί οὗ ἩδΏΠΔΗ ἰδ 

8}. ΘΥ̓ΔΏΡΈ]10Ά] Βοηζ, ομδηὐῦθα ὈΥ ἴδ6 βρὶτῖϊ οἵ Ῥτο- 
ῬὮΘΟΥ͂ υπᾶον {86 1,ου]. 81 180. [Ὁ 18. 8 ῥσϑὶ υαθ 
δηὰ ογοσίυσο ἰοὸ (Π6 Οὐαρθὶ. [1ὑ ἱβ 8 Θοῃῃθοῖ 
ἸΣης οὗ ϑυγοοὶ δπὰ βδογϑὰ τρϑὶον θοίσθθῃ (δ9 
Μαρηϊῆοδὶ οὗ ΜΊτγίδι αὖος ἴδ οὔ [86 Ἐοὰ 
8.6 6---αγτωο] σίηρ ἴῃ6 Ὀθδἢ αὶ δηἃὰ Βσδυσ- 
τοσίου οἵ ΟἩίβῦ---ἀπὰ (μ6 Μερείβοαι οἵ Μαιυ, 
αἴοσ 6 Απηυποίδοη οὗ Ηΐβ Βίσίῃ..... [κἰ 
(ΐ8 βου οἵ Ἡδηηδῃ ΡῈ σοδὰ ἰπ 186 ἘἘΡΕΘΞΕΙΩΕ 
δηᾷ ἤθη (6 Μαρτ δορὶ ̓ η δὲ. 116} οΥἹ ΚΊΏΔΙ, 
(86 οοπποσίοῃ οἵ ἴπ6 το νΥὺ}}} Ὀ6 ΠΊΟΙΘ οἰ δεν 
τϑοορτισρα... ΤΈῊΘ ἴτπ ομαγδοίοσιβεο οὗ Βδογοὰ 
Ῥοοίσυ ἷμ, [μαΐ 1 ἱα ποῖ οροϊβοδι. 11 τοσρο [ἢ6 
ἰπαϊνάυδ) πῃ [δ πδίΐοη, δὰ ἱη {86 ΟΒυσοῦ Τ)ηΐ- 
γΟΓΒΔ]. [{ ἸΟΟΚΒ ἴο ἔτοτα (86 δρθϑοΐδὶ ὁϑοβδβίοῃ 
ψΐ ἢ. ῥσοπιρὶβ (86 αἴΐογαποο οὗ [Πδηκερίνίηρ, δηὰ 
οχίοηαβ δῃᾷ οχρδπάβ 1ἰβο] ἢ τὶ 8 ἰουϊηρ ΡΟΥΤΕΣ 
δηὰ ΠΟΙΪΥ͂ ΘΠΟΣΩΥ, ἰπίο 8 τὸ διὰ Ῥδιδοῖς 
οὔΐδυγεί οὗ ῥΓγαῖβο ἰο αοα ἴοσ Ηΐβ ἴον Ὁ 4}} 
ταδη κα ἰπ ΟἸ γι... .. .. Το Μαρπϊδοεὶ 
οἵ Ηδηηδλ 8 οοποεῖνοά ἴῃ (818 ερί στ, 10 'β ποῖ 
ΟἾΪΥ͂ 8 Βοηφ οὗἨ {πδηϊκβρίνῖηρ; ἱΐ 18 8150 ἃ ᾿γο- 
Ῥλθοψ. ΤῈ 1ἴβ δὴ αἰίθσαμοθ οὗ [89 ΗἨοΣΥ ΟΉΟΕΤ 
ΤᾺΟ 
οὩ 

ΔΩ 

ἩΠΕΉῺ ΠΟΥ, δη ἃ τλδἰκῖηο᾽ ΒΓ ΤὨΔΙΘΓΏΔΙ ᾿οΟΥ 
186 Ὀὲτίὰ οὗ βδυλυοὶ ἰο ΟΥ̓ ΓΗ͂Ν ἴῃ ΟΥΓΡΟΌΣΙΠΡΒ 
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οἵ (μδηἰκ] 686 ἰο αοἀ ἴον ἴποθ6 χτοδίοσ Ὁ] δαὶ πρΒ 
ἴη ΟΗΕΙΘΊ, οὗ πίοι [πδὲ Ὀἱγὶ ἢ 88 δὴ οδυηοδὶ δὰ 
8 δύο: π᾿ τὲ τοϑρϑοῦ 1ΐ ΠΙΔΥ Ὀ6 ἀΟΒΙΡαΓις 
αἱ τὶ 6 δοὺς οὗ Μοβεοβ (θοαυϊ. χχχὶ!.) δῃὰ (16 
δοὺς οὗ ανϊὰ (2 ἥδιη. χχὶὶ.)." ----ὐρσυβίίηο, ἰῃ 
᾿ἷ8 οοασοεΐ οὐ [16 Βοηρ τὰ Οἴου. Δεῖ, 17, 4), 
ον ἰμ6 ἰσαπδιδίου οὗ 80 δορί. (τ λο ἢ 5 οἴῃ 
ἱποοστϑοῖ), δηὰ, δίους σι βοπιο σοοὰ ἱμουρίδ, 
μ28 πῦον πτοης δχοβοδία δὰ υπίουπάεα ερίτὶ- 
[Δ] ᾿σίηρ.---ΤῈ.] 

ἨΟΜΙΧΈΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

γεν. 1. 1λε )ον ἵπ ἰδὲ ]ονά, το το (Ψ1} δὐ- 
(Αἴπ8 διηϊὰ βδούθ οομῃῆὶοίβ: 1) [ἃ δοιιγοθ--- ποῖ ΟΌΓ 
στη μοεσί ψῖ ἢ ἰ ονδγάποθα δηὰ 118 ἀθβρο- 
ἀοποΥ, ποί μων διὰ οοηβοϊδίίοῃ τοῦ στηθῃ, ῥαΐ 
Ἡμ ραξες Ἔ βήδοθ δηὰ οοχηρδβεΐοῃ, Ὑΐοῃ 

6 ἰδ6 δοδσί )ογοῦδ ἁκαίῃ, ΔΙ ηΣ ὉΡ σι} 
ἷ δὲ 88. Ὀθθη βίο κοη 

τ 6 1.0 δ᾽ δΔηα 810} ΟΥΘΡ ΙΏΟΥΘ 
ΤΊΟΝΙΥ δρρτορσίδίε: 8 εὐργεβδίοπ : ΔῊ 
ἑμβοῖν ἰο ἴμ6 βδὶ γαϊΐου μξζβνσμίρ ΕΣ πὰς ὙΝ Ἀβὰ 
Οοά ἴῃ ρναΐδε, (“1 τοὐοΐοθ ἱπ (ὩῪ βαϊναϊίοῃ ἢ), 
Ὀοίοτο πιδν---ἰῃ σΟὨοθδῖηρσ δηα Το] ουγαϊηρ ΟΣ 
ἐσρεσίθῃοο οὗ βαϊνδίΐοῃ, ἰὸ ΟἿΣ δοῃιρδηίοηα ἴῃ 
6 (1 ἰδὲ [ΠΟΥ ἸΩΔΥ υπῖΐο πεῖ [ἢ σΒ8 1ἢ ἸΟΥ͂ Δηα 
Ῥγδίβο, δὸ ἴπδὶ (πο ῖσ (811 ἘΠ θ6 αἰγεηρίμοηρα, 
ἴο ἴ)6 δαἀγοσβαγίοθ οὗ ἴδ ἕδὶ Οὐδὲ ἘΒΟΓ ΒΙΒΥῚνς 
δδμδτηθ, ἸΏΒ Ὀ6 ὙΑΙΏΘα, ΤΑΥ͂ τοροηί.---ἰἶἰ Η8}- 
ἨΔΕΒ βοὴ οὗ ῥγαὶδο οοπηραγοά πὶ ΠΟΙ (ΟΣΤΩΘΥ 

γοτ, 1) 58Π6 ψδδ (μὴ “ἴῃ ὈΣΓΙΘΓΏΘΕΒ οὗ βου] 
'. 10); ΠΟῪ ΠοΣ “ μεοασγί τοὐοΐϊοει ." 2) ΤΏθη Βῃ9 
πδὸ Ὠυμ][αίϊοα (ἰ. δ, 8, 11); ΠΟῪ ΒΠ6 158 “6Χ- 
εἰιοὰ,» 383) ΤΠοη ΠΟΡ ΔΟΥΘΥΒΑΙῪ τον ΠΟΥ 
(ἰ. 6); πονν δὲ ““ταουτἢ ͵β ορεμοᾶ νι: οὐδὸν ΠῈΣ 
ΘΠ6 1168.) 4) ΤΏΘη βδὸ “ ρουγτοά ουΐ ΒΕΓ 8080] 
δείοσα {86 1,ογὰ᾽" (Ϊ. 16); ΠΟῪ 81ὸ “τ )οΐσθθ ἴῃ 
Ἠΐδ καϊναίζοη." Οὐὗἶδῃ πὸ στο [0 ῬΓΔΥ, 
δι ἰποη ἰογροὶ ἰο ῥγαΐρο.--- ΤῈ.]. 

γεν. 2. ἔσο ολαγαοσίεγ δέϊο οὗ ἐλ {2 ἀβέναονν 
εἰμάγεπ, ἴῃ 1Ποῖν τοϊδιϊϊΐοη ἰο (86 ᾿ἱνίηρ : 1) 
ΤῊ ΒΌΠΡΙ6 γέϑέγοπος Ὀοίοσο Η πὰ, ἴῃ στον οὗ ΗΒ 

οὐπβάσηοα ἴῃ Η μη, ἴῃ 

γες. 8. Τῆς λὲ παδιιγαὶ πιαπ8 δ 
ἰλγουρῇ 186 ὑοβ; Δ ΟΠΥ͂ ΘΟμοοχ πο ἐμ 6 μὰν οὐ: 
1) Οὐποοσηΐηρ εἶθ υπίρογϑαί ἐποιοίοάσε; 2) Ηὶδ 
απίρεγραὶ τοϊδάοπι Ἡ  ΐοΝ ἀοἰοστο 65 δηὰ [ο8 
81} (00 ἀοία116 οὗἠἨ Ηἱδ δοϊΐοῃ (νοσ. 8); 8) Ηἴ6 ὡπὸ- 
φεγδαὶ Ῥοῖοεῦ ἩΠΊΟΝ ἀοίοστ 68 ΘΥΟΣῪ ΟἸδηρθ ἰη ({9 
ἰουίαηο8 οὗ Βυσωδῃ ΝΠ Ὁ 4.8). [Τ9 αἰνίδίοη 
2) τισδῖ Ὀ6 τηοάϊδοάὰ 1{ 89 νἱονν οὗ Τὰ. Ὀ6 δἀορίεα 
85 ἰ0 6 χτοίϑγοῃοο οὗ {86 ἰδϑστῃ “ δοίζοῃβ" ὅ6θ 
ἘχοροίοΆ] οἱ σου. 3.--- [Ὲ.] 

εΓ. 8. “Βυ Ηἰπι δοίΐζοῃβ δῖὸ πεϊχμοᾶ." 1. 
ΤῊΘ ἸΏΔΏΠΟΣ οὗ Ηὶθ πεϊρηΐηρ---Ὑ 1} ρογίοος Κπου- 
ον (νεσ. 8), πτῖῖὰ Ἰαΐα τοοϊίυάο (νον. 2), 
πἰτῆ ἱπατη αἰδθ]ο ἡπδάοϑ (νεῖν. 2).---Π. ΤῈθ ι 
οἵ Ηἰ5 ΠΡΙΒΌΙΕΝ Ε οἴδβῃ 8 ἰοἰ8] σουοσβαὶ οὗ τ 6} 8 
ἰοστίαποθ (νοτα. 4-8). Ανρ]ϊοδίίοη: Βθ ποῖ ὑγουὰ 
οἵ ργεβθηΐ ὑσοβρεσῖυ, θυΐ Ἰοοῖκ γ611 ὑο 18 ὙΔΥ ἴῃ 
ἙΠΊΟΝ γοῦ “ὍΣ δα 86 1ὑ (ν6Γ, 8).--Ἴ Ὰ.]. 
[ΗΞΧΕΥ: τ. 1--ὃ. ΗἩδημδῃ ΒΒ ὑὐἱυτηρ ἰῃ 

Εοὐϑ ρμογίδοϊζουῃβ, δὰ ἴῃ Η16 Ὀ] οδδίηρε ἰοὸ μοσ. 1. 
886 οοἰουταίοα Ηΐθ οσίουβ δι σὶ θυΐο: (1) Ηἷβ 
ἘΠ. (2) Ηἷ ρόονεσ. (8) Ηἰβ πἰράοῃμ. (4) 

ἷδ Ἰυδῦοο. 1. β[ιὁ Βοίδοθα μουβοιἦ ἴῃ [μεθ 
ὔπρε, 1Π1|, Κ[ 5᾽]δμοθθ ἰῃοδθ ἯὮῸ δα θῃθσωΐθβ 

ἰο ΒΕΓ δηὰ ἰο (οα.---ὕ ετα. 4-8. Ῥτονϊάθησα ἴῃ (89 
οἰδηροθ οὗ Βυμδη ἰδ: 1) ΤὮ6 βίγοηρ ἃσὸ ψθ}κ- 
Θη0α δηὰ (86 ταῖς βἰγσοηρίμοηθα, ψθὴ Οοά 
Ρίοαδθοθ (νοσ. 4η. 2) ΤῊ τοῦ δύ ᾿προνυοσβμοα 
Δα (Π6 ΡοῸῦ δῃσϊομοὰ (νοσ. ὅ). 83) ἀοά ἰκ 186 
Τ1μογὰ οὗ δ δπὰ ἀοδίῃ ἀν θ). 4) Ηο δάνδῃοθβ 
διὰ Ηδ δὔδβοθ (γοσβ. 7, 8). δ) Αμπὰ ἐῃ 8]] (ὲ5 
ΜῸ τηυδὶ δΔοαυΐοδοθ, ἴοΣ Οοα ἰβ βονογοῖψῃη. “1Τ}6 
ὈἾΠδτβ οὗ (86 εδυῖ ἂσο [16 1,.0γα᾽ 6."-- ΤῈ. 

γειῖβ. 4-8. 71:6 ὠπὶΐν απιϊὰ ἐλαπσε οὐἉ (λε ορροδὶϊδ 
τσαν8 ὙΓϊοΝ (86 »ίοιιδ δῃὰ {π6 ὠπροαΐν τηυπί ρο:. 
1) Οπε βιασϊπρ- ροϊηΐ, (μ6 1 χά Β ̓ῃρβοσγ 8016 Μ|}}], 
ἜΘΟΣ οἴου] 68 πο: 2) Οπε μαμὰ, 188 «]- 
τα ΕΙΥ Βα οὗ 1π6 Τοτά, ἡ οι Ιοδάβ ἰἤθσα; 8) 
Οπα κολὶ αἱ ὑὙ οὶ ἴΠ6Υ δηά, μυμ}}0}6 δ ταΐβαί οι 
ἀηᾶοῦ (δαὶ μΒαηά.---1λ:6 ὡοπάεγβι συΐάαπος οἵ (6 
εὐ άγοη, οΓ πιόπὶ ὠροῖ φιῖίε “6 ὐαψὲ: 1) ΤὨ6 
ΟΡροεῖίθ αἱγεείίοπι ἴῃ ὙΠ ΟὮ ΠΟΥ ρο, (α) ἤτοι (116 
Βεισηὺ ἴἢο (86 ἀορίὶ, (ὁ) ἔγουσαι (86 ἀθρίῃ ἰο 186 
μείχαι; 2) ΤΘ ορροβὶΐθ 'σπ ὙΠΟ. (μ6 Τ,οχὰ 
[88 ἱμβογεΐῃ πὶ τηοη, (α) ἴο ἰεδὰ ἰῃοπὶ ἔγου ἐδθ 
Ποῖ Βίο οὗ ῥὑγϊαθ δπὰ βιαῦρμιγ 56} -οοΙ ΡΙΔΟΘΏΟΥ ἴο 
ΒΌΙδ]6 δυδηχὶκαΐοη ὑμἀοΓΥ Η]15 Ὁ] το θα ρόποσ, (δ) 
ἰο 6χδὶὶ {μην ἔγοιῃ ἐμ ἀθρίμβ οἵ δυπιῦ]6 8ε]1- 
Τοηυποϊδ οι ἰο ἃ ὈΙοθθοὰ [τ ἰῃ {μ6 Θη)ογτηοηὶ 
οὗ Ηἰδ ἔτεος χγδοὺ; 8) ΤῊ ορροεϊΐο ὁπα, δοοοτά- 
πρ᾽ 85 ΙΏ6} οδ86 ἴμ6 ἀϊνίπα ἀορβίρτι ἰο Ὀ6 {18]]6ἀ 
ΟΣ ἀεοἰδαίβαά ἰπ ἱμεπὶ : (α) ονε]δβίϊπρ ἀφεισαοιίοη 
πίίμουϊ Θοά, (δ) ονοσ δδίληρ βαϊ γδοη δηὰ 11 
ἰη δηᾶ πι α 

γεγο. 8-10. ΤὨο οὐπέγαείδ τολίολ ἰδὲ ἐλαησο ἴῃ ἰδ6 
τείαξίοτδ οἱ λισπαη, ἰὑ6 ργεϑεπίδ ἰο τι ἴπι ἰλε ἰϊσλέ οἵ 
αἀϊυΐπα ἰγιάδ: 1) αοαἶβ λοίίποδβ δῃὰ ΤΩ 8} δὶπ; 

' δὴ ΙΔ} 8 ; 

γον. ὅ. Τῆς Τιοτὰ αἴοτε οίυεδ {ιὶϊΐ βαϊξἰεαείϊον : 
1) Ηδ Ἰεοβάβ ἔτοπι ἴδ]θα οοῃίθησποης ἰῃ ΟΔΓΠ Δ] 
[Ὁ] πο 886 ἴο ΒΟ] εθοόσηθ ἀοδιίοη; 2) δ Ομδηρει 
ΒΌΠΡΟΣ ἰηΐο Ὀ]οβθοα {Ὧ]1πὸ88 ὙΠ} ἴσυς οοπίεμῦ» 
ταρηΐ, [Εδηο 1] δηα εἰσαϊηο.--- ΤῈ.]--- Βἰοββοα αγὰ 
ΠΟ ΩΝ απ Ὶ Βοοδυβο ἴδ Τοσὰ ὈΣΙΏρΒ {Π 6 μὰ 
ἤτοι [}]] ἰο ὈΏΒΤΥ 2) Ετομλ ΒυηρτΥ [0 {0]]. 
γες. 6. Ηου ἰοίπο Οοα δλοιοβ Ηϊ πιβεὶ [ αδ (δό 

1]οτὰ φ' ἔἴϊὲ απὰ οἵ ἀδαίδ : 1) Τὰ ἐπεὶ Ηδ Ἰεδὰβ ἔγομι 

κεν ΕΞ τινα 618. 7, 8, δοῦυεγεῖ οἔ (λὲ σγαοδε Ἶ 
1) 1 ταβῖκοϑ ῬοΟΣ, ἱπ Ἰὰς [0 Τρδῖκα στίοῃ; 2) 1ὶ 
Βυμιῦ]οθ, 18 ΟΓΟΟΥ ἴο Ἔχαὶί, 

ψοεν.. 9,10. Τλε ],οτὰ οὦν Οοα ὦ α πιδὲ Θοά: 
1) ὕροι ἰμ6 ρίουβ Ηδ Ὀεβίονγ βαϊναίίοῃ ἴῃ 5 
᾿ρηι; 2) Τὴὸ υπῃροῦγ πο οδῦβεβ ἴο Ῥοσίβῃῃ ἴῃ 
ἀδυίκη688.--- 48 παρ λΔΏ Ηἷβ τ Π0]6 ᾿λἴδ Ρ]δοαβ ἷπ- 
βΒ6] Γ ἰἸοπαγάὰβ αοά, δοὸ ιοὐϊἱ αοἀ τη (δε 7 »ίασε 
Ἡϊπιϑεϊ ἰοιατάδ ἣίπι αδ α Μμιδί ζιάσε: ᾿ ΕἸΒον ἴα 
[86 ον Υ Υ οἵ ΗΒ ρυπῖθνο ἡυδίςο; 2) Οἵ ἴῃ 80 
Κἰπάποθα οὗ Ηἷβ βαυηρς .-- Τὰε στεαὶ ΕἸμλεν--- 
Ον---  Ἀ1Ὸ ἢ οὐδ ποτὰ τσὶϊοθ οὐ λυπιαπ 
ἰδὲ: 1) Ελπον τὰ 186 Ρίουθ ἕν {η6 1, οτὰ, ΟΥ 
ψῖ8 [ῃ6 ἀῃροα] τ δέ . 2) ΕἸδος βίης 
8]οῃα ἰῃ [ἢ6 ἡμμε ἡ ΣΤ ΠΔΙΜΗΙ οὗ ἀϊνίπο ζταοα, ΟΣ Ὑ]ΒῈ- 
ἱπχ ἴο 6 ἡ μάχας ὦ ΟὨΘ᾽Β ΟἾΤΏ ΡΟΨΟΓ; 8) ΕἸΊΒΟΣ 
ῥγεθεσυϑᾶ Ὀγ [86 Τωογὰ τῦῖμ (88 Ρἱουβ ἴο ἐνογδεῖ- 
Ἰηρ; ἐὔϊε, οὐ Ὀδηΐϊθμοὰ τ ῖ} (86 ἀπρο]Υ ἴο Ἔνεγ]αδί- 
ἸᾺ. βάγέημ νὰν 

6:. 10. Τλδ ἀτριμανου οΓ Οοὔδ γυπίδυε }ιδἰϊοθ 
(“ἼΒο Ιοσὰ πὶ}} Ἰυαρ6᾽): 1) Ἡζλοπι τέ (ἀγεαίξηδ---- 
(80 υπροάϊγ, “ δαγοσεβασίοα" 2) ΗΟῊ Οοὰ τρδίσοϑ 



72 ΤΗΕ ΕἸΒΕΤ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΑΜΤΕΙ, 

δ ΔΡΡγοδοῖῦ ὙΠ} τραγτΐπσ δίσπδ (“οἱ οὗἨ Βοανθη 1 ΠΔ} Βογὸ ργοάϊος ἰὲ τῖτὰ ἀσγοῦί Πορο. ἸΤΠΘΟΟΓΔΟΥ͂, 
88.411 θ6 ἐμυπάοτ"). 3) Ηον ἰξ ἀὐδολαγφεδ ἰἰθοῦ ΜοδΔΓΟΠΥ δηὰ ΗΪΟΓΆΣΟΔΥ ὅβοὴ οοηίιγὶθυίοα [ἢ 
δραϊηπδὶ 81} {Π6 τοογϊά τμιδὲ 16 ορροβϑὰ ἰο ασοὰ (“ΤὮΘ υγῃ ἴο 6 ὙΟΙΆΓΟ οὗ [ετδο], δῃᾷὰ βδοὶὶ με! ρϑὰ ἴὸ 

: Ἵ ΓΟΡΑΓΘ ἰῃ6 ὙΔΥ ἴοῸγ (86 χτοαὶ Αποϊπιθα, δὲ οὔοθ 
1τὰ 888]] Ἰυάρο (}6 ἀπὰβ οὔ [89 θαυ"). 4) Ηον ἐδοσλνι Κίηρ, δῃὰ Ῥυϊοσὶ, γῆο βῃου]ᾷ γοῖρῃ οὐοῦ 
τ ργοπιοίεβ (δε ρετζεοίίπς οὐ Ητδ Κιηράοηι. {86 Βρ᾿ τ ἴα} 1ΒΓ8Ε].---Ἰπύογοϑίίηρ Ἰθοίαχεο ταὶ ὃὈ6 

Ῥτγονϊάἀθῃοθιῃ ἴῃ 6 Ὠδίζοηδὶ βονθγησηθηΐ οὗ [6786].  τηδὰθ οἡ “Ῥβδίτον ουἰδίάο οὗ ([ῃ6 ΒοΟΙκ οὗ Ρραϊπ}8β.᾽ 
ΝΙοῖ ΟὨ]Υ νδβ ὑῃ ΒΘ ΌΪ ΔΓ Βρ᾽ τῖϊ ἰὴ 186 ἡδίΐοη ὭΩ (866 δρονϑ, δβάϊξομβ ἰο Ηϊβίοσίοδὶ δῃὰ Τ βθο]ορὶ- 
Εἰηρ ἴα ἀοεῖτο ἃ ἰχίηρ (Ὑ111. δ), θα Β6 μϑρὶτοα Η δη- 1}. ΤΑ] 

ΕΟ ΝΤΗῊ ΒΕΟΤΊΙΟΝ. 

δατατ 616 Ββοινοο Ὀοίοσο ἴδ Τιοσᾶ ἔῃ Οοπίταοι υεῖ τ τ86 ΑὈοσοϊπδιίζοσα οὗ ἐδ Ὧ6- 
κοιιθσαῖο Ῥιίϑοιϊδβοοᾶ ἐπ ἴδ Ἑΐουιδο οὗ ΕἸ’. « 

(Β.4». Π. 11-26. 

Ι, Το οοπαιιοί οὐ ἰδὲ δοηδ οἱ ΕἸΐ ἐπι οοπίγαεί οὐδ ϑαηνμεῖ, ἰδὲ ““δεγυαπί οὗ ἐλε 1,ονὰ." Ὕατα. 11-17.Ψ 

11. ΑΝ ΕἸΚβηβῆ ποηὶ ἰο δώδὰ ἴο ἷ8 Βουβθ. Απα [86 οἢ}]ὰ ἀϊὰ τηϊηϊβίον [πλϊπῖ8- 
12. ἰ6γ6α] υπίο ὑ86 1ωογὰ [ΨΦοβονδἢ] Ὀοΐογο ΕΠῚ [86 ῥγοδσ. Νον [Απὰ] [δα βοῃβ οὗ ΕἸΣ 
18 γγ γθ βοὴβ οὗ 6118] [Μ]οκοὰ πιθῃ]; [ΠΟΥ͂ ΚΩΘῊ ποῖ πο Τωοτὰ [μον]. ΑἈπά' 

186 ρῥτθαί᾿β ουβίοτα [(ἢ6 οσυδβίοτῃ οὗ {86 ρτιοθί8}] τὶ [ἢ6 ΡΘΟΡ]9 ψ88 ἐμαί, ψῇθῃ δῇ 
ΤΑΔῺ ΟΠ ΓΘα βδουῖῆοθ, {86 ῥγοδί Β βοσυδιΐ σβῆιο, Μ 116 [86 3.68} 8 ἴῃ βοοίἷηρ. υἱῖ 

14 α᾽ Βορ-Ποοὶς οὗ {δγθθ ὑθοί! ἰὴ μῖ8 βδηᾶ; [.] ᾿Απα Βο (ογι. 86) βίγυοὶς 1 ἰπίο (ἢθ 
Ῥϑῃ, οὐ ἰκοί!]θ, οὐ σδυϊάγοῃ οὐ ροῖ; 8411 ἐμαὶ ἰ89 θ6βῃ-βοοῖς Ὀσουσῃΐ Ὁ {Π0 Ρυγῖοδβὲ 
ἰοοῖὶς [ῸΓ Ηἰταβο ἢ βο 860 αἰά ἱπ ΘΒΙ]ΟΝ υπίο 811 [80 ΙΒτϑοὶ τοθ ἐμαὶ σατο {μη Π6Γ. 

16 ΑἸβο [Εγννϑῃ] Ὀϑέοσο {Π6Υ θυγηΐ {86 ἐδ, [86 ὈΥοϑι Β βοσυδηΐ ο8π|6, δῃὰ βαϊά ἴο (89 
ταδη ἰμαὺ ββοσιβοοθα, αἴνο Πθθἢ ἴο τοδϑὺ ἴογ [ἢ ῥγίοοϊ ; [Ὁ δ ψὶ}} ποὺ αν βοδάθῃ 

16 868ὴ οὗ ἴδθο, δυΐ τσ. ΑἈπὰα ἰξ δῃὴγ [{86] τιδη βαϊὰ ὑπο δΐμι, [,οὐ ἔμοπι ποί [81] ἴο 
Ὀυτῃ (86 ἔδί Ὀγοβοηῦ Υ, δηὰ {86ὴ ἴδῖκο 858 πιυο 88 {ΠΥ βου] ἀοδίγοι ; [,.] ὑβθὰ ἢ 
ΜΟᾺ]α ΔΏΒΥΟΓ [880] πἷπι [οπι. Εἰπλδ], Ναν, Ὀυΐ που δαὶ σῖνο 1{ πιδ [οηι. τὰ 6] Ὡον ; 
δηά ἰἢ ποῖ, 1 ψ|}} [δ Κὸ Ὁ ὈΥ ἔογοο᾽. Ὑ Ββογοίοσο [Α:Ὰ] ἐπ6 βἰπ οὗ {86 γουῃρ ζθὴ 

17 τδϑ ὙΘΤῪ στοδὺ Ὀαΐοσο ἰμ0 1,οτὰ [ΦοΒΟΥ8 7; [ὉΣ ἤθη δ μοστοὰ [86 οβογίηρν οὗἉ [89 
Ιοτὰ [9ομονβϑ]. 

Π. ϑαπιυεὶ αδ πιϊπί δεν δόίοτε ἰλὲ Τογὰ. τα. 18-21. 

18 Βαί [Δα] βαγηῦθὶ πιϊηϊβίογθα Ὀϑίογο ὑπ Ἰνογά [Φοβονδ], θοΐηρ [οπι. ὈεΪ Πρ] ἃ 
19 οἰ ]ά, γγαθα τὶτῃ ἃ ᾿ἴποὴ ὁρμοά. Μογϑονος [πᾶ] ἷ8 πιοίθον τηδᾶθ Εἶπ ἃ 1116 

οοϑί [0816], ἀηα Ὀτουρθὺ Ὁ ὕο ᾿ΐπλ ΤΟΙ ὙΘΆΓ [0 γοδῦ, ΏΘῺ ΒΘ σΆ1Π16 Πἢ᾿Ὸ τ] ΒΟΡ 
20 Βυβθδῃα ἰο οβἕΈσ (8:0 ὙΘΑΓΥ͂ βδουϊῆοο. Απα ΕἸ: δ] βϑοὰ ΕἸ Κδηδη δηα ἢΐ8 νιΐθ, δῃὰ 

βαϊά, ΤῊο Τιογὰ [Θομονδ}} ρσἶνθ [866 Ββθϑὰ οὗ {818 πόμπηδῃ ἕο γ [μ6 Ἰοϑδὴ ΜΒ ΙΟᾺ ἴ8 Ἰθηΐ ἴο 
186 Ιωυογὰ [ἴῃ ρΡ]δοθ οὗ {86 ριν πο ἢ 88 δαὶκϑα ἴον 9 ον ]. Απὰ ὑμπ0 0 τϑοὺ ὑπο 

ΤΕΧΤΌΑΙ, ΑΝῸ ΟΘΟΕΒΑΜΜΑΤΙΊΟΑΙ,. 

ἷ Ὁ ΕΥ̓ 6γ. 15 ἀβον ιαρ ας αἰΐδοῖϑο ἐπ|8 οἴδῦδο ἴο ἐδ ὑγοοοάϊηρ, ραϊείπα ἃ (}1 δίορ δἷῖοσ “ρϑορὶθ." 860 Ἐχοροί 
οΑ] Νοίθᾳ ἐπ ἰϑου.--- ΓᾺ. 
- 8 νυ δα 13. ἘΠῸ ἩΘὉ. 86 ἴῃ σοῦ. Ασί; Ὀπὶ, δα ἐδο ποσὰ 18 ἸΏΟΣΘ ὨδίοΓΑΙΥ ἰῃ δὲ, οοηϑὲ,, [16 Ατί. ἐπ Ὀϑεΐοσ οτηΐέ 

λ.2 'πσπιαν 

δ [νον. 14. ΤῊΘ ξ- Α.Ὸ. . ἢδσγοὸ {οϊϊοννα ἐπ βορί.; ΗοὮ. τοδὰδ δ “ἴῃ 1;" Εγάτηδηη, ἀσπεί, “ἐμ ογ ν ἢ.᾽"-- Τὰ] 
4 ΓΨ6ν. 16. ΤῊο ΗϑΌ. [ηἴ Α68.: “1οδ ἴἤϑτὴ (οσ, ἵπον ψ11}} υϑσν Ὀυτη."--Τὰ. 
δ.Νον. 16. ἘοΙ Ὁ 15. “ἰο πὶ," .ἢ “0, (4 κ0 18 ΜΒ5.. κοῖὴθ ρυἱηϊοὰ Ἐπβ. ΟυΥΧΧ. συν. σα]. Αγαῦ., δα οἢΘ 

Μβ. οἵ Τασκ. οἰνθὰ ὈΥ ο Ἐοραὶ); [πο ἰαλίον Ὀθεον θυ ἱίδ (ἢ 9 (0]] ον ς 2, ὙὨϊοῆ, ον ΥΟΣ, γ᾽ οϊ δ ἃ κοοα 80η290 δὲ ἢ 

βίαπαν ἴῃ ἴΠ0 ἰοχὶ. [ΓΕ ΤΠΑν ὍΘ ἰτϑηδαἰθαὰ “ Ὀαὶ," δΡΡΟΑΙΠ Κα Δ Ῥγοοοάΐηρς Κ“ὩΟΥ,,} 88 ἐπ ηκ. Α. Υ'΄; ΟΥ σχοβδσγάϑα δ 
ἐηϊγοάαποίηρ {πΠ6 φυβίδηείνο οἴδθα, δη ἃ γομἀοσϑὰ “ἢ ον ΤᾺ 

4 [Νοσ. 20. 1ἱ1.: “ἴἢ γῖδοϑ οὔἐδο ροεϊθοι πηἰοΐ ὁ06 δοϊκοὰ ον “οοΥ ἢ." Ἐτάγηθδη ΘΔ β6 [ἢ ἕοττη οὐ (ἢ 9 γϑτὺ 
ο 109 ἔδτη., δῃ ὰ σϑηάοσα “ ἰηδἰοδὰ οἵ πο Ὀοκαοα οἿΘ (ἀφ Ἐγῥσίοιφη) ποτὰ 606 ὈοραΘα ἤγου ἐμ 1,ογὰ.᾽" ΟΥ̓ . ροΐτς 

88 Ῥαγὲ. 68. ὑκῦ. ΤΏ 8 εἷηξ. ἴθτη. 16 Ἰουῃὰ ἴῃ ὁπο ΜΗ͂Β.; 5 δίηρ. “(Ποῦ δϑὶςϑάϑδβι" ἰη οὔθ ΜΆ. υχχ', βγτο ας: 

δηὰ ΑτδΌ. δδ8 δ ἴποα ξανοδὶ" 1 ἰ6 Ὀοίΐον ἰο τοίδΐη ἐδ 6 ΗϑΌ. ἰοχὲ δῃ ἃ γϑῆὰοσ ἰξ 88 ἐπι ΡΟΥΒΟΙὨΔΙ .-- Τὶ ὰ.] 



ΟΒΑΡ. Π. 11-26. 18 

21 (δεῖν οσσῃ Βοπῖθ [0 Ὠἰδῖ Ρ]4.06]. Απά [80 Ιωὐγτὰ [ΨΦομ ον] νυἱβι θα Ηδηηδῆ, βὸ ἐμαὶ 
[πα] 86 οοῃοοὶγοα, δῃὰ ὈδΙΘ δγθθ 8008 διὰ ὑνὸ ἀδυρηύοιβ. Απὰ (86 ομ1]ὰ 

6] “το Ὴ Ὀαΐογο {86 [οτὰ [ΨΦ6 ΒΟΥ]. 

ΠΙ. ΕἸὔε οπαάιεί ἰουανάς ἠδὲ υοτίλίδεδ δοη8δ. Ὅ οτα. 22.-26, 

392 Νὸν [Α84] ΕἸ} νγῶ8 υοΥῪ οἷ, δά [π8. 86] Βοαγὰ 41} μαὺ ἷβ βοηβ ἀϊὰ υπΐο 41] 
[Ιεγβοὶ, ἀπά μὸν [(8.841] {π6} ΙΔ πιὰ [86 τολθὴ ἰμαὺ δβθϑθη ]οὰ [βογνϑδ] αὖ (ῃ6 

28 ἀοον οὗ ἰδ ἰΔΌΘΓΠΔ0]6 οἵὗἩ [Π6 οΘοηρτορλίίου [τηθϑίϊηρ; (0Γ δβϑοια Ὁ]7)}]. Απὰ ἢ βαϊά 
υπίο ἰμο, ὙΥΆΥ ἀο γα βυοὶ {Βίημδὴ [ὉΓ 1 ΒΟΒΓΡ οὗ γοὺγ 601} ἀθδ)ηρ 

ῬΘΟΡΙο. ΝΔΥ, ΓΑΥ͂ ΒΟΏΒ; [ὉΓ ἰΐ 18 πὸ ροοά χοροτὶ ὑμδί 
25 τᾶ Κο (80 [ογδ Ρϑορ]ο [96 Βόνα μ᾿ Β ρΘΟρ]6 ἃγΘ τη846}] ἴο {18 

ἔ Ἰηδὺ ἃ 28], (6 Ἰυάρο [(06] 8}4}} Ἰυάρε᾽Ὁ 
τὰ [ΦοΒοΥδ}}7, το 8.18}} ᾿πίγοαῦθ [0Γ Εἶτα ἢ 

94 [[οπι] 6ἱ] ἐπί Ῥθορῖο. 

ἰηδὶ δηοίδον {7 ὀ ἃ πιδῃ βίῃ 
υὐ 1 ἃ τὴδῃ βῖῃ: δρδὶπϑὶ {16 

Βὶῃ 
Βῖπι; 

δΗμμεὶ ὉΥ͂ 
Βοδγ; Υθ 

τοββ. [ ὁ χηϑὴ 

Νοὐπιιμδιδπάϊηρ [Ἀ πὰ] ΠΟΥ Βοαυκοηθα ἠοὺ αηΐο [6 γοΐοθ οὗ {μοὶν 1 Ποῦ, Ὀθοδυβο 
26 [06 1ογτὰ που]ὰ 58] μι [[ῸΣ 10 νγῶθ Φ μον 8} Β Μ11] ἴο βδὺ {86π|}ἢ. Αμπὰ 86 Ομ] ὰ 

βαιηυ6] ἭἭἬ ΟὨ δηῃά Μ88 ἴῃ ἴδνουσ ν ἴῃ βίδίισο δηὰ ἴανουγ"] Ὀοίὰ τὶτὰ (μ6 
Ιωοτὰ [96 λονδ] δῃὰ δ]βο [ογι. 8180] νι τη. 

Ὦ ͵Ἱ ως 40. ΤΠ ῥἷα. πα ΟΠἔχ “ (Ὠοἷν "ἴα (οαπα ἴῃ 12 ΜΒΒ., Βγτ., ΟΠ δ]α. Ασ᾿; Ψψαϊς. “ἐὰ ἴοοιν σιμόν ;, βοτῶθ ΜΒ8. οὐ Τ γᾷ. 
γὸ Θ . ΘΙ αύδοη, οοτἱηὶης ΧΧ 

ΦΙΤΟΥ͂, [Π6 δϑὲ ΘΟ ΘΏ69 ΟΥΥ͂ΘΓ. 20.--- 

ΦΙΨΝον. 96. 860 ἔχ 
Ὁ [νογ. 256. Ετγάτωδῃῃ: 
ων ἴγες: 26. 890 Εἰχοροί, Νοιθ8 ἐκ ἰοοῦ.--Τὰ. 

δος. Νοῖοϑ ἐμ ἰοου.--.] 

ἘΧΈΕΘΕΈΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ,. 

1. γεβ. 11-16. Ιῃ τὸσ. 11 {πὸ βερί. δραΐῃ 
Εἰδασὶν βοτβ ἴθ αβοτγί ἴο οι ῖηθ ΟΧΡ ΟὨΒ 
γεβαυὶ [8 ΘΈΡΕΙ ΒΗ τὰ 16 ἘΕῚΨ: αὐρὸ τεμάοσίηρ : 

1 ᾿ ΕΣΌ, δὴ ποηΐ ΔΎΔΥ. 
[Τὴ γι ΜΆ. τοϑβ ἴῃ Ὀοίῃ ἰμαίδποοβ “86 1η- 
δἰροὰ οἵ “τἰογ."--ΤῊᾺ.]. ὙΏΟΣΘ ἰ6 (Π6 1668 ὨΘοά ἴο 
οὔδηρα (δ9 Η 6}. ἰεχὶ ἴο δοοοσὰ πιὰ (16, Ὀδοδιθο, 
88 ΒΟΟΒοΣ (δὲ δι. Ρ. 69) τ ΚΒΕΠΥ τϑπλασίκα, “ (6 
ΕἸΚΑΊΔ"᾽ οἵ [86 ἴοστῃοσ 8 αὐϊΐθ ἀμε τη δ᾽ 06 
(δἷ6 πδπὴθ τοῦ] ἴο ΘΥ̓́ΟΣΥ ΤΕΘΟΟΣ 
απ υἱ8 Βουϑοβο]ά, διὰ {86 ΟὨΪΥ οΠ6 ἰμδὲ Τοσηδϊ ηϑα 
νοΐ πὰ ἰ6 τηρηοποὰ ἱπιπιθαϊδίοὶ δδοστασάβ. 
Ετοπὶ οἱ, ἱ, 21 ΕἸ καμδὴ οδπ ΡῈ ὑμουρῃὶ οὗὨ ΟὨΪΥ͂ 
ἰοφοίθοσ “πὴ μἷθ πβοῖο δουρο." -- [6 68}]ὰ 
χα παιἰπύκοτίπο ἰο ἰδὲ ]οτὰ,," οὐ “δογνίηρ ἰῃ6 
1οτὰ, Τθοθο γΟΓὰβ ἜΧρσγοθθ (6 λοίδ τοτὲ Υ ΐο ἢ 
(80 στονγίης ὈΟΥ͂ βασπιθσὶ, ΘΟ ἰοστ Δ ΌΪΥ ἰο Ὠἷβ οοη- 
βοοδοη, δὰ ἰὼ0 ροσίοστω, οοσίδίῃ ἀυϊοθ οοηποοιοα 
χὰ (86 ποσυΐοῦ οὗ Ὀοΐηῃς Ἰδϊὰ ἀροη Μΐπι. 
“ Βείοσο ΕἸὶ,᾽ ιῃαῇ ἴα, ἀπο. ᾿ἷ8 βυρογνιίοῃ, δηά 
δοοοσάϊηρ ἰὸ ᾿ιΐβ δρροϊμηπηοηῖ. Ὑοσ. 12. ΤῈ 
πὸρ νῦν ἭΘΙΟ 8018 οἱ οί οεδηεεδ, Ὁ {πον οἶδ- 
ΤΔΟΙΟΣ δῃη οοπάιποὲ ΓΌΓΣΤΩ8 τ ὐνουαν αρλο καρ ἐν μριλθν τὰ ἈΡΉΜῊ 
πδδὲ ἐμ 6γ οὐχὰϊ ἰο μβαγο θθθῆ δαίογο ἰδ τ Π0]9 

δΙ9 δε ΒΕ εεὶ ἷπ ροκὶοῃ, δ οἰ] άσϑῃ οὗ (}6 
ἰσῃορτγίοσεῖὶγ Ηουθθ. Οὔθοσγνο {π6 βθδΥΡ δεγυνάο- 
ἴοπ ἰῃ 1:16 δῃοτί βοηΐθῃοθ: {ΠΟῪ ἔπε ποί ἰδέ 
διδὲ ἰδ, (μλ6γ ἀἸὰ ποῖ 1ἴγο ἰπ (86 ἴδασ οἵ 116 1ογὰ, 
[7 ἀϊὰ ποῖ ἐγοῦ ]9 ἱδοιηθοῖγοθ δροαΐ Η πι : ΘΟ. 
δοῦ τυ], 21. Τα ροά]οδδποθα δπὰ ἱστοὶ ρίουβ- 
Β6Δ6 ἐδ ἐΠ6 θοῦτοορ οὗ ὑποῖσ ΟΓΑ] ᾿ου Π] βθησδα, 
ὙΙΟΝ ἰδ ἀοροτμθοα. ΤῊ ἵτο ἱοροίθοῦ 
εἶτα ἰδο γοϊχίουδιογαὶ οδαγδοίοσίοιῖοβ οἵ ΕΜ18 
Β0ΏΑ.--- ον, 18. ΤῊ 18 ποὶ ἴο Ὀ6 τοηάοσοὰ : “ἀπά 
(δ διμίοπε οἵ (89 ῥτίοοίβ πὶ 6 ῬοΟρὶΘ ττδϑ (16; 

4 Ροτ τοοδηΐης οὗ Ηδ6Ό. “φποΡίὴ] ἢ 3000} Εν νελλν τέο νον ἰδλυνάσαι. 

.«ἂπα ΗδΘΌ., ΚΊΙΥΘ65 8ᾳ (6 ἰΓΌ6 γοϑαΐπς “6 ποῦ ἴο ἰδ μοι ;" θὲ [9 
τοῦτο αἰ δουδ γτοδάϊηρς βοϑιηῦ ργϑίθσγωθίθ. 806 χορ. Νοῖθϑ ἐξ ἰϑοο. Εγατηϑηη "8 ᾿Ἰγβδηβ  διίοη οχἱίδ, ὈῪ ὑγ ροργδρῃϊοαὶ 

8 [γον 3. ΤὭΘ νυϑγὺ τϑϑῃδ “ ἴ0 ροΓοστω βοσυ 66, τ Π ΟΣῪ οΥ οὐμος." β0 ἴῃ Εχ. χχχυ δὶ, 8.---ΤᾺὰ.] 

Ὑ1}} δα ΐυδί ᾽" δια προς 6ΔῺ 0890 ἰδ ἰπἰογοδί (ΟΣ ἰῃίογροθο) ἔο δα)ιοί.."-- 8.] 

-- ἴθ που]ὰ οοτγίδίη]Υ σϑααΐσα βίταρυ 975" ΠῚ 
πίϊμουὶ ὉΓΙΞΠ [“ (μΐα ἰδ [6 συβίοπι πἰιβουΐ 
“186 ῥγἱοαίβ 7, οοὰρ. ὅξεῃ. χὶ, 6 (Βδιίο μου) ; ὨΟΣ 
6 ἴῃ: “186 τἱχηῦ ((μδὺ ἰδ, (16 δβδυμπηοά τἰρ) οὗ (Π9 
Ῥτγίοδὼ ἰῃ γεβρϑοῖ ἰο 86 ρθορὶθ νῶὴβ 83 [Ὁ]]Ονγ8᾽ 
(Κεἰ), ἴον ΘΒ. [“τῖρμι"} δἱοπθ σδῃποὶ "6 80 
υπῃαἀοχπίοοά, ναὶ (86 ποΟΣαὰβ δζὸ ἴὸ δὸ οοῃηροίοα 
γε} ἰἢ 6 Ἡγρμτρ 1μ6Υ σου] θα ἐπουηλβοῖγοθ ποῖ 
δρουῦ αοα, ποῖ δϑοαΐ {86 γτβᾶὶ], ἱσ στίρῃὶ οὗ (δ9 
Ῥτγίοαία ἴῃ ἴο [6 ῬθορΙο, ἐμαὶ 18, “ δδϑουΐ Τοθρϑοί 
Πα 8 (86 ἰορὰ] ἀπὸ οὗ 
ΒΞ ΟΣ (Τ οη 8). 

[ΠΠ|᾿Ὸ οοπεοίγαοίίοη οὗ ἐμὲβ ἀἸ συ] οἰδαθο δἀοριρα 
Ἐτάτοδπη {σὰ Ὑυ]α., Οβῆθη, Ὑ ΘΠ δυδοη, 
οηΐυδ, δηὰ ρεγῆδρθ βθρί.) ἰδ ορϑῃ ἴο στῶν οὔ- 

οεώομβ, ὙῆΘ ΤΕΡΙΥ ἰο Καὶ] ἰβ οοττοοῖ; ΘΘ79 
Ἵβηηοὺὶ ὍὯ611] τηθϑῃ ““δεοδυτηθα σχὶριὶ. Τὲῆο οὔ- 
͵)εεὔοι ἰο Βδιοδοσβ ἰσαπαϊδίίοη (τ μογο χοδὰ 
ὈΘΡΡ ΤΙ ἱμρίοδλα οἵ ἘΕτάτοδημ᾿ ὈΡΦῸ ΤΠ) 

ἴθ Ἰοτοῖθ]6 ἰπ δὸ ΔΓ δὲ πὸ βου] Ἴχροοὶ ΠῚ ἰο 
ἱπιτοάσοο ἴπ6 οἴδιθα (οορ. θευϊ. χυ δὶ, 8); 
Ὀαΐ {86 Ροεαὶ ΒΠΠ1γ οὗ ἴΠ6 οπιϊβείοῃ οὗ (Π9 ῥγοποῦμῃ, 
δηά οὗ δὴ δρροκπί(ἰοη οὗ {86 ἵτο οἰδῦβθοβ πγυδὶ ὃὉΘ 

ἱρά, ἤὸ (86 ἱγαπαίδίίοη οὗ “Ὁ ὈγῪ “Ἴεραὶ 
τῖρμ Ὑ ΘΙ μδαρο ὈΓΟΡΟΕΙΥ οὐ͵οοὶα (δὶ {[π6 ὍΔ 
(ον θη) πῃ γϑὺ. 15 Σηϊσοάποοβ ἃ βτάνοσ ουΐγαρο, δηὰ 
(πογϑίογο ἐπ ργοοθθαϊηρ, ἐμδαν δτὶ ἴῃ τϑσ. 18 χηυβὶ 
δ6 ἱΠ|Ὲορα].---Βαὶ ἀραϊποὶ Εταταδηπ᾽ γομαοσγίὶηρ ᾿ἰ 18 
ἰο Ὀ6 βαϊά (μδὲ ἴῃ: χῃοδῃϊηρ᾽ δϑαϊρτιοα ἴὸ "»)Ὺ (Κηο) 
“ἀγχοῦ ]6 οπ θ᾽ 9-861{ δρουΐ"" 8. ΓΆγθ δηὰ αἰ ΒΒ ου]}: ἰὶ 
18 Ἰουμα ΟἾΪΥῪ ἰηῃ μοοίϊο81 ρβδβεαροβ. ΤῊ ῬἈγαβο 
“ο Κπον ἴδ6 1, γα "ἢ ΟσουΓΆ, δηα ΔἸ ΤαγΒ 1η (6 
ΒΘΏΒΘ Οὗ ἱπἰπλϑΐο βυτηραίμβοίῖο Δρργεβϑηβίοη ; θυΐ 
1}}18 θθῆθ8ο Ψ1}} ποὶ δαϊὶ (86 “Ὡ. Μογϑονοσ, "ἢ “Ὁ 
ἨΘΓΘ ΤΏ68}8 “ τὶρῃν)" πὸ βῃου]ά ὄχροοὶ {π6 Ῥγθρ. 
ΠΝ “τοπι᾽ (18 οαῖ,. χΥΣ]. 8) ἱπβίθδα οἵ ἤὲξ 

"[ὈΒΩ Ί.- ΤᾺ. 

6 Ρῥγϊοϑίβ ἔγοι (16 



14 ΤΗῈΕ ΕἸΒΗ͂Τ᾽ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΑΜΌΕΙ. 

ἐλ}; 186 Ἰαίοσ τασβὲ θ6 τοίαϊπϑά Βδσγθ, που 
186 ἔογοΣ 8 τοδὰ ἱῃ 9 ΜΆΒ, δῃά ἴῃ ὅγτ., 
ΟΒδ]ά. Ευσγίδοσ, (6 πασγαίδνο 18, ἰὰ [18 σοηρίσαο- 
σοῃ, ἱπίγοάυορα ὙΘΓΥ͂ ΔΟΓΌΡΟΥ (“ἢ ΒΘΏ ΔΗΥ͂ τηδῃ, 

εἰ..᾽). ΘΖ πλθϑπβ ποῖ ΟΠ] “τἰραι," Βαϊ αἶθὸ 
. “ ρῃρίομῃ, ἸΒΏΠΟΓ;)) 806 2 ΚίηρβΒ χὶ, 14; Φυάς. 

᾿ 

ΧΙ, 12, ΤῊΘ “ οὐβίομλ᾽" "ΕΝ ἐρρλοανο ἯΔ8 Π| 
(86] ἰσμι, θαΐ τ,χὯϑ ἴῃ ἴΌΤΟΘ ὉΠΟΟΣ, ΔΡΡΑΓΘΏΓΥ 
Ἀρούκ , ἴδιο βοηβ οὗ ΕΠ], 6 ῥγίθϑίβ (σὴ; 
γον. 18 ἀοία:β ὁπ ἱπιροβίίίοη οὗ [μ6 ῥγιοδίβ, δηά ἃ 
ΤΆΟΤΘ ΒΟΙΪΟῸΒ ἱπαροβίοη 18 ὈΓΟΡΟΥΥ͂ ἱπιτοἀυορὰ 
(ναβσ. 16) ὈΥ “'ουϑῃ᾽"" (Ό2).---Ἶ ὁ τοίδιη, 1μϑγοίοσο, 
[86 τοπάδσγίηρ οἵ Επρ. Α. Υ. (νι ῬΆΠΡΡβοη, 
ΒΔ. Οὔπηπι. διὰ οἱ β6.8).- - ΤῈ.]. 

ΤΉΘη ΤΟ]]ονβ (86 δἰδίοπιοηΐξ οὗὨ (Π6 ῥτιϑβίο 1 
τὶ ρσῃι.-Τα οοππηροίίοη ἐπ νεπὸ (μδ0 ἰῃ6 Ῥϑορὶθβ 
ατὶ ἴῃ (86 οἤδδσχίηρ βῃου]α ΠΟῪ Ὀὲ ἀἰβύώηου] Υ βοὶ 
ὉΣΒ, ἴῃ ΟΥΔΟΣ ἴο ραΐ (86 ὉπΒΘΟΙΩΪΥ οοπάποί οὗ 
ἘΠῚ Β 8008 ἰῃ ἐΐϊβ ἔσο σι. Ὑδοτγαίογο (86 ρϑγιὶ- 
οἶρ]ο “ βδουβοίηρ ᾽ ἴῃ σοηποσίου Ὑὑ1{} (μ6 ἱπαοῦ- 
ὨΪΐ6 βυ δ] θοὺ “ ΟΥΟΣΥ͂ πΊ8Π,᾽) δἰδῃηαβ γϑὶ 'ἰῃ δυβο]αῦθ 
οοηδίτχαοίίου, Κ (86 1,.δ2ὲ, ΑὉ]. δοθοϊαΐθ (σοσαρ. 
αἴδβϑῃ. Αὶ 145, 2, Ἐϑπ}.), -- "Ξ “στ βθῃ ΒΥ τηδη οὗ 
ἴογοά, ἰθπ οδπηο, ἐἰς.) ΕἸ ΤΑ] α, ὃ 341 «.: “1{1}6 
Βα ]θοὶ οὗ (86 αἰγουταβίδη!:4) βοηΐθηοο 18 ὙΒΟ]]Υ͂ 
πᾶς πηοῖ, (δοη (86 τθτὸ οουλυϊηδίδοη οὗ (86 ρμᾶδτ- 
ΩΡ ὙΠῚ} [π6 δβυδ᾽οοὶ βυϑβῆοθθ ἰὼ Ἔχργοθθ ἃ Ῥοβθ- 
βὲ 016. οαβ6 (θη. ἷν. 16). Ηδτθ ἰβ νἱνι α]Υ Ρον- 
ἰγαγϑὰ (16 ψυδβρὶηρ 856 8} οοηάυςοῖ οὗ {πὸ ῥγιοβί 
ἴῃ ἰὴ6 ῥτοραγαὔοῃ οὗ [86 βδοῦβοῖαὶ] π)68] 186 
οβδυίης 8 ργοθθηΐθα, τ 1 οἢ δα δἰτοδα τη6 
ἐπι τα (“80 1867 ἀἰά ἰο 811 ἐδ [066}.-- 
Βαὶ 5111} 6. δεν. 16. Ενθῃ ὄὅφοτο ἰὸ οῇδθγ- 
ἴπα, θοίοσο (ἴῃ δοοοσάδῃοθ πὶ 1[δ6 αν, 1,μογ. 11]. 
8-δ) (88 δι νψϑ8 θατηοα ἐμαὶ ἴδ ταϊραι 86 οδδτοὰ ἴὸ 
189 Τογὰ δ 86 μεϑί ροσίζοῃ; [ΠΟῪ οοτημϊ θα 8 
ΤΟΌΒΘΟΙΥ ΟἹ ἴΠ6 τηοδί, τ πῖ ἢ ΠΟΥ πδηϊθα ΟὨΪΥ Ὁ, 
1.ι8ὲ 18, ΓΑΎΥ, ἔῃ, 1.11 οὗ υΐοο δπὰ ἴῃ 
οὐοσ ἰο χοδϑὲ ἰ, [8Β. ἄδην. ἰη ουαἱ (μα 
γα. 18-16 τοροαΐ ἰῃ6 1,δηρσύάαρο οἵ ἴμ6 1,8, δὰ 
ἰῃυβ γίνο ονϊάθῃοο ἰο ἰΐβ Ἔχ βίθῃοθ. 866 [,ν΄ υἹ]. 
31.805, 295-25, 8] ; χΥ]Ἱ!. δ᾽; δ]βθὸ Εχ. χχῖχ. 28: ϑαί. 
ΧΥΪ]. 8. ῬΒΙΠΙΡΡθοη: “Βοαδβδὶ γῶβ Θοπλπο ἴῃ 
Βοδίμθη βϑδοτίβοθθ, δηα θυύθῃ ΠΟΥ͂ ἴῃ 6 ΟΥθηΐδ]8 ἀ0 
ποὺ ᾿κΚὸ ο οδὶ Ὀοὶ]οα χτηρϑδί.""---ΤῈ.]. ον. 16. 
ΤὨΘ σϑιοηβίγβῃοθ οὗ (Π6 ΟΠΌΤΟΙ οἱ ἴδ6 Ἰορα] 
τορυ]δίίου, οὗ τ πο Π6γ ΒΒου]α ΡῈ (μ6 χυδγάΐδηβ, 

ἦθ Βοὲ δεῖίάς, "5 -- "δἱ (ἷ8 ἄμμθ, ποῦν," δὲ ἴῃ 
6οη. χχν. 81. 1 Κίηρε χχὶ;. ὅ. Το Θοτὶ “ ποὶ᾽" 
ἷβ Ῥγϑίδσαθ]θ ἰο {86 Κοιίμὶρ “το Εἶπα: “πο, Ὀαΐ 
ΠΟῪ ἴμοὺ Β8δ]ῖ ρχῖνα 11. {πγχϑδὶβ ὑγοσθ οοιἱποὰ 
ὙΠῚ} υἹἱοϊθηὶ βοΐζυσο Ἐυάὰθ ἴοσοθ Ἧδὲ δα ἀϑὰ ἰο 
ἸΔ ]ΘΘΒΏΘΕ8.--- ον. 17. Τὴ “ ὅΩ: ΤΩΘἢ᾽ 816 ποῖ 
16 ϑοσνδηίδ οὗ {86 ῥγὶθϑίβ ΕἾ ο1]) αὐ 116 ῥγίθδίβ 
18 βοὶ νθα, [8.6 βοη8 οὗ ΕἸ}, ΤΉοἷγ θὲ Ο0Ώ- 
ἀυοί γγὰ8 “ἃ Ὑ ῚῪ τοδὶ δἷη Ὀοΐοσο [86 1 ογάᾶ,} Ὀθ- 
οδυδο (δ6 δὲ Ὀυχηοα οἱ ἰδ Δ] ἴδὺ ρογίδἰ πηϑᾶ ἰο 1Ππ 
1οτὰ, δπὰ ἐποὶν Ἰομα] ροτάοη οὗ ἴμ6 ββουΐβοο- τ ϑδὶ 
[611] ἴἰο {μοπὶ ΟΠΪΥ δῆδσ ἰῃ6 Ῥυτγηΐηρς οὗ {86 ἴδ. 
ὙΤ78δὲ πιϑδᾶρ ἐμοῖσ βἷῃ 80 τοδὶ γβ ἴμο δοὶ ἱπδὶ 
16 Υ Ὀγουρπὶ (Π6 οἥδτίηρπ ᾿πίο ΟΟΠΙΘῸΡῚ χῖτἢ [86 
ῬΘΟΡΙΟ, ἴῃ 80 ΔΓ 88 86 νι ιοϊκοα οοηάαοί οἵ 80 ῥχὴοδίβ 
ἴοο Κα ΔΎΤΑΥ͂ 'ῃ {Π6 ογ68 οὔ [86 Ρ6ορ]6 ὑποῖν ὅππ|6 βἷρ- 
ὨΪβοΒΏΟΘ 88 οὔ σῖηρθ ο ἴπ6 Γοσὰ, δπολαλ (ΠΠ1}}) 

“ΤλθδηΒ ΘΓ ποῖ (89 πηοδὺ ΟἩυϊηρ᾽ 88 ἰΠ8 δαϊυποί 
ἴο (886 Ὀ]οοαΥ οἤδυίηρσβ, θαἐ (86 Ββδουῆςῖδὶ ἴῃ 

ΘΙ] δ δὴ οἴδσγίηρ ἰο 86 1,οτὰ " (Κα]}). 1π 
Θ δυιοοοοαϊηρ πδιτδῦγο ββδιαυθ] ΒΒ “ βοσυΐοθ θαυ σα 

16 ,οτα᾽ 18 οοηϊγαδίοα πιὰ 18 πὶοκοά οοπάυσὲ 
οὗ ΕἸ} 8 ΒΟῺΒ ἰῃ τοϊδοη ἰο 16 οἤδυϊηρ, 

1. νοι. 18-21.--τκνἨνον. 18. Τὴο “ρλοά᾽ οδῃ 
τλθϑῃ ὩΟίἰηρ Ὀὰϊ 8 ραστηθηϊ ΓΟΘΟΙΔὈ] ηρ᾽ ἴῃ ΓΌΓΣΩ 
[80 Ηἰ ΧΗ -Ὀσίοϑ 8. ὁρμοά, οοῃβιθθηρ οὗ ὕὑνγο ρίθοββ 
Ἡ1Οἢ τοδῖθα οἱ ἴπ6 ΒῃΒοΌ 678 ἴῃ ποηὶ δηὰ ὑὈθῃϊηά, 
ΜΈΓ ἸοἸμθα αἱ [86 ἰορ δῃὰ [6]4 δρουὶ {μ6 ὈΟΑΥ͂ ὮΥ͂ 
ἃ χίγα]ο, Ὑδοσθίοσα 1ὺ 158 βαϊὰ 8140: ββιλυοὶ γᾶ 
σιγά ἢ τμ6 ἐρμιά, οΟΠΡ. Εχ. χχυ!!. 7, 8. [ἢ 
αἀησάοῃ ἔγοτα [86 τηδίθγαὶ οὗ 86 Ηρ ἢ -Ῥτίθαιβ 
ΘΡΒοά, ἰὺ τγᾶβ τηϑὰθ οὗἨ [888 Β8126 τηδίοσ!8} δὲ {μ6 
ΟἾ ΒΟΥ ῬγΙ ΘΟ μασταθηΐβ, π εἰ ᾿ποη (3). ΤΉδὶ 
{86 ργ]ϑβίβ ἰμθῃ 81] σοσθ (818 ϑρῃροᾶ 8 ΠΌΓᾺ 
οἰ. χχὶ!. 18. 1ἴ 88 {86 εἶξαι οὗ [86 ῬΓΥΙΕΒΩΥ͂ ςΆ}}- 
ἴηρ, δὰ νδϑ γότ ἀυτίησ ἐλ 6 ροσίοστηδποο οὗ {μ6 
ΡΓΙΘΒΟΙΥ ἤπποΐομβ. αν τψαϑ ἴμυ8 οΙοιοά, 8ὸ- 
οοσαϊην ἰο 2 ὅδ. υἱ. 14, σβεῃ 6 ὑχουρβὶ ῥιαοῖς 
{Π6 ΑτὙκ, δῃὰ πῃ οοῃῃθοΐοῃ πὶ (18 ΟΟΓΘΙΩΟΏΥ͂ 
ΡοΓοσταθα αὐδαὶ- ϑί νυ Τππούοηθ, Α8 [86 πηθῆ- 
οη οὗὨ (μ18 "τεὸν ἄγεββ οὗ ϑ'διπιθ6] ἷ8 οοπποοίοα 
ΘΧΡΓΘΕΒΙΥ δηα αἰγθοῖΥ Μ1} [μ6 τοίδσθηοα ἴο ἢ ΐ8 

ἱπρ᾽ 88 πιϊπύδίοτ ἰὴ 1Π6 Θαποίλασυ ὀφίοτε ἐλο Τοτά, 
ἀν 16 τ 1 ὐπηδίοα ἰδὲ Π6, “8110 ἰο {π18 11{6-Ἰοὴς 
Βοσνῖοθ, σοοοῖγϑα {πο ΓΟ ἢ ΔῊ Θββ 1 4}}γΥ ΡΥ ΒΥ 
ΟΠ]. [ΒιὉ. Οὔπιπι. : ΤῊΘ ποσὰ πιύιἰδίεν ἴδ ὑϑοὰ 
ἴῃ ἴΠ͵66 βθῆβοθ ἰῃ βου ρίαχθ: 1) ΟΥ̓ 6 βοσύνοο οὗ 
οὶ Ῥυίοαίβ πὰ 1,ονἱϊοθ στοηἀοσθα υηίο (6 Τ,ογὰ, 
Ἐκ. χχυ ϊὶ. 85, εἰα., 2) οὗἁ [86 τ ἰσιγαϊοηβ οὗ [86 
ΤΟΥ 68 88 Γοθἀογοα ἴο {π6 Ῥχοϑίβ, ΝΌΣΩΡ. 11]. 6; 
8) οἵ 8ηΥ βουυΐοθ, 88 {πδὶ οὗ Φόβῆυδ ἰο Μοθεβ, ἐπεὶ 
οἵ ΕἸΐαμα ἰο Ε]1)6}, δὶ οὗ {δ6 6 πῃ οδυϑα, 
2 βδτῃ. χἱ δ, 17; Ῥβ. οἶδ]. 21, εἰο. ΤΟ δρρ]!οδάοῃ 
οὔ ἱϊ ἰο βαιηιϑὶ βδοοογὰβ πιοδὲ ἐζαοίἷν τι τ ἢ18 οομαϊ- 
ἄοη 88 8 [ονἱἱ6.---ΤᾺ.]. ον. 19. 16 [86 
δρμοὰ νδϑ ἰμ6 ΗΕ -ῬΥ ΘΒ. ἀγθββ,  Ἀ]οἢ ἴπ6 ΒΟΥ 
τοοοϊγοὰ οὐ (μ6 ρατὶ οὗ {86 βαποίυαγυ (ἸΠποηΐυ8), 

ἐμ6 116 πιοῖρε (Ὁ) }7͵Ο0) τὲ Ηἰθ ϑυειγ-ὰδυ ἄτοσια, 
ΜΕΘ, Ηἷ8 το. σοηθρα [ῸΓ πὶ ΟΠ0Θ ἃ ΥΘΔΥ, 
ΜΈ ΘΏ Β[6 σϑτηθ ὙΠ} ΠΟΣ Βυβθδῃά ἰο [86 βαῃοίμα 
ἴο ῥγεβοηΐ [ἢ δπηυδὶ οβοτὶ ΤῊΘ ὈΠΡΙΌΚΘΩ 
οοπμποσάοη ἩδΙΟΣ [Π6 Βουβοῃο]α ἐπὺδ τηδὶ ἰδ πθα 
πὰ (19 ϑιαποίυαγΥ ῥγονθηϊθα δὴν θαι σδηροσηθηΐ 
μοίνθο (μ6 οὨ1]ἃ 16] δῃὰ [Π6 Πουβο οὗ ̓ ἷ8 μδ- 
τοηίβ.--ΤῊς [πιρῦ, “τηδα6᾽" (ΠΩ »}) Ἰπαϊοβδίοθϑ ἃ 
οομεϊηυοα συβίοπμηδ ΣῪ δοίΐοη, δὰ (Π 8 ΔΗΒΎΓΟΙΒ ἴο 
ἰη6 1,δη ἴθαθο ποῖ 18 ΒῸ 6116 ἴῃ ἃ βίγλοίοσ 
θ6ΏΒ6. ἃ 

γον. 30. ἘΠῚ δἰεεοίπ τοί ἴο ἔπττο ἰμῖηρ5 : ἴο 
[Π6 δοὶ οὗ οοῃβοογδίϊηρ [86 βοὴ ἴο {6 βοσυΐοθ οὗ 
(6 Ιοτὰ, δηά ἰο ἴμ6 δοπιροηβδίζοῃ τ λοι ἘΠῚ 
πιο (86 1, οζγὰ ἴο πλᾶῖκο [ῸΓ ὑ᾿9 βοὴ ὙΠῸ ψ88 οἵ- 

βεσοὰ ἰο {86 1ογᾶ. Καὶ] ὀχρίαἴπβ (6 ὍΝ (ακοὰ 
[Επρ. «ἀ.. . “1επι᾽}) 88 8 ρεσβ. βἴηρτϊαν ἱποιθδὰ 

4 [Τῇ τηοϑϊ τδϑ ἔῃ 6 οὐδοῦ βΆστηθτβ ἩΤΟΓΏ ὉΥ Κὶ 
1608 δηὰ οὐἤουῦβ, ῬγΟΌΘΟΪΝ 86 Ἰοοδθ τοῦθ. Τὴθ 
τίθει" 8 "πο 8 ῬΘΟυ ΑΥ ἴῃ ΒΔ Ρ6 δηα οο]οΥ (ἔχ. χχυῖ. 

ἃ1 6). Βιδ. ὄνπι.: “ ΤΊιο μοϊηϊθὰ τηϑηΐξίοη οὗ ἰὴ 6 οῳρῃοὰ 
δΔηα τοῦδ. ἰαἴκοη ἰῃ οοπηδοίίοη τῇ ἷδ δον δοΐὶβ, δβϑοῖηδ 
ἐο ροΐηξ ἐο δῇ οχισωογάϊμοσν δῃὰ ΣΤ ΚΌΪΟΡ ρσἰθϑί ποοῦ ἰο 
“ΠΊΟ, Ὧ6 ΝΔ5 σα] ] θὰ ΌὉΓ “οα ἴπ δὴ δρὸ ψὭθη ἰΠ6 μγουί- 
δἰοὴβ οὐἴδο [ον το] αν οσο ποῖ γοὺ ἰὴ 7ζ.}} ορογα- 
ἐΐοῃ."--Τα 
ἐ ἜΝ, Ἰοὺ Ὕ 5) Ὀϑοδαδο [Π 9 δαυ ἱηβ 88 γ760}} δ8 ἐδ 6 

ΒΙΘβδίος 1186} (ἴδϑησϑ 8180 ἢ Ἂ. 33) ΔΒ γοροαίεα ΘΥ̓ΘΥΥ ΥΘΌΤ:; 

δηὰ ἐπα κα οχργοαβοὰ ὃν ὑπ Ῥογί. οοῦβϑοο. (Βδιϊο ἢ 6 τ). 
ΤῊΘ ἔνο Ῥογίροϊβ ἰπάϊοαὶθ ἃ αἰὐοέποέίονυ Ὀδὶνεθθη ἢ 9 
δραίηρ δηθὰ ἐπ6 σαψίησ, Ὀπὲ ἀ0 ποῦ ὨΘΟΘΒΒΑΣΪΥ ΟΡ ΓΘΒ8 

τοροδίοα δοιΐοῃ ; γαῖ Ὁ Γ᾽ ἀκ ὸ ΒΌΤΩ ΠΡ 885 ϑΟΤΠΡ ΕἾΘ ἘΠῚ 8 
βοϊΐοη ἴῃ ΤΡΤΟΒΟΜΒΟΜΙΕ Ὧη0 Ὀϊοβοίπας δὰ υἱϊογίης ἰδ 6 

ὯΟ- 
ἱςὴ- 



ΟΗΑΡ. 11. 11-26. Ἴδ 

δεαιωυοὶ οπι ἰδ 1ογχὰ ὈῪ Ργᾶυοσ, γοῖ ΕἸ} πιϊχαὶ 
διβατηο (ἰδὲ [86 (ΔΊΠΟΣ, ΕἸἰνκανα, μλὰ Βῃδγοα 86 
πἰδὰ οἵ εἷ8δ ῥίουβ πῖΐθ." Βαϊ (86 αἰγουμηδίδποθ 
πε ϊοι δίοθθ Ῥοστωὶβ δῦοι Ἵςδηρθ οἵὗὁἨ Ῥθσβοῦ, οὕ 
ταῖβοῖ οἵ κεθάοσ, ἴῃ (16 βυδ᾽θοῖ, Ὠδιροὶυ, [μ6 ἱπάο- 
βηϊίοηοβα οἵ [16 Β)6οἱ δὲ Ἰπάϊοαῖθα Ὦγ ἴδ οοῃ- 
ἰοχὶ, ἀοεδ ἠοὶ αχὶδὶ Κὰ σον 5 Θβηΐίθηθθα 

δἱρ. 
Ῥιοδοῦῃ 1 ον " ((ὸν συ οἢ τὸ ββου]ά ὃχ- 
Ῥοαὶ “ἰῤεὶγ Ρ]οθ ) ἀἄοθβ ποῖ σϑραυΐσγο [86 οἰδηρθ 
οἵ “ἸΔΟΥ͂ ποπς᾽ ἰηΐο “(86 τηδὴ πϑηΐ,᾽" δ ΒόιΟΒοΣ 
δυὰ ΤῊρηΐα5 ῥσοῖοσ, Ὁ] της πο Ββορί. καὶ ἀπῆλ- 
ϑὲν ὁ ἄνϑρωπος; [86 ΕΙΣΒΌΕΣ βυ χ (δ [Π6 Ρ]ὺ- 
ΤΆ] νοτῦ) 18 Ἔχ] αἰπϑὰ “ ὉΥ (86 ἴδοΐ {πδί [Π6 ἢ 
οἵ τοαϊάθηοα 18 ἀοίοστωϊηθα ὮΥ 086 ΒυΒΌΔΩα ΟΥ 
ΟἸΠΟΥ οὗ [Π6 ΠΒουβο.᾽ : 

γος. 21. 32 ἰθ ποῖον τῖ Βυηδοη ἰο Ὀ6 (Σ8}8- 

Ἰδιοὰ: “ὙΠ οΩ πον “6 Βουδὰ νἱαὶ θὰ Ἡδηηλῆ βἢ6 
οὐποεῖνοα,᾽" ποὺ πὶ Τμϑηΐὰβ ἴο ὈΘ οοΙρ]οτλδηϊβα 
ὈΥ “ἰξ σδσηθ ἴο Ῥαβε,᾽ ΠΟΥ ἰο ὃ6 τοῖν ἰο “διὰ 
ΕἾΙ Ὀἰοδοοά (νον. 20), δοοοσάϊηρ ἰο (6 Υἱοῦ οὗ 
Ἐε, ψῆο ᾿μθοσίβ 8 θοηίθῃοα (“ Ε11Β ποσὰ γγ88 }}- 
δΙ1οἀ» ΟΥ “ἸΔΟΥ͂ παπὶ μοσηθ Ὀ]Θθ66α ᾽) ἰῃ ΟΥΘΥ ἰὸ 
ὀἥπε ἢ μὸν: γάῤπφε γε ἱ Παρ 8 ἰο Ὀ6 οοῃδὶ- 

88 οὐΐης 6 Ὀ]ονίης δεθοσίίοῃ, 
ὙΠ} τεΐίδσοηοο ἴο ἴμ6 Οἱ οραίηρ ᾿π τόρ, 20, διὰ -- 
“Ἰἰπάοοα," “1 ἔβοὶ," ἐπιπιο [ὐοττηδσι, 2α, ἐπ ἀδν 
(δα. 866 Εν δ]α, ἢ 810 ὁ δηὰ ᾧ 880 ὃ. ΤὐΡ 
1,6. υἱΐ. 9; χχχὶϊ. 18; “200 νἱ!, 6.1-ϑασαῦθ 
ἰρθας “οίοτο ὑπ 1,ογὰ ἱπαϊοδίοβ ποὺ ΟὨ]Υ ἰδὲ 
6 ζοσηδί πο ἴῃ ἴμ6 διαῃοίσδεγ, Ραὶ αἰδο ἰμαὶ (88 

186 οοπάϊεοη οὗ 18 νὰ τ Ὧ6 Ω͵ΘῪ ᾿η 161] ΟΒ 810 
οἵ βοδιῦ δηά 11{6 στὰ 
ΠΙ. ει. 22.-26. ΤῊΘ οἰϊοῖ υὐἱηρ ἰη [6 οὐη- 

ἰοπὶ οἵ πΐα δοοϊζου ͵θ ἴμ6 ἀορϑοσ ρου οὗ ΕἸ1}8 οου- 
ἀυοί ἰογγασὰβ ᾿ἷ8 ϑοῦβ. Βαὶ δὶ (Π9 βδζμθ {1π|6 ἰμιοὲγ 
ποι] δετιθδα ἰῃ τοϊδοη ἰοὸ ἐμ 6 δ: ΙΔ ἷπ γοί 
δυοίπον ἀϊτοσίίοῃ ἰ6 Ὀσουραὶ ἰο νίοτγ. ΤΉΘΥ ἀ666- 
εταιρὰ [86 Ἰαἴμοσ ποῖ ΟὨΪΥ ὈΥ 186 πὶοκοάῃθεβ ἀ6- 
βεσί υοὰ ἰῃ νοσα. 12-17, ναί ὈΥ ἰδοῦ Ὁποδιδαοίθ 
ἀραϊησ πὶῖ [6 πόγλθῃ Μ1Ο βεσυϑα δ (86 8δῃο- 
ἰμδῖγ. ὙΒογοΐῃ οοπαϊβδιθα ἱμποὶσς θοσυΐοθ δ᾽ ἐπ 
ἀοον οἵ ἴπ6 Τοπὶ οὗἠἨἁ ΑΒΘΘΙΔΌΙΥ ͵β μοί βαὶὰ πη Εσ, 
χυχυϊ, 8, ΤΒΘΙΘ [ΠΟΥ δ1ῖῸ ᾿ῃηθπομοθα. ΤΟΥ 
Ὠχπιοά ἃ Βοάγ, ἩΒ1οδ τἀ8 ΣΟΘΌΪΑΕΙΥ δη ἃ ΤΌΣΤΩΔΙΙΥ 

ἄγατω ἂρ (ΓἸΩΣ) αἱ (μῈ ἄοοσ οὔ ἴμο Τοηὶ ἕοσ (86 
πρῤτέρετες εὐν 15 ἀαίγ, τ οἢ οομβἰούοα “ῥσοῦδ- 
γ ἴῃ [6 οἰοδηδίηρ οἵ {19 σϑβθθὶβ ὑδοὰ ἴῃ οβᾶδσ- 

 Βδέίο Ποῦ: “ Ηϊσίοσ 6 4}}ν ῸΣ Ὀκῦ τησδὶ ὮΔΩΥ͂Θ δἰοοὰ 

ὭΣ (8ο 1 σοά. οὗ Κοπηίοοι), ἐἢ 15 δοῃμϑ Ὀϑίηρ οοστοοῖ 
κλὰ οοημποοιίης ἐξδ0}7 ἱτητη θα ἰδίου ἱ ἢ πὸ σοὨίθοχί. 

Βαΐ, ὕθοδαδο ΣἘ )ΜΕ1 δἰοοά ἱγατηϑά αἰοὶν Ὀθίοτο πίῖῃ ἐμ 
βαΐη “Ἶ, ΟΥ ὈΘοδαδο 80 ὕδιιίηΐηο αἰχηϊδοδίϊο 'ψῶδ οὗ- 
Τίουκ ἔγοπρ ἐπα οοῃηφοϊίοῃ, ἔπ 9 Θχοθρε ἢ] ἔοστ δλααΐα 
(ποῖ ΔρῬθδσπ Θ δον ΧΟ 8150), σἱτῃους [Π9 βη4] ΤΣ, γγῶ 8 

πιίτίο." [Τ|196 8 πἴπᾳ,. ΤΏΆΒΟ. ν ΤΉΘΔΥ Ὅ6 τοϊδί δὰ ἤθγο 
πίϊμου! στοδὶ αἰῆσυϊ ν. 8606 “Τοχίθλι δηὰ Ογδγηγηδίί- 
61] Νοίθβ᾽" ἐπ ἴοοο. 8Ρ. ἰ. ΖΙ͂, 28 (οἰτοὰ ὈνΥ ΕΙΣ ΔΩ. 
τὐρυμῶι φχοϊσάοα ἐπ 6} {6608 86 ἴο ὑ6 7 οέ, Ὀαὺ ποῖ ἴῃ 

6 ἀχργεβίοῃ.--- ΤᾺ. 
{{Ἑπκ-. Α. Ν. οτὸ (ΟἸ]ον Βορὲ., το πα ἽΡΘ᾽ Ἰμρίθοά 

οἵ ἋΡ9 ν3, δπὰ {815 ΘΘϑτηΒ ἐπι δἰ πιρὶ δὲ ΜΑΥ οἵ ἰαἰκίης 

ἐε: κδηά οι ον δὴ γἱδ ἰοὰ Ηδηπδη,"--Τὰ.} 

ἱπρβ." β΄ῖ'ποο, ἱποσείογο, ΠΟΥ ἼΟΓῈ Ῥδυβουβ ἀοαϊ- 
οαἱθα ἴο 186 μοὶν αοά, [86 πίοκοάμποαε οἵ ἘΠῚ 
ΒΟΏΒ, ὙΠῸ βοἀυοθα ἰο ἐμ βοσυΐοθ οἵ ἤδθβῃ]γ [δὶ 
[8686 ῬΘΓΒΟΣΒ ἀεϑίποα ἴον [86 θοσνίοο οἵ ἴμ6 1,ογά, 
ῬρΡολτ, Ἶῃ 80 ζω Οἢ (86 ΒΌηροΣ ᾿ἐρῃι.---Ἴ μ6 πὶοῖ- 

665 οὗ ΕἸ}}5 δοῦβ ἰῃ Ὑιδὶ ροσίδι ηθα ἰο ἰῃ6 βδῃο- 
ΓΆΔΙΥ δἰἰδομοὰ 1056} ἴἰο 186 σπιβοὶθ ρϑορίθ, γ8Ὸ 
ΜΟΙΓΘ [0 ΒοΙ]ὰ {δοσηβοῖνοθ ἃ ΠΟΙΥῪ ΙΘ ἰο (89 
Ιονὰ ἱβσουρὰ (8 ϑαῃοίιασυ δὴ ἰὔτουςΒ 1Π6 
οἤδσίπρ δῃὰ Ῥθγβοῃβ ΘὐῃὮ, πὶ} 1(.-- Ε]}} οοῚ- 
ἀυοῖ ἰπ οοηπεοοι πὶ ὑμεῖν τωϊδάθοάβ ἴδ ἴῃ 189 
Ὀορίπηϊηρ ὈΥ ἴπ6 ποσὰβ “ δμὰ ΕἸ γγχὰβ γϑσυ οἱ ἢ 
Γοργοβθθῃίθα 88 [86 υγθδίζῃθβδ οὗ οἱ δρε, μοὶ ἐμ γθΌ 
ἰο Θχουθθ Οὗ" 7050} } πὲ βδοκῃθββ, Ὀυὶ ἴο Ἔχ ρ] δίῃ 1ἰ. 
ες. 28, Τὴὸ ᾳυραιίίοη: ΨΥ ἄο γὺ δυοδ 
τη β8 7 ἴδ αὶ δ (εοδία τεδυιξε οὗ ἰμεὶτ Πλὶδ» 

ῬΘΟΡΙ6,᾽ ἰδδΐ 16, ἴποθο Ἧᾷβὸ οᾶπηθ ἰο ἴῃ6 βαποίμαγγ, 
δα ἰδοχὸ βδν (86 τ] οκοάῃρ88.---Ὗ 60. 24, “ο ποῖ 8ὸ 

ὧν) ΤΑΥ͂ Β0Π8. οί σοοα ἰδ ΊΒ6 “τοροτί,᾽" οὐ οδ]ϑοῖ» 
ἴγοὶγ “16 (μΐηρ μοδσὰ 9 ἴα ΔΏΒΊΤΟΓΒ ἰο [Π6 “6ν]] 
ἀοδι ἱηρθ (οΣ (ἰπρΒ) ΤὨΘΚ 1 Βοδτ᾽" (}"}9) οοστοβ- 
ῬΡοπάβ ἰο [86 “τοροσὶ," “ἰἱπρ Βοαγὰ (πῃ), 
διὰ [Ὀοΐῃρ ἃ Ῥαγίο!ρ.---ΤῈ.] βῆονβ {πὲ ἱΐ ὁοῃ- 
Βίδη ΠΥ οδθ ἴο [ιἷθ Θατβ. ὙΥμδὶ [0] οτΒ ἰ5 (ῃ9 
οχρδηδίΐοῃ οὗ ἐμ6 τΌσαὰβ : “1 ἰ8 Ὡ0 ζοοά τγοροτί." 
ΤῊΘ ποσὰβ: “ ΨΦοΒον ἢ 8 ῬΘΟΡΙΘ δῖθ τωδάθρ ἴο 

ἰγδρρτοθ ἡ (Ὁ ΩΡ, αἰ6.), ΟΧΡτοαβ {μ6 συ 
ὙΠ 10 (16 βοὴ οὗ ΕἸ: ἱπουττοὰ Ὀγ (μα ΐγν τηϊδδοίϊηα 
ἰονγασαὰβ “ 1ῃ6 1,ογ Β ΡΘΟΡΙΟ.᾽ 8 αἰ ΒΙου] θα. ἴῃ 
186 ἀχρδηδίϊοῃ οἵ ἰμ6 ρδγοϊρ. ((Ὁ “δγϑ σαυβὶπρ' 
ἴο ᾿ΣβΏΒΡΥ ΑΘ") παν βΊν6 Οὐοδδίοη (0 αξίεπιρίδ αἱ 
αἰἑεταίοα, ΜἈΪΟΝ, ΒΟΉΘΥΟΣ, 8ΓῸ υπβδιϊείβοίοσγ. 

“ΜΙομδοΙἑε᾽ αἰνοσαϊίΐοι (ἰύο Ὁ 12») : “ἐλ τεροτέ 
ὐλίολ 1 ἀδατ ἱποὶ ἀθὨ 81} (ΠΌΤ ῬΘΟρΙ6 ῥρδβαίηρ Ὁ 
ἔγοτη (ἷοα}8 Ῥοορίε, ΤῚ “ξαϊεαί βταππια ; βὸ ἐμ 
ΤΒαπΐυβ. “Βυϊ," δβαγβ Βδιίοθογ τιριιΐγ “ΤῈο- 
Ὠἰαδ᾽ οὐ τ δαϊηρ (866 ἴγτοτα ϑϑερί. δὐὰ ΑΥΌ., 
δη (ΠΟ ΓΟΙΌΣΟ ἸἩΒΘΟΤΓῸ}" γου δίασιο, ΟΡΡΓαβδ (80 
ῬΘΟΡΪ6 οὗ 1εγδε]᾽ (7) ὉΚ ὉΠ Ὁ27}) ἴβ Ὑ ΒΟ} 
ψἰμουΐ στοαμά, ἘῸΣ ὙΔΡΤΊ τηϑδηδ ΟὨ]Υ͂ “πιο 
ἴο δέγϑε," " δηιδίασε,, ΟΥὨ “ΤΩΔΙΚΘ ἴο τοογζ, ρ]ασὰο ψὶϊὰ 
ποσκ (ἔχ. 1. 18; νἱ, δ), Ετοτα 6 Ἰαδὲ 'π (89 
Ἰδίοσ ρστορμοίο βίγ]9 (1881. χἹ τ. 28) μδ8 ἀδνοϊορϑὰ 
(μα ρπαμαμος δ υν θα “Βυγάεη;᾽ 7 88 ΟΟΙΤΩΔΩ: 

δῃ [΄ἰοὸ σῖνα ἰγου 6," 11ξ, “ἴο τηδῖκθ ἰὸ 
ἀο᾽], πράγματα παρέχειν τὰ 681186 1ΣΟῸ}}}]6᾽7, δηὰ 
80 δίνσαυβ πὶῖ [6 ἰάοδ οἵ ὁ που 85 ἑυπάδτιηθηίαὶ, 
ΕΠ. 8 βοῃβ, 10 ἰ6 ἴχυο, τορ ϑὰ δηά ἀϊβῃοπογεὰ (16 
ΡΘΟΡΪΘ (νϑσβ. 18 ρᾳᾳ., 22) ; θαυΐ (μ6γ ἀἱά ποῖ Ρυχάδῃ 
ἰπθπὶ ἰῃ δ00}ἢ ἃ ὙΔΥ ἰμδὲ ΟἿΣ ἕδιτω ὑμὶνο ἰγοῦ- 
816᾽ τουἹὰ δαὶ. ΤῈῸ Ἔχρσγθθαίοῃ ἀοθθ ποῖ ΘΟμπιθ 

4 3 888 8 οομῃηραζδίίγο ἴοσοο, 668. ὃ1δέ, 85...-ΤῸῦο 

(οἸϊοπίης ὝΙ ἰ6 δ οου)αποίίοῃ, δῇ ἀκ παποῦ 80 ΤΩ ὉΘᾺ ὅτι 

ἐ ΘΟΔΌ 80 " 88 ὡς [“ δὲ, Ὀπὶ, 1Π1|κὸ ἐδ Ἰδίύου, ζοθϑ οὐδσ 
πο {9 σδιιϑδίϊνο 040: ἴΐ στϑοίϑυβ ἴο “ βυσἣ {πίη 58," 
δηὰ ροίηίθ οὔῦ (Πὴ9 οσσαβίοῃ δηὰ οδιιδο οὐ ἰἢ9 γϑΌΪΚ9 
(ΘΟ. Εν. ὃ 833, ὃ α τί ὃ 331] 68; 668. ἢ 16δ, 2 ὦ 



76 

ὮΡ ἰο {86 τοδὶ] γ, ἰῸΣ 1 18 ἴοο ὨΔΙΤΟῪ ἰοῦ {Π 6 Τθ- 
Ὀωϊκο. Απά (δο δάἀάϊώοῃ οὗ γε’ (034) Ποτγὰ 18 
ΒΟ τνἱοϊοπί, ἀπά οαπηοὶ μ6 ἰπίοστοα ἤτοι ἐδ 
Ατὐδῦ. ἰοχί, Ἡβοσο ἰΐ γ͵δϑ ἃ Ὠθοθβαὶίυ οὗ Βμοιαῖο 
ςοπαίγυοίίοη." Τὴὸ υἱοῦ (0.8 ΟΡ "γ Βδι- 
ΟΠ6Σ ἷβ πηδἰηἰαϊηοα ὈΥ ΤοδηΣιδ (ἴῃ δἷ8 24 δά, 4180) 
ἴο δυϊλ (86 οοῃποοοη ρογίθοι Υ, ἱμουρσὶ, οὐ 1116 
οἶμον βδηὰ, μ6 ἄθοϊδγοβ ἰῃδὶ Εγα] 8 οχρ ἴοῃ, 
ἴῃ ὙΒΙΟΣ (Π6γῸ 8 ΠΟ οὗ ἰοχὶ, τηυδὶ Ὀ6 δο- 
οορίοὰ; (15 ἰδίου 15 μοὶ ἃ Βόνοδοσ ἰο Ὀ6 86 
οὨἷγ οὔθ ρΡογταλ θα ΟΥ̓ [86 ἰδηρτιαρο δηα χαδίνογ 
με ἡ Β6 ρῖνεβ 1 (086: “ὦ ἡπας ὙΕ “αὐτ' α ον 

Οὐ τη), (ἰαπο9 ἐο οαμδα ἐο δὲ οαἰδὰ οὐδ, αιὰ ἰο 
οατδ ἰο ἐγαπιραί {οτιλ (ὙΘΥΖ “ΤἼ) ἀγθ δοιἤμιοι 6χ- 
Ῥτοβδίομθ, δρργοργίϑϊθ ἰο (μ6 αἰτυρ]οδὲ βίγ]6, Εχ. 
χχχυϊ. 6: ἴν. χσχυ. 9; Εσιδ ὶ. 1: χ' 7. 
ἴμθῃ βμου]ὰ ποὶ “ραμὰ ἴσῃ ἃ τορογί ᾿ ("ΠΣ “Ὁ 

Β6 βαϊά 88 νγ0}} δ “ϑοῃὰ ἕοσί ἃ τοῖοο᾽ (Ὁ 7)} 
4 Το τοροσύ το Ν (48) 1 μον, αοαβ Ῥ90 Θ 810 
αἰτουϊαῦησ,", ἰδ αυϊίθ ῬΓΟΡΟΣ Ι [6 ρνἷὰ, ρδσίορ. 
ἷθ ἰοϊηοὰ ἰο ἴθ οοἰ]θοῦνο "φῬϑορὶθ᾽ δφ8 ἱπ 1 
Βδηι. χὶϊἹ, 16." Τὸ π|6 ΤῊ ΘΒ ῥγορουϊν οδ͵οοῖ 
(ῃδὲὶ 10 18. 8 δυροσῆσπουθ πἰδίομπηοης δῇοσ σοσ. 23 
(“ πλῖοὰ 1 μθαγ ἔτοπι 41} (88 ῥϑορὶθ"), δπὰ ἰδπδὶ 
ἯΓ6 5Βῃου]ἃ δογθ με μτίρν ἃ ΠΊΟΪΘ εἰρη ἤσδηὶ ποχά. 
Τῦο ἰγϑίη οὗ ἱπουρσῃϊξ τοαυΐτοα δοσ (ῃ6 ἀδο]αγαίϊοη 
“ηρί σοοά, οἰα., ἃ, πἰαϊοτηαθηὶ οὗ [89 στουπὰ οἵ ΕἸ} 
Ἰυαάσταθηί. ΤθΘ ὑδυ8] γθπαθσίηρ: “γ6 Δ ΚῸ 186 
᾿ 8 ῬΘΟΡΪΘ ἰο " βδίι5θοε (ἢ ἀδιηδηάβ 
οὗ ἰ86 σοπποσὔοῃ οὗ ἰδουρϊ. ΟἾΪΥ, δ5. (86 Ῥουβ. 
του, (ὈΠΝΝ, “γ6᾽᾽) ἱβ τδηϊζηρ, {86 Ῥδυίορ. χυυδί 
ἰδ τοηδοσοὶ ἱπηρ ΥΒΟΏΔ1]Υ : “ ΡΘΟΡ]Θ τηδῖϑ.... ἰὸ 

» (οοπρ. ὈΤΖΌ, οἷν. γί. 8, δῃά Ὀ ἼΡΙκ 
Ἐχ. νυ. 16). Το οδ͵οοου ἰμαὺ {π6 οβ]οοὶ οὗἉ (Π6 

ἰοῦ, ἩἙΙΟΝ ἰθ ΘΙΒΟ ΠΟΘ δἰ σαγβ ἰουυὰ 
ψλ (8186 νοῦ δὲ δχδοίοσς ἀοϊθστηϊπδύώοη, ἱβ ῃοῦ 
ΠοτῸ οχργοβδβοαᾶ [ΟΡ οἷν χν. 24: ἴδ. χχῖυν. ὅ- 
2 ΟἸτγοῃ. χχίν. 20; Νυμ. χὶν. 41), οσδηποὶ θεοὶ 
δϑϊὰο (Ὧ6 τηοδηΐτα : “ σ8086 ἴ0 δ'ῃ):. ΟΥ " 
“ ϑοδῦβο (6 οχδοὶ ἀδϑδηϊίοη 18 οομίδί πο ἐπ ἐδ 6 
οοπίοχὶ᾽, (Καὶ). Τῶθ εκἷη οὗ {86 βοῃβ δ0- 
οογαϊηρ ἰο ἴΠ6 οομίοχί, ΤΟΥῪ τοδὶ δον ἐδ Τονὰ 
(νοτβ. 12.17), Ὀὰὲ 88 δ ἰῃ6 βᾶσλθ ὥπηθ οοσηπ ρα 
δραϊμοὶ (86 ῬθΟρ]θ οὗ (89 [τὰ (γνοσα. 18, 22) ἴῃ 
Τοίδγθμοθ ἰοὸ ἐμοῖσ ΒΟΙΥ ΟΔ] Πρ, πὰ μδὰ ἰπ9 ἀ6- 
εἰγυσᾶνο οἴδροί οὗ Ὀγϊησίηρ {Π6 ἴοσγἄῶε οοσίηρ ᾿ηίο 
οοηϊοταρί (γον. 17). 6“ ΡΘΟΡΪΘ οὗ ἰπ6 Ιοσὰ" 
ποὺ ΟὨΪΥ ΚΗΘῪ δηά βροκὸ οὗ πὸ πὶοκθάμοδα οὗ 
ἘΠ1᾿8 βοῦβ, θαΐ πόσο πηϑᾶθ ὈΥ̓͂ (Π6 Ἰαίον ραγίαξετε 
οὗ ἰδεῖν σωΐέ, σατο βοἀπορά ἱηῖο ἰο οὗ 
1η6 ΔῈ ὉΥ͂ (Ποῦθ ὙΠῸ οὐδὲ ἰο μᾶνὸ παϊομβοὰ 
οΥ̓ΟΡ 18 ἢ118]] πιοηί, 

γες. 25. Ῥμϊοὶ (29) ἴθ θοῦ, π᾿ σομηθο ἢ 
ὙΠ πὶοϊκοα δοίξομα, ἱῃ {πὸ δϑῆβο “ ἰὸ χῖνα ἃ ἀθϑοὶ- 
δἷγθ ῥαάρταοαὶ," 84 50 Ὀοΐποοῃ ἔνγχο οοῃίοῃάϊηρ 

τίΐοα, κ ἰὸ Ἀμὰν μῆρι ἃ Βιυἱ 6 ΛΑ ελρτ ρας ; ΟΡ. 
. ΧΥ͂Ϊ. δ2; Ῥα. ονὶ. 80. 9 εἰοἠέπι, ΠΟΥ νου, 

οϑηποῦ ΠΟΤ τθδῃ ἐδ 5 ΟΥ ἕλε ἐψ ἱμαὶ 
[4 δαυΐ Οοά ἰ8 ἀφβονῖδοα δα Ηθ πῆο ΘΟμΡΟΘΘΒ 
Υ γυάρὶ ΤΏΘ δοῦρο οὗ ἘΠῚ Β ἀϊβοοῦσθο ἱβ: 
“ὙΠΏ ρα πιθῃ βἷη δραϊηδὶ τθα, ἱξ 18 αοὰ (οὗ ΘΟΌΓΒΘ 
Ἰβτουρῇ (δ9 ἀρροϊηϊοὰ πυπίδὴ ΟΥ̓ΖΔη8), τ ὴῸ τὸ- 
δίογοβ {μ6 ἀϊδίαχρθοα γχοϊαίζοηβ ὈΥ οοπηροκίηρ (Π6 
βίυἱδ, θαΐ ἤθη τγὸ ἢδνο ἴο ἀο πὶῖῃ [16 τοϊδίϊο 
ποί γ 0 ΤἸΏΔΏ δά τηδη, Ὀαὶ γεῖτοτα ̓ ρα 8 
Οοά, τὶ 6. 8 ΙΔ} κ᾽ 5 δρδὶπεὶ αοὐ, οδδιηὰϑ δραϊηδὶ 
οὐ Βοποσ, γ8οὸ Μ|111 ἰῃύοσροθθ ἰο δύσδημθ ἰδ 

ΤΗΕ ΕἸΕΙΤ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΑΜΌΕΙ, 

τηδίον Ῥ᾽’ ἘΠῚ μοί ἵπο ἰμίηρβ ἰΠογοίοσο θοίοτο 18 
δοηθ: 1) δαὶ {μοῖὶν αἷῃ ἰβ ἃ βὶῃ ἱπλπιθαϊδίοὶν 
δραϊηδὶ (οα, ἔγοπι τμίομ Ροὶπὶ οἵ νἱϑὺν 1 Πδ8 
ὈΘοα ΣΡ ΕΝ ἴῃ (δ6 πῖο]6 ῥγθοράϊηρ πδιτδοῃ 
(νοσβ. 12, 17); 2) ἰμαὲ {86 οοῃροαθθῃὶ κατ ἰθ θὸ 

1μδὲ ἀϊγίπθ ρυπίρῃμμμοεὶ ἱμοσοίοσ 18 οοσίδιη. 
Ὑγοσγάδποσιἢ ἐν ΓΑΒ ΙΩΒ τὸ πε λνρισὰ νεῖ ρας 
ὉΥ Σου βδίοη οὗ 8 (γ ἀπ [ὉΣ ᾿Π]ΌΓΥ ἰο ἀὲ 
δε; ἐς ΜὯΟ ἐμῇ νεῦίωνο Ἅ ΣΟῪ Ὡς γ89 
ἩὮΟ 88 ουἰχωχοὰ (0 πλΔ) αν Ο - -- 
ΕΔ 8 τοδ]ν τὰ ποσὰ όσα ἴοο ἱπἀοβηϊίο δηὰ 
ΘΓ] ἰο ομοοῖς ἴῃ Ρο]ὰ πίιοϊκοάμοβα οὗἨ [ἷ6 βοηβ. 

{ νὰβ ἴοο ἰδίθι, ΤΏΘΥ εδἰῃηποὰ δραὶμποὶ (86 Ιοτάὰ 
σὶ 6 δἰρὰ μδπὰ " (ΠΌΛΛ 3), 88 10 τοῦθ, ὑπῖα 
μασάοποα μολχία.---Απᾶ ΠΟΥ Βοειϊεθηιοᾶ ποῖ 
ἴο 186 νοΐίοο οὗ ᾿δοὶσ ἔδῖβοσ--- αἰ σθδθοῦ οὗ 

ὙΨΗΥ  τμἰθ (2, “Ῥϑοδυβθ᾽) ἷἰβ εἰαὐϑὰ, “μδὲ ἰϊ ρ]εαϑοὰ 
αοά, ταβ αοὐβ Υ]]], ἰο δ'δγ ἱπθηι;" {ὑπαὶ 18, {867 
ΘΓ ἴῃ 8. εἰδίθ οὗ ἰπποσς βαγαάθηϊηρ, Ἡβὶοΐ Θχοὶὰ- 
ἀρὰ πὸ δυδ͵οοῖῖγο οομάϊοι οὗ βαϊ γαίΐοῃ ἔγοπτλ 
ἀεσιγυοίίζοη, δα 8ὸ ἱμοὺ μιδὰ γὶ 
(οὐδ υπομδηρθδῦ ]θ οομἀοιηηδίίοη. ΑΒ βαγαθηρὰ 
οἤἴδηάοσα, ἱΠ6Υ ὙΘΣΘ ΔΙΓΟΒΑΥ ἘΙ ΡΟΣ τι Ὀγ αοἀ 
ἰο ἀοδίἢ : ἐμπογοίοσο ἐμ6 ποσὰ οἵ ᾿πβισυσΐου μιδᾶ 
ὯῸ τροσαὶ οῆδοὶ ου ἰμοια.--Ἴ ογ. 28. 1π οοῃίγαδέ 
γέ ἢ Π6πὰ, Βαπχαοὶ 18 ΠΟῪ δραΐῃ ργεβοηϊθα, 88. μ6 
ἀονοὶοροὰ ἰῃ ἰδ ΘΒ] ποοα 88 ΘΙ] ῬὨ ΒΊΟΥ δ 
ΤΑΟΓΆΙ]Υ » ὙἘ116 [Π6 Βο.8 οὗ ΕἸΣ ὙΟΓῸ 8. ΠΟΙΤῸΓΡ (ο 
Θοά εαὐὰ ἴηθῃ, 80 Ἧ88 ΜΘ6]]-Ὀ]οδαίηρ ἰο ἀαοὰ διὰ 

τωθῃ. Οἱ Ἅ71, ΟΡ. 6ε8., ᾧ 131, 8, οι, 8. 
7 ἴ8 υβοὰ ἔγοαυθηῦ!ν ἴο Ἔχργοθθ οὐ υδηοο πῃ 
[Π6 5686 “ δάνβδῃοο," “ οοῃίπυ6,; δηὰ {πο 8160 
ΟΧΡΓοαδοΒ δα νδηοηρ ἰπογοθδθο, (ἢ 6 Ἰοἱ δὶ οοῦ"- 
εἰσυοίίουῃ Ὀοΐπρ Ὠοΐ βοϊάοτῃ ορουθᾶ πῃ βῦομ 
ἔαιτα 88 δοῖο: ΚἼΠΘ ΟΣ] ἃ βαιλθυθὶ ΚΤΟῊῪ οοη- 
ἀμ ἡὲῳ μουν διὰ μοοάῃοθθ." [890 [λικὸ 1]. 

ἩΙΒΤΟΒΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΤΗΕΟΙΟΟΘΙΌΟΑΙ,. 

1, Βίποο Ε18 ἰυάχοβηῖρ τοαίθα οἡ δἷβ Β1ρἢ- 
ῬΥΙΟΒΟΥ αἰρηΐν, 116 Ηἱσλ Ῥυιδίδλύρ, ὑπὰθ οοῃ- 
ποοίοα ἡῖτἢ ἰλ9 70] οἷ] ο δ 55 ΒΟ Τ0ἢ 188 
ΒΙΡΠΟΣ ΟΔΙΠ ρα ἰο ΦϑίδὈ] δ ἴμ0 ἐποοσγδίϊς Ὁ 
οὔ (89 Ῥϑορ!ο υῖι ον οοηΐσο, [86 πδίζοῃδὶ βαῃο- 
ἴυΔΙΥ δὲ ΒΏΠ0Β. αὶ, ἰῃ (86 οὗ ἴ)6 ψνοδὶς 
ΕἸΣ, 1ὲ βμονοὰ :ίϑο ἢ Σποδραθὶο οὗ Ζ18]ΠΠ[Πὴ5 1016 
ΘΑ] ἴπα. ΤΩ 688 Ῥτοδιμβοοά, τεργεθοηϊθα ὈΥ 
186 δοὴβ οὗ ΕἸΣ ἐμάθαν 1π16 ἱππὸῦ χοϊϊσίουθ- 
ΤΩΟΤΆΙ 119 οὗ [86 ῬΘΟρί6, βοϑθ Ἔχ] ὀδηΐτθ 
δὰ ἰμοοοσαῦῶς ὈΠῚῪ ποῦ ἴῃ [6 ΒϑῃΟΌΔΥΥ. 
Το ῥυϊοοιμοοά οου]ὰ πο Ἰοηρον 14] 1ϊ8 δι] ησ 
οὗ πιοραϊδύίηρ Ῥείπθοη αοὰ δηᾶ Ηΐδβ ρβθορὶϑ, Ρο- 
ΟΔ0860 (8 τορσγοδοιίβνοα, ᾿δοκίης ἰμ6 τεϊϊσιουδ- 
ΤΊΟΓΆΪ οομαϊ οηδ οὗ {86 ο8]}[Ὄορ, ῸσΘ ὉΠ ΤΟΓ ΠΥ 
ΝΝ: ἴϊ; {2607 Μ6ΓΘ ποῖ βοσυδηίϑ οἵ ἀοά, Βαὺ Βοσυδηίβ 
οἵ εἶ. 

2. ΤΏ εἷμα οὗ ἘΠῚ 8 Βοὴθ Ὕ6ΙΘ ἃ δβυτωρίοω οὗ 
{οἷν Βρ᾽ τἱζαδ] μοασὺ- μασάοηΐηρ δὰ συΐῃ ἱπ 8110- 
πδίϊου ἤτοι! ἀοἂὰ διὰ πῃ Ἱπιπλ ΣΆ} 7. ΒΟΥ 
βἰπηϑά πῦϊὰ “8 ἷρῃῃ μδηὰ," ΒΟ αΪγ, ρσεσυστηρία- 
ΟὈΒΙΥ (οοπιρ. ΝΌμα. χν. 22-31). Τὸ {818 ᾿πίθγηδὶ 
ἡυάρστηοηΐὶ οὗ πεασγάθηϊηρ 88 ὨΘΟΘΒΕΘΙΥ͂ 
ΘΟὨΒΟαΌΘΠΟΘ {πὸ ᾿υδρτηοης οὗ {μοῖν τεὐθοοι Ὁ 
Οοά, Μΐοἢ ττᾶ8 ἃ ἰπϊηρ ἀοίογιαϊηθαὰ οὐ ἰῃ Οοαἶϑ 
ΤῊ ΡΡΑΜΩΣ ΘἸΕΥ͂ ΚΟΥ͂ προ ηκ οὗ αοα δυὰ Ηΐϊ5 
Ιὰν τ 13) οἷν οὐΐπηθ αραϊηδὶ {86 αἱ νη] 
ΘΑ Δ] 18 ῃοα ΠΟΙΥ ΟΥΑΙ Δηοοα δὰ [ἢ 8 βΒαποίθδσΥ, 
186 υἱεῖ} ]6 εἰσῃ οὗ αοά᾿ δ δροάθ πὶ Η]8 ρμοορὶς, 



ΟΠΑΡ, 11. 11-96. "Ἴ 

Ἧ25 δὲ {Π6 58Π160 {{π|6 ἃ ΟΥ16 δρδὶηβδί (ἢ 6 Ιε 
οὔ το 1ογὰ, ἀπά ου]τηϊπαῖθα ἰῃ 1Π6 ΟΥ̓ Π.6 ᾿μλθοι 
(οὰ Ηἰπιροὶξ, ἴῃ πλοῦ ᾿πάθοα γ88 18 σοοί. 

3. βαῦυοὶ, ἱποῦσα ποΐ ἃ ῥὈσίοαὶ, θὰϊ ΟὨΪΥ 8 1,6- 
Τὶϊο, 18 (ὈΥ κἷ8 τορϑαβα ἀδαϊηπδίζοη 886. “βεσυδηὶ 
οὐδε [γα Ὁ (νεσα. 11, 18), δηὰ ὃγ 186 τϑίθσθῃοθ 
ἴο ᾿νῖ8 ὑσὶ οἱοιἱην) οοη γαϑίθα τ ἰἢ (86 τα 
γεϑοηίδοη οὗ ἴῃ 6 οὔἶοῖ8] ὑγίθβι βοοὰ 88 Β 
οὔόβοα ποι γαμθης [ὉΓ ἐγὼν ,) ἰῃ δηά Ὁγ 
(06 ργορμοίϊο 68}1}πρ ΠΟΙ 88 ἴο ἴδῖκο Π6 Ρ]δοβ 
οὔ ἰδ6 ἘΠΕΊΡΟΣ ̓αὐον πρπρις οα πεῖνα πΝ 
} 5 Π 16, (6 ργὶ πιϊδοίοτ, ἢ ἰο [18] πὶ 
{86 ἐπναίον ῬΠΟΘΙΣ ΤΆΟΘ δὰ βῃονῃ ἰἰθ6 1} ΒΟΙῊ 
Ροτοτίοεβ ἃπὰ ἀπποσίῃυ. ΤῈῸ οοπαϊίοη οὗὨ [{]|8 
ἰβοοςγδίὶς Θ8}}πρ οὗ βϑτωυοὶ, [Π6 οαγτοδὶ, ῬΟ ΒΟ] 
(Ποβ ΐρ οὗ 1116 ψ τ (86 Τοτά, 18 ροϊηϊθα οαὐ ἴῃ 
γοιβ. 31, 26. Τμο [ἰἶ οὗ [16 γουΐῃ, ὙΠΟ νγ)88 
οὔοδρῆ δηά ς3]]εα ὉΥ͂ (86 [ογὰ ἰὸ τοβίοσα {86 {Π6- 
ΟΟΥ̓ΔΟΥ͂, ἀσγθὶορβ (8617 1 {Π6 βοσυΐοθ οὗ 6 ββδῃπὸ- 
ἴπδτγ θοίοτγο ἰμ6 1,ογὰ ἴῃ ΘΟὨΪΟΣΤΩ Υ͂ ἴο ἢ18 αἰ νὴ 
ταϊβαίοη, ἴῃ ογάδυ ἰμαὶ βοῖθ ἀδὺ 6 ἸΏΔῪ ὈδΟΟπιΘ 
ἴῃ Ρἰδοα οὗ ἴ6 ἀοβθογδίθα βϑποίυδγυ (μ6 [ἱνη 

η8] Θοῃ ΓΟ οὗ {86 ἱΠροοΣς ὨΔ Ομ δὶ 116, κοῦ 
Ἰῃ ρῥἶδοθ οἵ (86 οοττιρίοα ῥυθβδίμοοα ἐπ 6 οοῆβο- 
εὐδία οσὔζδῃ οὗ Οοα Β ὨΘῊ τονοϊδοηβ ἴοσ Ηϊδ 
ῬΘΟΡΪΟ. 

ἩἨΟΜΊΠΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΕΑΟΤΊΟΑΙ,. 

γεν. 12. ΒΤΑΕΚΒ: Ἦ Βοῖο [δα σι ἴδαγ οὔ αοα 
5 Ἰδοκὶπρ ἴῃ {π6 λεατέ, ἰΒ6γθ ππροά] 688 ρσον δὶ δ 
ἴῃ ἴτὸ {6, ἀηὰ {ΠΟΙΟΥ͂ {80 Βοατγί σὸν 1861ἢ, 
8, σε: [{ 18 ἃ Ὀδα βἰδίο οὗ (ΐηρα, π ἤθη (ἢ 86 
σο ἴθδοῦ οἴβογβ [86 ἔραν οὗ αοά, ἀο οὶ ἔδαν αἀοάὰ 
ει τα τον ΤΑΝΟΕ: ἄλεοιν Ἰὰ στῶν ταοϑὶ 

Υ κὰ δραϊηδὶ βοβδῇ δηἀ δϑσηοϑδί] 
εἰσὶν ἴο ῬΌΓΕΙΘ ἃ ΘΟΌΓΒΘ οὗ 118 ἩΒΙΟΝ 8}}4]1] Ὀ6 πὶ 
ἸΔΘΤΟΙΥ ταϊπουΐ οϑδηοο, δυΐ 4180 οὐ σίηρ, 1 ΤΊ. 
ἦγ. 11.- - Ί ΑΒΕΚΕ: Ηδ ΒΟ πη {86 ΟΗ͂οα οὗ ἔδβϑοβοσ 
6 Κ8 ΟὨΪΥ εἶθ οὐτη--- ὩΔΊ, 6] Υ, ΒΟῪ ἢΘ ΠΊΔΥ͂ ὈΘΟΟΠῚΘ 
τὶοἢ δηὰ αν 8 ροοα ἰἰπ|6---υῦ ποῖ ἐμδί ψῃΐο ἢ 
ῬοΙοηρβ ἰο ἀοἂ δῃηα ΦΔοϑυβ Ομ τίδβί, ἴα ἃ [8186 ῥσὸ- 
Ρ οὶ, ἃ τϊοῦ, δπα 8 πἰγαιϊηρ. Μαῦκ ἐμαὶ, γοῦ 
τἰ0 ὕθδγ Π|6 γϑββαὶβ οὗ ἴ86 1οσὰ, ῬΆ]1]. 11, 20, 
21, ἶν. 17; 2 Οὐον. χιὶ. 14; 1 Ῥοῖ, ν. 25αᾳ. [Τῇ8 
τηϊδοοηδαςὲ οὗἨ (Π686 ἸΟΒ6ΟΙΒ οὗἨ ὙΟΣΒΗΣΡ ΙΏΔΥῪ π|]] 
δησγοδὶ ἸΘΒΒΟΏΘ [ῸΓ 1δ 8 Τα δίοσθ: δυΐ ἰΐ 
βου ἁ πουὸσ 6 Ἰοσμοίίθῃ ἰμδὲὶ ὑπ6 ΟὨ τἰβίίδῃ τη ϊ- 
ΠἰπιΟ ΘΟΓΓΟΞΡΟΠ 8. τπΟἢ} ΠΔΟΓΘ ΠΘΑΥΪΥ ἰο 186 ΟἹά 
Τερίδιηοηΐ ργορλεὲ ἴδ ἰο {μ9 ργίεδί, δῃὰ {μδΐ 41] 
ἐρτιίσηα ΔΓΘ ῥτιοδίβ, 1 Ῥεί, 1). ὅ, 9; Εδυ. ;. 6 ν. 

γεν. 16. 5ὅΤΑΒΚΕ: 6: ΠΘΆΓΟΥΒ 866 βοιηϑίΐηρ 
Βα ἴῃ Βῖτι γ8Ὸ 88 186 σᾶζγθ οὗ {πεῖν βου], ἐμοῦ 
βῃου]ὰ ἀυ]γ σου Εἶτα οὗ ἰΐ, δηὰ βιουϊὰ ποῖ 8Ρ- 
Ῥτονα δηά οὐτητηθηά μἷ8 ὑ8δ4 ἀοοάϑβ, ταυοὶ 1658 1π}- 
ἰδία τη ἰδοχοίη. 

γεν. 17. ΒΤΑΒΙΚΕ: ΝΟΘΟΟῪ Τηαῖκοα τόσο Αἰδο- 
ἐέβ (88π χοά]688 ἰθδοιθγα, δὰ θύῃ 1 [ῃ6 ῥβορὶθ 
8.}} ΤΟΙΏΘΙΩΌΘΡ 80 τηοἢ 88 ἰ0 40 Δοοοσάϊηρ ἴο 
(πεῖν ποσάβ δῃᾶ ποὲ {μοῖὶν ΟσΒ, γοῖ {ΠΥ γτοίαϊη 
ἃ Ῥοτ Γ] ἰηῆσοποο ἀροὴ ἴδ 6 ἐπρ ἀ,ξαρὰ οὗ ροα- 
ἰδββηθθθ, Τηδὶ πίοκοα ἰθβοθογβ 1} (Βεἷγ υὐλε 
Ἰ1|8 πιᾶκ τοδὶ ἐμοῖς ἀδιηπδίίοη, 18 θουοηά ἀΪ8- 
γῬαίς; Ὀαϊ 10 18 ἱΣτδ 00] ἰοὸ ᾿που ἔτοιὰ (ἷμ ἐμαὶ 

8 [ΤΌ οἰδίθτηθηϊ ͵ϑ 1816 ἐο ταιϊδοοηοορίίΐοη. ΤῊΘ ῥτο- 
Ῥδοῖ ὁὐΌ ἡ Ἰόνοσ (86 [ἢ 6 ῥίδοο οἵ 89 ὑχιοδὲ. ΤΏΘ γγίϑδι 
Τεργεκδο δα [μ6 ἰάοα οὗ αὥποηπιον ὃν δὶ 8 υηϊνοσδηί, τἢ- 
ἀδηγοπίαὶ σοὶ σίου Δοῖ; ὑη6 Ῥγορῇῆοξ οχρουπάοα ἐῃθ δρύ- 
φίβναἰείν οἵ Θοά δ ἴὰνσ δῃηὰ βοσυ]ϊοθ. Τἢθδο Θομρ]οτηθηΐῃ 
οἴδοεα ὑγοῦο Θ,ΑΌΔΙΪΥ ΠΟΟΘΒΑΆΤΥ. πὰ οχίαἰδαὰ {11} ἐμ Υ Ῥοίὰ 
Θα]ηιίτιαἰοα ἱπ 2664 ΟΒγίδί.--8.] 

{π6 Γ6 18 ΠῸ βύυο ἢ {πτπρ 88 γε σίοη. [“ΤὮΘ βἰη οὗ 
116 γουπρ ΠΊΘἢ ἯῈΦ.8 ΨΟΙῪ ι᾿ ἰδ 1.6 ἰοχὶ οὗ 8 
Βοσηοη ὈΥ ΈΒΙΕΥ (ϑέγηιοπ ΟἿΣ, Ὑο]. 11. ». 8368) 
οὔ πα απορίίοη “τ βοίμον ἀοα ὄνον αἀἰὰ Ὀ]688 (0 
ΤΑΙ ΠΙΒΊΓΥ οὗὨ πηρΟΟΪΥ πιρη."-- ΤᾺ.] 

γεν. 18. ΞΒΤΑΒΚΕ: Απὰ βὸ δ (Ξδηνπ6}) 88 8 
τἰραΐ ρῥίουβ 1δὰ; [ῸΓ βύςιι Ῥἱοὺγ 18 ἸλοσΘ δοοορίδ }]0 
ἰο ἀοα ἰμδὴ γβθη ὁπ ἰθδάβ ἃ ροοὰ 11{8 δποηρ, 
ΒΥ Ῥίουβ ῬΡΡΙω βίῃοθ ἴΠο ΤῸ 15 ἃ βτοδίοσ νἱοίο συ 
διηἃ ρτεδίοσ βάλ γ ἴῃ Πἰνὶηρ ῬΙΟΙΒΙΥ διηοης [ἢ 6 
σὶοκοά, Οὐμρ. ΕΠΟΟΒ Β οχδιῃρίο, ὕφη. ν. 24; νἱ.9. 

γὸοΣ. 1θ. ΘΑΕΟΕΒΕΙ,: είν 1{{π16 ἰδίου Β, Οὐ 68 
ὉηΡο]οῦ, ὙΥΠδὲ πιδίίοσθ 1 τ βοῖμοῦ ὁπ Κπονϑ 
1μαἱ βδιυο! δα 8 111116 σοὶ οὐ ποῖ 1 Ηοὶγν δοεὶ 
ἴυγο ἰθ πο Ἡχὶίίθη [ῸΣ {μ6 τῖβα, θυΐ ἴοὸσ οἱ] ἀ- 
ΒΟ115, 8 ἃ ομ ἢ] -κὸ βοὰ] ἀο68 ποῖ ἀουδὲ ἐμαί 
δνοη ἰμπ6 110116 οοδί ποῦ ΗἩΔΏΏΔΗ ῥγοραγοὰ (ὸσ 
Β6Γ βδιῃι 6] μ88 8 ῃἰβίοσν. 1{11{πϊὴκ οὗ ΗδηηΔ ἢ 
88 ΘΥΟΓΣΥ͂ ΥΟΔΓ βαυγίηρ (μἰ5 οοδί δὶ ΠῸΣ Βοῖμθ ἴῃ 
Ἐαδιηδὴ, 1 ΚΩΟΥ (Παὶ δ ΘΥΟΓΥῪ βυ 1οἢ ἃ ῬΓΔΥΟΙ [ῸΓ 
ΠΣ βαιλθθὶ ΓοθΘ ἘΡ ἰο 186 ᾿ῃτοηδ οὗ {πα 1, ογὰ.--- 
ΤὮΟ σοεδὺ ἩΠΊΓἢ 6ἢ6 γγᾶβ βούσιηρ ΤΟ] χοιϊηὰ ΒΟῸΣ 
ἐπὶ β6 8α ρίνοη Βοσ ϑ'δμπμποὶ ἴο 116 1 τὰ δηὰ 
πΠΘΩ [86 οοδί ἯΔ8 ΣΟΔΟΥ, δηα βῃ6 Ὀσοιρηὶ 10 ἰο 
ΒΒΙΠΟΣ, 6 ΟΥΘΥΥ ἰἰπηθ Σὰ [ἢ οὐδὲ βὴ8 ΔΘ 
ἄλγε βδιυοὶ] ἴο μος (οά, δηὰ βαϊᾶ: 1 ρῖνα Πὶπι ἰο 
186 [,ογὰ ἀραῖη ἴῸγ Ηἷβ Ὑ 8016 116, θοοδιβα 6 Ὰ8 
οδίδὶ ποά ἤγοια 1Π6 1,ογχὰ ΟΥ̓ ΡΓΆΥΟΓ, ᾿ 

γοσ, 21. ΒΤΑΕΚΕ: ὙΥ̓́ΠΟΟΥΟΣ ρῖνοβ ἰο αοὐ τα 
8 οὔ, ἰο εἶτα οά 8180 ρίγοα ψμδὶ 1.18 μοαγίὶ ἀο- 
Βἶγθβ.---ΟΒΙ ΑΝ ΕΒ: Νοιμιηρ ἰΒ ὈοίίοΓ ἰηνοβίοα 
168 Ὑδδὺ 18 ρσίνοη (ο αοἂ [9 τὰ δῃὰ ἰο Ἠΐβ5 
ΒΟΙΎΪΟΘ; [Ὁ Ηδ ΣΟΥ͂ ΓΟΡΑΥΒ 1ὺ 8}}.--- ΠΑ ΕΟΉΒΕΙ,: 
ὝΝΒθα οἷν 11 πῆι] αοα ϑοοορίβ ΤΠ ὉΒ ΡΟΟΣ ογοδ- 
ἴΏΓΟΒ 80 ΟΠσηρ οὗ Ἰονο, 116 ἐδ |κ68 10 ΟὨΪῪ ἰο ψὶνθ 
ὧι Ὀδοῖκς ἔνο-ο]ά, 4 Βυηάγοά (ο]4, δηά ἃ εὐδερ τος 
ἴ014: ἔγοπι ΗΒ 1] 688 ΜΘ Σθοοῖν 6 Κ.ΤΆΟΘ ῸΣ ῥ,τάσο. 
Τωοΐίκ δἱ οὺρ Ηδηπαμὶ [ἐ γγῆβ ὥτϑοο, {παι (ἢ 6 
Ιοτὰ ἰδυρηῦ Βογ ἴο ῬΓΘΥ͂ ἴοσ βασγωηυο]; στϑοο, {Ππᾶὶ 
ἫὸΘ ρᾶγθ δὸὺὺ [8 ὈΓΟΠΊ186; στδοο, {παὶ Ηδ πηδὴθ 
ΒΟΥ ὙΠ ]Π1ηρ ἰο ἀοαϊοδία βασι ὶ ἴο ἰπι; Ρυϊ πἢδΐ 
8.8}} γγθ βᾶὺ οὗ {π6 βοΐ {παι 'ῃ Ρ͵δοο οὗ 1πΠ6 ὁὴθ 
οἰ] ἃ ποτ δ δὰ σδυβοά ἴἰο Ὀ6 ρσίνεοη ἴο {Π|η- 
ἘΝ (16 Τοτὰ ρμάνὸ Βοῦ ἤἥνϑ ἍἽμὶ] άγοη, ἰΠγθΘ ΒΟῚΒ 
δηά το ἀδυρῃίοτθῦ ὙΒΘη γγὸ ἰη Ηἱἰβ βοσνυΐοο 4ὁ 
ἴογ Ηϊπὰ {Ππ6 ἴρων Κὐπρ ουαἱ οὗ Ἰονο, Ὁ 8 ποὺ ΘπουρὮ 
{πὶ Η16 γχῖνοϑ ἴο {86 δοὶ 561 βυσοι ὈΙοββοάῃθβα, Βαϊ, 
ΘΟΙΒΟΪΟΙΒΙΥ ΟΥ ὉΠΟΟΠΒΟΙΟΌΒΙΥ ἰο υ8, Η6 ΟΥΟΝῺΒ 
ΒΟ δὴ δοὶ ψ τ (ἢ ἃ σι ἢ Ὀ] ββιηρ οὗ ρτδοθ, δηὰ {118 
ἔτδοο 18 οομηρ]οίοα τ ἤθη ΗΘ Ὀ]Θθβο8 5 τ 11} (ἢ 6 
πτορίραὶ οὗ δ} Ὀ]οβδίηρθ, οἴθγηαὶ 11{6.---ἰ  ὁγα. 22-- 
25.] ΒΤΑΒΚΕ: Ο, μὸν οἴοη 40 Ρῥίοῦβ ρϑγεηίβ, Ὁ 
ἱπἀυ]αίηρ (Ποῖ πὶοκοὰ οἰ] άγθη, Ρ]αἱν ἃ Βοοῦσρθ 
ἴον 1Πποῖρ οἹ]α δοκεῖ [Ηΐᾷκτ,: 1 Βοαγὰ ἘΠῚ βῃασρ 
ΘΠΟΌΡὮ ἰο Ηδηηδῇῃ, ὑροη Ὀυϊ 8 δυβρίοίοη οὗ βίη, 
ΔΔ ΠΟῪ ΠΟΥ τ}}1ἃὰ 1 βηα Εἶτα ἰο ὑπὸ ποίοσϊουβ 
ΟΥ̓ πι68 οὗ Ηἷβ οσῃ. 7.6 οδβα 1β δὶἱογοά τι} (6 
ῬΓοΩς 1 411} [16 δαί ποσγ οὗ δὴ Ογὶοηΐαὶ 
ΚΠ 6 Γ, ἃ Εἰ ρῃ-Ῥσϊοϑῖ, δα ἃ Ἰιάρθ, 6 88 ΒΟ ΘΠ ΪΥ 
Βουμά ἰο ἄὺ ΤΟΤΕ ἰἢδη τὐἰαῖν, ΘΘΏΒΌΓΟΘ 18 ΒΟΏΒ, 
οἰδρ. 111. 18.--ΤᾺ.] 

6. 28, ΟΕΑΜΕΚ: ΤΠη6 κἷηβ οὗὨ [86 ἢγθὶ 8019 
ΔΙῸ ΙζὉ6ἢ ΜΟΙΒΌΟΣ δῃα πόσο Ῥογιϊουβ ἰπδῃ 
(Π6 πἷῃβ οὗ [16 ϑϑοοῃα ἰ80]6.---ΟΒΙ ΑΝΘΕΕ: 1,οἷ 
ὯῸ ΟἿ βἷῃ ῬΌΓΡΟΒΕΙΥ οὐ ΜΠΠΠΥ δηὰ θὰ 
ΒΙΠΒ ὭΡΟΏ 8[᾽η59;: ἴοσ 1ὖ 6 ἄοοβ, ἴθ ἀ0Ὸ 0 
ἔτδοθ 18 δ΄ 1αϑὲ οἱοθοὰ ἴο ἶπι, δῇ 6 δηᾶβ πο 
ΤΉΟΓΘ οΪδοθ ἴὺῸσ σορϑῃίδῃοο.- -ΞϑῬ ΤΑ ΚΕ: Τὴ ρμυτ- 

οἵ αοα νψὰϑ ποὶ ἴπ9 σϑυρο οὗ ἱμοῖν ἀΐβορο- 
ἴθαοο, θαὶ ἐποῖν ἀἰβοθοάΐομορ 8 8 βίσῃ (δὲ (ΠΟΥ͂ 



78 ΤΗΣΕ ΕἸΕΒΤ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΑΜΌΕΙ,. 

6008 Ρὺυγροβα οὗ αοά ἴῃ (μοὶν 9856 βΒῃο ]α ΠΟῪ βοοῦ | βἰφῃὶ οἵ ἀοἄ δπὰ πιδῃ. 
6 Ἔχϑοιυϊρα, ΟΥ̓, 295-25, 7116 "ιάσπιεπὶ ἀσαϊπδὶ οδάυταον ἴα 

Ψψεν. 26. στΆβκῈ: ΤῊΘ Βοδὶ ὙΔΥ ἰὸ τηβθ οὔτ- τ ἀροῖλν (πο. ΠΟΤ “Ὁ 10} ἈΡΡΈΙ ΒΓ 1 σού ΠΘΘΩΥ 
βοῖψϑα δρυθαδθὶ]α δηὰ Βοίονθα διποηβ πιθῃ 8 ἴὸ α) ἴπι ρεταϊβύθῃί, οὐμβοῖοῦβ δἰ πηϊτρ οτι ἀραζηαί [89 ἜΠ ΠῚ πρβ ρθη ΠΡ ἰὸ σας ἦτὰ ἴῃ βρίτο οἵ ἀϊνίπο δπὰ Βυγαδη ψδστίηρ. (6) 
Β66Κ 0 Ρ[6886 ἢ ἰπὰ Β Β0ν ΒΟΓΌΤΟΤΩΝ ὅς  [π (88 ΒΟΪγ, ἀπομιδηροβθ]θ Μ1}} οἵ Οοά, ψῖβο ἄθεβ 

Ἐσηντο ΟΥ̓ ον δὲ 1.868 ΝΜ στολα ὑτνδ ετῖρῃς, ἴο ἐμ ας ΤΣ ες τως ῥπξρκυ μαι τὸ τον αὐ τε 
Βἷπι σα ρῖνεβ τόσο δῃ τΏΟ ΓΟ ρτδοθ.--- ΠΑΈΟΒΒΕΙΙ: | οἢ, .(α) εἰ γα, ἄλθε. ΡῸ ΒΙΘ ΕἸΠΠΟΓ᾿ Ὸ 
Ουγ ἰβίουῦυ ἰβ ἐπῃγουρδβουϊΐ 8 βἰγσοηρ, βγτλ Θομβοὶδ- 6 ΒΟΓΨΊΟΘ οἱ εἴη ἴγοτα ὁπ ἄβρτοβ ἰο δῃοίβμεγ. 
οπ ἴὉΣ τ ταὶ πο εις τον ἡποῖὸ φιὸ μᾶνο ἰὸ (6) Ιῃ {μαἱ (86 Ρυπὶ ἔνο ἀἰνῖπο ᾿υδιλοο ψῖνοϑ οὐ ῸΣ 
τὰ ψηῦ  γπὰττρι ΤΩ το ἀρκεν κὶ ἀρ πηλὸς 186 δἰπηογ ἴο {16 ἀσδίγυοίζοι ἴο Μλομ μΒ6 μδθ οοῃ- 

ἴτε [48 ἀΐνϑῃ ἰο {μετὰ ἴῃ δῖσίι, ἴον Ηδ οδῃ οἰ μοῖ- τεσ ἢ Οπ πίοκοὰ ομ]άσδῃ οἵ τίου γβ- 

ὙΓ186 Γοΐο]οο δηα 1688 ἔῃ ῃ (ΘΟ ΓΒ. 20 ρᾳ.); Δα ΑἾβὸ ὦ πίε Ἢ ΙΝ δες Οὗ κήδε Ῥ΄ς τ 
ἴον ἐβοβο ὙΠῸ μᾶνα ἰο Ἰοἱ ἐμοὶγ βοὴβ δῃὰ ἀδυρ ἢ ύογβ ον πονοταῖμὶ Ἰεοκὰος ὙΠδᾺ Ἐάκθραι ἱβϑὰ δὲ 
ὅο ουαἱ πο {π6 τψὶοκοὰ που]ὰ, [}}] οὗὁἨ 6ν}} οχδη- τάμα Εὐρννα ἃ νῶτον ἜΤΡΙΣ 
ῬΙο8. 8πὰ οογγαρίϊης ᾿μβσεποοθ, ἴον δ οδῃ ούθῃ να ται με ἀἰδτας οὐ ΤΠ ΝΩ, Ἧ; αἱ 11 18 1ῃ ἴδεί 
ἔμθὰ βἱοϊά δηᾶὰ ργϑβοῦνο (μοῖρ ομ]άσγοη, δὰ ἱγ εὐδθνν δ πα ΗΝ ἘΠΡΉ ΠΕ ὑρδε τ δεν πὸ 

Βοῆὶ οὐ ἴῃ ὅδ δοὰ μοάϊίμοθ (νοσβ  οπ οὐβεσυδίίοῃ. 2) Τὸ ἢ ᾿Θ ΡΘΕ ΘΕ ΒΉΊΑ, 
ΟἹ δὰ ι (α) Ῥίοὶν ἰβ ποῖ Ῥσορου Υ Βογθαϊυυ---ἶπ τδὲ 

558): Β6Ωδ6 ἦέ δ, δηὰ ἐπ πρδὲ βθῆθδ ἰδ ἴβ ποῖ; (6) Ῥίουβ 
νῶν 18-26. ̓  ἪΝ γνῷ ̓ευμῥοὶ ἄ ΡΣ Ρᾶγθηΐβ τΑαΥ, ου οἵ π᾿ δ Κοη τ ἰρ στα ΠΡΡΡΟΡΕΣΥ͂ 
ὑ{ε π᾿ γοιμὴ, ἐπ ἰδ6 δογυΐος ; α . (ς 
απά τοοίφὰ ἴῃ ἰῃ9 5801} οὗ [86 ΘΑΣΙΥ δὶ! ΌΠῺΣ 
ΟΠ] Πμοοά οὗὨ οοῃθοογδίδηρ ΠΣΤΏΒΟΙΥ ἰο 1π6 1.0 
γουβ. 18, 19; 2) Οτουΐπο απὰ ὑπογοαδίπρ ἴτι ἴΠ6 68 
οὗ ἔπ Τοσά ππᾶος [86 οᾶτο οὗ Κοὰ]γ Ῥδγοηΐβ δῃά 
ἰοδοΐοσθ, νοῦ. 190-21; 83) Ῥγεδεγτυεὰ απὰ 
διηϊὰ ἰ(λθ ἰοιρίδ οηβ δηὰ ἱμῆυθηοοβ οὗ δὴ 6υ]]} 

ἬΘΣΘ ΠΟῪ χὶρο ἕοσ ἀοδίτυοσίου, δῃά {δὲ {π6 τὶρμῦ- ) που], νουβ. 22-.25; 4) ΜΒ δεϑοὰ πὶῖ ἔανον πὶ [86 

Ὀυὺ 66] χοθϑίγαΐη--- 88 

ΕἸΕΤΗ ΞΕΟΤΙΟΝ. 

ΠΟ ὈΣΟΡΏΘΟΥ οὗ ἃ Μαει οὗ Θο οὗ ἴ0 ἄϊνῖπο ἡπιᾶριιϑθηῖϊ οὐἱ ἘΠὲ᾿6 Βοῦυδο δᾶ οὗ ὃδ9 
οδιϊίης οὗ α ἑα  [Β[Ὁ] ὑσχίϑαϑῖ. 

ΟΗΑΡΤΈΕΒ 1. 27--36. 

27 ΑΝ ἰδοῦθ οϑηθ ἃ τὴδῃ οὗ ἀοἀ᾿ υπίο [0] ΕἸ: δα βαϊα πηΐο [[0] ἷπι, ΤΏυΒ Β6 1 (ἢ 
πο Τωογὰ [Φοβονδῃ]}, Ὠ]ὰ 1 Ρ] Αἰ ΠΥ Δρρθασ [γϑυθαὶ ταγ861} ὑπο [10] ἐμ Βουβα οὗ 
[ΠΥ ἔδιμοῦ σ θη ΠΟΥ͂ τοτο ἰπ ΕἸγΥρύ ἴῇ ῬΏΔΓΔΟΒ Β δουδβο [1 βοσυϊπα6ἦ ἰο [η6 Βουβθ 

28 οἵ ΡΒΔΥΔΟΒ] ἢ Αμπᾶ ἠϊὰ Ϊ οἤοοβθ Ἷ οΒοβοῖ Ηἰπὶ [117 οα οὗ 411 [6 {1068 οὗἉ Ιϑγβοὶ 
ἴο 6 ΤΩΥ͂ ῥυἹοδὺ [0 ἀο ῬὈΥΙΘΒΟΪΥ βουυΐὶοθ ἴο 16], [ο οὔἴἶδχθέ. ὉΡΟῺ ΠΥ Δ] ἰδγ, ἴο θυγῃ ἰπ- 
ΟΘΏΒ6, (0 ΘΔΡ 8 Θρθοα ὈσίογΘ πιο [οηι. ἢ], δῃα αἰά ΓΙ ρίνο [1 γᾶν] υπηίο [[0] ἰῃ9 
Βουθθ οὗἉ ΤΥ ἴλίμοῦ 4}1 [86 αὐδὰν Ἢ τη86 ΌΥ ἢτο [π6 το ΟΠ ΓΪΏρΆ] οὗἉ (πθ ΟὨΣ]άτθη 

29 οὗ Ιβγ86] ἢ [οπι. ἴ. ὙΥ̓Βογοίοσγο Κιοὶς γο δ [{Υϑ0]6 γοὸ υὑπάδν [0007 ΤΥ βδοσὶῆοθ 
δηα αἱ [οη|. 8[] γαΐμθ [ΤΥ] οὔθ ηρ πὩοἢ 1 Βανο οομητηδπαρα ἴῃ τὴν Βαϊ δίϊοι, δ 
δια Ποποτγοϑέ ὑΠῪ Β0Π8 ΔΌΟΥΘ 26 ἴο0 πη8 Κα γοι ΓΒ γ68 [αὐ πὶ (ἢ6 οὨϊοἔοδὺ οὗ 8}} (86 

80 οἤενγίηρβ [[Π6 Ὀοϑί οἵ Θυ σΎ οβδυϊηρ] οὗὨ ΙΒγδ6] ΠΥ οἵ ὙΥογοίοσο [ἼΒογοΐογθ]) 
186 Ιοτὰ [Φοθονδῃ]} οὐ οὗἉὨ Ιβτϑθὶ βαίί, 1 βαϊὰ ἡ φορά! ἐδαὺ ἐμ γ Βουδο δηα [δὸ Βουδθ 

ΤΈΧΥΤΌΑΛΙ, ΑΝῸ ΘΟΕΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

1 Γγέεσ. 27. Ομ α]ά. "αὶ ργορποῖ οὗ Τοβουδῃ."-- Τὰ] 

8 [γ6:. 21. ν οὔθ οσργϑϑβϑϑβ ροββοββίοῃ, δῃ ὰ ἰθ Β6ΣΘ δ0 γοη δοσϑὰ ὈΥ͂ ΟΠαϊ]ὰ. διὰ βορί.-.- τκ.) 

δΙΨος. 28, ΤῊ. Γ0] οττίης ΤΠΝΊ τΉΔῖτο5 [Ὁ Ὀοίίοσ Ὡοῦ (0 ΟΔΣΓῪ οἱ ἐπ ἰηἰοττοχαίίοη ἢθσθ. ΕἸὙΤΤΏΔΏΣ ε “1 ΟἾ 086 

ἴ (ἐν ἢου86) ἰο ροσγίοσση ρυίθβεϊν βουνὶοθ"-- Τὰ. ; 
4 ἵνον. 28. ΤῊΘ ΗθΘΌ, ἔογτὴ ἤθΓΘ ΤΑΥ͂ 6 ΟἿΑΙ (“ διεοϑῃὰ ᾽ οὕ ΒΙΡΆΪ (" οδδυ ἡ πὲ {π|9 50:59 ͵δβ [9 βαῖὴθ ἴῃ Ὀοίἢ 

ὑπ ἰ. 869 Εἔχος. Νοίοβ.--ΤῈΣ.] 

ὁ [γον. 29. ΤῊϑ ἢ) ἐδ ῬΣΟΌΘΟΪΥ τορουἰοῃ ἤγοσῃ ἴῃ [δϑὲ Ἰϑέΐου οὗὨἨὨἁ ἐδο Ὀγϑοθάϊῃᾳφ οσζά; δ66 Δοβῆ. χ' 21 [ὉΣ 
εἰγηϊτ οα86.-- ΤῈ. 

1 [γόν. 80. “ [μα 694 " [5 ΠΊΘΓΟΙῪ ἰμἰοηδίγο, ΗΠ θΌ, [6 . ΑὈϑο].-- Τὰ.) 



ΟΕΑΡ. 11. 27--86. 79 

οὗ (}γ ΆΓΒΟΥ βῃου]ὰ παὶῖς ὈδίογΘ πιὸ [ὉΓ ΘΥ̓σ ; θυ ΠΟῪ 86 Ι,ογὰ βαῖῃ [5418 
Ψοδονδ}), Β 1ὑ ΤᾺΓ ἔγοπι τῺ6; [ὉΓ ἴδθπι ὑπ ΠΟΙΟΥ͂ πιὸ 1 {{1}} ΒΟΠΟΓ, δῃὰ {μ6Υ μα 

81 ἀοδρίδθ τὴϑ 888}} Ὀ6 ΠΡΒΌῪ οϑἰθθηθα. ΒΒ. ]ά, ὑμ6 ἀ8 ΟΟμ6 {μα 1 ψ1}} ουἱ οδ᾽ 
{δῖ;)9 δύτὰ, 8δη4 ἰῃ6 δύῃ οὗ (Πγ [ΔΒ 8 Ὠουθδο, [π8. 80] ἰμδὺ {Π 6 γ0 θ8}4}} ποῦ Ὁθ δῃ 

82 οἱά τηϑῃ ἴῃ ὑμῖηθ Βουβ6. Απαδ ἴπου 8Β..8]0 5806 8 ΘΠΘΙΩΥ͂ ἰπ πὶν ΒϑὈϊ δίλοη ἴῃ δ} ἐλδ 
φοοαλιδ, τ ϊοἢ Οοα 888}} γσῖνο ἴβγϑβὶ [(μοὺ Β88}0 566 ἀἰβίσοβαβ οὔ βοιϑο ἴῃ 4}} (μαὺ ἀοθ8 

88 ροοὰ ἴο [βγ86}]; δηά (ἤθγθ 888} ποῖ ὉΘ δὴ οἱὰ πιῇ ἴῃ {δῪ Βοὺυβθ Ὁ. οὐνοσ. Αμπά 
ἴΠ6 τῆδῃ οὗ [Βΐηθ σοι [ 888}} ποῖ ουἱ οΥ̓ΓΑπὰ 1 ν1}} ποῖ ουΐϊ ο΄ Ἔν θοῦ σωδῃ οὗἁ 
{81 η6] ἔρΟΙΩ ΤΑΥ͂ Δ]ᾶν δλαϊΐ δ6 [οπ|. Β.8}] Ὀ6}, ὕο Θυῃβυτηθ ἰμΐηθ ουϑβ, δηὰ ἴο ρυίανθ 
(Βῖη6 [[Ὠγ] Βοδγῖ ; δπὰ 4]] 1Π6 ἱπόύδαβο οἵ [μΐπθ [{8γ] Βουβθ 884}} ἀϊθ ἴῃ (86 ἥονγεῦ 

84 οὗ {Π6ῚΓ αρϑ.9 Απά ἰδ ]8 88:84}} Ὀ6 ἃ [{86] βίψῃ υπίο [[0] {μο6, (μαὺ [ὑη8. Ἡ 16} 884}} 
οοπ16 ὈρΡΟΩ (ΒΥ το Β0η8, Ηορἢηὶ διὰ ῬΣΠΘΙΔ8 : ἴῃ ΟΏ6 ΕἸ {Π6Υ 684}} ἀϊθ θολὰ οἵ 

80 ἴθ. ΑἈμπᾶ 
ἰῃδὶ ψ]οἢ ἰβ ἴῃ 

{0111 ΓΑἾΘ6 ΤῺ6 ὉΡ 8 ΤᾺΣ δι} τ ἐλαί [ΜἢῸ 
ΩΥ Βοαγί δηὰ ἴῃ [ΑΥ̓͂ ταΐῃ 

86 Βουβε, δηά ἢ 8}}8}} τυϑ] ἰς ὈΘΙΌΓΘ ΤΥ δηοϊηὐθα [ὉΓ ΘΥΘΓ. 

Β.14}} ἀο δοοοτάϊηρ ἴο 
[8ο}}], δῃὰ 1 ν1}} θυ]ὰ δὶπι ἃ βυγο 

Αμπᾶ ἰδ 88}4}} σοιλθ (0 Ῥ888 
(μδὺ ΘΥΘΥΥ͂ ΟὨ6 [υδὺ ͵8 ἰοΐ ἴῃ ΓΠΥ Βουδ6 Β8}8}} οοπθ δῃὰ ογσου οι ἰὼ αἷπα [Ὁ ἃ ρῥίϑοοΣ 
οὗ δἰ γοῦ 8δηἀ 8. ΤΏΟ786] οὗ Ὀγοδά, δηὰ 8}18}] ΒΔΥ, Ρυΐ πι6, 1 ΡΓΔΥ (66, Ἰῃῦο οπθ6 οὗ (89 
ῬΓοβίβ᾽ οὔἴοοβ, {μα 1 ΙΏΔΥ͂ οδΐ ἃ ρὶθοθ οὗ Ὀγθϑα. 

8[νον. 532. ΟἹ {πο ἰοχὲ οὔ Πα τ γϑὸ 806 χορ. Νοίθϑ.--- Τὰ] 
9 νον. 33. βθο ἔχου. Νοίοϑϑ.--- Τὰ. 
16 Γνογ. "8, 11. " αἷθ τηθῃ ;᾽" 

ἘΧΕΟΞΤΊΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

γεν. 27. Το “ πιαπ οὐ Οοα᾽ ((ογ πε ὀχργοβαίοῃ 
ΟΡ. Ὠδυϊ. χχχῆδϊ. 1; Φυάρ. χΙὶ!. 6) τῆ ΔρΡΡθδτβ 
Βετὸ ἰ8 Ὀπαἀουδίοα]ν ἴοὸ θ6 τορασγάθα 88 8 "“Ῥγορβοῖ, 
Ὀοίῃ ἴτοπι 18 {1116, τ οι τ σα ἷμλ 88 βίδηά- 
ἱπρ ἴῃ 8 δροοϊῆς τοϊβδίίοη ἰο σα, πὰ ἔτοπῃ {Π6 
ἱπιτοδπσίου οἵ Ηἷβ δϑάγοβα: “ΤἜυΒ Βα (ῃ [1 
Ιοτὰ. ΤῊΪδ ἴα, όοσονοσ, ποὶ {π6 ἤγδέ πυθη τ] 0ῃ 
οἴ δον οδες (Τ᾽ θη 115) ; αραϊηβὶ (118 
ΔΓ6 ϑυάρ. ἱν. 14: νἱ. 8.--[Βὺδ. Οὔπιπι.: “ΤΠ 
ἰοπη (πιδῃ οὗ Οοά) ἰα δρρ θὰ ἰο Μοβοβ ἴῃ Ὠσαϊ. 
ΧχχἹ!, 1. ΦοΒῃ. χῖν. 6: δηά ἴο ἀἰ δσοηΐ ὃ ἢοία 
ὈὌΡΝΑΓΩΒ οἵ ἰοτίν {1π|68 ἴῃ Φυάρ., βδιη. δπαὰ Καὶ ἵηρῃ, 
τοδὶ ἔγρα ΘΠ Υ ἴῃ {Π6 ἰαῦοσ. [Ι͂ἢ 1806 ῬΙΟΡΒοία [ἰ 
ΟΟΣΌΣΒ ΟὨΪΥ ΟἾΟΘ (76 Γ. χχχν. 4). [ΐ ΟΟΟΌΙΒ εἷχ 
ΟΥ̓ ΒΟΥΘΏ ἘΠ66 Ὼ ν Εζτα δὰ Νϑῇ., διὰ ἴῃ 
1Π6 ᾿Ἰηθοτρίίοη οὗ ΡΒ Χο.) δα που οσθ οἷβα ἰῃ [16 
ΟΙά Τοαϊδιβιοηῖ. Τῆδ βυάάθῃ Δρρθάγαημοθ σίδ 
τὴδῃ οὗ Οσοά, [δ ΟὨ]Υ Ῥτορβοί οὗ σβοπλ πιθηίίοη 
6 πιϑάθ εἷποα {π. νἱ. 8, σὶιπουϊ πδγθ, ΟΥ ΔΏΥ 
ποῦοθ οὗ ἰδ ΘΟΟΠΙΥ, 8 σοι τ 80}9."-- ΤῈ.]-- 
Τὰ βαὲῖ! τθ0 Ἰοχᾶ.---ΟἈ]1.ἀ δηὰ οομηπιλἶη- 
εἰοηοα ποτοίο ὈΥ ἐμ [οτγὰ, Β6 ἰΒ ποίδῖηρ Ρυὶ ΗΙδ8 
ἱπείτυπιοπί ; τ ἢδὲ Π6 ΒΔ Υ8 ͵β (Π6 γϑσυ ποσὰ οὗ [86 
Ἰοιὰ.---Ὠ ἃ 1 τονϑϑὶ στ γ8901{7---ΤῊο ἰπίοστορ. 
Ρατίο]ο (17) δίδμάβ Βοσθ ἴο βιγεηρίβοῃ [86 ΓΕΔ] ΠῪ 
οὗ (“6 ἔπεϊ ἐγοδιθὰ οὗ, α φαοσδίίοη Ὀεΐηρ ἱπιτοἀπορὰ 
ἴο πιο δὴ δδιτηδένο ΧΟΡ 18 8 τηδίζοσ οὗ 
οὐὔϊθο, ὙὮΘΣΟ ἴῃ Οοττηλῃ [μη "0 ἜΠΡΙεΣ 8 ποί 
ταυδὶ δ6 ᾿ἰπϑοσίθα. Οὐμρ. Ψ6ζ. χχχὶ. 20; Ζ2οὉ χσ. 

4; Θ6. ἃ 168, 2. ΤῊΘ [πί ΑΡα. (722) εβιονβ 
ἴδιο (βοἰΐπσ οὗὨἩ [86 αποδίίοῃ, δπὰ 6η8 ἴΠ6 
ΔΡΒΌΣΔΠΟΘ ΟΥ Δδθοσίΐοῃ οοηϊδϊ ποὰ ἱπ ἰϊ. ΒΥ Εἶδε 
Γ' λοιϑδε τἯ6 οδηποῖ ὑπἀοχείδηα {{ΠπᾺΠ1ῈῚ δᾶ 

ἷβ ΤΆΤΑΙΥ, εἷποθ 8 ἀἰνὶπο σονοϊδίίοη ἰὸ {π|6πὶ ἴῃ 
Ἢ 6 οἂὖὐ οὗ {π9 αυσοίοῃ ; ἰΐ 8 σαί μοῦ (16 

την οἵ Αδγοὺ (ἄοτὰ πποὰ ΕἸΣ ἀοθοοπάοά 
του ΠΤ μλαυ), 88. (80 ΒΕ ΌΠΘΗΥ Βοιι86. 
ἀδλζου διὰ δ ἴουσ βϑοῦβ, Νδίδλρ, Αὐΐμι, ΕἸ Θαζαῦ 

ἐορι. “ΒΥ ἰδο δπογζὰ οἴ τωϑῃ," πῇ οἢ 7 611 Πϑύδοῃ ῥγϑοίογα, Ὀαὶ 890 χορ. Νοίϑδ. 

Ἐ ΓΜν, 356. ΤῊ ΗΘΌ. πογὰ [5 [ἢ ΒΆΤΩΘ δ8 ἐπαΐῖ σοηάοτϑαὰ “ (δ ἘΠ ἃ] " }πικὲ Ὀθίογο.--- ΤᾺ. 
᾿ς Ἀ ἾΎοΣ. 86. ΜΟΥΘ ΘΧΔΟΙΥ͂ “8. 51η8}} ρίθ609; ΕΥΑΙΏΊΘΏΏ : οἐνα Βρίξοδι ὥνοο, “ἃ Ὀομκαν οοἰη."--ΤᾺ.] 

δηὰ ΠΙΠΔλαΣ, ἤθη {ΠΟΥ͂ ΘΓ ἰῃ ἰ, “ δεϊοπσοὰ 
ἰο ῬΠΑΓΒΔΟΠ ΒΒ Βουδβε,᾽ ΜΟΙΘ 18 δυδ)ϑοίβ, Ῥγορετγίψ 

08 Γ᾽ 37); 186 ϑυβὶχ Ὅς. (τ οη ἐλεν τῈγ6) σϑίοσϑ 
ποΐ ἴο ἴπ6 Ομ] άγθη οὗ [βγϑοὶ, θαΐ ἴο “186 μουβθ 
οὗ (ἢν ἐδίΠογ,» 

θυτίης (6 Εργρώδη Ῥοη Αδγοῦ σοοοϊνοα 
(6 ἀἰνίηθ τον δοηβ ὉῪ τ ΒΟ π6 8 (8]116ἀ 
ΔΙοηρ ΜΠ Μόοθβοβ ἰο 6 (οα᾽Β ἱπβίγιυμπηθηΐ ἴοΥ ἰῃ6 
τοἀειηρίίοη οἵ Ηἱΐβ Ῥϑορὶε; δὰ σὰ Μοβοβ ἢ6 
τοοαῖνορα [ἢ οομηπιδηά ἴο ἐπβιϊϊαΐο (6 ἔραδβί οἵ {116 
Ῥδββονον (Εχ. ἷν. 14 βηᾳ., 27; χὶϊ. 1, 43). ὙοΒ6 
του ϑ]δίοηβ τ σ [06 ργοραγβ οι δηὰ ἰουηάδίοηῃ 
ἴοῦ 16 οδ! Πἶηρ οὗὁἨ Αδγοὴ δηὰ ἷβ ἤουβα ἰο (ἢ6 
ἰρπ- συ οβι Ποοά.---ἰ 50 [ΔΓ δ (6 οσαἰδίπσ ἯΔΒ οοη- 
οΟΓΏΘα, {86 λοιιδέ οὐ Αατοπ δῃὰ ἴμ6 ἀουδε ο( Εἰὶ 
ΜΟΓΟ ἰαοηςοα)]. Πδρηοο ΕἸΣ ἰβ ἴῃ [Π18 αἰΒοΟΌΓΒΘ 
ἰΔοπι ρα τι Αγοῦ 88 ἴο ἷβ Ὀγίυϊεσεδ, Ὀαϊ ἀ18- 
εἰηρυϊδηφά ἔγομι ἴπ6 τ ο0]6 ΒοῦδΘ 88 [0 [18 δὶπ δῃὰ 
ἧϊα ριιπίδῃπιεηί.--- ΓῈ.] 

ΘΓ. 28. [Εγάμπιδηη τομάοση: “1 οἤοβα ἰὺ ((86 
τῆν το οὗ (ἐγ Δ18|6}) ἴ0 Ῥϑυΐοστη Ὀσ δι Υ ΒΕΓΥ]οβ." 
οο Ἕ 

Ηον ὑπαὶ Βοῦβθ (Αδγοῦ δηὰ ἢΐ8 Β0}8) Ἧ6ΓΟ [0 Ὑ- 
8}}Υ ο4]1εἃ δηὰ δρροϊηϊοά ὑὸ (110 ὈγΊ αν ΟΠΟΘ 
8 οἰγουτμβίδη 14}}}Υ σο]αίθαὰ ἰπ Ἐχ. χχυἹ!δ., Χχὶχ. 

8 Τεχέμαὶϊ απὰ Ογανιηιαίἰοαὶ.---ΤῊ6 Ιἴ ΑΝ. ἽΓΒ εἰδηὰβ 

ἴον ἰῃ9 νεογ. βη., 88 ἃ γοσῦ. θη. ἢ88 Ῥγϑοϑάϑαά ἴῃ ἐῃ9 

ΒΆΣΙΘ δϑῃ θη 696 (6068., ἢ 181, 4 α). Βυὶ (8 ἰπίοττος. 

ἄοθ8 ποὐ οχίϑηὰ ἰο ἐμέ5 1ἵ. ΑΌ8., προ θη ἂδ (0 ἐπ0 

Ῥογῖ,, διὰ τωδῖζθβ ἔπ ἀΐβοουγδο δυβοϊαἴβ.---ἰ ὲξ ἰὰ Ὀϑεϊοσ 

τοίοστοὰ ἰο [3 πῃ ἰὸ 735, ΟἹ δοοουῃηὶ οἵ ἴδ {οἷ- 

Ἰοτίης “ ἐγ θοβ." Βαὶ ἐμθὴ νὸ τηυδὺ τοδὰ ψ (ἢ Βυ ΟἾΟΓ 

δηὰ ΤΉΘηΪυ8 113} ἱποίοδὰ οὗ 1129. “5 δατοοίης 

Ῥοιοῦ Π} {π6 φγϑοϑάϊης ΓΔ 3 δηὰ ἐπ δβυδοθθαίης 

ΤΙ Ὁ" (Βδιίοδον). Β8ο {πο Βορῖ. ἱερατεύειν. ΟοΙηρ. Ἐχ. 

χχχί. 10.--Ἰ)}»Ὁ 6 οοπίγδοίθὰ ἤγοζωα ΧΡ ΧΕᾺΣ - 

Ὁοαί. 1. 88; 3 Βαία. χυϑὶ, 8; ΕδοΙ. Υ. δ. δὰ . 



80 ΤῊΞΕ ΕἸΕΞΤ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΑΜΤΕΙ, 

Οὐπιρ. οβρϑοίδ!!ν Ἐκ. χχνἹ]. 1; χχίχ. 9, 80, 44, 

ἐπὶ μεν ὙἹ]. Ὗ . δηα Νυμ,. χν]!.--- ΤΠ ργίδείίῳ 
δεγυίος ἰ6 ἀεθογὶ οά ἴῃ ἴγθα σγϑάθβ, οοστεβροπαϊηρ 
ἰο ἰ6 ἴμγοο αἰνιβίομβ οὗ {86 βαποίυδγυ : 1) “ἰο 
οἤεν᾿Ἐ οπ πιν αἰίατ." πἈθγὸ {μ6 δ] (ὰν οὗ Ὀαγηί-οβοτ- 
ἱης τῖϊὰ ἐΐ βοσνῖοο ἰθ πηοδαῖ ; 2) “ἐ0 δυστι ὑπιοσηϑε.᾽" 
ΤἸηοθηθο μδὰ ἰο 6 Ὀθυγηρα ἀδὴ]γ. ὙΒΘ ἱποθῆβο- 

οἴἶδγίπρ α]οηθ 18 απο, δᾶ Α μὰ ρόδα 186 οἶδ Σ 
οδοτίηρϑ 48 186 ἱπαϊοδίίοη οὗ [6 ὈΥΊ ΘΒ Υ ΒΟΓΥ]ῸΘ 
ἴῃ (μ6 Ποίψ Ῥίαοε, ἔχ. χχχ. 8; 8) “ἢ τόαῦ ἐδλε 

ερλοά δείοτε πιο." ΤῊ μἰσμ-Ρτὶθδὶ τόσο (86 ϑρμοατ 
τ δὴ μα ποηὶ Οὔ οἶΔ}}γ ἱπίο {86 Μοδέ Ηοίν ὑἷδοθ 
0 τοργοβθηΐ (86 ρθορίο Ὀϑθίογε ἀοὰ, Ἐχ. χχυἹ]. 
12, 29, 30.--Αῃάτ βανϑ ἴο ἴμο Βοῦδθ οὗ ΓΥ 
(αἴμϑσ, εἰο.--- Το ἀϊνίηο ταροβ ἴον {8686 ὈΓΙΘΘΕΥ͂ 
Βουνίοοβ 8 [η6 τηδἱἰοηδηοθ ἡ ΐοῖ [Π6 ῥυὶοϑίβ ἀ6- 
γχἰγοὰ ἴτοπῃ ἰμ6 οὔδιίημθ. ΤῸ “ βσῖηρβ᾽" (βτο- 

οὔετίηγε, 2 Δ) δτὸ [86 βδηθ 88 “186 ἤσίηρ 
δηᾶ [Π6 σίηρβ οἵ ἴμ9 [οτὰ᾽ (ων. ;. 9; 1... 10; 
θαυ, τς πῃ (μ6 οβογίηρθ, δηὰ βὸ δῖο 186 
(δὴν ΟΥ̓ ἈΑσοοοτάϊηας ἰο Νυμι. χυλ![ἕ. 20; 
ουῖ, χ. 9; χυὶΐ. 1, 186 1 νῦοα, δα ὑμογθίοσο 
116 ψ»8016 Ῥυοϑιμοοά, τοοοϊγοά πὸ ἱπμουιίδηοο 1 
Ἰαπὰ: ὑμοὶγ βυρροτί ψγ88 ῥρσγονυϊἀθὰ ἔογ ὈΥ [86 ροτ- 
(10η85 οὗ (Π6 οδθείηρο δρροϊηϊδαᾶ ἐμθπὶ ὈΥ ἰανν, [δὲ 
ἿΆ, 811 βδου οὶ) ΒΟ [ἊΣ 88 ἰποῦ ΜΟΓΘ ῃοὶ 
Ῥθαγπΐ ἴῃ οἨδιίης (6 ββοσίβοβ, 1,ου. Υἱ. 7; Νυμα. 
χΧΥΙ. 

γογ. 29. Ιῃ 186 ῥγοοοάϊηρ νοσθοθ (27, 28) τοΐδ- 
ΤΘΏΟΘ ἴ8 τηδάδϑ ἴο ἴῃ ἴλγον ἢ] οἢ ΒΏΟΥΤΏ 
116 ἴλταῖ]γ οὗ ΕἸΣ ἴῃ (οἷν βοϊθοίζοῃ δηά Ἷδ]]πρ ἰὸ 
116 βεσυίοα οὗ ρῥγίοϑῖβ 'ῃ [6 βδῃοίθδσυ, δὰ {πον 
τηρϊηΐθηβηςθ ΜΠ (86 οἤδείηρβ 18 τηθη:]οηρα 88 
Ῥτγοοῦ οὗ {86 1ογ δ σατο [Ὁ Ηΐδ βϑογυδηὶβ; {Π6 γῸ 
186 φαοδίίοῃ (νεσ. 27) νγγδϑ ἱπίγοἀυορά ὈΥ {86 εἷτα- 
ὈΪΘ Ἰπίθστορ. εἶρτι (11); μοῦθ 146 τβοσθ ΒΒΒΓΡΙΥ͂ 

ἰοποὰ ᾳυρσϑίλοα τὴ “πὰ (Π|99) ῬΟΣΑΥΒ ἴῃ 
ἀϊβποι οοηίγαβὶ [μ6 τί οκοά οοπάποὶ οὗ ἴΠ6 ῥγχίϑβίβ : 
ὍΨΩΥ ἄο γδ ἴσαρ]6 υπᾶθτὲ ἴοοϊῖ ἡ εἰο.--- 
““Βδοσὶῆοθ δῃὰ οδδυίηρ" (ἼΠ)5) ΓΞ 18. 8 “ρο- 
ἈΘΙᾺ] ἀσορὶ ρηδίίοη ἴοΣ 411] 8] δτ- οδθυΐηρβ᾽" (Ἐ 11). 
ὉΨΞ “16 ἴῃ Ατϑιὰλ, βγεῖ ἱγοαὰ (Ηρ. 717), δηὰ 
ταῖσιν ἰποηοο (48 ἼΥ, Ο2, Φυᾶρ. ν. 28; Ῥτονυ. 
χχνΐὶ. 7) 1 ὁ ἐτοδα ̓  ἴῃ τυ ηΥ ἰδ θπβεςς ῆ 
Ὄνου τρθδὴ ἕο ἐγθαξ εσἱδὦ, οοπίοπιρε"" (ΒΟιιοΠ 6.) 

ΠΡΌ, (6 “ἀπ !]ηρ, ἴῃ ῥγορτδηὶ βθῆβο ἦβ [86 
ΤΑΡΟΓΏΔο16, 88 ἴ86 1 ογα᾿Β ἀν 1 ρ-ῬΪδοθ ἴῃ [Π9 
ταϊαβὶ οὗ Η]8 ῬΑΝ ΤΒουρῇ {86 ποσὰ 88 οὶ 
ΟΙβθουθογο ἴῃ λι6ο ἢ [818 τχοδηϊηρ, γοῖ ἱΐ 90]]ονγβ 
ἤοτο δῃά ἴῃ γοσ. 82 ἴτοῃῃ [86 οοπηροίΐου, ὙΒΙΟΒ 
πἰιμουΐ αἱ ΠΟΥ Ῥογηλλίϑ [Π6 βαιλθ δ ἀλίίοη ἰμδὲ 
ΜῈ Βπὰ ἴῃ Ρβ. χχνυὶϊ. 8, “οἵ (ὰγ μουπο.) ΤΈΘΓΟ 
6. 0 πορά {πο γοίοσο ἤοσθ ἴο βρροθο (τι ΤΏΟ- 
Ὠἶ..5) οἰ ΠΟ 8 Ὑτοὴς ΓΟδαϊηρ ΟΥ ἴῃ ζὍΏΘΓΑΙ 8Πγ- 
«ἱὴρσ βυρογῆσουμ, ἐρνῶν τὶν ποῖ (86 ]αἷἰΐοσ, 
Ὀοσδαδο [86 [ογὰ Β δροάθ πὶ Ηἰ8 ρΡϑορ]ο γγδϑ ἴῃ 
ἴκοὶ [ῃ6 δοθῇ οὗ (Π6 Ῥχίοδβίδ᾽ ϑῃοσιησοα, δηα ὑΠοὶγ 
συλ ἐμὺβ ἀρρθαγθὰ 80 τωσοῖ [86 ρτεαίθσ. [199 
8. Αοουβ. οὗ ΡΪδοθ “ἴῃ ἴ80 ἀπο] ν᾽ (Ξε 3 “2ὴ 
{1π6 Βουβ0). Βδέύομου Ῥσόροθθβ 88 δ ""1Δ0] 016 88 
ἰοχὶ" [Ὁ ὈΗΣ ἜΝ, “ΤΥ ἀο γ ἔγβιιρ]θ ὑπάον 
ἰοοῖ,. .. Ὑμδὲ 1 οομηηδηδοά ἰμοπὶ, δίη μεν," 
σΠ6ΓῈ [86 Βυβῆχ “ἸΠομλ᾽ τοΐοσθ ἴο {86 ἀπ ἀκ ΟΝ 

πν {109 Θοσῖω. 88 δίείροη, “ δδοϑῃὰ," ΟΥἿΤΟΥ (ὉΣ ΟὨνΉ, 
“ο 6τ."--Τα. 
{ [αοστ. “βῃουϊάοριΣθδθ," “ ἀη1060."--Τὰ.] 

(τος. 28), διὰ Ἷ 9, “ἰη,᾽ 18 ἰδίκεπ ἐπ [16 ββϑῆδθ 
οἵ 73, “ἴῃ εἷπ," πϑῖομ 16 ἰουαμὰ ἴπ ΡΒ. Ιἱ. 7. 
Βαϊ δοοοσάϊηρ ἴἰο (Δ ργϑοθαϊηρ Ἔσρίαπδίΐοη {πο γὸ 
ἰβ 0 ὩΘρὰ [0Γ βυοῖι ἃ οδηρθ, δραγί ἔγουι ἰΐὸ ἴμος 
“τηδὲ 186 ΤΡ, ῬΓΘΟΙΒΕΙΥ Βρεβκίῃπρ 8 ΔΙΓΟΒαΥ 
οοηϊδίηρα ἴῃ τ. 9 ΊΓΘΙΏΡΙ6 ὠπύον [οοἐ᾽ " (Τ ΒΘὨ 08). 
Ηδ βαγβ: “ΜὮΥ ἀ0 γε ΡΠ εία., Ὀοοδῦρο ΕἸΣ 
ΜΒ ΡΣ ΚΟΥ ἴῃ {Π6 σ0}}} οἵ μῖ8 θοηϑ ; Ὀϑοᾶυθο [6, 
Ὠοὶ ΟὨΙΥ͂ 88 ΓΔ {ΠῸΓ ἰΟΤατθ ΒΟΏΒ, Ὀαϊ ἰθὺ δ ίψῃ- 
Ρτγοθὶ ἰοψαγὰβ ἔμοπὶ 88 ὑγθδίβ, γ88 ΜΈΘΥ ἰδοῖὶς- 
ἴῃρ ἷπ [8:8 ῬΓΟΡΕΓ ομδββοηθηϊς δηὰ ἐπ {μ6 θῃ- 
᾿οϊηθά ΠΒΟΙΥ βαϊοίμθεθ. ΕἸΣ οὐρῆϊ ἴὸ μᾶνὸ ο 

Ηἷη ΒΟΏΒ 88 8 ΣΟΒΙΟουΒ ΟΘΟὨΘΠΘΟΥ [ῸΓΣ [16 
ΓΒ ΒΟΏΟΓ; βίποο ἢο αἰὰ ποῖ ἀο (18, 6 ποὲ 

ΟὨΪΥ͂ ταϑάθ ἰπηθ6] ἢ μαγίδκον οὗ ἱμεῖσ ρα, Ὀὰυὶ 
λοποτεὰ δὲβ δοηδ ὀφξίογε ἰδὲ Πογὰ, ταοτὸ {μδη ἴμ6 
1οοτὰ, Ὀδοδαβο Βα 8 μοῦ, δῃηὰ βῃοποὰ υῃ- 
ΒΟΘΒΟΠ8Ὁ]6 Ῥδίθυῃ ϑοη θη 6δβ. Τὴ (86 ῥΪυ. Ρσγοι. 
χη ΚΟ ψουγϑείυεδ ἴα," Ἐ2}Ὲ8 συ} 16 ἀραῖη τοείοστοα 
ἰο; ψῇηδὲ ἰμ6Υ ἀϊα, Βδροὶυ, (μδὲ (06. ἰοοῖκ (νοσ. 
18) ἐπ6 δτοι (ΠΝ) οὗ 186 οβαετίηρ Ὀοίοσο (86 
θεαί οἵ {π6 οἤδσίηρ (7122) τγῶβ Ῥγοβεηϊθα ἴο {89 
τὰ ὃγ Ρυχηΐηρ ἰΐ ἴῃ [86 ὅτο οὗ [δε αἰίδσ, (πὶ ἢ 9 
ἀϊά δοὺς πὶ ἱμοια; 866 {ποιηθοῖνοθ [δξ. 
ΤῊ εὐἱοξοάπιοεε οὗ ΕΠῚ δηα 18 Β0η8 ἴῃ οομηθοίοι 
ΜΠ} (6 οβδγίης 15 αἰθὸ ραΐ μοῦ ἴῃ ἱπο-Ὁ]α ἔοττη, 
ΠΘΠΊΟΙΪΥ, δραϊηϑι οὐ (“ἢ πιὶν οἤδυῖηρ ᾽)), δῃὰ δραϊπϑὶ 
ἐπι ῬΘΟρ]θ 88 (2:9 Ρθορ]δ οὗ μ6 1,ογὰ (411 ἰδ οἵ» 

ἔδυ οὗὨ [α786], ΡῬΘΟΡρ 6). Αδον [(8Π6 τοΐδσ- 
6Π06 ἴο {Π6 σιΐέ ΤΠ νη ὨΟΥ {π6 )ιάσηιαπε, ἱ.9 
Δηπουποθπηοηῖ "οἵ ριικπίδηπισπί, ἩΒΙΟΒ ΔΡΡΙΐοΒ ἴο 
ΕἸΣ 88 γ|6]} 88 ἰὸ 18 βοῃ8 δηὰ ᾿ἷβ 8016 Ὠουδθ. 

γος. 80. ΔΘ έΞΕῚ λαὰ βα]α.--- 86 Βοῦδο οὗ 
ΓΠΥ ἔαϊδοσ ἴῃ οοῃποοίΐοη Ὑἱ8 “(ὮΥ Βοῦδο,᾽» 
ἱπαάϊοαίθα (π6 τ ΠΟΪ]6 Ὀγ θβίὶΥ οομηθοίΐοη ἴῃ 8}} ἰὰα 
Ὀγαηοθο8 ἔτοπη Αδσο ἄονχῃ, ἴο μοὶ Μ1Ὶ ἷδ8 
ΒΟΏΒ {Π|8 ΒΆΠΠ6 ΘΧΡΓΟΒΑΪΟΏ ἴῃ ΥΕΙ. 27 τοΐθσβ. ΕῸΣ 
([}18 ΤΟΆΒΟΏ, ἱἶ [ῸὉΓ ὯΟ ΟἾΠΟΣ, “10 Βοῦυδθ 
οὗ ἰὰγ ἐδίμογ"" τηυδὶ τόδ (ἢ6 βδῃ6 Θ’Θ 88 1ῃ 
ψΟΓ. 27, ᾿γὸ τυυδί βοὶ δεῖά6 {89 υἱον (Πδὶ ΠΟΥ ΟὨ]Υ͂ 
10 ΠΑ ν᾽ 8 ΓΆΠΆΪΥ 18 πιοδηῖ, ἰο πμίοῃ (6 ΒΙρἢ- 
Ρῥτγϊοβιμοοὰ ἴτοιη ΕἸ Δ σα Υ Β λυ ]γ, δὰ ἴὸ 
ΜΠ Ποἢ ΕἸΣ Βοϊοηροά. Βυϊΐ δ]βὸ [89 ΓΟΒΒΘΙΟΙ : 
Βῃοι]ᾶ ννϑ]ὶς ὈΘίοσθ τ ἴον ΘΥΘΣΊ, 18 ἰῃ φου- 
βίοι χὰ τἢ 8 νον. ΤῈ “ ναϊκίηρ θοίοτο 186 

ἽΠΠΟΙ πουϊὰ Ὅ6 υπάοιβίοοα ἱπ ἰοὺ ὨΔΙΤΟῪ ἃ 
Β6Ώ86, ΟἹ (Π6 οπ6 παῃα, 1 10 τ 6 τοδί γϊοιοα ἰο 189 
Θῃΐσϑῃοο οὗ (86 Ὠἰχἢ-Ῥτὶοαὶ ἰηίο [86 Ηοὶγ οὗ Ηο- 
1168, δῃὰ ἴῃ ἰοο τ|ῖάθ 8 βθῆβθ, οὔ ἰδ οἵβορ μδηὰ, 
1 10 τόσο σορασάθα 88 8 βθῃογαὶ ἀοβοσ ρίίοῃ οὗ δ 
δὲν ψαὶκ ἐπυθλν ἫΝ 88 ἘΞ ἄϑφῃ. ἐπ 1. 

(Π6γ 1 ροϊηΐβ ἴο {π6 116 ἐπ τιν δεγυΐοε δείοτα 
ἐλε 1,ογά Ἰτοτῆν αἰ ἰο 6 Ποῦδο οὗ Αδίοῃ ὅτ εν 
(Εχ. χχῖχ. 9).0 ΤῊ ῥτγοπιΐβο οὗ ἴπ6 “"σονθῆβῃης 
οὗ δῃ γον δίς ρῥγϊοβι μβοοὰ "ἢ ταϑ σοηοποα ἰοὸ 
ῬΒΐηθἤδβ, ἰμ6 βοὴ οὗ ΕἸθᾶσα (ΝΌπ. χχυ. 18) [0᾽ 
δὶ τοαὶ [ον ἰδὲ 1,οτδδ όπου. ΤῊ δος δὰ ἱϊ 
τηοίγα οοηἰσί θα Θβθθη 4 }}}7 ἴο [86 οχρίαπδίΐοι 
οὗ πβδὶ μοσθ 9Ὸ0]1|οτγτ8. ΤῊ “δῃὰ πον ἱπίσο- 
ἄυοε8 ἃ ἀοοϊαγαίίοῃ ΟΡ ἰο ἰδὲ Ῥγομπἶθο, ποῖ 
ἴῃ (ἢὴ6 βοῆβθ ἱμαὶ 186 ἐβ. Δ }}]οα, θυ ἴῃ 
Τοίδσθῃοθ ἴο ἰΐϊβ ποῃ- Ὁ] ]ταθης ἴὸσ βοθὸ ἱῃ βοτὰ 
(Π60 οοπάϊιϊοη οὗ ᾿ξ Δ] δ] τοὶ 88 δοκίηρ,---Ἐ ὩΣ 

ὁ 2} “15 ρου ρῃηγαβίδϑ ἴογ ἐμ 66}., δῃὰ ἴδ ὁβοθθῃ 
ι] 

ἴπ ογάδνυ ἰοὸ τηδῖκο [09 “ΤΥ Ῥϑορὶθ᾽ τοΓΘ Ῥζογηΐϊηθη 
{61} Οη {{πΙ|9 ρογίρῃγαϑία οὐ ἴῃ6 θη. 8060 Επν. τσ. 

, α. 8.--ἙΒαὶ {Π|6 ἀο65 Ὡοῖ ΔΡΡΙ͂Υ Ὠδγθ. 809 Τὸοχ 
Νούθη ἴῃ Ἰοοοὺ.-Ἴτ.} 



Ν ΟΗΑΡ. 11. 27--36. 81 

Ὀ0 ἰξ ἴτοτλ 116, {μδὶ ἰβ, ἰ}} 16 Ῥσοζαΐβθ 881} ποὶ 
Βε ἴ16}164 πμ]6868 ἔπ οοηάἀϊοη δα ἢ1Η]}}6ὰ πο ἢ 
ἷθ ΟΧΡΓΟΒΘΘα ἰῃ ἴῃ6 νοχάβ: μοδθ τδδὴ Βοῖοσς 
ἴ20 1 Ὑτὶ }} ΒΟΙΟΣ .---Αοοοσάϊηρ ἴο ἐπ6 ῥγίθβίθ᾽ 
δἰἠταἀο ἰονγασάβ Οοα ἴμ6 [ογὰ ἴῃ μοῦ τΠ0]6 
ψαὶκ πὶ}} "6 Ηἱδ8 δἰἰἰπιάδ ἰοταγὰβ θὰ ἰῃ τοβρϑοῖ 
ἰὸ ἰ6 π| 8] ποηϊ οὗ ΗΒ ῥργοιηῖβο. 

γετα. 81, 32. ΤῊ6 σεπεγαὶ γι οἵ [Π6 1Δδὶ πογάβ 
ἷπ σνοσ. 80, ὙΒΙοΒ οωρμδεῖζο ἰῃ (μ6 ἀϊδιἑ ποίοδί 
ἸΩΔΏΏΘΙ [6 οἰ 681] οοπαϊοῃ οὗἨ [86 δχογοῖβο 
οἵ (6 ΠΟΙΥ εβδοοσάοίδὶ οὔδοθ 'ἴῃπ (ἢ ῥχίθδί β 
βεδγίηρ ἰοσασὰβ (οά, ὦ ἰοὰ ἰο ΕἸΣ απα ἐὲδ 
ἀοιδε ἴῃ γεγ. 81, δῃὰ οοηίϑιηβ ἴμ6 δίαπάατά ἢ 
ποι μ6 τ 11} ἢ185 ΒΟΣΙΒ ἴδ ἢ Ι Ὑ γα οἱ δι 
ΤΥ διπι.-- ΤῊ “'Δυτα ᾽ δ᾽ 5168 πεὶσἠΐ, ροιυρεν, ῬᾺ. 
δ; Φοῦ χχὶϊ. 9. “ἼδοΓο β.}8]}] ποέ δέ απ οἰά πιαπ 
ἰπ (γ Βουβε. ΤὨυδ Μ1] ΒῈ βῃοσῃ {μδὺ [6 
ΒιΓεηρίἢ οὗ (116 ΤΆΠΑΙΥ δηὰ (86 Βουιβα ἰβ ὑγΌΚϑη ; 
[0Υ βίτο 18 ΒΒονῃ 1η Γοδοὶηρ ἃ στοαὶ αρο. ΝῸ 
οδ6 ἴῃ ΕἸΣ Ποῦβο 8Π4}} αἰΐδῖ ἃ ζτοδαὶ δρθὸ. ΤῊ δ 
ΒΌΡΡροβοβ ἰμιδὶ βἱ οἰ! μθ88 Ὑ11}} ΘΑΓΙΥ͂ σοηβυχηθ ἐ(8 
ἸλΉθοσα. κΟη {86 ἁροὰ τεβίοα (μ6 οοπείἀογαίίοῃ 
διὰ βρόντο οἵ ἔδπι}} 166 (ΒΟιοἢ6γ). ΑΔ ἴδε λοιιδα 
φ Εἰξ᾿ 1} ρογίβη, θὸ ν1}} αἰβδο (μ6 ουδὲ οὐΓ' Οοὰ 
δου ΐον δ] οἰοη (νοσ. 82). 37 δἰ χαγβ Ἰηθδῆβ ἴἰὸ 

ἸΘῸΚ τὴ βίο: βῃτηθηΐ οὐ δἰἱθηϊοη (Βδιίομοι, 
Νυμι. χῇ, 8; 168. χχχνη!, 11; Ῥβ. χ. 14); ἋΣ ἴθ 
ΟἼΪΥ “ΟΡ ΓΟΒΒΟΙ ἢ ΟΣ “'ΘΏΘΙΩΥ͂,) δηὰ ἷἱβ ποί ἴἰο 6 
Ἐπ δὴ ἐὙν 8} ΟΥ “Δάνουθδυυ," 8δ86 Ααυΐ]ὰ 
(ἀντίζηλος) ἀπιὰ Φότοιηο (απιιριδ), δηα 816ὸ 1 ΠῸ Ὁ 
δηὶ ἢ Ὑ εἰζθ φῖνο 1; “»ὈῸ “ἀνθ ηρ᾽ 18. Βοτὸ 
ἰο Ρ6 ππάοτείοοά οὗἉ [86 ἀὙ76 11} ρ- Ὀ]δοα οὐὨ Οοά, ποὶ 
οἵ ΕΠ). Ετοὰ πόθ ΤΩΘΔΏΣΩΡΒ 10 [Ὁ] 8 ἐπδὶ 
βδ 61 οαπηοὶ 6 ΒοΓῸ σχοίοστοα ἴο, βίησα ἢθ τῦδβ 
ποὶ 8Π ΘΏΘΙΩΥ οὗ ΕἸ}, ΠΟΥ {δ ἱπϑίδ]] αἰΐοη οὗ Ζα- 
ἀοΚ 'π ΑἸδί ΠΥ δ Ρ]δοὺ (1 ΚΊ. 11. 27), ον Ζδάοκ 
ἮΔ8Β ποὶ ΑΔ ΠΑ 5 ΘΠθσαγ. ϑοιμοί βίης πιυδὶ Ὀ6 
τποδηΐ ψ ὮΝ ἘΠῚ Πἰνοα ἰο 866 τὶ δϑίοη βῃτηθηΐ 
ΟΥ̓ ΘΟΠΒι ΓΔ ἴῃ (6 Ὠουδ6 οὗ (Π6 1, οτὰ, δηά ἱΐ 
ὅδ ἰπογοίογα ΟὨΪῪ Ὀ6 [Π6 ορρτγοββίοη οἵ 6 ἢουβο 
ὈΥ [106 ΟΡΡΓΙΘΗΒΟΓ ΟΓ ΘΠΟΠΥ ὙΠῸ τηοὲ Ιβγαϑὶ ἴῃ 
[86 Ροσβοὰ οὗ ἐπ ῬἈὮ]] 15 ηο68, οαυτὶθαὰ ἀπσᾶν (ἢ 6 
δικ, δηὰ (π8 το 6 α 186 1[,ογἀ  Β Ποιιδο οὗ 18 ἢραγί, 
Ἧ ὁ ἀο ποῖ ποοὰ ἱμοσοίοσο ἴο δἰ ίοσ [Βο ἰοχί ἰὸ Κσοοκ 
οἴτεῖιρο᾽" (})Ὸ 7), δα Βδιύομβον ργοόροβϑθβ' “1ὶῃ 
4}1 πο" (δὺς Ὁ33) 18 ποὶ ὑὸ ΒῸ τεπάδγοὰ πῖιὰ 
Ῥ Ὑ͵οιίί “ἀυγίηρ [Π6 ψΠ016 ἰπι6 ψ μοι." [Ιὴ 
ἸῸΝ “Ε841} ἀο ροοά᾽ πὸ πιυβξ οὶ ΒΌΡΡΙΥ 8 ᾽ 88 
ὮΔΠ6 οὗ δομονδὴ (ΚομηϊοοΙ), ΠΟΥ, 88 ἰβ σοϊῃσηοῃ] 
ὅσηθ, τμᾶκα Φεθονδα [π6 ϑυδ᾽]οοί (Ὁ) Ὑ εἰίο, Κα ἀϊ], 
ἀ.). “ὙὝΠοτθ ἰβ ὯῸ σϑββϑοῦ ΜΕΥ νὰ βῃου ἃ ποὶ 
ἴδκθ “811 πη μ᾽ 1561 88. ὈΠΡΟγβοηδὶ βυδ)οοῖ; 
το βν ὙΠΟΤΟ “ Ἦδ8 8 ὈΠΡΟΙΒΟΙΆΙ βιυ  ]θοῖ, ἰΐ 
Ἰὰ 88 ΠΟΙΟ, ἃ ΒΙΏΡΙΟ Αοο, δῆον 1{, Ρσ, χν. 18,20: 
ΧΥΙΪ, 22; ἔρδο. χχ. 9, σι αΐ]θ, πῖι 8 
Ὗς 8 ΡΓΟΡΟΒΙΓοη [Ὁ]]ΟτΒ, Εχ. ἃ. 20; Νυτ. Χ. 

; ὅπαρ΄, χυν!!. 13 (Βδείομου). ΤῊΘ βῇιοϊίοη 
οἵ (οἀΒ ἢοῦδβθ ἔγοτῃ [Π6 1οβ8 οὗ (π6 Αὐἷκ τεπιαϊ ποᾶ, 
ΜΔ116 ἀπ άοτ {Π6 Ἰοδα οὗὨ βατιιοὶ ἔμ ο γα οατηθ Ὁ]680- 
Ἰηρ ἴ0 (ἢ ῬΡθορ]9θ. ΤῊΪΒ 18 1π6 {π] ἢ] πηθηὶ οὗ {18 

ΠΘΟΥ 1 γοίδγεηοθ ἴὸ ἴδ δϑϑἝιὯἝἋοοϊίοη οὗἨ Ονα᾽ 8 
πσ. “οὶ απ οἷά πιαπ᾽ ἷθ τεροιϊΐοη οὗ 16 

ἴβγεαὶ 1ῃ γοσ. 81, δῃὰ τϑιση οἵ (ἢ 6 ἀϊδοουγβα ἴο 
16 ἱιάρταρης οὐ ΕἾ78 λοιιδθ. “ ΑἸ] (πθ ἀδγβ᾽» 
[ξὰις. Α. Ὗ'΄. οτ εῦεγ], ἴοτ ονοῦ, ἐμαὶ 8, 858. Ἰοῃῷ 88 
δ ἴτυν οχίπιοά. [Βοίἢ ἰοχί δηὰ ἰγϑηβίαἰίοη 

οἵ γεν. δ ΟΥ̓ ρτοδὶ αἰ Ποῦ] 68. αΐ. βορί. 
θα 8 ̓ι, ΑἹ, βερί. δῃὰ Τθοά, : “Του βμδ]: 560 

θ 

ΤΒΟΏΔ] βυὺ- 

Βίγθηρίῃ " (κραταίωμα), εἰς. Τὴ β'γγ. δὰ Ασδθ.: 
“ 8πᾺ (ποῖ) 0168 Ὑ0 ΠΟΙΪἀΒ 8 βοθρίγτε ἰῃ (ἢ γ ἀπ6}]- 
Ἰηρ, σΠΙΟΝ ἰμγοῖνοθ α ἰοία!ν ἀϊῆδγοης ἰδχί. 
Τάγρ. Βδ8 “1μοὺ β[4}0 βθο (86 δε Ἰοἰΐοη ψ  ΐος πὶ}} 
ΟΟΣΔΘ ΟὨ 8. τ8ῃ Οὗ [ΠΥ μουβε ἰῃ 186 β'ῃ8 ψ ἢ] ἢ γ 
ἰανϑ Θοπητα θὰ ἰῃ ἐπ6 μουδθ οἵ τὴν ΒΔ ΠΟΙΆ ΔΙΥ.᾽ 
ἼΔ6 ομχββίοι ἱπ αῖ, Ββθρί. γὰθ ῬΧΟΡΘΌΙΥ οο08- 
Βἰομθα ὈΥ {π6 δἰ πλῖ 18 ὁμάΐηρβ οὗἉ γϑῖβ. 31 ἀπὰ 82; 
(89 οἶδας γϑυβίοηβ δῃὰ 41} (89 ΜΗ. οοηϊαίη [Π6 
ὕεγθ6, ὁ56 ΜΒ, ΟὨ]Υ οὗ 6 Βομεὶ ρὶνίηρ ΠΡΌ, 
“μι Σθηρίη,"" ἱποιθδα οἵ 3}, “ἀνε, 76 
τηυδί ᾿μογθίοσθ γοϊδίη {πμ6 Ηδθρ. ἱοχί, δῃά Θχρ] δίῃ 
86 τορϑτἰοη οἵ {π8 ἰδϑὶ οἰδιιβο δ ἱπίθπάθα ἰὸ 
8158 Θιαρ δαῖβ ἰ0 [16 βἰδίοιηθηϊ ἴῃ φυφδίίοα. Βαϊ, 
88 ἋΣ ὈΘΏΪΓΥ τλθϑηβ “ ἀἰβίγεβα," δῃὰ 88 186 
ΟΟΌΤΒΘ οὗ ἱπουρὶ ΒοΓΟ δὰ δ] οοη ἴον ΕἸ} 8 
ἤουβθ σαῖμοσ (Βα ἴος Οοα 8, 1ϊ 18 ὑμοί(ον ἴο σγοηᾶδγ: 
ἸΠΒΟὰ ΘΠ 4] 866 ἀΐβίγθεβ οἵ ἀπο! ἕηρ ἴῃ 41} ἐμαὶ 
ὈτΐΩρβ ὈΓΟΒΡΟΙΙΥ ἰο [δγβ6],᾽ 1π6 οοῃίταδι βοΐῃ 
Ὀούνθοῃ {μ6 πδιϊοηδὶ τ δπὰ Εΐβ βϑγβοῃ 
ΑΒ] οοα, πο πουϊὰ τὰ ὁχοϊαάθ Βλπη ἔγοτα 
1Π6 ὨδίξοηΔ] γο)οϊοἰπρσ, δηα 8ὸ ἥοτῃη (86 δυϊάορποθ 
οὔτ ἀἰνίπο ίδνοσ. Απὰ γγὸ ΣὩΔῪ σοραγὰ (μα 1αὔ- 
ΘΓ Οἰαυδδ οὗ ἴη6 γοσβθ: “ἸΠΟΓΘ 588}} ηοὶ 6 δὴ οἷά 
ΤΏ Π,᾽ εἴο., ΔΒ ἀοβηϊηρ [μα “ φῇ] οιΐοη ἢ ποι ἰδ 
Βογο Ὀσουρηῦ οὐ 88 ἃ Ρυῃίβῃπιθηὶ δα άϊξϊομδὶ ἰο 
86 “τεέρκηθρ᾽ οἵ νοσ. 31.-- ΤῈ. 

γεν. 88, Βδιίομοεν ἀθοίαγοβ Π)ὸ ὙΥ̓ οἰΐθ᾽β ὀχρίδπδ- 
ἄοῃ : “8πὰ 1 ν1}} μοὶ ]οἱ (μ66 Ἰδοκ ἃ Β1ΠΡῚ6 τηδῃ,᾽ 
ἴο Ὀ6 ἱποοττοοῖ, δηὰ ΤὨρηϊιβ᾽ τοίδγοηοο ἴο (ἢ8 
ἀεβηϊίθ πὸ “ ΑΒ κα" (χίν. 8; χχίϊ. 20) ἰο Β6 
τὶ μουΐ ρτοπηά, δῃὰ [μη σοταδτῖα (οα δα 3): 
“ἼΒΘΓΘ Τοπιδίηβ Ὠ0 Οἴμβοσ σοῦγβα θαΐ ἴο τορατὰ ἴὲ 
88 8 ἐξόο τὰν θαΐ πο ἀμοχδιηρ! θα ὀχοορίίομαὶ 
0886. [1ὼ 1160.) 88 15 Μ68}} Κπονῃ, 8 ποραίϊγϑ ἰῃ 
8 Βαπίθῃοϑ σι Ὁ (“Ἰηδη.} δυὰ 3 (“211 
ὙΠ ΟΙΠΟΡ ἱΐ βίδπα ὈοΙΌΓΘ ΟΥὁ δῇ, Ὡδραϊδνοβ ἐμ6βδ 
ΟΡ Ὠοῦ δίοῃθ, Ὀυϊ ἰῃ οοπηδοίΐοη ψ 11} [6 τ 0]6 

βεηΐθῃοα, πὰ ἰμυ8 ΟΡ κε, ΖΝ ἫΝ τοθδη ποὶ 
“ποῖ ΟΥΟΙΥ͂ ΟΠ6,} Ὀυϊ “πο ΟὨ6, δῃά βὸ ἴοο 

ον, ἢκ ΟΝ, Ἐχ. χνί. 19; χχχίν. 8; 1υ. 
χυἹἹ. 6. Βυὶ ψθῃ (6 δοοοιὶ [8115 οὴ τ πογὰ 
ΘΧΡΓΕΒΕΙΨΘ Οὗἁ ἈΠῚ ϑΟΓΒΑΙΣγ ὈΥ 8ῃ δάνοσεδαίν ρδγ- 
[1616, 88 βοσθ (9 ΝΊ), (6 (Ὁ]οπίης πορϑίζομ πλὰῪ 
δδοι ἐδὲδ ποσὰ δίοῃθ, 88 ἰη ΝΏμ).. χχὶϊὶ, 13. 
ΑΟΟΟΓΡΟΪΏΡΙΥ τὸ σοθ ον ἤογο: ΚὙο01 γ1}} ποέ ουΐ 
ΟΥ̓ εὐοτῳ οπ6 ἴγοτα (66. ὙΤῈδ 0] ον ίης ΟΓᾺΒ : 
ἴο οΘοδῦσιθ τίη ΘΥγ866 δῃ ἃ ἴο ρατίθνϑ τὮῪ 
Βοασί, οὐ {παῖ 1 τηΔῪ ΘΟμβιπι6," είο., τρατῖς (6 
Ιρμμοδὶ ἄορτοα οὗ Ῥιιιβητηοπὶ πο που]ὰ θοἴα] 
ΕἸ1 αΐ [οΥ {Π6 ᾿ἰτηϊ δου οοηίαἰηρα ἴῃ {πὸ πογάβ 
“ποῦ ΘΥΨΟΙΥ ΤΩ8η. ἘΤΆΉΘΠΙΙΒ τοίου (18 ᾿ἐμἱἰαἰΐοη 
ΒΡΟΟΥΔ]Υ ἴο ΑΒίταρ, βοὴ οὗ Ῥμϊηθῆ ΔΒ, ἀπά Ὀγοῖ μος 
οὗ [Ιοβδροῦ, ἱππεῖ τοῦ ΚΕ 61} ΌΒΕΥ σοι τα 
(παῖ 10 σΔῃηοὶ δ6 ῥῬγονοὰ ἴτοιη χῖν. 8 δηά χχὶϊ. 
20 ἐμαὺ ἢθ ψγ͵ὲ8 ἴΠ6 ΟὨ]Υ͂ ὁπ ὙΠΟ βιιγυϊνοα οἵ Ε11}8 
ουβο."---ΤῊ. 6 [Ὁ] ον ηρ πόογὰβ: ἘΏΘ βαιϑαῖ σηδᾶ- 
ὁοΥ Υ ΟΣ τλδ885 8}}8}} ἀἰς 85. σΏ 6), ποὶ ΟὨΪΥ δῃ- 
ΒΎΓΟΣ ἰ0 πὸ τοροδίθα (πγοδὶ ἰῃ σογα. 81, 832, ἱμδὶ 
{6 γΘ βῃου]ὰ ὃ6 ἢο ο]ἃ τηδῃ ἰῇ (Π6 ποιδβο, Ὀαυΐ εἰ 

4 ἘΒδιϊοΐοΣ: 2 1κ ἰβ ΖῸΣ 21 9- 2  ΝἼΠ|9, ο;6 οὗ 

ἐὴ9 πυπιθσουκ οἱοσίοαὶ θγτοσβ ἰὼ ἐπθβο Ὀοοΐκβ.--ἰ1 ἰδ ὉΥ 
ὯΟ ΠΊΘΘΏΒ ΟἾΘΔΓΣ ἰῃαΐ [ΠΘΓ6 ἰ8 Δ οἰογίοβὶ ΘΥΤΟΣ ἤΘΤο, δίησθ 
“ΑΊ ΒΌΡΡΟΒΘ 8 Βδύθηλ 3, )δ.-ν Δ 88 ῬΟΡᾺΣ. 



82 ΤῊΕ ΓἼΠΘΤ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΑΜΌΕΙ, 

(6 βαπο ἐπι οχρί δἷπ [6 ἀθοϊατγαίϊοη οὔ νυ." 81: 

41 χ1}} Ὀσϑαῖ [Ὠΐη6 ὅσια) ἴον “πιθ᾽" (Ὁ) 

ἐπάϊοαΐοα ἰμ 8 ροῖρενῦ δηὰ δίγοπσίλ οἵ 1:6 Βουβο, δῃά 

ἐβ οοηϊγασίοῖ τὴ “ο14 τδη᾽ (ποτ: “ π] θα 
{δον μαγα Ὀθοοηθ 6}; ἴδῃ Εδδ: “1π τηδίαγθ 
ποι “3 Ὁ, “τὐὐυϊάιυαο,᾽ “ πιδ]οτῖν," ποῖ 

“ΟΠ ρτίηρ,᾽" οοαρ. 1 Οἤγοη. χὶϊ. 29; 2 Οβγοη. 
χχχ. 18.---[ϑερί.: “Απα ΘΡΟΥΥ βυγνίνον οὗἉ (ἢ γ 
Ποῦδο 888]} Ὁγ ἰμ6 βπογὰ οἵ τηθη." γυϊᾳ.: 
“ φηᾶ {Π6 τοδὶ ρατὶ οὗ ἰμγ μοῦ 888}} ἀΐθ πῆθῃ 
[86Υ αἰϊδίη (80 οὔ πιϑη." Ταγρ.: “δηὰ 8]} 
{πὸ αὐ μά οἵὨ ἐγ Βουδβο 5}4}1 Ὀ6 βἰαη γουηρ." 
Ξγγ.: “δηὰ 4}} [89 ῬΌΡ118 (80 6. Τοηάογθ 
φιατδιὶιλ) οἵ [ΠΥ Βοῦδθ 884}} ἀϊ6 τῃθῃ." ΤΠΡΙΡΡ: 
Βοῃ: “δῃηά 8}} (μ6 ᾿ποόγοδϑϑο οὗ (ΠΥ Βουθθ 88}8}} ἀ16 
88 πηοῃ. ΤῈ Ἑπρ. Α. Υ΄. ὈγΟΌΘΌΙΥ αἶναθ (16 
8086. ΤῊ δα). “ 81} ἀοββ ποῖ βυΐὶ [86 τοῃάογ- 
ἵῃρ “ πυϊάτυάε;» 10} ΤαΥΩ. δὰ Εσαμδηη 
δορὶ. ἴῃ τοραγά ἰο {16 ἔσεὶ οὗ {μ6 γψοσβο, 

(μ6 τοπἀοτίηρς οὗ Επρ. Α. Ὗ΄. βϑοωβ ἴο Ὀ6 Ῥοβεῖῃ]θ, 

(μαὲ ἴθ, [86 ἱακίηρ (Ν ΝΑ δ ἰπάοῖ τοὶ. οἰδυρο. 
Ἑταϊ,ΔΏη ἐὴο τοδοσυϑδίΐοη οὗ (6 “ πλδῃ ἢ 
88. ἃ ᾿ἰπΣ δου οὗ ἰμὸ Ῥυπὶβῃπιθαΐ (“ ΘΟὨΒΌΙΩΘ, 
ατίονο᾽"); Επρ. Α. Υ. Βείζοσ, πῖῖὰ τηοαὶ ἀχροεὶ- 
ἴοτγβ, 88 8η οἰ πγθηΐ οὗ 80 ρυῃίβηπιθηί, Μοηάοζα 
(ἴῃ Ῥοο]οϑβ ϑ')ῃορβὶβ): “1 π}} ἰακο ἔοπῃ ἢ θ6 [86 
μὲ ρμ-ρυϊ δι μοοά, πιο μοῦ μαδὶ ὃν ῥυίνι]ερο; 1 
σὴ ἄϊγο 66 οὐ [ΠΥ ἀοβοθηαδηΐ (ἢ 6 τὰ οοἀ 
οὔ [86 βοοοῃμὰ οτγάοσ, ΒΟ ὰ ἴδοι δαάβὲὶ Ὁγ Βογοῦϊὶ- 
Δ τῖρ." Οτοῦυθ: “ΤΊΉΘΥ 88}8}} ἰἵνθ ὑπαὶ 
(ΠΟΥ͂ ΠηΔῪ 6 ἰμ6 ρτοδίοδι στίοΐ ἰο {Π66."--Ἴ θὴρ 
ΔΡΟΓΝΑΓΟΒ (8 συγ γὰϑ ποϊὰ ἴο οἰΐηρ ἰοὸ [86 
ΤἈτΑΣΪΥ οὗ ΕἸΪ. Ο1}} οεὐίοβ ἃ βαγίπρ οὗ ἰῃς Ταϊπαπά 
[μδὲ ἰλογθ γ88 8. ἔδυ ἰη {ὦ 6χ ἴῃ: πγθϑῃ οὗ 
ΜΏ1οὰ ἀϊά ποὺ ἴν ἰο Ὀ6 τόσο ἰδδῃ οἰρμίοθοῃ 
γοαῦβ οἷά, δηὰ Φομδηδη θη Ζδαοομαὶ Ὀοΐηρ δαϊκοὰ 
16 τοδβοῦ οἵ (818, τορ !οα {πα {86 ΟΓΟ ῬΟΣΏΔΡΒ 
οὗ 186 ΔΤ ]Υ οὗ ἘΠῚ.---ϑβορι. ἢ88 “λὲδ Θγο68᾽) δῃά 
“Δ 800},᾽»ὄ ἱπδίοβδά οὗ ἐν; Ὀυΐ ἱμόγὸ 8 πὸ μοοὰ 
ἐτοιυπά ἰοσ αἰϊοσίηρ (86 ΠΡ. ἱεχὶ.--- ΤῈ.] 

γεν. 34, ΤῆΘ ἴδοὶ δῃηπουμορά, ἐδ ἀεαΐλ οι δὲ 
ἔιοο 80η8 ἵπ ὁπ ἄαψ (ἰν. 11), γᾶ ἴο Ὀ6 8 δίῃ ἴὸ 
ἘΠῚ, τὸ ᾿ἰνϑά ἰο βθο {ϊ, {μὺ 1μὲ8 [ῃτϑαὶ δβδοίηρ 
ἷβ 8016 ποῦβθ βῃουὰ 6 1Ὁ18]1.64, ΤῊΘ ΓΕ8]}- 
ψαϊΐοῃ οἵ {π18 τοδὶ θορζϑδὴ Ὑ1} ὑπαὶ ονοηῖ. Νοί 
8}1} οὗ ΕἸ} 8 ἀοβοθῃηάδηβ ἱπάθοὰ ρμεογίβῃοα ἰῃ (ἢ 18 
αάᾳηιοηῖ, δηὰ πποπς ὲβ ᾿πητηθαϊαῦθ Ῥοβίοσι 
ΓΘ 8016 ὙΠῸ 8116 (Π6 οοα οὗἁ ρῥγὶϑῖ, ἤδιμογ, 
ῬΒΠΘἢ α8᾽ βοῦ, Αμαν; ΑΒΙυ δ᾽ 5. βοῦϑ, ΑΒ Δἢ 
(χῖν. 8, 18) δὰ ΑΒἰπλθ θοῦ (χχιΐὶ. 9, 11, 20); 
ΑΒ ΟἸθο ἢ ΒΒ βοῦ, Αὐϊδίμαν (χχὶϊ. 20). ΑΒ δἢ 
δοὰ ΑΡ᾽δίμαν Β]1]οα 186 ΒΒ -ῬΥ σιν οἶοο. Βαυΐ 
ΑΒΘ] θοῦ δὰ “ 41} ἷ8 δι πὸγΒ ἤουδο, ἰπο ῥγθβίϑ, 
ὙΠῸ γΟΓῈ δ ΝΟ, ποθ μόνῃ ΟἿ ἴοι Ε1}8 
τα γ-ῖγοο. Απαᾶ Αθίδίμανρ, ΑἸ πιο ]θο ἢ 8. βόα, 
ὙΠῸ οδοδροά μα ὈυΐοΒοΥΥ (χχὶΐ. 19), δῃᾶ 88 8 
[αἰ ἃ] δα πογοηὺ οὗ ανὶά δα σε [6 αἱ ση εν οὗ 
Ἐκ -Ουϊοδὶ, γα ἀδροβοα ἔγομῃ ἢ18 οἤοΘ ὉΥ 801ο- 
ΙΔο. Τμο οὔῖοοθ οὗ ἈΠ ΚῸ ΤΙΣ ΠΟῪ ἴοτ- 
ΟΥΟΣ ἴτοπι ᾿ΠΔΙΔΔΙΒ Υ͂, δια ποηΐ ΟΥΟΥ ἴο 
ἘΠΟΔΖΑτα, ἰο ποῖ Ζϑάοϊκ ῥεϊοηροά: [86 ]Ἰαἰζοῦ 
ἔγοτι ΠΟῪ ΟἹ 28 8016 Ηἱ "ΠΗ Ὑ116 ΣΙ Βογίο 
Αἱδίμαν μδὰ πὐτραιε τα Ὁ 8 οἶδοθ δἱοηρ σι 
μἷμλ.--Τῆυ5 τταϑ ἰο 6 {018116. {16 ποσαξίυε 
οὗ {86 ἸΡτσΙς δηπουποοπηθηὶ (γοσβ. 3]1-- 4): 
τδάυδ ν Ε]}1}8 μοῦ ποηὶ ἄοσγῃ ἱῃ τοδροοῖ ἴὸ 
[ἢ τηδ) συ οὐὨ 1.8 σῃθυ Ό 6 18 ,) ἴῃ 4]1] 18 
ἴπογϑδβα.---.]; ἴλο οἶοου οὗ δἰρι-Ῥσοδῖ, παῖς 

[πὸ συτγνίνίηρ τλθηθοσβ [ῸΣ βοῖμθ ἔδτηθ 8116, τδδ 
αἱ Ἰαδβὶ ἰδίκθῃ ΔΌΔΥ ἴτοπλ 1 δ οροίθογ. 

γεν. 8δ644. ΝΟΝ [Ὁ] τα ἴδιο ροδίοε Ῥαχί οὗ Π0 
ῬΤΟΡ ΘΟΥ.- -Β0ὉΣ 111 ταὶθθ Σ29 ὉΡ ἃ ἑαστμ αὶ 
Ριίοοῖ. --ΤῊο ρῥγίοθι υ οϑῆοο, 88 ἃ ἀϊνίμο ἰηβίϊα- 
ἴἄομ, τουιδῖηβ, ἐμποῦυρῃ ἵμοθα δὶ 8}} τ Ῥοσίδῃ θ6- 
σϑυ56 ΠΟΥ 8.6 ὈΠΜΟΓΏΥ, Ὀοσδύδο {πον 1116 
οομ σδαϊοίβ ἐΐ ἐμοοογαίῖο τρθδηϊηρ, δηα ἱπογοίοσθ 
[8118 Ὁπάοσ ἴμ6 ἀϊνίπα ρυπίβῃηηοηῖ, Τἢθ “Δ 1}- 
ἔα] ῥγίεβι" 15, ἰπ [Π6 βγεῖ ρίδοθ, οὸ δ6 ἀπάογϑίοοα 
ἰῃ οοπίγαβί ἢ ΕἸ δηά ἔμ ΒΟη8, 0 Ὑποῖὰ ἢ 6 
δθονο ἀθοϊαγαϊζοη οὐ ρυμπὶβῃτηθηΐὶ ταβ αἱ 
Ὗγ8 ΠΔῪ ἀϊδιϊηρυλθη ἰδ6 [0] σης ἔβοίβ ἴῃ [89 
δη:ουηοοτηοηὶ οὗ {1118 ργίδδέ οὐ (δὲ μιίιγε, πο ἰΒ 
ἴο δεϑσαηθ {μ6 [μΠϑοογδίϊο- ΡΥ ΘΒΟῪ Ροαϊζΐοη θοΐπθοα 
Οοά δπὰ Ηἱΐβ8 ρϑορὶς ἰῃ ρίδοα οὗ ΕἸ1 δηὰ ἢ15 
Βουθο: 1) Βο 18 ἰο ὃὈ6 γαΐϊροά ὡρ ὃν αοἀ ἀἰτοοίν, 
(μὲ 18, ποὺ πη ΓΟ ὶῪ ο8116α ἀπα ομοθεη, μαΐ (Δοσογά- 
ἱπρ ἴο [89 Ἔχϑοί πηιθδηΐηρ οὗ (ῃ6 πΟΓᾺ) δεέ μρ; ἢ 18 
ΡΓΙΟΒΕΥ ροδίἑίοπ, ἷθΒ ἰο 6 ἱδιου 8} }7 ἤχοα δηὰ 
δϑδεϊρῃθα ὃγ οὐ ἀγθοῦν δηα ἢ Δῃ Ἵσχίγδογα πᾶ σν 
ΙΒΔΏΠΟΣ; ἢ Β6 ΜΠ] Ὀ6 8 ψαύλί ῥχίοθὶ, {παῖ ἱ 
Ὑ0111 ποῖ ΣΟΥ 6 ἱ Κοορίηρ σιῖ (Π6 οηὰα δὴ 
τηθδηΐηρ οὗ ἢΪΒ 0810, Ὀσΐ, ἰῃ ΟΓΟΡ 0 (18, ψ1}} 
Ὀ6 δῃά Γοσηδὶη ῬΘΙΒΟΏΔΙ]Υ πὸ ΓογαὰδΒ οὐσ 1 {σιιθ 
ΡΙΘΙΥ δῃηά ἱῃ ἄγῃ, ἀν ΑἸ 1, σοηδίδη!ν δηά 
ῬΘΥΒΙΒύΘ ΠΥ ἀονοίοα ἰο ἐδ Τοτὰ μὲ αοα, δῃὰ 
Βοακηρ ΟὨἹΥ Ηἴΐθ Βοποῦ; 8) Β6 ΜΠ1Π ἀο, γα 
αδοογαϊπρ ἰο ἰδε ποτπι οΥ̓ ἐς αἰοΐπα τοἱϊ! ; 88. ΤΑΥΤἢ ἐ 
Ρτὶοβδὶ οἱ αοά, 6 Κπονγβ τπδὶ 8 ἐπ Οὐ λεατέ 
απὰ δοιὼ, 6 Κποῖνβ Ηβ ἐλουρλίδ απᾶὰ οουπϑεῖδ; 

1686 ν}} 6 {π6 τ] 6 Ὀγ ψπΐο (3) Βὸ ΠΣ 

δοΐ 88 8 28} οἵ Θοά, 88 ἃ βοσυδηΐ αἴεγ λὶ λδατί; 
4) Δ! ΔΙ υν1}} Ὀπὶ1]ἃ ἷπλ αἰ Θυτο Βοιδ6, ἢΐδ8 
ΤΆΤΑΙΥ {111} οομίϊηυθ 838 οὴ6 Μ6]}}- Ὁ] δδίηρ ἴο σὴθϑ 
δηα Ὀ]οβθοά, δῃηα νψ1}} ποῦ ρου βῃ 116 {11} 6---Ἰ 118 
Β.4}1} θ6 {Π6 τευαγά 88 ὍῸ}] δ. {π6 τϑβῃ] οὗ ἢϊβ 
[ΑἸ Π ]Π6β6: δ) 86 688}} νας Ὀθϑίοτθ ζΣὩ 
εὐηοϊηϊθαᾶ ἴοσ ονϑσ. ΤμῈ ““δποϊηιοα" ἴβ {π6 
ἰλοοογαίία πο, πἤοπι ὑπ6 1,οτὰ ψ}} 98}. γα} Κ- 
ἧπρ Βοΐοσο τὰ ἀσποῖθϑ ὑπὸ ποδὶ οογα 18] ἰ{{6-}εἰΐοιο- 
δυΐὺρ πσῖῖὶὰ Ἡΐτ. [πὰ (ἢ}18 τοίθγθηοθ οὗ [πΠ6 ὑσορῃοῖς 
δηηουποριηθηΐ ἴο {86 “αποϊπίεα οὐἨἁ ἐδέ ΤΊ 
ΘΧΡΓΟΒΒΟα [86 βϑῖὴθ δὌχροοϊδίίοη οὗ 8 ἱμποοοσδίὶο 
Κίηράομι 88 ἴῃ {Π6 οἷοβο οὗ ΗΔΏΠΔἢἘ βοῃζ. 

Τὴ νογ. 86 ἰβ δἀἀοα δηοίπογ ἰδαίασο ἴῃ ἴῃ6 Ῥοσ- 
ἰταϊΐαγο οὗ (16 {Δ} 0] ῥγίοβδῦ: ἱὰ [818 οἱοβο οοῃ- 
ποοίϊοηῃ τῖῖ 186 Κίηράοτῃ, 86 {111 ΟΟΟΌΡΥ 680 
δχα]ῦθα, ΒΟΠΟΓΆΡ]Ὸ δηα ταϊρ  Υ̓ 8. Ῥοβί οἢ ΟΥΟΓ 
δραϊηδί (ἢ6 (8]]ΊΘὴ Πουβὸ οὗ ΕἾϊ, ἰμδὲ 186 ποοὰυ 
Δ ττοίομβοα βυγνίνοτε οὗ {πᾶὶ ἤουβα υὶ}} 6 
ἀοροπμάθην οα ἷπὶ [ῸΣ οχἰβίθποθ δὰ βυρροτί.--- 

Οἱ (86 3 Βαίοτο ΠΣ, τμοσθ, ὁ δοοοῦπέ οὗ 
16 ΤΙ]Πονΐηρ Ασίοϊο, 11 δἰ σηΐῆεθ αἱ, ωλοῖς, οοταρ. 
666. ᾧ ΠΙ., 1 Βοηι., Ἐπ.) ᾧ 290 6. ΚΑΙ] ι8ὸ τοϑὶ, 
811 {μὲ τοπιαΐπα." Ὑ8ὸ 03 ΠΝ ἐκ “8 βτω8}]} 
ΕἾ νον οοἱῃ οΟἸ]οοιοα Ὁγ Ὀορμῖηρ" (Κ 611). ΤῈΘ 
Ἰονγοῦ [9 Γοπηδὶηβ οὗ ἘΙΐε Βουδθ ΕΝ τς ἴο Ῥερ- 
ζάγΥ, 86 ἰσθμοῦ Μ1Π1 ἴ6 “ΠΑ, δρρτονυοὰ 
[πῶν΄ οὗ πῇοπι {μ6 Ρῥσορβοὶ Βοῦθ βρϑβϑῖκβ, κἰδηὰ, 

186 ἑχηπηοάϊαίθ ἔαΐασο οὗ [86 ἰμοοοτδίῖς Κη 
ἄομ 6 Ὑ1]1] βοο ΤᾺΣ Ὀοηθδαίβ πὶπι ἰποθα οὗ ΕΜ} 
Βοῦδθ ὙΠῸ 8Ὸ δβι1}} ρὑχίθϑίϑ ἰὼ στ 0]6 ἀθροπμάθῃοβ 
ΟἹ Ὦ1Π, 

ΤῊΐθ Ῥτορμ οΥ ἰουπάᾶ [8 Λιῤϊηνεηξ ἔγοπι 189 
βίδα -ροϊηΐ οὗ ἰδίου 8] ἰοη ἱπ (ϑαπιιοὶ, 
Τηδὲ (Π6 δυῖδοῦ οὗ οὐῦγ Βοοῖβ δὰ λΐπι ἰῃ νον 
ἷῃ ἷδ6 δοοουῃὶ οἵ ἰ86 ζγ8η οὗ ἀοὐ δ δι: ῃουποοσγχοηὶ 
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ἦδ οἶοασ οτῃ [8:6 παιγδίΐοῃ ἐπιγηθα  δίοὶυ 0] οσίης 
ἷῃ εἰ. 111., Πογο 186 γοΐοϑ οὗ (86 αὐνίπε δαἰΐ οομοϑ 
(ο 6 οὗ ϑαΐσοὶ δὲ 6 βδιηδ (ἶτὴθ πὶῖ 186 
τευ οἰ δου ἱτηραχίοα 
δεοϊτδι (Π6 Βοῦδε οὗ ΕἸΣ. Ηδ ἰδ ἱπάθοα ὄβαργεβεὶυ 
οδ]οὰ ὃν (6 αἰνίηῃο νοΐοθ ἰο ὃ6 ργορἧξί; [18 
ταὶ ῥσορβοῖδς ἀυίν, υ ποῖ ΒΘ ῥΡοσίσγπιβ 88 (00 8 
οἴϑῃ, '6 (Π6 δῃπουποδηλθηΐ οὗ {μ6 ᾿αρτηοηΐ οἢ 
ΕἸι ἴῃ (ῃ6 ἢδπλθ οὗ ἴῃς τὰ ; ἴΐ 16 ἰσαο, 1ἰ 189 βαϊά 
οἵ εἰπὶ 'η τοῦ. 20, ἐμαὶ ἢ6 ψἯ88 κπόν ἴῃ 41} ἴασϑοὶ 
ἴο Βα αἰ μὰ] δαὰ οοπβιτηθά (113.}2) δβ 8 ρσοροί. 

Βαϊ ἰδθ δυΣΙΤΙΔΙΎ δίδιοσαθηὶ οὗ ἷ8 ὑγορμοίϊοδὶ 
Υἱροῦ δῃὰ ψοσὶς ἰπ σψασβ. 19-2], ἴῃ ἐλόψε .μ6 
οριίδος “πὶ οοπβγπιδα," γοϊηΐϊβ ὕδοῖκ ἰο {6 
ΒΆΓΠ6 ΘΧΡΓΟΒΕΊΟΏ ἴῃ ἰὶ. 8δ, '6 οοηποοίοα ψιῖ} (6 
τοίοσεηοο ἴο δος δὰ [Π6 οοῃδβίδηϊ γον δίϊοῃβ 
ἔδοτε, ποῖ πδα Ὀορθη τὶ ἴἰ86 οὔδ τηδῦο ἰὸ 
δα}; ΕΥ̓ ἰπΠ6 ΟΧΡΓΟΒΒ χοΐίδγθῃοθ ἰο 1108 
βαχηθ ΒΒ ρσορβοίῖο ΓΤ δῃὰ πουῖ δ δἱ 
{86 καῦχο τὴ 6 Ῥχοϑοηΐοα ὉΠ 6 6Γ (86 δαδεγαοίαἑ ροϊηὶ 
οἴ τῖοτπ. ΑἸ Θβθθ 8] 6] θπηοηΐ οὗ 186 68}}}π0 οὗ 
»τιοδέ τῶ8 ἱπβί τοϊοη ἰῃ ἴμ.6 1,8, (ἢ 6 Δηπου 0 6- 
Ἰηρηΐ οὗ πὸ αἰ γῖηο {}} (1,ον. χ. 11; Ποαϊ. χχχϊ. 
10), ἀηὰ Μαὶ. 11. 7, Ὄσρσθβϑὶυ ἀθοίαγοθ πὸ ἀυν 
οὗ [6 »γίοδὶ ἴῃ ἰδθϑα πόογὰβ: κἴμ6 ῥγίοδίδβ 11 
6.8} Κοὸρ Κηον]οάρο, δῃα (ΠΟΥ 88}}4}} βϑοῖς ἰπὸ 
ἴδῃ ἴτοπι ἰδ του, [ὉΓ ἢθ 18 8 ΠΠΘΒΘΘΏΡΟΙ οὗ 
Βοδνθη;" δηὰ β8ὸ (δαὶ Ῥγορῆθου οὗ δ (Ἀἰ{Π] 
Ῥγιοϑὶ 15 81} [86 ΤηοΥῸ ΠῚ ἴῃ βαιιαθὶ (τ οθ6 
ποτὰβ ἰο [86 ΡΘΟΡΪο, 111. 10-21, δὰ ῃ6 μισὸ δηά 
[86 ῥγϑοίῖοϑὶ πογὰ οὗ αοά ἴῃ {μ6 1,8 ἰὸν ὑπ ὶγ 
οὐηίοη), Ῥθοδιβο {86 ῥγθδίμοοά οὗ Ηἷβ ἔΐπιθ μιδᾶ 
Ῥτονβα 1861 ὉΠ οσ ΠΥ δὰ ὑπ 80]6 ἰο 118] {μῖ18 
ΟἈΠ]ΠἸηρ. Τῇθ ΦὈΤΙΠΟΥ βδογοα ῥυὶθϑίΥ δοί στ ῖςοὴ 
δϑιηποὶ οὐῥούκον (111. 190-21), δηὰ {μ6 τιραϊαϊϊηρ; 
Ῥοεϊἤοῃ θοίπγθθη (ὡοα δηὰ [86 ρθορὶθ 88 δάνοοβδλίθ 
δη4 ᾿ἰπίο το ΒΘ ΘΧΡΤΘΒΕΙΥ δβοσὶ υοά ἰο ἷπ ἴῃ νἱῖ. ὅ 
οδγδοίοσῖζο ἢἷπ 88 {86 (αὐ λμώ, Ῥτὶοβὶ 
πο 18 Βηποιπορα ἤογὸ 'ῃ νοσα. 835, 86. ΤῊΘ οἰοῦ 
δἸΏρ]6 ἰγαϊ 8 ἴῃ [86 ρἱοίυχο δυϊ βδασθὶ. [ἢ (6 
1ϊδὶ οὗ ἰΒοοογδΐῖς ἱπβίστπιταθηΐθ οὐὗἩ [86 βυοοθθάϊης 
Ῥοτοά {ποτὰ 18 Πομ 6 {Π8ὲ πΌΓραβθοθ ἢἷπὶ: ἢ6 β0Γ- 

[Βοὴ 8}1} 80 ἴλγ, (ἢ δὲ Ον ρᾷζο ἤχοϑα 1186] οὐ 
ἰπὶ ἰη βοοκίπρ [ῸΓ δ γϑλ]ζαίίοη οἵ (18 δῃπουηοθ- 

Ἰηδηΐ ἴῃ οοηηθοοϊΐου ὙΠ {Π6 ΓΒ] πχοηὶ οὗἉ [86 
ἰπτοαΐ δραϊμδὲ ΕἸΣ δηὰ ἢἷβ ἤουβθ. ϑβδωθο} 8 
θοαΤηρ δὰ οοπάποέ 'β ΘΥΟΥΥ ΜἬΘΓΟ δα οἢ {πα [μ6 
ἀεοἰαγαιΐοη “6 614}} ἀο δοοοσγάϊηρ ἰο ταὶ ἷβ 1ἢ 
ΤΑΥ͂ Ποατί δη βου], 19 νου βοᾶ ᾿ῃ 20 οἱποῦ {{π᾿60- 
ἐπ 10 ΒΕΌΡΠΕΙῚΟ δηα ῥγίοβι Υ ῬΟΥΒΟῚ 80 ΘΙΩΣΏ ΘΙ 
88 ἰῃ Ὦϊπ|, Αδιγέ λοιδὲ ἰπΠ6 Τογὰ Ὀυ}} Ηἱπὶ 
δοοογάϊησ ἴο 1 ΟἌἼτοη. νἱ. 33; χχν. 4, ὅ. Ηΐβ 
ξταβάβοη ψγὰβ Ηθηδη “{π6 εἷηρον, ἰμ6 Κίηρ᾽Β 
ΒΟΥ ἴῃ [86 ποτὰβ οὗ αοα,᾽" ἔδίμοσ οἵ ἰουτίοθη βοὴ 
δηὰ (ἤγοο ἀδιρηίοσαβ. Τῆθ ἰηύπιαΐθ τοϊαίζοη οὗ 
βαῆθοὶ ἰο {86 ΤΠμοοοσγδίῖο Κἰπράομη ὑπο ν ὅδ] 
διὰ αν, η6 ΤΟΥ 8 δηοϊηίθα Κίηρα, ἷἱβ δῇ 
οὐνίουβ τηϑτΐ οὗἨὨ (16 ῬΧΟΡΒΘΟΥ “86 8}}8]} 
ἘΔΙΚ ΒΟΙΌΤΘ ΤΥ δηοϊηίθα [ῸΣ ἐνὸν." ΤῊΘ τσαϊεϊηρς 
ἃρ οὗ [26 ἰὈΓΘ-δηπουπορα ῥχίοδὺ νγὰβ ἴο [Ὁ]1ὸν 
Ἰαπι Ἰαῖο}]γ οὐ {Π6 Ρυπ:θητηοηΐ οὗ ΕἸ: δηὰ ἷ8 
᾿οῦθο. [ἢ ροϊηί οὗὨ ἔδοὶ βαιηθοὶ δίορθ ἱπίο ἴῃ 6 
ἕλῃ ἰὴ 156 ῥτ εοι βοοά πμϊοῖ ἐμαὶ ἱπάρτηοης της 
δ ῬΠΕΕΙν δὰ ΠΡ Ή-ῬΓΙ ΘΙ τηραϊδίον Ὀϑίγθθη 

χοα δηα (9 ῬΘΟΡΪΘ, 88 15. βῆονσι ὈΥ {16 
αἰοὰ δὰ ὈΥ 16 τῆο]6 πα γδοῖοῦ οὗ ἢ18 πουῖκ. 
Βγ ἰδὲ εἰβὸν τί οὗ ᾿ϊ8 ἰσϑαϊε]οη 4] ταρσχεδοηΐδ. 
ἔνα (86 ΒοΣΘΟΙ ΔΥῪ ῥτἱοθιποοᾶ δα οοτθ ἴο Ὀ6 8ὸ 
δὶ γασίδῃοθ ὙἹ ἢ 118. {ΠΘΟσσϑῖο δἰ χη ϊἤσδποθ δηὰ 
ταϊιδοῃ, ἰδὲ [π6 10] Δ] τοης οὗὨ [18 τυϊβαΐοη οοὐ]Ἱὰ 

ἰο πηι οὗ 6 μιάσπιοπέ αἰτθοί 

Ὀ6 αἰαϊποά, ἴῃ [μἷ8 στοαὶ οἰ εἶδ 'π [6 ἀσνοὶορ- 
τηρῃΐ οὗ 6γ861᾽8 Ηἱδίοσυ ἱπίο {Π6 1ποοοσγαίίς Κὶ 
ἄοπι, ΟὨΪΥ ἰπῃ δὴ ΟΧ σγβογα ΔΤ ΜΆΥ, ἸΕτομεν 

ἱ αἰ νῖηθ οΔἸ Πα, ΟΥ̓ σας δὴ ἱπβιΓαταθηΐ 838 
βασαθθὶ. ΤῊΘ εκἰδίοιοθηΐ, ἰπ (86 οΘοποϊαάξηρ πογάβ, 
οὗ 186 πα] ἰεῖης οὗ 116 {108} ῥγίοσι Ρθίοσο (Π6 
1μοτὰβ δῃοϊηίθα ἐ5 {1816 Ἔχβοὶν (δοοοτάϊηρ ἴο 
ὑπ6 δῦονβ οχρ᾽δῃδίΐοη) ἱπ βδχμι 6} τοϊαίζοῃ ἴἰὸ 
{18 ἱρά οπΠ).---1Ὲ ἐὲ λεία ὃν δοπιὸ αὶ (Π 6 ΡΓΟΡΒΘΟΥ͂ 
πῃ γψοσβ. 80-386, (οοτὰ ὙΠῺ 1 ΚΙίηρβ ἱι, 27, 
ἀπ Ζορορι. ἦ- 11, δ; ὙΠΙ|. 1, 8), τοῖοτβ ἰὸ {86 
ἰγαπαϊἰοη οὗὨ (86 ῥσιοθῦγ αἰρηΐίν ἄζοτω ἴμ6 Βοιβθ 
οὗ Πα ῃηδν ἴο [Π6 πουδθ οὗ ΕἸ ΑΣΑ, δηα ἱμογοίοτο 
ἰδὲ [816 ῬΓΌΡΠΘΟΥ, πῃ τμοΐθ ΟΥ 1 Βοπη8 ραγίβ, 
ὙᾺΒ ΟΟΠ} ἴῃ ΟΥ αὔονγ [Π6 ἴἴτηο οὗὁἨ βοϊομιοῃ, 
(06 μέ Εἰηὶ. 8178 δ., Βευιο]άς, Εἰπὶ. 11]. 
916, ἀῃὰ Ἐννα]ά, Οεβοῖ. 1. 190); αφαΐπδὲ σὨΙοἢ 
ταέηϊαα (Ρ. 16) ῬΓΟΡΟΣΙΥ ροΐϊμίθ οὔὐ {παῖ ὄν 
δέον (ἷ86 σδηρο ἴμ 6 Ηἰρσἢ-Ῥυϊοϑίῃοοά χοιηβί πὰ 
Β1}}} ἴῃ ἰμ6 ἈΠΏ]Υ οὗ πηι Μ 6116 {π6 ποΟΓαΒ 
“ηὰ (6 Πουρβδ οὗ ἴδγ ἔδίποσ," (νοσβ. 80, 31), 
Οἰθασὶγ βμονβ ὑπαὶ ἴῃ 9 ῬγΟρΡ βου ἄοοθ ποῖ βρϑᾶ 
οὗβ δε μνθ ἐπι ἴὄ86 ἈΠΔΣΪγ, δηα ἰδαΐ ᾿π νοῖβ. 27-36 
νὸ ἢδγνθ ἃ βοηυϊηθ δηοίΐοης Ὀγοαϊοίΐοη οὗ 8 
ῬγοΡρἢοί. “ραΐπδί ἰδ6 υἱοῦ (παῖ ἴῃς ῥγορῆθον οὗ 
186 “ΤΑΙ ᾺΪ ῥγίοθὶ"" πτβ, δοοογάϊηρ ἴο 1 Κὶπρε 
ἰϊ. 27 [0]6]16ἀ 1ῃ {π᾿ σοταρ]οῖδ ἐγαπείθγοπος οὗ [Π9 
᾿Ὑ ΤῊ ἐ τχιςλὴ ὈΥ ὑπὸ ἀδροβίίίοη οὗ Α᾽αΙΠ ΑΓ, 
ἴο [89 δι 1]γ οὗ ΕἸοΑΖασ, ἴὸ στ ἤοἢ ΖράοΚ ὈοΙοηροά, 
τ σοσηδιΐς: 1) (μδὶ Ἢ [86 δἀνοοσδίοβ οὗ [μὲ8 νἱον 
Τ6 8} (18 ΤΆΓΤΩΣΪΥ δηὰ 118 βυσοροαϊηρ 11η6 οὗ Ηἷρἢ- 
Ῥυτοϑίδ) 106 ποσάβ οὗ ἐῃ9 Ῥγόρδος οὗ 8 
αὐ θῷ Ῥοῦβοῃ, ποὺ οὗ βονογαΐ, Οὐ οο δαί νοὶγ οἵ 8 

: διὰ 2) ἐΠιαΐ, Ἱ Ζαδοῖϊκ ἰ8 Βε]ὰά ἰο 16 
ΑΔ] ῥΥἹοβι" 1η ΒΟ ἴδ6 Ῥγορμοῖϊς πογὰ 
Ὅ88 [Ὁ]6]16α, ἢΐ8 Ῥοσβοὴ δᾶ ΜΡ Α ἃ Βαᾶγνο Ω0 βΌ ἢ 
ΘΡοσἢ-Π δἰ ἰΠοοσγαῖΐο εἰρη ἤοδηοθ ἴῃ (Π6 18... 
ΤΟΓΙΥ͂ 88 Ἧ6 βου)]ᾶ Ἔχροοὶ ἔγομι [Π6 ῬΥΟΡΉΘΟΥ͂ ; [Π68 
δχροοίδιϊοῃ ἰδ βαίδῇθα οὨ]Ὺ ἐπ ββδυλι οὶ Β ὑσὶ οβι]γ- 
ΡΤΟΡΙΠοΙδοα] οπιϊποηοο. ΕῸΣ {μ6 τσοβῖὶ, {πΠ6 τοσαβ 
ΟΥἹ Κίηρε!.. 27 χῖνο 0 μτουῃὰ ἴογ (Π6 ΟΡ θη 
ἰπδὲ {86 ἀυαηνα ἷῃ τοσ, 85 ἷβ ἱη ἰΒϑὴ σοίοσσοά 
ἰο Ζαάοζ (Τ᾿ ἈΘΠ᾿ 18), εἷποθ [Π6 Ῥάββασθ, μανὶπρ' ἴῃ 
νον ΑΔ ατΒ ἀσροαίϊ(ἑοη, 18 βροδ κῃ ΤΠΘΓΟΙΥ͂ 
οὔ {πο ΔΙ] ΒΙτ οηΐ οὗ {πὸ τ χοδίθπϑα ρυπὶβῃτηοηϊ οὗ 
ΕΠ1}8 ἤοῦθο, δῃηά ποὶ αἱ 4]}} οἵ [πὸ δι} Π] πηοηΐ οὔ {Π6 

1ενθ ρατΐὶ οὐ [86 Ῥσορῇθοῦ ; {ποτα 18, {Π 6 γὸ- 
ΟΥΘ, ὯῸΟ ΟΟΘΟΑΔΙΟῺ ἴο ἐρεῖ (σἰ1}} ΤὨοηΐ 5) οὗ 8 
ἔα]θθ οοηοορίίου οὗ (πἰβ ὈγΟΡΠ ΘΕΟΥ͂ 88 ἀρῶν 88 
ϑοϊοσμοιβ 6. ΤΏ ἸΟῪ ργιεβίϊν ροδιίΐοτ, τ ἈῚΟΝ 
ϑδιηιοὶ ἱοοῖκ ἱπ ἷ8 ο811ΠΠ}πγὺ 88 Ψὰ [ δηά Ῥχορῖιος 
Ὀοΐοτο ἐμο [μοτὰ δῃὰ Ηΐε ρθορ]οθ, ἴδ »γίεδιἐψ τοογὰ, 
Ὀγ πβἱοῖ (1Π6 τα χαϊδῦ ῥσιθδίποοα οοσιρ]οί Εἰ  τὸ- 
μον ) δ κιοῦς 88 ΠΡ ΜΜΩΓ θοΐπθοι Φοιονδῃ 
δη Ἷ8 ῬΘΟΡΙΘ ἱῃ βδουϊ ῆοδ, ὈσΘΥΟΓ, ᾿π θοθβαῖ ἢ 
δηᾶ δὰν : 8πάὰ 186 ΒΊρΒ ἢ γέμαὴ οὐρηῤώρσας 
οαἰέπσ, ἴῃ τ ΠΊΟΒ Ηἷβ “ ἱτηρογίδηϊ, Ββαογοὰ ἀυγ τ δϑ 
ἰο πῶὶϊκ Ὀοίοσο ἰἢ6 δηοιϊηϊοα, [86 Κίηρ, ποσὰ 
]ετδθὶ τῶ ἴο σχϑοοῖγο ἰβγουμῃ πὶ, τ 116 [86 
Αδγοηΐο ῥσίθδίμοοα [6]] ἴοσ ἃ ροοὰ σης ἰῃΐο βυςο ἢ 
οοηϊοιηρῖ, (δὲ, ἱπ (86 ὉΠ γΟΓΒΆ] ποροοί οὗ ἀἰνῖῃο 
πΟτΒηΐρ, 10 μδαὰ ἴο ὈδοΩ ΒΟΠΟΙ δηά βυρρογί ἴἔγοιτλ 
ἷτη, δηα Ὀδσβιηθ ἀοροπάρηϊ οἢ {ἢ 6 ΠΟῪ οΥοῚ οὗ 
ἰπἰηρα Ῥαχαη ὈΥ βδιαμε],᾽ (Ὁ. ν. ον] Ἐ),---ἰμεβὸ 
Κ(ΐηρδ ῥγοῦθ εἶνος ἴτοτῃ ἐπ ἐποοογδιῖο- ΕἸ βίου 68] 
Ροΐηὶ οἵ νον, ἰῃ Εἶπα ἰδ [141]. {Π 6 ῬΤΟΡΉΘΟΥ οὗ 
[86 {Δ᾽ {0] ῥχοσί. 

[Εουν ἀἰδδγοης ἱπιογρχοίδϊξσοηβ οχρδΐη ἰδ6 
“ {ΑἸ 0} [Ὁ] ῥυοδὶ ἢ ἴο 6 βδιυυοὶ, Ζαάοκ, ΟΠ τὶδὶ, ΟΣ 
ἃ Ἰπ6 οὗ Ῥτγίϑδίβ, ἱποϊυὐΐϊης βδιηιθὶ δηὰ Ζϑάοϊι, 



84 ΤΗΕ ΕἸΒΒΤ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΑΜΌΕΙ, 

δηἃ οὐ]πιϊηαίηρ ἰῃ ΟὨτὶδῖ, [80 ᾿δδϑὲ βθϑῖηβ ἕο Ὀ6 
{86 ΟὨΪγΚ ὑθῆδῦϊθ οὔθ. 1. Υἦο Ἔδηποι τοαιτίου (86 
ΤΟΡΠΘΟΥ͂ ἰο βδιμθοὶ, ἴος 1) ἴ86 “οβ}} }δμοά 

ἰο.56᾽ Ργομχϊβοὰ (89 (Δ {ὰ] Ρῥχὶοσὶ 18 ΟἸΘΆΓΙΥ 8 
φγίοοιν λοιιϑα, 88 18 ον ϊάθηΐ ΤΌΣΩ ἃ σοταρδγίβοῃ οὗ 
γογ. 35 ψ|} νόσβ. 80, 81, σμογο ἐμ6 Θνου]αβιϊηρ 
οἴδοἶα] βιοογαοίαι ομδσγδοῖοσς οὗ (1.18 ἤουβ 18 Θοῦ- 
ἰγβϑίοά τι τ (6 14]] οὗἨὨ Ε]1᾿ 8 ῥγίθθε Υ Ἀουδθ; δηὰ 
βϑιμποὶ Ἰοαπάθα ποὺ βυορ!; ουθθ. 2) Ε}}᾽}8 Ὠοῦβα 
ψ͵8 ποὺ ᾿ταπηθαϊίο]Υ ἀορτῖνοα οὗ ἴ86 Εἰ: σιοϑῦ- 
ἢιοοά, ΠΟΥ γὙὰ8 10 δὲ 41} ὀχοϊιιαθα ἔγοϊω ἰδ Ρυλοϑῦ- 
μοοά. Ὁ ἴο ϑοϊουλοῃβ ἴλπη6 ἀοβοθηάδβηίδ οὗ ΕἸ 
τΟγΘ ΠΙσἢ -Ὀγϊοβθία, απὰ (86 6 π͵ Βο]ὰ ὑπαὶ 18 
ΤΆΤΑΙΙΥ οοη πυρὰ ἰο οχὶθ. ΝοΥ ἀϊὰ δυο) βυο- 
οοοά ΕἸΣ ἱπιτηθαϊδίοὶΥ 88 Ῥτίοει δηὰ Φυάρο. 8) 1 
ἐβ 8ὴ ἱπηροτγίδηϊ ἴδος {παὺ αι! ὶ 18 ΠΟΤΏΘΙΘ 
ΟΔ]οα ἃ ῥγοϑὶ, δὰ 10 18 δὴ οχδρμοσγδίζοη οὗ [18 
Ῥοβίοῃ ἴο δβοσῖθθ ἴο ᾿εἷπὶ ἃ οοπιρίοΐθ βδοογάοίδὶ 
Ομαγαοῖοσ. Ηἱἰ8 πιραϊαίοτίαὶ ποτὶς Ὀδ]οηχοά ἴο ᾿ὐτὰ 
ἸΑΓΡΟΙΥ͂ 88 8 πιαπ οὐ Οοα, ἀπὰ βἰ πλλ]αν ποσὶ ττϑϑ 
Ῥογίοσιηθα Ὁγ Μοβοβ, αν α, Ββοϊομμομ, ποπθ οὗ 
ΜΒοῖα βορὰ 88 ρτιθείβ, [ἐ ἴ8 ἀουδιϊα! πΠΟΙΒΟΥ 
βδιηυθὶ βδοσιβοθα κδἱ 81], βι}}} ογθ τδοῖμοῦ ἢ 
ὈΒΌΔΙΥ͂ ρογοσλθα ἰῃΪ8 βοσυΐοθ ΤΏ ΡΘΟρΙΘ 81Ὸ 
Βαϊά ἴο ἤδγο ββογι βοοά (1 ὅλῃ. χὶ. 15), εἰ ἡεϑ 18 
ΡῬΓΟΌΔΟΙΥ τηοδηΐ ὑπαὶ μον αἀϊὰ [Ὁ τπτουρ [86 
Ῥτιθϑίβ, δῃὰ οῃ 8 (1 ὅδμμ. 1χ. 13), βοθῆγβ ἴο 
δχοϊυάθ ϑδμλαθὶ ἔγομι ἴῃ δοῖ οὗ ββογϊ ῆοο. Αἱ 
ΔΩΥ͂ Γαΐθ 8 ῬΟΥΟυτάδηοο οὗ βδοσι ἤοΐδὶ βϑοσυΐοθ 
ΤΑΔΥ͂ ὉΘ Θα 88 Οχίγαογα ΠΥ δηα ὑῃοῖποίαὶ 
Ε1κὸ [μδἱ οὗ αἱάοουι (Φυάρ. νἱ. 26, 27) δῃὰ ϑδοῖο- 
τὴ0ὴ (1 Κίηρ 111, 4). Βαϊ 1ὲ 18 ἔσο ἐμὲ δα} 
118 ΠΟΥΘ Κηος 186 οοποορίϊοη οἵ ἰδ ἐμδοογαῖῖοδ}]} 
ῬύΓΟ δηὰ (δ Π0] ῥσὶοδὶ ἰῃ οοηίγαδὶ πῖίρ (ἢ 6 πὶ 
Βοοιῖηρ δηὰ ἱπηπη γΆ } γ οὗ ΕἸ} 8 βοῦϑ. Ηδς νγῶϑ 
1ῃ6 ἢγϑὺ ῥγοϊοϑι ἈΡΆΙΒΗΙ (πεῖν ῥχγοίδῃθ ροσνοσζαίοῃ 
οὗ ἰ8Θο δΒΟΙΥ οἱξοο, {πὸ γεὶ χορ! ῆοβδίίζοη 
αἴνιον Ε118 πιο οὗ ρυτο-βοδγίθα βογυΐοθ οὗ (οά. 
1. Ἐδβηὶ, Αθαυθδπθ] δῃα [ἢ τηδ]οσῖ γ οὗ τηοάοτῃ 
ΘΟ ΘΠ δΙΟΙΒ ΒΌΡΡΟΒΘ [Π6 χοΐίδγθησα ἰο 6 ἴἰὸ 
Ζαάοκ, ΟΠ τἰβιίίδῃ τυ ΟΥΒ υϑῦ8}} }7 δαορίϊηρ 8180 
6 Μοβαϊδηΐς Ἰηἰεγργοίδιίοη. Απά, ἱμβουρμῃ 1 
Κίηρβ ἰΐ. 27 τηθη θη8 ΟἾΪΥ ἐπ ἀδροκϊίοῃ οὗ 
ΑΙ ΔΙΒΑΓ δὲ ἔμ ἐπ] ἢ] πλοπὶ οὗ {86 μάρτηοηΐ οἡ 
ἘΠῚ Β Βουβα, γοῖ {π18, (ἈΚοὴ σὴ νογ. 86, σδῃ 
ΠΑΡΑΪΥ Ὀ6 ἀϊβδονθγοα ἔγοτα {π6 ᾿η9ἰ4]]ἴοη οὗ ΖΑ- 
ὍΟΚ 88 8016 μὶρῇῃ-ρσγίθδί : ἐπ6 ὅπα] δχοϊυβίοῃ οὗ 
ἘΠῚ 8 τοργοβϑϑηίδινο ἰβ [0] οὐσο ἱτηπμοάϊαίοὶν ὈΥ͂ 
186 οἰονδίίοη οὗ (9 Ζβαοκιϊο ἕδη !γ, σοὶ οοη- 
ἰἴἰπυοβ ἴῃ δὴ πῦστοκοη ]1ΐπθ ἰὸ (ιτίδὶ. Τηδὶ 
[τὸ Ζδαοκίνθβ σοῦ {86 σὰ αἰγἹ πο] γοδρροϊηϊοα 
ὑπο 18 ΔΕβα πιο (πτουσῆῇουΐ [86 δ Πονίης 

Κθ οὗ {π6 ΟἹ Τοβιδιημθηὶ, δηὰ θβρϑοΐδ!]ν ἰὴ 
ΒΌΘΝ ῬΔΑΒΑρΡῸΒ 88 ΕΖΟΚ, χ]ῖν. 15, (ᾳυοίοα Ὀγ ΚΑΙ). 
Ἐγατηδη 8 Οὔ] οί οὨΒ ἰο {18 ὙἹθν ἀο ποὶ βϑοπὶ 
οομοϊαβῖίνο. Ηδ ἀγροθ: 1) {μαὲ (ἢ6 Ῥγορῇ θοῦ 
(γογβ. 27--37) βρθβκβ ποῖ οὗ ἃ οδηρθ εὐδλὲπ τῃ6 
Αδγοῃῖὶς ἔβγα, Ὀυΐ οὗὨ 4 Ββοιίλῃρ δβάθ οὔ ἰδὲ 
ΤΆΓΑΙΙΥ ἰῃ [ΆΨΟΓ οὗ 86 ποῃ-Αδγοηΐο ρῥτίοδι.---Βαὶ 
{Π18 1β ἠοῖ (86 ἀθοϊδσδοη οὔ 1:8 Ῥσορ θοῦ, (νϑσ. 
80 Βρϑϑῖβ οἵ [1:6 ὁχοϊυβίοι οὗ υπππου ΠΥ τθιηθοσα, 
δηὰ [Π6 Τϑίβγθηοθ 18 ρἰαΐη]γ ἰο Ε]}}8. ᾿πητηοάϊδὲθ 
ἸἈΤΑἸ]Υ), δὰ ἷβ οοῃ γϑαϊοίοα Ὦγ τῆ βοίβ οὗ ἢΪ8- 
ΤΟΥΥ ; ἴον (6 Αδγοηΐς ῥγεβδίμοοά ἀϊἃ οοπίΐηυθ ἴο 
1μ6 6ηά, σβ}]9 [86 σμδηρθ δππουποοὰ (γον. 86) 
Ὑ88 ἰο ἴδῖκο ὈΪδοθ 1 [86 ὨΙΒίογυ οἵ 15τδ6]. βατασοὶ 
ἰουπάοἃ Ὡ0 ῥγίθβε νυ ἔλη]γ, δηά ἐμ6 τοϑισϊοἴζοη 
οὗ {μ6 ῬΡΟΡΒΘΟΥ ἴο Βΐπι δίοῃθ 18 ποΐ ἰῃ Κοορίης 
χὰ τΠ0 Ὧ6Β8 οὗ 118 ἀφοϊαγαίίομβ 2) Ὑμεῖ 
ΖαδοΙς 'τγδϑ ποῖ βρβϑοὶδ !} ν ῥσοπιϊποηὶ, ἀπά ἀοδβ ποὶ 

ΘΧ ΠΣ 11 ἃ Θοτητιδπάϊηρ Ομ γδοῦοσ οδηποὶ ὃδ6 ὑτροᾶ 
διχαϊηβί 818 ὙἹΘΎ,, δ᾽ ποθ (86 ῬΓΤΟΡΉΘΟΥ Ὀγοπιῖ868 μοῖ 
πιο! θοίυλ} νίροσς ἰῃ ἴθ “(δι λῦι ῥγιοβε  Ὀυϊ 
ἱμοοογαίίς ΟΠΟ141] ΡΌΓΠΥ δηὰ ΡΕΓΒΟΏΔΙ ροα]ΐποβα, 
ὙΠΟ Ζϑαοὶς δπὰ ἷ8 ἀσβοθπαδηίβ ἰῃ ἴ[Π6 πιαΐῃ 
χβλρίϊοα, 111. Αὐυρυδβίΐπο (06 Εἶν. Ποὶ 17, δ) 
Θχρ  δἷῃβ ἐδ6 με: ΠΟΓΘ δῃπουηοοά ἴο ὃ6 ΟἸγὶβὲ 
ἈΪΟΠΘ, θαδίησ πὶβ ν᾽ ον οὐ ἰῃ6 ὈΣεδα ἢ δηὰ ἤλ] ηοβ8 
οὗ 186 Βἰδίοπηθηίβ τηϑάθ δρουΐ ἢ, ΤΒΘ ἰοχὶ 
ἄἀοοβ ποὶ δ] ὁ [18 ὁχοϊ υδὲνο σχοΐθγοποθ ἰο ΟἨ σίεῖ, 
Ἰοοκίην ῬΜΘΙΣΙ 88 ἰὶ ἀοσα, ἴο {π6 ἱμοη οἽχιβιης 
ΟΥΘΡ οἱ ιΐπρβ (88 ἰπ σοῦ: 86, ποῖ Αὐρυβίηθ 
ἰπογργοῖβ οὗ 9 ον 8}; ῥσγίοβίβ οοταϊῃρ ἰὼ πΟΓΕΙΪΡ 
ΟἸὨσ δι), θαὶ 1 ἸΏΔΥ τρόπις Ηΐτ, οὐ σϑίῃοσ ροϊηϊ 
ἴο Ηἰπὶ 88 ἐπε οοπμδυτητηδίίοη οὗ {πα δ] 688 
ὙΠΊΟΙ Σΐ ὈΓΟΙΏΪΒ68Β.: δηὰ ἰἢ6 ΤΟΥ ΚΑ] [Ὰ]ΠῸΒΒ 
οὗ {πὸ ὑθύτωβ ἴῃ γϑγ. 86 Ὠδίυ γα Πῦ 1688 08 ἰο {π18 
Ἔχρίδηδίίοη, Ι΄. {16 Ῥγορῆθοῦ Βπ68 8 ρατγίαὶ 
{1 Π]πποθὴὶ ἴῃ βδιαυοὶ δηὰ ΖλύοΚ, δηὰ 8150 ροϊηΐβ 
ἴο (Ἰσῖϑὲ, (ἤθη 1 που]ὰ βοοπλ ᾿οβὶ ἴο ἰϊ 88 
ΔΗΠΟυ οἷ ηρ 8 11η)6 οἵἉ 1331{π {1 το πὸ ψου]ὰ ἀο 
(οὐ β ψ}1}} 1ῃ 10}}] οἴἶοῖαὶ δῃἀ Ῥθυβοῦδὶ ΒΥ ΡΘΗ͂ 
πῖ Ηἰἷβ ἰατ. ΕἸγϑὶ οολοβ δαὶ, ἢοὺ ἱπαοοά 
8 ΟΠοἷΔ] ῥσεβί, Ρυΐ 8 ἔγὰθ σοργοϑοηίδινο οὗ {μ6 
Βρ για! 1{γ οὗ ἰδ 6 ἀνθ ΒΟΓΨΊΟΘ (Β00 1 ὅδπλ. χν. 
22). Ηο ἰδ8 Φ]ονοα ὈΥ Ζαάοϊς, (6 (ΔιΠῸΓ οὗ ἃ 
Ἰοηρ 1η9 οὗ ῥγιοϑίβ, π8ο (τ ΤΩΔΩΥ͂ ἀοίοοί8) ἴῃ 
{πὸ πηαῖπ Ῥγόβοσνο δπιοηρ (ἢ 6 ῬΘΟΡΪΘ δπὰ ἰὴ (86 
ῬΓοβοησο οὗ {μ6 Κὶπρ (6 ἡἰαδααιεπίαὶ 4648 οὗ 1[λ6 
βδογ οἶα] βοσνΐίοθ, δα δΓὸ ἃ ἴγρε (ΕΖ. χὶῖν. 15) 
οὗ {π6 ρμογίοος ργϊοβιίμβοοά 1ηΐο σ ῖομ {ΠΟΥ ἅΓῸ 
ΠΏΔΠΥ τπογροὰ, Τὸ (δ)8 Εγάϊηδηη οδ]θοίβ {παῖ 
1π0ὸ Γοΐδσγοησθ 8 ΡΙαἸΗ]Υ (νον. 80) ἰο 16 ῬΟσϑΟΙ, 
84 ποί ἴο 8 θοὰγ οὔ ταθῃ ; θυὶ δ ἰτηβο ἢ ὑπ ογ- 
βία ἴμ6 “ δηοϊηϊοα," πῃ π ]οἢ (86 ἜΧΡρσοβϑὶοα 
οὗ βἰπρίθηθαθ ἰβ ἠοΐ 1οβθ αϊδβίϊποι, οὗ ὅδ} δηὰ 
Πανὶ ἃ, [1 [86 δῃοϊηϊοα ͵β ἰο ὕθ υπάετβίοοά οὗ 8 
Ἰὴ6 οὗ Κίηρβ, ΨΥ οὶ (6 ῥγχὶοδὶ οὗ 4 πὸ οὗ 
ῬΓΙΘβίβ ἢ- - [118 δὶ νἱ ον ΤΠΘ ἢ ΒΘοπΒ Ὀοδὲ ἴἰο τηθοὶ 
16 ἀριηδηαβ οὗ {μ18 ΘΟὨΙῬΕΒΘα]γ ΜΠ ΟΠ]: ῥαββαρο. 
866 Καὶ] δῃὰ Ὑγ)ογάβποσί ἐπ ἰοοο.--- ΤῈ.]. 

ἩΙΒΤΟΒΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΤΗΕΟΙΟΟΙΟΑῚΙ. 

1. Τὴο “ἤδη οὗ αοἀ᾽ νῆο, Ὀγ αϊγίηθ οοχὴ- 
ταϊβαίοη, ργοαϊοῖβ ἴη6 Ῥυῃίβῃμηρηὶ οὗ ΕἸΣ βδῃηὰ ἢΐ8 
Βουδβα ἰβ ἃ ῥγχοοῦ ἐπαὶ (πὸ ρὑγορλείς σὶ, ΤῚΝ. ἀΡ- 

δροταάϊοαϊν ἴῃ (6 Ῥεγϊοὰ οἵ {86 Φυάροα, 
[μὰ ἐπ τιΐ8 15 μι] ΟΥ̓ οἷοβα ποὺ γοί ἀϊβαρροαγοα, 
Αδον Σὲ δα θθϑη βαϊὰ : “ΓΠ6ΓΘ δοβθ ποῖ ἤθῆοθ- 
ἔοσί ἢ ἃ Ῥγόρμοὶ ἴῃ [βγδο] ἰἶ Μόοβοβ, Ὑποηι (Π 6 
Τοτὰ πον ἴο ἵος᾽ (Βουῖ. χχχῖν. 10), πουοῦ- 
{Π|61688 ἴη {πΠ6 πιο οὗ 1π6 Ψὰ ὈΥ σχποδα ωοογὰ 
88 ΒΡΟΚΘΩ δοοοσαϊΐηρ ἴο {π6 αἰν]ηθ ο8ΠΠ[}Πὴρ δηά 
ΟΟΠλΠλ βϑίοπ, {{|6 ῬΘΟΡ]8 ῃδὰ ἴο ρονϑστ {ΠμΘβοῖυ θα, 
ἯῸ 866 ργορἧξον ΤΕΡΡΓΕΆΕΙΒΕ 1ῃ ἴΠ6 (οἰδοισίπο πο 
αἰυϊδυαΐα: δαάρ. 1ὶ., 116. πιεδβόησεν οὐ ἰδὲ Σονα, Ὲ 
ὙΠῸ ΟΟΠΊΘΒ ὕ} ἴγοπι ΕΟἸρᾺ] ἴο Βοοιπ), δηὰ ὁχ- 
Ἠοσγίβ ἰΠ6 1βγϑο ἴθ ἴο γχεροηΐδποο ὴ [86 ἤδιηο οὗ 
(6 Ιοτά: ολαρ. ἷν., {ὑπὸ Φυᾶρε 7 εδοταλ, “0, 
ΘΧΡΓΤΟΒΒΙΥ ἀοβουϊ ροα δ8. “ Ῥτορἢιοίοβϑβ,᾽" οοπιῖ ο5 
1ῃ οΒοοα οὔ υᾶρο δηὰ Ῥγορβοί, θεὶς ΒΘ ογρδη οἵ 
Φο μον ἢ Β σοταγηη δι! Οη8; ΟἾδΔΡ. νἱ., (6 Ῥγορὴεί 
ΠΟ Μὸ8 βοῃὶ ὉΥ ἴπο 1 σὰ δ8 Ηἰβ "ιββεη σεν, ἴο 
τορυΐα Ιδγδθ] ἴογς {μοὶ ἰάο]δίγ,, δὰ ἰὼ οἃ]]} 
Οἰάδοι ἴο ἀοϊῖνον Ιβγϑοὶ ἥοπ ἰμ6 ΜΙαδΗ ἰδ 
βθοηᾶαρο. ΤῊῆθ οοπίοηι οὗ {π6 Ῥγορμοίίος ἀθοΐδ- 
ταίιζομβ, ἴῃ οορίηρ πὶῖῃ (πὰ Βἰβίοτυ οὗὁὨ (16 {Ππ 68, 

Φ[1ἰ ἰ5 ἀουθε{] τ ποῖ ΠῸΥ (Π6 πιαίαξ σλἢ Ὁθ οοῃμαϊαάογοά 
οἴδοῦ ἐμὴ ΔῺ δΔΏ6].--Τὰ 1]. 



ΟΗΑΡ, 11. 27--36. 8ὅ 

ἐδ: δηπουποετηοηὶΐ οὗἩ ἀϊνίηθ ρα βηπιοηὶ ἴον [86 
ῬΟΟΡΙοδ ἰαΟΙΔΙΤΥ τπγουρῃ [μ6 ορρτγοβϑίοη οἵ 
φηοιαἶοβ, Ἔχ οσίδιϊοη ἰοὸ σοροῃηίδῃοθ, Ῥσουὶδθ οὗ 
ΒοΙρ. 

2. Τα ὑνίετπαὶ ἀοοϊδπα οὗ (λ6 ἰδοοογαῖίο ἔδεε οἵ 
βῃμονγοα 9617 1π (μ6 ο]οθο οὗ ἱμ6 Ῥο- 

ἰδα δὰ ΤΙ ΠΟ ΡΑ ΠΥ ἴῃ [Π6 οοττυρίίοη 
ἐλ αβην δεν μὰ 88 οαυδ6 δηἀ οἴεΤοί. [Ιὴ 
ἱμογαοίοσο, ἴο [Π6 ργεδδίν τηθαϊαἴλου Ὀοίτγοοη 

Αοὰά δῃά πὸ Ρϑορῖοϑ, ἰβϑγὸ γγᾶβ ποοάϑὰά δ ἱβοσοιρῇ 
τοϊουταδοη δῃηά 8 γϑ- βίδ Ὁ] βτηθηὶ οὗ 186 Ῥγοροῦ 
ἵπποῦ γεϊδώοηυ Ὀοίπθε ἴθ ΕΥ̓͂ 8 ἱττθ ῥυίθθί]Υ 
ταραϊδίίοη. ΕὉΓΣ (8 τϑραϑοὴ (ἢ6 ργορἢοίϊε δη- 
πουποριηοηῦ οὗ {πὸ “ΤΑΣ 1], ἔγὰθ ῥὈυὶθϑι᾽" βίδῃηβ 
δὲ [Π0 Ὀορτπηϊης οὗ (6 ὨΘῪ οὔ, δηᾶ, δὲ (ἢ9 
οοσμπθηοοταθηΐ οὗ (ἢ6 ὩΘῪ ἰποοογαίίος ἄδνοὶο 
ταρηΐ, μ85 8 ΘΡΟΟΒ-Τ ΔΚ τρ {] Β]τηθηὶ ἷπ βδμλιο 1} 8 
Ῥότθοῦ δηά ποσὶς, ἰῇ σΆ1οἢ [86 ΡΣΙΘΘΟΥ αἱὰθ ͵8 
οδϊοῆν ῥτοζηϊηοηί. 
3. 16} 18 ἰῃ [818 τεβροοὶ ἃ οὗ ΟἸ τίει; 

86 Ἰάοα οὗ (9 ῥχἰοδί ῃοοά, ἃ8 μεσὸ ἴῃ νοῦ. 8δ οχ- 
Ῥτεδθοα, Ἰουμὰ ἴῃ 84]] 118 ΘοΙαρ]οίοβί δηά 
τηοϑὶ ὉΠ ΤΈΣΕΔ] {] δ] τηοηΐ τη ΟἾ σι Εἰ σἢ-Ῥσίοθα 
οὔἶδος οἵ τηοὐϊδίον Ὀοίτγθοη αοά δηὰ πηδη. 

4. Τς οοποορίοη οὗ ἴπθ λοπον οὐ αοἄ ἀπ οὗ 
ξαοοίησ Ηΐτὰ 18 ἱτηροββῖ]ο, σἱϊμβουΐ τμ6 ἰάρα οὗ 
[86 Ροῖβοπδὶ Πἰνὶηρ αοἷ, δπὰ πἱτοαὶ ἰπ6 6χ- 
ἰκίϑηοο οἵ ἃ τοϊδοῃ, οί Ὁ] 186 Ὀγ Η πη), Βεϊνεθθη 
Ηΐπι, 186 ᾿ἰνίηρσ σά, δῃὰ τηδῃ, ἰῃ πηϊοῃ (ἢ 6 
οὐῃβοϊουδηοβδα οὐ δὺβο  υἱθ ὌΠ ΩΣ οῃ Ηΐπι ͵8 
οὐπῃοοϊρα τ ἢ {μδὶ οὗ ἐΠ 6 ὑναλϑ ἴο θ6 Βοασ 
οοπβοοσδίοα ἰο Η πὶ δηά ἴῃ {6 ΠΟ] 1} Η τα. 
ΤῊς ἀροϊαγδίίομ “86 γῆο Κηονβ Με," εἴα. [νϑγ.ὄ 
80] Ἔσργεββοβ (0 τγίσλίοοιδ ργοοοάυτθ ῃ τορατά 
ἴο [186 ΤΟΟΟΡΉΣ ΠΟ ΟΥ ΠΟΠ-ΓοοορηϊἝίοη οὗ Ηἱβ 
ΠοθοΣ ὉΥ͂ τη6ῃ. 

ὅ. Ὠρη {μ6 μυ]] οὗ ἴΠ6 οοστυρίζοη δὰ ἀθοϊδηθ 
οὗ (86 τε] ἱρ] δ. ἸλοΓΆ] 118 οὗ {16 ῥρθορ]θ γεϑίβ οῃ 
κδοὸ Βουδα οὗ 1Π6 πο ὴ “ἰς 18 Ὅπηο (Πδὲ ἰπάρ- 
Ἰηθηὶ βου α Ὀερίη δἱ (86 πουδο οὗ ἀοἀ;᾽ 1 Ῥοεὶ, 
ἷν, 17. 

ὃ. [ΤΊ6 ναϊκίηρ οὗ ἴῃ ῥχίοαεὶ θοίοστο Φϑον δ ἢ Β 
δηοϊηϊοα ᾿ηάἀϊοδίοα 8 ἀοδηϊ βορασγαίίοη δοϊπθθῃ 
16 ἐδοργάοίβὶ δπᾶ ͵πα ϊ!ςοἷ4] οΥ ΕὐΥ ΠΉΠΕ οἴἶοσα, 
διά ἃ οογίδϊ ἢ βυθοσαϊπδίίοη οὗ πο ἢγεϊ ἰο ἰῃ9 
βοοοῃά, ΤῊΒ 88 δ οομαϊοῃ οὗἉ [ἢ 6 δυονῶν 
Ἰετϑο!  Ἰ8ἢ αἰδίθ, δηα ΔρΡοδῚΒ 1π ῬΓΌΡΘΟΣ ἴΌΣΤα 
πθάον αν, 86} βϑοπιβ ἰο αν δχογοίβοά δὺ- 
(ΒΟΠῚΥ ον (6 ῥυγὶθοιμοοά, θυΐ ἴῃ αν ἀ Β ἐπ 
6 τοϊδοη οὗ ρο  1ο8] βαβογαϊπαιίοῃ ταϑ Βταὶ 

οἵ ἰἢ6 

υηϊοὰ τι εἴποοσο στο ρίουβ ἁηΐ οὗ Ποασί δηὰ ᾿ ῬθΘΏ 
δηὰ (Π08 ΟὯΘ ἰδίκοη ἰοναγάβ ἐπ 6 

Δα οοτηρίοὐο ἕοστ (Κὶ Ε, ῥτορδεί, ΡΓΙοβ) 
πΠΟἢ τγαδ ἴο βῃδάον ἰοσίἢ (ἢ οὔἶοο δῃὰ πουὶς ὁ 
ΟἿ τῖει.---Απα, 86 οὗ Ηδῆηδθ᾽Β δη(εἰραίίου οἵ (μ8 
ΒΚ; δὴ ἯΙ ΙΗΔΥ͂ ΒΑΥ͂ Οὗ [Π6 ῥγϑάϊοίζοη Ὀγ (ἢι18 πιδῃ 
οἵ οὗ ἴΠ6 υπηϊϊοὰ Κἰηρ δηά τοδὶ, ἰῃδι 1. μδὰ 
1 σοοί ἴῃ {86 ἴδ]: ποοᾶ οὗ (π6 ἰἴτηοα, τ ΒΊΟΝ, δα ἱΐ 
εχϊνίρὰ 1η ἰΐ8 ἀἰδιλποίοαὶ διὰ ἱπιθηβοαὶ ἔοστη ἰῃ (ἢ 6 
Ἰηοδέ βρὶ (81 τη 58 οὗὨἨ (6 παίίου, τταϑ χυϊἀοὰ 
διὰ εἰοναίο δηὰ ἰηϊθηείβοα Ὀγ (μ6 Ββρὶτὶϊ οὗ αοὰ 
Ἰηίο ὑσουϊδίοῃ διμὰ ρσορθθογ.--- Ὲ.]. 

ἘἨΟΜΠΓΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΕΑΟΤΊΟΑΙ, 

γεν. 27. Α πιαη οἱ αοα. 1) Ἠΐε οδῆοθ ἰβ ἴο 
οοΙΏ6 ἰο (ἢ6 Ῥοορὶα τὰν “ΤΡ ὰΒ βαί ἢ (6 1, οτά."» 

ἱπαρί γδιΐοη Ἵδηποῖ ΠΟΥ 6 οχροοίοα, 9 
" ΕἸ ὙΤΟΘΕΊΣ ΓΑΣ 564 ἤτοπι 186 βου ρ- 
Τὰ, 111. 17) 

ΤΏΔΥ Ὧρ 
111. 17). 2) ὙΒΘη οδ]]οὰ ἰοὸ ρἷνϑ ἔστε (2 

ΤΘθΌϊΚο5 ἐπα πασηΐηρα, Βα Βῃου]ὰ ἀ0 ἐΐ τῖτὰ ἴδ: ἢ- 
ΤᾺ] Π6βα, βου θη Υ, δηὰ ἰθμάογηθβα.-- - ΤῈ... 

θοῖτα δεινά νὴ ἀκθε γϑύμαδ ἐδ τ νηβὰς ᾿ πδί 1, ευἱ α 8. λουιδε. 
᾿ Ιοοκίηρ θδοῖκ ἰο "ξΑδηλς πρὸ ΒΝ Αν ἀνεθομεαῆα 
[0] ά Ἄχ! άοη οἵ 6 Ὀρηθῆϊ οὗ αοὐ᾽β 
γοτβ. 27, 28; 2) [οοκίηρ δγουμά ἀροὴ ἰμ6 ρῥγε- 
Ββοηΐ, 1 ἰοἰα Βείοσο ΕἸ Ηἰβ δἰῃβ Δα (Ποδο οὗ ἢ 18 
Βοῦβθ, σοτθ, 290, 80; 3) Ι,οοΚίηρ οὐδ ὕροη ἐδ9 
Ἐπ, τ ῥγοοϊδίτηβ [9 ἀἰνίπθ ἡυάρτηθηί, γοσα, 

ἀρρο άσεω ΤΌ ὡδαὲ ατὸ τε Αὐλόν ἢ δ κοσων 
τς οἵ ουεγβοιυΐπο πιαπιύϊεδίαξίοπδ 0 8 ΟΥὰαΔδῈ 

Τὸ 6 δἰ γαγβ ἡ ἐμ ποιμάμαι οὗ ποιὰ; 
2) Τὸ ῥχγοοϊαῖτα ϑυθσυμοσο [ἢ 6 ῥγαΐβεβ οὔ αοὰ:; 
9) ΒΥ 8 ΒΟΡῸΓ δῃά ΒΟΙΥ τὶκ ἰο ῥσχοιιοίβ ἰδ 
ΒοῦΟΥ οὗ ΗΒ Ὠδηη6. 
γ ει. 27-86. οὐ β τιρλίεουδτοδα διὰ σγαθα ἴῃ 

υπίοη πὶ Ἄδοῦ οΟἰμοσ. 1) Ογαος ἰῃ υπΐοη πῖ 1} 
τὶ σ ὐβουδηθβθ, νοσβ, 27-82., (α) ΤῊΘ δοῖιδ] ρχγορ 
Δα οὐδ οἵ Οοαβ (νεχβ. 27--29) οοῃίδιη 
ΒΟΓΪΟ.Β ἀεπιαπαβ ὈΥ {π6 ΒΟΙΥ διὰ σἱρῃίοουβ αοά; 
μ ΤΠ ργοπιΐβεβ οἵὗἁ ΔΓΘ ἴῃ σεβροοὶ οὗ 1ποὶσ 

ΒΙταοηΐ οοπαϊὶ ΕΥ̓ 1μ6 οοπαᾳοὶ οὗ τηδῃ ἰο- 
ψαρὰβ (ρα, το ἰ8 ψοϊρμοα ὈῪ Ηἷβ τἰ χη θοῦθ- 
τ ἘΝ δμδ 80; (6) πῃ ῥγορογίίοῃ 88. τωβῃ ἴῃ ΥἹῸΝ 
οὗ [86 γουείαξίοη, οἵ αἀἰν]ηθ σίυεδ Οοα ἰδὲ 
ἈΟΉΟΥ ΟΥ̓ ποῖ, ἢ6 ἰδ με ὉΥ͂ δικ τ ἴο ἢϊ8 
τσ ὐδουβηθβθ, γοσ. 80. 2) ΤὴΘ βαυογὶυ οὗ αοα 8 
τίς ἄοοβ ποί ἜἽχοϊυὰθ φγαζε, σεγβ. 80, 
(α) [ἰ ευϑέεγε 1ἰβ6] 7 ἰοὸ Ἰοδῃ ὩΡοη Τοσθθασίηρ, δον» 
δρΐηρ' ὅταος, ἴῃ οτον {μδἱ ἠπεῖλοθ δ ποῖ ὀχεϑοῦϊθ 
οοπι ἀρείσυοίίοη, γοσα. 83, 86: (δ) 1Ιἰ ἀοεβ ῃοΐὶ 
ἴΔΚ Δ'ἾὟΑΥ (Π6 αν πο ρτᾶοθ 88 68- 
προ μαν, θαΐ χυάᾶγαβ δῃὰ ῥγϑϑοσνοθ (μ 6 πὶ αραϊμβὶ 
{86 Βῖη οἵ πγηθῶ, νϑυβ, 27--29:; (6) 1ὲ ἀοοβ ποὶ οᾶι8θ 
(πὴ6 ῬΓΟμλΐβοα οὗ ἰο [81]} δασὺ, Ὀὰΐϊ τηδῖκοθ 
ΤΟΟΠ. [ῸΓ {Π6Ὶ1} ἢ] Ιπθηὺ ἱῃ δηοίμο Ὁ τᾶν, νου, 88. 

γεν. 80. Οὐοά ἰδὲ 1οτὰ, δοοοτάϊηρ ἰο Ηΐδ τὶ ι- 
Ἐουσατοε ἐγ αηδτπε 6 πιαη᾽δ αεδίοτ: 1) Ὗ ΠοΟν ΟΡ 
Ποποῖβ Ηΐ, ψ1}} Ηθ δἷβδὸ βοῆοσ; 2) ΗὀἜ πδο 
ἀοδρῖθοα Ηπι 88.811} ΡῈ ἀδβρίβεα ἰπ σοίϊυγῃ.--- ΤΌ 
ἤοπον ἐλε ἰοἤίεδί ἰακξ οὗ Ὠυτηδη Ἰ᾿ἰΐδ : 1) 
Ὑοσοΐη 1ξ οομδιθίβ, 2) ΗΟ ἰΐ ἰβ Ρουίοστηθά : 
8) Βαὶ Ῥγοῃ)ῖθθ δηὰ (γοαϊθηληρ, ἃγα ἤθγῸ ὉΟἢ- 
οασπαα.---Γ1. βοῖης οὗ (ῃ6 γαὺβ πὶ τ ἰο τα ΠΥ 
ΒΟΠΟΡ ἀοἀ,. (1) ΒΥ εροδϊίης Ηἰΐβ πιο τὶ 
ΤΟΥΘΓΘΏΟΘ, (2) Ἐν Κοορίηρ 16 1,ογὰ Β ἀΔΥ [0] 
ἴο Ηἶπ. (38) Βγ ῥγορσίοιυ οἵ μομανίοιν ἢ ρα ]ῖς 
ΤΌΤΒΒΙΡ. (4) Εν ῬΓΔΟΙΟΔΙ]Υ σϑοορτὶ σης ΟΌΓ ἀ6- 

ἄοποθ οὐ Η1. Ῥχονίάθηοθ. (δ) ΒΥ Ῥοσίοσζη- 
81} [80 ἀυίϊεθ οὗὨ 116 85. ἴο με [γα (ΟἹ. 11]. 

1.) Π. οι οὗ ἴδ τᾶγβ ἴῃ πιο Ηδ πὶ} 
ΒΟΟΣ κα. (1) 1π σδυείηρ ὰ8 ἴο' Ὀ6 γεαρθοίθα ὈΥ 

βηά οὔ ταγβ κα τὰ ἴο 
111 ποί 

Ῥγιοϑίΐν οὐδε, ψ Ηὶς ἢ 
ῬΘΙΒΟΏΔ] οὐπαϊξον 

δηὰ ἀδερων πμορντας ΒάοΙΣγ, Βγιηηοθα, βίθδα Ἀϑἰ- 
66, “1 π|ι}}} σαΐθο 8 ὉΡ 8 ΦἈἱ 1] τω 2 
6 γυΐ απὰ τεδαδιγο, “ ϑοοογάϊηρ, ἴο ἰδιὶ πεῖς 
ἷθ ἴΏ ΓΑΥ͂ Ποατί δηα ἴῃ ΤΩΥ β0ὰ] .) 8) 18 ὀέδεδίησ 
απὰ τειυαγαῖ, “Δηα 1 π}}1,᾽ εἰο. [ὕροι [86 Ρίγαθο, 



80 ΤΗΕ ΕἾΒΒΤ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΑΜΌΕΙ. 

“6 5841} γαὶκ ΒΟΙΌΤΘ ΤΥ Αποϊηπίοα ἔοσονο," [ ἀοδισχυσοι, γὰρ. 84; 4) [ἰ οὗὔδῃ {μου ΌΥ ὈΣΙΠΡΒ 8 
οοΡ. ἅρθονο οὐ ἰϊ. 10, οι. δπὰ Ῥυδοῖ.- -ΤῈ.].  ουσβα δπὰ συΐϊῃ ὕροὴ βυοοοοάδηρ ροηθγαίίομ, γεσβ. 

ψοΣΒ. 27-30. ΤῊΘ δθανΥ κυ] οὗ πεσίδοία 831-98, 86. 
οἵϊοο οἵ λοιιδοελοία- ργἱδδὲ ἐπὶ ἰδ γεατίπσ ΒΗ το: [ΠᾺΑἸ{1,: Ἰπαἀυϊχοηῦ ΡαΓΘΏΐ8 8.Ὸ οτῦο] ἰο {ποτὰ- 
1) 10 ντοηρδ (μ6 τοοΐατα απὰ ἤοπονῦ οἱ ἐδ6 ἔοιιδα, 80 ] Β6 1 νοθ δπὰ ἐμοὶ ροδβίσγ. ἘΠῚ οουἹὰ ποῖ μᾶνθ 
ΆΥ 88 ἴῃ δυο (ἐηχοβ αοα Πδ8 ἢ ρᾳ,γϑοὸθ δπὰ οοιὰ-  ἀουϊθοα το ΜΔΥ ἴο μᾶνο Ρ]αρτιοὰ ἢἰπλβ617 διὰ 
δϑδίοῃ οσοσηρᾶ 1 τὶ Ὀ]οϑδίηϑθ, σογα. 27--29.} μἷβ ποῦδθ 8Ὸ τυοῦ, 88 "Υ ἷθ. Κληάποδθ ἴο Η]18 
δ) Ιη ἱπάυϊροηὶ ἀπά τϑὰκ ἰονὸ ἴο [Π6 σὨΣ]άγοηῃ ἰΐ  οὨΣ] τ ἢ Β 81:8... ...... 1 ἀ0 ποῖ Γτοϑδα οἵ δὴγ ἴδυ!ᾳ 
τοῦϑ Οοά οἵ ἐδ λόπον π Ὡλοὰ Ηδ ἀθαλδηάβ, γασ. 80; ΕἸ1 δὰ Ὀυΐ ἱπάυ]ροῃοθ; δπὰ σϊο ἢ οἵ ἐπ πο- 
8) [0 ἘΠΟΙΘΌΥ͂ ὈΓΘΡΑΓΟΘ ἴοὸσ [86 ΟἈΣ]άσθ ἃ δυχθ Ϊ ἰοσίουβ οἤδβυμ ἀθσβ ἜΣΘ ρἰδρυθα τλοσο ἰ- -Ἴ"Β.]. 

ΞΕΟΟΝῸ Β5ΕΟΤΙΟΝ. 

Βα 61᾽ 6 Οδ1]1. 

ΟΕΑΡΤΕΒΒ [11.---[Ὗ΄Ξ|. 1α. 

1. ΑΝ [89 ΟὨ ἃ βατηθο] τἱηἰβίογοα απο {86 Τωοχὰ [Φοβονϑ] Ὀοίοσο ΕἸ... Απά 
[86 ψοτὰ οὗ (80 Ι,ογὰ [9 μονδ}} τᾶϑ ργθοϊουβ' ἴῃ [8080 ἀδγϑ ; ὑβϑσθ ῬὯ8 50 Ορϑῃ 

2 νἱβίοῃ [νἱβίοῃ βργεϑὰ δογοδα. ἀπά 10 οϑπηθ ἰο ρᾶ88 δἱ {δύ {πηθ, σι βθη [1841 ἘΠ 
, ἯΔΒ ἰδ ἄοτῃ [Ἰγίηρ, ἀοντη"] ἰῃ ΠΪ8 Ρ]δο6, δα 18 ΘΥ̓́ΩΒ. θόρδπ ἰο ὰχ ἀπ ἐμαὶ [6 
8 οου]ὰ ποῖ βΒθ6. Απά ογὸ [οηι. ὁγθ] 86 ἰδπὴρ οἵὗἵὁἉ ἀοἄ ποηΐ ουῦ [ὑ)1ξῪβ ποὺ γοῦ ροηθ ουἱ] 

ἷπ {86 ΘΙ} 19 οὗ (80 Τμογὰ, πβοσο ἰδ εὶς οὗ αοα ψαϑ [οηι. ἴῃ 86. ἰδιαρὶθ ."...... 
88] δηα ϑβαιηυθὶ γ͵ὰϑ 1α]1ἃ ἀότῃ [Πγἱηρ ἀονγῃπ] ἴο 8166 [οὁηι. [0 8166 0, ὑρϑ. ἴῃ 

4 86 ἰθηπλρ}]6 οὗ Φοβονδὴ τ ΏΘΓΘ [86 δ᾽ οὗ (ὑοαΐ πγ88], Τὶ [424] ἰ86 Τωοτὰ [9 68ο 
δ᾽ γ8}}}] οδ  Ιϑὰ [ὑπ8. (01 βϑδιημθθὶ, πὰ ἢ6 δηβϑνοσοα [8814], Ηοσθ 8πῃὶ 1. Απὰ ἢθ σϑῃ 

πηΐο ΕἸΪ, δῃὰ βαϊᾶ, Ηδϑγο δὰ 1, ἴον μοι. ο8]}]οἀδί 6. Απά ἢ βαϊὰ, 1 οδ᾽]ϑὰ ῃοΐ; 
6 [ὑπ8. γρὸ ὕδοῖκ δὰ] 116 ἀότῃ ἀρϑῖη [οη|. αραῖη}]. Απα δθ ποηΐ δῃά ἰΔῪ ἀοση. Απὰ 

[6 Ἰωογτὰ [Φοβονδ] 681166 γοί ἀραίη, ὅδιαυοὶ. Απά ββδιμγιθὶ ἄσοθθ δπὰ πϑηΐ ἰὸ ΕΠῚ, 
δηα βαἰά, Ηρτγο δὶ 1, ἴογ ἰδου αἰ αβὲ 681} [68]1668{] τ! Θ. Απῃά δθ δηβπτογοα [3814],1 

7 οἈ]]οἀ ποῖ, ΤΩΥ͂ Βοη, [ἴπ8. χὸ Ὀδοῖὶς 84] 110 ἄοττῃ δρϑίη [οηι. ἀραὶ]. Νον βδπγθοὶ 
αϊά ποΐ γοῖ Κπονῦ [06 1,ογτὰ [ΦοΒονυ δ], πο ΠΟ. τγὰ8 (86 ποτὰ οὗ [86 Τιοσὰ γοὶ [δά 

8 {86 ποτὰ οὗ Φϑβουδὴ ψ)8 ἢοῦ γοι]} σονεδὶϑά υηΐο ἴω. Αμπάὰ {89 Τιοσὰ [936 βονδῈ] 
68110α βατηιοὶ δραὶη (86 ἐμϊγτὰ ἅπηθ. Αμαὰ ΒΘ δσοεθ δηὰ πϑηΐ ἴο ΕἸ1, απὰ βαϊὰ, Ἡϑσθ 

ΤΈΧΤΟΑΙ, ΑΝῸ ΘΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

Ἀ ΓγοΣ. 1. «ὦ ἜΤΟΣ," 6560 ἴδ8. ΧΙ]. 12; ΟΠ α]ὰ, τοηοσο “ Δ 6ὴ."--ΤῈ.] 
8 [Ψνοσ. 1. ΤῊ ποσὰ (7γὺ52) ἰθ8 νυ οΌ δ] τοημάθσθα: ϑορὲ. διαστέλλουσα, " ἀἰδέϊ στ τς," “ ΘΧρ]αἰτιἔη κα," 

ἬὮΘΩΟΘ Βοὴ9 Μου]ὰ (ὶϊλουῦ ατουῃα.) ομδακο [86 ἰοχί ἰο 15 (τ 6ἢ Ῥογλδρα ἐμ Α]οχ. ἐγαμβιαΐος σοδὰ, ἐμθ ΝΌΣ Υ' 
οτηἑ σὰ ἔγοσῃ ΕΡΑΘΕΣ ΝΌΠ); ΟΠ] ἃ. “ τουϑδ]οὰ " ... “ ὈΥΟΚΚΘῊ ΟΡΘΏ :" 85γχι. ὧϑ ΗθΌ.: Αταῦ., “ἰδθ Ἰιοσγὰ πεαὰ ἀὁ6- 
Ῥγίνοα [Π6 ΘὨΠἄγϑη οὗὨ ἴβυδοὶ οὗ γονοϊαέΐοῃ ἰῃ ὑποβο ἀαγβ, αμὰ ἔμποσο πδϑ το γουο᾽αὐΐο ἐὸ δὴν οὔθ οὗ ἐἤϑγ, απὰ 
ΒΟΙΗΐπρ ἀρροθασϑαά (0 ἢΐτα ;᾽" ΨΚ. “ τδη θβίβ ;" οΟἴΟΙΒ, “ Ὀτγοΐζοη." “ ἀἰδιιδοα,"" “τ εἰ ρ] 6 ἃ ἢ (6 Φονίβῃ ἱπέογ- 
Ῥτϑίοτβ (ἔαϑδ!, Κίπιο, ἠδ! δα) ζοιϊονν (ἢθ ΤΆγα. : Τα ΘΓ, ἐσαπὸρ εὐσίδοαρεερ, “ Ε{{{16 ῬΓΟΡΉΘΟΥ ;᾽ Ἐτάτηβη, 
ϑρτγοδὰ δυτοδὰ ν᾿" Οδἤθῃ, " γέραπακ,᾽" ΤΠ Ἰαδὲ 18 ῬΣΟΌΔΟΪΥ ἐὴθ σοστϑοὺ βΒθΏ86, 860 1 ἢγ. χ ϊὶ. ἀ; 2 ΟἿ. χχχὶ. δ.-- ΤῈ. 

8 [Νογ. ὃ. ΕΓαΤΩΔΏῺ ΓΘΠΟΛΘΣ5 “ ΜψὮΘῈ " (89 Ἐπ. Α. ΚΝ.) ἱῃ ογάϑγ ἰο βῆον ὑπδὺ ἐῆο ἀδϑβοχὶρίΐοι ἔγουλ ἐἢ 8 ροϊῃὶϊ ἰδ 
ἰηϊτοάποίοτῦγ ἰο νοτ. 4: Ὀυὺ ὑπ 614] ΓΔΒ] αἰίοη, κί γθἢ ἀπονο, ΟἸΘΑΣΙΥ πα! οαίθο ἔθ οοπηθοίίου οὗ ἐμβουκδϊ, δὰ 
ἀνοίϊὰβ ἐδ ἱπιογργοιδιϊοῃ οἵ ἃ οοπαίγιοίίοη ἰμΐο (ἢ 6 ἰθ6χὶ.--Τα.] 

4 [6 γ. 2 δηἃ Ὑογ. 4, ΟΥυ, “" νῶϑ πρρ ὑρα Τα. 
δ ἴγον. 8. Ὁ. αὶ τὰ [τορΐ, (Ο] οτίης ἴμο βυ δ θοὐ --ἰ “ οὐ γοί."--Τὰ.] 

8 [Κοτ. 8. Τὴ πᾳ. Α. '. ἴῃ τοδιείης ἐδ ἀπσαγταηΐθα ἰηνθγείοῃ οὗ οἰδῦβοϑ, ᾿γᾶ8 ῬγοΟΌΘΌΪΥ οομίσο θὰ ὃν ἐμ 

Βδσὴθ ταοὐΐνο ἩδΙοῊ θα ἐδ ΜρδοΥ[68 ἰο δοραγαΐθ μὶβ τ (" νῶϑ Ἰγίῃρ ᾽ ἵἴσζοιω ὉΣΤΞ (" ἴῃ ἔδο ἐϑζύωρὶθ " ὃν ἐδοὸ Αἰ ἢ- 

ΠΔΟΝ, ΠΑΓΊΘΙΥ, ὕο ἀνοίὰ ἐῆθ βϑοτηΐης δοβδοσχύίοῃ ἐπ δὲ βαλυϑὶ τῶν δ᾽ ϑορίηρς ἴῃ ἔπ βδαοσϑᾶ Ὀυϊαάΐηρ. Τη6 Ταγαῦτω 
ΒΟΘΟΠΠΙΒΚΙΥ ΤΟΏΘΔΘΓΙΒ “ ὙῈ8 ΘΙΟΘΡΙΩΚ ἰπ ἰὴ Οουγί οὔτ 1,ουἱίθα," Ὀοσσγονγίηρ (δα ἔθ δρραγϑηῖν ἔσοσα Ἡδγοὰ δ 
τοῦλρὶθ. ΕῸΣ οχρίδηδιΐοη 860 ὥχος. ΝΟῖθΒ, ἐπ ἰοοῦ.--- ΤῈ] 

Ἰ [γοςσ. 8. ΤῊ 5 18 ἐγ 8 ΟἿ]Ὺ υΪδοθ ΏοσΟ ἐγχ (" αοἀ ἢ ἴῃ ἐδ ῬὮγαδο ἐγκε ἿΝ ( τὴο δεῖς οὐ σοὰ Ἢ οοουχε τ ἢ.- 

οὔὖἱ ὑδοὸ Ατὲ; ἐγχ οἾἾἶΘη ΟσσΌ 5 τῖτ ἐπ Ό07ῸΘ οὗ ἃ ῬΤΟΡΘΣ ΠδιῖΏθ, Ὀχὲ ΠΟ γοϑβοῦ ἰβ δρραγοὴηΐξ ΜὮΠΥ ἐδ Ασί. ἰβ οτηξι ἐϑὰ 

ἸΟΣΟ ἰη (ἢ8 δίδπαϊίηρ ΡΏΓΤΑΠΘ. ΕῸΣ αἱπδουπαδίοῃ οὗ (ῃ9 ἀϊδογοθοθ Ὀθίνοθῃ δὲ διὰ ἀγχετη 806 ΟἸΔΣΕΥΒ " Οθῃοδίδ 
δηὰ {15 Δ ΠΟΥ." ῬΡ. 270 ἘΠ ΤΕ: 

8 Ὅὲ 1. ἙτατΑΘΏΏ : “ ἢδα ηοῦ γοῦ ᾿Ἰθασηϑὰ ἕο ΚΩΟΝ," ἩΒΙΟῺ [5 δυ θοίδ εἰ Α}}ν ἐὴ9 Β816 85 πα. Α. ἡ. ΟἹ ρμοΐωΐξ- 
ἴηκ οὗ »ῈῪ 800 ἔχορ Νοίϑθβ, ἐπ ἰοοου.---ΤᾺ.] 



ἣ ΟΒΑΡ. Π|.-- Γ ν. 1α. 817 

δὴ ἴ, ἴον ἔβοὺ αἱ ἀβ(᾽ ς8]] [“81]645{] τὴΘ8. ᾿Απά ἘΠῚ ρογοοϊνοα ἐμδὶ {86 Τωοσὰ [16 8ο- 
9 γ8}} δὰ δ] [τὑ)δ8 ΟΑἸ ΠΡ] {86 68114. Ἐμοτγοίοσο, [4πά] ΕΠ βαϊὰ υηΐο βαγλαοὶ, 

60, 116 ον, δηὰ 1 58}}8}} ὑ6, 1 λ6 [οῃ 69] 0411 ὑπ66, ἐμαὶ ἰμοὰ 88.810 βαύ, ὥρϑαϊς, 
ΙΤοτὰ [Φοβονδ], ἴον [ΕΥ̓ βοσυδοΐ μϑαγοίμ. 8 [Ἀπὰ] βδῃγαθὶ πϑηὺ δηὰ 1ΔΥ ἀοτα 

10 ἴῃ δὲθ ρίασοθ.υ Απά ἰδο οτὰ [Φϑμονδ}}}] σϑιηθ, δηὰ βίοοα,,} δῃηὰ οδὶ]οὰ 8358 δὲ οὐδοῦ 
ἔπιοα [88 ὈοίΌΓΟ], βααιοὶ, θαυ]. Τὴ [Α6] ββδμιι6ὶ δηϑπογοα [8614], ὅρϑαξ, 

11 ἴογ [Δ βογσνυδοΐ μϑᾶγοίῃ. Απά ἴδιο 1ωογὰ [96 μον8}}} βία ἰὼ βὅβδιηυϑὶ, Β6μο]ά, 1 τ} 
ἴοπι. Μ1}}] ἀο ἃ ἰμίηρ ἴῃ ἴβγβοὶ, δ νῃϊοι Ὀοΐῃ (86 Θ8γ8 οὗὨ ΘΥΘΥΥ͂ ΟὯθ ὑπαὶ Βοδγοίῃ ἰΐ 

12. 88.8}} προ [86 τ ΒΊΟΣ ἀπ είτὰ ὐπΆσῳ Βοί 88 τ πε 16]. [πῃ {μδῖ ἀΔΥ 
Ιν|}} ρογίοττα δρδϊηδὶ ΕἸ} 411} ἰμίηρα [οη|. (Βἱ 98] τ ΆΙΟΣ [πᾶ γ0 Βροΐίκθη οου- 
λα τ Ὲ ας ἐ Βουθο, σἤθη 1 Ὀορίη, 1 τ}} αἶθὸ ὕλδῖκο δὴ ϑηὰ ΠῚ ἐεεῖαοίδε ἴο 6η6]. 

18 Ἐὸν [4πα] [ Βανο τ0]ἀ [1 δηηουπορά (0] πἴπὶ {μδ 1 μψ|}} [που] 4] Ἰυάρο ἴθ. Βουβθ 
ἴογ ονϑῦ ἴον [86 ἱπίαυ γ" [510] πθΐοῃ ἢ6 Κποποίῃ, θθοδυδο [μ8΄ ἢ9 Κηϑν ἢ 417 ἢ18 
8018 1186 ἐδογηβοῖγοθ γν116 [Ὀτουρὰῦ ἃ οὐγβα Οἢ ὑβιμβοὶ γ68}5}], δηα ἢθ Γοβγδϊ θα {ἢ 6 πὶ 

14 πο. Απὰ ἐδογοΐοσθ 1 ἢδνθ βύογῃ υὑπίο [86 Βουδο οὗ ἘΠῚ, ὑπαὺ {π6 ἱπίαυϊιγ οὗἩ ΕΠ18 
Βουθο 88}8}} ποῦ ὃὉ6 ρυγροα [Θχρἰ δία} πιὰ βδοσῖβοο [ἴη8. οὗ Ὀ]οοα] ποῖ [π8. υἢ- 

15 Ὀ]οοάγ"] οβδσείηρς ἴοσονοσ. Απα βδιμμθὶ ἸΔῪ ὑπ} {Π6 τηοσηΐϊηρ, δ δηα ορεποὰ ἰδ9 
ἀοογβ οὗ (6 βουβὸ οὗ ἰ9 1ωογτὰ [Φοθονϑ]. Απάᾶ βδηιιοὶ ἰδαγοὰ ἴο δον ΕἸ: (89 

16 νἱβίου, ΤΒοα [Απὰ] ΕΠ: οΑ]1οὰ βαιηθοὶ, δηα βαϊὰ, βδηλαθὶ, ΤΥ βοη. Απᾶ ἢ6 δῃ- 
17 ϑπογοά [8814], Ηοσθ δὰ 1. ΑἈπά ἢ βαϊὰ,  μδί 18 {πο {πῖπρ ὑμαὺ ἐλ ΤΖογά [οπι. ἰδ 6 

Ιοτὰ, ἔπ. Ἀ6] δίῃ [οηϊι. 8 }}} βδι ἃ υπίο ἐμοοῦ 1 ῬΓΑΥ͂ ἡζϑι ἕῳ Ι ῬΓΑΥ {8665 
1.166 1ξ ποῦ ἔτοτααι τ). Οοά ἀ0 580 ἴο {866 8Π4 ΙΟΓΘ 8180, 17 ἴἾδοὰ 146 δου ηρ ΤΓΟαλ 

18 πιο οὗ 8}} 86 [ϊηρβ [οπ|. {π6 (μη ρ8] (μα΄ ἢθ βαὶἃ υηΐο ῃ60. Απά δι ἰο]α Ηΐτὰ 
ΘΥΘΣΥ͂ νΕἰἱΐ, δα διά ποιδίηρ ἔγοια ἢ. ΑἈπὰ ἢ βαϊὰ, 10 15 (89 Τιοστά [Ηρ 5 998ο- 
γ8}}}; [οὐ ἷτη ἀο τι βαῦ βοοιηϑί ἢϊηὶ ζοοά. 

1. Αμὰά βδιηυοὶ στον ; Απὰ 80 ωμοτὰ [968 ον 8}} νὰ8 πὶ Εἴτα, δηὰ αἱ 16οὐ ποθ οὗ 
20 ᾿ἷ8 πογὰβ 1811] ἰο (0 στουπά. Αῃὰ 8] [βγ86] ἔγοθβ, δὴ ϑυθὴ ἰο Βϑοβῆβρβα Κηον 
21 ἐμαὶ βϑιαυθὶ ττῶϑ θϑίβ Ὀ ]ἰϑμθα ἴο Ὀ6 ἃ Ρῥγορμιοὶ οὗ ἰπ9 1,ογὰ [96 Βον8 8]. Αμπὰ {ῃ6 

1οτὰ [Φ6μονδ] δρροαγεὰ δρϑίη [σοῃἰϊπηπθά ἴο τ γον ἴῃ ΒΊΟΣ ; 1Ὁγ 86 Τιοτὰ 
εἰ ΘΒΟΥ͂ΔΒ] τονολϊοὰ ΒΙ 5617 ἴὸ βϑιθὶ ἰπ Θ'ΒΙ]ΟΝ: ὈΥ [18] ἰδ6 ποτὰ οὗ (80 Τωοσὰ 
[96 ΠονδΊ1. 

(Βαῃ. ἵν. 1κα Ανν ἰδο ποσὰ οὗ βΒδιηθθὶ σϑτο ἰο 81] [ασϑο]. 

Φ ΓΜ. ἃ. Το “ αἀἰα δὲ" τηΐϊμ δὲ ΟΝ βδυρκοϑί Δὴ τη ρ ἢ λϑὲβ ηοὶ ρχίνϑη Ὦγ ἐπ Ἐ6Ό.--Τὰ.] 
ἸῸ ΥΥΟΣ, 9. ΤῊΘ ἱπυ ρΓΒΟΏΔΙ δου θοῦ [8 ῬΓΟΡΘΟΙΣ, 88 Ββπη86] αἰά ποὲ Κποτ πτῖῆο [ἢ ΘΑ]]ῸΓ ΜἨ88.--ΤᾺ.] 

ὉΕ " τπρῖς, ΞΌΠΕΠΒ ἐῃ18 δ Ὠγοροιιογρῃίδηα ἰῃΐο “ σϑυθδὶϑα ἢἰπιβοὶζ," δηαὰ [9 ἘδΌδ 8 δά ὰ, ὉΥ 8 γοῖοθ 
6 ΗοΙΥ οὐ Ηοϊίο:.--- 

[Νς. Ἢ Ἷ3 ΠῚ ἀπδοαῖ, 0 δὴ ὈὉ6 πραοτδέοοα Ὦ6ΓΘ ΟἿ]Υ 85 ἴῃ δίδὲ. οοηδί. τ δὰ ἐδ 6 10] πίῃ οἶδαθο : ἘΠῚ 8 

εἷπ τὸ “ ἐπὶ ἢ ΚΏΘΥ, σία." 80 ἐπο Ψυ]κς. ὍΠ6 ΤΆΣΕ. δπὰ βυτ. σου δὲ ΒΕ: ρ. Α. Υ'. : Βορὲ. κίνοϑ “ἴὴο ἰπίαυ εῖθθ 
οὗ ἷκ δοιδ," δη ἃ οχωΐίβ “" (ἢδὲ ἢ6 ἸΘῪ ;᾽) ΘΙ] δυβθῃ οσηἱδ ΙΝ »8.--ΤᾺ. 

ἿΣ [γὸσ. 18. ὉΠ. 8 ὮοτΘ ἐδῖσθῃ 88 γοῆοχίγο. ΤΏΟ ἐστθ σοδαϊΐης Ὦ6ΤΘ ἰδ θὲ ΟἸΘΩΓΣ ; ἐῃ6 οἹὰ ἐγαμῃδϊαΐοσα δὰ 

ετἰεἰοα ἐγοδιϑὰ [ξ τασίου δι. βορὲ. "δ θοὸν δα {7 1: τοαὰ Ὁ 7 γ)2, ψίοῃ Οοῖκος (Ὀγρολγύδ, Ρ. 271) διὰ οἰῆϑτα δάορί. 
860 Βγάτηδην Β τοηδσὶς οἱ ἐδ18 ἴῃ Εχοκ. Νοὺθα, ἐν ἴοοο. ΟἾ δὶ ἃ, τοδάβ δὲ ἐπο ἨθΌ. (ἸΆΣΕ. Γοπ ἄθσο 0 ὉΥ͂ ΤᾺ ὮΘΙΘ 

δηὰ δ᾽ ΒΟ ἢ 6Γ6); Κ0τ. ὯΔ86 “ ὨΪ8 Βοὴ 8 Ὀγοῦ κἢν ἱβηοτη [ὩΥ ΟἹ [ἢ 6 ῬΘΟΡΪ6,᾽ τοδάϊὩρ ρΡΡΑΓΘΌΝΥ ον ἢ. ΤῊΐδ 5. οπο οἴ 
[δο οἰπῃίθθῃ οα865 οὗ (89 “ οοστϑοξίοῃ οὗ ἴδ Βογίθθ8᾽" (πθοὸ Βυὺχ 8 ἴοχ. β.ν. ἣ [)», ΒΟ ΓΘ βα[ἃ ἰο ἤδνϑ οῃδηβοα 

1δὸ οτ κί πδ] τοδάϊπρ ὦ τὴ" το ὉΓ1) “ {πόση πο  γ68,᾿" ἰο ἀγοΐὰ [80 Ὀ]ΑΒΡΉΘΤΩΥ, κ ἩΔΙΟὮ σϑϑδοι δἷδὸ ἀϑίζοσ μ 0]. 8 

ἴπδὲ ψῈ “Θοά " νῶδ ΕΣ . Οἰδονθ οδὲ ἐδδὲ ἐδ ὦ Βιοοὰ [0Γ ΤῊ ἢ “«ΦοΠοΥδἢ." Βαΐ ἰΐ 5 Πατγὰ ἴο ΒᾺῪ 
Πον Ἰωῦοἢ χοϊΐαποθ ἰα ἔο ὃθ Ρῃξ οὐ ἐῃοϑο δ οκχϑα σοτζεοίίοῃϑ οὗ ἰμθ οἹὰ Φονίβῃ οσ εἶδα, πὰ ἤθτθ (68 6] δυβοη 

τοιηδτῖβ) τὸ ὀχρϑοὶ ἐῃθ Αοο. Ν 2 Ὡοΐ ἰχ ΓῸ δτς ἂρ . Ἐδὼ ΟΧΊΘΤΙΑΙ ογἱείοδὶ ουϊάθηοθ 8 ἴῃ ἕαγοσ οἵ ἐπ γϑοδάϊῃκ 

ὈΤΗῚΚ τθσας: Ῥυΐ, ἐδο οὈοοξίου ἐο ἐμΐ6 πγχοὰ ὮΥ ΔΏΣ Ὀοΐπρ δίΤΟΉ Κ, ἯΘ ὁΔ ΟὨΪΥ, τ Ὠΐτα, γοίδί ἢ ἐδ ῥτθ- 
δοῃὲὶ ἰοχί,--- 

Ἦ [Νογ. 14. 10 Βοϑῖῶβ ἀϑϑίνδΌ]θ ο ΘχρΥϑβϑ ἰπ δῇ Ἐωρ. ἰταπδὶ αἰίοη ἐπ αἰδότθηοο Ὀούποϑη Γ 3] διὰ ΠΠΓ).-- Τκ.) 
᾿Ξ ΨοΣ. 16. θεν. ἮΘΥΘ δά 85 “ δηὰ ΓοΟΒ6 ἰῃ {Π6 ΣΟΥ ἶημ,᾿" ψὩΐσἢ ΤὭὨοηίαβ βηα ΘΙ ΒΌ πη Κη βίοοα ογὶ κί Δ} 

" τη ἰοχὲ, δηὰ μὴν ουὔῦὺ ὈΥ͂ Βίτηΐϊαν δηΐηρ. Οἱ ἐπὸ οἶμοῦ μδῃὰ, ἱξ ἰβ ἃ αΐυγο! Δ]} ἔπρ οἂξ οὗ 8 ἰογδο ἀειοῦ ες ᾳαϊθ 
Θ ΤΊΔΏΠΟΘΓ Οὗ ἔῃ 6 - 
Ἷ [γον. 117. ΤῊΘ ἘΏκΚ. “1 Ρσγαν [860 " ἰδ ἴοο δίγοτρ ἴον ἐδ ΗοΌ. δ), ἴοτ Ἡμ] οἢ τὸ ἢδΥΘ ὨΟ κοοὰ οαυἰναϊοιὶ.--Χ.} 

Ἡ [νος. 21. Οἡ ἔδο δα ἀϊξίοι οὔ πο Βορέ. θσθ 890 Τμοῃΐυβ δηὰ οΙΒοΌδοα.--Τὰ] 

Ἡ δα ἴῃ ἀντ φρήν οἴ νον ]εναοϊ δὰ Πιεῦσσατς 
ἴδ, ΑΒ ἴο ἰῃθ βγϑί ροὶπί, (Ὡ8 οοηηθοίζοη ββονβ 

ἜΣΠΕῚ ΑΒΗ ΝΟ Μ ΕΙΠΕ ΕΞ μα [16 “δον ἐπ μδὰ στονγῃ ἰο δ6 8 γομίῇ, 
, αν. 1. Τῆσ ἀξοίοτυ ο ϑαπειιιεῖ, 8 οαἱΐ ἰο δ6 ργορλεί ) ἀῃιὰ τγᾶβ {Πγοίοσο ὑπέοϊϊδοίιιαϊῳ οαΡ40]9 οἵ γοοαϊ νης 
τ ἡηϊγοἀιοοά γΈτ ὉΥ 8 Ὀτγὶοῖ βἰδίοπηθηὶ οἵ ψἢδὲ [ {Π6 τονοϊδίΐοῃ οὗ ἴπὸ Τοσὰ ; μἷβ Ομ δγαοίοσ 88 567- 
ἴδ ὑσεδαρροδοά, γΠδὲ ]οἀ ἴο ἱξ ἐπ ϑαπιιοὶ λύπην.  σαπὲ οὐ ἰδ Ἰονὰ ἰὰ ἴμ6 Βαποίπαγυ 18 δχδίη βιδιϑα 

Ὡ 
ἔτοζῃ 

Ἡ 
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(οὐπιρ ἰϊ, 11, 18), δηὰ Ηἷ8 τγεϊαξίοπ ἰο ἘΠῚ 85. ἷ8 
πυλταϊδη δὰ 146 ̓ θ δπον εβεττιοα Ὀγ (6 ποσὰβ 
“δρίογε ἘΠῚ ἘΠ 11). ΤῊ 6811 προ ϑαμμιοὶ 
ΤΘΟΘΙΨΘΒ ΒῈΡ 186 ἔδοὶ {πα ΒΘ ὈΘΙο ΡΒ ἰο (ἢ 9 
Ιοτὰ 848 ἃ γιῆἂ ἤὥομι ᾿ἷδ Ὠΐδ, ἀπ, 48 βοσυδῃηὶ 
ἴῃ {Π6 Ξαποίυαγυ, 18, 1π 0818 ὈΥΘΒΕΥ͂ ᾿ξ ὑπο. [86 
κιϊάδποο οἵ [π6 Ἠισβορτίος ΡΓΘ ἴο Ὀ6 ἃ ΒΡ6- 
οἶδ] ἱπβίσαμπιθηΐ οὐ Οοὐ᾽β ἴοσ Η1β ρϑορ]ο.---β ἴἰο 
(16 δοοοπά Ῥοϊπΐ, ὑμ6 οοπα ον οὗ ἐμ ἰλεοογαίνοαὶ ᾿ἴἴ6, 
Ὁ ἀηΥ μα ομαγαοίεν" οὗ ἰῃ6 ἰτηθ8 18 τηασϊςοα ὮΥ͂ ἃ 
ὑπο οίο! ΘΧΡΓΕΒΕΙ͂ΟΙ : 1) [6 τογὰ οὐ ἰδέ 1, ογὰ τ88 
“Ῥχϑοίουβ᾽" (Ἴρ)), (αὶ 18, (λ ποχγὰ νγὰβ γαγὲ ἱμαὶ 
οδῦιθ αἰγθοῦ ἴγροα ἰμὸ [τὰ ὈΥ Ῥγορμοίΐα δῃ- 
ὨΟουπορμηχθηΐ ἴἰο ἰῃ6 ΡΘΟΡΙΘ; ἰῃ6 ῬΓΟΡΟΙ ΟΥ̓ΡΒΏΒ 
ὙΓΌΓΘ Ἰδοϊκίηρ, ΡΟΥΒΟΩΒ ὙΠῸ ὙΟΓΘ ΠΝ νι 1116 
Βρίείς οὔ τμο Ἰοτά, ἐμαὶ {867 τοῖρῃς ἴδ τλίσθδθοβ 
οἵ ΗἸ8 χογὰ ; {6 γο νγὯ8 ἰδοκιηρ 1 ἴ86 ΡΘΟρ]θ 
{86 ᾿ἰνιης ἀσδῖτο ἴοσ ὑπ6 ἀἰγθοῖ τονε ιΐομβ οὗ αἀοὰ 
ἦπι Ἠ]β ποσὰ, δῃὰ γϑοθρ συ "Υ ἴῃ το] ρίουθ ἴθ6] πρ 
ἴον (86 ᾿ἰντηρ ἀθοϊαγδίϊοη,---δηα [18 188 σὰ θυ θῇ 
ἴῃ (Π6 Βρμοδῦ ρ]δῃμοβ οὐ ἰμϑοογαίοδὶ 1116: 2) 
Τλογο τα πὸ υἱδίοτ, δρτοαά αὐτου." ΥὮ “γος 
τδγουρῆ," (μόποθ “βργοδάὰ ουὲ ἔἤτοτὰ συλ ἷη,᾽ 
“ θοολθ Καόνῃ Ουἰγαγάβ, Ὀθοου 6 βποθο. Ῥα, 
1). 10; 2 ΟἿσ. χχχὶ. δ.-- Παζοι ( ) [ν]βίοῃ] 

δ (86 ἔβοϊηρ' οσ ρεγοθρώοῃ σἈϊο ἢ οὸ τᾶ ἴο 
8 αἰγϑοὶ γϑδὶ ἀἼν1η6 τουϑ]δίίοη πιδᾶθ ἴο ἴ6 1π|8- 
εαἰμαίϊοη οὗ (86 ρσορμῃοῖ." ΤΙ ΐ8 “ νἱβίοι ἢ 18 (ἢ 
ΤΩΘΔῺΒ Οὗ (8.6 τοϑοορίίοη οὗ [μὸ πογὰ ἴο Ὀ6 δῃ- 
πουησρᾶ, [1.11116 γγα8 Βοαγά οὗ βυοὴ σϑυο] αἰ οὴθ 
οὗ [Π6 Τοτὰ ὈΥ νυἱβίομβ, ΠΟΥ πογὸ ποὺ βρσγοδα 
δυγοδά. Τῆεγείοτο ἰμ6 ποτὰ οἵ {πὸ 1,οτὰ ττὰβ 
εἴοιβ, Το δβοοοῃᾶ ἔβοὺ δὰ 118 στοὐπά 1η 1π6 ἢγϑί. 
Ιη πὸ ἐῤεοογαξίοαὶ ἐἰϊξε ἰλογΘ τσὰθ Ἰδοϊκίηρ Ὀοὶὰ δ 
ἸΓΌΪΥ Οοὐα-ἴδαγίηρ, ᾿ἰνὶηρ ῥσἰθδίμοοά, δᾶ 8 ὑσὸ- 
οἰατηδίζοη οὗ 00 8 ΧΟ {παὶ ἘΠΌΜΙΝ οχίσϊοδίο ὟΝ 

16 ἔσγοπι {ποὲγ σοὶ σὶ ουβ. σαὶ ἀδργανδίου, [Π6 
τ μα σῖτα ΡΟΥ͂ΘΓ οὗ ἐμ6 αἰνίηο βρ᾽ τὶς γουμὰ ρῥγο- 
Ῥμοίς οΥρδῃΒ. 

γαῖ. 2-10., Τῇ οἱγοιωπδίαηοοβ απὰ ἱπαϊοϊάμαϊ οἷ6- 
4οτιΐδ ο (6 οαἰϊέπφ. ΤῊ γοτ. 2 ἰμ6 ““δηὰ 1{ σᾶγηθ ἴο 
Ῥδ88᾽ δηὰ (6 βἰδίοιηρῃί οὗ ἅπι6 8.Θ Βὸ οοηῃθοίθα 
Ὑ10 σογ. 4 ὑπαὶ 411 [ῃ6 ἱπιοστηθαϊαΐα ἔγομι “ δῃὰ 
ἘΠ1᾽ ἰο [16 οῃά οὗ γεσ. 8 18 ἐυρίαπαίογτῳ Ῥατεπ- 
ἐλεεῖ. } 

ϑβδϊθὶ ταΐϊρῦ ἤανὸ ΒῸΡ πο Β6 ΥὙᾺ8 
δα Κοα ὈΥ θασί πρὶ Ϊ8. Ὡδη]6 (8116, {μαὲ Βθ Βδὰ 
ἴο ΓΟΉΘΔΘΙ ΒΟΠῚΘ ΒΟΓΨΊΟΘ ἴο ἴδ Π4}{-}Π1π4 ΕἸ]; δηὰ 
ΒΟ ἰδ 18 ΘΧΡΓΟΒΒΙΥ͂ ΤΠ ΘΗ Οη6α δὖ ἴΠ6 Ῥορίπηΐϊηρ οὗ 
{Π|656 ἀδβοσὶρίῖνο βοπίθησοσ ἐμπαὺ ΕἸ νγὰϑ στοτιηρ 
Ὀ]Π1)4. ΤΟ πογὰ “Ῥορβδῃ᾽ βῇονβ (Πδῇ (Π6 Βἰαΐθ- 
χαοηῦ ΔΡΘΥ ΤαΓΒ τηδάθ, “ἢ6 οουὐ]ὰ ηοΐ 566, ἰβΒ ὈΥ͂ 
ὯΟ ΠΊΘΔΏΒ ἴο 06 ἁυπάοχείοοα 88 ταοδηΐϊηρ ΘΟ] οίθ 
ἈΠ Πα η688.1--- Τὸ (6 ΘὨγοπο]ορῖοαὶ ἀδίατα ἴῃ {86 

. ἍΝ νη ΐϊσῃ [8 υ8648 οὨϊοῦν ἰῃ ἐπ Ἰδίον Ὀοοὶς8 οἴ 
Ο. Τ΄. ἰ5. 1) 16 νἱοίασο Ῥγθβοηῖθα (ο {πο σηϊηὰ ἴῃ [Ὧθ 60- 
βίαια ργορῃϑίΐα βἰδῖθ; 2) ὑπ9 Ὀοὰν οὗ συ ἐπὰ8 σίγϑῃ 
ἴο ὑπ6 Ῥσορῃοί. Τὸ ἴδ (ἢ Ἰρομηΐσ8) πογὰ ΤῸΣ αἰγίπθ σο- 
γοϊαι οι (8ο οσοηἰτηδίϑθα τ] ΤΙ »- ͵Ἴὰ.] 

{[866 ὑπ τοιλδσε οὗὨ ΤᾺ. απάον “ Τοχίααϊ δῃμ!ὰ Οτατη- 
τοδὶ ΐς4)."--Τα. 
 ΛΊΠΞ ἰ8 “λον γα] δά]. ΠῚ, ν᾿ Ὁ οὮ ἔοσιιδ 6 εὐνρίο 

οοποορίϊοῃ τί (ἢ ΟἸΒΑ ΔΏ. νον (ΠΟΥ͂ Ὀοκδη 
ἴτω," ἡ. 4., “6 ίο ΟΤὴ6 αἷπὶ --85 ἰὴ θη. ἰχ. 
ἐλθ βϑῖὴθ ὙϑΓῸ ἴθ σδοῃηθοῖρα υἱ᾽ ἢ δ βιυϑὲ,, 668., 142, 4, 

Ἐοω.--ον [πη 04] ΓῚΠ9 (Θοσηρ,, ἴδ. 11, 1; ὅθ, χχνί!. 

1: ουϊ. χχχίν, 7: ΦοὉ χυί. 8; ΖοοΉὮ. χί. 17), “ ψἩ] ἢ ἐἢθ 
Ῥιιποξυδίοτβ δυοίἀϑὰ ΟΥ̓ Ὀθοδιθθ ἔθ Ὺ ᾿δά ποΐ 6]86- 
ὅόοτὸ τηοῦ τ ἢ ἐν ἢ ἘΌΠΟΗῚ [ΤῊἰ8 τ Πο]6 ποῖσ, αποϊοα 
Ὦν ᾿τάγλαηη δηά ΤὭθηϊυβ ἴγοτη Βδίξαπογ, 8 βουηον ας 
ὉΏΟΙΘαΣ. ΤῊῺΘ Ραϑβαζϑδ οἰϊδὰ 1ῈΣ ἐδ9 [πῷ Βαγὰϊν Ὀθᾶσ 

ΤΗΕ ΕἸΒ6Η͂Τ' ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΑΜΌΕΙ. 

ῬΕΡΊΒΟΙΩΕ οὗ νϑὺ. 2 αν δά ἀϑά ἱῃ νοσ. 8 δὴ δχδοίθσ 
Πα Ιηογο ἀοβπηϊ(6 δἰδίθιηθηϊ ἰῃ [Π6 ποσθβ: Απᾶ 
[896 Ἰδαπρ οὗ ΘΟ ο νγ͵δ5 ποῖ γοῖ βοῦθ Οὔ ---- 
0 ἀουδί {Π18 ἱπαϊσαῦοθ πίρῪξ-ἐΐπηδ, ποαγ (δε πιοτπίπιο, 
δἰ ποθ (86 Βουϑῃ- δι ροῦ σδηἀο Όσατα ἰη [Π6 ὅ4Πο- 
᾿ΆΤΎ Ὀδίοσο {Π6 ουγίαϊη, ποῖ (Εχ. χχν]Ἱ. 20, 
2]: χχχ. 7, 8) γγᾶβ ἔὈγηβμοα γΣ [ἢ Ο1] ΟΥ̓ΘΙῪ τλοτη- 
ἱηρ' δῃα ονθηϊηρ, δῖοσ βανϊηρ Ὀυγηὶ ἰπσουρῃουΐ 
{π6 πὶρθιν δῃηὰ σοῃβυτηθα ἐΐ8 ο1], υβΌΔ}]}γ, ὩΟ  Υακ γῇ 

ἐ ἴδθο]ου ΟΣ πθηΐ ουξ ἰοτγαγάβ ΤῊΟΤΏΣΏρ (ΠΟΙΡ. 
Υ. χχὶν. 2, 8). Τὴ πόογαθ “' δῃὰ 83, νγσϑ8 βἴθερ- 

ἱηρ᾽ 8΄Ὶ΄6 ποῖ ἴο Ὀ6 ΣΟρβγαρά, 86 (μ6 Αἰμπμδο πῃ- 
ἀδς {πΠ6 Ἰαϑὲ τοαυϊγοα, 88 ἃ Ῥϑσθῃς 6818 86 
ἔγοσα “' ἱῃ {86 (6106 " (88 18 ἀϑΌΔ ΠΥ ἀοη6), {{ 189 
Ἰδίου ὀχ ργοβαίοῃ 18 υπἀοσβίοοα ἰοὺ σἤθϑῃ Βα ποίΒΥῪ 
ἴη αἀἰδποίοη οτη [86 τηοσὶ ΒΟΪΥ ΡΪδοθ; ἴὉ τὸ 
σδηποῖ ΒΌΡΡΟΘΘ ἐμδὶ βδιωυϑὶ βἱδθρὶ ἰῃ [818 βδδπο- 

ἴπατγ. Βαὶ λεξαὶ (23 7}} 18 Β6ΓΘ, 88 ἑη οἷ. . 9; 
Ῥᾳ. χΐί. 4, [86 ψ 016 βδποίμπασυ, ἴΠ 6 θη τ 
οὗ {η6 ἱδΌΘΓΏδΔΕ]Ο6, 88 (Π6 οὗ αοά, πο Κη 
οἵ Ηἰδ ρθορὶβ, σῆο μ88 Ηΐβ ἑάγοπε ἴσο. Τὶ 
1ΠΓΟῺΘ 18 [ἢ 6 “ δγκ οἵ αοἀ;,᾽" [ὉΣ δῦουο [86 εὶς γγδδ 
6 δυταθοὶ οὗ [Π6 Ῥγϑδϑθῃοβ, γϑᾶα, οὗ (Πῃ6 τὸ 
αιοοϊϊίηρ απὰ ἐπίλγοπεηιδη οὗἩ Οοὐ ἐπ ἰδ πιϊάϑέ οὐ Ηἰε 
παν 4). ϑϑαγηι 6} Β βἰϑαρίῃηρ- ͵δοβ Μ)Ὰ8 ἴτι οὔθ 
οὗ [16 τοομα, ΤΠ] Οἢ 6ΓΘ Ὀ811 πὶ 1ῃ6 οουσὶ [ῸΣ 
16 ὈγἹθδίβ δὰ 1, ουϊΐοα οὐ βοσνίος (Καὶ). Τὰ 
816 Φομονυδὴ βίδπαβ δῇοσ “ἐθῃ}0]6, θϑοδῦβο ἐξ 
18 {μ6 Οονοηδηΐ-οά, τῆο ἀθβοθπαβ ἰὸ Ηἰΐβ ρμθο- 
ΡΪο δῃὰ ἀν 6118 ψὶῖἢ ἰπθηλ, ἰμαὐ 18 Ὀσουρῃὶ Ὀοίοσο 
8. Οπ {86 οἴμοῦ Βαπά, ἰπ ςοπῃηθοϊΐοη Ὑὑ [86 
ἐρυνα δηὰ (πο αγὰ “ ΕΠΟΒΊΤΩ ᾽ 18 υϑοα “Δ [86 Βρῆβθ 
οὔ ἴῃο αἰνίπο ἐπ σεπεταὶ," (ΤΒΘη.), {πδὺ ἴα, αοἀ ἐδ 
γἱογοα 1 Ηἱ8 Ἰο  ΠΘΕΒ δ πα ῬΟΥΤΟΣ ΟΥΟΣ ἴῃ 6 ὙἘ.0]6 
ψ ΟΣ], 85 Ηθ το ἰδΒ ἰο Ὀ6 δαγοὰ δηὰ νεποσαίθα, 
ΔΒ ἸΟῪ Ππι8])  ΘΥ (1 οἢ ΘΟὨοΟΡώοΣ ἱβ τΏ846 ΟἸΘΑΡ 
ὈΥ ἰδο ρΡ]υτγᾺ]). 
ΤῊ γοσα, 2, 8, 16 ἀοβοσὶ θοὰ [Π6 δἰδιαδίοπ, ἰὴ ἩΠΣΟΣ 

Βδπλ116] τϑοοιν θα {86 08]} Οὗ π6 1 οτα,---ἰϊ 18 πῖρθι, 
(86 ΗἸ»Β-ρτὶοϑὶ 1168 π᾿ δὲθ Ρ]δοθ ἰῃ ἴΠ6 βαποίπαγυ, 
[89 Ἰαπὴρα οὗ [Π6 σδῃο] Όσυ τ) δΙῸ δι Ὀυσηλην, 
10} ΤΩΟΣΏΪρ 18 ΠΘΑΥ, ἰΐ ἰθ {Ππ6 ἔπηο θη ἀγθδση- 
116 τἶβοθ ἴο 118 μοῖρῃθδ; ΠῸΔΡ βίαι οὶ 88 (86 ατὶς 
οὗ οὐ, τῆοηοο 16 γον ] ἴζοηβ οὗ αοἀ οδσηθ. 
γε. 4-10 ρῖνο πο τὐοίδ λίδέονῳ οἵἉ ἰδ οαἰϊ, πῃ 

186 αἰλοπαβηὶ οἰγουτηδίδηοοθ, ἐπ 18 ἐπαϊσίαπαϊ εἶδ- 
γιδη8.---ῬΑτΑῦ 6} ΠΟΔΓΕ (86 οαἱΐ οὗ α τυοΐοσε, ψ ἈΪΟΝ 
88 διυνδκοηθὰ μἴπι ἔγομι δ] θορ, Ὀασὶ ἰδῖκοα 1 ἴο 9 
ποῖ ἴΠ6 681] οὗ ἃ ἀἰ νη ψοΐοο, 88 11 τγχαδ, Ὀπὶ 8 981} 
ἔτοταῃ ΕἸ1, ΕἸ, ἴο σόα ἢθ Βαβίθῃβ, βοηβ ΐτὰ 
Ῥδοκ ἰο ὖβ. οουσῇ ψὰϊὰ ἰπ6 δηβποῦ: “1 ἀϊὰ ποὲ 
6811 {μ.6. ΤΙΐθ ἰ8 τεροδίρὰ ἴῃ γοσ. θ.-- ον. 7 
αἶνοα ὑπ σϑᾶβοη ΨΥ βδηγθθὶ ᾿Βουρῃΐ ἢθ Βοαγά 
ποὺ Οοαδδ νοΐοο, Ὀὰΐ ΣΕ 7847 ποισὶπσ αοὐἂ 
ΙΘΔΏΒ ΒοΓΘ πού {Π6 ζοθοσγαὶ Κηον]οᾶρο οὗ αοά 
ὙΓΊΟΝ ΘΥΘΟΣΥ͂ ΙΒγδο 6 οὗ ὨδΟθβαὶΥ Βδα, Ὀσπὶ {86 

ΟἹ ἔπο αὐοβίϊοη. ΠΟΙ] μδυδθὴ ἄθοΐασοϑ ὑἰπ6 [ηὗ, ΠΘΥΘ 

πἰίμουὶ ἴ) ἱτηροβδίθῖο; ὈὰῈ 5866 Ὀϑαΐ, 11. 26,31. Ὕ δος 

παρ: κμὴὶ τῆς Ταῖς ς ὡς ἢ μοτὰν 9 858 “ὈΘίΌΣΟ ἰἢ9 ᾿δὴρ ὙῈ8 
ὙΠΙΟῊ εἰδὴ ον ἐὺ ἴο (ἢ6 ουδίοτῃ οὗ ἘΑΡΙΩΝ οὐ [1 {2.11 
Ὀυγηΐης ἀυσίηρ ἰδ ἀν, διὰ ἐδ ἱπαϊοαῦο 10 Ἰαΐθ εἰσηὶ 

20 ] ΟΥ ΘΑΣΙ͂Υ τλογηΐῃᾳ.-- Τὰ.) 

ΤΌΘ ἰδ βοϊάοσα ὑ8ϑὰ, ὃ8 βϑγα, τί ἐμ6 Ῥε,. οὗὨ ῥδαδὲ 

ἐἶταθ ; δοιΡ. Ῥδ. χα. 3; Ἐνν. ἢ 881, 3,.. Ὅ τοϊκῃὲ δον- 
οὐ Ροϊωύ αἰδὸ 17,01) πἰι Βδ δθΣ, δηὰ ἑδλυα τϑδα, “ἴἢ 

δοοογάδηοο {τ ἰδθ ἰο]Πονίης ΤῊ), 8ὃ ἘἸΘ.8 [Πσχ᾿ρἢ] 

πὶ Ὁ, 86 18 ὑδυδὶ." ᾿ 
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Κροοῖδὶ ΚΩΟῊΪ οἵ αοἄ, πμῖο νὰ σχίσῃ ὈΥ͂ 
εὐὐθασε, ἡδομρ ας δὴ μὴ τς οἐαοά. ΤῊΘ ΘΧΡΟΣΊΘΏΟΘ 
τ ΟΝ ΒΟῪ ΘοΙλ68 ἴο βιδιῃγ6ὶ 18 πιαγκοα 88 [Π6 ἢγαί 
οἷο οί. 6 ννοζᾶ οὗ οᾶ πᾶ ποὶ γοὶ 
6605 τονϑαϊϑᾶ ἴο δίπι. Ἠο [ιδὰ ῃοΐ γοὶ το- 
οοἰνοὰ βυςῖ ἃ 181 τονοϊδίίου οὗ αἀοἀ τῃτουχῇ 
Ηἰ8 ποσὰ; “ἡ ἐὰ [δ ἀϊὰ ποὶ γοί Κπον ἴμ6 οὐ 
πο τονοδιοὰ Π᾿ρ6 1 ἢ ἐπὶ (δὲ ταν.--- 1 νὰ ἃ 
εἰοοτιῦ ἔπη6, ΡΟΟΣ ἴῃ γον δίο, 88 1 ὌΧΘΠΡΙ ΔΡῪ 

Ἰσίου 16. ΕΣ ΕἸΣ, [06 Ηἰρῃ- υὶοϑὶ, νὰ 
ποδὶ, εἷθ ϑοῃβ ἀβῇ]οαὰ [μ|6 βαῃοίπασυ, [μ6 Ῥθορὶθ 
βεγυϑ ἰ(018 (ΥἹ]. 8 54.), δῃὰ 116 ῬΒΔ]ΠΙΡΙΠ66 τυϊοά 
Θρργοβείγειυγ. Ηδρῶοο 1ὖ οδλιθ δμδὲὶ βαιιυοὶ αἰὰ 
ποί γοῖ ΚΠΟῪ ΒΟΥ ἴΠ6 1, τῶ ὑδ0α ἴο τονϑαὶ 
Ἡϊπηθο τὸ ἰδ9 ἘΒ (06 Βῃποῦῃοος οὗ Ηΐδβ 
ποτὰ ἰο τιθῇ (1.1, 1)" (ΝΕρειβρδοι, Ηοσε. Κ..- Ε. 
ΧΠΙ.839δεα4.). ΑΔοΥίδο [Εἶτα τοροοη οὔιῃθ 08}} 
(τεσ. 8), Εἰ. οὐθογνϑά μὲ αἰνίπε ογίσίη οὗ (Π 6 08]], 
δὰ βδῃονεα βδυλθοὶ (τοσ. 9) ΠΟῪ μ6 ββου]ὰ ἀδροτί 
Ηϊπιθο. 1  ἰοταγὰβ (86 αἰγῖπο νοὶοσθ. ΗἙ8 δῆβνου 
ψλ8 ἰο 6: “Βροδκ, 1οτα, ἴου (ἢ γ βοσνδηὶ ἤοδ- 
εἰἢ," --ὖὌςῦ ἴο (815 ροϊπί (16 τιράϊυχτη οὗ {η6 αἰ νἱπα 
τευθ δέος 88 {πὸ (ἢτΐοο τεροδίρα ς8]} οὗ ἃ γοΐοο, 
Μ ἶο 80 ΚΙΓΟΏΘΙΥ ἱπργοαβεα βδιηλι οὶ ἀφαγίπο, 
(δαὶ 6 ͵τδΔ8 αὐνδικοποα ουἱΐ οὗ βαρ. ΤᾺ]8 18 ἰῃ8 

ἰησ οὗ (6 παιτδῦγνο; 1{ ἀοθθ μοὶ ᾿θδῃ 8 
τοΐοο, ἈΤμο Βο ἱβουρλξ 6 μεδιὰ ἰῇ 8 ἀγϑᾶπι 
ἸΏΘΓΕΪΥ. Ιῃ σοῦ. 10 8 ὨΘῊ ἔβοίον ἰβ ἱπισοἀυορά: 
ἴδε ἀϊνίπο τον δώοῃ ΟΥ̓ τηοδηδ οὗ 8 σοΐοβ ἈὈῈ- 
(ὉΠῚ65 ἃ υἱδίοπ: θμονδῇ οδῖὰθ δῃᾶ πΒἰοοῦ, 
(δὲ 16, Βεΐοσθ βδαιαυεὶ. Τῆδὲ δὴ οδ)οσΐγο γϑδὶ] 
ΔΡ 66 ἐβ ῃ6ῖθ τωσδηὶ 18 οἰθδγ ἔγοῃι γοσ. 1ὅ, 
ὍΝ υἱκίοη" (ΠΧ). ὙΤῆγθθ ἔβοίουβ δῖθ ἴο 6 
οὐπιἱποά : [π6 ἀγεαπι-δίαία οἵ βαχηυ6}᾽ 8 δοὺ] (186 
ἱπίοθτηδὶ βθῆθ6), [6 ἀδατίπο ἃ σοΐοθ ΟἹ δι δἰκθηϊηρ, 
[δ ς δοείῃσ δ ΔΡ 
γε. 11-14. Ηρτγο {0]]οτσα [86 ἀἰσίπα αππουηοό- 

φιοηὶ οὗ (86 Ἰυδρταοηὶ ΟἿ; ἴθγβϑὶ δῃὰ ἴθ ἤουδθ οὗ 
ΕΠ. ΤᾺΘ (ΠΡ ραγίορ.) Ὀγίηψβ 186 δοεί, 
τος ἐεϑες ΕΝ οτ πὰ ἐρομὴρ το πρὶν ἐμ υ πῆρ ΗΝ 

ἱ Δ ΒΌΓΟΙΥ 1πὴ ἴην. οὐἑποίίπᾳ οὐ 
ὦσε ἡ με ΤΔΓΚ οὗ ἀϊκοά 8Ώ. ἡπειι μὰ κγοῖ ΟΟΠ68 
ευάάἀοη}γ ΟἹ 8 πλδῃ, 80 (παῖ 6 Μ6]}} ηὐσῆ Ἰοβοδ ΗΪ8 
ΒΟΏΔΕΒ, ΟἸ τ οὐδ᾽ χοίοσθησθ ἰὼ ἴΠ9 1.Δ[, αὐξοπέξιιδ ἰδ 
χροὶ οπὲ, οοαρ. 76. χῖχ. 8. ΤῈΘ ὈΠΠρΑσα οἵ Που- 
τοῦ πΒΙΟΝ, 188 ἴο τηβΚο ΒΟΐἢ ΘΆΓΒ [1Π6]6 γγχᾶϑ (οἢ Δ. 
ἦν.) [6 ἐπραιία! ἀοίδαι οἵὨ Ιεγϑϑὶ 1ῃ Ῥβι1}9 νὶϊ 
86 ῬΗΣΠαἴποα, δὰ [86 Ἰοθδ οἵ {86 δὶς ἰὸ {818 
᾿ιοδί θη ρθορ]β.--αὋ ἴῃ υοσ. 11] ἴῃς Βοστοσ, τ ]οἢ 
ἴα ἴ0 οὐ Ἰεταεῖ, ἰΒ δηπουμορα, ΒῸ 'ῃ ὙΟΒ. 
12-14 15 ἀρεῖ κτο (λο Ἰυάᾳτηρηὶ οὐ ἐδ ἄσιδε οὐ Εἰϊ. 

ἴα τεσ. 12 ἐδ6 [πᾶ ΑΒ6. (ΠῚ21] ὍΠ)1) βοῦνθ ἰο 
ἰαΐη δηὰ ἀοῆμπο (86 ψοῦῦ ἥπ., “ δορὶ πηΐϊηρ δηά 

αὐΐϊος, ἰῃδὲ 8, ἔγογῃΒἨ Ῥοριηπίηρ ἰο οηά, {Ὰ]]Υ, 
δἰ γοῖγ, Νοὶ οπς υοτὰ οὗ (Ππ6 ταὶ πδίουυ ΡΣ 

͵5 ἴο τουδὶ ὑπ εα. (β60 Εν. ὃ 28 (11, 27 κα.) 
ἃ ὦ Ἰὰ γοσ. 18 (μἷ8 δῃποιποοπηθηΐ ἰδ σοοδρὶϊα- 
ἰλίοὰ, ΤῈ ἀδοίαγαίίοπ τἮτ88 ἃ ἰῃτϑδῖ, ΠΟ ἸΟΠΘῸΓ 8 
ῬΔΙΏΪΩσ, απ σίπσ ἴθ ἴῃ βοῆϑθ (οοῖρ. θη. Χχυ. 
14ὴ Ἰάοη ταὶ] τ] 1} δῆῖπο. ΤὨΪΐβ Ρυπίδῃπιοπὶ 
Μ|}} Ὀ6 ἰπΠήῖ᾽οίοά οὐ ΕἸ1᾽8 λουδα “ΤῸΓ ονοσ.᾽ {6 
᾿νμόμημ 111 ΠΟΥΟΡ δρδὶῃ 6 τοιῃονοᾶ ἔγοχῃ ἰϊ. 

πδὶ 14 Ἐ1}}8 αἷπ οομεὶδὶ 7 1}η (Π6 πορ]οςί οὗὨ 
ἴῃς ἀπίγ π οἢ 6 ΟὔρΒ ἴο δυο ροσίοσιηθα ἴο Ηἷβ 
ΒΟΠΒ 88 (βίῃος, ΒΙρΉ-Ὀσὶοοὶ δηὰ Ἰυᾶρο, ὈΥ͂ {86 ὁπι- 
Ρἰογπιευί οὗ βούθσο ομδδιϊοτηθηΐ δηα ρΌ ΒΗ πιοηί. 

9. 05 ἐδ6 ἐπέσαῃβ. ΠΣ ΥΠ 566 ΕἾ. ὃ 106 ἃ [ὁΘοτηρ. 
Θτρδη Ποῦ. Οὗ. ὃ 141, 2.-- ΤᾺ. 

Ηὸ Κηον τμοὲν- οτΐτοθ, Ραΐ 1οὲ ἴ[Π6 πὰ 5Ὸὸ υπρυῦ- 

ἰβῃοά. Ὁ} Ὁ 0Ὁ “ ρυσβοὰ {ποθεῖ νο8᾽) ἴδ 
ΨΕΙΥ Βασὰ ἴο δχρί δίῃ, ὑπ]θβ πὰ ϑβερί. δῃά 

ΤΒοη., τὸ τοδᾶ ΟἿΟΝ ἴον ὉΠ), Δηα ἰγδῃαὶδῖθ 
ΦἼΠ6Υ Ὀγουμᾷὶ αοά ἰηίο οοπίοταρί," {86 ΡΊ. Βοὶης 
(ΔΘ 88 σβδιυβαίδγα, δηαὰ 41: “ἴο οοῖηθ ἰηΐο οοῃ- 
ἰοιηρὶ." Οὐδγίδίη!ἹυΥ (18 Γοπάοσηρ που]ὰ δρτοθ 
ΓΙ οὔδρ. 11. 17; Ὀυΐ---δαϊὰς ἴγομι (6 πηϊσιεῦ- 
ἩΟΓΓΠΙ ἤοΑ8. οὗ {μ6 βερί. 1π τοϊδίίοη ἰοὸ ἴ(ῃῆς ΗΘ. 
ἰαχὶ, ΜΑΙΟΝ 180 ΤΩΔΥ ΠΘΓΘ ἤαγα Ὀθθῃ Δ ἰ ΓΑΥΙΪΚ 
ἰγοδίβα οὔ δοοουηΐ οὗ {Π18 αΙ ΠΟ] γ---ραϊηδὶ [818 
τοβαϊης 8 (λι6 ἴδοὶ (μὲ αοα ΗΪπηθ6 17 μογθ βρθδῖβ. 

ΤὴῸ οοη͵οοίυτο δἀἀυοοα Ὀγ ατοίξαμβ, ὶχ ("το 

ΒόΡγοτθ τσοὶ ὑμδὶ ἴοὸσ ὉΠ ΟἸΒοαβοϊ νοι ἴοι- 

ἸΔΟῪ πίοοά ἐν “τὴ6,} τασδὶ Ὀ6 τοὐοοϊοά οἢ 80- 
οουπὶ οὗ (16 ἀϊδογοηοθ ἴῃ {Π6 Ἰοίίοσα, ΤΏΘΓΘ 
ΤΟΙ δἰ τ8 ὯῸ ΟἴΠΟΓ οοῦυχθο ἴμδη (0 ἰγϑῃβ] εἴθ “' συ γθ- 
ἵηρ, ὈΓΠΩΘΊ ΠΩ 8 ουγβα ΟἹ, ἐπιοιηβ 8," Δοοογαϊηρ 
ἴο ἐῃ9 υδυᾶὶ οχρίαπαιϊοη. ΠΟ ρἧγοβ {86 
οογγοοῖ βρῆβο: “ἐμαὶ [ἷ8 βΒ0ὴ8 Ὀθῆδνθα βῃ δ ηη6- 
}1γ. [8ο Επᾳ. Α. Υ. “τρδάβ ἐμογηθεῖνοθ νἱ]6,᾽ 
Ῥυΐ (ἢϊ8 ἰ8 ποὶ ΘΧΔΟΙῪ οοσγσοςοῖ. 8.66 ἰγϑηβὶ δίΐο 
δηἀ ἱεχίμδ] ποίοε.--- ΤῈ.]--- ες. 14. Το δμπουηῃοο- 
τωθηὶ ἰμαῖ [16 ρυπίρησηθηΐ 18 1τὴ ἴΌΓ Ἔυ 
(νου. ΠῈ ὮογΘ σϑυκοα Ὀγ {πα αἰνίῃθ οδίἢ 88 
ἰστουόοδῦ]ο. (ὈΝὲ, ἴῃ Υἱον οὗὁὨ {86 εἰἐρδὶδ, ψἰ8 

ποεσαξίυο -ἴογος, 666. αὶ 16ὅ, 2 Βα). ΤῊ ἐγαπδογεῦ- 
δἷου, ο( Εἰζ8 Ἀουδε ἰδ ἈοτΟ ἐς οἵ βένκον, ποὶ 
ΟὨΪγ αἱά ἘΠῚ εβἷπβ οὗ ογωΐββιουῃ. δῃηἋ ἢΪ8 βοῃβ᾽ β'Ὡ8 
οὗ ΘΟΙΩΣ ΒΒ Οἢ ῬΓΟΥΘ {6 πὶ ῬΘΙΒΟΏΔΙΪΥ τ ΟΣ ΙὮΥ οὗ 
Ῥυθιβῃπιοηΐ θαΐοστο αοὐ, θαΐ Π6 ΓΕ] ]ρίουβ ἀθργα» 
νδϊΐοη {μαὶ ἱβαιιθὰ ἔγοσῃη {μοπὶ δῇξδοίε {π6 ψ})0]6 
ΤΆΤΑΛΙΥ, Θσθῃ ἐμοῖς ρμοβίοσιγ. (ἼΒ2Π" Ῥαββ. ἕοσ (89 

ὑε81] 8,2). Βοοδῦβθ (Π6 φεῦ σδ περὲρ ὈΘ 6.» 
»ἱαιεά, ἰμοτοῖογο {π6 δεπίεποε ΜΠ πουοῦ 6 Γδ- 
(8116, Ὀαΐ, ΔΩΤΟΟΘΌΪΥ ἴο ἐπ6 γα ἱσθ ποχὰ, 
Ὑ11 Ὀδ6 σατο ουἱὐ οὐ ἘΠῚ 8 Ββουβοό. Τμα ἀου]θ 
“0Γ ονοσ᾽" αἱ {86 ομὰ οἵ {μ6 τὸ ἀθοϊαγδιϊοὴβ 
(γογβ. 13, 14) οαρσϑββϑίῃο ἴθυτὶ Ὁ]6 δ ΓΠοδίῃμ 688 οὗ 
{Π6 ἀϊνίηο )υδίῖοα, [Ὰ.8 10 {86 χεϊδίίοῃ Ὀείνγθεῃ ἐἢ18 
ΔὨΠπουπορεηθηΐ (11). 11-14) δῃα (μ6 οἴμοσ (ἰϊ. 
27--26), ἐπι6 Ἰδίοσ 18 Ἰουπαθα οἢ δῃὰ δὰ [Π6 
ΘαΡ ΐοσ, Ὀυΐ ἀοο8 ποὺ δχδοί] σερθαὶ 1, ΤῈ6 
βτθὶ ΤΩΘΡΕΔΘΘ ΒΘΘΙῺΒ (ΒΙΓΒΏΡΈΕΙΥ͂ Ἐμοῦ) ποὶ ἴο 
Βαᾶνθ ρῥτγοὰυοσοᾶ (Π6 ἀοεϊγοὰ οἴδοί, Πδιη ον ἰ0 ΤΟσ86 
ΕΠῚ δηὰ μᾶνο ᾿ἷβ μοῦβο; ἴογ, ᾿πουρὰ ἰΐ 18 ὁχ- 
γοβϑδοὰ δοβο υίθὶν, νθ Βαγα ἴο δΒΌΡΡΟΒΘ (δαί (ἢ}9 

ἀροιη τηϊχηΐ 6 δυογίεα ὈΥ στορθηΐίβποθ δῃὰ οδο- 
ἀΐοῃοο, 88 ἴῃ [86 οδε6 οὗ Νίπουθῃ. Βαΐ ἐδς οἱὰ 
ΤΩ8} Ἧ88 ἴοο τρΔΚ, δη ἃ Ηἷδ Β0Π8 (1 ῆ0 πγυδβῖ μα γθ 
᾿ιοαγὰ οὗ ἰδ Ῥχορβοίβ ἰγοδίθηεα ραῃἰβῃπηθηΐ) 
ἴοο Δ; βοηα ἴῃ κῃ. ΝῸῸ σῶοσϑὶ οἴιδηρθ ΟΟΟΌΓΒ ἰο 

ν [ πϑάλονο {86 ἐπι ρ 16 α ποσὶ οοπαϊίλοῃ οἵ ἴ[π6 ἀοοπῃ 
δὰ (π6 βοῃηΐθῃοο ἷἰβ ἴοὸ Ὀ6 ὀχϑουίθά. 8}]}]} 
ΜΨ11 ποὶ Ἰεδᾶνο Ηἰβ οἱὰ βοσυδηῖ ὙΣ μου δηοῖΒΟΣ 
ΔΡΡΘΔΙ; Ηδ βοπὰβ δῃοίβοῦ ᾿πθρεαρθ ΟΥ̓ βαμλαεὶ. 
Ἴμο βτεὲ ῬσΟΡΒΘΟΥ (Ομ ρ. 11.) τενιθθα {86 ΐθ- 
ἸΟΥΥ οὗ (Π6 εδοοσγάοίδὶ ἢουθο οὗ ΕἸΐ, ὀχροθοὰ ἰΐβ 
ὉΠ ἢ] η δηηουπηοορα ἐΐ ἀοροεϊοη, δηὰ 
Ἰοοκοὰ Ῥεγομὰ ἴο {μ6 ρΊοΥΥ οὗ 8 ΠοῪ δῃὰ [δ }- 
ἴα] Ρυήοϑο]ν μοῦδο. ΤῊθ βοοοῃα ῥγοΟΡΉΘΟΥ, βῖνθη 
«σου διοεὶ, Τοδττηβ [86 Ρυ]βθηΐ, 6πι- 
᾿φυσαικαντανπναα 0:..........ὕ.........................-.-.ὄ.ὕ.ψΨζ 09ΟϑΘ6 ό6.ῳ..-..... Ὁ... ΄΄΄ὕὕἥὄ....ς-Ξ---.-.-.-. -- 

4.2 ΡΙ. πότο ἰσδηβ. “ (0 ζζϑκο ζαϊπὲ, τσϑαὶς, [γι θα "ἢ 
τ Φ 

ὉΥ Ὠγοαϊοηίης, ὑδυυ νης οοηδασὶ, 85. Θ᾽ ΒΟΎΟΓΘ Ν᾽ ἘΠ 

πιῖῖὰ 3, ἐμόν όραγο αἰέσαοια. 



90 ΤΗΕΞ ΕἸΒΒΤ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΑΜΌΕΙ, 

᾿δδῖσοθ ἘΠῚ Β Ῥδσβοῦδὶ στο, δηᾶ ἀθοΐασοθ [86 
ϑαγθσεναι οὨ ἴδ ῥΥγοθὶΥ ἤοῦθο ἴο Ὀ6 ἱσγθνοοδΌ]ο. 
Τι6 οδήοοι, (θη, πουϊὰ βϑοὰ ἰοὸ 6 ὑπο Ὁ]: 
1) ἰο τοῦθθ ΕἸὲ δῃὰ εἷβ θοὴθ ἴο σερεηΐβδῃοθ διά 
αυϊοκοηίηρ, ἰπῖο βρίτἰϊαδὶ 116, (θΘ06 111} ὯΔΘ 
ἰῃ γοσθο 18, τ ΒΟΥΘΑΒ ΠῸ ΔΏΒΥΟΣ Οὗ ἢ18 (ο {16 Κγεὶ 
(τοδὶ "᾿ ἜΤΟυγΙΜΙ ; τΣ ἐρ τπλϑλιῤνίι ἀραφάυνοὸν 88 8 
τοροὶ ὉΥ̓͂ τι κὶηρ Βἱ 6 ὈΘΆΓῸΓΡ Οὗ ἃ Πλοββᾶσθ 
παι [λ6 πκοῖο πϑίίοη που ]ὰ ΠΟΔΓ οὗ δηὰ ἴο 
ἄονοὶορ ἷθ βρὶ σῖτα) -Ῥσορ μοῦ θαγηοδθίμθθθ δηά 
[αὶ 688 ΟΥ̓ Ὀτίπρίης Εἷπὶ ᾿ηΐο ῬΘΥΒΟΏΔΙ οΟ- 
ἰδοὶ τ  ἰ6 πιοβὲ βοσίουβ οὐθηΐθβΌ [{ 18 ΒΆΤΩΪΥ 
ἴο Ὀ6 Βυρροθοὰ ἐμαὶ ὑμ6 οοπἀποῖ οὗ ΕἸ} δηὰ ᾿ἷ8 βθοὴϑ 
μαὰ βϑθῦ ὑπορθοσνθά ὉΥ βαηπθὶ. αῖμοῦ {πὸ 
ταῦ δυο οοοδβιοηδα ἢ1πὶ (1Ππ ΘΟ Θοίζοη ὙἹ 
16 τωδη οὗ (04 Β δῃπουμοθσαθη ) τσ οἷ ΘΟΙΙΟῸΒ 
τμουρδί, Βο ἰδὲ πὲβ πγοϑϑαρο ἴο ΕΠ] νγᾶβ ποῖ Βοπιθ- 
[ΣΤΥ την ἔγοιῃ ἷβ οὐσα ἐη 6] οί] δηὰ βρί τἰταδὶ 
116. 6 Ιηυδὺ ποίδοσ, δἷβο, ἰ86 αἰβδγθοηοθ ἴῃ 
Ῥχοδάνῃ δηὰ τίσ Ὑ Ὀοΐτθοῃ [6 ἀθοϊαγαίίοη 
οουτιλιοὰ ἰο ἴμὸ (ἀου 1688) ἢ11]-ργοόσσῃ τηδη 
οὗ αοά, δηὰ ἴμδὶ ἀδὶ γεγο πσουρῃ ἴμ6 γουϊὰ 
Βδιωυοὶ.---ΤῈ.]. 

Ἄο.. 156-18. ϑαηιροῖ δείοτο ΕΤὶ αδ οαἰϊοὰ ἘΠ Ὸ 
1861, οχὰ 1 ὲδ ἔχε ὑρσγορμοῖδο πποοῃ. ΑἸΙπουρῃ 
ΕΠῚ δὰ Αἰγοδαν σϑοοῖγϑα ἔγοσῃ [89 “ σωδῃ οὗ » 
11, 27) [89 Ῥγοαϊοϊζοῃ οὗἉ ρυμ᾽βηνηοηΐ, γοὶ [18 Θοἢ- 
τοὶ αἶνοθ οοοδδίοῃ ἰὼ ἴ86 τοροιϊοη (ἰπσουρὰ 
δαιηθοὶ πο μδὰ ἃ ἀϊγϑοῖ 68}1] ἔσο (μ6 1, ογὰ) οὗ 
1Π6 Ῥχορμοίϊς δῃηουποοιηρηὶ οὗ Ἰυδρτηοηΐ οἡ 18 
Βουθα 88 ἃ σογζὰ οἵ ἱτητηοάϊαίθ γονϑαϊοῃ ἔτοσ ἴδ 6 
Τωοτὰ.----Ἴ γα. 15 βᾳ. ἀσϑοσῖὶθθ τ } δυσὶ ῥδυοδο- 
Ἰορίςβὶ δπὰ ἰβίοσϊ 8] τϊπυθη 88, δ οἢ ΟΙΘΑΓΏΘΒΒ 
δα ἰσυιῃ ἰο 116 βαυλιθ}᾽ 8 οχίογῃ δ) βἰταδίΐοη δηά 
ἰοπα οὗ ταϊπὰ αἷνοσ ἰῃ9 γϑυϑ]αὐϊοη πη Ἀρρϑδγηῃοο, 
δῃ ἰμ0 οοπάαοὶ οὗ ΕἸ ὙΠΟ γγ͵χὰ8 ΤῸ ἴο οαγηοϑὶ 
ἰηίογοδῦ ὈΥ ὑμ6 (πτ]οΘ- σουστίηρ, ς8}} ἰο ββδῃλαοὶ, 
τδιδῦ ΠΟΙΊ ΠΟΥ ΒΘΓΘ ΠΟΥ ἰπ ἴπ6 ργθοοαϊηρ ἀδθοτὶρίίϊοη 
(νεβ. 1-14) 16 {Ποῦ 8ΩῪ μτουπμὰ [Ὁ Εγδ] ̓ 8 
ορἱῃῖου μὲ ἐμῖ8 18 Βοΐ δὴ οτὴρ μα] ἰγϑδάϊοη, 
Αϑον [818 του δίδου βδιγπθὶ βΘῸΡ6 ἴῃ μἷ8 θθὰ 11}} 
ταοσηΐησ. Ορϑηΐϊηρ 186 ἀἄοονγδ οὐἨ Οοα᾽8 λουδο᾽; 
Ὑ65 8 ραχὺ οὗ εἷθβ ἀπῖγ ἴῃ [86 Βαποίσασγ. ΒΥ ἴδ0 
ἄοονδ ἯΘ ἃτο ποῖ ἰο υηδογθίαηα {π6 ουγίδϊμα, Ὀυϊ 
ΤῸ] ἄοοτθ, πΐοὰ Ὀοϊοηροά, Βούγονοσ, ποῖ ἰο {86 
06119 τος τ σο ροσθδρα 011} δγουηᾶ, Ὀυϊ “ἰο 
(86 Βοῦβο οὗ δοά» ιβο. Οὐ ΔΗ, ἐπαροά, 
6 ΤΌΤ ΔΟ]6, ΠΕ ἃ ἰθρηΐ, μα ΠΟ ἀοοσῇ, Ὀυΐ, 
ἴον 1 τ8 ὅχοα 'η ΒΒ1]οΣ τ} 4 δοϊα ΘΙ οθῦχο, 
ι ταὐρῦ βοιλθθον μαγὸ Ὀθθ ῥγου! ἀοα τ 1 {Π 6. 
ΡΕΥὮΑΡΒ ἰΐ δἱἰοοα τ ΗΪη 8 ἰαΥΩῸΣ ἔΓΆΤΏ6, ΟΣ 8 
8011 ὑθιαρ] θρϑοῦ οὗ βίομϑ Ὀυ}}]} ἴον 1.8 ῥγοῖθο- 
Ὡοη᾽ (Ιμογτὸσ ἴῃ Ἡγζορδ .-Ε. ΧΥ. 116.)-- 
ϑδυμθοὶ 8 δἴγαϊα ἴὸ 611 ΕΠῚ 186 υἱϑίοπ, (6 ἀρρϑατ- 
αποῦ (ΤΠ 2) πλοῦ δὰ ρῥγοθεηίθα 1861} ἴο 8 
Σπίοσδ] βοηβο, θὰ ὙΠ ῖοὰ Οοὐ᾽β γον δίϊοη οοη- 
οογοΐηρ [86 Βουῦβο οὗ ΕἸ: πδα Ὀθϑῃ βοΐ ἑοσί Ὀθίοσο 
πνάθα ἐτλ τὰ ἔτοιλ 8.0 δ΄ [Ὧ6 αἰνίηο πογὰ π ΙΟἢ 
Ἰοστηθὰ [6 οοπίοηὐ οὗ [86 τογοϊδίλοη, ῬδΥΙ]Υ οἡ 
δοοουηΐ οὗ [86 ἀτοβά δι] αἰρτιἤοδηοο ἰδ μα ἴὸσ 
ἘΠῚ, ῬΑΓΌΥ ΟΥ̓ τοδϑοὴ οὗἉ {86 ΒΟΙΤΟῪ οὗἨ πθ]οῖ, ἴῃ 
ἨΪΐβ8 ΓΟΘΓΘμοΘ δηὰ 8]16] ρου ἰοπαγὰβ ΕἸΣ, Ὠ6 
οουἹὰ ποὶ νἱὰ ἰταβο, Βαϊ ἘΠῚ σομιροὶβ Εἶτα ἴὸ 
1611 τῖρδύ ΒΘ μιδὰ βὸ πομπάσουβὶυ Ἰθαγηθά.-- -ΟἹ 
τ ΤΥ Β0η,᾽ γοσ. 16, Τηιηΐυβ δα τ ΓΔΌΪΥ ΤΟΙΊΔΓΚΒ: 
“ἩΟῪ τηυοἢ 18 ΘΧΡτοϑθοϑα ὈΥ ὑπὶ8 ὁπό ποτὰ ἢ) Τῃ 

᾿ [ΤΙ9 σψογὰβ “ἘΠῚ ψῆο ψγ͵δ8 στοιιϊβοὰ ἴὸ ϑασγῃϑδὲ ἰηἴθυ- 
οδὺ " αγθ ὈΘ6ΘῊ ΒΌΡΠΘα ὉΥ ὑῃθ ὑγδῃδιαἴοσ, βοτηθίηΐης 
ϑιοουπίίηρς ἴο (8 Ππανίηρ ἴα !θη ουὐ οὗὨ ἐδο ἰοχὲ, Ῥσο- 
ὉΔΌΪΥ ὉΥ ὑγροβγαρηῖοαὶ ΟΥτῸσ. ἴα.) 

ΨΟΥ. 17 οὔθοσνο ἰπ6 οἰἥπαχ ἰῃ ἴδ6 ποτὰβ Ὑὴϊὰ 
ὙΈΊΟΝ, ἐπ ἑγος δοπίδησοα, ΕἸ ἀθιλδηαβ ᾿πίοστηδίξοι 
ἴγουτα βατλθοὶ : ϊ ἜΕΧΡΙΘΒΘΟΒ {Π6 Θχοϊϊοιηρηὶ οὗὨ ἘΣ1᾽8 
ΒΟ]. Ηδ αδϑἴε ἴοῦ (86 ποσὰ οἵ ἴδο [σὰ ; Β6 
ἀεπιαβ Δ οχϑοὶ δηα οοιαρ θία δἰδέίοσηθηῖ; ἨΘ 
αὐμιγεβ βδταὰθὶ ὑο ΘΟΏ6681 ποι ηρ ἔγουη Ὠ τη, 
Οοᾶ ἅο δο ἴο ἴμΠ669 διηῃᾷἃ γώ τβοσϑ 8140, [ἰζ εἰς. 
͵θ 8 ἐγοαυοηΐ ἕοστω οἵ δαϊυγαίλου, "" πολ ἰπγτοαῦθηθ 
Ῥυμὶβῃπηοηΐ ἔγοτλ 1{ (0 τοαυδεὺ 16 ποὶ οοσὰ- 
ΡΙ θὰ πῖῖ, οοιρ. χιν. 44; χχ. 18.--- ὸσ. 18. 
ἈΑμπᾶἃ Βασλυ91 τοϊᾶ ἷτὰ ον ψπΐϊτ ΗΠ9 
ἴὯῬ. Ῥγὃ8 ονορονγοσζοὰ Ὁ ΕἸ 8 ἀδθιπδθᾶ. ἴῃ 
ονογὶπρ ΕἸΣ 6 τὰβ δὲ ἴῃ: βαὴδ ἤτηθ ορουΐης 1μ86 
[,οτὰ, πβοθθ οοχτηδηα ἴο Θαΐου οἢ εἶθ ρσορμοίλο 
ΟΠ Ὀοίοτο ΕἸ: μθ τηυπὺ δυο ἱ ἴῃ 
186 Ἰαἰίοτ Β ἀσπιδῃά. Δ ηᾶ Β6 (Ε1) δαίᾶ. Τωο 
ἐλῖησε ΕΠῚ κα: Σὶ ἴα ἴΠ0 Τοσᾶ Τῇΐβ ἴα {μ6 
ὈΠΟΓΆΏΘΘ οἱ διιδ’ιυινίβείοη, ἰὸ ἰδ6 Ιοστὰ. Ηδθ βϑεβ 
οοπβστηοα τῆδὺ τἢ6 τηδὴ οὗ αοα δηπουηορα ἴο 
Πΐμλ, δὰ 268 {π6 ἐπα ὈΣ 180] 6 τονοϊδιΐοη οὗ 
(δο ωτὰ, 16ὲ Ἐπὶ ἄο σσβαὶ ριξε δθα ἘΓὶτει 
βΒοοᾶ. ΤῊ Ϊ8 8 (6 ὀχργοβδίοῃ οὗ γεβισμαδίοη ἴὸ 
(16 Ὁποδδηρθαῦ]6 ψι}} οὗ [86 ογτὰ. Τὸ ἰδ ονϑσ- 
τ Βοἰταΐπρ ἀφοϊαταίοη οἵ αἀοὰ ΕἸ βῇονβ 8 οοπι- 
ΡῬ]οίθ σρεϊρτιδίάοη, ρἰνϊηρ Εἰτηβοὶ δηὰ ἷβ Βουεθ 
Ἰηῖο αοαἶβ Βαπάβ, σἱίμουαΐ ἰγυΐηρ ἴο οχοῦβθ οἱ 
Ἰυβε  ν ἰπαροὶ, θυΐ δ]5ο, 1Ὁ 18 ἔσυο, τλμουΐ 6χ- 
ἸΡ᾿ Ὡρ ἰΠοσοῦ σῇ Ῥοηϊθῃοβ. 
γ 6:8. 190-21]. ἥπ τοδιυῖ οὐ ϑαπιιιεῦ 5 οαἷΐ ἰο ἱλε Ῥτο- 

δηες οὔδοε, αὰ, δὲ [86 βϑύγθ ἔἴσηθ, ἐγαπδίέοπι ἴἰο 
ἰμο ἀοροσίρίίοη οἵ 18 ἰοαὶ τοοτς ἴὰ ἴαγϑο]. 
1) Τὴ σγοῦ. 19 α ἴμ6 αἵνιπε ρῥγίποῖρίς ἐπ ἠδ 
πιρηξ Ἰηῖο ἃ τηδῃ οὗ ἀοἀ ἴῃ ᾿ἷβ Ῥγορδοίϊο οπῖοα 15 
ΘΧΡΓΟΒΕΙΥ ΘΙ ρμδδὶσζοα, μὶβ στοσίμ ομ γουϊ ἢ ἰο 

ταδηβοοά (232}}} Βοΐπα βοῖ ἑοσί ππάον [86 μἰρμοαὶ 
᾿βοοοταῖς Ῥοϊπὶ οὗ νἱον, τ βῖοι 18 τιαγκοα Ὁγ [ἢ 6 
ποθ: Απᾶ ἴδ Τιοστὰ ννῶδ υνἱ τ δὲ; .---Τὸ 
Ὠἷπὶ ἼΟΣΘ ἐπηρατίρα (068 τονο]δίϊοηβ [ῸΓ [βΓδο], 
Βοοδῦβο ἢ6 ἴΧ348 8 ἸΏΔ}ῃ δήῖδσ αοαβ βοαγί, πο, 
δι} {86 ἰετηρίδίξοτβ ἰο 6ν]] {π8ἱ Βυττουπα θα Ηϊπὶ 
ἱῃ ΒΒΣΊΟΙ, νγὰβ ὩΟΥῪ 88 8. ψοιζἧ τηδίυτο δπὰ γε ἴῃ 
ἴσυθ ἔδδι οἵ αοάἂ δῃά βίποογο [6] δῃ 1] ἢ αοὐ; 
δηα Ηἷδ στοπίῃ τοδίρά ου δ ολαλοοα σοῃϑθογαίρα ἴο 
π6 1.0 “ΤῊ 1, ογὰ γγὰβ Ὑ] πἶπ, ΤῊΪΒ χο- 
ἴδιθ Ὡοΐ ΘΓ ἴοὸ 186 σΘΏΘΓΑΙ ῥτοοῖβ οὗ σα 8 
βοοάποεθ δηα ππθτοΥ, ἴο {86 Ὀ]οβαῖηρσ ψ  ἱοἢ ΒΘ Γὸ- 
οοἰνοά ἥγοσα ἴ6 1,οτὰ ἱπγουρῃοῦϊ Ἀ18 116, θαΐ 4180 
ἴο {86 Βρροοΐβὶ τονοϊαϊϊομβ δῃὰ ρἱἣδθ οὗ {πὸ ϑρισγιὶ 
ΜΠΙΟΒ (Π6 1, οτὰ ἱπιρατγίοα ἰο δῖμι 88 ΗΒ οβοθθι 
᾿πβισυστηθηὶ, ἘΕῸΣ 2) ἴῃ γογ. 196 ἴῃ {86 πόοσβ 
Αμπᾶἃ 6 1οῖ πο; οὗ δία ννογτᾶκ ζ3}1 ἴο 89 
Βτοῦπ ἅ 15 ορἢ δβὶζοα [Π6 αὐσὲπο ἀδηιοπδίτγαίέοῃ οὗἉ 
ϑαπιιοῖ 8 Ῥγορλείϊο ολατασίεν, ὈῪ Οοα᾽ 8 [1] Ἀ]πιοηὶ οὗ 
ψλδί 6 Ὀγορ μοι 4}}}7 δηπουπορὰ 88 ῃ6 ΜΟΓα σο- 
ψοδ]οᾶ ἰὸ ἴω. Το Ἔχργοθδίοῃ “ αἷὰ ποῖ οἱ {811} 
ἱπάϊοαίοβ ἐμαὶ (6 ποτὰ τδβ ποῖ βροΐίζθῃ ἴῃ ναΐῃ, 
δαὶ νᾶβ {161,7 σοπῖρ. Φοβῃ. χχὶ. 45; χχὶν. 14; 
1 τραρε μρο δθ: 2 Κίηρβχ. 10. 83) εν. 20 οχ- 
ΕΙΡΙ 8 εἶθ σεπετναὶ τϑοοστῖοπ, ἴτπι 1ῈΓΔ6] 88. 8 (το 
ἱπδίγυπιθηὶ ἴον (86 [τὰ ἴῃ (Π6 ρῥγορῃοίϊο οβῆσΘ. 
ΤΗΘ Ρΐοβὶ ἱπάϊοαδίζοι οὗἨ [π6 οχίοθηι οἵ {μὲ 
ΤΟΟΟΡΈΣ ΣΟΙ ΒΌΡΡΟΒΕΒ {πὺ Βαταυ 6] γγ88 ΤΩ8616 ΚΗΟΥΤΏ 

. ἴθ ΤΩΘΔἢ8 Ὡοὲ, “ΤΑΥ͂ αοὰ ἀο ἰο γοῖ! 85 γοῦ ἀο ἰο 
τὴϑ,᾿" Ὀαὺ “τον Θοά γἱεὶξ γοῦν σοΐίαβαὶ τΊίϊι δρργοργίὺθ 
Ῥυηίδητηθεὶ,""--Τὰ.] ἢ 
Ὑ [Το οτγίρίη οὐἨ ὑπο ἤκισο ἢδα Ὀθθὴ δου μηὺ ἴον ἴῃ 

ΨΑΓΪΟΌΒ ΟΟΟΌΤΤΥΘΗΏΟΘΒ, 85 ἐδ δρί] Πρ οἵ ταῖοσ, ἢπ 9 ΤᾺ} οὗ 
ΔῊ ΔΙΓΟΥ͂Ν, ΟΣ ΔῺΥ ὙΘΆΡΟΙ οὗ ΜΆΓ, ΟΥ οἵ 86 ποῦδβο, Ὀαὶ ἰΐ [5 
Ὀοίΐον αηἀογβίοοα ἰῃ 8 ζοηθΓγαὶ ΜΑΥ͂ 88 δἰ μη  νίης “(ΔΙ 
ὭΓΣΘΒ," ἐπ οοῃέγαδι {8 ὅτσττη, Ὀρσίμιὶ ΡΟΒΙΕΙοΩ. ΤῈ] 
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ἴο ἰ8ὸ ὙἘΟΪ]6 ῬθΡο ἴτοτη απ οὐ ἴπ6 που ἰο 
Βεουελεδα οὨ ἴπ6 βου (Φ υάρ. χχ. 1) 88 ἃ ῥσορδοὶ 
οἵ (80 τὰ ΌὉΥ ἰδ ἀθοϊασαίοη οὗ (86 ποσὰ οἵ 
Θοά. (102), “ἸΙουαπὰ ἐπυβιπουίμυ," “(ἰοὰ," 
Ναπι. χὶϊ. 7). Ἐτοῖὰ (Πἷ8 ἰδ 186 ουἹάρηϊς {παῖ (Π9 
φόως οὗ 1ετδὲὶ], ἴῃ δρὶίθ οὗ (δοῖν ἀϊαγυρὕοη, γοῖ 
ππηρὰ το] χἱουκὶν 8 υπϊΐ. [ἢ βρὶΐο οὗ (ἢ ζϑῇθγαὶ 

ἰδοκ οἵ (Ὡς ἀφοϊαγαίζου οὗ αοὐἶβ πογὰ, [ῃϑγθ γγὰ8 
Β11}] ἃ] ΘΓ 8 ΤΟΟΟΡΕΠΥ ἴον ἰδ; ποἰπιμοϊαπά- 
ἴπσ (ῃς ἀφο πο οὗ ἴπ6 χα! ρίουδ-ογᾺ} 116 {86 γ9 
Δ8 ποί ᾿δο κί ηρ 8 686 [0γ [πο βε τονοϊδου οὗ 
[86 ᾿νίηρ αοα ἐμτουσῃ Ηἱΐἱδ ομόθθο ἱπϑίσυσηθηΐ, 
ἐλε ϑαπικεί. 1 18 ἢο ἀουδὲ ἱπϊπηδιοα ἴῃ 
γος. 20 “τμδὶ βασηυοὶ, ἱῃ οοηίγαδί ἢ} 186 ΗΓ Βοτίο 
ἰβοϊδιϑα δρροδγβῃοεβ οὗ ὑσγορβείβ, 88 ποΤΏ 88 8 
Ταδὴ ΟΔ]]6 ἴο 8 οηΐ ῥγορβδοῖίϊο σουκ᾽" (Νᾶ- 
κεϊβθαοι, Ηοτσ. .-Ε. ΧΙΠΙ. 26). ον ἴδ6 ἐδοίυ αὶ 
ξτοαπά οὗἉ νοσ. 20 ἱβ χίνεη ἰῃ ἴῃ οἴοβοὶν οοῃποοίρα 
Υ. 21, πῆοσο 4) δὸ ἐλὲ οοπέϊηιιεα ἀϊγεκέ γεῦο- 

ΘΟοά ἰο ϑαπιιεὶ πη ϑλιοὴ. "““ελουαΐ οοη» 
πιο ἰο ἀρρϑαῦ ἐπ ϑλυυμοῦ." ἘΤΐδ8 ροϊπίθ ἴο υἱδίοηδ 
86 ἴ!6 ἴοστῃ οὗ γουϑϊδίζου [ὉῸΓ [86 ᾿ηύθστιδ] Β6ΏΒ6, 
δικά δ 6 οοῃϊ ποίου οὗ [Π6 χηοάο οὗ ΔΡΡΕΔΓΒΏΟΘ 
ὙΠΙΟἢ 18 ϑοῖ ΤΌΣ ἴῃ σνοτβ. 10, 15 88 “ υἱακίοῃ. ἢ 
Το πουὰβ “ἰοὸγ ἴ6 1 ογὰ γευοαίοά ΗΠ πιβο] ἴο 
ϑατηθ6]} ἴῃ ΒΏΣΙΟΙ ὃν ἐδὲ υὐτὰ οὗ ἰῃ6 ,οτὰ Ἰοᾶγθ 
80 ἀουδὶ {μδὲ {Πδὲ τονοϊδίίοη ἴῃ υἱδίοπδ αἶδο 88 
τπιδής ἴο ϑατηυποὶ, δηὰ ἐμαὶ (Π6 τοοτὰ νγὰβ (6 ῃοδατὶ 
διά [80 χυϊάϊηρ δία οὗ ἰμοϑο τονοϊδίΐομβ οὗ (6 
Τοτὰ πλδὰθ ἴο Ηἷτω {μὲ (ΠΥ ταΐρσεῦ μα ἱτηρατίϑὰ ἰὸ 
156 Ροορθ. Αβ 189 ὉΪ6 δὰ δἰ ποσίο δὰ 18 
ςρηΐτο ἢ ΒΈΙΟΝ ἱπ ἴΠ6 ΤΑοσπδοὶο τ} (Π6 εὶς 

ὈῸ] οὗ οὐδ ἱπαντ!]ηρ δα ργοβθῆςο, 
80 ὨΟΥ 1ὑὺ Ἰουπηὰ ἱῃ ἐδδ ϑαπιὸ ρ»ίαοε ἃ ὩὨΘῪ ΟΟὨΐΓΟ ἴῃ 
86 οὐρα χονοϊδίΐοηβ οἵ ἐπ 1,ογὰ ἴο βαμπιθοὶ 
ἰτοῦρῃ ΠῚΒ τοοτά. ΕἼΟΙΩΏ ΠΟῪ οἡ Οοα τηδάθ 
Κπόππ ΗἰβΒ π|ὶὸ] ἴἰο 186 Ῥθορὶθ γῪ ἴῃ σονοϊδίϊοῃ 
οὗ Ηἷ8 ποσὰ ἴο Ἄδαν ἀττ χα τοργοθοηίδενο 
οὗ (86 ρΡοστηδηῃθηΐ ργορμοῖο ογάογ 18, βοὴ 
[86 Βερτπηὶπρ οὗἉἨ [πο Ἰουσ ομαρίοῦ: Δπᾶ τ8ὸ 
ποιὰ οὗ δι 61 οδῖὴϑθ ἴο 8111 ζαχϑο]---ἰ 
ΟἸοΒοΙ Υ οοπποοίοα πὰ ἴθ ῥγοοθάϊην. ΤῊΘ υονὰ 
οὐ βδαπιιεὶ 5 ἸῺ οοηΐοηΐ κ(Π6 ποτὰ οὗἉ ἰδὲ 7,οτὰ;," 
ἩΒΊΟΝ 88 ἀἼ σοι] Υ τονδὶ ϑᾶ ἰο Ηἷπι, Β6 θοΐηρ ἔγοσα 
ΒΟΥ Οἢ ἔδυοσγοὰ πὶῖ8 1116 τονοϊδίΐοη (γοσ. 21) ἴῃ 
ἴδιο ἴοστα Οὔ [86 υὐδίοη (ΠΕ); [μπ 1.6 ἀροϊασδοη 
“Θοά τονοδὶοὰ Ηϊπιβοὶῖ ἰο βδαυιυο]᾽ ἐδ ΕΥ̓͂ πο 
ἸΏΘΔΠΒ Βυροσ θοῦ (ΤΠ 6η.}. [ὉΓ 11 18 ποὶ “16 το- 
γεϊδιίΐοῃ τιοπεοηθαὰ ρον" τ] ἢ 18 ΠΟΘ τηθϑῃ 
δαὶ (λδὺ π οι 88 οομδίδηι γ τεροδίθα ἐπ υἱδίοη, 
ἘΥ Υἱτίπο οὗ πμϊοδ βαπιποὶ τὰ (86 οελ ΟἽ") 
βθῈσ, [ἢ ὕογπι 180 ποσὰ οὗὨ βδιηοὶ τὰϑ Ῥγορλδίϊο 
αππομποεπιδηί, 88 ΟΥ̓Δ οὗ ν ποῖ ἢθ τγδ8 Ναδὶ 
(32), (οἀ᾽ 8 βροϊκοεηδι, ἱπίδσργοίεσ Ηἱβ ποτὰ 
ολπη6 “ἰο αἷΐ ]θγαεῖ" ΤΙ [8686 ποχὰβ ͵8 οοτηρτγίδοα 
8) ΤῈ ΡΤ ΙΣΗΣ ΚῸΠΕ ΔΝ ὉΡῚ 8ηα [Π9 Ροστηδ- 
ποηὶ οἵ ἷβ 58}} ἰο 19 ργορβμοίίο οῖοο (πηδάθ 
Ὀγ (86 ἔχει σουοϊδ θη) 8 ᾿πάἀιοαίθα, ΤῈ ποτὰ 
πΠΙΟΒ σῶα 6 ἰο0 Βἷπι ἔοι αοα ναὶ ὈΥ πὶ ἴο (Π6 
ΜΠ|016 Ῥθόορίθβ. ἸΤὨΐθ οἷοθθ δοῃῃθοίοη οὗὁὨ ἰΐθ86 
ποτά πιῖὰ [86 ῥγοοθάϊηρ οοπίοχὶ, δηὰ ἐποὶγ 
αἰοεῖησ διιὰ σου ρσθθηδῖγο Ομδγδούου ΒΉΟΥΤ Ὀ]ΔΙὩΪΥ 
μοῖν ἱποοσσοοῖ ἰθ (89 ΟΥΑΙ νἱον ἩΒΙΟἢ οΟμηθοίβ 

ν Με 8 δῃη οἱὰ ορίηΐοη ἐπαξ {πο σο 18 ὮΘΤΘ ἃ γϑΐίργοῃ θ 
(ο [6 Ῥϑσβοῃδὶ Ἰοσά, {Π9 βοοοῃὰ Ῥοόσβοὴ οὐ ἐπο Τυΐη ν. 
ΤῊ ΤΆΤ. ἢ 85 “10 νογὰ οὔ Το πουϑῇ τῶρ ἢ 15 ἢ 61," δηὰ 
80 ΒοΙη6 ΠΟΘΙ ΤΟΙ τη ΘὨἰΔίΟΥΓΒ, 85 61}}. Βαϊ ρ]αίην 
ΘΓΑΙΑ 10 στο ἃ ἴον (ἢἰ8.--Τὰ.] 
{6 Βοοῖ αδὰ Δ'αδέ 506 ΟἹ ΟΠΔΡ. ἰχ. 9.-- Τὰ. 

(ποτὰ τὶ (86 ΤὉ]]οπ ρα, δὰ τοραγὰβ ἐἤθτη 85 8 
6811 ὉΥ βαιωῦθὶ ἰο δία τὶ ἱμ6 ῬΑ αιξηο δ, 
ΤΗΘΥ͂ ἃτο [89 δυτησηδσυ ἀσδβογί ρίάοη οὗ μἷβ ργορἠξίϊο 
ὍΟΥΚ, οὐ Μ ΕΟ ἢἷα λωσϊοϊαξ ἸΑΌΟΥΒ πρὶ ἡ ἢ .δο 
ἐγαῃβι ἴου ἴο ἐμ6θο Ἰδίίοσ βαΐηρ τοδάο ἰῃ [86 οί]ον- 
ἱῃσ πΑσσδίλοῃ οὗ [6γδϑ}᾽} 5 ΡΆ]1ς Ὠδίδομαὶ δ] δυλὶίυ. 

ἩΙΒΤΟΒΙΟΑῚ, ΑΝῸ ΤΗΕΒΟΙΟΘΙΟΑΙ,. 

1, ββδιηθ θ᾽ Β Ῥεγϑοη, δα ἰαδοτδ ἃ8 ὑτορλεὶ. “80 
[8ο Τογὰ κ ἰγαϊηϊηρ μδα Ὀοστα ἐἰβ ἔγυϊίβ. ϑίδπημοὶ 
δᾶ Ἀδϑὴ ργχοθοσυϑα δια (Ποοτηρίδιοη8 οὗ 58 110}}. 
Ης Βεδὰ τόν ὉΡ ἰο ὕ6 8 οοπεβοογαίοα τδη δηὰ 
ΤΑῚ {Π}.] ρσορβοῖ οὗ {ῃ8 1,ογά---ἃ ἤδη οἵ ἀοὰ ἴῃ ἐμ6 
τοϊα δὶ οἱ 8}. δροείδιθ σγϑοθ---ἢ ᾿ἰρῃϊ ἱπ {π6 ἀδτῖς- 
688, Δηἀ της Μῶ8 χαϊμοὰ πἤθη (ἀοαΒ πογὰ γγδϑ 
ΟἿΟΘ ΙὩΟΪΘ ἴἰο Ὀ6 ἰουπὰ ἱἰῃ {π6 Ἰαπα,"7 (ΟΠ]οΣ, 
Τὶς ὐπὶρε ἐπ 1εν., 1868, 2 ἘΠ: δ.) 
“ΤΠ Υἱροσζοὺβ δπα οοῃηδοίθα στη] ΒίΤΥ οὗ (ἢ 9 

χὴν ξδρύρι Ὀθορχίμδ πὶ ϑαπιιοί, τὸ ἰ8 ἱμοσοίοσο ἴἰοὸ 
Τορδταρα 88 {86 ἔσῃ ουπάον οὗ {πμ6 ΟἹὰ Τεδβί8- 

τπηθηΐ Ῥσορμοίίσ οΓοΓ (οορ. Αοἰδ 11}. 24). 1ἰὶ 
Ἧ8 {πδί οχίσδοσαὶ ὕτηθ πθθη, τυ 1 (ἢ6 το- 
ΤΠΟΥ͂Ά] οὗ {86 ἀσῖ, ἰμ6 ΤΆΡΟΣΠΔΟ]6 ἢδα ]Ἰοβί 18 βἷᾳ- 
ὨΙβοβηοΘ 88 οδηίΐίσο, ἰμ86 Ἀἰρῃ- τ οββ ΤΠ πο 1 οὴβ 
ὝΕΓΘ Βαβροηάοα, δῃᾶ ον ἰδ6 πηραϊδίοσθηΐρ ὑ6- 
ἰσθοῇ αοἀ δπὰ (86 ΟΡ τοβίϑα δ] οροίδοῦ ἰῃ (ἢ 6 
ἱπεριγοα ρῥγορβοῖ. 116 ἴπ6 Πἰπιϊί8 οὗ (Π6 οἱά 
ΟΥΙΔΏΟΘδ οἱ του ᾶγὸ ὈσΌΚο ἱμτοιρῃ, [δγϑοὶ 
Ἰοδγηδ ἐπδὲ ὁ μόυδὴ π88 ποῖ γοϑίσεἰθα Η 8 βανίης 
ΡΓΟΒΘΏΟΘ ἴο (16 δῃηοϊθηΐ βυγ}0] οὗ ΗΕ ἱπα πο] Ἰὴς 
ΔΙΊΟΏΩ [86 ΡΘΟΡΪο, σαίμποσ ἰβ ἰο Ὀ6 ἰουμα δυοσυ- 
ΤΠ ΟΓΟ, Ἡοτο Ηρ 18. ΘΑΥΠΟΘΩΥ͂ κυυξαι 88 αοἀ οἵ 
Βα ν δου." ΟἜἝΒΪΟΡ ἴῃ ετΣ. Ἀ.-Ε. 4. υ. Ῥγορλεῖ 
ἐπέλιιπι ἀἐ8 Α. 1. ΧΤΙ. 214. 

2. Τ8ο ἐΐπι6 οὗ Βαιλ 6} 5 ΔΡῬΡΟΆΣΔΏσΘ ἴῃ 16Γ86] 84 
ῬΓΟΡἈοὺ νΜ188 ἐλό ἐΐπιο οὗ αἢ ἐπίεγπαὶ μιάσπιεπί οὗ Οοά, 
ὙΙΟΔ οοῃδὶβίθα ἰη (Π6 ργεοϊοιϑηέδδ 9[ Οἷα 8 υοτα, 
(δαὶ 5, 'η 186 Ἰδοὶς οὗ ὑπέογοοιιγϑε οὐ Οαοἄἀ υἱϊλ ΗΠ 
ἘΡΦ Ὑ Τοκ εἰ  νδὲ ἃ ἰλεοοταΐίο τπίεναϊοι Ἐ 
Ἰη6α ὈγΥ 186 οοηϊημποά 8 οἵ 188 ]Θ 
ἴτοῖα ὑμὶν ἀοά, δπὰ ἱπῆϊςιθα ὈῪ 04} 8 ἡιρί16ε. 
τ δὰ {86 ἀ]Β0}}}1 αἷμ ἰο ἰοδα {πεῖν Πποδσίβ 
Ὀδοὶς ἰο [86 1,οτὰ, τμοὸ Ὠδῆ Ἰοηρ Κορί βί]θῆοο, δὰ 
Ἰοηᾷς δΒυθροῃάεοαά ΗΙ τονοϊδιίομβ. Βυο υάᾳτηοης 
οὗ 86 οοββδίζοι οὗ 811 σϑνϑϊδίϊοη-πύθσοουσμο οὗ 
αοἂ νιϊὰ τδῃ ΟΔΠ16 ὑγροῦ βαυ}, χχν . 6, 1δ; 
σΟΙΏΡ. [86 οοἸορ διηὶ ἰῃ ῬΒ. ἰχχῖν. 9, “"1Ππ0Γγ6 18 Ὧ0 
ἸΟΏΩΟΣ ΒΩΥ͂ Ἰὰς μοί, δηάὰ (ῃ6 τ] ἱπ Ατη. γἹ}}, 
11 βᾳ. ΟΥ̓ΟΣ ἐπ Ἰδτηΐηο οὗἩ (048 ποτά. ΤῊ βδυὴθ 
Ια Ῥσοβοηΐβ 186} ἴῃ 411 ρογὶοάβ οἵ ἴπ6 ἱπράοιι 
οἵ αοά; χρὴ ᾿οβα 86 βουσοο οὗ ̓ ἰἴο, αὐ σονοδα]οὰ 
ποτα, ὈΥ͂ 8 ἀἰνγίπο ᾿πάρτηοηί, πβθη {Π6Υ πὶ μά γαν 
ἤἔγοια ἰῃίθσοοῦγβο Ὑχχ1ἢ (6 νης αοἀ, δηὰ γ1}}} ποὶ 
δοοορί Ηἷβ ΒΟΙΥ ψογὰ δ ἐδ ἰγυΐῃ το ΘΟΠίΓΟΪ8 
(μεσ τ Π0]6 116. 

8. 72, ἤοτηι οὐ Οοα6}8 τευεϊαξίοη, ἴὰ ῬΥΟΡΆΘΟΥ 18, 88 
Ἧ6 566 ἰῃ βαιηθοὶ, ἰηΐοστιδὶ δἰ μεῖ, 86 τσισν το 
τ Αἱ Οἢ 186 οτὴρίπδ] ρρο]]διΐου Σοελ ({Ἰ} Ἢ ον ΓΠΠ) ἢ 
(δοοογαΐηρ ἴο 1 βδ:ι. ἰχ. θ, {86 ΘΑ 6 Ὁδ08] ἀραὶρ- 
Ὠδίΐοη οἵ {π8 ργορΒεί) ροϊηίβ. “Ῥίσίοπ δπὰ τοογὰ 
οὗἨ Οοά ἅτὸ ἴῃ 111. 1 οἱ ὌΣΧΡΙΊΟΒΘΙΟΩΒ [ὉΓ Ῥ͵ΓῸ- 
ῬΒθογ." “ΤΈΘ νἱβίοι 18 μοί μτηρ θυ} [86 ἑππον ἰη- 
οορογϑίΐου, δα ἐμ γοίοσο 8180 δυταο ᾿ζαίϊοη οὗ 
Ἡἢδῖὲ ἴδ [6] ἰὴ (ῃ6 πιϊπα---π οί οΣ ἰὲ θ6 ἱῃ Ὑ]81}0]6 

Φ[ΤῊ0 Ῥαρδ] [πίογαϊοὶ ἔογ ἀθ ἐῆθ οο] ΘΌταιοη οὗ ἀϊ- 
γί βογυίοο, ἔπ δβατηἰπἰδισγαϊΐου οὗ ἐπ δδοσβδιηθηίβ, 66- 
οἸοπίβδι σαὶ Ὀυτγία] δα πιογγθκο (ΟΥ̓ ΒοΙΒἢ ταϊ ἰδι6 78), 
δηὰ οπίοίῃβ ἰδβίϊηα δη ἃ ὑσανοσ.- - ΤῈ.] 
{[Οπ 1Π9 τοϊαοη Ὀούοθη ΤΣ ἢ δηὰ ΠἼΠΓἔῚ 8566 ὈΘΙΟΥ͂, 

ΘἾΔΡ. ἰχ. 9.-- Τὰ. 
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ΒῚΔΡΘ ἴῸΣ [86 ΠΟΥ 6Υ6, ΟΥ̓́ΨΟΟΔΙΥ [ῸΣ (Π6 ΘΓ 
6. (ὙΒιοϊυοῖ, Πὲς Ῥνορλείοη, ὑπὰ ἴτε Ἠγείδϑα- 
σιπσεη, 1861, Ρ. δ4.) ὙΠῸ ἐπέογνναὶ οἰσλέ, ὈΥ Ταθλ ἢ 8 
οὗ πῃ ῖςο (Π6 ργορμοῦ ΚΠΟΥΒ {μὴ {μ6 οοπίδηϊ οὗ ἰῃ6 
ῬΓΤΟΡΘΟΥ, (86 πχαίζον οἵ ἴΠ6 δῃηουποειηθηΐ ἴο Ὀ6 
ἜΕΡΙ 888 Ὀ66Ώ "ῶραποι ἰο ἷπλ ὈΥ αοά αἰἴτοοιγ, 
ΔΙ οροῖμο Ἱπάοροη θη] οὗὨ δ18 οὐ δον, 18 
[06 υἱδίοπ ὑπ ἰδ ἱάεν 8δηϑὲ. ἘῸΥ {{|18 Τϑᾶϑοη 
βαπαμεὶ, 1Κ6 4}1 οἴμοῦ Ῥγορβοίβ, 'β 9816 ἃ δεν. 
ΑΙΔΟΣ 18 808], ἀοίβομοῆ ἔγοσα (116 ουΐοῦ που] οὗ 
ΒΘΏ86 ἰῃΠτουρὴ [86 τηράϊυπι οὗ ([Π6 ἀγεαπι, ἢδ8 {πι18 
Ὀδρῃ Ὀτουρτῦ ἰηἴο ἃ βίδίθ οὗ ζοσο σοῃοθηίσζαϊθα σὸ- 
οορνι ὧν (π6 τονοϊδίίοῃ οἵ αοά, 6 ϑὲθ8 ψ ἢ 
186 ἴῃ ΒΘΏΒΘ ἴΠ6 τηδίζοῦ οὗὨ (ῃ6 Ργορβοίϊὶο ἀ6- 
οἰαγαίίοι αἰ γθοῦγ ᾿πηραγίρα ἰο εἶπ ὉΥ αοα. “Βαϊ 
Ὑ ἤθη (ἢ τον ϑ]δίοη ὑγοβθηΐδθ 118 οομύθηϊξ 1ῃ υἱβὶ Ὁ]6 
Βῆδρο Ὀοίογο (16 ῥγορμοῦβ βοὺ], μ τὸ σγοϑυ]α {Π6 
υἱδίοη ἐπὶ ἰἦδδ δἰγίοίεν βεη8ε.) (Οὐδ ]οσ, ΗοσΖ. 1.- Ε. 
ΧΥΊῚΙ. 637.) 

4, ἴῃ (Π6 ΒἰδίοσΥ οὗ ϑαπλι 6} 8 08}1 ἰο {86 Ῥτο- 
Ῥβοίϊς οδῆοθ δύ υπὶιθα ῥτγοίοιυ ρίαν αἱΐ εαϑεπέϊαὶ 
πιοπιεπία " οὗ ἑλδοογαῖίο ργορῆδον : 1) ἐδ εἰλὶοαὶ οοπ- 
αἀμίοη, οὗ ἴ86 Δδοϊαίθ σοπδεογαίδοπ, οὗ ἔλα ρεγϑοη απ 
λὲ ωλοῖε ᾿ὖὑϊ ἰο α'οα δ ϑεγυΐοα οαὶ [.λ6 θαβὶβ οὗἉ βίος σθ 
Ἰη6- οοιατηθσηΐοη τἰϊ Η ἢ, ἀπά οὗ πλυΐυ8} ἰηΐοσ- 
οοῦΓΒα θείνψοοη αοα δῃά (Π6 ρῥγορδοί---ἰἝβροδκ, 
Ιοτὰ, [ΠΥ βοσνυδηΐ ἠδξαγαίἑ,; οομρ. 96Γ. χχχὶϊ, 2 
Βα.: “οαἰἱΐ ὠμπίο πιὸ, ἀῃὰ 1 πὲ}} δῆβτον {Π 66, δηά 
ΒΟῊΝ ἴπ66 γτοϑὶ δῃά τὶ μη ἱπίηρ, ποῦ ποὺ 
Κπονοβὶ τοὶ); 2) (86 ἀεοβηϊίο, ἀϊ θοῦ, οἰθαυ]ν σὸ- 
σορηϊζοα μὰ ᾿ἰσγθβὶβε 016 οαὐῥ οΥ Οοὐα ἰο Ὀ6 {μ6 ἰπ- 
Βιγσαηθηΐ οὗ Η]8 τογοϊδίίοι, (Πη6 ἀθοϊαγοσ οἵ Ηἰ8 
ὙΟΓᾺ ἩΒΊΟΒ ἰβ ἴο 6 ᾿πηρατίοα ἰο Ὠΐμ, οοῃποοίοα 
ψΓ ἢ (86 ἫΝ οὗ ἱπεβρί ταίϊζοη δηά Ἵσαραοϊίῳ ἑλεγοίον ὃν 
ἐδλε οοπίτγοίϊπο Ῥοιοεῦ οὐ ἰδ ϑρίγι οὐ Οαοα; 8) τ 
φεσερίϊοπ οὗ 8 δρεοϊαὶ τευείαξίο ὃψ τυονὰ ἰπὰο- 
ΓΡΟΘΗΥ οὗ υμηλη ἰοδοίηρ δηα ᾿ηβίστποίίοη δά 

ἱβ οὐ ἱμνοβαϊοηυ δηὰ τηραϊίβίΐοη, ἱοροίμοσ 
σὴ [06 σοπβοϊουδβηθβα οὗ πανίηρ Ὀδθὴ δνοσο 
ὙΠ} 8 ἀἰβοϊοδασο οὗ αοαβ οδ]θοῖλνο ἱπουρμίβ; 4) 
1.6 ἐπίογπαὶ δἰσὴἠξ 38 ἰο βυδ)θοῖϊλγο πηράϊυπ οὗ [86 
τοοορίοι οὗ ἴΠ9 τονοϊδίίοη οἵ αοά, 186 ρῥϑγοβίοδὶ 
ἴοστῃ οὐ Ῥσόρῆθου; δ) ἰ86 ἀεοίαγαδίοη, οὗ 16 τονο- 
Ἰαίΐοη ἱγοᾶ, χὰ} (πὸ οεγίαϊπίν δια οοπβάξησε 
ἐπ οοῖ, Ὀγ 86 βρ1γ10) (αὺ [6 δηπουπορα τον 
ὙΠ 06 οοηῆττηρά ΟΥ̓ ([Π6 ΘΟΥτοβροπάϊηρ ἀἰνίηο 
ἀεοά. Οὐοἴὰρ. Οολϊοσ, Ἡζείδϑασιης, Ηδοτζ. 1Κ.-Ε. 
ΧΥΊΙΙ. 627 βαα.} 

ὅ. Τὴδ ἐτρίο τερειϊβίον οὐ ἰδὲ ἀἰοΐπο οαἴΐ ἰο ϑατασοὶ 
Ὀοίοϊκοηβ Οοα᾽ Β ΠΟΙΥ ἈΥΓΘΙροΠηοηΐ [ῸΓ ργαρδγίηρ, 
ΗΪβ ἴπποσ 116, ἐμαὶ 6 ταϊρσηὺ ὈΘοοιμθ δὴ Ἔχοϊαβῖνα 
οὔζϑῃ οὗ ἀϊνὶηθ τον οδίΐοη (σοτωρ. νοτα. 7, 8), ἔγοοὰ 
ἔγοτα Βυγηδῃ δυ ΒΟΥ Υ, Ἀ18 ΒΟᾺ] ΟΡΘΏ ΟὨΪΥ ἴο δ 
υἱζογαηοοδ οὗ (89 ΠἸν]ης ,) 88 8 Ββοσγῃ ὈΥ 
ϑ'διλι 6} 8 ΒΏΘΜΟΣ ἰο [86 αἰγίπο νοΐσο: βροβδκ, 
1οτὰ, (δ γ βοσυδηὶ Ποδσϑί᾽ (γνοσβ. 9, 10); ἴὉ ὈῪ 

. ἘΠ18. ΔΏΒΜΘΓΡ βαπλι6] δδθύτηθθ {86 Ῥοβιιίοη οὗ οῃ6 
ἯΠΟ [88 αἱγοοῖ σογοσγθο 1 ἴ86 [οτᾶ, ἐμαὶ Πα 
ΤΑΆΥ, 88 Ηἶβ βουυδηῖ, ΠᾺΡ Ὑμδὶ {16 Τονά πὴ} βαῪ 
ἴο δῖπι ὈΥ͂ Ηἰβ τονοϊδάοηβ, δῃἃ {μοσθῦν ἰμ6 οπὰᾶ 
οὗ (πὸ {Πγϑοϑίο! ἃ ργορασζαίγο 68]1 ἐβ [018}1ςά. 

6. Τμαὶ (86 ᾿ἐρδὶ οὗἨ [86 αἰνίπο ποσὰ τοδΥ 1110- 
τηϊηδΐθ ὑπ6 'ΠῸΣ 116, (Π6 ᾿δίίοσ πησδί θ6 ορϑῃ ἴο 
{158 Πρ, 88 10 18 ρίνϑη Ὀγ ἀἰνῖπο τονοϊδοη. ΤῊΘ 
ΒυχΏὉ]6 γοααύπεοβ ἴο ἤθαῦ δῃα δοοορὶ Οοάβ οουη- 
8618 πὶ [86 Φα» οἵὗἨ αὶ ἰΒ ο4116α ἴοσί Ὀγ τῃ6 

“ [ὩΜονιοίπμηι, (ΓΑ πα] δὶ ο οὗ ΘΟσΊΏ. “ΣἸοσηθηῦ,᾽" “' Θθ86}- 
414] οὐ ἱπηροσίδηϊ οἰοσηθηὶ."-- ἴα. 
Τ 850 4180 Ἑδί γὈδ ΙΓ ΟὨ ῬΣΟΡΏΘΟΥ, ΟΠΔΡ. 1., πὰ 1,90 

ΟἿ Ἰῃδρίγαίίο.--ΤᾺ.} 

ΤΗΕ ΕἸΒΒΤ ΒΟΟΚ ΟΕ" ΒΑΜΌΕΙ, 

αταξεπίηρ οαἷ οἵ ἀοα Β γοϊςο, απὰ Ἰοδαβ ἰο {Π6 οἶδ Σ 
Κηον] οὗ Ηἰβ ποτά. Τῆδ τσαᾶν ἴο [6] 8810 
ὙΠ] ἢ πρὶ ἹΥῈ αὐ καὶ ὙΠΝΝα τα δατῇ Ἰράομι 
18 Οοροθῃθά δηὰ ρὑγορδγοὰ ΟὨἹ]Υ Ὁ οὶ οὗ σσγδοθ 
ἴῃ οαἰἕπο ταθὰ ὈΥ (6 νοΐοϑ οἱ Ηἰε ΜΟΙ: δηά βὸ 
ἐἰϊυίϊπο ἀρὰ αδύάἧπσ οοηϊπυδι!γ ἴῃ ΓΝ ΤΙ αι 
(λ0 1, οτά 'β οὐρα! οῃρα οα (6 πογὰ οἵ γον εἰδίίοῃ, 
ἴῃ πῖσὰ {86 Ἰογὰ βροδῖα ἰο (ἢ βοὰ] ἐμαὶ βίαπαάβ 
ἴαδβὶ ἴῃ (π6 οὐὔθαΐϊθποο οὔ αὶ. ΤΆ υβ (6 ἐπα! νἹἄυ 4] 
ΘἸομηθηίβ οὗ (18 Ὠἱβίοσυ οὗ βδσζοιο] 68}} ργοθοηὶ 8 
ἀβαννον οὗ 186 γστβϑοθ οὗ ρος πὸ ἔοιες ̓" 88 8}} 

ΑΥ̓͂ ἐξατῆ, ΟΥὁ ἐπρεγίεποε, πο, 11{τὸ ϑαϊαθθὶ, οοσὰρν 
τὐ 8 Ῥοκιοη ἰοτασαὰβ δ νογα, {πὶ ἴο οὐ 
68}} 186 Ὺ ΒΔΗΒΤΟΣ 8 εἶτ: ΚΞροδκ, Γογὰ, ἐγ 
δι Θδγοί ἢ.) 

7. Ραγαάοπῖπο φγαοο (γον. 14) 8 ὀρθῇ ἴἰο δυϑσῦ 
ΒΊ ΠΠΘΣ, δηᾶ ἐμ αεβς ΌὈγ Οοά [ογ πο βίη, ἰἔ {Πότ 
Ὀ6, ου {π6 πηδηβ μαζί, ῃοποβί, ἤθασίν τοροηΐίβηοθ 
ἴῸΣ αἰῃ 88 ΘΠ Υ αραϊηδὶ αοα δηὰ νἱοϊαίίοη οὗ Η 5 
ΠΟΙΥ ψ1}1, πα οοηδάρηϊ ἰγυθὲ ἰῃ ΗΪ8 σγᾶοθ δπὰ 
ΤΏΘΓΟΥ, ἰδδὺ 18, 17 ἰἤθγα Ὀ6 8 ᾿βογουμῇ σοηνθγβίοι 
ἰο 16 σὰ. ἴὴ Ε1}8 Βοῦβθ, 1ῃ βρὶϊα οὗ {16 ρσὸ- 
σραϊηρ αἰνῖπο Αγ ηρΒ δηα (Πγϑαϊθηϊηρα, ἔμ ο σα 
ὙὯ8 σοηἰἱηυοα, Ῥογβίβίθην βὶη, δὰ ΕἸ: ἡϊα ποὶ 
βυμασηοῦ ἴΠ6 ΓΟΒΟΪ υἱΐοηθ ἴο 8 Κ6 80} ΘηΘΓρΟῖΙΟ 
οἰοδηβίηρ οὗἨ 818 ἢοῦθο δῃα ἱμοσγου} Υ ἴο σοονθ 
ἷ8 βοῃβ᾽ σψ]οΚοάμοβθ, σὰ μ6 οὐριὺ ἰο Βανα ἔοϊώ 
ΘΒΡϑοΐδ!ν θουμα ἰο ἀο 88 ἰρῃ-Ῥγιοδὶ; βυς δἰ 
ΤΉΔΚΟΒ ἰΐ οὐ ϑω το ἰδὲ Οοα᾽ἷβ στδοθ βου] ὰ ὕβ 
βΒῃοσῃ ἴῃ ἴδ6 ἴὈσρίγθηθδθ οὗ βἷη, ρυΐβ 8 1Ἰπγλὶ ἴὸ 
(οὐδ ρμαϊΐθποθ δηὰ ]ο ὀσίηρ, δὰ ἄγαν 
ἄον οὐ ἰ(ϑ61 ἴδ ρυμὶϊνο ᾿υἀαταθηβ 88 ὨΘΟΘΒΒΟΣῪ 
τοοῖδ οὗ Ηΐπ Πο] 1688 δῃὰ )υδίϊοο. [Τμ6 Μοβαὶς 
ἡ δὰ 0 ΟΒδείηρ [ῸΓ Ὀγοβυσηρίμαουβ β᾽π8:; Ραΐ 

ὉΠ ἀογηθαίῃ (6 1δὺ (τ οἢ γ88 οἷν} ]- ΡΟ 1168] ἱπ 
1.8 οαὐταγα ἴωσι) ᾿ὰγ (Π6 Πιπαδηηθηΐαὶ ῥσὶῃοῖρ]6 
οὗ {86 Τογρίνθηθθα οὗ ἔπ ρθηϊίθηξ βἴππον, ἀθνο- 
Ἰοροί, ἴον Ἄσχδιρῖο, ἰῃ ῬΒ. 11. δῃὰ οἴβοσβ. ΤὨ]8Β ρσϊη- 
αἶρ]6, πονονοσ, ᾿μουρὰ ἀουθί] 688 Ρατὶ οὗ (86 βρ]σὶ- 
ἴι.4] (πουρῆϊ οἵ δποίομί [εγϑο], ἀϊ ἃ ποὶ πὰ }] ὁχ- 
Ῥγοββίοῃ 111 1ζ 88 δῃπουπορα {μδὲ ἴΠπ6 Ὀ]οοάα οὗ 
ΟΠ γιθὲ οἰθδηβοθ ἤῸΠὶ 411 βίη. Βυΐ ἱῃ ἰ6 ΝῸ 
Τοδίδιηθηΐ, 48 ἴῃ ἰμ6 ΟἹὰ Τοδβίδπιοπϊς, [μοσς 18 ὯΟ 
Ῥδτγάοη υὶϊπουΐ τοροηίβηοο.---ΤᾺ.] 

8. ΤὴΘ ἔσὰθ Ῥοττωδποηὶ μπὸῳ οὐ Ζοταεῖ, ἀΐεπιοην- 
δεγεα, αδ ἐδδ παίϊοη, αἀυγῖπρ Ῥεγιοά οἵ ἰλδ 
υάσεδ, 88 ΘΒ Δ Ὀ]]Βηῃ6α Ὀγ βαχηυθὶ ΌὈΥ πλθ8η8 οὗἁ 
{86 ποτὰ οἵ αοἀ πΈ οι, ἴῃ ΜΒ ῥσορῃϑο ῥσοοἱδ- 
τηϑίζου, δια γϑορα 41] ἴβσϑθὶ. Εν 1 {1π|68 ΠΟΘ 
1Π6 πδίζοῃδὶ, Ρο ̓ ς 8] δηᾶ σοὶ ρ ουβ- οο οϑἱδδίῖοϑὶ 
18 18 τηοδῦ βαα νυ βμβίίασθα δηὰ ἀϊετιιρίθα, [9 
αἰνῖπο ποσὰ, 1 10 16 ΟὨ]Ὺ ρῥγοδοιμθὰ Ἰἰονιηρὶγ ὉΥῪ 
ῬΓΘΔΟΠΟΙΒ ἰῃδὲ ἴνο ἴῃ 1ἰ, βῆονβ ἐΐβ ρυχὶ σὴν δηα 
ὈΠΙγΙΩρ Ροττοσ, ἰῃ6 ΤΟΟΘΡ ΠΥ ἴῸΣ 11 Ὀοΐπρ ὑσδ- 
Βοηΐ, δΔηἀ ΟὨ]Υ ποραϊηρ ἴο θ6 ο8]]οὰ ἔοσι ἢ. 

ἩΟΜΙΙΈΤΙΟΑΙ, ΑΝ ῬΕΑΟΤΊΟΑΙ,. 

γες. 1. ΟΕΑΜΕΕ: Τἤαὶ 8 1π6 ρτοαίεες δὰ 
τηοδὺ ρουΐ]ουδ βοδσγοὶΐν, θη οα οδυθεβ 8 ἀθδασίῃ, 
ποὺ οἵ Ὀγοδα Ραΐ οὗ Ηἱ8 ποτὰ.--- ἽἴἸ 9 ΕΕΤ. ΒΙΒΙ,Ε: 
Οοἀ ἀοοβ ποὶ ρὶνο Ηΐ μοὶν ποζά ἴὸ δυο ΥΥ ΟἿΘ 
Δα δἱ ΘΥΟΣΥ ἰὐπιθ ἱῃ χτοδὶ δϑυπάδεοο, θυ οδδοΒ 
αὖ οεγίδίῃ πηθθ δἷβο 8 βοδσο υ ἱμοσγοΐῃ ο Ὀ6 
βυῇἴοτοὰ, Εἰσοῖς. ἐἰϊ, 26; Ατηοβ υἱῖ}. 11, 12. 

[δ εῖθ. 85-14. ΒΤΑΝΙΕΥ : ΤΒ6 β 1] ποθ οὐ [6 
πἰρῆν--ἰῃὸ πυάάθση νοϊοο---ἰἢ 6. ΟὨἢ] Δ] 11κ6 τηΐβοου- 
οορίἰοη---ἰ6 γῆ 80 ]6 Ε}---ἰμο οοηίγαδὲ μοίπθθα 

. [[π {Π6 θσζω. υεγεύλπιηροσπαῦο---" κτοοθ οὗ οχρία» 
ἐἰοι."--Τὰ.] 
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(86 Ἰογσῖῦ]6 ἀοοπὶ δηᾶ {μ6 βθη1]6 ογοδίυσο ὙΠῸ δ 5 
(0 δῃηῃοῦποο 1ὑ--ρῖνο ἴο {818 ρογοῃ οὗ (μ6 Ὡᾶστα- 
ἔνθ 8 ὈΠΊνΟΣΕΙ ἰηϊοσγοαὶ, [ἰ ἰδ 118 β'άο οὗ βδιη- 
00} 8 ΟἌΓΘΟΡ ἰδδί 88 Ὀδθὴ 80 ν06}} οδυρῃίς ἴῃ ἰδς 
γι} }-Κηοντῃ μἱοίατοθ ὉΥ β31. Φοββυα Ἐδγπο]α8.--- 
ΤᾺ. ] 
γα. 838-10. ΘΤΕΙΝΚΜΈΥΕΒ (Τοβιϊτηοηΐοβ ἴο {ἢ 6 

αἰοτγ οἵ Ομ γῖδί, Βογιη, 1847}: Τῇ οαἱϊ οἱ ϑαπιιιεῖ 
(ἧς αδ απ ὲ οΓ ουν δπίογίπο ἵπίο οοην- 
ππον οἱ ἰδ ]ρογά; 1) ον (δὸ οοσοσαδίοη ἴῸΓΣ 
(18 σομμτη πο ͵8 σίγο ὁπ ἐδε μα Θοῦ, 3) 
ον τΠὸ οπαϊξίοπ οὗ ἰὲ 18 ἢ] 8]1]6α οπ ἐδ ρατί οἵ 
δαπειοί, Δηα 8) ΗΟ ἰἢϊ8 οοματυηϊοὴ 1 861 7 Μὰ 
Ῥερυῃ.---ὐτοαξίπσ ἴγοπι δίεορΪ ἍΝ μαὶ 8 εἰσ- 
ἷησ ἀφεϊρπδίίο οὗ [6 ἰαχηΐηρ Ροΐϊηῦ Ὀοίνοοθῃ 
{80 οἷά δηὰ (6 ΠΟῪ ἰῃ ΟἿΣ [16 αἰδο. Ἧ7ἴ9 ἼοσΟ 
᾿|κα ἰμοπὶ τπαξ βἴθορ, (θπλ μδὲ ἀγόϑιι, Ὀϑίοσθ τ 
επίοσοα ἰπΐο οοιαμηθηΐοη πιῖ αοα. [1 18, μου- 
ΟΥΟΣ, ΘΟΥΔΙΏΪΥ ΠΟ ΔΓΌΙ ΓΑΙ ΡΠ ΠΙΒΓΌΆΙ ΟΣ, (πδὶ 
1818 Ῥυγο, Β' 016, Ὀρσῖσῃὶ πδίυσο ἀοβησίο ρτι- 
ΒΩ θη (Π81 Π6 τηυδῖ Ὀ6 ἴῃ μὲ 88 ἷα ΟΟα᾽Ἐ, 
δα (μῃαὲ 6 γγα8 πηονϑα ὈΥ ἃ ἰοῃρίησ, ἐνθ ἱπουρῇ 
ῃοΐ υπάοτθίοοα, αὔἴου ἰμ6 ΒΟῸΣ ὙΒὶσἢ ΠΟῪ Ββίσγαςκ ; 
δη ουε (18 ροβι θη οἵ ᾿οασί δρρθᾶγῃ ἰο Βηα ἴῃ 
156 ἱππᾶρο οὗ β'θὲρ 118 Ὀοδυϊ αὶ, Ἔχδοι ] γτοοστο- 
ρου ἰηρ Ἔχ ργοβαείΐοη. Μογο Οὗ ἰοβϑϑ, βόνονοσ, (ῃ6 
οομαρδσίϑοη Μ01}} 4160 Ὀ6 δΔΡΡ 1084016 ίο υ8 411. 1 
6 στδοθ οὔ (6 1,ογὰ οδὰ Ὁ Ὁ ΕΤΟΝ ΠΡῚ 1η6 
60} οἴ ΗΒ συ ΓΟ, 88 βδιηθ6] ἰῃ {ΠΠ 6 ΒΑ ΠΟΙ ΌΔΓΥ δὶ 
ΒΒΉ]οΝ, 1 τὸ τ γο, πὸ τα, ἔγοσα ΘΠ] ἀμοο Ὠουσ- 
λβδοὶ πὶ [6 Β ποθσο τα ]κ οὔ Πα πογα, 1Ποὴ ἱΠογΘ 
{|}} 8] τγβ 'ἢ ΟἿΥ ΔΎ ηρ Ὀ6 8 ἀοῇηϊῦο γθοο]]οο- 
οι [μδὲ Δἰγοδᾶυ Ἰοηρ Ὀοίοσο πὸ ἴουπα ΟἸΓΒΕΙΥΟΒ 
ὈΠΆΝΑΓΟΒ ἴῃ (18 ΒρΡΊΘΓΟ, ΟὨἹΥ ὑπαὶ ΙΠοτῖο ΟἿΣ 
ΕΥ65 ποτ μοϊ θη, ΜΠ116 ΠΟῪ ψγ΄Ἢα 816 8Δ]] Τοῦ ἴο 
Ἰοοῖ ἔγθοϊ νυ δῃά πιιμουὺ ἰμάσδηοο ληΐο 186 στ ἢ 65 
οἵ Ηἰκ στβοθ δῃὰ Ηἰἴ8 (γα. 
[ον ἔν (118 βοσὶ οἵ δῃδ]ορῖς 8] ῬΥΟΔΟΙ Πρ ΤΩΔῪ 

θὰ σαντο, ἰβ ἃ χυσβίζοῃ οὗ ορ πίοη,. ΤθΘΙΘ δγι 
ΤΩΔΩΥ ΓῈ6Ὸ Ὑ11] {ΠῚη}ς 10 Β88 θθοῃ αυτά αὐ ἴοο 
ἴγ ἴῃ (815 μα .-ΤΕ. 
γε. 8-9. Ἐμὸ ἐπὶ ἀδρεῦ, ἈΟΙΙ βία πα- 
τ Π6 τὴ ὡησς Πρ ύκο Ὑ ἐμαὶ ἐς ἀρ Νὰ 6116 
1τὴ, 8Ρ δραῖη, δῃα οδίο ἴΠ6 {πἰγὰ Οἶπιο, 

πιιῃοιξ ΘΟ ἰρ πὰ} ἤθη δηὰ Ὀ]οοά, γα ἃ 
Ρτοοῖ οὗ [18 δ ρ ΠΟΥ Δα Ὀρτὶρ ΠΏ 6Βα. ΕΝ 
Ἰπάορά ἰδ βϑτὴθ υρυὶ χη ΐηοββ τ ΒΊΟΣ (Π6 ἘΘάθολοΣ 
Οὐ 6 ηὯ8 ἴῃ ΝΑΙΒΔ}16], ΔηἋ ΠΟΙ ἯΡ ἤδΥΘ ΘΟΓ- 
(810 ἃ βἰΣἸ Κρ ΟΧΔΙΏΡΙΟ οὗ {μα Βοσὶρίατο βαγίηρ: 
Τλο ἴμοτὰ τρδκθβ [6 ἀρτίραι ρτοβροσ.---Ἴμαὶ τἢ6 
χοῦ τὰ8 τοδαν πλίπουϊ Ὡρ ἴο ῥγοβοηὶ πἰτ- 

ἴὮγθθ ΕἸΠΊΟΒ ὉΣ (6 ρβαγνίοα οὗ δμῖ8 {δι Πουὶ 
τρβο ον--- δ 6186 1810 ἰῃδη Ηἷβ ορϑάϊθποο ἰουσα γα β 
δἷπη ἰο τ Ποθο αἰδοῖ μος απ βοσυῖοθ "6 δά πὸ 
ἀενοιοα ᾿ὐπιβοὶζ, βο ἤσταΥ στουπά δα ἰη ονοάϊοθηςα 
ἰδδὲ Βα ἀϊά ἠοῖ 8110 ὨΪπηΒο ΙΓ ἰὸ Ὀ6 ἰυγηθα ΑΎΔΥ 
ἴτοτι ΗΒ βἰτηρὶθ, ααϊοὲ ραίῃ, μοὶ ὄσϑη ὈΥ ἴΠ6 χηοβὲ 
ΠΌΠΟΙ] ἰδ ἢ 68, ὈΥ̓͂ ῬΟΓΙΘΟΙΥ͂ ἹποοΙρτο- 
Βεπαῖ Ὁ] ἀϊγθοίίομβ. Αἀπά βο ὙΠ τ ἴοο, ἐἢ 'ῃ Δ ΠΥ 
το αοη μδίονοσ τὸ ἤν ΟὨ]Υ͂ Ἰθασηθα ἔσθ ομ6- 
ἀΐςηςο, "ἢ 186 ροαϊϊάοῃ δηὰ βίϑίβ οὔ οὐσ μοαγί 88 
Ῥεοοῦα ἰπαὶ οὐ [11] δηὰ μυμῦ ]α δβυβ]οσίοη 
ἴβδῃ τὸ δτθ ὯῸ Ἰοροῦ [Δ ἔγοτι {μ6 Κίηρδοπι οὐ 
Οοά, ψῃϊοὶ πρμ δ Ὀ11πᾺ, ὉΠ ΑἸ κ8 Ὁ]6 οροαΐθῃοο, 
αἰ! πη π ΐσ ἢ ομ6 οδημοῖ τηδὶἰδῖπ Ὠἰταρο] ἢ] Πουϊ 
εἰνὶηρ Ὠἱ πηΒ6 ἢ Ρ ὉποοπαϊιϊοηΔ}}}7 ἰο {ἢ 6 οῃ6 
ΔΙ ΠΥ γ οὗ ΟΠ γὶβὲ ἴῃ ΓΑΙῸΝ 88 τ6}] 35 ἴῃ 116, δῃὰ 
πὰρ οἢ αἰλοῦν Ἔχ ο 468 8}} 861 βῆ ποββ, ἰῃ τ πδίθνοῦ 
ἴοστῃ 1 ΙὩΔΥ͂ ΘΟΠῚ6 ὉΡ, 41} βο  ππ1}}, 41} σμ θη 
ὌΡΟΣ ἃ 86] }οδόθοα ΠΡ [Τῆι ΔΠΔΙΟΡΥ͂ ΠΟΘ δὴ 

ἴῃ ταὶ [0] Οντβ 18 ΘΧΊΤΟΙΩΘΙΥ τοπιοίδ, κηὰ δυο 
86 Οὗ [Π6 ραϑβαρὸ ποι] βθοῖὰ 1ηὐυάϊοίου.--- ΤᾺ. 
--Ἰῆῖ ναὸ ἴοο μανὸ ΟὨΪῪ βχεϑὶ γοδοῃοὰ ἴῃ βϑῃογα) (Π|0 
ῬΌὶ οἵ Ὀεΐῃρ 8016 ἴο Ὀθ]1ονο ψὲϊμουΐ βοοΐῃρ---ῸΓ 

11} ἴοο τουδὶ Ὀ6 ἸΘΑΥΏΘα---8 016 ἰο ον ἐπ 
186 ἔσται ρΙαοο [86 Βυπλᾶη ἰσβοβίηρ, τουκίηρ, οου- 
80] ]Ὡρ᾽ ΜΟΓΑ,---Ἴσ 6}, (Π 6 ἢ ὁ ΓΘ οἡ {8 ὙΔΥ, δῖ ποθ 
τὴς γοΐοΘ οὗ [86 αἰνὶῃο ποχὰ 18 Ὀ0] 1 ΘνΠρΡῚΥ γϑοοϊγοὰ 
Υ̓ ὃ. 
[ΠΈΝΕΥ : ΤΏΘΓΘ τ͵ὰ8 ἃ 141 Ῥγονιάοηοα ἴῃ 

10, 1π8. Βαϊαθθὶ βμου]ὰ ρὸ ἰδ οἴῃ ἰοὸ Ε]Ϊ- ἔοσ 
ΒοτΟΌΥ͂, αὐ Ἰϑηρίῃ, ΕἸῚ ροτοοίγοα ἐμαὶ (πο 1 τά μαὰς 
οδ]]1οἀ τμ6 οἰ}, σοῦ. 8. (1) ΤῊ τουϊὰ 6 ἃ 
τον ολάοη ἴο δΔηα Βα που] δρργομοηᾷ ἱξ 
ἴο Ὀ6 ἃ βίορ ἰοταγαὰ ᾿ΐ8 (811) γ}8 Ὀοΐπρ ἀορταάεοά, 
(πὲ σβοη ἀοα μδαὰ βοιῃϑί ίηρ ἰο βᾶῪ ἢ βἰιου]ά 
οἤοοβα ἴο Βα ἰὺ ὑο {1Π6 οἰ} ὰ βαιηαοὶ, ἢΪ8 βουυαμπὶ 
[μαι παϊιθα οα ᾿ΐμῃ, 8π4 ποῖ ἴο Ηἷπι. (2) ΤΊ 
ΜΟΣ]α Ρυΐ ἶπὰ ρου ἱπαυϊτίηρ Μηδὲ 1 γ88 παι ἀοά 
Β814 ἰο ϑαπηποῖ, δηὰ που]ὰ θυ ΔΏΓΥ Βα ̓ Β Ὑ Πὶπὶ 
οὔ τὰρ ἰγυ ἢ δὰ οογίαϊηἶν οὔ ν μδὲ βμου]ὰ θ6 ἀ6]1ν- 
ογρά, δῃὰ πὸ σοοπὶ ψου]α ὃ6 οἷν [ῸΣ Πἷπὶ ἰο βαρροβὺ 
{μαί ᾿ξ 88 Ὀαϊ ἃ ΠΟΥ οὗἉ βασι} 8.--- ΤῈ.} 

ον. 10. ὅὸ ἴποὰ ἴοσ (μ6 βγεῖ ἰἰπηθ βαπιαοὶ 
Βίδ 8 ὙΠ ΘΟΠΒΟΙΟΌΒΏΘΕΒ ἰῃ (δ Ῥσγόβοηοθ οὗ {Π8 
“ηδ]οδὶν οἵ ἀοα--αηα ᾿πηπηθαΐδίο! Υ 4}} 16 τ] Δα 168 
οὔ ̓ τὲ8 ἰδαῖν ἴο Ὀ6 βοϊνϑὰ ἔογ μἷπ), δὰ {πὸ πηθδῃ- 
ἱηρ οὗ λί οὖσ ἰϊ{6 ἴο Ὀθοοτηθ οἰθασ, ὙΥ̓Βαὶ Π6 Βαγ8 
Ῥοαῦγβ {ἢ 6 οἰδαγεβῖ βίδιηρ οὗ α γεαϊΐῳ δέσιιπι δογεπιι- 
πἴοη υἱδὴῃο ἰδέ ],ογά. ἴβ 'ἰὰ ὑοΐ {86 χεῆοϊνα ἴο ΒΑΥ 
δηὰ ἴο ἀο 4]] {}Πιδὶ {86 1,ογὰ πλῖριῦ βοῦν Πὲμ οὗ 
ἷθ ἸΟΝῪ Του ῃβΒ πὰ παγρ---ἶἰβ 0 τοὶ {Π18, δπὰ 
ποίίηρ Ὀαΐ (ἢ15, [μαὶ ἷἰβ ΘΧΡΥθεβοα ἴῃ ϑδ) 61} 8 
ΜΟΓΩΒ: ροδκ, 1 ογά, ἴον ΤῊΥ βογνδηὶ μάγοι 
Ἠδ88 6 οὶ {ΠοΓΟΥ͂ ΟὯΟΘΘ ἴῸΣ 81] γτθηουπηοοα β6}1- 
Κηοσνίηρ δΔηα 861 ν1}}}} ΤΠδὶ 88 ἴμ6 ψαϊλ[ιϊπεβα 
88 ἃ ὈΡΗΟ ὙἈ]Οἢ 411 Ιβγβο] ἔγοη ᾿ΠθδΔη οὐθῃ ἴἰο 
Βοοσβῆθθα σϑοομῃϊζΖοα ἴῃ πῖτῃ (νον. 20). Απὰ {δαὶ 
Μ ῖσἢ δι ἤγβὶ ορβί Ὀ] βἢθα ἃ. ἔσθ ΘΟ] ΟῺ 
αι 1Π6 1,ογὰ οου]ά 6]8ὸ αἰοπο Ὀ6 (Π6 ρόοῦγοσῦ {παὶ 
ταδὶ ἰδ ηρα 11. Τὴ οομπαηίδηϊ ργάγοσ, “ΡΟΔΚ, 
Τογα,᾽" δῃὰ {πὸ σοπαίαπὶ νον, “ΤΥ βοσνδηῖ ἤθαγ- 
οἴ," --ἰὐἀμδὶ ἴδ τῇς μβδηά τ ιῖοἢ ἴα ῖκοβ μο]ὰ οὗ (ἀοα᾽β 
τῖρῃι Βαπὰ, ἰο μ6 Βα!ὰ ἕμβι Ὁγ ἰδ τ} ονθτϊαβάης 
116. 

γον. 10. “,δρεαξ, ΤΠιοτά, ἰΐδν βετυαπί λεαγει,) α 
ἐφδίϊπιοην οὗ υἱπεοπαϊοπαὶ ἀευοίϊοτ, ἰο ἰλε ],οτὰ : 1) 
ΗΟοΥ͂ δυο ἃ ἰθβιτοὴν ἰβ γβοῃθά, (α) ἐΠγουρἢ 116 
1 οὐ Β ανδκοηΐηρ 08]}, (Ὁ) ἰμτουρ ΓΟ ρ υ Υ οὗ 
Ὠοατί ἴον (ὐοα πογὰ, δῃά (6) ἰπσγοιυχὰ 1Π6 ἀοορὰ 
οὔ β6] αἀθῃΐδὶ ἰπ 1π6 τοπυποϊαδίίοη οὗ 41] ΒΟ ἘΚηον- 
ἱῃρ Δα Βο})Ή-ν}}} ; 2) Ὑπαὶ 8 {μοτοῖῃ [Βα δἀπὰ 
ΡΓαϊδοα Ὀοΐογο 186 1ωοτὰ : (α) υτῃ}]6 Βα) οἰ ΣΟ 
(Ξροακ, 1ογα), (δ) βιοδαΐαβὶ ἀθροηάθηοθ οὴ (ἢ6 
Ιοτὰ ἴῃ ἔγοα ἰόν (ἐν βασυδηϊ), (6) ὑποοῃα οὶ, 
͵ονι] οροάΐϊοηος ἰο Η]8 ν|}} ( ιἦγ βοσναηΐ ἠεατγείλ.) 
---Ααἀπαϊξίοπε οὗ α δίεερεα {ιἰβἰϊἰπιοτξ ΟἹ οπο᾽ 8 οαἰϊησ 
ον ἰλε Κίπσάοπι οὐ Οοά: 1) ΤῊΘ Ἔχροσίοηοο οἵ (6 
ροτοῦ οἵ (ἢ ἀϊνῖπο ποτᾶ: 1 μαγο 9816 τἢ66 ν 
ἐδῳ παπιδ; 2) ΤΊ γοροδῖθα 08]] ἴῃ ὑγαύθσ, “ϑρεαΐ, 
],ογὰ }" διὰ 3) ΤΊδ [181] πηθηΐ οὗ [Π8 νοῊ : “ἐἦν 
δεγυατι λεατείδ.᾽"" 

γον. 11. ΤΑΝΘΕ: [ὑ 18 αοὐ᾽β ἀοδῖρῃ (πα πο 
Ης οσδϑιιβο8 ρτοδί πα ρτηθηίβ ἴο ΟΟΟΌΓ, ΠΟ 5.81] τ τῇ 
ΠΒΟΙΥ ἸΟΥΤΟΙ ϑδοοορί ποῖα 88 ἃ Μδγηΐηρ. Οοα 
ὈορΊπβ ἴῃ ροοὰ {ἰπ|6ὸ ἰοὸ Ὀγίπρ ἱπίο ΒΟΙΥ͂ [68 Ὁ 
[Π6 Ὠραγίβ οὗ (μοβα τ βοσὰ Β6 τίβῆϑβ ἰο τη το Βρϑοΐα] 
Δηαἀ ρστολί ἱηδίσγυσηθηΐα οὗ δαἀναποίηρ ΗΓ8. ΠΟΙῸΣ. 
γον. 12. ΞΤΑΒΚΕ: Τμὸ Ιογῇ ΒΒ νογὰ 18 ἱσιδ; 
Ῥεδ. χχχὶϊὶ, 4 [ἰὴ ἀοτταδῃ; πω. ΘΓ. ΘΟΓΓΘΟΙΪΥ : 
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φίραι.---ΤῈ.7 Ἰ,δἱ θη ἱπογϑίογο ποὶ τπηοοῖς δὲ αοα᾽ 
σΟΙὰ δηὰ (θη ηρΒ.---ΟΑΥ ΙΝ : ΤῈ συ] Ὀ6- 
ΟΟΠΊ68 80 το ἰΠ6 χγοδίοσ, Ἡμθὴ Οοα ὙΆΣΤΙΒ 
ΒΙΏΠΘΙΒ οὗ {μοῖν ἰγδηθρτοδαίοηδ, δὰ ποὺ πο ἢ- 
δβιδπἀϊηρ ΡΟΣθουΘΘ ἰὼ ἰμθη,, Ὗο. 18. ΕἸ 8 συ}]ὼ 
ὈΘΟΟΙΏΘΒ 80 Ἰαυσἢ 116 στοδίοσ ἔγοιῃ (μ6 ἔδοΐ (Πδί 1ἰ 
Ἧ88 ΚΟ ἰὼ μἷπὶ ΒΟΙ͂ ΒΙΔΙΠΘΙΌΙΪΥ ἷβ ΒΟΏΒ 
υοβανθά, δπὰ Βο αὐά ποιίΐησ ἴο σϑηοῦθ {18 
ΔΟοΠϊ δ οη τὐβυδ ΠῚ ΠΟΜΕΡ δά ὀοσῖ 186 βδηο- 
ἴΠΔΙΥ. ΟΑΙΥΙΝ : ΤΏΟΘΘ ἮΪΙΟ ΔΓΘ δ6[ [0Γ (86 ρχροβθ 
οὗ οἰιεδιλοϊησ ὑπμ6 τἱοϊκοα τβκο {πθιθοῖνο8 Ρδγ- 
ἰδίκοῖβ οἵ ἃ ᾿ἰϊκθ ρυ} πιὰ (μ6πὶ, δῃὰ ρῸ αυϊὺθ 
ΟΥ̓́ΣΡ ἴο ἐποῖν δ'46, θη δὲ τηοϑί (ΠΟΥ ἜΧΡΓΟΒΒ ΟΘΏ- 
ΒυΓΘ πιὰ οὐτάδ, δῃὰ δὸ σίνθ {βοηθοὶ γοθ ἰδ6 
ΒΡΡΘΘΓΆΠΟΘ οὗ βἰγϊσίμοαβ δηἃ οδγῃθθίμθβθθ, θαὺ ἀο 
ποῦ 86 [ἢ ΡΟΥΤΟΥ ΘΟΠίδΥτΘα ΟἹ ὑπ θπὶ ἰο 1ηἰο σία σο 
πὶ (6 ροά]οβϑηθθα ΟΥ̓ ἀ668.---Ὗο Υ. 14. 1 ἰὴ6 
ΒΟΏΒ οὗ ΕἸ μεδὰ ΘΑΓΠΟΘΙΥ τοροηϊοα, μον που]Ἱὰ 
μανο οδίδι ποὰ σζγβοθ. Βαυὶΐ 88 ΠΟῪ ὙΟΓΘ σῖνθ ὉΡ 
ἴο ἱμεὶν ροάϊθεβ αἰβροαϊϊζοῃ, [ΠΟΥ πιαδὶ οὗ Ὠθοθϑ- 
εἰἰν Ὀ6 Παγάἀθηθα ἰπ {μοῦ αἷμα, δῃά ἰῇ αρὶθ οἵ 
{π6 οἴἶευϊηρθ (Β6Ὺ ργοβοηίοα, ψ ο ἢ ῸΓΘ δὴ δ00- 
ταϊπϑίίοα ἴῃ [86 βιρδὶ οὐ ἰδο Ι,ογὰ, τασδὶ βυῆδσ 
Ἰθεεῖμεῦε 

[ἡ εγ8. 11-14, Οὐμρατο ἰμὶδ ἵηρ πὶ 
{πὲ Ῥγϑνιουβὶῦ βοηΐ ἰο ΕἸΣ τ" ἐπ νο Ατα 
δίπιρίεῦ, ΔΒ ἯᾺΒ ΔρΡργορσίδίθ σ βοη σίνθῃ ὑσὶ 8 
ὭΣ 2 11. πλεῖον αν ερείϊεϊον οὗ γβδὲὶ Βο δὰ 
ἴα ἰο]ἀ Ὀοίοτο, 88 ἃΓθ 80 ΠΔΗΥ͂ οὗ 606} 8 Τὰ 
ἰο τρρῃ;---ἰῆο βἷπ τηρηϊϊοπραὰ 18 “ἴ[80 ἐπ] αυ Υ 
ὙΠΟ 6 Κηονοῖμ᾽ (γον. 13), δῃὰ τ86 ρμυῃ 8ῃ- 
τηθηὶ 18 .8}} [μα 1 ἢαγο βροϊκοϑη" (νοῦ. 12). 8) 1ὶ 
ΟομίδΙ 8 8. 5811}} πιοῦγδ ϑεύεγο ἰπγοδίθηαϊηρ, 88 (86 
ἔοσπλορ πδᾶὰ ποὺ ἰϑὰ ἰο τοροηΐίβδησοο; (α) δῇ τη- 
Κηονγῃ ΠΟΙ͂ΤΟΥ 8 ργϑαϊοίθα, (δ) ἃ ρυπὶβηταθηὶ οὗ 
Ϊ8. ΤΆΓΑΣΙΥ ὑπαὶ β5Π8}} ΠΟΥ͂ΟΣ οθαθο. 4) 10 δγοιιβεβ 
ΕἸΣ ἴο Θῃουρῃ οὗὨ βρίτίϊυδὶ 116 [ὉΓ διυυδηνίδείοη, (γογ. 
18), Ὀὰαὺ ποὺ δπουχῇῆ [ὉΣ απιεπάπιεηί. ((Ὀπιρ. 
δὐδτίου Ὀγ ΤᾺ. ἰο ᾿χοροίίοδὶ οὐ τνοσ. 14).--- ΤᾺ. 

γον. 18. Ὑα ββου]ὰ πϑῦοῦ νοηΐυγο ἰο ἀϊβρυΐα 
τὶ Οοα ΤΟΣ τ ΒῊ ἰο Βρϑδῖκκ δραϊηϑὶ δῃηὰ Ὄρροβθ 
ΗΪ8 Ῥῦγροθο, δυὶΐ ἜΗΙ ἸΟΥ̓ΒΒ ΠΘ ἨΔ ἀο ποί 
ΤοοορηἶΖο [86 στουπά οἵ ΗΐβΒ Ἰυάδατηοηία, γοα, Ἡ Βοη 
τὸ {μη ΜγῸ 8.Θ Βυ βδγίηρ υπ]υδιϊγ, δάογθ (ἢ 
τὶ ἰθουβη 688 δα ΒΟ] 688 οὗ Η]8 Ἰιαρστηοηία. ΕἸ] 
θονοα Ηἰπηβοὶῦ, 1ὑ 18 ἴσο, ἱπ ΤΩΙ ΠΥ δηα γουοῦ- 
606 δοίοτο 6 Ὠινίηθ Μα)οεῖυ, Ὀυὺ τὸ ἀο ποῖ 560 
(μαὺ ἰλο Βίγσοὰ Σμηβ6] 7 ἃρ ἴο [18] Ηἷβ ἀυΐν 
ἰονγαγαάβ ἷΒβ ζοα] 685 βοῆβ, ἩΒΟΥΟΟΥ Β6 που]ὰ Βαγο 
ΤΩ866 Κηονῃ ΟΥ̓ δούΐοη (ἢ 6 οαγηθδίηοϑθ οὗ ἷβ οὐγῃ 
οοηογβίοη ἴγοσα [86 β] δοίζῃιθββ δῃὰ γὙ]ϑ] ἀὴρ οοπι- 
Ῥ᾿ΐδποθ, το ἢ πιϑάθ ἷπὶ (86 ΒΔΓΟΣ οὗὨ Ἀ18 βοῃϑ᾽ 
υλ, ἶο βμουϊὰ ἰβοχοίοσθ ἰΑῪ ἐξ θη ϑί  Υ ἴὸ 

Βοασί, ῃοῖ τη ΓΟΙῪ πὶ (86 τοῦτα ἰο ίνο αοα 19 
ΠΟΠΟΥ ἴοσς Ηἱἷδ ϑάομι δὰ ὦ ἡ φηλνινεσαι Ὀυΐξυροι 
Ηἱἰδ 68}} ἰο σορϑῃΐδηοθ ἴο βυὺ]θοϊ οὺσ οὐσχῃ 116 ἴο 
Δ Θαγηοδὶ 8601-οχϑηλἱ πιο, ἰἢ ΟΣΟΣ (δδὲ (Π ἢ τὸ 
ἸΏΔΥ Ὀαβοθολ Οοα ἰο Ὀγρῖνθ ΟἿΣ εἷμβ, δῃα ΣΩΔΥ͂ 
ἩΠῚ|} ον τ 016 Βοδεί δυοιὰ δηὰ 866 ἔγομ 6υ}].--- 
γεν. 19. Το ποσὰ οἵ αοα ἀοϑβ ποῖ γοίμσῃ υοἱὰ, 
ἩΒΟΊΠΟΙ ΐ ῬΓΟΙἶδβοα ΟΣ ἱμγοδίθηβ, δπὰ ὑγοϑοθοσα 
οὔ μ6 ποσὰ οὗ ἀοὰ ᾿ἰθδτη τι βδιμυο] ἐμαὶ ὩοΏΘ 
οὗ (μοῖν τΟΓῸβ να ἴο 16 ατουμά, ἀπά (18 πὶ ἱπ 

ΤΟΡΟΓ ΟΣ 88 ΠΟΥ͂ δσῸ αἱ ὑ ἴο ῥγϑδοῖὶ ῃοϊδίησ 
εἰ ὁ δὴ οὐ ἐὐδεεὴ 

[ἡ ετα. 1ὅ-18. Τυὶ Ἰνάΐησε. 1) ϑδταῦοὶ κα σῖηκα 
ἤγουα (61 1πτὴν ΤΏ ΘΠ, 88. 8 Ῥαὶ ἄυϊγ. 2) ΕἸΣ ἰ5 
δηχίουβ ἰο δ6 ἰο]ά. (α) Ηδ δρργθιοπάβ }}} ἤδτγα 
[Ὁ ἰταρο] [---δοσυδίηρ σοπβοΐθῃηοθ-- Γι Π66 οὗ 
16 νψασηης σίνοη ἱπσγουρὰ [6 ρῥγορμοί (ἰϊ. 27 βΒα4.) 
(6) Βυΐ Βα ἀραῖσγοβ ἴο Κῃον {116 ψοσϑὺ--- ΘΕ ΤΏ ΘΒ 
ΘΟ] ΣοΘ ϑδθ6ὶ ἰο ἰ6}} ἢϊπὶ 41}}1..0 3) ΕἸΣ θδσβ 
ἡμεή, ἱάλπρβ τ τ βυἱββίοη. (α) “Ηδ6 18 ϑβονδῃ᾽ 
--͵τἰβὸ βονογοῖρῃ Οοα--ἰιο οονοηδηΐ (οα--- ἴοο 
Ὑ86 ἴο ΟΥΤ, ἴοο βοοά ἰο 6 υπκιηα.᾽ (δ) ὁ 1,ο( Βῖπι 
4ο;᾽ εἰε. δ βυδηιΐτα Βυμ] Υ, ἰγυβί}]ν, ον ΣΎ. 

:- ΠΗ ΕΙΣ αν Ὀθοῃ δὴ 1}} δι Ποῦ ἰο 15 βοῃηᾷ, 
γοί 6 188 ροοά βοὴ ἰοὸ (ἀοὰ, δῃὰ ἱβ σγοδαν ἴο Κὶβθ 
186 ὙΘΙΥῪ τοῦ [6 58}8}} βῃγατί νψ11}18].)- - π.] 

γεν. 20. ϑαπιιοὶ α ἔγιιε οὐ ἰδε 1,ονὰ ; 1) 
ὙΥΒΟΓΘΌΥ 6 ψὰϑ βυο!. 2) ΗΟΥ ἰἰα ργονθαὰ δ Ἷπ)- 
8617 δύσι Ὀοίοσο ἴμ6 ψἘ0]6 Ἐ- 8) ον δι6 
ΓΔΒ ΓΟΟΟΘΉΖΟα 88 δύο ΌὈΥ πο). 4) Ηον ἢ6 18 
Δ ΟΧΘΙΏΡ]6 ἴοΥ 186 [ἈἸ1}{Ὁ] ἰῃ [86 ΙρἱἸβίσ οὗ 
Οοαβ ποσὰ. 
ΟΒΑΜΕΒ: Νοῖ ΟἿἹΥ οὗ [6 σὙὑ0]6 ΟΌτΟΙ ἰπ 
6ΓΆ], Ὀαΐ οὗ ΟΥ̓ΟΣΥ ΟἸ ΓΒ 8 ἈΘΒΓΟΓ 1π ραγίϊου δ ν 

15 1ΐ ἀριηδηᾶοά, ἐμαὶ τ ἢ γοίογθῃοθ ἴο ἴΠ6 ΟΣ 6 
ἰδυρμῖ Π68}}8}} ρεγοοῖνα τ Βοίμοὺ 1 16 τρΐ δηὰ ἵσὰθ 
ΟΥ̓ ποΐ, δηἀ πἰβηὰ [118 στουῃά. [ἢ {Π|6 οδϑὲ οὐ ϑδιχιθὶ 
{π6 ποτὰ αἱά ποὶ Βοϊὰ ροοά : ΤῊΘ ῥγορμοὺ 88 πὸ 
ΠΟΠΟΡ ἴῃ μἷ8 οσῃ οουηίσγ. Ηδ οομηοβ Ὀδίοσθ 8 
Π6ΓῸ ὃἃ8 α λείυἷἦο λαδ πιοῖ λόποῦ πὶ Ἀΐδ οὖ 
οομπέτῳ, 1) Βοοδιβθ 6 Ψ͵ὰϑ ἃ [Δ[{Π|}} ἔτορπεί 
αοά, 2) Βοοδιιβα 6 8 οουῃῖθα ψογίῃν Ὀγ αοά 
οὗ οοηϊξηθα)] γον ] αἰϊοηβ ἱπσουῇ Ϊ8 σογὰ, δηᾶ 8) 
Οοά οοπβετηοά ΗΪ8 ῥγοοϊδιηδύϊουβ Ὀγ {Ππ|ὸ ΡῈ] ΟΪΥ͂ 
πλϑηϊοδίοα (18]}]πιοηὶ οἵ {6 η} 85 ἃ 1] 8] }νθὴς οὗ 
λὼ ποτὰ. 

[δ ετβ. 19-21. ΗΈΧΕΥ: 726 λόποῦ ἄοπα ϑαπμιοῖ 
αδ α ργορλεί: 1) (οὐ ἀϊὰ Εἶπι ΒΟΏΟΥ ῳ ΒΥ ὌΣΙΒΟΥΣ 
ταδηϊίοβίβίοηβ οὗ Η]π)Β6] [το ἷπι. (δ) ΒΥ Δ] ΠΣ 
γ δὲ Ηδ βρϑῖο ὉΥ Πΐτῃ, ᾿ Τεγδ6ὶ} αἰά Ηἷπη Ὠοποτσ, 
(α) Ηβ8 Μέδ ἐς τω (δ) Ης ὑὸς ΕΠ δὰ 
ΨΟΓΥ͂ ΒΟΓΨΙΟΘΒΆΒ]Θ ἴΟ Ηἷβ σοπογδίάοῃη. ΗΠ δι θορσδη 
ἐρεϊμιο ἰο δε βοοά, Β00} οδῃιθ ἴο (0 φοοά.--ΤῈ.] 
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ΒΕΟΟΝῺῸ ὈΓΙΓΨΊΙΞΙΟΝ. 

ΒΑΜΌΕΙ)Β ΟΒΚ ΑΒ ῬΕΟΡΗΕΊ, ΡΒΙΕΞΤ ΑΝῸ σῦγαε. 

1 ΒΑμ. ΟἜΑρ εξ ΙΥ. 1 δ---ὉΑΡΤΕΒ Υ11. 

ΕἸΗΞΊ ΒΕΟΤΙΟΝ. 

Ἰηδίοϊίοι οὗ ἴ0 Ῥαπίδμιθηϊ ὑσορῃμϑαίθᾶ ΌΥ Βασατθὶ ΟἹ ἴ86 Εΐοτδθ οὗ ἘΠῚ απὰ οἱ 61] 
Σδσα 9] ἰῃὰ [110 ππίοεϊθαῖὶθ Βαεῖ]ο τὲ ἴ86 ῬΒ1ΠΠ})͵, οἴη θα. 

ΟΒΔ4». 1Υ. 1 ὃὁ-Ἱ!. 1. 

Ι, ]βγαοῖ 8 ἀουιδίε ἀείεαὶ απὰ ἰοδ8 οὶ ἐδ Ατὰ, ΤΥ. 1 ὃ---11. 

1 Νον᾽ [Απὰ] [βγϑ6] πϑηΐ ουὖῦ ἀραϊπδὺ (86 ῬἈΠΙδἰΐμ68 ἐο Ὀα [16, δηᾶ ῥ᾽ Ομ Ῥραὶ 9 
2 Ἐθεποζοσῆ; δπα (μ6 1] 168 ῥ᾽ μΒοα ἴῃ ΑΡμθΚ. Απά (86 Ῥ]Ἰἰβέϊηοα. ρΡυΐ ὑμοι- 
ΒΟΥ 68 1 ΔΥΤΑΥ͂ δρδιηβὶ ἴβγϑϑὶ, δῃα σὶ ἤθη [οηι. 61 {Π6Υ Ἰοἰποα θαι], [ἴπ8. δῃὰ 
ἴ6γ86} ψῶ8 βιυιὑθη Ὀδίοσο 6 1] ἰϑύϊηοθ, δῃἃ (ΠΟΥ͂ 86 οὗὁἨ (86 δύων ἴῃ {86 86] 

ὃ δρουΐ ἴου ἰμβουβδηῃά θη. πα σμθα [86 ΡΘΟΡ]6 ψδσθ οοΐῃὴθ [ἀπά {6 16 68:26] 
ἰηΐο ἴῃ: σδιαρ, [π8. 8547 {Π6 6] ἀογ5 οὗὨ [βγϑ6] βαϊὰ, Ἦ μβογοΐοσο ἤδίἢ ἐμο. ἱοτὰ [96- 
βονδ}}} βυαϊ θ ὃ ἑο-ἀδγ Ὀοίοτο {μ6 ΡΒ: δυο ἢ [,οὐ υ8 [7 ν1}}] ζδίο (86 δτκ 
οὗ (86 οονοπδηΐ οἵ ἴπ0 [τὰ [96 μον] [ἐπϑ8. ἰο υ8] ουὖὐ οὗ [τοῦ] Κ'Β1]0 ἢ) απίο 8 
[οπι. ἀπίο 08], [μα΄, 6 10 οοτμοίῃ [ἀπὰ 1Ὁ 518]] Θοπι6} δλοηρ υ8 [᾿π|ο0 ΟἿΡ τἀ 8] 

4 Κἴ τηϑγ [οη|. 10 ΤΩΔΥ͂, ἴπ8. Δ] βΒαῪθ ὺυ8 ουΐ οὗἨ [μ6 Βαμῃμά οὗὨἨ Οὔγ ϑηθπθβ. Κο [Ἀπα] 
ἴῃ ΡΘΟΡΪΘ βοηΐ ἰο βῃ 110 {πα ΓΠ6Υ ταὶρμῦ Ὀτίηρ [δὴ Ὀτουρδ!} ἔγοπι [οπι. Ἰτοπὶ] 
ἰβοηοθ ἴῃ6 δυῖς οὗ {89 οονοηδηΐ οὗ ἐμ6 Ἰ οσὰ [Πα ον α 1 οὗ δοβίβ, ψ ῖο ἀπ Ή 16 ἢ 
δαίισεδη, ἰἕ.6 ΟΠ ΘΓ ΙΒ [{|}0 δἰ ἰοῦ ἢ ὑροπ (μ6 σὨΘγ πιδ] ; δηα {86 ὕνο 50η8 οὗ ΕἸΣ, 
Ἡορβηὶ δὰ Ῥμίπομαθ, ψογο ὑπογοῦ τ} (π6 ἀτκ οὗ [86 σογεπαπί οὗ αοά. 

ὅ Απα [ὑμη8. 1Ὁ ὁδπιθ6 ἴο Ρ888], γθη {86 δ΄κ οὗ [μ6 οογοηδῃΐ οὗ μο [,ογὰ [δεμονδ}]} 
οδθ ἰηΐο [6 σϑΙΏρ, 811 ἴβγϑ6] βῃουϊθα τῖϊῃ ἃ. στγοδὶ βῃουϊΐ, 8ο ὑμαΐ {6 δαυτῃ στην 

6 ἀραϊπῖ. Αμπά ψῇθῃ [οηϊ. 6} (86 ῬΒΠἸβιῖη68 Ὠραγὰ (δ ποῖβο οὗ {80 βῃοαυΐ [ὑπδ. 
8.η4] {Π6Υ̓ 8814, Ὗ δῦ ταδδηθίῃ (Π6 ποΙβΘ οὗ (818 στεδΐ βμουΐ ἴῃ (86 ὀοβιὰρ οὗἉ ἔμ Ηδ6- 
ὑγονβὴ Απᾶ {ΠΟΥ υπάογπίοοά μδὲ {886 δγῖκ οὗ ἰδ Ι,ογὰ [96 Βον8}} τγὰ8 οοπιθ ἰηΐο 

Ἴ ἰδ οδρ. Αμπα {8Π6 ῬὨΠ] ἰδ ποθ ογο αἰγαϊά, 0. ΠΟῪ βαϊ1α, (ὐοαδ 18 οομηθ ἰηἴο [86 
ΟΔΡ. Απά (86Υ Βαϊὰ, 7οθ υπΐο ὑ8] ἴον ὑμβόγα βίῃ ποὺ Ῥθ6ῃ βυο} 8 {π]ηρ' μογαίο- 

8 ἴοσο. γοο υπΐο υ8] ΜῈ 888]} ἀθ] νοῦ ὺὑ8 ουί οὗἨ (η0 Βεαπᾶ οὗ [8680 ταν ροαβ 
[8686 ἀγὸ ἰδπὸ ροὰβ ὑβαΐ βιηοίο {η0 Εργρίίδηβ ἩΠῚ| 411 (06 ῥ]αρίιθβ [ΘΥΘΥῪ βογὶ οὗ 

ΤΕΧΤΌΑΛΑΙ, ΑΝῸ ΘΟΕΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

1 Γνοσς. 1. Το ΤΣ Χ Πόσο ἰπϑοσὶ : “" δῃηὰ [ξ σδπηο (0 Ῥ888 ἴῃ ἰἤοϑ9 ἄδγδ ἐἰπαὺ ἔῃ ῬὨΠ]ΠΠ] 6.195 και Πογοὰ ἐπ στη β ον 68 
ον δρδίηδὶ [αγϑοὶ ἰο Ὀδι ϊο,"" ἃ ἡδίθτγαὶ ἰηἰτοα ποίου τ] ἢ γγὸ ποιὰ ΕΣΡΘΕ: πὰ {195 ρ]δβοθϑ, Ὀπὲ ἔοσ (βὲ Ὁ ΥὙ 

Σᾶβο βυδρίοίου, δ Ὡ66 ἐξ λίχἢῦ ΘΑΘΙΪΥ Ὁ6 δἀαθὰ ὈΥ ἃ ΟΟΡΥΊδΕ ἴο 1} οἦῦ οἷν Ὀγίοῦ δηὰ αὐτυρὶ ἰοχὶ. ἴἶ{|8 ποὲ ὑἢ- 
ΠΠκοῖγ, δα ΒἰΌ. Οοτωτη. δυρβμοδίϑ, ἐμαὶ ἐπ 6 δοσουηΐ [5 ἰΑἸκθὴ ἔγοπη ἃ {0} μασγαίγο, δηὰ ἰ6 ᾿πἰγοάμσδοα ἢθΓΟ ΚΡΙΘΗ͂Σ ἴο 
δεὶ (οτίῃ 19 [Ὁ] Δ] }γηοπξ οὗ ἐἢ 6 ῬσΟΡΏΘΟΥ αμζαίηδιὶ ΕἸ} 5 ἤοπθο, πδὲ ἴα, ἕγοτῃ ἔμ ο ̓ [Ὡϑοογαι - γορηθιίςα ροϊηΐ οὗ υἱὸν 
ὅθ ἘΣ 1οϊτοἀποίίοι ἴο ἐμΐ5 Οοζημ,. ὶ 4ὅ. ΤῊΘ γυ]ᾳ. ἤθγο ἀστοοθ ἢ [ῃ9 Βθρί., (μ9 οὐδθχ γ88. υἱδῃ ἰη 6 Ηθ- 

ν.-- 
8[ Τπὸ δτίΐοϊθο 66 ἴῃ 90. {{|. 14; 2 βασζη. χχίν. δ, ἴο τ Ῥτοζαίπϑησο ἐο θδοὴ τοσὰ.-- Τὰ.] 
8 [ ον. 2. ὉΠ δ]ά.: “ ΤΏ σοτηδαίδηΐθ ἐργοδὰ ἐποιηδοῖγοα ουἱ," ΒΥχι: “ΓΏΘΓΘ ΜΔ8 8 Ὀαίί]6,᾽" Βορέ,: ἄκλινεν ὁ πόλεμος 

“[9 Ὀ6Έ 169 ἐπγϑὰ (ἀραϊπϑὲ [6τ.} ΨΏΪΚ.: ἐπέζο οογαπινιο, Ετἀτηδηη : “ ον Κατ Γ ἰο8." ΤῊ βίϑτα 9 ταθβῃδ 
“ἰὸ ρπξ αἰσαυ, βοβίζου ;" ἤοσο ἴθ ΓΑ! ἀπὸ Ὀαύ] 9 δργοδὰ ουἱ," οὔ υϑίοῃ ὑπο τϑοηδοσίπς ἴῃ ΕῺρ. Α. Υ. ἰδ Ῥγοῦθδῦν ἃ 

δὲν οααϊγναίθηῖ. ΤΒοπΐυδ συρποσία ἐμδὲ ἰῃ9 Βορὲ, σϑοὰ ΘΌΡΙ, Ὀπι ΑὈΔΣΌΔὨΘΙ δ'8δὸ σϑάθσθ ἰὴ Ὑογὺ ὉΥ 1} 

“Ἰελνθ," δ {{{80 ἀοΐοασί οὗ ἔπ αὐτο] ἐθ8 τῆλ γοζοσγϑὰ ἰο.--Τὰ. 
4 [γσ, 8. ϑορέ. οτηῖτϑ “" σουθηδηὶ," δηὰ Παᾶ ἃ ἀἰογομί ἰθχὶ ἔσζοσῃ οὔσϑ, Ὀπὲ 10 45 Ὧο οἷαίτη ἕο ΓΟΟΟΒΠΟΏΣ ΤΕ. 
δΊγον, 4. βορὲ. καθημένου χε Ομιαϊά. βπὰ Βυυ. “οὐ " (68 ἴῃ 2 δδγα. χχὶϊΐ. 11), ψ ἷα. “ ϑιιρον."-- [Ὲ. 
4 γεν, 4, βορὲ. οτηίνα “ἔθοτο ἢ το 18 μίνοι 8 ὙΘΥΥῪ βοοα 8689 ; ὙΠ ΚΟ ΒΌΡΡΟΣΙΕ Βορέ, δῃὰ ΗθΌ. ἰυ ϑαρρυγίοα 

ὉΥ ΟἿ, δηά Βγγ. Ὑγ δ μδύδϑη ἘΠήη κα ὑΠ6 γογα νγγα8 ᾿ποογίϑα ἔγοσζη οὮ. ἰ, 3.-- ] 
Ϊ [γεν ὃ. ΟΥ̓ “δΔῇοοῖκ." βο ἘΤαΙΊΔΏΠ : ἐγ δοδία.--- [Ἀ.]} 

ππιν τ Τὴν ΟΒιαϊ]ά,, ἐο αυοίὰ δοϑσιΐῃξ ἱσγϑυθγθῶοο, ἢΔ8 “ ἰδὴ9 διῖκ οὗ αοὐ ἰ5 οοτῃηο."" Τῶῃο ἰοχύ οἵ βορί. ἰδ Ποσθ. 



9ὃ ΤῊΞ ΕἸΚΒΤ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΑΜΌΕΙ, 

9 Ρῥ]αριθ] ἰῃ 126 τ] οσποβ᾽ ἢ Βο εἰσοηρ, 8δπὰ αυϊ γουγθαὶ γο8 1ἰἰκο τηθη, Ο γο ῬὨ1}18- 

ἰἰπο5, ἰπαῦ γα Ὀ6 ποὺ βογυυϑδηΐβ ὑπίο (86 Η ΌγοΥΒ, 88. {Π6Ὺ ϑνθ Ῥθθῃ ἴο γοῦ; αυἱῦ 
10 γουγββϑίνϑβ ΚΘ τῖϑῃ δπά ἤρμῦ. Απαᾷ 180 ΡΒ] ἰδίίη68 ἔουρμῖ, δηα [βγϑϑὶ γ)88 βαιϊ θη, 

πα [Β6Υ̓ Η6ἃ ΘΥΘΓΥ τηδῃ ἴο ᾿ἷ8 ἰθηῦ [θη 89]; δηὰ ὑμ6γθ 88 ἃ ὙΘΤῪ ργϑδϑί βδιρβίογ 

[[6 βαρ ρου τδ8 ὙΘΕΥ͂ ρτοϑί], ἴὸσ [8η4] ἰμογὸ [68}1 οὗ [δγδϑὶ {1 ΓΟ τπουβαηα ἴοοί- 

11 ηϑῆ. αΑμπὰ {89 δῖ οἵ αοὰ νδϑ ἰδίκθη, δῃὰ (86 ὑνὸ Βοῃ8 οὗ ΕἸ]1, Ηορβαὶ δπὰ Ῥβὶπο- 
898, ὍΘ Βδίη [(μ6 ὑνγο βοῃβ οὗἨ ΕἸ} ρμϑυίϑθά, ΗἩορβπὶ δηὰ Ῥμίμθ 8.1} 

9 [νογ. 8. Τὸ δνοίά ἐπ ἰδίοτί δὶ αἰ δῖοι] 
“οηάόγΒ "ἢ Βοίογα “ἢ [Π6 1 ΓΠΘ8559." 866 

10 [γοτ. 10. ΟἿ, “" οἰεἶθ85." Τὰ.) 

ἘΧΕΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

Ψογ. 1. Ιβγαοῦ 8 πιατοἦ ἰο δαξίε ασαϊπεί (δε Ῥλιὶϊ- 
{ἶπιε8 ἀο65 ποῖ βίδῃα ἴῃ ἢ ιἰς8] οομηθοίζοη τι ἢ 
1ῃ6 τϑοθαϊηρ' ὙΟΓᾺΒ “δηὰ ἰμὸ πογὰ οὗ βαπλμο} οατηθ 
ἴο ἈΠ [8γ86],7 88 1 [15 Ἰαἰζοῦ ταθδηὺ ἃ βΒυμησηρηΒ ἴο 
ΜᾺΓ πὶ [06 ΡΒ Π1|501π68 (88 18 614 ὈΥ͂ ταοϑί οἵ [8:6 
ΟΙἄοσ Ἴχροβίίογα, δῃὰ, διιοης ἰμ6 ἰδίθν, ΕΥ̓͂ Καὶ] 
δὰ Ο. γν. ἀοτδοῖ.) Βδίμοσ (ἰο80 ΤΟΣὰβ ΘοΠο} 146 
δηὰ βαπὶ ἊΡ [Π6 ἀσϑογὶ ρίίου οὗ [μ6 οσὶ κῃ βηὰ οοπι- 
ταθησοπλρηΐ οὗ {86 ρῥγορ ιοῦβ πουὶς δηὰ οἵ μἷ8 δῃ- 
Ὠουποοιηοηΐ οὗ 86 ποτὰ οὗ ἴμ9 [ογτὰ. ὴϑ δῖὸ 
ΠΟῪ ἰηἰϊγοἀυοοα ἱπηπιοαϊαίοὶΥ ἴὼ 186 βοθῃθ οὗ (ἢ 
Ὠϊαίοτν, οα το ϑαπλ6ὶ Μ{|.}} μθηοθίοσι ἢ ΔΡΡΟΑΓ 
ἃ8 ἴ86 [,ογὰ 8 ἰπβίτυπιοηΐ, ἃ Ροβἰζἰοη Β6 μα8 γτοδομοά 
ὈΥ 186 64}} ἰπ οἰ. 111--ἰν. 18. ΤῊΘ Παγτδίῖνθ βοίβ 
ὉΒ δ γδ μίαν ἰηΐο {86 τιϊά δὲ οὗἨ [ΙΑγΔ0]᾽8 οοπῆϊοι 
ψ 16 Ρ]18ιπ08. Ταῦ [Π6 Δ 6. ΓΘ ΠΟῪ 
Δἰγοδαν ἴῃ (μ6 Ἰδηὰ 8 δβϑυπχθὰ ἴῃ {0 ὩΑΥΤΆΙνΟ, 
βίησο ἠοῖ ΟὨΪΥ͂ 15. ποίην βαιἃ οἵ δὴ ἱπουγβίοη ὉΥ͂ 
(δαὶ, Βαϊ (ἢ Ἔχργοβαίοι “186 1βγϑϑ 68 τσεπέ οἱ 
αγαϊπϑὲ ἴμ6 ῬὨ]1ϑιη66᾽ ἱπ οοπηθοίζοη πὶῖ [86 
Βιιοοοοάϊηρ βἰαίοιηθηῦ οὗ [86 ΡΪδοθ οὗ Θῃοαιμρπιθηῦ 
Ῥοϊηίϊδ ἴο [86 ἔδοὶ ὑἱμαὺ {μ6 ἢ 15.168 8 δἰ ΓοϑαΥ 
ῬΟΒβοββοα {μοιλβα]νο8 οὗ ἴΠ6 ἰδηὰ.Ἐ 1η βυρροτῖ οὗ 
116 νον ὑμδὶ βδυλαθὶ δαμαιαοηθὰ ἰ(ἢθ [8γ86}1165 ἴο 
ὙΑΙ ΟἸεγίδιδ τοιλαγβ ἐμαί μ6 ἀἰά ἰδ ἴῃ (οὐ 
Πᾶτησ, ἰμαὲ πον» ταὶς Ὀ6 Ῥυμίβῃοα ὈΥ͂ ἃ ἀείδαϊ; 
Ὀαΐ 1π|8 18 ἱποοηϑὶπίοης ψιἢ 86 αἀἱνίηθ ᾿υϑίῖςα. 
ΤῊΘ Ῥγοάθαγα οὗ 186 ΡΒ] 6 γοῖο, ὑπ ον πίοι 
15γδοὶ ργοδηρά, ἡγχα8 δ᾽ γοδα ῦ ἃ ρα! πῃ πηθηΐ ἔλΟτΣ 
Οοά. ἹΓιΐβ ἀοίραϊ αἰβο 18 8ὸ τοραγαθα, 1ὑ σδῇ Ὀ6 
ΟὨΪΥ οἱ {Ππ6 Βαρροπίοι {Παὐ {Π|9 15τγᾺ0}11635 Βαζαγαοα 
(ἷα Ὀδι116 ποί ὃν Οαοὐ 8 υἱδἱ, ἀῃὰ τΠπογοίογα πὶῖῃουΐ 
ἃ Β ΔΙ Οἢ8 ΟΥ̓ πάπα]. Τὴ6 πδηηο οὗ ἴμ0 [Βγλ6]- 
1015} σϑρ, ΕἸθΘποζοσ, ἰ9 ποτ χίνοῃ ὈΥ̓ δηιλοὶρα- 
τἴοη, 115 οὐϊσίη Βοϊηρ τοϊαιρα ἴῃ οἱ. γἱ], 12, οῃ 1Π6 
οσσαβίοῃ οὗἩ (88 νἱοίογῦυ οὗὨ (μ6 [β3γδο} 1068 οὐϑῦ {Π6 
ῬὨΠΠἰβε 65, ΕΘΏ γοδΓθ δεν (18 ἠοίοθαί. Αο- 
οογήάϊηρ ἴο νἱΐ. 12. 1 τγγᾶϑ πον ΜίζΖροϊι ἰῃ Βοη)δηΐη, 
9081). χυὶ!. 26; ἔγοιλ ψιϊοῖ χὰ τπηυβί αἰδιϊηρη ἢ 
16 ΜίΖροΙ ἴῃ (86 ον δηά οὗ ΨυἀΔῃ, 058}. χν. 88. 
Αρλεξ Ἄοδθποὶ μανὸ ὈΘΟΘη (ἈΓ ἴγοια 118, δῃ ἴδ 
{πογοίοσο κῬουβδρθ {Πθ6 βαιθ ρ]δοθ ψῖῖὰ {πα Ο(α- 
ὨΔΔΗΪ (158}} ΤΟΥ] οἰἵγ ΑΡδμοκ (908. χὶϊ. 18), δηὰ ἀ6- 
οἰἀ6α]γ ἃ ἀϊεγθοηί ρἴδοθ ἔγοσα (μ 6 ΑΡἢ ΘᾺ ἰπ 16 
Ἀ1]1-σουηίγΥ οὗ Φυάδῃ (Φοβῆ. χν. 58); ἴογ ἴΠ6 
ἰδίαν ἴδὺ βουϊῃῃ ΟΥΓ βου θαϑὺ οὗἨ «6Γ11Β8] 6 πὶ, βί ποθ, 
ΔΟΟΘΟΡΑΪΏρ' ἴο ΦΟΒΆ. ἴοο. οἱξ., 1ὲ τγᾶβ οὔθ οὗ {Ππ6 οἰγ168 
ὙΓΠΙΟἢ ΙΑ ἷπ {μ6 ποὶρμθοσμβοοά οἵ αἰδθοπ. ἢ 
(Κ ο}1)- τῆι νοῦ. 2 δῇ οσγά ον Ὀαἰ]6- ΔΥΤΑΥ͂ οἡ ὈΟΙᾺ 

4 [0ἡ {9 ΘΠ ΓΟΠΟΙΟΡΥ͂ 5600 ΤΊΔΉΒ.᾿Β ποθ οἢ Ὁ. δ4. ΤῊ 
ἀδίοβ τὸ αἰδῆοι!ς, Ὀὰξ ἐμπο ὄγρι Ὀδί1}]0 οὔ ΕΡΘΏΡΖΟΙ ΠΊΑΥ 
Ὀ6 Ρυῦ ΔρΡργοχί πηδίοΥ Β. Ο. 1100, αὈοιϊδ {Π6 {{τὴ6 οὗὁὨ ϑξ6π|- 
8ΒΟΏ δ ἀοαιῇ, ἤθη βδιηιθὶ γὙ8δἃ9 δοιδ 20 (οΟΥ ρου Ρ5 30) 
ΥΘΆΓΑ οἷά. ΤῊ ἐϊτὰ Ὀδίε]ο οὗὐ ΕΌσΘμοσοσ (οἢ. νΥἱὶ.) {4118 
δὈοιιὑ 1080.--- ΤῈ.] 
{ πῃ Οτογνο (ἴῃ βυα ἐἢ5 Ὠϊοί, οΥ̓͂ [6 ΒΒ Ὁ]6) (Ὠἰπη κα 1 
1 ΚΟΥ τπδὺ ἴΠ6 ΑΡΠοὶς 1 (Π9 58:29 88 [Παΐ τηϑηξ 0 οἱ ἴῃ 

ἮΘΓΟ ΧΧ. δηὰ ϑυυ. ἰηβοῦὶ κ δηὰ " δβηὰ ΟΠ] ὰ, “δῃὰ ἔο πΐβ ὑϑορὶθ 
χοᾷ. Νοίθϑ ἐπ ἐοοο.--Τ ὰ.]} 

βἰάθβ 18 ἀοδοσίροἃὰ, ΤΆ Ὁ 3) ἀοθβ ποὶ ἀθβοσὶ Ὁθ 
ἴμ6 αργοδάϊηρ οὗ [86 στοῦ οἵ θδί116 (45 18 οἴθδσ 
ἔγοια ἴμ6 [0] ονίηρ βἰδίθσηθηϊ {μαὶ (Δ6 [αγϑρ] 68 
ὙΈΓΟ Ὀοαίθῃ ἴῃ 186 Ἰηο οὗ θ6.116, δηὰ θη ο6 8.9 
ΔῊ ΟΓΩΘΥΙΥ τοῖγοδὶ ἴὸ [μοῦ σΒΙΩρ), θυΐ {ἴπΠ6 Βπάάεη 
γιὰΐι8] δβεϑυ]ὶ οὗ ἐῃ9 ΟΡ ἴῃ ᾿π68 (Υ υ]κ.: ἐπίίο 
Ῥτοοϊ,ο). Τὶ ἷἰβ βαϊὰ : " ἤτϑοὶ ἯΔ8Β δηλ το δείοτα 
186 Ρἢ1Π1Βάπηο8,᾽» ψὶτὰ χοίδγοηοθ ἴο (πὸ ἰοοαΐ το] 8» 
οη 8δῃὰ [86 νἱοϊογϊουβ βυροσιου τ οὗ (86 ῬΉ1119- 
(ἰμ68, θυΐ δἱ 18 ββδῖμθ {1π|0 πῃ χσεβρϑοὶ οὐ (σοα᾽Β 
ΡῬαπιβῃίηρ μδθά πο ἐποσγοίη ββονοα ἰΐβο 1, δ.8 18 
ἜΧΡΓΟΒΘΙΥ ἀροϊατοά ἴῃ ν. 8. ἢ ὙῈθ Ιβγϑο 058. ]οβὲ 
ἴῃ 186 θ81116--οῦ ἐμ ἐδλό βειὰ," (δαὶ 18, ἰπ 16 μ]αΐῃ, 
δὐρουΐ 4000 τηρῃ. 

γεν. 8. Αἴοσς 186 τοΐυσῃ ἰο 186 οδρ, ἰΐ ἷ8 
ΔΒ ηΘα 88 ἃ [ποὲ ἴῃ {π6 δηβυΐης ἀ6]]ρογαίϊοη οὗ 
{π6 ο]άοτα, ἐλαί αοά μιδὰ βηχ θη ἴπθπὶ δοίογ 1110 
ῬΒ ]βέμοα, δηὰ {Π|ὸ δαυδα 15 ἀἰβουθοθα. Το τλοίς 

»ἱδ ἈΘΓΘ ΡΡΟδΓΒ 88 8ἃ ὑπίΐ, τ ΒΙΟΒ 18 ταργεθοηϊοά 
Υ [189 εἰάετ8.--- ΤΠ ατίξς Β6γῸ βροίκθῃ οὗ 18 Ὸ οἴει 
(δὴ ἴμ6 Μομαῖο, (86 βυιαροὶ οὗ οὐδ Ῥγθθθῇσθ 
μι ἢ Ηἱἰἷβ Ρθορῖο, (16 ρμίδοθ οὗ Η]β σενϑίδ οι ἴο 
(ἰθ. ΟἿ Ἐχ. χχυ. 10-22, ὙΆθα {86 [βγϑο] 1068 
ΒΥ: “ γε υἱὶ ξειοῦ, ἐδ ατὰ οἵ ὑδιὲ 1 ον οὐὲ οὐ δλιοἢ, 
το τι, δῃὰ ἐξ δὴαϊΐ οοπιδ Ἰῃΐο οὐγ ταὶ ἀβὺ δῃ ἃ ϑαῦέ τι 
ἔγοτα ΟἿΓ Θῃ μλἾ68,᾽, (Π6Υ̓ δββαπο {πὶ (π᾿ υοτὰ βηά 
(6 δὺκΚ ἀγὸ ᾿ῃθοραγΌΥ οοππηροίρα, δά ὑπαὶ ΠΥ 
οδη οδίαϊη ΗἰἾ8 ΠΘΙρ δραίϊηβδί {Π6 ἴοθ, (οὗ ψὶ 
ΠΏ 60 τϑοορτιῖζθ {μοὶρ Ὡ664), ΟὨΪΥ ὈΥ ἰακὶπρ (Π6 δὶς 
δἰοὴς νιν (ποτὰ ἰηΐο Ὀδ.16. ἀμὸν οοῃηροίοα 186 
Ἔχρθοία ΠοΙρΡ δηβθη14}}γ τὴ 116 τηδίογ! 4] ν 6886], 
ἰηβίοδα οὗ δονίης ἴῃ ἰνίης, Ρυσθ αι Ὀοΐοσα 189 
Ιτὰ, οὗ σψίοβο σϑυθα!ϊηρ ῬΓΌΒΘΠΟΘ ἰὺ Μγὰ8 ΟὨΪΥ͂ 8 
ΒΥΠΊΡΟΙΪ, ἀπά ογνίπρ ἴο Ηἴπι ἴον Ηΐβ μοὶρ. ΤῊ 15 
ἃ. ρα μοη 8} ραίασο ἴῃ [6 γχοϊσίουβ 116 οὗἩ 189 
Ἰβγαο! θα, ἀπ βῆονβ (μαὐ {ποῖν (Δ τὰ8 οὐβουγοα 
Ἐν βιυρογβιοη, ὑΠογα μοϊῃρ ΠΟ ἰγϑοθ ἤθΓο οὗ δαγηοβϑὶ 
βο οχαιϊηδίίοη πὶ {π6 αποβίίου μοί ποῦ (89 
οδιιΒ6 οὔ {π6 ἀοίοαῦ ταϊρμΐ ποὺ 116 ᾿ὰ αοα᾽Β Ο] Ποὲθ 
δα Ἰιβίϊοα (8 τονθδὶ ηρ ἰβα } ἀραὶπϑὺ [Π 6ῚῪ δ] 8. 
Οτοίϊαβ {μογοίογο γ16}} γοάγκα: κ {186 ἴῃ ναίη ἐπα 
{ΠΥ {ταδὶ ἴῃ αοά, πο ἐλεν αγὸ ποί ρυγρεά 7τοπι 
ἐδεὶν 8118. 

Ψον. 4. Τομονυδῆ δ οουθηδηί- οἷ 18 ΤΟΣΤΘ ῬΓγθ" 
εἶβοὶγ ἀραὶ τιαἰοα ἴῃ ἃ ὑνγοΐο] ἃ τηϑῆποσ, φοστοβροηά- 
ἵπρ' ἴο {Π6 βἰπδῆοη, ἴῃ Ὑ  ῖοῦ 16 1Βτβο] ἴθ8 ἀΘαῖτὸ 

ΗΪδβ αἰπιϊσλίψ λεῖρ, π αἷς [Π6 7 ΤΏ ἰο Ὀ6 δχίον- 
881} οοπηθοίοα τ ἢ 186 ἀγκ. Α8. Φομβόυδὴ “δαό- 
αοἱδ᾿ δ ἰβ (μ6 Δἰπιῖ κΥ τυ] ον δηα οοταιηδηᾶογ οὗ 
[τ ῥφαυεηΐν Ῥόονοτβ. ΑΒ Φοϑιονδῃ {10 “ ἀνγ6}}8 
Αθογο (π9 Ομογαθὶπι᾽" [οὐ] “18 δ τοποᾶ ἄροὶ [86 
ΟΠογυθίπι"---ΤᾺ., Ηα ἰβ [86 ᾿ἰνίηρ αοά, ὑμ6 αοά 
οὗ {86 οοἸαρΙ!οίοδί ΑΔ] πθεθ οὗ ῬΟῦΤΟ δηα 116, στθὸ 
ἜΣ εο δ τ τὸ τε δυό οθυς τς 

1 Ξατη. χχίχ. Ἱ, αηὰ ἀἰ ογθηὺ ἤγουν ἐπ 9 Ρ8 668 τηοοιοηϑὰ 

ἔη Φοκῇ. χἰ!. απὰ χν., θα ποί ἴὰγ ἴγοπη ὁθγαβαϊοτα οὐ 1η9 

Ὠοτίῃ-ψοδὶ. Βυΐ μκ60 οὐ 1 ϑδῖη. χχίχ. 1.- Τα.) 

4 [Τηΐκ ἔβος ἰ8 ποῖ ἱηνοίγοα ἴῃ (ἢ 5 νψογαὰ δείονο, ἢ ἢ 

ῬοΙοΏμΒ ἴὸ (ἢ οοητηοη ἔογηυΐα ὥγ ἃ ἀοίθϑι, Ὀὰΐ ἰδ 8 

Ρδζι οὐ (86 τοι κίοάδ Ὀθ] οἴ οὗὨ [μ6 ϑγωθ 98.--ἼἘ.) 
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ΤΕΥ 18 Η] Π186] οὐ δαγίλ]η Ηἱδ8 σίου, Ἔχ] ἰθμοβα 
δηιὶ ἀομἸηἱοη ΟΥ̓ΘΥ 811 [86 ἔχ] 688 οὗ 86 11|6 τ ΒΊΟΣ 
828 Ὀδθη 6810 ἀ ληΐο δχἰβίθμοθ ὉῪ Ηΐπι 85 Οτοδίοσ. 
ΤῊο ἀεοδὶρηδιίίοη οὗ αοἄ, “δηιῃγοθθὰ οὐ ἰδμα 
(μεσυθίπι," 18 ΠΟΥ͂ΟΣ ἰουηά Ἔχοθρί ἢ σοϊδίίοη ἴἰο 
(το αγὲ, ὙΒΊΟΝ 18 οοποοῖνοά οὗ 85 ἰῃ0 ἑΐτοπε οὗ ἰμ8 
ωγοηδληί-ἀοα το αἀὑ76118 88 Καὶ ἱτρ ἴῃ [86 ταϊάδί οὗ 
Ηΐβ ρθορῖβθ. Οοιὰρ. Ηδηρβίθηῦοσα οὐ (Π6 Ῥββ. 
χοῖχ. 1. Το Ολογυδίπι ἃγα ἢοΐ σοργεβαηίδίγεβ οὗ 
86 ΒΟΔΥΘΗΪΥ͂ ΡΟΎΘΙΒ, ΒἴηοΘ {ΠΟΥ͂ ΔΓΘ, 88 ἴο ἔΌΓΙΩ, 
τρδὴδ υρ οἵ οἰοπμοηΐ οὗ {86 ἐέσίπο, απὶπιαίο, ἐατίλὶν 
αοδίίοη Ὑ]οἢ ουϊτλϊλδίοβ ἰη πιαπ.Ό Ἐργθδοηίηρ 
(δ 15, 18 ῸΥ μὴν ἰββν μα 1Π οἷν ΡΥΌΝΣ δ {86 εκ, (ῃ9 
ΤΙ ηρ ταὶ ὐ 8ἢ. ) οὔ (86 νην 88 ἷἱ 
ἷβ τ οἠεὴ ΟΥ̓́Γ περ  μεμεν οὗ [86 Ὠ;σοδί 
δικὶ οοπιρ]οὐοβὲ 1116 οὐἩ 6 δηϊπιαίθ οσοαϊζοη, [1π 
ἰμοθ9 ἐνο ἀφεὶριιδίϊοηβ οἵ αοά, ἴμοη, σοίογοησθ 18 
μά ἰο (Π6 δα ἀοπιϊπίοη οὐ αοα, τ Ἀ]Οἢ οτὰ- 
ὕγδοθβ δῃά Βισῃ-Ἔχοθθάβ 8ἃ}} οὔδει σοὶ 116 1η 
ἀσισεη δηἃ οἡ φαγίἦ, πα 086 βανὶης αἰ ΥΡοβ 0 ἢ 
(δ9 6τδ}} 168 τηδάθ ἀδροηάθηϊ οἡ ἰῃ6 Ὀγδϑθῆςθ οὗ 
{16 αὐκ. [ἢ βῃαγροδϑῖ οοῃίγαβί ἴο (Π18 ἱηαϊοβίοη οὗ 
Οοὐβ Ἰοβίμοθθ δηὰ πη] ϑὶ βία παθ {6 τηθηϊοη 
οἵ [86 ἵπο ῥσχίοσίβ Ηορβηὶ δὰ Ῥμηθἢ 88, ΤΠ ομΘ 
πο] οδεηοϑβ μ88 θὰ Ὀοίοτο βοὺ Ἰοσίῃ, δαῃὰ τΠῸ 
τεργοβοηΐ (ἢ 6 ὙΠ016 οὗἩἨ 1π6 τηογαὶ οοσταρίίοη δηὰ 
εἰιδπὶ σο ἱρὶουβ 116 οὔθ ρθορὶθ. 7Τλεν δέ ἰδὲ 
Ὲ, Β σεν Βιδεὶ: “ἰακίηρ 116 τιδῖϊοῦ Ἰηΐο 
τιμαῖς ὁπ μβαηβ, σ᾿ πουΐ σοπβυ ἶηρ {π6 Τοτά, δηὰ 
αἰθο πίιιμουΐ Ἔχϑτρ]ο, (μὲ τμδὶ 88 ἰβδβι ἢοα οὗ 
Ηορβηὶ δηά Ῥ πομμδι, οἱ, 1,. 24, τπαϊραὶ Ὀ6 ἢ}- 
8|1ε, Τῆνρ ἰοιμὶ εχιμίϊπι ἐτν οὗ [Π6 ΡοΟΡ]Θ 1η [86 
οδρ (νοσ. δ) γγδβ {μ6 οχργοβείοῃ οὗ (86 Ἰογίῃ!] 
οουγ] σοι ἐμαὶ, ΠΟῪ [μα 1Π6 αγὶκς σαὰϑ σι ποτὰ 
ἴῃ Ὀβ| 116, υἱοίοσυ που]ά ποὶ 141].. ῬγοῦδΥ {118 
οοηβάοποθ νῶβ δἰσοησι βοηθά ΕΥ̓͂ (π0 σϑοο]]δοοῃ 
οἵ ἰοσιμοῦ χἰογὶουβ νυἱἹοϊοσίθβ, χαϊποα πάθον ἰδ Ργο- 
ΒΟΏΟΘ οὗ ἰπ6 τ 1 Ὀδίι]ο. 
γε». 6-9. Δπᾶ ἴδ 9 ῬὈ1 δι: 65 Ὠθατχᾶ, γον. 

θηᾳ. Τὸ ΡΣ Π1βι 1 68᾽ ΟΔΠῚΡ ὙΓ28 Β0 ποὰσ (δὶ οὔ (86 
[βτδο ρα ἐμαὶ ἸΠΟΥ σου ὰ Βοδγ ἰῃθ Ἰαιίοτ Β βμουΐ οὗ 
ἔτ Ἐογ {Π]18 τοϑϑοῦ (86 ΑΡρδοῖὶς, ποαρ σ]ιοῖ 186 
ἈΠΠ1οἴ θα πον Δα ἐποῖγ σϑρ, ἐδηποὶ παγο ὈΘοη 

(86 ΑΡΒοκαὶ ἴῃ [Π6 Β1]]-οουπίγΥ οὗ δυάαϊι (9 ο5}.. 
χΥ. 53), ὙΠ] ἢ 88 βου ογβοαίμοδεί οἵ “ ΟγΌΒΑ Ι6τὰ, 
πἘ}}16, οα 1:6 ΘΟΠίΓΑΓΥ, (μ6 ΜΙ ΊΖΡδἢ, ΠΟδΡ ΒΟ. τ 
τηπδὶ μὰ ΕΡΘΏΘΖΟΥ, γγ88 ρου ἸΟῸΓ ΕὈΚΊΒΗῚ 11 1168 
ΠΟΙ οδὲ οὐἨ «΄οτυβδὶο. ἡ Νοίθ ΠΥ 18 Π6ΓΘ 
116 ᾿ἴνοῖγ, ἀἰβέίηςι ἀοϑοσ ρύοα οὗὐὁἨ {11|ὸ οοπίγαβίρα 
ἴοπα οἵ ἰἢ6 ῬὨ1]15πο8, (Π6 Ῥαγοβο]ορίοδὶ ἐστ οὗ 
ἘΠῚ ΟΝ, ἰη [δ6 ἰσαπβι τοι οὗἉ 166} 1ηρ ἴγουλ σοηβίο ΤΏ δ- 
ὕοη ἴο ἴξδαγ, ἔγοτα ἴδασ ἰο ἀδϑραῖγ, δῃὰ ἔγοτῃ ἀθβρδὶγ 
ἴ0 Θῃοουζαροιηθηΐ γ728 πηοϑὺ Β γἸκἸ ὨΡῚῪ οΟηΒγιηθά,. 
ΤΏ υἱοίογβ τη βανο Βαθη δὺ σαὶ δϑίοηϊβῃοα δηὰ 
ἀϊδιηανοά Ὀγ (6 ββουΐ οὗὨ ἸΟΥ οὗ ἰμ6 νδπαυΐβηρα. 
ΤὨοΙν δϑιοηἰδητηθηΐ ἐμ θη τασδὶ μαν ἰασηθα ᾿μΐο 
ὯΔΓ διὰ ἴοστοσ, βοὴ {Π6Υ Ιοαττιθα [Πτουρἢ βοουΐβ 
τιδὲ κἴὴ6 αὐὶς οὔ ἰῆο 1,ογὰ᾽ πδα οοιηθ ἰηίΐο {Π6 
δὴ οὗ ἔπε 15γϑο] 1168. ΕἾγδί, ἔγοτα (μοῖν Ὠθαίμθῃ 
᾿ληὰ ἐοίας ἴο τ πίθος, 88 τὸ πᾶν δβοθη, ὑμαῖ οὗ [86 
Ιβταθι οβ ἤΘσΟ ΔΡΡργοδομϑαὰ ὙὉΥΥ͂ ΠΟΔΥ, {ΠΟΥ͂ ΒΔ 
ἰποτοίη [6 δοιαὶ Ῥσχοϑθῆοθ οὗ ἴπ6 αοἄ οὔ (Β6 Ηο- 
ὕγονα. “ΑΒ 411} μϑαίμοῃ ἐδβαγϑᾶ ἴο 8 οογίδίη οχίθηϊ 

8 [τ πὰ ἐπ αὐτὴν [δὲ ἤότο δοίοα, γαῖ που ἤδη λυ 

Ῥθορίο ἴῃ 4 ροϊτἰοαὶ σαρδοιν ; αν ἐπ 6 ψογὰ “ ῬΘΟρ]6 
Ῥογῆδρε ροϊηΐᾳ ἐο ἐ  δθραθῆσθ οὔβ γοζαϊαν Ἄττην.- ἼῈ.] 
Έ{ ΝΟΥ Βασαν, γε σἢ ἴα ἰἀοπε θα ὉΥ ΒοὈίηβοη ἢ 

ΜΊχραῃ. ἰά ἀδροῦς ἦνο ταΐϊθε ἔγοτη Φοτιβαίθτη. ΒΟΏΘΓ δηὰ 
ϑιΔὨ]ΘΥ͂ ὑγοΐου θοορΠΒ (ΑΡου 4 τ }9 ἔγοπῇ 96 ΓΒΑ] ΟΤῊ), 88 

(ῃ9 δἰΐρ, δηὰ {πἰα νέου ἰν ανοσϑα ὈΥ τ. θασυνυθ. 81} 8 
Βιδ. ἔχοι. ε. ν- ἹάῖΞκραὶι.-- κ.} 

186 ΡΟΣ οὔ {86 οὗ ΟΥοσ παίδομβ, 8ὸ 4180 (89 
ῬΒΣΠοὰ Αι Ἀπ ΡΟΥ͂ΕΣ οὗ (μ6 μοὰ οἵ {86 
[βγϑϑ  1ἴοβ, δα (λ6 τροσο, ἐμαὶ ἰμ6 ἴαπιο οὗ Ηἷβ ἀθοὰβ 
ἴῃ ΤΌΓΠΔΟΓ ἰἰπλ68 ᾿84 ΘΟ1η6 ἰο {μ6 1 εαγβ. (Κα.].) 
Ειωρίλετ, ΕἸΕΥ Ἰοοῖκ ἔγοπι {18 ἀγοδᾶθα ροά δἱ ἰῃ9 
8 ΣΟ ΘΙῸ.Β ρΡοβίϊώοῃ ἰῃ ὙΔΙοΝ (ΠΟΥ͂ ΠΟῪ 
ἐπὶ ΘΩΪΥ βηὰ, ΚΘ βογ 68. ἰὴ οοπίγαδί ὉΠ {πον 
ῬΓΘΟΘα Ὡς Βαοοσδθ, 8 ΘΟ Ι Ὡ]Υ 88 ἐῃθ [βγδο] ἐθ8 
8660 ὑμι6 1 Ὑ]Ἱοίοσυ ἰη 186 ἀκ οὔθ 1,οτά, βὸ νυν 
ἀο ἰδ6 ῬὨ]]βίϊηθβ, τ ἢ [Π6 ΟΥ̓ νορ ἴο υ8]" 
ΘΟΠΟΘΙ͂ΤΘ ἴμ6 ἀοίδαιὶ ἡ ΒΊΟΝ 1Π6 μοά οὗἉ (6 15γδο] θα 
Ὑ111 ῬΓΕΡΑΓΘ ἴου ἴβθιι, ΤΉΘΥ δύῃ 181] ἰηΐο ἀεϑραΐγ. 
Το ἱμουρῇϊ οὗ 8 ῥοββῖ 0]9 δνοσίζηρ οὗ ἴπ6 (ῃτοδί- 
οηρα ἀδηροῦ ἰυσηβ ἰηΐο ἃ ρἰοἰυγίηρς οὗἨ μα ᾿ηνὶποὶ- 
ΠῚ οὗ ἰδ6 Οαοἂ οἵ (6 Ἰδτϑε!ϊίθβ, δπὰ [89 
ἱπηροθθ ΒΥ οὗἨ ἀδ] γοσᾶηοθ το ἢ. ΤῈΘ 
Ρτϑαϊοδίθ “τὶ ρμίγ (9 ὙἽΝ) βίαπάβ στ οἱολὲπι 
ἴῃ {86 Ρ]Ϊα. δηὰ ποΐ ἴῃ {ῃ6 Βίηρ., θθοδιβθ μοσθ (ἢ 

Ἰγίμοϊβίϊς υἱοὺν οὐἨ Βοδίμοπάοι ἰβ βοὲ Τοσί ἢ." 
σὴπ: “1 ἰβ ποῖ βίγβηρο (Πδὺ 1Π6Ὺ ΒΔΥῪ “ροάδ᾽ ἴῃ 

1:6 Ρ] ΓΑΙ, [ὉΓ ὉΠΡΟΙ ον ΘΒ ἜΟΓ ἴθ ρτ ΣΊΔΏΥ ρΌΔΒ. 
ΤΒΟΓΘίΌΓΘ {{|]18 18. [Π6 Βροθοῖ οὗὁ προ] ον ίηρ Τα 
Ἰχσηογδηΐ οὗ {π6 ἴσὰϊ. ΤΠουρὰ (μ6 ΗΟΌΓΘΤ πὸ 
8 οὔὔδῃ υὑβοὰ ἴῃ (6 ϑουρίασθ ἰῃ 186 μ᾽ υγα] οὗ (μ6 
ἰχ6 8δῃηα οΟΠΪΥ οα, γεῖ ἴῃ (18 οαθ6 {πμ6 αἰἰδοποά 
Δα]οοίνεβ δῃὰ ψοσῦβ 8.6 δ᾽ γ8 ἴῃ (μῸ δίῃ." 
“ΤΣ (ΕἸ πὶ) ἰβ ΟὨΪΥ υβοὰ γΘΙΥ ἔγθα ΘΠ Υ 
84 ῬυγΡοΟΒΟΙΥ τ ἢ} 1η6 Ῥ]ὰ., Ὑ ΠΘΓο ροϊ γ  Ββοΐρβστη ΟΣ 
ἸΔΟΙΔΙΡΥ͂ 1Β πιϑδηΐ, ἔχ. χχσ. 11, 4, 8,1 Ἁ. χιΐ. 29, 
ΟΓ 8 ΥἹΒ1816 βρὶσὶὶ (04), 1 ὅδ. χχνὶ. 18, ΟΥ 
ὙΏΠΘΓΟ Ποδί ἤθη ΒρΘαὶς ΟΥ τὸ βροόΐϑῃ ἴο, ἀξῃ. χχ. 
18᾽ (Εν. Ον. ὃ 818 α).} ΤῬὉΠὴ6 ἴδαν δπὰ ἀδεραὶγ οὗ 
{πὸ ῬΒΙΠΒίηθ8 ογο ἰουπαθα οἡ 116 τον δίϊοι 
οὔ [Π68 ἐγτοβιβί! 016 ρόνσοῦ οὗ (18 αοἄ πῃ τῆ ἈἸΒίΟΥΥ͂ 
οὗ ἰδ6 ἀο] γογδηοθ οὗ {μ6 ρθορὶβθ οὗ [βγϑο] ουὶ οὗ 
ἘΡΥΡΙ. ΤῊΘ δοαυδὶπίδησο οὗ 6 Πϑδί θη μαι: 8 
αιτὰ 16 πομαογία] ἀθιμοηβιγαίζοηβ οὗ {Π6 ῬΟΝΘΓ 
οὔ (Π6 ἀοά οὗ Ιπτδ6] ἴῃ (18 1118 ἀο σοῦ ηοθ γ͵88 
ὙΠΔΟ-σργοδα. ΑΒ {Π|5 ἀο] νοσδηοα ἴγοπὶ ΕΡΥΡὺ γγ͵88 
δηρτανοα 1Π66]10}Υ πῃ (ῃ6 το] κίουβ σΟΠΒΟΪΟΙΒΏΘΒΒ 
οὗ Ϊβγδαοὶ, δῃηὰ 18 γυοσυ οἤφη οἱΐθα ἴῃ {[μ6 Ο]ἀ Τεβία- 
Ταθηΐ 8488 ἴγρθ οὗ 8]}} τσ 86 του ο] ἰϊοημ οὗ 
(σοα ἴογ [Π6 βαϊνδίΐοῃ οὗ ΠΝ ῬΘΟΡΪΟ, βο ᾿ξ γψγ͵ὰ8 ἴο 
{πὸ δυστουηαϊην ΒοδίΠμ6η πδίϊοπβ {Π6 {τὶ ρ Ὁ} ἰη- 
Βίδ Πο6 οὗ [186 ἐν: 0} 16 ΡονοΥ οὔ (πΠῸ Οαοἀ οὗ 15γδ8ε6]. 
ΤῊΪΒ 18 βίαἰθα, ὉΓ ὀχδηρὶο, ἰη ἔχ. χν. 14ε4. ἰὴ σοίο- 
ΤΘΠῸ06 ἴο (μῃ6 ΡΒΠΙβεϊπεθ: “ὙἼΒΘ πϑίϊομβ μοατὰ, ΠΝ 
αυδίκοα, [687 βοϊζβαὰ {μ6 πῃ ϊδηίβ οὗ ῬὨ1]18118,᾽ 
δηά ἴῃ «ο8ἢ. 11. 10 »ᾳ. “ο Βανθ ποαγά μον 996- 
Βονυβϑἢ ἀγὶοα ὑρ ἴΠ6 ψαΐοσ οὗ {16 Ηϑὰ ιοβ 10. γου, 
ΜΉ ΘῊ γθ ΟΔ1η96 οιἱ οὗ Εμγρὶ . . . . δηά θη ΝῸ 
Βοαγὰ ἐΐ, ον θαγίβ στροϊ θά, δῃα ἐμοῦ σοιηδὶ ποὰ 
ΠΟ ἸΟΠΡῸΣ ΘΟΌΓΘρΡΘ 1 8ΠΥ͂ 8}, Ὀδοδαβο οὗ γου."-- 
ὙΨ1 ὀνον Ἰεϊη ἃ οὗ Ια ῦθ ἰπ 86 τυ ]ᾶθτ- 
Ὡ88.---ΑΒ 86 “ΘΥΟΓΥ Κἰπα οὗ ρ]αριθ᾽᾽ σδῃ ΟἾΪΥ͂ 
τοίου ἰο ὑμ6 ῥίαρτιιθ8 ᾿πβϊ]οἰοά ΡΥ αοἄ ομ Ἐργρὶ Ρ6- 
ἴοτϑ {π6 Ἔδχοάυβ οὗ 1βγϑοὶ, δηὰ 1μ6 κ1π 186 τ] ον- 
Ὡ688.᾽  Π]Οἢ ὁΔ 68 ΟἾ]Υ {Π6 οδἰδδίσορμο ἴῃ (86 
Ἐοὰ 868, ἀοο8 Ὠοΐὶ ΠῚ {Π18, Βορί. δηα ϑ'γτῖδο 
μδνθ ἰηβοσίϑα “δηα᾽" Ῥαΐογο “ἴῃ {Π6 τ Π|ᾺΟΥΤ6Β8 :}ἢ 
δα Βύμβοῃ δοσορίβ (18 838 Ῥγοῦθα}]6, ἴῃ ΟΥάοΓ ἰὸ 
Γοῖεσ [Π6 “δπὰ ἴῃ [Π6 ὙΠ] Οστιοβ8᾽᾽ ἰο {86 ἀφείγιο- 
(ἴοι ἰπ (Π0 ρα θα. Αμραϊπβί {18 ΒΟι ΟΠ ΟΡ στρ 

. ἸΔπᾶ, ἐποτγοίορο, ἰὲ βῆοι"]Ἱᾶὰ ὕθ σϑηαογρα τῆμτγαὶ -- 
“τη χηῖν ροαα," δηα ηοΐξ, Δ8 ΕΤΟΙΊΔΠῚ ἱπ ἰδ τγαπε]πι]οῃ, 
αἷς; 68 ταολιίσνν Οοἴίδα, “ 1} 18 το κἢν 06 ΤΕ} 
Ϊ [Βιυξ 569 Ονϑῃ, 1. 26, χί. 7, ΧΧ. 13, 2 Β6π|. Υἱΐ. 22, ΓᾺα. 

1ν1}}. 12, σῆοτο ἴῆ9 γοη θυ μβ “ κοαβ,᾽" “ ἀο ν᾽" οἱο.. ἃΓΘ 
ποὶ ᾳαϊΐίο βαιἱπίροίογν.-- ἵκ.} 
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Τοιλατῖκθ: “(πὸ ωλεγεισ(δ δηὰ 86 ὡδεγα οὗ ἱτὸ 
δοίάοῃϑ ἃγθ ποῖ ὕ80.8}7 80 οοῃηθοίρα ὈΥ ἀπά." 80 
δσοϊηρὶ ΕγΑ] Δ᾽ 8 οχροάϊοηί, ἰο ἰμβογὶ “ἴῃ {πεν 
Ἰαπα Ὀρίοτθ “δηὰ ἴῃ ἴῃ9 τ]]ἀογηοβα," ΒΟΙΟΠΟΓ 
ΘΧΟ ΘΙ θαι] ν βαγα, ὑπδὺ {118 του] ἃ Β6 νΟΥῪ ἴδπιθ δῃά 
βαῖ, {πὶ ἠδ τῶν γγΔ8 ὯῸ ΟΟΟΛΒΙΟΏ [ὉΣ [86 Βυρροθοά 
οπλιβδίοηυ, δηά ὑπαὺ (89 Θχργαβαίοη “ τ] ΘΥΟΓΥ 
Κἰηὰ οὗ ρἰασιιο᾽" οδηποῖ ἱῃ ΔΗΥ͂ 0286 δυϊΐ (86 ἀθ- 
εἰγαοίΐοι ἰη (μ9 Βοα 868, ὁνθὴ 17 (6 πογὰ 1133 
“Β]ον᾽᾽ βῃουὰ 6 δρρ]:θὰ ἴο {86 ἀονῃίδ)] οὗ δ6 
ΔΙΙΏΥ. ΒΟ (ΟΠΘΓ ΡΓΟΡΟΒΟΒ ἴο σοῖλουο ἴμ6 αἰ ου]Υ 
ὉΥ το ᾿πβογοηβ, οὗ “8η4" Ὀαΐοτγθ “1 (μ6 πὶ] ον- 
688, δΔηα δίϊογ ἴΠ6 Ἰαιίου ῬἢΓ8456 ΒΟ ΘΧΡΥ ΒΘ Ο 
οἵδ χτοδίοσ ἀθιηοηϑίσϑ οῃ οὗ ΡΟΥ͂ΕΣ, 88 “ ἀδβίγουγϑα 
μοι" (ΠΥ 3571) ἔργου Ῥθαΐ, χὶ. 4, θαΐ {μῖ8 ἐδ 

ἴοο θο]Ϊά. ΟΥ̓́ΣΣ αρϑὶπϑὶ δυο ΔΌΣ ἸΤΑΣΥ δ] οη8 
ἴο δ ἀϊβέου!ι τοχὶ, 1 18 ὈΥ̓ ΠΟ ΣΩΘΒ.8 8, “' ΤΟΥ 668 
Ἔχροάϊοηι," δα Τ] θυ 681]8 ἱΐ, 17 τὸ βΒΌΡροβο (δδὲ 
1} 6 παγγϑίου γοργοβοίβ {16 ῬΆ Πα 1 68 88. ΧΡ Γθθθ- 
ἴῃ (μεὶν ἱποοτγγοοῖ δηὰ Ἵοηΐαθοα υἱοῦ, ἩΠΙΟΣ ΘοΥ- 
ΓΟΒΘΡΟΒΑ8 8150 ρβυοβοϊ ορίοα! ΠΥ ψιῖμ ἐπ6 Ἔχοϊοπλοπὶ 
δηὰ φγοοϊριϊδοη 1} πΒΙΟὮ ΠΟΥ͂ ΒΘΓΘ θροδῖκ. 
ΤΊοσΘ ἱβ ἃ βοτὺ οὗ ζουύσταδ μογο, {ἢ ΣΘΟΟ]]Θο ο.8 
οἵ το ἐπῶν τὐταν Ρἰασαοα δὰ ἐμ ἀρείσιοίίοη ἰῃ ἐΠ6 
Ἐδὰ 864, Ὀεϊης οομιθιηθα ἀηίο ὁπὲ δχργθββίοῃ, 
τ ὔθησο ΓΟΘΌ 8. 8 δἰδίοιμοηῦ ἰῃ ἰίβο] ἢ ἱποογτζοοῖ. 
ΚΟ] (ἶη Κα ἐμαῖ, δοοοσάϊης ἰο ἴπ6 υἱὸν οὗ ἰμ6 
ῬΒ ]βύηθα, 4}1} οὐ β σαϊγδοίοβ ἔου 110 ἀδ] γοσδῆοο 
οἵ [5.86] ψεγο Ὑγουρηΐ ἴῃ [16 ἩΠΙάοσποβα, 086 
[δ5γ80ὸ] μαά ἀνοὶς ἴῃ (ῃ9 Ἰαηά οὗ ἀοκβξιοη ο5 ἰδέ δοτ- 
ἀεγρ οὗ πὸ σὑι]άογηοθα; ὃὑαϊ ἰῃ6 ρῆγϑδθο “ ἴῃ ἴῃ 6 
ὙΠ} ΔΟΓΏ 658" 15 ἀραϊηδί [Π18,. Αὄ δοηἤικίοι οἵ Υἱὸν 
ἴη 116 Ρ1]Δαἰηθα, δηα δὴ Ἵχϑδοῖ χοϊδίΐομ οὗ 1 Ὁ 
{Π:0 ΠΔΙΎΔΙΟΥ ΤΗΔΥ͂ Ὀ0Θ9 {Π|8ὸὺ ΠΊΟΓΘ ΓΟΔΑΣ]Υ β θεν δ ἢ 
θοσϑαβο, ου 1116 οὴ6 ἢ8η6, {πΠ6 ΡὮ1]Π1α 68 ΘΓ ποῖ 
ἰηγοβι σαίοσβ οὗ δβίοσῃ, δῃὰ ἔσοτῃ {μοῖρ Βοδίμθα 
βἰαπά-ροϊηΐ, δὰ 20 ᾿ηΐογοδὶ ἱπ δὴ ἜἽχϑδοί βἰδίθπιοηΐ 
οὔ ἰμοβο σοπχοῖθ "ἶσϑ0168 οὗ αοἀ ἴοΣ [βγϑοὶ, δὰ, οἱ 
{πὸ οἶμοῦ παπᾶ, [Ὁ {π686 ψόοσὰβ οὗ {π6 ῬᾺΣ] δι᾽ 68 
16 πδγγδαίοῦ μαά [ροββὶ ὃΪ 0] Ὀείοσγθ Ηἷπὰ ἃ ᾿ἱγσίο- 
11|κ6 βοηξ οἵ ζ68] Ἰδαπηθηίδίίομ, δ (πΠ6 ῬὮΣ] β( η68 
168 υἱνογοά 11 5 ̓υδὺ 88, οῃ (86 5.86} 18} αἰάθ, Β8 
84 βἰ 1} γ ὈΪ18 οὗ Ροθίσυ ἴῃ αν ἱἀ᾽ Β Ἰδιηθηΐ ΟΥ̓ΟΣ 
Ψοπαδίμδη, δηὰ ἴῃ {π6 βοης οἵ (6 σοιηθη οὐ [8 ν14} 8 
Υἱοίοῦγ. [ἢ νογ. 9 [86 ἴοῃθ οὗ ἔδαγ, οὗ ἀθθρδὶγ 
σι ποἢ δα δἰ ογίο βμόνγῃ ἰ(ϑο] ἢ, βυάδάφδην, δὴ 
ΜΠ Ποῦ σδαδθ, ὕασηβ ἴο {μ6 Ορροβῖίβ. ΟἸογιουθ᾽ 
ἱπθογίοῃ, “ οἴ 6.5 βαὶα,᾽ 18, οοσίδι η]Υ, ̓ ηδτηἶβ81 016; 
θυ, ἔγοπι 186 οοπίοχί, ἱὺ ΙΥ δάσηϊὶ οὗ ἀουδί, 
{Πα Βογὸ αἰ βογοης βρϑβίζοσθ ἴγοια [6 ΌΥΤΏΟΓ ΔΓΘ 
ἰηἰγοἀμυοοά, ἐμαὺ πον (μ6 Ἰοδάογ θηΐοσ, δηά, πὶῖὰ 
Θηοουγασίης πογάβ, σα 186 ἱεστθεά Βοάγ οὗ {86 
ΔΙΙΩΥ͂ ἴο ὑο]ά δίγυργίο. ΤῊθ τοροδίθα “ δὲ πιϑη 7 
ἦθ βοῦ ΟΥ̓ΘΡ δραϊηβί 1ῃ6 ὑποίοϊα Ὄχργοββϑίοῃ οὗ ἀ68- 
ῬΟΠΑΘΠΟΥ͂ “(106 ἰο 7 Τἢθ “66 δὲ"; 
15. ἀϊτγοοίοα ἀραΐμβὶ {πὸ “΄ ὡὐο εοἱἱ ϑαῦε τα 3" Τῆο 
τοίθγομοθ ἴο ὅπ ἀΐβϑσταοε, ὙἘΐοῖ δα Ὀ)] οἰοα που]Ἱὰ 
Ἀσίης οἡ ἴπ6 ῬΒ1]1β0 168 88 βογυδηίδ οὗ 86 186γ86]- 
ἰΐ68, 18 θαβϑα οὐ ἴθ ῥγἀδθ οὗ [ἢ Ῥθορῖο, δῃὰ 1 
ἴοτοοϑ ἰβ βίγοησίμοηθα Ὀγ Χοίοσθηοθ ἴἰοὸ ἰμο ἀεροπά- 
ΘΠΟΥ͂, οἱ (Π6 οἴοῦ δηά, οἵ ἴδ [Εγβϑ 68 οὐ 1 μη. 
Οορ. δυάρ. χὶῖ!. 1. 1 18 ἃ ταδγίΐδὶ, ουγί, θηογροίὶο 
τη μι ϊοῦ 18 ἴῃ δ σ Ἰκῖηρ οοηίγαδί πὶ (Π6 τ 6 
Ἰαπιοηίδίϊοη ᾽.δὲ Πραγά, δηᾶ ᾿μογθίοσθ ὁδηηοῦ ἢδ 9 
Ομ ἔγομῃλ (86 βϑσὴθ τηου 88 ἐπί, ΤῊ ἴδ]56, 
ΒΟΟΌΓΟ, Βυ ρογα ἰο8 το] δηοο οὗὨ (6 15γδο] 168. οἢ 
(86 ῥτοβοηὶ δῖ, (μεν δάγδηοθ [0 Ὀδί416 ποὺ ἰη (86 
ἴον οὗ ἐΐθ τά δηὰ ἴῃ ὑγοροτσ ἰγτυδὶ ἴῃ Ηΐμ, δὰ 
(89 πον ]γ- Κἰπα]οά οουχαρο οὗ (86 ῬΜ Δ δίηο6 σο- 

βυ]οὰ ἴηι ἑδστὶ} ]9 ἐπέ οὗ (86 ἴοσιμοσ; [8 6 πιρῤ τοὺς 
ὙΆΔῪΥ φρο, ΟΘΡΘΟΙΑΠΥ ἴῃ οοιαραχίϑοη τὰ 186 
Βγεὶ, τ ὙἈ1ΟΒ} 4000 ἘΠ᾿" ΤὮ6 τοϑυὶὲ οὗ μ6 Ὀδτι}6 
ἯΔΒ 1) ἴον (ῃ6 18γβ6]}18ἢ ἀγηῖν 8 οοτηρ]οῖθ ἀϊβροσ- 
βίοῃ (“ ΟΥΘΥΥ τιδὴ βοάὰ ἰο Η18 ἰθηΐ8᾽)) ψὶῖῖὰ τ 6 
ἰογτιῆς ]οβ8 οὗ 80,000 Ἰοοΐταοῃ (186 [Βτϑο 115} ἀστ Υ᾽ 
οοηκὶβίοα δἰ [158 (1π|6 οὗ ἰσοϊμηθῃ οἢ]ν); 2) ἔοσ 16 
ατὰ, ἰ8 ᾿ϑ δε δῷ Ὀγ ἰμὸ ΡΒ βάθια, δπὰ 8) ἔοσ 111.6 
δοηδ οἡ Εἰδ, ἀοδῖῃ. ΤὨιΒ ἃ ἰουτίῦ]ο ἀἰνηα 7. Ὁ- 
Ἰιδηΐ ὙΔ8 Ἔὁχοουϊοα οὐ ἴβσαοὶ διὰ 18 ψ μοΐΪθ 
ΤΟΙ σοῦ ὀρ δ ἀοδά, 88 'ξᾧ νϑβ, απὰ γοϊὰ οὐὔ 186 
Ῥτοβθηοθ οἱ (86 ᾿ἰνίηρ αοά. ΤῈ ῥγίθδι βοοα ντῖ5 
)υάροά ἴῃ 118 ὑπο ΠΥ τοργοβουίδιϊνοθ . 186 ᾿οΞ5 
οὔ {π6 αὐὶς ἰὸ {π6 ποδίδθοῃ γδὲ {86 εἰσῃ {μὲ {116 
᾿ἰνίης αοά ἀο68 ποὶ ᾽ηὰ Ηἱΐβ ργεϑθῆοθ ἴο 8 3] 
(ὲηρ, δὰ τι μάταν 118 ΒοΙ ρία ποθ ἀπὰ Ὀ] παῖ Β 
ὙΠ γῸ οονθηδη - ἈΠ 1] 688 ἰο ΗΪπ 18 τγδηετης : 
(Π6 ΤΑΙ ΗΓ ΔΓΙΩΥ͂ Μψὰ8 ἀδσβίγουθα, θθοδυβθ δὲ μι 
ποῖ {86 [ἱνΐηρ, ΑἹ Νὰ ΡΜ Οοά 88 ἰοδάοσ απὰ θγὸ- 
ἰοοίοσ, δηὰ Ηθ ραγὸ 1βγαθὶ, 848 ἃ ρυῃβτηοηξ Οὗ 
(οἷν ἀορΘΏΘΓΔΟΥ, 1ηἴο ἰῃ 6 ΡΟΤΤΕΣ οὗ (6 ΘΟ υΥ,. Ὁ 

ἩΗΙΒΤΟΒΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΤΗΕΒΟΙΟΟΘΙΟΑῚΙ,. 

1. Τα ΤαθογΏδοο δοοοσάϊησ ἴὁ {ἢθ 
ἀϊνίῃμο δυτδηροπγχοηΐ, ἰο θ6 ὅδ6 οὺ ῬΗΪδσο, 
ὙΠΟΤΘ ὑμα οονοπδηοα, ἀπο] }ἶηρ διηοηρ 113 

ΡΙ6, νου]ὰ θ6 δι ῃχοποά ἰὴ ἴ16 τον] δι ο οὗ 
ΠῚΒ ΠΟΙ ΏΘΒΒ, ΠΙΘΓΙΟΥ͂ δηὰ τρϑβοΒΙ  ; ΒΟΟΣ Ωρ ἕο ἐΐβ 
ἀοειχηβοῃ, 1 γθ “(86 ρδοο σμοσο αοα χηεὲ 
ἢ 186 ἜΡΡος 10 οοπίγανυθηθά, ἱπογοίογθ, 11χ18 
βδοσοά οσαϊηδλίοη οὗ ἀοά, ἐμαὶ 1Αγα6] βῃοι ἃ τυ λι- 
ουΐξ Δ ΠΟΥ βοραγαῖο ἰμ 6 βδογοα ἰθηΐ δῃὰ 16 δσὶς 
(μδὲ θοὶο ἴο ᾿ξ, ἀῃὰ ἀγαρ ἴδ Ἰαἰΐοῦ ᾿ηῖο 186 
ἰστα]ν οἵ Ὀδιι16, πάθον {Π 9 δι ρογδί του ἔτ θυ σ 6 5- 
βίου {πδὶ, σολονοὶ ἔγοτα (86 ὙΠῸ ΒΟΙΥ γ»δδςο 
σι ἤθγο {6 ῬΟΟΡ]Θ δαβοι ]οά, δῃὰ ΠῸγΘ {πον τοὶ 
μὰ Αοἀ, 11 ποι]ὰ βοοῦσο (Π6 τὰ ΉΪΥ ᾿πίοσν ο- 
ἄοη οἵ ἀοά. ὙΠΟΓΘΌΥ τγᾶβ Οοα᾽β ΠΟΙΥ τπιρὶ ῃοὰ οὔ 
πηοοίϊης τὶ} Η 186 Ροορ]ο ἰδίαν θα δπα ἀσείγον ες. 
ΕῸΓ 6 βρδοθ ουϊδῖάθ ἴ86 ΗῸΟΪΥ Ῥίαςθ δῃηαὰ τ86 
Μοϑὶ ΗΟΙΥ ναβ ἰῃ6 δρροϊηϊθα ρ]δοθ σβοσα ἐῃ 6 
ΡΘΟΡ]Θ δββοι}]οὰ απὰ ἀΓΟῪ ποᾶῦ ἰο ἀοα ᾿πστοῦ ἢ 
[Π6 ῥγιοβιμοοά ; δπὰ (ἢ9 Ὀ]δοθ οὗ [86 ρῥγίεβίβ, βι )5τὰ-- 
ὈοΟΙ ἰζίηρ ἱποῖν πιοάϊδιϊηρ οἷἶοο, γα Ὀοίγθοσλ [8 6 
οουτί δηά {π6 Μορὶ ΗΟΪΥ Ϊδοὺ δὰ ἐμ! Ἀδξοσὶ 
ΗΟΙγΥ ΡΪδοθ, βυτῃο]ζὶη 8 ἀπο] πηρ ΘΙ Βσοι οα 
Δοἰὰ Ηἰ ρϑορὶο, ἀϊά ἐ{ϊ8 ἴον ἴ[Π6 Ὑ8 016 βαποξιχασν 
δηά ογ {18 ἱμβοοοσαῖο Ῥθ00}]6 ΟὨΪΥ͂ ἱμπστουρὴ “186 
δῆς οὗ (6 οονθηδῃΐ οὐ οὗ (6 ἰοβιηοην, δα 
(Ὠγουρ 1 βυσαρο]ϊο σερσοβοηίδίίοη οὗ 8 
αἰουβ Ῥγθβθποα; δηά ἐμβογοίοσθ (6 σοηουὶ οὗἵὨἩἉ 1} 6 
αὐῖς οἱ αοὐ ἴγομχ (18 60 Ῥίασο, δῃᾷα Σὲρ 
βορασβίίοῃ ἤτοι πδδὺ γἯὰ8 ἐπ πηδίο Υ οοηηοοϊοα 
ἢ ἰδ Ὀγ (πὸ ἰάοα οὗ ἴ86 πάτο! Πρ οὗ ἀαοὰ ἴπ 
ΗΔ Ῥβορὶβ δηὰ {πεῖν πηϑοίηρ ἱοροίποσ, ποῖ οὔ] γ 
εἰσ ρροά {μ6 Ηοὶγ οὗ Ηο]168 οὗ 18 ΒΟΙΥ τηθδῃξυ, 
Ὀυΐ αἰ5ο ἀοϑισογοά {μ6 γῆ 0]9 οσάεσ δηά οοῦρσο- 
Βοπεῖνϑ δἷπι οὗ ἰῃ0 ββποίιδσυ. αἀοοοσγαϊηνρ ἴο ξϊα 
ἀἰνίπο οτάος δηὰ δἷμι, (6 Ῥθορ]θ ἯδΕΓΘ ἤοσθ ἴο 
ἀΥγδῊ ΠΑΡ ἴο ἐμοῖς αοἄ. ΤΠ6 μα μ Βοῦθ, οὰ 1Π 6 
ΘΟΠίΓΑΓΥ, ἀοπιδηά {πεῖ αοα φο6 ἰὼ Ἠ: 5 
ῬΘΟρΪΟ πίῃ Ηΐἱδ8 μοῖρ, ψἘ}116 (ΠΥ πᾶνθ ποὲ ὡρ- 
Ῥτοδομοὰ Ηΐτ πίῃ Ρϑηϊίθηοθ δπα Βα τ} 1γ, Δ 
ΠΡΙΣΣ δηὰ βδοσίβοο, ΗἩϑσγοΐῃ ἷἴ8 βοΐ ἰοαῖκ 186 
δερεβί ἱπτγαγὰ οοσταρίοη οὗ {86 εὐλρβς οἴ ««, 
ὙΠΟ ποῦ ΟὨΪΥ αἰὰ ποὶ ῥσουθηΐῖ, Ὀυὶ ρμοαϊάν 

4 διθ ἧνο βαϊϊον ατὸ ἐῃθ ἤἥνγκὶ βπε βοοοῃηᾶ Ὀφθξὲῖθα 
οὗ ΒΟΣΟΓ; ἴοσ ἴδο (Βιτά, 500 1 86ῃ). Υἱ!.-- Τὰ.) 
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Ῥεστηϊμοὰ βαοὶ δὴ ἱηνοσαίοη οὗ ἰδ ἰβμοοοσγδαῖίο 
ογάοσ. 

2, 78 αγξ, 85. {86 τηοσὲ δϑβϑῃίίδὶ ΓΤ {πο 
ΒΑΠΟΙΏΔΙΥ, Ὑ036 βἰσηὶ Πολίϊοη 88. “απ ]]ηρ οὗ 
ἀοἀἢ ᾿ς δοπθ {ΠΥ ΟΣ γοββοα, τγαβ (1.6 σσταθο] οὗ 
Οοὐδβ Ῥγθϑθῦοθ στιὰ ῬΘΟΡΙΟ ἴῃ ἴθ οἰϊοῖ 
δδροοία οἵ Η8 βοϊ γον δοη 85 οουθηβδηΐ.οά: 
Ἀγεῖ ἴὰ Η]5 λοίϊηδεβ δπα 2ιδέϊοο, (86 ἐδείίπιοπαψ οὗ 
ππῖοι ἴῃ [6 οονθηδηΐ τοοοσὰ οὗ (Π6 18 δα [9 
χονοϊδίίοη οὗὩ [86 ΒΟΙΥ δηὰ σίρμίθουβ ψ1}} οὗ αοἀ 
ἴο ΗΪ4 ρϑορ]θ, ἔοσταθά ἐμ οοῃϊεπὶ οὗ {Π6 διΐ ": 
δοοοηίν, ἰὰ ΗΒ σταοὲ απὰ πιεγον, ἰημἀϊοαίοα ὈΥ 1 
οοΥοτ, (86 ΚΑρρογϑίῃ [πρϑγου-θθα.], 88 (μ6 βυταθο] 
οἵ οὐ πιοτοια] Ἰονο, πῃ ἢ οοναγοά (ἢ βἷη οὗὨ 
Ηΐθ ρϑηϊνοηΐ ρϑορὶθ; δηὰ ἐλίγαϊν, ἴῃ ἨΠ8 γογαῖ 
πειλεδὶν απὰ οἷοτψ, ᾿ΟΘΘ ΘΟΠΒΟΪἰπρ δηᾶ ἰουσιγἱη 
ΓΕΒΘΏΟΒ ΟΥ̓́ΘΡ [ἢ 6 ΟΟΥ̓́ΘΡ οΟὗἉὨ [6 ΔΓ γ88 συ ΤΡ 0 112 
γ᾽ [06 σμογαρὶς ἔοστηα. ΤἝιοθθ ΦΌΓΠΙ8 τὸ ἴο Ὀ6 

τοσΑγάοα, ποΐ 88 8 βυταῦο 68] τορτγεθοηϊδίίοη οὗ 
ΤΟΆΪ ΡΘΙΒΟΠΆΙ οχἰκίθηοοθ οὗ Δ ΕἰσΠοΡ αρὶ τὶ ὑ-πτοῦ]ά 
(Κατίς, 611}, θαὶ, θοΙα ἴῃ {μ6 βἰτρ]οῦ βῆδρο ἴῃ 
προ (ἢ6 Ὠυπιλῃ ἴοττα 8 1ῃ6 ῥσγομιίηοηΐ δηὰ 

τηϊησ ομο (Εχ. χχν.), δηὰ ἴῃ 1Π6 πηοσθ 6]8- 
ταῦθ ὁοιῃ ροβὶίθ ἴοστη, δα ἱὰ ΕΖοῖθὶ (οἷ. 1.), δα 

[6 ΒΥ ΒΟ 68] τοργοθθηϑοη οὐ [8:6 τη] ΘΒ Υ οὗ 
ἀοά (ργοβουϊοα ἴῃ {111 φΊΟΥΥ ἴο (ἢ 6 οονθηδηῦροο- 
[ 85 ἷξ 15 βοῖ Τοσίἢ ἴῃ (8.68 οοἸαρ] οἰδδὲ οΥ ΘοῚ οῃ 
18 οὔ (ἢ ΘΑΥΊΒΙΥ οτοδίΐοα, ΤῊΘ ρϑορίϑ οἵ 1βτδὸ 
εὐ οου 9610 ἃ Ὀγ τοῖν οἰ ἄοτβ ἐτοτο δι, τῳποουη- 
5.154 ὈῪ ἐμοῖς Ηἰχη-Ὀυῖθαί, ρόσνα ΠΟῪ (Π0 
ΒΑΥ Πρ σον ηδηζ ΟΥοΥ πΥτα  .]]Ζοά ἘΚ 1.6 τίς ἔπ 
οοησι 64, ἴῃ (Πδὲ, ὈΥ (86 οχίοσηδὶ Θουνούδηοο 
οὔ [ἢ τὶς Ἰηῖο 186 Ὀαί 16, (μον βαγογοὰ (Π68 ταΑΪ ΚἘΕΥ͂ 
ππίο]άϊησ οὗ (ο(᾽ 8 πιδ᾽] σι Υ δηά ρ]οῦγ Ηιΐ 
ΘὨΘΠπιΐο5 Δπα ΗΒ βανὶηρ Ὀγθβοηοα ἔγοπι [Π6 δἰ ἢ 68] 
ΟΠ ἶοὰ ὩΘΟΘΘΒΑΤΥ͂ ΟἹ (Ποῦ ραγί---ἰἰδὶ ἴα, ἴῃ 
(δι {ΠῸῪ ἀἰά ποῖ οὔβατνθ οουθῃδηί- Βάο] 7 ἴῃ 
Οδοάίοπο ἴο 186 ἰδ οἵ αοά, ποῦ βουρδὶ Ηἰ5 
Ετάσα ἈΠ ΤΩΘΓΟΥ͂ ἴῃ βίποογα ροηϊΐδποο, ναΐ γδθοσ, 
ἴῃ ἤθη] βοουσιν δηὰ ἴπ ἀοδά, βαρογβί: ΣΟ. ΒΥ 
ἀοσοηογαία το! ρίουϑ βουυΐοθ, ἀοϊ υἀοά {Ποιαβοὶ το 
ἰπύο θα Ἰονίηρ ἵμαὶ αοα᾽ 5 Ῥγοβθῆοθ τοῦ] βοοῦσο 
Ρτγοίοοοη δηά Β6ΙΡ αἱ Ππουἱ {ἢ6 πηοταὶ οοηαϊἑιοη 
οἵ οδοαάΐδησο ἰο Η]5 Ποὶγν Ὑ1}}, τι μουϊ ρῥεοηϊίοηὶ 
ΔΡΡΙΌΔΟΝ ἰο Η ΐ πὴ, ἀπά πιϊμουϊΐ ἔτοο ΔΡΡγορσί δίίοῃ 
οἵ Ηἴδ οἥετγοά στδοθ, δῃὰ [μδὲ ἐΐ τσδβ, 1Ὼ 118 θββθῆοθ 
δικὶ πο σείηρσ, οοηποοίθα πὶ (μ6 βθΏβθὶΥ δπὰ 
ὨδίαταΙ. ΤῊ]Β 28 'π ὀρθὴ οοπίγδαϊοϊίΐοη ἴο ἰδ9 
[ππάἀαπιοπίἃ} υἱθν οὗἩ ἰῃ9 το] ἱρίοη οὔ 18γδοὶ, Ὁ 
πβΙοΝ (86 ἰά66 ἰμαὶ αοἀ ἀποὶὲ δθονθ ἰῃθ δὼ 
δι ἃ Ηἰἶβ Ῥθορὶθ 'πῃ 8 ΒΟ; ΒΥ ὙΑΥ͂ γαθ οχοϊυἀοά, 

ὃ. ΤΉΘ πδυι δου ζοα, 56] -Δοιου μι ηοά ἱπγογείοα 
οἵ (ῃς ΒοΙγ ογάθσγ,"" ἴῃ ποῖ ἴθ ἰρυπάοά ἐπα ζ6]- 
Ἰοπαμὲρ οὗ Οοα τί πῃ ἀπὰ οὗ τηϑη στ ἢ αοά, 
ἶδ [0] γοὰ ὃν ἐμ9 ορροκίῃρ τηδηϊ δδίαἰίοη οὗ 048 
Πρ το απ ΚΕ ἢ τονε ων ΒΌΒΗΙΟΘ ἴο 866 δῃὰ 

688, {|κὸ {πΠ6 ο]άογτε ο ὉΠῸΟΣ ἴπ6 γμαΐῃ 
οἵ Β.] Εἰπουγτοὰ ταϊδίοσίαηθ δηὰ τηΐθοσγ, [ῃ9 ᾿ἀμλβ 
ἰδση Πιοτοίῃ οἵ (γ9 βιλεηρς Ἠδηὰ οἵ τῇ ΔΙ πλΐσμῖγ 
Οοά; πιὸ ποτ πηυβὲ θ6 )οἰποά σῖῖὰ ἐμῖ8 (86 
Ῥεπιδηΐ, ΒΟΓΤΟΥ] τϑοορτϊεοη οΟὗἨἁ ΟἿΣ οἾττι αἱ ἢ 88 
18. ἐδῦδο, δηὰ {πΠ6 ροηϊΐοηξ βϑοκίηρ δον Οἷα β 
ἸΒΘΙΟΥ δηὰ Β6]ρ, οὗ ποῖ [μ6γθ ἐδ το ἔσγδοο ἱπ (ἢ 6 ἰ ελεειεσ εν ἀειοςοτ 5 πν άσι ρος τὸ Στ 

4 [78 πιασὶ ρυαγά, Ποτονοσ, δοαίπαὶ Ἰασίπι ἔοο πη ἢ 
ΟὨ ἰδ οαγοπηοηΐα!. δυτο [σα] ογάου, νη ΐσῃ ᾿ανίἃ τἱοϊδέθα (1 βδτη. ΧΧΙ.) ψὶποῦϊ στό. Τῇθ ] ὙΘΤῸ Ῥπηϊδβηοά, ποὺ Ὀθοϑηδθ (Π6Υ τἱοϊαὐρὰ 

ΒΥΠΙθο].ς Ἰορίς ἰπ γτοτηουίΐπα [ἢ τὶς ἥγοτῃ [ἢ ΒΔΉΘΓΠΑΥΥ, τὰς ΡΟΝ ἼΒΕΙΣ ΠΡ. το  κἰοαΒ "19 ὍὙᾺ5 ῬΘΙΥΘ 
ἀϊδοροάϊθη ἈΔ8 ΟἿΪΥῪ ἐῃθ οσοδδίοη οἵ ἴῃὴ9 ἰδββοι.- ἴκ.) ᾿ Ἄ 

ῬΘΟΡΪΙΘ δηὰ ἱμεὶν οἱάοσβι ΗἨδ γῆηοὸ ἄοεβ ποί, ἈΥ͂ 
δηύθηοθ, ᾿ἰνίηρ ἰσχυδὲ ἰπ Ηἰβ ΠΊΟΓΟΥ͂ δηὰ οὐό- 
ἴ8η06, Τ8|6 ὨΙΓΑΒ6 ΙΓ Δυβο] οὶ Υ ἀοροπάοηὶ οἡ 

Ααοά δῃὰ βυθ]οοῖ ἴο ΗἾπι, οοπλθα Ὦγ ἷ8 οσῃ ἔλα]ε 
1πΐο {818 ἱπνογίοα Γεϊδίΐοη ἰο Ηΐ πὶ, ἐμαὺ ἢθ βϑοῖσϑ 
ἴο τπλϑῖζο Ηΐπ, {Π6 ΠΟΙΥ δηὰ ἐ παν Οοά, μὰὉ- 
266ἰ ἰο ἀὐπιθεί!, δηὰ ἰο βοοσυῦσθ Ηβ Βοιρίηρ 
Βοοογαηρ ἴο Ἦϊ5 οσῃ ΡΟΓγοσβθ Ψ|]. ΤὨροάογοὶ 
ΒΑΥ͂Β ἴῃ Ομαδί. ἐπ τ Πα, 1 . ΣΧ; “ΒΥ ἰ᾿6 
ἰοβ8 οὔ {μ6 εὶς ἀοἀ ἰδυρδί ἰ Ηδθῦτοντε ὑμαΐ ΠΟΥ 
οΟ]ἃ σον οὐ Ηἱβ ῥχονυϊἄθηοθ οὔἹ στο [ΒΟΥ 
᾿νϑά οδϑαϊοηὶ ἰο ΗΒ αν, ἀπά στ βθη ποὺ ἰχαπϑ- 

Η!8 αν, οου]α ΣΟΙ ποῖα οἡ Ἡϊαι ΠΟΥ 
ου ἴΠ6 βϑογϑὰ δυῖ."---Βεγὶ, Βιίδεί οὰ γον. 2: “Τὴ9 
εἰάετ8 σοτα τὶρῦ ἴῃ σοοορηϊζίηρ (16 ἔδοὺ {παι ἐδ δ 
Τονὰ λαά δηιϊίεη, ἰμ6πὶ (Απι. 111. 0). Βυΐ {πο Υ 
ἽΟΥΘ ΒΓΟΠ-ΠΥΡροοΣίοΒ 1η ἐπδὺ {Π6Υ ἀἰά ποὶ 147 116 
Ὀαπλθ οὐ ἐμοιβοῖνθα, δηὰ τὰκ 8 γεβοϊυιίοη ἰὸ 
ΟἸοβΏ86 ἐπ πΒ6 1 γ68 ἔγοτα δῖ η δηὰ ἰἀο]αίσγ (νυ]}. 8, 
4), ἀπά ἴυγῃ ἰο {6 Ιογὰ ἴῃ ἀονηγὶρῃϊ φαστιοβὶ 
δηὰ πιὰ [6 τΠ0]6 μοασί, θαΐϊ ΟὨ]Υ Θουηβο]]οὰ ἰο 
ΟΔΙΤΥ [86 αγῇ οΥΓ {λ6 σουεπαπὲ ἰηΐο Ὀα]6, μι {Ποὶν 
γαῖ ἰη ἴΠπΠ6 ουϊνγαγά, δηὰ βὸ αἰγθοιθά ἰἢθ ρθου]ο. 
1 ΟἿἹ]Υ [}| τὶς σοτὸ ψιὰ ἱμοτα, ἐμουρι μον, (89 
Τονὰ τουμὲ μ6ΙρΡ ἴπθπὶ, ὙΟΓΥ αἰ Ποσθηιν ἀϊά 
Βανὶά, πὰ ἴῃ 18 ἀθθρ ποοά που]Ἱὰ μοὶ] ἀΐγθοι Υ 

1860 1ογά; ἐπογοΐοστο μ6 μαὰ (8 τὶς οὗ (89 
1οτγὰ οαττι οα ὑδοῖκ ᾿πίο Φογυβδι θη (2 βδμ. χν. 94 
ἐθα.): Βυὲ {Π6Υ Βαά ἴο Ἰδαγη 4180 ἐπαΐῖ, 88. {807 
δὰ ]οὐ οροάϊθηοο ἰο (6 Τιοτὰ ρῸ, βο {Ππὸ 1,ογά 
που]ὰ 1οἱ (Πόθ6 ουϊιγαγάὰ βῖρτιϑ ρὸ, τὶ ἢ ποῖ 119 
Ἧ788 ὩὨΟὺ δῸ ΤΟἾ ΘΟΠΟΟΓΘα 88 ψ ἢ Οὐνοάΐοηοο.--- 
Ουΐ οἵ ἀοὰ νὸ δβροῖκ ἰπ ναΐϊπ ἴοσ μοῖρ; ποιμίηρ 
Δ} Ῥγοίθοϊ Ὁ8 Ὁ Ἀετὸς ἨΠΒ σσαῖῃ. Υὸ πισβὺ ρὶνϑ 
ΟΥΣΒΘΙΤ6Β ὉΡ ἴο Η πὶ, δὰ ὑπαὶ ἰβ (μ6 θοϑὺ πόλη 
οὗ αυϊοϊϊπρ Ηΐ δῆροσ. Απὰ νὰ πηυδὲ 80 ρῖνθ 
Οὔτθογοδ ὑρ ἴο ΠΊπι, (παὶ τὸ ἀο ποί οποὺ (πἱηῖὶς 
οὗ ἰγγίηρ ἴο φυϊοὶ ΗΐΩ δῆρον." 

4. ἌπΕτΘ 1β 8 τη οΓ ΙΥ βΟΒΆΪΥ παίαγαὶ ἸΟΥ ἱπ (ἢ 6 
ΘΧίΘΓΏΔΙ δῇἴδῖγθ ἀπά ογάϊπαποοβ οὗ σο] σίου 11{8 
δηα βογυΐοθ, ἔπ ἐμαὶ πὸ {πη οὗ δπὰ ὑ86 {868ο, 
Ὠοΐ 88. ΠῚ68Πη8 οὗἁἨ ρ)οτί γιηρ αοα δηὰ δισί μοσίης 
Ηἰβ Βοποσ, θυΐ Ὧ8 τρϑϑῃβ οὗ βαἰ ϑέγίηρ νδΐῃ ἀὁ- 
Βῖγθα, βε 8 σίβοα απὰ φαγί] γ- υηδη 6πά8. 
ΤῊΘ Τρ ρῬυῃΐβηοθβ βυος ξῖποῦος πού ΟΠΪΥ͂ ΡΥ͂ 
{Ππτυης ἐπα Θὁπάα, Ρυΐ ὈΥ̓͂ δοηάϊης {π6 ο 
Βἰῖ6, ῥὈσίνδϊοη δπὰ ἀϊβίγεεδβ, δῃὰ δνθῃ ἰδκιησ 
ΔΎΓΔΥ ἰμ6 ουϊπατὰ ΠΕΡΟΤΕ Δ ΤΌΓΠῚΒ οὗ Ὠγρο- 
ογἰ 1.8] ρμοα]ϊηθθα δηθὰ ῥἱϑίυ, 88 ἐμ δὺῖκ ναβ 
ἰδθῃ ἔγοιλ {86 [Ιβγβοὶϊοθ ΕΥ̓ (π6 ῬΆΪ]Ϊβιϊποβ. 
“Η9 ψιο 88, ἰο Ηΐτα β[4}} Βα γίνη: δηὰ πο {μαΐὶ 
Π858 ηοΐ, ἔγοπχ Ηΐτη Β84}} 6 ἰβίκοη πἶδι μ6 [ι88.; 
[Ὑοσάβιγοσία σϑίδσα, ῸΣ ἃ βί γαῖαν βίαίβ οὔ (ληρα, 
ἴο Φογ. νυἱ!. 4 ε4.--- ΤῈ.] 

ὅ. ΤΊ 18 οῃθ οὔ {86 πεὶρῃίϊοσί Ἰαττα ἴῃ (6 ΚῚπρ- 
ἄοπι οὗ αοά, ἐ]ᾶὲ τ ΒΘ Ἦμ ῬΘΟΡΪΟ, σο Ῥχγοΐοεβ 
Ηἰβ πᾶγηο, ἀο ἠοῦ ΒῃοΥῪ οονθηδηί- ἢ 61} ἰπ ἢ 
δηά οραάϊθῃοοθ, θαΐ, ὑπο. οουοῦ οὗὨ τρογοὶν οχίοτ- 
ὯΔ] ῥἱοίγ, βεοῦγο Ηἰπ ἴἢ ἃ 66. ΟὨΪΥ͂, Ὀαϊηρ 
ἴη Παοατί δηά ᾿ἰ ἔτ ἔγοπὶ ἬΠπη, Ἠς ρἶνοθ {Πθ πῃ 
ἋΡ [ὉΓ ρυπιβμηηθηὶ ἴο (πο ποῦϊά, Ὀοΐίογο πβὶο ἢ 
{86 δυὸ ποΐ στηδρηιβοά {ἢ Ποποῦ οὗ ΗΠ 8 ἤδτηο, 
Βαϊ αν οονοσοὰ 1ὑ ψ τὰ σορσόδοὶ. 

ἨΟΜΙΣΕΤΊΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΕΑΟΤΊΙΟΑΙ͂, 

χα. 1, 2. Βεγίεηδ. Βιίδιθ: Ἰετϑβὶ βυαϊ ἐὐθη ὈοΌΓΘ 
186 ῬΆΣΠ] δ ἴηθα, ἰβ ἰο-ἀδν δ]θὸ {π᾿ βρϑοίβο]θ β- 
θοηὐθα ΕΥ̓͂ {π0 οοπαϊἤοη οἵ Οοα᾽ ΒΒ ρθορὶθ. Τὴθ 
ΘΠΘ1168 οὗ {πΠ6 Ὀῖνίηθ πᾶῖαθ, (86 ᾿ιοβιϊ ἶα Ῥουσοῦ8 
οὗἨ ἀαγίζηθθα αν ἴοσ (86 τηοϑὲ ρμαγί 6 ὕρρὸγ 



100 ΤΗῊΕ ΕἸΒΕΞΤ' ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΑΜΌΣΙ, 

μδηδ, Αὐχίοιυ δρουὶ βυαβίθῃδμποθ ΟΥὁἨ ἰοῦϑ ὉῸΣ 
οαγίἾν ὑηρσθ νου ΠΟΤ μἷδγϑ [86 Γλββίοσ, δηα 
Ἔσο ἰδ Ροβί [βγαϑ]ύο8 σα {πο γοΌΥ Ονθσοοιθ δηὰ 
ταλὰθ ἰο [Ἀ]].---ΤΑΒ ΚΕ: [0 18 ἱπάθρα ποὶ σσοηρ ἰὸ 
ἀοίοπά οὐγβοῖνοθ ἀραϊηβὶ [06 ΘΏΘΙΩΥ͂ Ἧ1}10 αἰΐδοῖκβ 
ὉΒ᾽; Βυΐ βαρ ἀοίοηϑο πιυβὶ Ὀ6 ἁπάοχγίβοη ἴῃ ἰσὰθ 
Ῥοηϊΐοηςο, παὶ γ͵ ΤΩΔΥῪΥ ΔΥΘ 8 σϑοομοὶ θὰ ἀοα 
δα Η5 βιϑϑἰβίαῃοο, 

Ὕετα. 8. 4. ΒΤΑΒΚΕῈ: ἴη (6 ῬΡυμίβῃιηθηΐ οὗ 
(οὐ πποὴ βοϊάοιῃ (μ᾽ οὗὁ Κμοὶγ β'ὴβ οοχαγαϊτοά, 
Ραΐ ΟὨΪΥ οὗ ουὐνγατά τηθδῃ8 οὗ ἰυγηΐηρ ΑΤΔΥ (ἢ 6 
Ὁ πιρηίβ, Ποαΐ. χχνὶ. 18: ῥβ. ἰχχυ!, δθ-62, 

ΜΊΡΗ: ἰϊο9 Ιοαν ἴπ6 δρροϊηίθα ΤΥ, 
δηά τ 15} ἴο ῥγόβοσιρο ἰο ἀοα μον 119 β}18}} μοῖρ 
6. 
[Υ̓οτ. 8. Σαΐϊιτα ἐπ τοϊϊσίοιι φηῤεγρυῖβεβ, 88 ἴῃ 

οἰογίβ ἴο θνδησο ζθ ἃ ῬδγοΌ]Α ΘΟΙΩΙΔΌΙΙΥ, ΟΓΥ 
ἴῃ βο!θ δο]ὰ οἵ ΠομλΘ ΟΥ ἰογοῖρῃ τωϊβδίουβ, 6 
ΔΓΘ ὈΓΟΏΘ ἰο Β66 ΟΠΙΪΥ {86 δχίογῃαὶ οαλδέδ οὗ βυς ἢ 
ἴΔ1]υτο, ᾿ηϑύοδα οὗἨ ρμογοοϊνίηρ δηὰ Ἰδπιθηϊτηρ ΟἿΣ 
Ἰαοῖὶς οἵ ἀογοίξοῃ δηὰ βριγι δ] ἐν, δπὰ ἴο δβῖ, 88 
1 ΒΌΓΡΥΪΒοα ΟΥ οοπιρ]αἰϊηίηρ, “ ΥΥ Βογϑίοσθ μδ8 (ἢ 9 
Τογὰ βανϊζίθη 8 Ὀείογο 86 ΡΒ] βιϊηοϑ Ὁ Απά ἴῃ 
Βοοίκί πο τεημοάϊο8, ἯΘ ΓΘ δρί τροΓο]ν ἰο Ὠυηΐ ουἱ 
δΒισι ΚιῺρ Ὠογ 1168 ἱῃ ουϊνγαΓα αροποίομρ, ἰπϑιθδά οὗ 
Τουβδκ ρ ΟΌΓ β'ῃβ δῃα ογυίης ἴον (οὐ 8 ΣΏΘΓΟΥ δπὰ 
ΒΟΙΡ. βυθοῦ πόνο! ἶοβ ΤΩΔΥ δ οπηρίογοά, ργονἱὰ 
α) 1Π6Υ̓ Δγ6 ἰασίαϊ ἱῃ 1 πθλβοῖνοα, απ δ) ψγὸ ἀο ἢ 
16 Κα 1Ὁ [Ὁ σταμπίθα {ΠπΠῸΥ ψΜ{1}} θ6 δοσοπιραηϊοά ὉΥ͂ 
(οὐ Β Ργοόβθῆοθ 8η4 ὈΪ]θβδίηρ.--- οσ. 4. Τῆς ἰαδεν- 
παοῖδ ἀπὰ 18 Ἰοδάϊηρ οοπίοηϊθ, 1) 88 βυταθο]8 οὗ 
Αοα᾽Β τρδηϊ οβιθὰ Ῥγβεβθῆοθ, 1118 τη δ) θαίν, }ί106, 
δηἀ ΤΊΟΓΟΥ͂, δηά οὗ (μ6 ποοὰ οἵ ρυτγὶ οδίζοη, βδουὶ- 
ἢσα, δηὰ ρσίδδβδιὶυ ᾿ηίογοθδβίοη ἰῃ ΒΡΡ Ὶ 
Ἡΐ πὶ; δηὰ 2) 88 [Ὀγοβῃδαουίπρ [8.6 ἸΠΟΆΣΙΔΌΟἢ 
οὗ (οαΒ ϑοη, 5δπα Ηἱΐβ πουῖ οὗ δίἰοηθιδθηΐ δηὰ 1η- 
ἰογοοββίοη.--- ΤῈ.] 

ΥεΓ. ὅ. ΟΒΙΑΝΡΕΗ : 850. 7ΟΥ.} ἀγὰὸ 186 ὑῃροῦ 
πῃ ΓΠΟΙΡ ΟΔΣΏΔ] ΒΟΟΌΓΙΥ {παι Π6Υ Ιοΐ (Ποσηβ ον 68 
ἄγοδῆι οὗ ἃ ΒΔΡΡΥ͂ ἴβαειθ, πὴ 116 γοὶ {Π6Υ ἀο ποὶ 
{ΠῚ η οἵ τοροπίδποθ δηα σχοίοσιηδίΐοη οἵ 1106. 
[Πααὰ,: ΤὭοθβο (μδὶ τοραγάρα ποὶ ἴΠ6 αοἀ οὗ [Ἀ9 
“ΠῚ {11 {Ποσοβοῖνοβ ββίθ δηὰ ΠΆΡΡΥ ἴπ 1ῃ6 δσκ 
οὗ ἀοα.--ΤΕ.].---ΒΕΒΙΕΝΒ. ΒΙΒΙΕ: Ὑη6 Βο]Ἰοϑὶ 
ὐἰηρβ δηα 80 τηοβί ῥτϑοίουβ ᾿ἱπβιϊ(υοπη οὗ [ἢ 6 
1 οτγὰ τλΔΥ, 88 6 Ποῦθ 866, 6 τχοβὲ ΒΟΥΥΙΡΙΥ τα 85- 
ϑοὰ ΘΟ ΓΑΙ ἰο οὐ Ἰηἰοηϊΐοη, δηὰ Ὀγὶπρ οὐ 
ΤΆΘῃ {86 πἰτηοϑὺ συΐῃ, 1 (ΠΥ ἃγ ποῖ μδῃά]θα δηὰ 
Τοδα ἴῃ ἃ ΒΟΙΪΥ͂ ὙΑΥ δηά δοοοσάϊηρ ἴο 186 ν1}} οὗ 

αοά. δον οΟἰοδυΥ ἷβ μοσθ ἀορίοιοά ἐμαὶ 28150 
οοηδάξηοθ οὗἨ Βγροοσι το] ΟΝ σίβιλμβ, π ῖο ἢ ἘΒμΟΥ 
ῬΙδοθ ἰῇ οὐϊπαγαὰ εἴρτια, γϑα, ἴῃ Ομ γῖβὶ Η τ βο 
σι ουΐ {ππ6 ΤΟροηϊδῃοδ δηὰ χοίοσπιδίίοη οἵ 116. 

γοτα. 7, 8. ΒΘΟΗΜΙΡ: Εγνϑη {Π6 ΙὩὉῚΘ ΓΌΊΠΙΟΣ οὗ 
ἀὐοά δἀῃὰ οὗ ΗΪδβ πόοσκβ 8118 (π6 ὑῃροῦ γ ψ 1} ἔδασ ; 
ΒΟΥ͂Σ τυ Οἢ οτο (ὐο4᾽8 ντϊτίοη γοτα, αοά οοἱ- 
ΥἸΠΟΕΒ οὐ ἢ ΠΏΡ6]ΐθνετβ οὗ Η]8 σηδ)οδίυ, ἐμαί [Β6Ὺ 
ΓΑΒΔΥ ὮΔΥ͂Θ ΠΟ 6χοῦβο, οπι. 1. 20. ᾿ 

γεν. 9. ΘΤΑΕΚΕ: Ο γα οἰάτοη οἵ αοἄ, ἀο 
Ἰεδσῃ Β6σα ΟΥ̓ {6 Ἔχδῃιρὶο οἵ ιῃ6 ῬΣ]ΠἸδβΐποα, ἐμαὶ 
88 ἰμον ΘΠΟΟΌΓΑΡῈ ΟὯΘ ΔΠΟΙΠΟΣ [ῸΓ {μ6 ΤΟΠΗ͂ϊςὶ 
ἀϑαϊηβί (ἀοα Β ΡΘΟΡΪα, γοῦ, οἡ (88 ἙΟὨΪΓΆΓΥ, ταϑν 
ΘΠΟΟΌΓΕΑΡΘ ΥὙΟΌΓΒΟΙΥΟΘΒ [ῸΓ ἰδ φυηβίοι ἀραϊπεῖ 1ῃ9 
Ομ] ἄγε οἵ βαίδη, ΕρΉ. νἱ. 10 βαᾳ.--βοημῖρ: 8.0 
ἀοβροσγδίοὶυ πὶοκοα 18 (86 Βυπιᾶπ Ποϑγί, ἐμαὶ ἱξ 
ΟΡΡΟΒΘΕΒ 151 ἰο αοά ἴῃ ρμογίδοϊ ἀοβρογαίζοῃ σα μος 
(0δη βυῦπῦ ᾿ἰβο]  ἰο Η ἴτω ἴῃ σοροῃίδηςβ. 

γογβ. 10, 11. ΒΞΤΑΒΚῈ: γμοη ἴπ6ὸ ὑῃροα] 
Βανα 81]1|οὰ ἊρΡ 16 τηθαβυσο οὗἁ (ποῖν β'πα, ὡοα ᾽ Β 
ΒΏΡΟΙ δηἃ ΡυΠΙΒΗΙηοηΐ 18 δυγα ἰ0 βίγὶ κα ἐβοτη.--- 
ΞΟΗΜΙΡ: ΒΘ ὈΏΡΕΙΙΟσΘ Β βΒῃον {Ποηιβο νυ 6α 50 
Ὀχανο (μαΐ Ὁ ΔΡΡΟΒΙΒ 88 17 (ΠοῪ πδά ὀονογοοσης αοάᾶ 
δὰ Ηἰ5 ῬΦῸΡ 6, 1Π6Υ ρβ1ὴ ποίΐηρ ὈΥ 1 Ἄἐχοθρὲ 
(μαὺ {ΠῸῚ δ ἰεαδὶ ὀχρογίθῃοθ οὐ β ἤρα νϑι- 
εεδῃοο.---ἸΥΤΕΒΚΤΕΜΒΕΗΟ ΒΙΒΙΕ: ΤῊ ουϊνγατὰ 
βίρτιβ οὗ Οο6}᾽8 Κγδοβ ᾶσὸ ἰο (ἢς ἱπῃηροηϊοηϊ αἰΐεσὶν 
ὈΠΡΙΟΙΝίΔΌ]6, ὅ6Γ. Υἱ]. 4, 8.-.--ΤΠΈΒΙΝΟΕΝ ΒΙΒΙῈ : 
αοάἄ οἴφρῃ Ῥυῃίβῃοβ 8 Ῥθόρ]ο ὈΥ ἱδκίηρ α'τᾶὺ {86 
οδῃα]εβίὶοκ οὗ Η118 ποσὰ ἔγομλ 118 ρίδοο, Εν. 1. δ. 
--ΞΌΒΙἘῈ : Τὴ6 ΤοΓα᾿ Β ἅττ που] ὅγβὶ σμδδῖῖδθ 
18:6 δοσΌΓΟ δα ΡΓΘΒΟΙΩΡΙΌΏΟΙΙΒ ἰο, θείοσθ Π6ῚΡ 
οοὐἹά 6 ρχίνβη; {πὸ ον οἵ (ἢ ῬΉ] δ 1 65 στὸ 
(πὸ 1,ογα 8 στοῦβ οἵ ομδβίθηϊηρ Βιυιί ἴΠοσς αἷεὸ νβϑα 
16 ]Ρ ὨΟΔΡ ἴο ἔμοθα σγὰοὸ σουϊά οὐἷν οροὰ {Πεῖσν 
ΟΥ68, ἴογ ἴπὸ 1, γα’ Β ΟΠδβι βου θη 8 ἅτ πιοδηῦ ἴο ΒΘ 
υπΐο βαϊναϊοη. ἀπά ἴδβγϑοὶ ᾿γὰ8 δοοῦ ἰο θ6 580]6 
ἴο 866 {πὶ πιὰ {Ποὶν ογεβ. Τη6 1οτὰ μδα ς885- 
86 ΗἱΪβ ροορῖε; Ὀὰΐ {ποὺ σατο ποί "ἴο ἃ Ἢ 
ΩΓ ἴο τίβῃ.- -[Ἡυχὶ: ἢ6 ἔνο βοὴϑ οἵ ΕἸΣ, 
π οἢ μα ΒοΙροὰ ἴο οοττυρί {Ποῖν Ὀγείῃσθω, αϊθ 
ὈΥ (6 Βδηᾶβ οὗ {πὸ υποϊγουπηοϊβοα, δηα ἃσ ὩΟῪ 
ἴοο Ἰαΐο βοραγαϊοαά ἔγτοπὶ ἱμ6 ἃσὶς οὔ αἀοά Ὀγ ῬἈ Σ]15- 
(ἰπο8, ψ ]ο δ ου]ὰ πᾶν Ὀθοη Ὀοίοσε βοραγβῖοα 
ὈΥ πρὶν (δίϊοσ. ὙΠΟΥ ἢδα Ἰϊνοὰ ἴστω ουὶν ἴἰο 
σης οὐ δἰίδγ ἱπίο οοηϊομηρῖ, Δηὰ πον ᾿ἶνα ἴο 
ΟΔΥΤΥ Ηἰδ8 διῖκ Ἰηἴο σΔΡΕΪΥΥ ; δῃὰ δἱ Ἰαδί, Δἃ8 ([Ποβο 
(αὐ δά τηδάθ ἊΡ ἴΠ6 πηϑδευτο οὗ ἐμοῖς τ]οϊκοα- 
ὯΘΕΒ, ἃΣ6 δΒ᾽αίη ἴῃ {861 β'ῃ.-- -ἼῈ. 

Π. Τλε “Χυάσηιεηὶ ὁπ ἐδε Ποιϑο οἵ Εἰ. ΟΒαρ. ΤΥ. 12-22, 

12 ΑΝ ἔβογθ σϑὴ ἃ τηδη οὗ Βοη͵διιϊη᾽ ουὧὐ οὗ [86 ΔΥΙΔΥ, Δῃ:4 οατηθ ἴο ΒΆΠΟΒ (Π 9 
18 βᾶπη0 ἀΔΥ πὶ ἷβ ο]ο 68 σϑηΐ, δῃὰ σπῖτι θαυ ρου ἷ8 μοδα. ἀπά σψβθὰ [οπι. 

Ὁ 8617 ἢ6 οϑτηθ [1π8. 8η4] 10, ΕἸΣ 880 προῦ 8 [18] βοδΐ ΟΥ̓ (80 ψαγβι οὐ πδίοδίπρ ; 
ἴον 9 μοατὺ ὑγθιι }]6α ΤῸ [86 δτῖκ οὗ αοά. Απᾶ σψβθῃ [ὁπ|. τ Ώ6}] [86 τὴ Ἵδτηθ 
ἰπίο [16 Οἱ ΕΥ̓ ἀπὰ ἰο]ὰ ἱξ [οϑλθ, ἰῃ ογάδσ ἕο [611 1Ὁ ἴῃ (86 Οἱ Υ] [ὖη8. Δπ4}]} 411 (86 οἰΐγ 

ΤΈΧΤΟΌΑΛΑΙ, ΑΝῸ ΘΕΚΑΜΜΑΤΙΊΟΑΙ. 

 Γνον. 12. [πϑίϑδα οὔ {πὸ θη. δοπϑβίτυοίίοη, δὲ ἤθτο, ἴη6 δ᾽. ἢδ5. ΤοτΘ ΘΟΤΩΤΩΟΏΪ ἐπ6 ἐσ θα] ὨΔΙΏΘ 85 Αἀ). 
(εοη "16, 5 ἔπ συάκᾳ. Η}.15; 2 βαπι. χχ. μὲ ἴοσ Θχ. οὔ 0π|8 ἴοστλ 866 7υἀκ. χ. 1.-Τα.] 

8 [Κογ. 13. Το Ατί. ἤόσθ ροΐη8 ἐὸ βοτὴϑ Ὑ6}}-ονσ οὐ δοουβίοτηθα Τα αυδ ἢ . ᾿ 
8 ἴγοσ. 13. 1ὲ ἴθ ΚΘΏΘΣΑΙΥ δατοϑὰ ἐμαΐ τὸ σηυδὲ θτὸ τοδὰ, ἱτὰ ἢπμ6 Οοτὶ δηὰ ὅυτ., Ὕ" ἰηϑίϑδά οἵ Ἴ: Ὀμπὶ (ἢ 9 
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14 οὐἱοὰ οαἱὨ.ἁ Απᾶ πῆθῃ [οπι. 6} ΕἸΣ μοαρὰ [δ6 ποῖβθο οὗ [80 οΥγίηρ, δο [οπ|. ἢθ, 
ἴπ. 84] βαἱὰ, Ὗ μαὶ πιεαποίδ, [ῃ6 ποῖβο οὐ {ἷῖ8 ἑαυ 7 Απὰ (Π6 πιδῃ οδημθ ἴῃ 

15 ἈΔ90}γ [Βαϑιοθα δηὰ ο8π|0] δηὰ το] ὰ ΕἸ. Νον ΕἸ νὰβ πἰΠΘ Υ δηα οἱρυβ γ6 88 οἷά. 
10 δῃά μἷβ ουθθ ψδγο ἀΐπ [861] {μαὺ ἢ6 δου]α πού βεβ8δ. ἀπά [86 τηϑδῃ βαϊὰ αηίο ΕἸ}, 1 

810 ἢὮ6 {μδ8. ολπιο ουὖἱ οὗ [86 ΔΓΙΑΥ͂, Δηα [1 ἤρα ἰο-ἀΔΥ ουἱ οὗἉ [Π9 ΔΥΠΙΥ. Απά ἢ Ββαϊά, 
11 δι 15 ἴῃϑγθ ἄοῃθ, ΠΥ βοὴ Ἷ Απαὰ [0 ΠηΘΒΒΘΗΡῸΣ δηβογοα δηά βαῖα, ἴϑγαβὶ ἴ8 

βοὰ Ὀϑΐογα ἰδ ῬἘΠβεϊη68, δὰ ἔμβογθ Βα Ὀθ61} 8.80 ἃ γστϑδαὶ βἰδιραίοῦ διμοῦρ [89 
ΡΘΟρίΘ, πὰ ΤΕΥ ὑνγὸ βοηβ αἷβο, Ηορμηὶ διὰ Ῥμίπομδβ, ἃτθ ἀθδάᾶ, δμὰ {Π6 δύκ οἵ αἀοά 

18 5 ἰδκοῆ. Αμπὰ ἰΐ οᾶπιθ ἴο ρ888, ἤθη ἢθ πιδα6 πιϑηζίοη οὗ (Π6 δὺῖκ οἵ (ὐοάα, μὲ ΒΘ 
[6}} ἴτοπι οὔ ἴῃ βοδὶ Ὀδοκ αγὰ ὈΥ͂ {86 δἰ4οΡ οὗἉ [πΠ6 γαίθ, δῃα [ιῖ8 ποῖ Ὀγαῖζθ, δηα ἢ6 

ἀϊοᾷ ; ἴοσ 6 νγ88 δὴ οἱὰ πλϑῃ [[860 τηϑῃ 'γ88 οἰ], ἀπ ἤθᾶυυ. ἀπά δ μβδά Ἰιάροα 
19 Ιβγϑ6] ἴουίγό γϑασθ. Απά ἷ8 ἀδυρμίοτ-π-ἰὰνν, ΒΘ λα 8᾽ π|ἴ6, 88 ] ἢ ΟἈ}14, ΠΘΑΥ 

ἰο δ6 ἀοἰϊνογοὰ "7 δηα ψῃθη δὴ μοαγὰ Π6 ἐἰἀϊπρ ἰδδι (6 ἀτῖκ οὗ ἀοα νὰ8 ἴβκϑῃ, 
δηὰ ἰδὲ ΒΟΥ ἔδίμογοϊη-ἰαν δηα ΒΟΥ ΒυΒ πα ογο ἀθδα, Βὴ6 δονγοα ᾿ουβο ἢ δηα γα" 

20 γβὶ]οὰ, 0. Β6 Γ΄ ρϑίῃβ οβπὶθ Ὁροῦ μΒοσ. ἀπά δρουΐ {860 [ἅπλ6 οὗἉ Β6Ρ ἀθδὺδι [869 τγοπλθῃ 
ἐππδὺ βίοοά ΟΥ̓ ΒΟΥ 5814, Εδαὺ ποῖ ; ογ βοὺ μιαϑύ Βοσπθ 8 βοῇ. Βυΐ 880 δηβπνογοά 

21 υοῦ, ποῖ Ήμο. ἀϊὰ 58ῆ6 τορϑτὰ 10. Απὰ β8 πϑδιηθὰ ἐμ οἱ] [ομδοά, βαυίηρ “ ΤῈθ 
ἸοΓῪ 8 ἀδρατίοα ἔγοηι ἴβγβϑὶ,"" Ὀθοϑιβο [86 δὶς οὗ ἀρὰ γγχᾶβ ἰδ κβϑῃ, δηά Ὀδοβιβ οὗ 

22) ἴον δι μ6γ-1η-1Δ Ὁ δηὰ Ποὺ δυδοαημᾶ. Απαὰ βὲι9 864, ΤῺΘ ρ]οῦγ 18 ἀοραγίθα ἔγομι 
ἴδγϑβὶ, ἔοσ {86 διξκ οὗ αοάἀ [8 ἰδίζϑῃ. 

δθθοῃοο οὗ ἰδ Ατὲὶ. ἴῃ 1 τηϑῖτο 5 ἃ αἰ ΒΒ ΟΌΥ, δὰ ἰἢ6 Βορὶ. δῃὰ ΟΠ) δ]. βοοῖῃ ἴο ἤαᾶγθ σϑῃἀογϑὰ ἔγοτῃ 8 δ᾽ ΒΟΥ 

ἀἰδοτοπὲ ἰοχὶ. βορίῇ. Ὧδ8: “ ΕΠῚ νγδϑ Ὥθδγ ὑπ6 καΐο, γαίης [Π6 Μὰ ν,᾿ δῃὰ ΟΠ δ]α.: “ ΕἸ] βαῦ ἰὴ (Π6 ραίῃ οὗ [ἢ ΨΑΥ͂ 

οἵ ἐδθ καὶθ τγαϊο βίη ρ.᾽" 80 ἴῃ νϑῃ. 18 ἴπ:9 ΗΘΌ. ἰοχί “ 8146 οἵἉ {6 μκαὐθ.᾽" Πἰ που] ϑϑϑτλ ΡΥ ΘΌΪΘ, ὑϑγϑίογϑ, δὲ ἍΜ 9 

κ.ὴο γψαΐο "δι {8116 ουΐ Ὦ676.--Ταὰ.] 

4 [γσ. 16. Βορί. ἤϑγο μίνϑβ 90 γϑϑσβ, δηὰ ὅυυ. ({0]ονϑα ὈΥ͂ ΑταὉ.) 78.--ΤᾺὰ.] 

δ [γα:. 18. Ὑ76}} δίδβϑῃ οὐ] θοίθ ἰο Ἢ" Ἵ7)3, τοὐῤϑοίβ (9 ἽΡ δ σορούοῃ ὈΥ ϑστοσ, δῃ γοϑὰβ 2. Βαὶ ἰμΐθ 18 

ὈΒΏΘΟΘΕΘΑΓΥ ; σΟΙΏΡ. [ἢ 6 ὃκ ἴπ 2 βδω. συ ἱἹ, 4, δη ἃ ἰΠ6 ἔοσοο οὗ 2 ἴῃ 20Ὁ ἰ1. 4.--ΤῈ.] 

6 [γός. 18. βορέ, κίνοϑβ 20 γϑασγθ, οἴου γΌγΒ8. 40.--ΤῈ.} 

Τ [γὸος. 19. ἵν; ἴοσ Γπῦ, [ἢ ΟΠΪΥῪ ρμἷδοο ψῃθσο (818 οοπίσδοϊίου οσοΌ 5 (Βο ἘΔ5}}}).--ΤᾺ.] 

ἘΧΕΟΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΊΙΟΑΙ, 

γον. 12 ρᾳ. Τ.6 ροσβοὴθ δῃὰ ουθηΐ οὗ [Π9 [0]- 
Ἰοπίηρ παγσδεῖνο δὰ ἀθβογ δοὰ πὶϊῃ ῬΘΟΌΪ ΔΓ υἱ]- 
ψίάποββ, εὸ [δὲ τ͵7ἴὸ ΤΥ Βογο πιβουΐ ἀουδὶ βΒὰρ- 
Ῥοβο (Π6 παστϑίϊοῃ ἰο τοδὶ οἡ ἐμὰ αἰγοοὶ δοοουηΐ 
οἵ δὴ ογο-πὶίηοϑα. Α τᾶ οὗ Βοι δι Ὡ --- 
Τμοηΐθα: “ΤΑΐθ οχϑοὶ αἰδίοιηθπξς γοῦοο 5 [ὉΣ 8 
[αι ἢ} ἰγβα  οη. Τῆηδί ἢ6 οοπχοα ψὶτἢ 
δάδεσε ἰδ ββονσῃ ΕΥ̓͂ Ηἰβ γεπέ δὰ {16 δαγίλ 
δἰτοτῃ οἡ ἢἷ8 Ποϑ6, 88 αἱρτβ οἵ βΒυἀάδθῃ ἀθθρ στο, 
ἴῃ ποῖ [ἢ μοασὶ 18 σοὶ ὙΠ βόγγο. ΟὐΏΡ. 
6εη. χυχνῖϊ. 29, 34: Νυπιῦ. χῖν. 6; 7088}. νἱῖ. ὅ; 
2 ὅδ. χυ. 382. Εχοῖς. χχνὶϊ. 30."---θὸ ΒΒΙΟΒ 
ἴδ πιλῃ 68π16 δίγαϊριιὶ ἔτοτὰ [86 δύταν (9 ἌΡ), 

Ψαϊχ. ἐς αοἰδ). Αοοοτάϊηρ ἰο (6 Ζενίβη ἰγδαϊ- 
συ ὗ [18 δὴ νὰ 580}, γῷο δηδίομοα ἔγοτῃ 6ο- 
Ἰἴδιδ τμλ6 ΤΆΡ]65 οἵ ἰθ ὕδυν, ἰβίκαῃ οἱ οἵ (86 ΑΙ, 
ἴῃ οὐίοσς ἴὸ βᾶῦϑ ἰθο. ᾿πριοδὰ οὗ ἐμ 4) (ἢ9 

βοὴ οὔ ἐδ ἑαχί, τυ ἰοἢ ἰδ ἀπ 6} 1.1 0]6, ττὸ πὶ 
τοδὰ ὙὉ (εἰ 6): Εἴθ σαὶ ΌΥ ἴδο αἰᾶο οὗ τἴ896 
ὍΑΥ ναϊοβίηᾳ. ΤἬρηϊθβ σοπλαγῖθ: “ὙΠαὶ 8 
ΒΙΓΑΣρΡῸ ἜΧΡΤΘβαΊοη ἢ Βυΐ {Π6 εἰ ἱηρ ἐπ ἰΒ6 ΤΥ, 
ΟΥ̓ οἡ ἰἠς δε οὗ (6 τᾶν ὈΥ͂ ὙΒΊΟΣ ἰδ ταὶ πηο8- 

4.0 {ἢὯ9 ἱπιροτίθποο οὗ “ΤΙΏΠΘΥΒ᾽᾽᾽ 866 Ὠοίο ἱῃ ΒἰὉ. 
Οὐδλα. ου ἑῃ 5 γοῦβθ, ὙΠ ΙΟἢ ΥΘΙΏΔΓΪΒ αἷδο, (δὲ 86. ἐῃ8 
ΓΑΘΒΘΟΏΡΚΟΥ ΟΔΤΩΘ ἔγοι ΕΌΘΠΟΞΟΣ ὙΠ Π1Ὲ [Π 6 ἀδν (νϑσ. 16) 
ἴετασϑὲ αν ὈΘΘῺ ἀρ έτο τ ΠΝ 
Τ{866 Ταϊτηπαάϊοα) Τταςος βοΐα, δηὰ ἐπ Μίάγαβη οἵ 86- 

Τὰ Π6]͵ διγᾷ Θοτητηβ. οἵ Ἐδδἢ] δηά ΔΡΑΓ ΠΟΙ ΤΕ. 
χω “Τοχίοδι ἀπὰ αταζογηδίϊοαὶ " οὶ οὐ ἐπΐ8 Ἰγογά. 

ΒΕΡῸ ΤΑΛδΥ; ΘΟΠ16, ΒΗΒΎΓΟΙΒ ὈΓΘΟΙΒ6Ϊν ἰο (86 ἰη θΏ86 
ΟΧ ἴοῃ πῃ ποι ΕἸΣ, (που ὉΠ} πὰ, μά ἰακοη 
{Π18 ρΡοβιίοῃ, 80 88, 1 ποὺ σι [Π6 δγοβ (πτμΐοι, 
Βονανοῦ, δα Ρογθαρθ β0}}} ἃ αἰ απο οὗ Πἱρἢϊ), 
γοῖ ψῖτἢ [86 βθῆβα οὗ ποαγίηρ ἰο ᾿ϑᾶσγῃ ϑἰγαὶ ἢ ΑΥ 
186 αὐτῖγαὶ οὔ [π6 ἤγεϊ στρ οβαθηρσοσ, ΕἸΣ βἱἴβ, 88 ἴῃ 
6Β. 1. 9 δὖ (Π6 ᾿ΏΠΟΓ, δῸ Ποῦα δ' (ἢ6 ουΐοῦ μαίο οὗ 
{ὴ6 Θαποίισασυ, οἱ ἢ18 βοϑὶ," δῃ 4, 88 ΔρῬθδτβ ἔτῸπὰ 
νοῦ. 18, οὐ Π6 εἷά6 οὗ {π6 χαΐθ, τ λο ἢ Ὑγ8Β 8150, 
ἱπογοίοσο, (ἢ κβἱάθ οὗ (86 δά͵βοθηὶ νγαγ.--Ἐξία 
ποατὶ ὑγὰϑ ΒΘΑΥΥ, ποὺ ΤΊΘΓΟΙΥ “ἤοπι δηχίοίῦ 
δ:ῃἀ σᾶγὸ ἴον [6 δὐὶς, ψ ἰοῖ τὶ βουὺΐ ἀἰνίπθ οοπὰ- 
τηδη δ6 δᾶ Ἰοἴ ρὸ Όϊα 18 ἀνα! ]]ρ- ῬΙδοα Ἰηΐο 
189 σα ρ᾽" (Βεσὶ. Β1}.), Βαϊ 418ὸ ἴῃ τϑβρϑοῦ ἰο 186 
686 οἵ {Π6 Ὀδ.{16 1661} ἴον {86 Ῥθορ]ο οἵ [βγϑοὶ].--- 
ἘΠῚ ὉΠ Πάμοαθ οχρ]αἷηβ [Π6 ἰδοὺ ἐμαὶ μ6 [ἈΣ]Θ ἰὸ 
οὔβοῦνο {ἢ6 ΠΙΘΒΘΘΏΡΘΙ, ἯΏΟ τη Βυγτϊοαϊγ ὈγΤ 
πὶ πουΐ ποιϊλοῖηρ αἷμα. [1 ἰβ (6. ΟΥΥ οὗἩ Ἰαπχοηΐδ- 
οπ, ταϊθθά Ὀγ δ ρϑορὶθ οἵ Βῃ1]ΟΩ δ ἷβ ποτα, 
ἐμαὶ ἀϊτοοίβ Ε}18 αἰὐθηοη ἰο {86 δῃηουποθιηθηΐ, 
ἯΪ8 αἀυορίΐομ οομοογηηρ ἰἢ9 Ἰουά Ουΐογγ δγουπὰ 
ΐτη, οὐ ὙΠίομ (Π6 ΤΩΘΒΘΒΘΏΡΟΥ ΟΔΠῚ6 ἰ0 ᾿ἱΠΙΌΤΤΩ 
Εῖπη, 18 Ἔχρ  αἰπθα ἱῃ σοσ. 16 ὈΥ σοίδγθηοε ἰο ἢΐβ 

Φ[ΤῊ]κβ σογὰ (Ὁ 3) ουουγνῆοτο οἷβο οἴδασῖν ΤΩΘ8Ὼ 85 
“ ΠΓΟΏΘ " (1688 ῬΟΥὮΔΡΒ ἰῈ 1 ΚΙ. ᾿ἰ. 19; Ρβ. ἰχ. 14), δπὰ 
ΘΟΙΏΡ. Ζθοῆ. τί. 18. Υοῖ, ἰη τ1Π6 ἰηΐγθαυθηΐῦ ΟσΟΌΓΤΘΠΟΘ 
οὗ ΔῊΝ ἩΟΓᾺ ΓῸΓ δὴ οὔ ΠΑ ΓῪ δοδὲ (απ 866 Ἐξ. χχνί . 2, 

ἽΝ 2. “ δεδὶ οὔ σοὰ "), ἐποῦβῃ ὑπ 'ψοσὰ βΘΘ 128 ὕο ἐτῶ- 

ἐπ βοηθέίηρ οὗ οἥὔήλοίδὶ ἀϊχηϊν, [Π6 τοηδουίης ἐπ ΓΟΏΘ 
ἷ ΟΒΘΡὮΙ8 : ἐφ᾽ ὑψηλὸν θρόνον) ψου]ὰ ΟΣ ὉΘ οἵ δο κοοὰ 
88 “ποεδὶ."- Τα.) 

{{71Τ9 τ ανρηρον ΠΌΘΟΥ οηἰογϑὰ [6 οἱἐν ὉΥ ὑδ9 
ἔδιθ ὙΠοσο ΕἸ! Μ)88 βἰἰίης.--Ἴ.] 
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ὈΠΠπάποβα, ἴπ6 τοϑαὶ! οὗ ο]ὰ δρο6.--- ΕΙΣ νσῶ5 98 
γϑασα οἱᾶ, αηὰᾶ Βα οΟγοθδ8 ψγθὶθ δβοῖ. (6 

. δαὶ. Βίηρ. ΠΡ στ 1.}}} 18 ἐχρίδἰποά, δοοοσά- 

ἴηρ ἰο Εν], ὃ 817 α, ὈΥ [86 δρβίσδοϊ οομοθροι 
ψΠῖοῖ οομηθοίβ 1861 ἢ (μ6 ΡΙὰ. οὗ [86 ϑ'θεί. 
ἘΥ ἐπ6 οομμδἱπδίίοῃ ἰπῖο δῃ δρϑίσδοὶ ἰάθα οἵ {μὸ 
ἐπάϊνί 818 οι Ὀγδορὰ 1 ἐξ, “ ὀβρϑοΐδ!)γ ἴῃ 1116]686 
οδ]οοία, Ναδϑίβ, οὐ ἰὼ οο-ορογϑίἑηρ τρεπλθεσβ οὗ οὁπ6 
Ἀοάγν, ἴῃ ψμΐοι (μ6 δοου οἵ (πΠ6 Ἰπαἰ ν] ἀ0.8]8 8 ποὶ 
80 Ργοτηϊηθηῦ---δηὰ 80 ἰῃ [86 0.81," 88 Β6γθ). ΕῸΣ 
Δ Ογ6 8εὶ ΟΟΙΏΡ. 1 ΚίηρΒ σῖν. 4, ἩΒΟΤΘ ΟΟσυΒ 
[π6 ΒΔΠ|6 ΘΧΡΓΕΒΒΊΟῚ [ῸὉΓ ὈΠΣάποθ οδυθοα Ὀγ οἱὰ 
6. [15 (86 γἱνία ἀοβουιρίλοι οὗ {μ6 1166] 688, 
ΤΟ ΟΠ]ΘΒ6 ΒΡΡΟΆΓΔΠΟΟ οὗ {π6 6γ9 ππηοιος ὉΥ͂ 
θ6Ώ116 ΘΔ ΚΏΘβα, “8 ἀδβοτι ρίΐοη οὗ ἴ[Π6 δ80-081]6οα 
ὈΙ]ΔῸΚ οδἰδγδοῖ, διχδυγοβὶβ, Ὑ 1 ΘΟὮ ὈΒΌΔΙΠ1Υ Θηθαθθ 
ἰῃ χτοδὶ οἷά 889 ἔρομλ ἴπ θϑ]θῆθβα οὗ (86 ορίϊς 
ΠΘγγο8᾽ (Κεὶ!, ἐπ ἰοοο). [πὰ 111. 2 (86 Ῥγόοοθθ οἵ 
116 ὈΠΙπαΐηρ 18 ἱπαϊσδίθα ὈΥ [16 ποτὰ ΠἼΠΠ2 85 
“ παχῖηρ απ. 
γα. 16 "ᾳᾳ. Τῆε αμδέ εκ ἐϊαϊποε. ΤΏ τουλδσὶς 

ἴῃ γοὺ. 15 οοποογηΐηρ ΕΔ}}᾽8 6110 θα ηθϑα δηά 
ὈΠΣμἄμιοθ8 Θχρ δῖ ηβ ὈΟΪᾺ 16 ρΡγθοθαϊηρ γον. 14 δπὰ 
[Π|ὸ πἰδίοιλθηὶ ἣὰ σγογ, 16 88 ἴο ἐδ9 ὙΔΥ ἴῃ πὶ ἢ 
1ΠΠ6 ΠΙΘΒΘΟΏΡΟΓ ῬΘΙΒΟΏΔΙΙΥ ΔΠΠΟΌΠΟΟΘ δηα ἱηίτο- 
ἄσοοθ Ηἰπηβοὶ ἢ πὰ (μ6 τοσάβ: ΣΖ δὰ ;6 ἴδμδῖ 
οδῖαθ οἷξ οὗ [89 ΔΥΙΩΥ .--Βαὶ Π6 βαγβ, “1 δὴ 
μ ἐμὴ σϑυλθ᾽) ποὺ ΤΏΘΓΟΙΥ οὐ δοοουηί οὗ ἘΕ)}}8 
ὈΠ πάἄποββ, θαΐ 8180 οὔ δοοουῃῖ οὗ 86 ἐταροσίϑῃσα 
οὗ [16 δῃῃουποοιηθηὶ ἢ τ ]ΟὮ Ὧθ ΔΡΡτγοδοὶιθθ 
{86 μοδὰ οὗ (6 γ8 016 ρθορ]θ8. [118 ῃοὶ Δ᾽] οσσϑ Ὁ ]ο, 
ἐμογοίοσο, ἴο ὑσϑηβὶδίθ: “1 οοτηθ᾽ (6 ὕγοίι6). Αἱ 
16 βδῖηθ ἰὖπλθ [6 ΤηΘΒΘΟΏρΡΟΙ ἀθοίδσοθ ὨΪΠη861 ἃ 

ἰξυε, δα 80 Ἰηὐἰπηαίοβ ἐμὲ ἰδ 6 ΔΥΤΩΥ ἰΒ σομλ- 
Ἰούο!υ Ὀγοίζοῃ ἃΡ. ΕἾ ψχυφείϊον τοίοσβ ποῖ ἴο 186 
οὖ (ὨΟῪ δἰοοά ὑπὸ εἤδινῦ 6 Ὑγ͵οίία, Βαπροθη), 

Ῥαυϊ ἰο (π6 ἩῪαέ: “ὙὙῶμιαὶ νδβ [16 δϑδινῦ" (ΤῊΘ- 
πἰυ8), Ἄ ]ρ. : συα αδέμπι ὁδί ἴ--- Τῆς ἀπϑιοεν οὐ ἐμ 
᾿ὐρῷ ο Εἰνε ΥτάναΣ (τον. ΕΟ ΉΡΗΒΕ Ὧο- 

ὶ δαι αοίϑ ἐπ α σγαίίο, ϑἰδίθιμηρης 
ΤΏΟΓΘ ἀποζά αι τς: Ργθοθάϊησ. ΤΆΘΓΘ ἷβ 8 
ῬΟΝΟΣ ἴῃ ἴΠπο86 ΜΟΡΩΟΒ ΜΠΙΟΝ Θομλοβ οὐὔΐ ἴῃ 1ὉῸΓ 
Β[ΔΓΡ βοηίθηοθθ, πὶ {1} Ὀ]οῦν δου Ὀ]ον, 111] 118 ἴΌΤοΘ 
δ ΘγαΒΐηρ : [5γα6] Πδοίπρ Ὀοίοτθ (μ0 ΡΒ: διίπεβ, 

ἰ ἐσιν τα διοὴρ᾽ [16 ΡΘΟΡΙο, ΕἾϊ8 δβοπδ ἀ5δά, 
ἔμ ατξ ἑαζεπ. Το ἄοιθ]9 “ δῃά δἱβδο᾽ (2) β 10 
06 ΟὈβογνοά ἤθσθ 88 σμαγδοίοσιβίίο οἵ [με Ἰαρϊὰ 
δβίγ]6 οὔ π6 πνογάβ, δῃὰ [16 δχοϊίοιαθηὶ 10 ἀκησὶά 
ΠΥ ΟΓῈ βροΐθη.--ΤῊθ ὨΔΥΓΘΙΟΥ ΤΟΙ ΑΓΒ 6Χ- 
Ῥτοαϑὶν (μδὺ {Π6 Τουτίἢ Ὀ]οΟν, (86 πον οἵ [Π6 οδ 
ες: οὔ {86 ἀτῖς ὈῪ ΕἸ ἌΡΕΙ Ε; ὋΣ ΤᾺΝ ἀετνς : 

18 18 δρδῖη 8 βῖρῃ οὗ (Π6 ἴδ Ὁ ὁ ΠΟ Δ8 
ἀρορὶν τοοϊοθα ἴῃ .ἷ8 βοασί; [86 δυΐς τεργεβοηϊοα 
{86 ΠΟΠΟΣ δηὰ Βἰοτν οὔ 16 αοἀ πο ἀποὶὶ ἴῃ Ηἰ8 
Ρθορίθ; [88 ῥθορὶθἷβ ἤόποῦ δηὰ βονσ ταϊρβί 
Ῥοσιβῆ; 86 ἀοδίσαοίοη αὖ 18 μουθ6 ταϊραῦ θ6 ἰγ- 
ΤΟΙΔΓαΔΌ]6, Ὡπανοὶ 8 0]6 ; Ργοραγοα δοίογθῃδπα 
ἴον 'ἴθ, δα βαϊὰ;: “1 18 ὑπὸ 1ογά, [οἱ ἷπι ἀο 
88. Βοοιηϑίῃ Εἶμ ροοα [ἢ Βαυὶ [Π6 1οθ8 οὗ ἴμ6 δυὶκς 
ἴο ἴι6 μοαίμβοη γψὰϑβ Ὠἷβ ἀθδίμ- Ὁ] ΟὟ ἰδ τροσο 
ΒΌΓΕΟΙΥ, {Π6 ἤγπιοΣ δα Ὀθοη ᾿ἷβ Πορα ἐπδὶ, 8δ8 οὗ 
οἷά ᾿π ἰμ6 ἄτηο οὗ Μοβοβ δῃὰ “οββυδ, [6 ἢοβὶ οὗ 
1ργ86] πψου]Ἱὰ σἱῃ [Π6 νἹοίουυ οὐοσ 86 ΡῈ] 1811}.65 
ὍΠΟΘΣ (Π6 ἰο84 οἵ {Ππ6 αὐῖκ το Π6, ἃ ΘΚ ρτιᾶτ- 
ἀΐδη οὔ 86 βδογϑὰ Υ᾽ οβϑοὶ, δὰ βοηὶ οὔ ἴο (π6 Ὀδέι]6 
πὶϊπουαὶ ὈΙν πη δοτατηβηά, ὙΓΘΔΚΙΥ γἱοϊἀϊηρ ἴο (ἢ 6 
οἰάτβ οὗ (ῃς ΒΟΡῸ Ὑ|086 ἰχυδί δὲ οὶ 1 (Π6 
Ἰϊνίηρ αοά. ΗΒ 10. 4]ς4] δηὰ μὲ ῃ- σοι ν οὔοο. 
Ἰδοϊκι προ 88 10 ̓ νγὰ8 1 ΒΟΟΣ δηᾶ γϑῆόνῃ, 6 οἱ 
ὙΠῚῈ ΠΟΏΟΣ ; (Βουσὰ [86 ΣηδηοΣ οὗ ἷβ ἀοδίδι γγ88 

(6ΣΤΊ 0} ]6, δὰ θοσο [86 τρϑγῖ οὗ ἃ αἰ γα ἰυδρτοοηί, 
Β6 πονοσί μία ἀϊοαὰ ἴῃ (86 ἔδασ οὗ σοά. Βοιὶ. 
Β1Ὀ.: “1 1β θοαϊΐάθθ δῇ ΠΟΠΟΥΆΒΪ6 δηὰ α]ογίουβ 
ἀοδί ἴο αἱ6 ἔγοτῃ οδσα ἴογῦ (0 8 Βοῃοσ. Ηἱϊ 
ἡαάροηβῖρ Ἀδὰ Ἰδοϑα 40 γοδασε. Τδο δορί. τοδαϊπρ, 
20 γοδϑτθ ἴοσ 40, γϑϑυ]ίβ, δοοογάϊηρ ἰο ΤΉ ΘΒ, τῸΠπλ 
[6 οσομδιηδίοη οὗ 86 ὨΌΤΩΘΓΣΑΙ ἰοἰζοσβ Ὁ δηὰ 239, 88 
186 τοδαΐηρ 78 (5γχτ., ΑΥ̓ΆΡ.) ἴογ 98 ἴῃ γον. 1δ, δο- 
οογάϊηρ ἴο [86 ΒΆ1ὴ6 ογ(ἷς, ΔΥ Ὀ6 ἀπ ἴο ἴλ6 οου- 
[αβίοη οὗ Κα δῃὰ ὕ' Εὐχίδοῦ, οὐγ ἰοχὶ “' ἐβ 888- 
ἰδϊποὰ ὃγ [δ ἴβοι [Βαὶ ΕΠ Βαγάϊγ Ὀοοδπιο Φυάμο 
ἰῃ ἷ8 δι γεαγ᾽ (ἸἸ ποηϊυ8). 

ψα. 19 δ Ηρ ΦΌ]]οτΒ {86 ραίμοίίς τδγ- 
τδοῦγο οἵ Αἰδε ααυσλέεγ-πείαι, ἴθ πΒΙΟΝ ἰδ 
βῆοση ΠΟῪ ἴδθ Ἰυάρτιηοηῦ οὐ ΕἸ18 ποῦβ ἴἰβ 
8.11}} γί μοσ Δ] Α]]οὰ τη πἷρβ (απιΐν. Ὁ Το τι 
οὔ Ῥμΐμοῆδθ ῬἯὯ8 80 ψ οἰ θη ΕΥ δῇδοίοα Ὁ (86 Βοτ- 
ΤῸΡ Δα ΒΟΙΤΟῪ ΠΟΥ Ῥδηθ σὴ ὈγΟΠλδΙΓΟΙΥ͂ 
ΟἹ ΕΣ. [ίογα! ν 1ὲ τοϑάβ: “ΟΣ Ῥδὶπα ἰυτηοα 
ὌΡΟῺ ΒΟΓ,᾽) ΟΥ “ ἴο τη ἰμοιβοὶγοβ ὙΠ 1 
μον." Τΐβ ἌἘσρσϑββίου 18 δυρρεοθίθα ὃγ {Π6 στουπάᾶ- 
ταθϑηΐηρ οὗ [86 ποτὰ (ΟὟ), “βοτωθίίηρ ἴαχε- 
ἱηρ, πιπάϊηρ, οἰτοὶ ηρ." --ῆ ας. 20. Το οοπιίοτί- 
ἰηρ ψοτχὰ οὗ ἴῃ σομλθη τΐΠΟῸ δἰοοα ὃγ : “(μου Βααὶ 
ΒΟΙΏΘ 8 800 ἄοοθβ Ὠοΐ γουθθ 186 τροί 6.8 ἸΟΥ ἴῃ 
Π6Ρ ᾿ιοατῖ, δηα οδηηοῖ ΟΥ̓ΘΓΟΟΙΠῚΘ ΟΥ̓ ΒΟ 6 118 ΒΟΓ- 
ΤΟῪ δὶ [6 1088 οὗ (ῃ6 αγῖκ, συ] ἢ 18 ἸΟΓΘ 0 ΒοΣ 
(δὴ (Π6 1οθ8 οὗ μυθραηὰ διά ἔδίμογ-ϊ η-ἰδν---- πὰ 
1818 18 βού ἔοσί ὈΥ ἔνγσγο ΧΡ σ ββί οΩΒ ἰῃ [8:6 ὨΒΙΓΑ- 
ἰοῃ : Κβὴθ ζᾶῦῖἷθ ὯῸ ΒΏΒΟΥ, δηὰ ἰαἰά 1ὲ ποὶ ἴο 
μοασί," ἀἰὰ ποὶ βοὶ ἢδὺ υπυϊηὰ οὐ ἰδ. ΟὐΙΏΡ. Ῥα. 

᾿χἰϊ. 11 23) Ὁ. Ὑγμαὶ 18 δοϊαχηοη]ῦ ἴοσ 8 ταο- 
1θογΒ Βοσί δἱ βυς ἃ πλο ἴπ6 χγοδίοβϑί .ΟΥ (π0ο. 
χυΐ. 21), Ἧ88 ὉΥ ΠΟΡ 88 1 1 ΤΟΓΘ Ὡοΐ; 80 15 ΒΟΓ 
ΒΟ] οσσυρ᾿Θα δπὰ ἴα κθη ὑΡ ὙἱΓΝ ΒΟΥΤΟῪ ἴον (886 
ἰοϑὶ ἀξ. Τΐθ ββοτ [Π 6 οαγποδῖ, βἰποοσα Ρἱϑίυ, 
ἴῃ σϑΐοῖ βθ 8 {Κ ΒΟΥ ἰδίῃ γ- 1 η-ἰαν. Ἐ}}1}8 
Βοῦβο, τη866 Υρο ὈΥ͂ 818 θα κηθβα [Ὁ 80 ἔτ σ τ{Ὁ] 
ἃ Ἰυάρτηρηϊ, τ ποῖ ἴῃ αἱΐ 118 τη ΘΠ ῬΘΤΒ ῬΡΟΓΒΟΙΔΙΠ]Υ͂ 
8 ῬΑΙΔΙΚΟΣ οὗ [86 ροά]οβδηθεα δα ἱπΑ] ΟΣ Δ Υ οὗ 
ἴοδθ τῆο οοσγίδίηυ, Ὀεΐοσο (86 Τοτὰ δηὰ ἐμὸ 
8016 πδίΐοῃ, βίἰβιηρορα 1ΐ δα στρα ἴον (οα᾽β χὶρϑῖ- 
ΘΟΌ8 ρυμπίβηγηθηί, “Τὴ τιΐδ οἵ [Πῖ8 ἀθορῚῪ οοΥ- 
ΤαΡΙ Ἰη8ἢ βῆονγβ ΠΟῪ ροποίσαιοα (Π6 ὙΠ0]6 ῬΘΟΡὶΘ 
ἴδῃ πῶ πὶ (ἢ 6 βοηβα οὗ ἴῃ 6 γϑὶυὺθ οἵ 118 οογο- 
Ὡδηΐ πιὰ αοα᾽" (Ο. ν. Οἰου]δοῇ). [--τ ον. 21. 589 
γε ἘχΌΓατιοα ἴο τῶδδὶ 8115 ΠοῚ ἢθατί ΒΥ Ὡδχηΐηρ 

6 ΟΕΣα [ελαδοά. ΤΐΒ πδῆλθ 8 οὶ “ὙΒΟΥΘ ἰδ 

4 ΤῊ9 ν Ὀοΐοῦθ τ) -- ἰπαὰ, 8 ἐμδὶ οὗ ἐδηιά, ΟἿΣ ἐοιοατάξ, ἷ Ζ δέ 
οπ, αδομῖ; οοτηρ. Ζο8Ώ. 1. 8," (ὴ9 γαὶθ Μψ͵ΠῚῸ [0 οἱ οδβίηκ," 

(αὶ 15, νγῶϑ ἰο Ὀ6 οἰοθϑὰ ἰπλγηηθαϊαίοϊν ; ΕΝν. ν. ΖΙΣ, 2 ὃ. 
8ο Ὦθσο: ἑοτγασὰδ Ὀθασ ἢ ας, ΠΘᾺΣ ἰο Ὀθατίησ. Οἱ [ἢ 6ο;- 

ἐγβοϊίου οἵ ΠῚ) ἰαίο ΠΓ) οὐ. Ενν. ὥτ. ὃ 386,1 ὃ, αῃὰ κἢ 
80.--ἰγις ἴα οἴϑῃ υβοὰ, 88 πϑσζϑ, ἐο ροίϊηὲξ οαἱ ἰμ6 οὈὐοοὶ ἴο 

“ἘΙΘΝ (ἢ 6 ἩΔΥΓΑΙΪΟΉ τοὶ δίθϑ--- ἢ ἰ0 6 ὙΟΣῸΘ “5ΔΥ, ΤΘ- 
1αἰθ." Οὐ. 691}. Χχ. 2; Ῥα. ἰΐ, 7; Ἰχῖχ. 21; 15. χχσυι. 
19; 791. χχυϊ. 19; Φοῦ χιὶ , 1. Τὸ 15 ὀχρι) αἰ θὰ Ὦν 86 ὅκοὶ 
ἐπδὲ, ἰἢ υδγγδιὶβα ΟΥ δροαϊείτι ας, ἰῆ6 ἱρὰ ἰδ αἰγοοϊοα ἴἰο 

πο οὈ͵θοὶ, οἰδηθ ἰῺ τοϊαϊΐοη ἰοὸ ἐδ. ΟοτΡ. ᾿ Ι1ρ8. υ.1. 

ΤῊ αὶ 10 676 ἀοροῃ δ Οἢ ἃ βιιυϑὲ,, Δῃ ἃ ποῖ, 88 υδτι8}}γ, Οἢ 
ἃ νοῦ, ἀοθ8 ποὺ δήξοσξ [89 ῥσίῃοὶρ]ο, βίῃσθ ἃ γϑσΌαὶ αοῇ- 
οορίΐοι 1165 ἰπ (η 15 δι δ. 

{06 οδὴ Βαγαΐν ἀγα ἃ οοποϊαδίου σομοοχεαπρ ἐδ 6 
ὙΠ0]6 πϑίΐοῃ ἤγοτῃ ἔπ 9 ὁχϑῖωρ]θ οὕ οὔ Ῥοσζβοῦ, δῃὰ δ ζ- 
ἰδον' 5 ̓ὨΣΘΏΟΘ 18, ἴοΣ οἴδὲ γϑϑβοῦβ, ἀου ε}.---ἴκ.} 
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εἰογ ΤΡ (2. Ἔ), ἰμαὲ ἴδ, πονβεσο, Ραὶ ἱξ τς “ ποὶ 

εἰογ."" Βμ09 οχρίαἷπβ [1:96 πδὴθ Νοίγβίοσυ, 

ἘΠ ΙΟΥΥ ὈΥ βδγὶπρ (ΟκὮ): “19 φίοιγ οὗ 

[εσαοὶ ἴα οδιτιϑὰ ἱπίο εαράνι"." (ΤᾺΘ ὭΝ, 88 
πῃ γαθα 19ϑς, ἰΒ “ἴῃ χοΐόσχοῃοθ ἴο," “Ββανυίηρ 

τορατὰ ἰο,᾽ δηὰ Ὀεϊοηρβ ἴο Ἴοκῦ 88 86 οοηί- 
πυδίίοη οὗ 9 πογάβ οὗ (ἢ9 πδυσγϑίοσ, ποῖ οὗ 
(λ6 ἀγίῃχς τοι). ΤῊΘ Ὠδισδοσ [65 ἴῃ τηϊπὰ 
ΒΟΥ πογάβ, οὐ τ ῖοἢ 86 Ὀδβοὰ (πα οἸδοιϊδέξοη, 
δαΐ ἀοο5 ποῖ βἰίδίθ θὰ 88 ἤθγϑ {}}} δῇοσ τ ΓΒ : 
λέτε ἢθ βἰδίοθ Ὀείοσομβαπά ἐμὸ ἔβοϊ οοπίαἰποα ἰῃ 
ἴδοῖι 88 ἃ ἰβίοσὶ 8] οχρ᾽ δηδίΐοῃ.. 6 ῃιυδβὶ μοῖρ, 
Ββοίπονον, {Π6 αἰ ἤδγοηοο Ὀοΐνσθοῃ Ὺὲέδ Ἔχρ]δηδίίοῃ 
διὰ λεγ ΤΕΘϑΟῺ ἴῸΓ ἰμδΐὶ Ἵχοϊατηδίίοη ἰῃ ὙῸΣ. 22. 

ὙΥΈΙ16 Β6 πιρπίζοῃβ (89 ταίδσεωοϑ (21) ἰο ἐμ ὕνγο 
ἀεδὰ, δλ6 θδδοα ἰμῃ6 πᾶτὴθ (.3) οὐ ἰδθ οὔθ ἰδίῃ 
σοἶγ, ἰῃ6 σαρίαζο οὐ ἴπο δὶς. ΤΈΘ λόποῦ ΟΓΥ 
5 ἴη6 ἀἰνίπο πιαεδῖν, 180 ροῦν οἵ αοά, πϊοὶ 18 
ΘὨ Βγομοα ἀρονὸ (δ δεῖς. ατοίίυβ: “ἼΒΘ δικ 
δῦοτο ψ]οῆ αοα γγ8β δοσυβίοτηϑα ἰοὸ 8Ρ ἴῃ 
εἰοτγ." ὙΥ1 τμ6 οαρίαυγο οὗἉὨ [Π6 δχῖς ἐααΒΟΡΒ 
ΕΟ ἱθ οαττίοὰ ἱπίο οσδρί νιν ,) “πἰ8 [86 
δ ἀοηπηοηί οὗἁὨ ([Π9 φαγί ἰμσοπθ οὗ Ηἱβ ρβίουυ, 
ἴι6 1ωοτὰ βοοιλϑᾶ ἴο αν δῃπα]]οὰ ΗΠΪΐ8 οονοηδῃὶ 
οἵ στδοὸ ΠῚ [αταο0]; [ὉΓ ἐμ ατὶς, νὰ 186 ἰδ» 
8168 οὗ [6 ἰτ΄΄ δπὰ 16 ἘΠΡΡΟ τὰ [πότου -θ681], 
ἯΔ8 {86 γ]510]6 Ὀ]θαμθ οὔ {86 οονθηδηὶ οὗ 
προ ΦοΒονδὴ Πα τπδάθ πίῖ [86Γ86]᾽ ἘΠ ΤΝ 
ΕἸΡ6 βου τῆ ἀἴοα, δα 1511 Ηἰπαροῖ τ ἐπ σοηθαμΐη 
ΒΟΙΤΟῪ ΟΥ̓́ΘΥ ὙΓ8.8ὺ Ἧ848 [Π6 οοτθ οὗ {}|158 Πδι0}}8] δῇ 
ἀοπιοβίο τηϊδίοτίαπμθ, οὐοσ {ἢ ἡπάρπιοραί οὗ [89 
ἰὑγηϊησ ΔΎΓΔΥ οΟὗἁ [86 Δἰχα ΚΠ ᾿ἰγιηρ ἀοἀ ἴτομι ἰμ9 
ΟΟΥ̓ΘΠΔΏϊ-ῬΘΟΡΙΘ, ἰἢ9 ουὐγαΓα δῖρτι οὗἨ πΒΙΟΝ 88 
[6 ΤΕΠΊΟΥ͂ΔΙ οὗἩ [86 ατῖζ, οἱ παϊεῆ, ἴῺ ΔΟΟΟΓάΔΠΟΘ 
τ Η 8 ἐμτειιοο ΕἸγτ 1η 1η6 ἴα, Ηα που]ὰ εξ 88 
[κι β διὰ ἀν 6}} ἴῃ (86 τα βὲ οὗ Η 8 ῬΘΟΡΪΘ. 
ΟὐΡ. Εχ. χχν. 22; χχχ, θ, 86: χὶ, 86 (19 
Εἶν οὗ (16 1ογὰ 8]16ὰ {μ6 ἀπο] πᾳ), 1 ΚΙ 
τ. 10.11, [Βἰὃ. Οὔπιπι. τοίοσβ ἰο Ῥβ, ᾿χχνυ]. 6], 
δὲ 8 οοηίαἰ πἰπρ' Δ]]υδῖομϑ ἴο ἰΠΐδ ἱποϊἀοηί, Ὑογάθ- 
ποτίι: ἦὙὙ1Ὲ αοα ἵμογὸ 18 πὸ [ομδροά."-- ΤῈ.] 
“ΤῊΘ ὨΘΟΘΒΘΑΓΥ͂ ΣΟΘῸΪ Ὁ οὗὨ [18 παϊζομδὶ γἱϑνν οὗ ἐμ 
δι 15 (ῃὲ (Π6 10 γγῶ8Β ΟὨΪΥ ΟὯΘ ΒΔΠΟΙΌΔΓΥ, 50 ἐμαὶ 
8} ἔοθθ ρβββαῦοθ ἩΒΙΟΝ δβίγτα 1 ΤηΔΥ 6 οὐϊοά 85 
ἀἰγοοὶ ἰοβέπηοηγ ἴο ἐμ6 ἤλοϊ {πὶ {ΠῸΓΘ γγαβ οὐ] 
000 βδιηιοίθδσυ." (Ηοηρὶ, οί, [Οὐπνδ.] 1Π, δῦ) 

ἩΙΒΤΟΞΒΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΤΗΕΒΟΙΟΟΘΙΟΘΑΙ, 

1, Τὴ (Πα Βἱείου οὗ Ηΐδ Κίηράομι οὐ δαγί Οοά 
ἴ6 Ἰοτὰ οὔδη Ῥαιτηΐϊ Εταθα ἰο οοσμο, ψβθη ἰἱ 
ΒΟΘΠΙΒ Ἀ8 1 [(ῃ6 ΥἱΟΙΟΥΥ δὰ Ὀθθὰ ἴοσονοσ ὈΟΓΏΘ 
ὙΥ ἄτοτη ΗΪδ Ῥϑορίβ ὉΥ͂ {16 Βοβέῖ]θ ποῦ], δῃὰ 
[86 ΠΟΙ οτάϊπμδηοοθ οὗ ΗΙ8 Κίηράοπι, δηὰ 1 χταὰ- 
Θουβ ὈοηΘ ΕΓΒ ἴσου δϑαπάοηθᾶ ἰὸ ἴπ6 ρόποῦ οὗ 
ὉΠθ6ΙΪος ΒΓ, ἰἰταθα τὸ {{π|68 οὗ ἰυδρτησηὶ οἢ 
(6 Ββοῦεο οὗ ἐμ6 Τοτγά, {0 δυο ΟΓ Ἰοὴ ἷβ ἴο 
ἸΏΔΙΚΘ Ἰηδηλίδαὶ 81} ὙὯῸ ἐγ} δοϊοης ἴὸ ἐπ 1,ογὰβ 
ΡΟ Ὁ δε 966 1 πὸ α 16Υ οὗ ἀραᾶ Ρ6- 
οἵ δηὰ οἵ [26 ὉηΡ6 116 τ ΒΙοἢ 18 οοῃοοα] θα πάογ 

ουϊιγασὰ ἴοόττηβ δα (ἢ 6 δρρθάγδηοο οὗ ἴπ6ββ, ἴο 
ἰεδὰ ἰο ἐλτ εεές δύπεπέ Τορϑηΐβποθ, δηα Ὀγίηρ πιο 
ἴο βοοὶς δραίῃ δ ΤΩΘΓΟΥ͂ πη ἔσὰθ ᾿ἰνίηρ ΓΆ1ἢ. 

5 Ἕ 6 πού ὯΝ σομίγβοίθα, 85 ἴῃ ὝΡἝ, Να. χχγὶί. 80; 

Ἐν. ἐδ ε, υπὲ “- “ποῖ;" “πίίπουΐ," Ἐν ἢ 275 ὃ, Α. 1, Ῥ. 
667, οοΏΡ. ὃ 200 ὁ, ἰο ψὨΪΟὮ ἐμ οοπίοχὲ ΓΤ ἜΡΘΗ 

2. Οὐΐοσγ οΥ̓Οσ ἱηργθδκίηρ ουὐπταγαὰ ἀπα ἱηπασὰ 
οοσσυρίίου, ἰῃ τ ῖοἢ ἀοαΒ )υἀρηηθηίδ ἃγὸ ἱπῆϊοιοα, 
᾽6 ποίη Ὀαΐ δ οχργοββίοη οἵ [81:6 ΒΟΥΤΟῪ Ὑ ἷ6}} 
ἤθθὴ δηὰ ὈΙοοά ἴδϑἰβ, ἃ εἰχιι οὗ [86 ἀἰϊδίδῃοθ δηὰ 
αἰϊοηδίίοη οὗ 186 ἤδθβῃ!ν ἢρατὶ ἔσοια (οά, υ}]083 
ογοΐῃ (16 ΟΥ̓ 18 Βεασά: “1 ἰϑ {16 [υογά, (δ18 {119 
Τοσὰ μαίῃ ἀοπο," δηὰ ἰμ6 σομῃίδβδίοη 18 τηδι6: 
4Ὑ7ὸ μανὸ ἀοθογνοα ἐΐ ὈΥ͂ ΟἿ 51}5,᾽ δῃηα ὉΠ]688 
ΓΟΟΟΌΓΒΘ ἰΒ μαά ἰῃ ροῃϊΐοποο δηα ἴα ἰὼ οὐ Β 
ὕτϑορϑθ δηά τρογου. ἡἀμπὰ 4}} (18 γγὰβ Ἰδοκίηρ ἴῃ 
ἴη6 ουΐοῖγ οὗ [μδὲὶ ὙΟῸ]6 ΟἷΥ διὰ 118 ἰουὰ 
ἰυλ}} 0, 

8. “Βοίηρ ἴῃ αοα᾽"--ἰηλδὶ ἷα, (6 ππΐοη οὗ πο 
Βοδτί πτν ἐτΝ ἴῃ 180 ἀοοροσὶ ἐἰουπαδίίου οὗ 19 
Ὀαΐηρ, του 6818 186] ἢ ἴῃ πηεβ οἵ ρτϑαὶ τηϊβίοσί πο 
δηα βυβεγίηρ ᾿π 118, (μὲ 1.16 ΘΟΓΤΟῪ δηὰ τηουχῃ- 
ἱῃρ 8 Ὠοὺ τοϑίσιοἰθά ἴὸ ὑλὸ 1οβϑ οὗἨ δα] γ-υτηδη 

ἴοῃβ, λιϊ ἀἱτοοία 86 1 Ομ] ἢ ἴο {πιὸ Ιοββ δῃὰ 
{πὶ ἢ (ὐοά ΒΒ ρτδοίουβ ργοβθῦοοθ, δηα ἰὺ8 Βῃονβ 
{μδὲ ἴογ {86 ἱπηον 11 9 {86 μ]οΥΎ οἵ ἀὐοά δηὰ Ὀ]655- 

688. πῃ οοτασαπηλοη τιΐῃ ΠΠῚπὶ 18 Ὀροοτὴθ {δ0 
Ηἰρσμοδὲ ροοά. Ξβὸ θγθ ἴῃ 118 τοΐγαϊηϊης ΤΌΣ 
τιοῖ οὐοὸσ 1Π6 Ἰοϑα οὗ ψδὲ ἴο {πὸ θ6βϑῖι νὰ8 (6 
Ὠρδγοβὶ δῃά ἀθαγεβῖ, δηὰ ἰὴ ἴΠ6 Οὐ ΡΟ ἢ ΒΟΓΓΟῪ 
ΟὨ]Υ͂ ΟΥ̓́ΣΣ (16 γἱοϊθηοο ἀοπο ἴο ἀοαἶβ Βομον δπὰ 
116 σοῃίοιηρὺ οαθὶ ἢ ΗΪβ πᾶπηρ, 18 γογ θα (Π6 
1ογὰ χορ: “Ἢ γο ἴοσβδβ κοί ἢοΐ ἔἈΊ ΠΟΥ ΟΣ 
ΤΟΙ ΒΟΥ, ΟΣ Ὀσοίδιογ, ἐέο., 18 ποὶ ψΟσΠΥ οὗ τηθ.᾽ 

4. ἘΠῚ δῃὰ ἢΪ8 βοῃ δ ὙΠ 8.6 βῃϊηϊηρ ΘΧΔΙ1068 
οὗ ἴτὰ9 ΠΡΕΤΠΞΗ ΤΕΣ ἴῃ (160 ρίοοπι οὗ ἴΐπ6 ΘΟΥΤΌΡ- 
ἔοι ἐμαὺ τοϊρτιθα ἰῃ {86 ΒἱρἪ-ὈΥΙΘΒΕΥ ἸΔΥΔΠΥ͂ δηὰ 
189 υάρτηοηίβ (μα σαπιθ οὐ 1ἱ, ἰῃ ὑμαΐ (ΠΟΥ͂ 816 
ποῦ ἔδίθη ἀρ σι ὑμεῖς οσσ ἰπίογοδίβ, θυΐ ὑσὶ! 
16 γἱο]δίλου οὗ (11 βαποίπδτευ, ἴΠ6 οοῃίοιαρὶ ραΐ οἢ 
ἀοά Β ΒΟΠΟΥ 88 ὑμο ἰῇ οδί τϊδίοσίπο ; δηα 80 ἴῃ 
μλοθ οὗ ὑηΐνογααὶ οοηΐδίοη δὰ α ἴοπ 
ποι Οοά ἴμ6 Ιχτὰ Ἰο Ρ6Ά}1 Ηΐδ8 Κίπράοπι ἰῃ 
118 ποιά, Ηθ ἢδ8 δ᾽ χαγβ ΤΠ ῬΕΌΡΙΣ 1ῃ βϑοσοῖ, 
ὙὙ80 Ἰοοῖὶς ποῖ οὔ ἱδμοὶσ οὐτὰ ποθ δηά ἐσ θα] δίοῃ 
Ὧ8Β Ιηοθῖ ἴο 6 ἰατιηϑηϊθά, Ὀαΐ ΒΟΓΓΟῪ ταοϑὲ ἀσοΘΡΙΥ 
Δ ΠΟΑΥΠΪΥ {ὑπᾶὸ (16 οπᾶὰβ οὗ Ηἰΐἱβ σύβοὸθ δΓΘ 
ιὰ (16 Βοῦοῦ οὗ Ηΐ8 ἤδῆμθ νυἱοϊδίθα, δπὰ 
[λ6 Αθδῖτγθ οὗ Η18 Κιησάουι ἰῃ οομδιβίοῃ. 

ὅ. Εγοη ἃ βυάδάδῃ ἰογτῖ}]6 ἀραὶ υπάᾶοσ ἰδθ 
ΒίγοΚο οὗ ἃ τρογὶιθα Ἰυάρτηρηΐ οὗ αοα ΤΩΔΥ ὉΒ 8 
Ὀ]οβαθὰ ἀθαὶ ἢ ἰῃὰ 186 ᾿ἰνίηρς ἀοά, ἢ 86 Ποασὶ 
ὈσοδκΒ πῊ [86 ΟἿ: “ἼἸο ἀοὰ Δ]οὁῃ6 [86 φἰοιγ ""; 

ἨΟΜΙΙΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΕΑΟΤΊΟΑΤ,. 

γος. 12. Τῇο ουαϊνγαγὰ εἷρτβ οὗ τιουτηΐηρ, δυο ἢ 
88 ὝΓΘΓΘ ὉΒΌΔ] διπμοησ, (Π6 ΡΘΟΡΪΘ οὗ [6γ86]---7τοπαϊηρ, 
(16 ρδγιθηίδ δπα ρμυϊδηρ 8868 ΟΥ ἀυδὲ οη ἐδμ6 
μιοαα--οὐρῶς ἴο Ὀ6 ἃ βυγθο οὶ] τοργοβθοηϊδοη 
οὗ Υ ΒΟΙΤΟῪ [ὉΣ Ββἷη, ἴῃ σμϊοῖ ἴΠ6 Ὠοατὶ 18 
ὈγΌΚοα ἴο ρΡίθοαβ ΕΥ̓͂ ἰμ6 πογὰ οἵ (ἢ ΠΟΙΥ διὰ 
τ θοῦβ δῃὰ (6 τὮΟ]6 τλδῃ οαϑίβ Π}ΠλΒο ΙΓ 
ΒΟΣΌΙΥ δηα ῬΘὨΣΘΏΥ ἱπίο ἰδ6 ἀσδὶ Ὀεοίογο ἢΪ8 
αοά. [Μεγ ἕδποϊἢι].---ΤᾺ.} Βαΐ, 28 {ΒΘ ὑπᾶοῦ 
1Π6 οργρτοβείοῃ οὗ ῬἢΣ]1ϑιΐηο στα]θ ᾿ῃ Ιβγδ6], (π6Γὸ 18 
ὩΟΎΠΟΙΘ ἃ ἰχϑοο (0 ὕθ ἰουηά οὗ Βυςῖ τοροηίδῃ 
ἢ 6 [6 πϊηίογίαηθ ΟΥ̓ΟΡ ὙΠ ]1οἢ Τη ΘΠ ΤΠΟΌΓΗ 
Ἰαπχθηΐ 18 ποὶ στορασγαθαὰ δηᾶ (οἷῖ 88 ἃ ρυπιβηπηοηΐ 
οἵ ἀοὰ ἴον κἴπ, δῃὰ {{π βιλ]ξηρ μδπὰ οἵ [10 τὶν" 
δου δηὰ ογ Οοά ͵8 ποὶ ἱμογεΐῃ σϑοομῃϊσοα. 

γεν. 18, 5. Βσημιρ: γ8 τχιπὶ ἰδἰςθ σᾶγο ηοὺ ἰο 
ἄο δὴγ {πϊηρ πὶ ἢ ἃ ἀουβίι! οοπβοΐθμοο, {μπαὶ 0 
ΤΑΔΥ͂ ποὺ Βανο ΔΙ αν ἴο βἰδπα ἴῃ ἴϑαγ, Εομι. χὶν. 
23.- -ΤΆοθΘ ἯμῸ ΜἰΠ ποῖ ΟΣ οἂὐ οΥοΣ ἐμοῖσ εἰηδ 



104 ΤΠῈ ΕΠΙΘΤ ΡΟΟΙ͂ ΟΡ ΒΑΜΌΣΙ, 

ἴῃ ἰσὰθ σοροηΐδηοθ ταυβὶ δὲ ἰαϑί ΟΥὙ ουὖΐ οὐοῦ (6 
Ῥυμβμτηθηῦ δηὰ {μοὶρ ταϊδίοσίυμπο, 

ψοτβ. 17, 18. ΒΤΑΒΕΚΕ: Ὑοη τηοη βἷη πψὶϊμοῦὶ 
ἀἰδεϊπούοη, ἀοα αἰθὸ ρῥιιηΐβῃοα πἰιιουΐ αἀἱδίϊηο- 
ὕοῃ, δα αὶ 8. ὯῸ ῬΟΙβοη, αἰ ρηίγ, ἃσο, ΠΟΣ Θ0ἢ- 
αἀἰίου, ΥΥ βάοια νἱ. 7.---Θὁ. ΒΟΗΜΙ0: Τὴ6 ΒΟΠΟΥΡ οὗ 
(ὐοὰ δηά (λ)6 γι βοσυ]οθ οὗ ἀσοἀ τασδὶ ᾿ΐ6 πλοσο οὰ 
ΟΌΡ Βοαγίβ ἰβδὴ Οὐγ ον ΟὨΙ] ἄγοη δηὰ ρατθηίβ.--- 
ΒΕΒΙ, ΒΙΒΙ,Ὲ: [118 ἃ πΟΠάΘΙΑ͂Ι] (ἰηρ [Βα Ἡ Βογοαθ 
186. ῬΘΟρὶθ ὕοσθ 8ὸ μονοσία] δῃὰ δὰ ραϊηϑὰ βμὸ 
ἸΩΔΗΥ͂ ΥἹΟΪΟΓΙΙΘΒ, 89 Ἰοηρ 88 ἀοα ργοίβοίθα ἐβθι, 
ΠΟΥ͂ ΠΟῪ ΗῪ δηὰ Ἰοὺ ὑποσωβοῖ νοι [ς ΟΥ̓ΘΓΌΟΙΊΘ 8]- 
τηοδὲ ψιπουΐ ἃ Βίτυρ,]θ, 88 ΒΟΟΏ 848 ουὐονρ αοά 
ΟΘΆ865 ἴο Ὀ6 Οἡ {μοὶν βἰά6. 1 αοά γῬτοίδοίβ υ8 ἰῃ 
8 ΒρΟ(Ϊ4] ψΑΥ, ἯΘ ΔΓῸ 8. Τηδίοῃ ἴῸΓ ΟἿΓ ΘΏΘΙΠΣΪ685. 
θυ 1 Ηδ Ἰοανθα ὉΒ ΟὨ]Υ͂ [07 8 1101]6 ἴο ουσβαῖνθα, 
1ηΐο Ὑ αὐ ΥΘΆΪΚΏΘΕΒΟΒ 40 γχὸ ποὶ ἔθη [1}}}] 8.0 ταὶ 
ΜΘ τηΐΐθ ὙΠ ΟἿΌΣ ΘΏΘΙΑΪΘΒ ἰῃ οΟὨ ΓΙρυζπρ' τυ ΟὮ 
ἴο ΟΣ ἀονῃ[Ἀ]].---Ἶ)ο δ ταυκί, Πουονοσ, σοραγά 11 88 
δὴ οἤξοι οὗ (οα᾽  οοτηραβεΐοῃ στ θη δ Ῥϑγπλλ 8 Ὁ8 
ἴο θ6 Βῃλϊ(ίεη, ΕῸΓΣ 1 (18 ἀἰὰ ποῦ μάρρεῆ, τε 
βῃου]ά ποί βι}ΠΟἸ ΘΏ ΕΥ̓ σθοορτιΐζθ ΟἿΣ οδἸζηθαα, δηά 
ΟἿΓ γτοδὺ πϑϑᾶ οἵ Ηἷβ δεϑϑιβίβδῃσο.--- [Ὁ 18 απ Βορο- 
ΤΆ]6 δὰ ρ]οσίουβ ἀθαίῃ ἰο ἀΐθ ἔγοπι ΘΟ ΌΓη [ῸΣ 
1π6 Βοπον οἵ ἀοά.--- οτβ. 21, 22. ΒΕΒΙῚ,ΕΒ. ΒΙΒΙ,Ε: 
ΑΒ Β00ῃ 88 ἯΘ 1096 [Π]8 Ῥσϑβδοῆος (606), τὸ (8}] 
ἰηΐο [86 υἱπηοδὲ δ οθθ δηα ἰηῦο ῬΟΥΤΟΥ ΘΒβΉ Βα, 
ΒΟ (αὶ γὙὸ ὁ ὯΟ ΤῃΟΥ6 ἀο ψἢδι Ὑ6 κατε ἄοῃμο Ὀ6- 
ἴογθ. γα δ]βδὸ οϑϑῦβϑα ἴο θὲ ἃ ἰθΥΤῸΓ ἴο ΟΌΓ 6Π6- 
ΤαΪ68; [ὉΓ [Β656, οὔ (Π6 ΘΟὨΓΑΓΥ, ΠΟῪ Γο]οΐοο ΟΥ̓ΘΣ 
οὖσ ἀοίραἑ.-- ὙΥΟΝΡΕΒΙΔΟΗ (1ὰ ΒΑΕΟΒΒΕ1): 80 
του ϑ]οηΐ ἱπ 1βγα6] γγὰ8 ἃ σερασα (ὉΓΣ {86 ρίοῦγ οὗ 
δὰ, ὙΔΊΟΙ βἰγοδιηθὰ ἄονπι ἀροῖ [ἢ 9 ῬΘΟΡΙΘ, 8ὸ 
ΔΘΘΡΙΥ͂ ἱπρ]δηϊθα τὰβ (Π 6 ἰοοσγαίῖο Ὡδί]οη8] οοἢ- 
Βοϊουβῆοθθ {ὑπαὶ 8 ΟΤΏΔη ἰπ ἰγανδῖ}] ἔογροῖ ΠΟΓ 
Ῥαΐηβ, δπὰ ἃ ἀγίῃρ ποιηδῃ [86 (δυστουβ οὗ ἀρδίῃ, 8 
τοοῖδοσ αἀἰὰ ποῖ οομπιίοσίὶ μοσβοὶ ἢ ἴῃ ΒῸΡ ὩΘν-ὈΟΓῺ 
ΒΟ, ΔΠΑ ΒΟΙΤΟῪ [ὉΓ (86 Ἰοβὲ Ἶθνγοὶ οὗ {π6 παίΐοῃ 
ουϊνγοὶσ θα οὐθῃ ΒΟΥΤΟῪ ἴῸΓ ἰδθ ἀρδίῃ οἵ 4 ἔλ ΠΟΥ 
δηὰ οὗ ἃ Βυβραηά, δηὰ (818 1π 8 ἴδ μι γ δηὰ ἴῃ ἃ 
Ρογϊοά ποι τχυβὲ Ὀ6 τοραγαθα 88 ἀθρβθηοζαΐθ, 

ψ ει. 12-.22. Α ἰοντίδίε απὰ γεί απ λοποταδῖε επα--- 
1 1) 1 1Ὰ6 Βυτα}]}6 οομδβαίοῃ “1 8 ἐπ 1,ογὰ᾽ 
ιδ6 βαηά οὗ αοἀ 88 ̓ ΐ βυιϊΐοβ ἀότῃ .8 λοίά δαοξ; 

2) πὶ φομρ]οίο ἀῃβ6 ββἤηοθα ομϑΒ οὐσσῃ σηϊβίοσἔεθ 
δηα χσυΐῃ 18 φυΐδ Τογσοίέεπ, ονεν (6 βμβαπιο ὑσουσμὶ 
ὍΡΟῺ (Π|6 ΠΟΙῸΣ δπὰ (16 Ὡδηιδ οὗ ἀοά; διά 8) “"μ9 
Βιάάδθη στϑη οὗ ἐμ μοαγί, πὶϊι 411 Ηἷ8 δἰσιντηρ, 
ἰὈΣΏΒ ἢ Πγ861 8ΔΊομθ ἰονγαγὰβ ἰμ6 ΒοθΟΣ δηὰ ΕΊΟΥΥ 
οὗ ἀοὰ αδ λΐθ διιργεπιὸ ---ΤΆ ἀξίεαξε οἵ 8 

ἐπ ἰδ6 οοτυί νοὶ οὐ εἶα οοτὶα εὐὐιοὶ ἐδ ἀοδίῖϊα ἰο 
δ ξϊπράοπι. 1) ΤΟΙ͂Σ δαυϑεδ: α) οἢ ἰλεὶγ δἰάο: 

ὉΠΙΆΣΒΙ]η686. ἰοτασὰβ [86 Τογά, ἀγοὶσασυ, 86}1- 
ὙΠ ]1ο ἃ οηΐσαηοθ ἰηίο {86 β σι σι βουὶ αοα, οον- 
ΔΙΆ Ϊο6 δηά βῖρμὺ; δ) οῃ Οὐα βἰάδς ραπίεῖνα }118- 
(1ο6, Δραπάοηῃτηρηϊ ἴἰο (80 μδηῃᾶβ οὗ [μοὶ θῇ θσαῖοβ, 
2 ὙΠΟΙ͂Ρ ὨΘΟΘΒΒΑΣΥ͂ οοπϑεσιέποεδ᾽ ἄθορ Βυτί ἰο {μὸ 
γοί σουλδϊηῖηρ [16 οὗ [Δ] 1}, ἸΏ ΟΥ̓ ἰο (ΠπΠ6 ΒΟΒΟΓ οὗ 
Στὸν Βθδηη6 Ὀσουριῦ ὈΡΟᾺ 
8) 

ΗΒ Ἰδῖὴθ 80 σχηυςὶ ἰδὸ τροτο.--- ἩΡ 
ἐζας τς ἐμυμᾷ αὐ ορὸ μέυ τκν: 1) Ιῃ (86 ἑππὲν 116 οὗ 
19 ῬΘΟΡ]Ο--ΟΥΤῸΓ δηὰ μοίοσοαοχυ, σμοστο [89 
Πρπὶ οἵ Ἠίβ τονβαϊοὰ ἰγυτῆ ἄσοβ ποὺ βμίης, βἰὶῃ ἀπά 
ὉΠΣΙ ἢ ὐθουβηοββ, ὙΠΘΓα ἴθ σὸ 8 ἃ Ιδοκ οὗ (81 ἢ] 
οδοάϊοποθ ἰὸ ΗἯβ μοὶν Μ2]11, βρὶ τὶ Δ]- τ ΟΣ] 
ὙΤΟΙΟΠΟΟΏΘΕΘ δηὰ χυΐῃ, τβοτο αοα χηυπίὶ ὙΣ18- 
ἄταν Ηϊ8 ἸΟᾺΒ ῬΓΟΒΘΏοΟ; 2) [ἢ 86 οἰεν 118 
οὗ {86 ΡῬΘΟρΡΪθ ἰῃ γοϊαίίοη ἰο οἴμοσ ὑϑορ]οβθ, ορυ τϑϑ- 
βίοῃ δηά βιθ)θοίίοη, ἰπἰγοἀποίζοη ἴτοπὶ πὶ ποὰΐ οὗ 
οι] βθπθθθ πὰ ἱπηπηγΑ]  Υ, Ἰοδα οὗ {μον σοοὰ 
ὨΔΙΏ6.---Τῇῆο οτγν, ]ολαδοά, ἰδὲ σίοτψ ἐξ ἀερατίοα ὕγοτα 
προ Εὲ Ἢ “ ἩΠΙΟΝ 1) 88 8 τρνηθνς αν, ἰδ 
στουπαοά ἴῃ {(Π6 ῬΓΟΡΟΣ σϑοορηϊ θυ οὗὨ (Π6 δαειϑα, 
στεαίπεεδ δὰ ΠἸᾺΣ λὐδόμσὶ οὗ [86 χυὶπ δὰ πχοιομβοά- 
688. ΜΠ ΙΟΝ σΟΙὴ6 ἔγοτῃ Ῥεῖηρς δραπαοηθὰ ὈὉγ Θοά, 
δηαὰ 2) 85 δὴ αὐραξεηπΐησ οΥν 18 ἀραΐρστιοα ἰο δΔἀταοῃΐβἢ 
ἴο ϑαττιοδὶ τεροηίδῃοθ 8πά γοϊυσηίηρ ἰο (86 1. οτά, 
{πὸ ἐμ Ἰρῃϊ οὗ ΗΠ18 “ΙΟΣΥ͂ ΤΥ δζαῖη Ὀγοδκ Ἰοσ ἢ 
ουί οὗ π6 »]οοτχα, 
δι τ Ἐρεν Τϑ ρίουβ πῖΐ ΩΓ ΕἸΩΘΕΒΕΡ: 1) 

οὐδ, (μου ΨΩ ἰῃ δὴ δρθ οὗ ἜΏΘΓΑΙ ΘΟΥΤΈΡ- 
οη. 2) ἴω ΙΥ γίουβ, ἐδβουρχ (16 πῖὶΐ οὗ 8 
ΒτΟΘΕΪ ὙΠ οκο Ὠυβθαμά. 8) 80 ρίουβ, ἰπαὶ 'ῃ ΠΘΣ 
ογουΐ ρτίοῖ 41} οὐ μοῦ βίτο ϑϑ!ρΒ Ο͵Ο Εὐ78}- 

Ἰονγϑὰ ᾧὃὈ}: α) ταδίοσγῃδὶ 166] ηρ, δ) οοηϊυχαὶ δὰ 
8114] θα ηρ, 6) ρΡαϊσιοῦςο θα ϊηρ.---ΤῈ.} 

ΠΙ. 76 Ατᾷ απὰ ἰδε Ῥ᾿λ κίε. ΟἾδρ. Υ. 1-Υ͂ΤΙ. 1. 

1. ΤΉ Ομαδιϊβοτηθηὶ οἵ ἰ(λ6 ῬΕΪ] δ ΐπαβ ἴος (λ6 Βδιιοναὶ οἵ {μο Ασῖς. 
ΟΕ». Υ͂. 1-12. 

1. Αἧ μ0 ΡΒ) ἰϑιπο65 ἰοοῖς [6 διᾷκ οὗ αοά, δῃὰ Ὀτουρὰν ἰἃ ἔγοια ΕΘΘΏΘΖΟῦ υπΐο 
2 Αβῃαοά. Ὕμοη [Απάὰ] {86 ῬἈΒΙ]Ἰδιπ65 ἰοοῖς ἐπ διεὶς οἵ αοά, {μὸγ τῶν Ὀτουρδί 
8. 10 ̓ πίο (86 Ὠοιθο οὗ αροῃ, δπά βοὺ ἱὺ ὈΥ͂ Πδροη. Αμπᾷά ψβθὰ [οπι. ψ Ὦ 6] ὑμ6γ οὗ 

Αϑβαοα δγοβθ ΘΔ ΕΥ οὐ ἰδ τηοττον,7 [{Π8. ἘΣ μα βυ ας θάροη 8 [Ἀ]]6Θὴ ΡΟ ἢ 18 
ἴχοθ ἴο 86 οδυίῃ Ὀοίογο (ἢ δὐξκ οὐ 86 [οτὰ [6 ΟΥ̓Δ]. ΑΠπά {Π6γ ἰοοκ Πάροι, δηα 

4 βοὺ ἷπὶ ἱπ μἷβ Ρ]8δοθ ἀρδίῃ. Αἀπὰ πβθῃ [οπ|. Τ᾿ 6}] (Π6Υ ΑΓΌΘΘ ΘΑΓΪΥ ΟἹ [ἢ ΓἹΠΟΙΤΟΥ͂Ν 

ΤΕΧΤΌΑΙ, ΑΝῸ ΘΕΑΜΜΑΤΊΟΑΙ,. 

3 ἴνοσ. 3, ἤοτο Βορί. ἱπβοτγίβ: “δηὰ νϑηΐ ἰηῖο 
1 Γψόγα. 2 δὰ 4. ΤΠ ἴα υουθαὶ γοροιἰοη ἰᾳ φαΐίο ἴδον ἰδ 9 τηδῆθον οὗὔὕἩ Ἡθῦτγον Ὠἰκίοτίοα) πτί(ἰπ6.--Τὰ.] 
Ν τι β ΟΠ δ Ποῖ!86 δηἃ δαν,"--- ΥΟΤΥῪ ΤΒΗΣ οχρίδηδιίου, Ὀσὺξ, ῸΣ 

(δὶ Υ ΣῪ γοϑθο, βαρ οἰ ουΒ ἃ8 ἐἢθ ΡΣΟΌΔΌΪΘ δα ἀἰλίοη οὗ α οοργίϑε οὐ δῃποίαδιον.--- ἴὰ. 



ΟΗΑΡ, Υ. 1-12. 10ὅ 

τοοτηϊηρ, ἰ [ἴπ8. Δη 4] Ὀ6 8014, Πάρσοι ᾿ψγ88 [8116 π ὑροὺ ἷβ ἴδοοθ ἰο ἴ[Π6 στουῃα [Θ6871}]} 
Βείογθ [86 δῖ οὗ ῃ6 Ιογὰ [ΨΦοιονδ]}, δὰ (86 Βοδά οὗ Τϑάροη δηα Ὀού ἴ.6 Ρ8] πὴθ 
οὗ δῖ Βδῃα 3 ψγὸ ουΐ ΟΥ̓ ρου (μ6 {ΒΓ βῃ0]α ; ΟὨΪΥ ἐδ σίμηιρ οἵ [οηϊι. ἴμ6 δίαταρ οὔ] 

δ Ῥάᾶσοη 88 ἰοΐν ἴο ῖα. 1 Θγθίυγο ἢ ϑτμ6ν ἴῃ6 ργιθβίϑ οἵ θάρος, ΠΟΥ ΔΩΥ [δύ ΘΟμλθ 
ἰπῖο ασουβ Ὠουδο, ὑγοδα οἢ [86 ὑμγοβῃο]α οὗἨ Ἰλάχοη ππίο {ἰ18 ἀΔΥ. 

6 Βυϊ [Δπα:] (6 Βαῃὰ οὗ (86 [οτὰ [96 μον 8}} 88 θαυ Ὺ ἀροη {μ6πὶ οὗἨ Αβῃάοά, 
δηὰ [6 ἡἀεϑίτογοα (Π θὰ, Δηα βπιοῖθ ὑπϑυλ Ν᾽ 1 Θιμογοάβ [ὈὉ01185], δυόη, [οπιὶ. ΘΝ 6} Α8}- 

ἡ ἀοά δηὰ {μ6 οοδβίβ᾽ ὑμβογοοῦ Αμπά σψβοπη' [ὁη|. 68] {86 τηθη οὗἨ Αϑῃαοά β8δνν (ῃδὲ ἰΐ 
ὙῈ8 80, [ἴπ8. 847 Π60} βαϊά, ΤῊ δῦκ οὗ [6 αοἀ οὗ ἴδβγϑοὶ 88}8}} ποῖ δοϊὰθ ψ 0} 8, 
ἴογ 58 ἢδηά 18 βοῦθ Ὁροη 8, δῃα Ὡροὴ Ὠᾶροη οὐν σοά. [1πη8. 4] {Π6Υ βοΐ [Πογο- 

8 ἔογα [οπι. {μγϑίο τ] δῃὰ δι μβογοα 84}1} ὑπθ ἰογὰβ οὐὗἠἨ {μ6 ῬΗΜΠ]1Βέμο8 αηΐο πο, δμὰ 
βαϊὰ,  βαΐ 8}8}} τὸ ἀο ψ|} {86 δὶς οὗ (86 (οά οὗἉ Ιβγβ6] 7 Αμπάὰ {Π6Υ δηβνοσοα 
[8814], 1.δὲ 016 ΔΥὶς οὗἨ 180 ἀοἂ οἵ ἴβγϑοὶ] Ὀ6 οδγτιθά δροαΐ [γϑηονθα] υπΐο Οδ(}. 
Αηά ὉΠ 6Υ σαγτγὶϑα [γτϑηλοΥ6Ὰ] ἰδ 6 τὶς οὗ {86 αοἀ οὗὨ ἴβγβ6] δϑουΐ ἐλίιλον [οπι. ἀθουΐ 

9 {8 6γ]. Αμὰ ἴὃ νὰ8 δ8ὸ [Δα ἴὑ οαπιθ ἴο 0838] ἐμαί, αἴνονυ {86} δά οδυυίεᾷ ἰδ δρουΐ 
τοπιουϑα 10], [86 παπᾶ οὗ (9 [τὰ [Φ6Βονδῃ} 88 ἀρδιηδί [86 ΟἸΥ ΜῈ ἃ ΨΘΣῪ τοδί 
οαἰγαοίίοι [ ; ἐλόγα ιὐαϑ ἃ ὙΘΥΥ στοϑὺ οομδβίογη δἰ! ἢ]; δηα [6 Βπιοῦθ [86 τγθ [ρ60 |Ω] 

οὗ {86 οἱΥ, ὈΟΓΒ 8π18}} δῃὰ στοδί, δηὰ {Π6Υ Π8α ΘὨΙΘΓΟΩΒ ἱπ {Πα ῖγ βθογοῖ ραγίϑ [πὰ 
θ0118 ὈγοΚο ουὸ ου [8601]. Τπογοΐοσο [Δ.π47 ὑπο βοηΐ 1Ππ6 δύκ οἵ (ὑοά ἴο Εκτοη. 

10 Απὰ ἱἰξ οσϑπλθ ὕο ῥ888, 88 {1160 δῖ οὐ (οα οϑιὴθ ίο Εκγοι, [μα΄ (80 ΕἸΚΤου (65 οτοὰ 
ουΐ, βαγίηρ, ΤῊΉΘΥ μᾶγὸ Ὀγουρηΐ δθουΐ [οπι. δου 7 (86 ατὶς οὗ [89 αοἀ οὗἉ ἴϑγδ6] ἴο 

11. υϑ [π|6], ἴο ΒαΥ υβ [π10] δηὰ ουὔν [ΤΥ] ΡΘΟΡΪΘ. [44] (ΠΥ δϑϑηΐ δπὰ ρμαϊμογοά 
τοσοῦ} Ὁ 411 ἴῃ ἰογάβ οὗ ἰῃὩ0 ῬΒΠ]1βέπ68, δΔηα βα]α, βϑηα ἀυσΑΥ [86 τὶς οὐ μ6 σά οὗ 
ϑγβϑὶ, δηά ]1οὐ ἰδ γὸ δρβίη [τοί γη} ἴο ἷβ [118] ον [οηϊ. ΟὟ] ρ]806, ἰμδΐ 10 ΒΥ ὺ8 
[πι6}] ποῖ, δῃηα ΟΌΓ [ΠΥ] ὈΘΟΡΪΘ; ἴὺ1 {6 γ0 Μ88 ἃ ἀ686}γ ἀφδίγυοίΐοη [σοῃβίθγῃ βίη] 

12 ττουσδοῦς [18] 411 116 οἷ; 186 Βαμα οὗ σα νγὰϑ ὙΘΥΥ͂ ΠΘΑΥΥ ἴμβοσο. Αμπά 186 
ἸΏ6ῃ ἴδαὶ αἰοα ποῖ Το γῸ βιελιυύθη 10} [86 Θιρογοάβ [Ὀ0]]8]; δηὰ (6 ΟΥΥ οὗὨ {86 ΟἷΟΥ 
ψοηῦ ὉΡ ο Ὠρδνθῃ. 

ὃ [Κάασυ. 4. 1Τὲ δθοπὴ8 Ὀοέϊον ἐο ογἰξ ἐπ :8 ὀχρ᾽ δηδίοσυ ΡΏγαδο, ὙὨ ἢ 16. ποῖ Τουμηὰ ἴῃ ἐπ ΗδΌ., Δηὰ ἰο Ἰοαγο ἔῃ 
τοτὰ ΟὨ" ἴο ὍΘ οχρίαἰποα ἰἢ πο οχροβίτίοη ; ἴον, "που ἢ [ῃ 9 ῬΉΓΑΒΘ ἰ8 ΡῬΓΟΌΘΌΪΥ σογγϑοὶ (εθ0 ΕἸΣΙ ΒΠἢ 8 
δεοουηῤ οὗ Ὠαχοη), ἰζ ἰΒ δὐ}}} δὴ ἰηἰογργοίδίίοη γαῖ ΠΟΥ {8} ἃ [ΓΒ 8] 0] ΟΏ.--Τὰ. 

4 [γὸγ. 6. Το ἰοχὶ οὔ πο δορί. Πογοὸ ἀονυίαϊθα ἀδοίάοαϊν ἔγυτη πο Η6Ὁ.; (ὼὸγ αἰϊοπηρίδ 0 γϑοοηοῖϊο ἐπ ἔνγο 866 
τηϑηΐϊαδ δηὰ Θ᾽ πδῦδβοπη, ἐπ ἰοοο. ὙΠΘΓΟ ἰπ πὸ μοοὰ ατουηη, μΒοναγνοῦ, ἴογ ἀοραγίίης ἔτοπι ἐπ ἩΗ6Ὁ.--Τ .] 

δ γεν 8. ΤῊ γϑγβϑίοῃϑ ἤϑσὸ ἃ}} 90] 0 [Π6 Οϑγὶ ἰδδογένε, ἘΠ ἢ σγσογὰ τηοδὺ οὗ (ἤθτὴ ἰθκο ἰὸ τηθδῃ 8 ραγὶ οὐ [ἢ 9 
ἡγν μοδίθσζίογα), βῃα ποῖ ἃ ἀΐϑδαβο. ΟΠ δ)ὰ. δηὰ ϑ0χσ. ἤανϑ [Π}8 νοῦν ψόοσα, ΟὮδ]α. “ πηδγίβοιο," Βυγ. “ ρμοβίογίογα," 

ΤΆΘΔ.9 “ Ῥοθίετίο 
ἀδϑόθηον 

“ 96665.᾽" ]ᾳ. “1 βϑοογρίοσὶ ποδία," ῬΆ ΠΡΡΑΟῺ “ ΒΟ Πα ΟΊ] 6." Θοίχοῦ δἰ πΠῈ 5 ἴθδὲ τη6 οΙὉ 
. δηὰ τὸ ον 8 αἰποᾶδο οὗ [παὺ ραγὺ οὔ τῆ Ὀοάν, [Π 6 ὉΠΑΠ ΚΘ οὗ τοδαίηρ Πὰν ης ὈΘΘῺὴ τηβὰθ ΓῸΓ 

8 ΒΗ6. 
τη6 Οοτγὶ πιϑδὴϑ Ὀοΐῃ ἃ ἀΐβοδϑθθ δηὰ ἃ 

ἰθ. ΔΒ ΡΓΟΌΑΌΪΥ ἴῃ γϑϑβοη οὗ ἔπ ἐἤδηρο. Ὀυΐ [η0 ΘΙΠ Ὁ ΒθοῖὴΒ ἴο πηθϑὴ ἴΠ6 αἰδβθαβο, ψ ἢ ἱ]θ 
τὶ οὔ ἐπ Ὀοᾶαγ. Νὸο οχρίδηδιίοῃ ἢ γοὺ Ὀθϑῃ μίνοη οἵ ἐπ γχγοδαίηρ οὗ ἴῃ 9 

Βορὶ. “2 ἱρδ᾽᾽ (ναῦς); ἰδ ΤΏΔΥ Ὀδ6 ΕἰΤΩΡΙΥ Δ ΘΥΓΟΣ οὗ Γδηϑοσί ρίϊοη [ογ ὅδρας, ν᾿ Πίσῃ ἰ8 Του πρὶ ἰῃ νου. 9.-- Τα.) 

8 ΓΨγοΣ. 1. Τῆο νογὰ “ οοδϑδίβ,᾽" ὑοΐ ΠΟῪ υϑοὰ ἰῃ (8 ογἰ βίη] δϑδα οὗ “δία θβ," δ88 ἤθσϑ Ὀθθῃ γοίδίμθα Ὀθοδϑι5θ 

οἵ (6 ΟΥΠΟΌΙΗΥ οἴ Βηάϊηρ ΔηοΙΠΟΥ ΘαΠΔ}}ν χοοὰ τοηδογίης οἵ ὑπ ΗθΘΌ. νογὰ ( Ὁ3.2..--Τα. 
1 (νὸν. 9. Ετάτηδῃῃ : "ἴσν στόεδενη, δολγεοῖον," Ὀμΐ ἰὲ [8 ὈοίΐοΣ, ψὶ ἢ [6 γοσβίοηβ, ἰὸ ἰακοὸ ἐξ δ δὴ ἰηἀδοροηάθῃς 

“--ΤΕ. 
δ (γεσ. 9. ἔκ. Α. Υ. ἰακον ἴθ γτοσῦ ὝΠΟ) 65. ὝΠΟ, “ σοποραϊϑα," αι [ῃη6 σοηπῃροίΐοη ἀοθ8 ποὲὶ ἕβυοῦτ (ἢ 18. 

ι1ϑ᾽ δυχαοβιίίοη “ Ὀγοῖζο οὐἱ " ἰκ δΔἀορίϑα ὃν Εταἀπηδηη, δηα δοοῖηβ Ὀςπΐ, θὰ ῬὨΠΡΡδοη. ὕγοτη ἢ 6 ΑτδΌ. σοοῖ 
υἱοῦ σοβθη. ΘΟΓΊΡΩΓΘΑ, ὁλαίαγα, “ ᾿Ακρ Ρθίοτβ “ γΟΙτΟ," δ8 ἰπαϊοαιίης τἢ6 οὐἱπιὶ παιϊίοη οὗ ὑπ 6 αἶθ68560-- 
απίυνοολεκ ἰπδιοοὰ οἵὗὨ λεγνογότχοολεν. ῬὨ ΝΠ ΡΡϑοπ Β σοηδοσγίῃρ 58 οἰ τ] κίον Ὀοίίοσ ἰοαηἀ θά, θὲ ἀο685 ἢοἱ 80 Μ6]] 
δυΐὶ ἐῆ οσοπηηθοίίοη.--Τ.} 

9 [γ;. 10, ΤΏΘ δίῃ. ΒόΓῸ ροϊπὲδ ἰο ἰὴ Ῥγΐῃοθ ΟΥ οὐ ΟΣ ῬΟΣΓΒΟῺ ὙὮΔΟ ῬἨΔΒ ΒρΟΪΚΘΒΙΏΔὴ [Ὁ ἢ 9 ΡΘΟΡ]6.--Ἶπ.] 

ΤΟΔΠΥ Πο]α Ὁγ [ἢ 6 Ταγδο θα, που {πὸ ῬὨ1]116- 
0}ὴ68 ὙΦΙῸ δ᾽ ὕπηθθ βυ]οοῦ ἴο 1116 1Βγδ} 1165 (7058. 
ΧΙΙΊ, 8)--ὦ τὴ 1]6 ἴτομι ο 868, ΠΟῪ {6 {1{||6 γ]}- 
Ιαρε Ἐβάυά, οἡ 8ῃ οἰοναϊζοῃ οὐ ἰῃ6 γχοδὰ ἴζοτῃ 
᾿απιηΐα ἴο αδξα, Ὠΐηθ τὰ ]66 βοιϊῃ οἵ Φαιηηΐδ, 
δηα δρουΐ ὑμἰγίγ-ῖντο πι}} 65 οσῖ οὗ ΟΔ2Ζ8.---Ἶ 6Γ. 

ἘΧΕΘΈῈΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΊΟΑΙ, 

γέετα. 1-8. «εδλουαδε ἀεπιοπδίγαύίοη, οἵ ΡΞ 
αραϊπεί (δε Ῥ᾿εἰίδίπο ῥδαίλιοηΐδηι. -- Ἅ ἐτα. 1 564. 
τοι ἘΌΘΣΘΞοΣ ἴο ΑαΒᾶοά.--- Οὐ {86 δηίοἰ- 
Ῥδίοσυ 086 οὗἩ [Π6 ἢδπιὸ ΕΘΠΟΣΖΟΥ, Ὑὴτἢ τοίσθηοθ 
0 «ἢ, Υἱῖ. 12, 566 οἷ. 'ν.1, Αδμῃάοά, ᾿Αζωτος, θὁῃ6 
οἴ (86 σΔρ Α] εἰε8 οὗἩ {86 ἔνγο ῬἈ]1βπ6 ῥὑγίποοθ 
δοβῆ. χὶνὶ. 8), παπηϑὰ ἴῃ οἷ. νυἱ, 17 δ ἐμαὶ βοδὶ οὗ 

} ΜΟΓΒΕΙΡ, ΒΊΟΝ σοπγο8 ἤτεϊ ἰο θ6 οοπείἱἀοσοά 
ἴῃ ἴῃ οουτδα οὗ {8 παδγγδαῖνο---δοοοσάϊπρ ἴο 
ὅοα. Απὶ Υ.. 1, 22 ἃ Ὀοσάογ-οὐἵγ οὗ δῇ ; δοοογά- 
ἰησ ἰο Φοδῆ. χν. 46, 47, δραϊσηοα ἰο (μ86 Τυΐρο οἵ 
πάλῃ (Φυάδη τᾶ ἰο γϑοοῖν “οὶ ΕΚΤΟΩ οα 
διὰ πεσίγανὰ 8}1 [μδὲ Ιδὺ πθὰῦ Αβπαοά, δηὰ {Ποὶγ 
[Αεβάοας δπὰ ΕἸγουΒ] υἱ}]αρ 68), Ὀὰΐ ὭΘΥΟΣ 

2. θὴ9 Βοῦδο οὗ δ β ΟΣ ἰ5 {6 ἰοΤρ0]6 οὗ ομ6 
οἵ (6 ολύεῦ Ῥλιειείννο αἀεὐξίσδ, ΤΟΥ τ πῖο ἢ ἴΠ6γῸ ὉΓΘ 
Ῥίδοοβ οἵ ποσγβῃϊρ ποὶ ΟὔἹῪ ἰῃ Αβδμιάοά, Ῥυὶΐ 4]80, 
ΔΟΟΟΓΐηρ ἰο ΦΘγομθ οἱ 1588. χὶνὶ. 1, ἴῃ (Π6 ΟΣ 
ῬὨΙΠ1]ση6 οἰκῖοα.; Ὀαϊ, δοοογάϊΐηρς ἰο ΨΦυάρ. χνὶ, 
23 644.,) ἔθ γα γγ88 δου δ ΠΥ 8 ΟΘΠ ΤΆ] ΒΑ ΠΟΙΌΒΙΥ ἴῃ 
Οατα, πἴοτο, δῆοσ (86 οδρίυγο οὗἨ βϑαπηβοῃ, (Π6 
ΓΊΏΟ6Β δηά (6 ΟΡΙΕ ΔΕΘΘΙ Ϊοα ἰο ΠΟΙ] ἃ βδοσὶ- 
(6 8Δηα ἴδαβὶ ἰη ποῦοῦ οὗ Ὠδαροῦ 88 86 δΌΡ 

Βοβίονγο οὗ ἐμ ῖν υἱοίουυ οὐοὸσ βαίθβϑοηυ. ΑἸοηβ 
πὶ [16 πιαίδ ἀοἰςγ, 8 οοσσοβροηάϊηα {επιαὶς ἀοΙΥ͂ 



106 ΤΗΒΕ ΕἸΒΗ͂Τ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΑΜΌΕΙ, 

γί8Β, δοοογαϊηρ ἴο Ὠοδογυβθ, πουβὰὶ “811. 
Ὀγ ἴ.6 ϑ'γγίδῃβ ᾿ογοοῖο ἡ νθιδοντε ἅμ» 1818 
1 ἐκρ ατε ἀμεάρτα θθια ἀρρρὶ μὲ ἃ ὙΟΙΔΏ, δηα ἰϑστηὶ- 
Ὠδίθα ὈΘΙΟΥ 186 νγαὶβὺ ἴῃ {86 [81] οὗ ἃ ἤβῃ, βο (16 
βία οὗ άρόοῃ, τ 0} ἰῃ γοσβ. 8, 4, 18 ΟΧΡΓΘΕΒΙΥ 
ΤΟΡΓοβοηίθα 848 τηδΐο, μδὰ Ἃ μυπδὴ μοβδά δηά 
Βδηαβ, δῃά 8 βευσδοαν; Ἀ6 ἰβ (ἢ Ὶ 
88 ἃ πιαγῖπε ἀΟΙςΥ, [1.6 Βγταθο} οὗ (16 ἔγυ  ] 688 
ὙΈΙΟΝ 18 τοργοθθηϊθα ἴῃ 186 δ]θιηθηΐ οὗ νδίθσ ΟΥ̓ 
{π6 ἔβη, || (π6 ἘΡΟΣ ΟΒΙΒ5 ̓ Ὡδάκων, (ομΡ. 
Μονοιβ, ᾿εϊϊσίοπ ἀεν Τλόπια. 1. 143 κα., 5890 κα.; 
ϑίαγκ, Θαζα πὰ αἀΐε ρλιεϊἐδίἄϊδοδα ἸΚἀδίε, «6ῃ 8, 
18δ2, Ρ. 274 9ᾳ. ΤῊΘ Ὡδπ16 18 ἰο 06 ἀογὶνοα, μοὶ 
ἥτοια 12, “ ρταὶῃ" (ῬΆ11ο ΒΥΡ]. ἴῃ Εν. ἔγαρ. 
ΒΡ. 26, 82, Βοομεαγί, Ἡΐδνος. ἵ. 881, Μονϑῖβ ἴῃ 

ναηρ. 1, 10, βδῃοῆοη.,, ἤασπι. οἄ. Οτοεϊϊι νΑρΝΝ 
Ῥ πίε, Ὁ. 405 δ) πίτῃ Βυηβοη, Ἐπ] ἀπά Τϊεβίο 
(7Ζαλτὸ. Λὲρ ἀσιμεοο Τλοοὶ., 1860, ». 726), δοοοτάϊης 
ἴο νοῦ Ταροῦ 18 {86 ροὰ οὗ Ἰἰδηά-ἔτυ Ὁ] 686, 
οὗ δρτϊου γα, Βυΐ ἔτοπι ἀασ Δ, “888 (ὙΥἹπον, 
8. υ). Οὐ ΚΙΩΟΙ ἢ Β ΤΟίδσοποθ ἰὸ δὴ οἱὰ 
ἰγδαοη: “119 βαϊα, ἐμὲ θάροη μδὰ [86 ΌσΣ 
οὗ ἃ 5} ἔσο (16 παγϑὶ ἀότῃ, δὰ νγ ἐπ οσοοσΘ 
9811 ἃ Ὦ, δὰ (6 ἴοτγπλ οὗ 8 χιδὴ ἴγοπῃι ἰδ9 
ΒΑγ6] ὑρ.} Οολρ. Ζ. α. ΜἅΆΠΙοΣ ἴῃ Ηόογζορ, Ἀ.- 
ἘΠῚ11. 256 βᾳ. Τμοηΐυκ δηὰ ζ61} σϑοορτῖζο ἰἢ}18 
ἀξέροθλες ἴῃ 8 ἤσυγο ἴουῃμα Ὁγ 1,ἀγαγὰ δἱ Κῆοσ- 
Βαρδά, (6 ὉΡΡΟΙ ρμδτὶ οἵ υ]οθο ὈΟΟῪ Τορσοβοηΐβ 8 
Ὀοαγάθα στηδη, δαοσποὰ τὶ 8 του 8] ογοόύγῃ, (μ6 
Ἰοῦσοσ μαζί οἵ (ὸ θοαῪ ἔχοιμι {86 πᾶν] οἢ συῃηΐϊηρ 
ἱηίο {πΠ6 ἴογτῃ οὗ 8 βεῦ θαπὶ δος : {πὶ (818 
ἦβ ἃ ΤΔΙΪη6 ἀοὲ ἐγ ἰΒ Ὀαγομα ἀουθί, βἴποθ ἢ6 18 
ΒΓ ἰηρ ἰῃ {(Π 6 Βο8 δηᾶ βυστουῃάοα ὉΥ 81] βογίβ 
οἵ Β68-Ῥοδβίβ (1 αγατγά, δύπευο ὑπ δεὶπδ εδεττέδίε, 
σσιῃ. οα, οὗ Μοιβεηοσ, Ρ. 424α. [Νίπονο δηὰ 19 
ΤΟΙΏ818]). 
61} στρογ σορδυκε: κΑ8. {(π18 το] οὗ, δοοοτά- 

ἷπρ ἴο 1 γαγὰ, Τορσοβοηΐὶβ 8 Ρδ1]6 Ὀούσθεη 186 
1 ΠΑ: βηΐδ οὗ (6 δγτίδη οοαδὶ ἀπ δὴ Αβαυσίδῃ 
Ἰπρ, ῬτοθΑΌ]Υ βαγροη, 0 μδὰ δ μαγὰ βίγιρρ]θ 
πν ̓ ν ῬἈ1]θέϊη6 οἰ 65, ΘΒρ οἶδ} }γΥ Αδμάοα, 1ἰ 18 
ΒΟΔΓΌΘΙΥ ἀουΡ ] ἐμαὶ γα ΠΟΓΘ ἤδΥΘ ἃ Σορσοθοηΐδ- 
τίου οὔ (6 ῬΠΣ]ἐβίῖπθ ῃ᾽᾽ ((πιπι. ἐπὶ ἰοοο). " --- 
ΤῊο ῬΕΙ δἰ πμ68. δβοσὶ ΠΟΙ͂ υἱοίοσυ οὐοὸρ 186 
1δγϑ 168 ἴο ῃ; ἱπογοίοσθ ὑμ6Ὺ ὑγουρῃς (ἢ 6 
ΔΙ 88 γοϊδνυθ οβδσϊηρ ἴἰο 18 ὑθῦρὶθ, πῆγα, ὈΥ͂ 1ΐ8 

ἸΟΏ ὩΘΑΓΡ Ἦΐδβ βίδίαο, 1ὑ γγδᾶ8 ἴο βοΐ Τοσί ἴον {86 
Η1Ποπθ68 ὑπ βυδ᾽]οσου οὗἨ (10 αοά οὗὨ 1βγ86] ἴο 

186 ΡΟΣ οἵ ἐμεῖν “ κοα᾽" (νοσ. 7).-- σῬαἱ (86 ονεγ- 
ἑΐτου οὗ ἰμ6 ᾿τηᾶρθ, δῃα 18 σεοιπιδεπέ Ῥοδίδίοπ ΟἹ. 
Δι ἴδοθ δοογα (δα ατὰ (--- Πῃοοἀοτγοῖ: ΠΟῪ ΒΑ 
ἐποῖν αοἄ βῃονίηρ (μ6 ἴοστα οὗ πογβῃρ, τής προσ- 
κυνήσεως ἐπιδεικνῦντα τὸ σχῆμα---, Ὑ88 ἴο δ6 8 
εἶχη ἴο δοιὰ (μδὺ (Π6 Οοα οὗ ΙΕΓ86] γψαβ ποὶ ἰμ6 
οοπαθογοά, Ραὶ {μὲ θείοτο Ηΐπ, τἘο ᾿δὰ ἰθαρο- 
ταν ἀρ! νοσοὰ [βγ6] ἰηΐο [89 μαηᾶβ οὗ {6 ]γ 
ΘΠΘΙ168, ΟΥΟΣΥ͂ ΟἾΒΟΙ ΡΟΥΘΣ τουδὶ δῖ κ ἰπίο ἰῃθ 
ἀεὶ, ΟΥ̓͂ Βοῖ ὉΡ ἰδο επἰδίῃθ δραΐῃ ὉπάοΣ ἰδ6 
Σπαργοββίοη {πῇ (16 οδυβο οὗ [86 ΟΥ̓ΘΥΓΕΓΟῪ Ὑ88 
δὴ δοοιἀθηίαὶ οὔθ. Βυϊΐ ἰπ ἐμ [Ὁ]οσίης πἰρσιιΐ 
Ὡοῦ ΟἾΪΥ 8 {πὸ ρῥγοαείγαίΐοῃ οὗ (86 ἱπλᾶρθ δὶ ἴἢ9 
ἴοοί οὗ ἄς δτῖς τοροδιϑα--ἰῦ 18 θθβὶ θ8 τυ ἢ] ἱρὰ - 
186 μοδὰ δηά {π6 μβαπάβ δὸ οσμέ οὐ (ποὺ “Ὀσόκοϑῃ 
οΒΡ). ΤΥ ἀϊά τοὶ 116 “ἸΛοταγαὰβ (μ6 {ὨΓ ΒΘ 014 ;} 

1 18 ἔστιο, [816 16 18:6 ῬΤΌΡΟΥ τοδῃϊηρ οὗ ὃν, δαυΐ 
ἦς αἰδθο βίψι θα χεσὶ, ᾿ποίοδα οὗ πιονοπηθηΐ, δηά ἷβ 

4 Ὦ ἯΔΒ ὈΓΟΌΒΌΪ οΥἰ κί Δ} δὴ οἱπἱ ΒΟΥ] ο δ ἢ 
δελ εν ΤῚΝ ἡ 

τού οῃ,᾽ “8ι; οομρ. 1 ὅπηι. χΥ͂!. 8, Ὀουξ. χνὶ. 
6. 1 Κίηρβ γ11]. 806. Ετοιὰ νοῦ. δ ἰξ 15 οἰθαᾶσ {δὲ 
186 ραγίβ ουὐ οδ᾽ ΙΔ οπ (μ6 ἰπγοβῆοὶὰ, δὰ τ ἷβ 
ΜὙῸὼΒ ποῖ ΟὨΪ]Υ ἡοδιτυοίίοη, Ὀαΐ » δποθ Ὑδοΐ 
1168 ου 186 {μγθβμο]ὰ 18 ἐχροθθὰ ἴο ὃς ἰσοθάφει οἱ, 
116 αχίτοιηοδῖ δοῖ οὗ οοῃίθιηρί. “70 ἐπι, τῃαϊ 
18, ἴο 116 ψΠ0]6 τεργϑϑοηίβα ἰπ (Π6 ἱπιαρο, γδϑ Ἰοῆ, 
ΟἿΪΥ {π6 Β58})-δίυταρ, βίῃοθ Ὑμδὶ γψὰβ δυχθδ ἷπ 
Ηἷπι, οϑαὰ δηὰ μαπάβ, δ οὐυὐἱ οΥ̓ Κιίτηςϊ: 
“ΟἾΪΥ ἰδ ἴογῃ οὗ 8 Ὑγ88 Ἰεῖ ἴῃ μἷπ).7 ὙΒ6 
“ἘΠ ΓΘΑΠΟ] ἢ" 8 ψιπουΐ ἀουδὲὶ 116 ἀοογ-41}}} οὗ {1Π6 
ΟΕδΡΟΓ ἰὴ ΜΒΔΟΣ [86 ἱπίαμχο βίοοα. Νοιβῖηρ ἴ8 
αϑἱαὰ ἀϊγοοῦν οὗ ἃ ἀϊνπα ταΐγβοϊθ Βαϊ (86 τηβδίζοσ 
18. 80 ΓΟργοθοηϊθα ΕΥ̓ (6 ΠΔΥΓΑΙΟΣ (μδὶ τὸ σηιβὲ 

126 ὃ 141 δυτδηροιηοηΐ οὗ (6 αοὐα οἵ 
1βγδθὶ ἴον [86 Ἔχ Βι Ὀἱτο οἱ [116 ρον οϑβιλοβε απ 
ΠΟΙ ρΏ 658 οὗ (86 οά οὗ (6 ΡΣ βηθ8.---Ἶ ὃσ. 
ὅ κῖνεβ 8 δοοουηῖΐ οἱ ἃ ΘΟΓΟΙΏΟὮΪΔ] οσυδίου; ἀοείνοα 
ἴτοια [8.18 ΟΟΟΌΣΤΘΠΟΘ: (86 {ἢ γοθῃο]αὰ οἵ 1.5 
ὙΔ8 Ὠοΐ ἰτοσάθῃ οὐ ΟΥ̓ διἷ8 ῥγιθβίβ, είς. Ὧ6 
“ ἐξγεολοί" οἵ Ὀαροη, {μδΐ 1β, οὗ [86 Ὀ]δοθ Βα σθ 
Ηἷβ βίδίῃθ 88 βοὶ ὉΡ, 18 ἀἰβηριβῃρα ἔγοσα [86 
Βοῦβο οὗ Ῥαροῦ, Ἰηίο ὙΒΟΝ ἴθ ποῖ. ΤὨϊΐδ 
ἘΠ ΒΒ] ἃ γγ88 οοπε ἀογϑὰ 848 πιδδ Ἔβρθο ΠΥ ΠΟΥ 
ἴο Ὦ ΡΥ ἰδὲ ΟσουΓΓΘΏΟΘ, υ86 ΠῖΒ Βοδὲὰ 
δα Πδηβ δὰ ]Ἰαἰη οὐ ἰΐ. δορί.: ὑπερβαίνοντες 
ὑπερβαίνουσι, “16 Υ σΑΓΘ ΠΥ δίθρ ονοσ 11. Οοσαρ. 
ΖεΡΆἈ. ἱ. θϑ.ι Αοοογαϊηρ ἰο {18 ρϑβδερὲ δηά ἊἿἷ. νἱ. 
2, ἰθοσθ ἯὙ88 8 δρϑοΐδὶ ὈΟγ οὗ ρῥγίοαί ἴοσ 16 τσοσ- 

Ββμΐρ οὗ θαροηῦ. Τμδ ποσὰ ζολδπ (7113) '8β υϑϑὰ ἴῃ 
(πὸ ΟἹά Τορίαμηθηΐ αἰ8δὸ οἵ μοδίμβοῃ ῥγίοδίβ, θὰ. 
χΧ];, 46. ΤΏ “᾿ἴοστηυϊα “ὁ {ἷ8 ἀαΥ"" ὑβθδ]}γ 
᾿παϊοαίθβ ἃ ἰοὴρ πιο (οοταρ. νἱ. 18; χχχ. 28: 
χχυϊϊ. 6; 2 ὅδῃι. ἱν. 8; νἱ. 8; χυἹ][δ. 18), δῇ 
ΘΒ Δ 0] 15}165. 1πΠ6 τϑγλοίθῃθαβ οἵ {Π6 ὨδΌσϑῖοσ ἔσουλ 
(86 ἰἰπ6 οὗἩ (ἢ 6 ὀσουγγθησοβ ἀθβοσὶροα, 
γέ. 6-12, Οοαε ολαδίϊδῖπο, πιαπύεδίαξίονι οὐ 

Ῥοιοεν αφαϊπδὶ λό Ῥ ιϊιδίξης ὃν απὰ 
δίοζτιεβδ. Νοτ. 6. δ ὴ6 πδῃᾶἃ οὗ ἴ80 ΤἸιοεᾶ ἰδ 
Βοτο ἤρυγαιίνο!  μυΐ ἴὉ0Σ Οοἀ᾽ ταῖσι δὰ ροντοσ 
δ ἴὰ τιδάθ ἰώ [Ιν ΟΥ̓ ἐπὰ ῬΗΠίνενεα, ἴ ἐπό 
ἰηδιοίοη οὗ τί ονοῦβ βούοσο βΌ ΡΒ 88 Ϊ 
ταθῃΐ ἴον {μ6 νἱο]αίίοῃ οἵ ΗΠ 8 βοποῦ. ΤῊΘ βι ῆδσ- 
ἵηρβ ἃγ6 γἱονθα ῬΑΥΕΥ 88 δῃ ΗΝ 

ὙἘΙ1Οὴ Οοαβ δηᾷ ἰδ [6] ἰὸ ἄδαῦν (οοαρ. ν. 

11; νἱ. δ; Ῥμ. χχχὶϊ. 4: χχυχυῖ δ. 2; 7οὉ χ χιϊὶ. 
2), ἸῪ 88 8 ζτίθνουβ δίοισ, ἱπ τ Β]ο ἢ 11 18. 6] ἴο 
Ὀ6 (νον. 7, οορ. ὅοὉ 1χ. 84).---ἼῈ ἑιοο τρανὸ 
186 μδῃὰ οὗ 180 1ογὰ νὰϑ ΠΟΑΥΥ οὐ ἴΠ6 ἱπΏ 8}1- 
ἰδηΐβ οἵ Αβμάοα: 1) ἰΐ γψαβίθα, ἀεβίγογθα ἔμ όσω, 
δηα 2) ἰδ βιηοίο ἔἤθπι πὶ ὈῸ1186. ΤΏΘ οὴθ ς8]5- 
ὍΝ [6}} οὐ (ποὶν ἰαπὰ (6  ο6: πδείθρα Ἐποὶν 
Ἰ4η4): (80 οΟἶ6Γ 88 ἃ ὈΟΟΪΥ αἰβοαθο ὙΠΙΟΝ ὃχ.- 
ἰδπάδά ονὲς Αβμάοὰά δηά 4] ἰΐβ ἀϊειτίοι. ΤῊ 
βορί, δἀβ ἰο γϑῦ. θ: “δῃά ζηΐοθ οσο ργοδασρα 
ἴῃ (Π6 ἸΔη4, δηὰ {ΠπΟΓῸ Δγοθθ 8 τοδὶ ἈΣῚ ἀδβδαᾶ]γ 
Ομ δου 1 ἐδ6 οἱ. Ὀυϊ (16 ἀοο8 ποῖ Ἵ 
88 ΤἈθηϊαβ πηδἰηἰδῖηα, “(μ6 ογὶσίπαὶ, ἱμβοῦσἢ 
ΒΟΣΩΘΎΒΑΙ οοττυρίὶ, ἱοχί, ὙΙΟΩ οοπίδιηοα ἐξπεδα 
οἰδιοιμθηὶ;," γχαίθϑυ, 88 ἃ Βοοοῃα ἰγβῃββίίοη οὗ τ λ8 
γα, 6 μα Ὀθθὴ ἩΤΟΠΩΙΥ ἰπροσίβα δὲ (86 ομὰ οὗ 
γον. 8 ὈΥ 8 ΟΥ̓ ΥΙεὶ οἵ {᾽6 ατθϑοῖκ, θὸ (9 βοοοῃὰ 
Ῥατί οὗὨ {118 δἀ πίοι 8 ἰδίῃ πογὰ ἴοσς ποσὰ ἔχζοσω 
γα ;. 11, δῃὰ [ὴ6 ἢτγεὶ ῃδὰ 1 οσί ρέῃ πὶ δὴ ὄχρ]δι- 
τοι (1 196} ΔΡΡτορσγίδίθ δῃοῦφῃ) οἵ νἱ, 4 8.- 
Ἐὸγ ἤτοι υἱ. 4, ὅ, 11, 18, γβοσο, δϑαίθβ ἰὴ Ἔχ Ὁ1- 
δίοσυ οὐ σοϊϊνθ οβδσίηρ γοίθστίηρ ἰο (6 Βοὰ]γ 

ἱ ἃ ϑϑοομα, (89 βρΌΪ θη πηϊοθ, ἰδ Ἔχ ργθβαὶν 
το οηθά, ἐξ ἰδ οἶθασ εἶδι ἱπ δα ἀϊου ἴο ἰδ οοσΣ- 
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8, διοίμοσς, ἃ ἰδπά-ρίαρυο, δὰ (8116 ὴ 
τ κ᾿ ἘΆΝ Τακίμα ἰμίο νἱθνγ ἐπι6. ῥββ- 

ἴῃ οἷ. νἱ. (89 ψοχάβ: “86 ἀοβίσουοα 1μϑυλ᾽ἢ 
ΤῊΝ “ ἀεδίτυσοι ᾿" [ἀφθοϊδιϊοι} ἴῃ Μϊο, νἱ. 18, 
υϑοὰ οἵ Ρ6Γβοῦ3) ἀορηοίθ ἃ Ἡλβίηρ οὗ (Π6 ᾿δηά, 
18ιδὲ 15, οὗ 6 ῥγοάυοο οὗ (δ 6146, 88 [6 βυρροτί 
οἵ Βυπηδα 116, ΟΥ̓ ποθ, “τ ]ο ἢ ἀοδίτοΥ ἰδ ἰδηά,᾽ 
εἰ, νἱ, ὃ. ὙΠ οτο 15 πο βδρ ἰπ ἴ0 ΗδθΌ. ἱοχὶ; Ὀυΐ 
ἴδ6 ὀἀχρσοβεΐοῃ “116 ἀοδβίτογοα {πθηλ᾽ ἷβ ἃ τίοῦ 
ἀεροτρείοη οἵ (π6 υπΐγογβαὶ Ἰδηα-ρίδρυο, [0 πδ- 
ἴχγο δηὰ σδυδο οὗ ψ ΟΣ ΔΡ ἤγοια ἰῃ0 δῇοσ 
πιρηϊοη οὗ (86 γοῖϊδνο ἰδίοσυ ῥγεδοηΐ 
ὑγουσδὶ ὉΥ ἐὸ ῬμΣ]ρηθθ. “Τδθ τοδὶ ῥγοιλὶ- 
ποηὶ ομαγδοίοσιδίίς οὗ 186 86] -πιουβο, 14}}Υ 
ἴῃ ϑου Βοτ Θουῃίγίοα, ἰ8β ΐβ γ σϑ  Υ δηα σταρία 
ἱπουθᾶϑο, Αἷ {ὐπη68 {π680 δῃϊ 818 τ] Ρ᾽γ πὶ 

Ἰσδ Ὁ} ταρὶ ἀὙ δὰ δυάάθημοαθ, σασᾶῦο (ἢ 6 
ἀβ ᾺΓ δῃὰ ὩΘΆΓ, ργοᾶάποθ ἔϑπλῖηο δηᾶ 116 ἢ.- 

14] ἀΐβοβϑοθ διηοὴρ [86 ΔΙ ίδηίβ οὗ ἰῃ6 Ἰδηά, 
δηἀ ἤδνο ποὶ βϑ] οτὰ ἰοσοϑὰ ΤΠΟ]6 πδίϊοῃϑ [0 δπκὶ- 
ιδιο" τὰν ὑπ φον ται αἰϊοα ἔτομι βίγδρο, Τ)]οάο- 
τυ, Α6|} Ἔα αοονα τῶ ποιῷ ῬΩ 

ρας ἘΡΥΟ τ τ: Ρ. 268. 6 ΣΑνΑσιηρ οὗ (δ6 Ιδῃ 
β6]ἀ- ποθ ῬΣΟΌΔΌΪΥ βίοοα ἴῃ σδῦβαὶ Θομθοίου 
πιὰ (λ6 Θοοοῃα ρῥίαρῃο, ὑδλ6 δοὲ]-αἰοἴκηοβα.--- Δ ἃ 

Μο δολοῖθ ἴμπϑσὰ νυ τ ορλαϊέπι (Ὁ 8}, πΒῖο αι, 
ἴτοπι ἰμ6 οσπηθοίζου, τχυδὲ δαγο Ὀθθ δ ὈΟΟΣΪΥ 
ἀἴδοδβεο. Τμθ ροΐπίθ οὗ ἰ!6 ποσὰ ὑϑίους ἴο (86 
Θετὶ ἰολογίπι (Ὁ ἽΠ9), ταῖς τταδ βυδϑταϊοα ἴοσ 
ἴ.6 ΚοΙ Ὁ (πὰ ᾿ οἷ. νἱ. 4, δ, 88 ουθῃ ψμοίΐθηῃ 
ἰπίο ἴ.6 ἰ6χ!), θὈθοδῦθο ἐμ 6 ποσὰ, ΤΠ ἘΣΟΡΟΓΙΥ 
εἰχηϊῆοθ “βιννο ]ηρ, “οἰεναίίου," “111, τγδβ 
Βιρροδοά ἰο ἀοβίρτιδίβ (Π 6 δπι8, δῃὰ ἴῃ 118 0]δ0θ 

πι, “ ΓΆ,,) 88 ἃ Τγ0Γ6 ἀοοδηΐ Το8- 
βίοη, ἨΔ8 τοϑδ. 10 γὰβ ἱπϑῆοθ σϑηαοχοᾶ: “Ηθ 
διροίο ἴοπὶ οα ἐδ 6 808, δηᾶὰ {18 υἱοῦ δοοσηϑὰ 
ἴο ὕ6 βΒαρροτίοα ὈΥ κε. ᾿Ιχχν[,} 66, ψΒοΤο, ἰπ χοίδ- 
τοῦοα ἰο (ο᾽8 αδρτηρηὺ οἱ (86 ῬμΠριίηοα αϑσ 
186 τοποΥ Δ] οὗ ἴῃ δυκ, 11 18 βαϊὰ ς "" Αηὰ ἢθ βυηοΐθ 
18 σμουγΐοβ αδον᾽ (Ἶπν), ψἘ1Οἢ 8 ἰδ θη ἰῃ 
(Π6 ΔΡου6 8680 ΘΌΪΑΡΙΥ ἴτομι ἰδθ [0] της 
ποτὰ “ὙΘΡΓΟΔΟΙ ἢ; [ὉΓ οχ. δ αἷχ. : “δηᾶ [6 βῃπγοΐθ 
ἢΐβ δ θτλῖ68 ἴῃ ἴογα;" υἱοῦ: κῃ (86 ἢϊη- 
ἀετ " [60 . Α. Υ.]. Βαΐ 18 τοπάογίηρς 
οἵ ἰδ6 Ῥεδὶπι- ἷα Ἰποοστθοὺ; 186 Ρ 
᾿σβηρίδίϊοι 18: ΘΝ βιηοίθ ἢΐδ κεν με 
δι μαΐ ογου] ϑίϊπρ' σθρτόδο οα ἐμοπλ᾽ (οἶκος, 
Ἡδηρβίοηθοσα ΘΕ ἀ). Τῇ δδονϑ σϑῃάοσιης 

οοοδαλοηθα οἢ [86 ρματὶ οὗἨ ἰῃ9 Ἔοχροκίΐοτβ (86 
ΠΡΘοσα οὗ γδασίουβ δῇδοϊζώοῃβ οἵ ἰδ 9 ἐλ εις 
οἵ (6 θοάγ; δοηλο {πΐῖπῖς οὗ ἀΐασγβαα (Ἐπ ]ὰ), 
ΟἴΠΘ.Β οὗ ἸΠΊΟΣΒ, τη τίθοδθ, οἴδηστοβ (Κὶ 611), οἰ  Β 
οἵ Βειδοσσμοῖ 8 [6 “6πλοσοάθ᾽᾽ οὗ Επρ. Α. Υ.1], 
δηὰ (Π6 ἴκο, Βαϊ, δραγί ἔγοτα [Π6 ἴδοὶ ἐμαὶ η0 
ὀοβηϊίο ἰοο08] ἀΐκμθδθο οὔ ἰῃρ βογὲ ἰδ ἱπάϊοδαίθα, (110 
τοῦ (2 πὴ 3), 8ὧδ Τμϑηΐβ οοποϊυδίνοι 
ΒΠΟΤΒ, ΠΟΥ ΤΘΔΠΒ “ἰ0 δέγῖκο οπ βοιμοί πίηρ᾽ 
((οτ ἐχ., οὔ ἃ ρατί οὗ (μ6 βοὰν), Ὀαϊ ΣΏΘΔΏΒ ἴῃ (16 πὶ 
σοπποοοη κἴο βἰγῖκο οὐδ Βοιμοί ηρ᾽" (τι 8 
ἀἴδοδθο οὐ ρίασῃ). Αοοοσάϊηρς ἴοὸ ἔμο σδάϊοδὶ 
ταρληϊηρ οὗ ἔθ ποσὰ ορλαϊπι, γ πησδὲ σοηάου: 
Μ6 αιοοῖθ ἔβοσα πὶ ἃ βἰκἰη- αἱ ὙΓΒῚΟΙ ΘΟΏ- 
εἰϑὲθὰ ἰῃ μη 1 ΒΟἱ]8 ΟΥ ἰδτρο βῆ κβ, δηὰ 88 
δέαρη οδυδοα Ὀγ [16 ρίαρυο οὗ 86]ἀ-τηῖοο, τ ΕΟ Ὦ | σἰθεὶ 
ἕο (εὐὐρὰ Ὀγ Τποηίο ἵπι ἰ060) 08118 “189 θ 

οἵ ἴ6 βεϊάδ, οὔδει Ῥτοαποίῃρ βολσοὶυ, δα οὐϑῃ 
ἴτω ας Ἦν εαρίραῖοα πόρνοι Ὀγ Ὁ ϑαϊ, 

ΧΧΥΪΣΙ!. 27, τ οσο [1Π0 ψογὰ πῃ αποοίΐοη βἰαηάθ 
ΔΙοὴΣ πἰτὰ 1μ6 πδπιθθ οἵ ἔπο ΕΝΤα ἀν λον, οὔ 
ππίοι ὁπ (1 110) ἰΒ (λο Ἐφγρἕάδῃ ἰθρσοβγ- ἶκο 
βοΐ, δηὰ ἰμὸ οἶμον (3) διὰ ὉΠ) “βοὰν δῃά 
ἴ0ῃ. ΟἿΪΥ ὈΥ δυρροθίηρ βυοῖ 8 οϊἷδριιθ- κθ 

ἱ ΤΕΠΝ Ὀφοδῆλο Ἰηϊθοίίουβ οἢ δ Ἴδα ἱ 
ουῖῦ οὗ ἴῃ θο 118 ὙΠ Ε Ὁ} οδἢ Ἧὸ Θχρ]αὶῃ 18 ᾿πλπλ6- 
ἀϊδῖθ υμΐγεγβαὶ ΒΡ (πα: ὈΥ (16 ποσάβ 
“δηά [τ οοδεὶ8᾽), δῃὰ 1 ἀθδαὶγ οἴδοί ἐλ 11, 
12; νἱ. 19), ἔδοίϑ μοί θχρ]αἰπθὰ δγ (1:6 οἰβοσ δὰρ- 
νῬοβιίάοηβ, Οομρ. Υ ἰη., ᾿οαλιο. 11., 8. υ. ῬΆΣ] βίον, 
-͵Υ͂ αΣ. 7. πῃ οοῃβθαῦθηοο οὗ “118 θοίηρ 50,7 ὑμάον 
βυο αἰγουμηθίδηοοβ (13 μΟγῸ δ ἄβῃ. χχυ. 22), 
{πὸ ΡΘΟρΡΙΪ6 οὗ Αββαάοα γοοοσπίσεά [ἢ ἴοι ἐμαὶ [ἢ 9 
ΡΟΥΘ οὗ {π6 αοἂ οἵ ΙΒγϑθὶ ψὰβ ΠΟσΘ χηδη  ορίοα 
ο (δοῖ δηά (δ οἷν δηὰ γεδοίνοά ἰο ρεὶ τὰ οὗἁ 
ἦι τηράξυμα οὗ (818 τωδηϊοβιδίϊοη, ΤῸ βὸ {ΠΟΥ͂ 
Τορασαοα {Π6 αγὶς.-- -Ἶ 8 γ. 8 ἔασι βῆ θ8. 8. οοηεσῖρυ- 
οι ἴο (μ6 ἰβίοσυ οὗ ἰδ ρΡο] 1168] οοπδεϊϊαϊοη οὗ 
[86 ῬΒ1Πδηοβ, ΤΘ ργίποίδ (2) 0, δογαπΐηι) οὗ 

(π6 ῬὮΣ] β01η68 δτΘ π6 μοδὰβ οὔ {ἢ} βϑύϑσαὶ οἰϊγ- 
ἀϊδιτὶοία (9. 88. χὶῖ!, 8), ν ῖοῖ Ἰοσταθᾶ ἃ οοηΐράο- 
ταϊζοῃ, οδοῖ οὔθ οὗ {86 ἔνε οἰῃϊοῦ οἰτΐο6 ΒοΙ ἰὴ 8 
ὨΌΠΗ ΟΣ Οὗ ΡΙδοθβ, “' ΠΟΠΡΟΤ ἐπα. (1 86πι. χχνὶϊ. 
δ), ““ἀδυρμίον- οἱ 165} (1 Οἤγοη. χυἱὶ!. 1), 88 118 
628] ἀϊείσιοὶ. ΤῊΘ οοηδι τς} 10ὴ τ᾽ 88 ΟἹ ράγο Δ], (ἢδὲ 
16, [6 φονοσηχμθμΐ 188 ἴῃ {Π 6 Πδη 68 οὗ ἴῃ (0]] 
οὗ ρῥγίποοβ, τβοβο ἀδθοϊβίοῃ. πὸ ἱπάϊν᾽ ἄυαὶ οουϊὰ 
ΟΡΡΟΒΘ, οορ. χχῖὶχ. 6- 11. Αατοῦαβ: “(89 ΡἘ]]. 
ὝΟΣΘ ὉΠΟΘΓ 8ὴ ΟἹ ΚΤ ἢγΥ.7 Ὅλ σϑβοὶνο οὗ 19 
ῬΤΪΏΘΟΒ 18: 186 δικ 58}8}} Ὀ0 οσαττίοὰ ἰο Οαίλ," 
δΔηά ἰδ Του ἢ} οὁχοσυϊοα. Αοοογάϊηρ ἰο {18 
{Π6Γ6 88 πο ᾿ϑεροη-ἰθτ 0 ]6 ἴπ δία ; ἴογ {π6 ρὰτγ- 

ΓΔΒ ἴο ΤΟΔΟΥΘ (Π6 ΔΓ ἔγοτα ἰ}6 βαποίυδευ οὗ 
ἯΠ80, ἰπ ἐμοῖσ ορ᾿πΐοη, 68116 ἃ οσί ἰδ 9 

ῬΟΥΤΘΣ οὗ ἐμε αοάἂ οὗ ἴδγϑ6], στπουΐ Ὀοϊηρ 8016 ἴο 
ΤΆΔΚΟ βίδηὰ δραϊηδὲ ἶ. ΤῈ Ἰοοσδίζοη οὗ Οαέλ, 
δἰβδοουθ οὔἴδ6 ἢγς ΓΠΉΟΥ αἰ166---ΑἸεία (986 Ρ}.), 
(οί (Βορι.), αοἴμα (Επ56}.)---ἶδ ἀουθι}. [ἢ 
1818 γοῖΒ, 8-10) 186 οοπηθοίΐοη μοϊηΐβ 
τατον ἴἰοὸ ἴδ [δεῖ μα 10 18 ἴο Ὀ6 δουρῆϊ ἴῸΣ 1η 186 
πο ῃδογμοοά οἵ Αβῃάοά δὰ ἘΚτγοη , Ρὰΐ 1 ἀοο8 
ποὺ ἰἤθῃοθ ΠΘΟΘΒΒΑΥΙΪΥ [Ὁ]]ΟὟ (Επαϊὰ) πδι 10 ἸΔΥ 
Βούπτοοη (680 ἵπωπο. «6 ΓΟ θ᾽ Β βίδίθιμθπίβ ἱπαϊοδὺθ 
ἃ ἰοσδίϊοῃ ΠΟΩ͂Σ Αβῃάοα δηὰ Ποῦ [ἢ 11 π)118 οὗ 
Ψυάθρεα: “διὰ ἰβ οὔθ οἵ ἰμ6 ἔνο οὐϊοβ οὗ Ῥα]εβ- 
ἰἴη6, ΒΟΔΓ ἴ86 ὈοΣάοῦ οὗ πα θ8. οὐ ἐμο τοδα ἴτοσι 
ἘΠΘυ ΠΟΤΟΡοΟΪἐΒ ἰο Οδ8Ζδ, διὰ β.}}} ἃ ΤΕΣ γἱ]- 
Ϊαρο (οῃ Μίοβῃ 1.); αδίδ 18 πθᾶγ δῃὰ Ὀοσγαοσίηρ 
οὔ ΛΑβμάοά (ου “26Γ. χχυ.) τον ῬΓοββοὶ 1} 
Ἡοτσορ, Ἐ. Ε. 8. νυ. ΤὍΒο Ξορέ. ἰαῖκοα αδιὶἢ δ8 

Βα θοαὶ, ἐπϑοσία “"ἴο Ὁ8᾽ (ὯΝ οἵ 3). 2) δῆδσ Ιετβοὶ, 
δηα ἰγδηβδίεβ : “ἊΪλ πὰ {μ6 ΟἸμίύοβ βαϊά, 1δἱ (Β9 
διῖς οἵ αοἀ οομιθ ἴο 8.) Βαυΐ ἐμΐ8 Δα: οη 18 ὰἢ- 
(“8116 ἔογ. Τμοηΐὰδ ἱπαθϑὰ ῥσοΐοσβ {μ18 σοδάϊηρσ 
ου ἰδ στουπὰ [Πδὲ ΒΌΟΝ 8 υοἱιπίατυ ΟΥ̓ ΣΤ ἰο τϑοαῖγθ 
(86 διυῖκ ἰῇ οὐάον ἴο βῆῇον ἰδαὶ ἰῃθ ΟΔἸ ΡΥ γα 
ἈΣΕΙΥ αοοἱἀεπίαϊ, ἷἱβ ΘΟΤΩΡΙ]ΟἴΟΙΥ πῃ ΒΟΟΟΓάΒΠΟΘ 

[ἢ 1η6 ποῖα βαυγδνο; δαΐ, ου ἴπ9 οἶα ἤδη 
Ἧ6 ΤΩΔΥ ΘΟΠΟΙΪυἀο ἔτοσα γογ. 6 ὑμδὶ {867 τοραγὰ 

4 [ἘΠΒΘΌΪ.5 (Οποηι.) τ ἶ0}}8 ὕπο ρἴδοθα σ8]}0ἃ ΘΔ ἢ, 
Οἢ6 Ὀθίνοοι Απὐραισ δα 9Δπιηΐδ (ἩὨΪΟἢ σαηποῦ ὯὉΘ 
19 Ρΐδοθ Ὦθγθ τηϑϑῃΐ), ἐῆ8 οὐμοσ ἔγνο σηΐ]θ8 ἔὕγοιη ΕΘΌ- 
{ποτγοροὶβ (ἰἀοης θα ΌΥ ΒοΡίΏΒοΙ, 11. δ0 5ᾳ., πὶ Βοὶξ 

Ὠ) ἰονγασγάδβ Ὠ] 5008. Μτ. 1.1. Ῥοσγίου, σὲ. “"Θ δίῃ," 
ἱῃ Βιη ἢ 5 Βίδ. ίοί., δοσογαϊΐη ιν ἰἀδηιλδοα δ τ τῇ 
ἐῆο ἢ] οα]] θα Το]]-οὁ5-.ϑαθοἢ, ἴθ τη 95 δαϑδὺ οὔ Αβῃδοά, 
δ ΕἸΩΩΝ 180 δϑῖὴ)ο αἰδίδῃοθ δου ὉΥ ϑδβέ οὗ ΕἸ σοι, 
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88 ἴῃ6 οδυδα οὗ (6 6γ]} [Π6 τοϊαίΐοη οὔ 6 αοἄ οἵ 
Ιδ6γδ6} ἴο ἰμεὶν χοὰ Ὀαροη, ἀπά ὑμὸ οδ]οοὲ οὗ [86 
ἰγαηδροσγίδίοη οὗ ὑπ6 αὐὶκς γα (0 σϑῆχουο ἰΐ του 
{πὸ τορίου οὗ θαροη- ΤΟΓΒ ἢ ΪΡ.---Ὗ ογ. 9. ΤῊ βαπλὸ 
ΒΟΟυΣΩΟ Μὰ8 σερεαϊοα 1η Οἰαξὴ; {86 ρΙαρσαθ οἵ θΟ1]18 
611 ὕροῦ αἰΐ, 6π18}} δπὰ στοαὶ, [18 ραϊηΐι! δῃηὰ 
ἀπηρογουβ οἰδγδοίοσ 18 ἤΟΓῈ ΠΏΟΓΘ ῬΓΘΟΙΒΟΙΥ ἱπαϊ- 
᾿φαϊοα ὈΥ͂ ἴῃ6 οῃοσ-οοουγτίηρς πογά ἡ ρα ϊενἢ δα- 
ἕματ (ὙΠ) τ βῖομ πλϑϑηβ, [0] οσίηρ [16 Θογγο- 
Βροῃάϊηρ Ασαῦὶς σοῦ (ΝΊΡΙ. βπαὶ, εγυπιρῖ), 16 
διιγδέϊπφ οὗ 186 ΡΪασυθ- 118. Τηδ Αοο. “τοδί 
οοπβίογηδιοη᾽᾽" (2 “2), κἱ νἱηρ ἃ. Β6Ώ510]6 τοργο- 
βοηϊδίίου οὗ {π6 αἀἱγοοίΐοη δηά πιοιΐοῃ, ἱῃ Ἡ ΐσὴ δὴ 
δΔοῦου ΓΌδΟ 168 ἃ ἀοῆηϊίθ δἰπλ ΟΣ οπα, βοείβ ἑοσί ἰῃ8 
88] οῇδδοί οὐ σϑϑυ]ῦ ἰῃ 186 ταΐηαβ οἵ ἴμο ῬὮ1115{1π68 
οὗ {μ18. πον σωδηϊορίδιίοη οὗ αοα᾽ δ ρονγοῦ: ρϑῆθ- 
ΤΑΪΥ, τ οΓΟ ἐμ6 ρΡοὶπὲ σοδομϑα ἷδ ἴὸ ἱπάϊοαιοὰ, 

(36 ῥοῦ “ἰο" (Ὁ) 18. προὰ (88 ἐπ οἴδρ. ν. 9). 
“ΤὨο Βαηά οὗ 16 [,ογτὰ νγὰβ οὰ {Π6 οἱτγγ ὠπίο στϑαΐ 
φοῃδίοσῃϑἤοη. ὅ--Ἶ ἐσ. 10βαᾳ. Σ υγίλεν τεπιουαὶ οὗ 
186 αὐῖς ἴο ὁ ἰμἱτὰ ὝΡΠΏΘΟΙ οἰἵν, ἄτγοπ, δοοοσάϊῃ 
ἰο Βοδίπβοῃ (Βαΐ. 111. 229 βᾳ. [Λπιορ. ἘΔ. Π. 
227 854.}]} {γθθ τ ϊοθ οδδὶ οἵ “διληΐα δὰ ἔγθ 
1168 βο ἢ οὗ Βδια]ο ἢ οα (Π6 εἷΐθ οὗἨ (86 ργεϑϑηὶ 
Ψ᾿Πασο ΑἸῖν, [ῃδὲ ἴα, ἰπ ἃ βογίμοσγ!ν ἀϊγθοι οὉ ἔσοσα 
δῖ. Οομρ. ΤΌΡΪον, 8 ἡ δῃά,, ὃὅ8:; Ζοβὲ. χὶΐ!. 8. 
“ΑἸΙΒοηρἢ δϑεϊχηθα ἰο ἰπΠ6 Τιῦῖθο οἵ Φυάδῃ 
(9 8}. χυ. 46), δῃιὰ ἴοσ δ ἴπ|ὸ μοϊὰ ὃγ ἱΐ (ϑ τᾶς. 
ἱ. 18, ου Μοὶ θβοο Βοσίμοβα), ἰμθ τηδάθ οὐ ἴο 
δῇ (Ψοβὶι. χὶχ. 48), 10 οου]ὰ οὶ 6 τεϊδϊηθα Ῥϑσ- 
ΤΩΔΏΘΏΓΥ ὈΥ (}16 [Αγϑο] ῦοα, Βαϊ, πο 1μ6 ῬΒ1119- 
εἶποβ δἀνδηοοα, 61} δραΐῃ ἱπίο ἐποὶρ μαπάα, δηὰ 
οοηἰ παρα 1 ἱμοῖσ ροβϑοβδίοη (93 οβ᾽. χν. 11; 1 ὅ8πι. 
Υἱ. 17; νἱῖ. 14). ἘΒδοίβομὶ ἴῃ Ηοῦζορ 8. συ. [Ιὰ 
γοῦ, 10 18 τοϊαίοά μον {86 ἱῃμα  ἰδηίβ οἵ ΕἸκτοῖ, 
6 [Π6 τὶς γᾶ Ὀσουραῦ ἴο ἔποτι, {μ᾿ πίη οὔ (86 
Ιαὶθ ἀρῆς. ἀλιοοισον πωή οοπιρίαϊπί ἀῃα »τγοίεδί σαϊηὶ 
ϊ8. οί γϑηοθ.-- Ἄ  6γβ. 11, 12, Τὸ ἔδι!υσο οἵ ἰποῖν 
Ῥτούθϑι 8 6 γΘ β᾿ ΘΠ Ο]Υ δβευτηθά, δηὰ {86 αηΐνοσβαὶ 
ΓΟ ϑίοῃοΘ, δηα ρα ΟΌ]ΑΡΙΥ (π6 ἀεδά!]γ οἤξοίβ οὗ 

ἰδ Ὀΐαρσιιθ ἀοβοσιυθα. ΤθοΣΘ 88 ΟΥΟΤῪ ὙΠΟ 8 
“ἀ6 Δ] οομδίογηδίϊοη," ὑμαὲ ἷθ, ἃ οοῃείοσηδίίου 
τῶν τὴς Ὀγ (86 βυάάθῃ ἀοδί οὗἁ ΤηΔΗΥ͂ Ρ6Ίβομβ 

πὰ ἴῃ6 ρίεαρυο, ψ ΒΟ. 88 οοηηροίοα σὰ (ἢ 6 
ὈοΪ]-δίοκπθβθ Οὔβεσνο ἴπ οἰΐπιασ ἴῃ (Π6 ἐγύρίδ 
ἀοβογὶ ρίίοη οἵ {μ6 ρίαρτιθ; ἴῃ αδίμ ἱξ 18 βεύετεῦ 
ἰ8δὴ 1 Αββάοᾶ; 1ῃ ἘΚτοη ἰζ [88 τϑδομοὰ {ἰδ 
ατοαίοβι ὅδ ὧν Τηο ποσὰβ δἱ {με οηά οὗ {ῃ6 ἀ6- 
βου ριἰοη---Α πᾶ [89 ΟΥΥ οὗ ἴΠ6 οὐῖν υυϑηῖ τῷ 
ἴο ᾿ΘανΘῈ---δβδυσηθ ἰθὺ (ῃ6 ῬΗΣ] βεΐποθ δὰ 
οἰοαγὶν ὑπαὺ ἴῃ (16 ρίαστιαο (πο Δ] ΠΥ Βδπὰ οἵ 
δὰ Οἀοά οἵ [δ8γ86] νγᾶβ8 ἀὐ ματος ἠ δεοοπιὰ ἐνερ 
οὗἁ ῥγίμποορβ, 1ὑ 18. ΘΧΡΓΘΒΒΙΥ βίδιθὰ (γε. 11, ὈῬεχίη- 
ὨΪΏ5), γὙδ88 οδ᾽]οὰ ἰο σοηθῃϊῦ ἰῃ σοίθγθηοθ ἴο ἐδά σγό- 
δίογαζίοη οἵ ἐδ ατἦ ἰο ἰδ ]ογαεῖτε8. ΤῊ Ῥσχοροβιοῃ 
οὗ ΕΚτοῦ (88 γοῖ υπαροϊἀοα ὁπ) 18 ἐπάθοα Ὀαδβοὰ 
οὨ {86 ἀφδά]ν οβδοίβ οὗ (8 ῥϊαριιθ οὐ 1ϊβ ἰη 8 ]- 
ἰδηΐβ (νοῦ, 11), Ὀὰϊ δἱ (Π6 βαηθ {1π|6 ἐδ ἰδῖζοα [ὉῸΓ 

ηἰθα (πδὶ {Π6 τολον]ὶ οὗ 1π6 δυῖκ ἰο οἶμον Ῥῃΐ- 
ἰβιδ Ρ]δοοβ σου]ὰ δ6 αἰϊοπάοά πὶῖῃ (ἢ6 Βδῆλο ΧΘ- 
8118, δηα ἰμδὺ {πὸ ρυπὶβπλοηὶ οὔ {μ6 Οοὰ οὗἉ [εγδοὶ 
Μοῦ ]α οὗ θοθβαὶῖν οοῃἰΐπαθ 80 Ἰοηρ 85 ἰ.}0 ἰῃδυ]ώ 
οβεγοὰ Ηΐπι ὈΥ ἰδθ δράυοιίοι οἵ (π 6 ἀεῖκ νγᾶβ οὶ 
ἄἀοῃθ δα ὑπ. [8 Ὁ. Οὔπιπι. σοσραγοβ {18 
ΒΟΟΌΓΩΟ ἴῃ 118 οδ᾽]θοῖ δηὰ οῇδοίβ τ ἢ (6 ῥαρτιοθ 
οὗ ἰ, β66 ΧΙΪ. 83, ἀπὰ α]8θὸ Ν ἐπὶ ὦ ΧΥΪΪ, 
12, 1 16 Ρῇγαϑθ ““ποηΐ ὉΡ ἴἰο βοαᾶνοη᾽" Βρ. 

4 [Βαΐ οῃ ἐδο τορδαΐηρ οὗ [ἢ18 6780 5606 “ Τοχίυς] δηὰ 
Οτγδσωσοδίίοαὶ " Ὡοΐθ.--ΤῈ.] 

ΤῊΕ ΕἼἸΕΒΤ' ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΑΜΌΕΙ, 

Ῥαίτιοῖς σοι ρασοα [Π6 οἰαβαῖσαὶ ὀχργοβδδίοηβ (Ὑ ἴσῃ. 
“Ἐπειά, 11. 223, 338, 488): Οἴαπιοτέξ δίπιμὶ λοντεπ- 
εἰοδ αὐ δἰάενγα (οἰ; ϑιδίιαίιδ αὐ αἰδετα εἰασπονῦ ; 
1 εν αὐτοα δίάεγα οἰαπιον.--- [Ἑ.] 

ἩΗἩΙΒΤΟΒΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΤΗΕΒΟΙΟΟΙΟΑΙ. 

1. ΤΒουχὰ Οαοἀ δτγίηρθ 6 ἰυάρτηοηὶ οὐ ἘΠῚ8 
Βουδβα δῃὰ ρϑορὶα ἰπγουμῃ που] ά-Ῥόποῖβ τ πουὺϊ 
Ηἰβ Κιηράοιῃη ἀπὰ Βοβίῖϊο ἰο Ηἰἷβ ἤδη, Η6 γεῖ 
δῆονδ Η} 6617 ἰοταγαβ ἴῃ 686 οδί]ο ΡΟΎΘΙΒ δ 
ἰμδὲὶ ᾿υά μεθ σἰ χα θουβιγ ἰπ (86 ᾿βδῃχηοηΐ οὗ 186 
61} {Π6 0 ἀο ἰο ἰμ)6 Βοῦον οὗ Ηΐδ παῖηβ πὰ ἐμ εῖν 
ρυ ((Ββουρῇ ἰ θῈ ὈΥ Ηἷδ πὶ]}} οὐ Ηϊδ 119 
Εἰ 0 ἴο ΟΡΡοθθ Ηἰ κἰηκθοαὶ δηὰ Ηἴηάοσ 8 ΟΣ Σ Ὡς. 
Το ΡμΣ]]οἰΐποβ, ὈῪ ΗΒ οοῦπδ6ὶ δηὰ π|']} νἱοίοσΐουβ 
ΟΥ̓́ΣΣ {6 ἙΟὨΣ]άτοη οὗ 16γα6], δὰ τὰ Ηΐβ 1ϑ- 
βίο ἰδίκθη ΑἸἾΨΑΥ ἴπο βἰσῃ οὗ Ηἰβ Ῥτέβοποο 11} ΠῚ 8 
ΡΘΟΡΪΘ, δηὰ Ῥχγουραὶ ὁ ᾿πΐο [86 Ῥτεβθῶοο οὔ ἐΐπ6 
14οἱ, ἐμαὶ Ιβγϑϑὶ σαΐρμὶ 06 τὴρμῦ ΒΟσΟῚῪ ΒΟ] Θὰ 
δῃὰ ρμυμπίβηρά ; γοὶ [ΠΟΥ δσὸ ομιδββοα δ δν 
τοιβρα ἰὸ Ββοῆοσ Ηΐπὶ 88 {86 ᾿ἰνὶηρ αοά, δου 
(Ππ ταδηϊ δβιδίίοη οὗ Ηἰδβ τϊρῃὶ δηὰ ρ]οσυ τ βεῖ 
Βοίοσε ἐμοῖσ ουθβ, 

2. ΤΏ ἀογη}}} οἵ {Π6 140]-ἰτηαρο Ὀοίοσο ἰδ 6 ασὶς 
δηὰ (ἢ ἐχοϊβίοη οὗ ἐΐ8 τηοβὶ πη ροχίδηϊ (Βοδὰ 
δὰ Βδηἀ8) ἷβ ῃοὶ ἸΠΘΓΟΙΥ ἃ Β.ΤΩ ΡΟ], Ὀὰΐ 4160 8 
ἰγρθ" οἵ {86 ἐσυια πίοι β Π]υβιταιοά ἴῃ ἐμ Ηἴδ- 
[ΟΣΥ οὗ Οοὐ᾽δδ Κιίηράοπι, ἐσθ ἴῃ 118 χὶοοταϊεϑὲ Ρὸ- 
τὶ αβ, παπλεὶυ, {μδὺ 186 Ῥόποτβ οἵ (μι που]ὰ συιδὲ 
βίῃ αραΐη 1ηἴο 1μ6 ἀυδί θεΐοσγα Ηἱἰβ σίοσυ, δῖ δσ 
{86Υ, ἰπ σα ἰαίκοη ἰηίο Ηΐβ βεσυῖοθ, βανε 0:9 
1861 ψοσίς, δα ἐμαὶ (80 ἰἶτας ἀρροϊηϊοα ὈὉγΥ Ηξστα 
οΟπι68, Ώ6η ΗΪ8 Θῃθιΐθβ 8.6 866 Ηΐδβ ἰοοϊ-δίοο]. 
ΟὐμΡ. ἴμ6 ἀοοϊαγαίϊομβ ἴῃ Εἰ. ἰχ. 16 δῃὰ χἶν. 18 ζχι 
ΤΟΐογθποθ ἰὸ Εργρῦ, “Βοτο Οοἀ οοταεβ 11} ΗΠ 15 
Αῖκς δηὰ Ηΐβ ἱεβ τ οΥ, ἴσα Ηδ βυλίίεβ (Π68 1410]5 
ἰο ἰμ6 στουπᾶ ; 1ΔοἸΔΙΓΥ τασεὶ (8]}, σι Βεσο Ηἱβ ζοϑ- 
Ρ6] δπαβ ἃ ρἰδο}᾽" (Βεγίεηδ. Βὲἰδίε). 

8. ΤῊ ΠΘΔΥΥ Ῥγθββῦσα δηά (86 Βαγὰ δῖον οὗ 
186 λαπά οὗ ἀοὰ, ἰο ψ οὶ χσοροδίβα δῃὰ εἰρη βοδὴς 
Γοΐδσοηοθ 8 τηϑδάθ ἰῃ οοπηροίίοη τ] (6 θενοσοὰ 
Πδηὰβ οἵ 86 ἰὰο]-᾿πηαρο, νγδδ ἰηϊοηἀθὰ ποὲ ΟὨΪ]ν 88 
ἃ ἀεβοσνοὰ φυῃϊβμτηθηὶ τὸ (6 ῬΒΣἸἸδιΐποα, ας 
ΑΪδῸ 88 ἃ αιδοϊρίίπατν υἱδαίοη. ΑἸ] Βυβοσίηρ 18 
ὉΠ πηοηὶ, Ραΐ 4160 (88 ἃ οαδιϑεϊιηθηὶ οὗ αοα᾽ κα 

[561] δι ἰῃδίσαπχοηὺ οὗ οογτθοίίζου ; (ἢ δὲ 5, πον 
δυθογίηρ δηὰ δή]οιΐοη, δα (86 ουἰἦον δῃὰ γοδυ]]ὲ 
οὗ κβἷῃ, Ἰχδῃ ἰβ Ὡοΐ ΖΏΘΓΕΙΥ ἴο 86 σϑυ 88] 
οοπηθοίίοηι Ὀεΐπθοῃ Ηἱδ αἷῃ δπὰ (ἢ αἰνῖπο ρῃσ- 
(ΟΥ̓ πϑίοθ οὐ [9 οὔο απὰ, δῃπά (με δϑ)]Ἴοι οι οἱ 
186 οἰδου, ΤΣ μκὰ Ὁ ταὶς Ηΐ ἡἠξὶ ἐς, ἴο 186 
ὈΓΡΟΘΕΒ οὗ δ ΒΟΙΪΥ Ἰονο, πὶ γΟΤΑΣ 
τε εἱθυ]αιίοι ψι}} ἀἰκὴ Ηἷμα ἰο ἰμεῖέ δι Βυτὴ- 
ΌΠ6 ἷπι υπάον οὐ Β ρονοσία] μδηα ἰο σουθσθῖλοθ 
Ηἱ8 Ὠδιηθ. 

4 [ῦγ. Εσχάτηδπῃ ἤογο Ὧ8608 ἐπ πογχὰ ποῖ ἴῃ ἐδὸ 
βαϊοῃηςδα ἐπμϑοϊομίσαὶ β6η86 οὗ ἃ ἔδοὶ οὗ ἐδ ΟἸ]ὰ Ὠΐ8 
δαϊΐοπ, νη ϊοῇ 15 Ϊηἰδη θα ἰο δοὶ Τότ ἢ [ἢ 9 ΘΟΥΤ ΡΟ αἷ ἢ 
δρ τ τ }}ν ἀδη(ς64}) ἑκοὺ οὗ [πὸ Νὸν ᾿ἱδρϑηβδίίου, Ὀὰ 
Ὦ 16 ΠΘΏΘΤΩΙ βΘΏΒ6 οὗ ἃ γΓοργοβοηίδινθ ΟΣ ἐγ 8 

ίαοϊι. 186 ἃ πιο ποὰ οὗ ἐπο αἰνίηο ργογίάθηςθ Ἰηΐογτο 
ἔτοτα ἐῆθ βογίριίυτο δηὰ {1 υδιγαϊδα ἴῃ Ὠἰϑίοτγυ, γαῖ οσ ΠΣ 
ἃ Βρίγ θα] (βοί οὗ Οοα Β ἘΡΙΠΙΟΣΙ κῃ ράοτη ῬὈσϑῆ ΌΥ 
ΔῊ ουϊναγα οὐ͵θοὺ οΣ δε πη Ηΐ8 δηοίθηϊ ῬθΟρίΘ ΟΣ 56Γ- 
γίοθ. Τὴθ δὐῖκ δυτηοϊεοὰ αοὰ δικὰ 
ΤΏΘΓΟΥ, Ὀυΐ ψγδϑ Ὡοΐ ἱῃ 56] 7 ἃ Θχοορὺὶ 85 8 οὔ 
{ὴ6 ΤΑΡΘΓΏΔΟΙΘ γὨ] ἢ ἐνρίδοὰ ἘΠ οορίο. Τὴ6 Ἰοεβοῦ 
ἕγοτη ἰδ6 νυηίδητηθηὶ οὗ ἴπ6 ῬὨΪΠ δι 68. ἐπθη, ἴα 1Π 9 
ΒΑΙΔΘ 85 ἰπδὲ οοπίαἰποὰ [ἢ ὑπ κἰδιι κοῦ δὲ Βα ΒΟ 5 
ἀδδίῃ, (Π6 ρἰαχζθθε οἵ Εὶ πο ἀφοιτιοξίοη οὗ ΒΑΌΥ]ΟΣ 
(Ρβα! τὴ Ἴσσαν, 8), Δηὰ οἴδοσ οωδ68 ἴῃ πῆ αοὰ ἢδα 
ἐπίογίογθα ἴο βαῦὸ Ηἰβ σϑι89; ΟὨΪΥ͂ ἈΘΓΘ ἐῃ9 ῬχοοθαΌΓγο 
8 τΆοτο ἀγδσζωδοδ! !ῦ δι κίη κ.-. Τὰ. 

Δ ῬΓΟΒΘΏΟΘΘ ἰῃ ΔῈ 
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4, ὝΒοη πιδη Ὠοαχὶ τοῦδ ποὶ γσῖνϑ ἊΡ 118 ποτί- [ Πἰβροηβδίΐοῃ. ΕῸΓΣ οθηϊυγίοδ {μ6 [βγδο] 68 ὙΓΟΙΘ 
ἴααα ἰάοὶα, ἐπβουχῃ οὐδ δρᾶ ἄγαν 1 ἰο Ηἰπι- 
86} Ὁγ Δ] οθο. δηα βυβεσγίης, (μθη ([Π6 αἰδίθηοθ 
βείποοη Ηΐπὶ δπὰ τῃς Οοα ἰπδὶ οὔδτα ἰο Ὀ6 11} 
μὲπι ὈΘΟΟΠΊΘΘ ἴῃ ῥγορογίοη ἰο [86 βουσὶν 
Δη ραϊηζιίηθεβ οὗ {86 βυβδγίηρ ἴδ] ὈΥ 1116 βου] 
8|1οηδἰοα ἔγοπι ἀοα δηὰ ἀογνοίθα ἰο ἰᾳοἸ]αῖτΥ. Υθ 
888}} δἱ ἰαϑὲ ἀεβϑῖσγθ ἴο Ὀ6 θη σοὶ ΔΎΎΔΥ ἔσγουῃ αοά, 
88 ἴμ6 ΡΒ εὐ 68 δὲ 1αβδὲ γθο γϑα ὑ0 ΟἈΥΤΥῪ [Π|6 ΔΓΚ 
ΟΥ̓Ρ ἴ6 Ὀογάοσ, ἐμαὶ [ΠΟΥ τσ ΐ μᾶνθ ποίἱηρ 
ἸΏΟΓΟ ἰὸ ἀο πῆι ἰμ6 αοἀ οὗ ἴβγβοὶ, 8116, οὰ [86 
ΘΟὨΙΓΑΤΥ͂, (86 4τκ δῃουὰ αν ψασγῃθα ἴπθὰ ἴο 
εἶτα τὰν τὸ ἴπ6 οὐ οἵ ἴδτβοὶ, ψῃο πιδὰ βο υῃ- 
εὐὐαι δαν γΥ διὰ μ)ογϊουθ Υ τονοϑθὰ Ἡ)η)βο] ἴὸ 
ἴθ}, 

ἴηγβ δηα Δ ΠοἰϊοηΒβ (πδὺ στὸ ὑμ6 σοπβθαῦθῃοαβ οὗ 
τΠΟΚΘΟΏΘΕΒ 18 ΟΥ̓͂ ΠΟ 2688 ἃ βίρῃ ἰμδὶ Ὡρεα θοῦ θβ 
ῬΓΆΤΟΙ, δ τὴᾶν Ὀ6 Ιη846 ἔγζοϊη ἃ ἬΒΟΙΪΥ ποδί θη 
Ροΐηὶ οἴ νίονν. ΤΠ οτν {Ππᾶὶ 
᾿Αφαϊηδέ ἰδ αν 1 8ιηποα,᾽ δηὰ 15 1.}6 Ἔχργοββί οῃ 

οἴδη ΠΡΟ ΕΠ ἐετῦρει Ρδηϊΐθησο ἩΠΊΟΝ 18 δα κοηθα 
ἰη (88 πραγὶ ΟΥ̓͂ {π6 Ομ βοιηρηίς οἵ Οοα᾽ ΒΒ παπᾶ. 

0. Το ῬΕΣ]1βιηθ8 ὁ ποὶ ἀογίἀ6 δηὰ βοοσῃ {πὸ 
ΒΔΠΟΙΌΔΓΥ οὗ (86 [6τ86] 168, θυ ΤῸ {Π 6} βίβπα- 
Ροϊπὶ ΒΒΟῪ 11 ΓΟ γΘΏο09 δηὰ ἰγοδί 1 τ ΣῈ} Τοσρθδῦ- 
8Π06 Δηἀ ἀγα; 8η6 ΠΟΙΟῚ 8 ΟΧΘΙΡ]1ῆ6α [ἢ6 ἔστ 
{πὶ ογθὴ ὑμ6 δ θπλ168 οὗἨ Οοαἀ᾽ ΒΒ Κἰηργάοιῃ δηὰ [ἢ6 
ΘΡΡοπρηΐ οὗ ἱμ6 πόθον οὗ ΗΒ ἤδηγὸ ἴῃ [Π6 Δ. ἐγ 
οἱ ΗΪ8. Κίησάαοπμ βίδα ᾿μπνο] ΠΙΆ ΤῚΥ Δ πα ποοη- 
ΒΟΪΟΙΒΙΥ ἀηάον ἴπ6 ἱπῆμποποο οἵ Ηἰβ ΡΟΤΘΣ δηὰ 
εἶοτγ, ἀπ ἃ τοβίγαϊ πὶηρ εἰρη ΡΟΥΘ 18. ΠΘΒΓ, ἔγοπὶ 
πδΙοἢ {ΠΟΥ σδηηοὶ ὶϊ μάχαν. “ΤἬΉΘΥ σαῃηοί δ6- 
ΥΔΠ00, Το ἴΠ6 ΓΟΣαἶΒ σταδίου ΡΟΥΘΙ Γοβί ΓΑ ἢρ. 
Τῆθ βαργοηηθ σοΟὨ ΓΟΪ]ΟΡ οὗ 8η ΓΒ 80 ογάθιβ 81] 
(λϊηρβ πδὶ (86 ποκα δῦ γοβίγαϊ ποᾶ ΕΥ̓͂ ἔδβυ--- 
᾿δουρῖ {πεῖν ΒΟο}]8Β ἃτὸ Ἠδυρη ιν δπὰ {μΠ6Ὺ 50 6}} 
γι ῥυὰθ δηὰ ἃ ςΘ; πὴά, {ΠΟΥ͂ σδῃποΐῖ 6Χθ- 
συΐε πμαὺ {ποῖν ταϊπαβ ργροβθ. ΕῸγ Οοά ἔδίοσβ 
δΔη [0146 σἈρ Ϊγ6, 88 10 ὝΟΓΘ, {μα ῖγ ἢδηᾶβ, δηά 
δ τα ποὶ ΗΒ φίοτσυ ἴο ΡῈ οδβουγοα᾽" (( α]ν!η). 

1. Οἴξῃ ἴῃ πα Πἰβίοτυ οἵ Ηΐ8 Κίπράοπι, δια 
ρη0}} νἱοίοτίοβ ὈΥ [Π6 μοβί1]6 ρονγοσβ οἵ ἰδ6 
τοῦ], (οΒ ἤδη 8Βθοπηβ Ὀουπά, δηὰ ἢ 5 Ῥθορὶθ 
Δ} Ἰηΐο [6 ἀδοροβὲ δ] οἰΐοη, δὸ (Πδὺ δνθὴ 16 
τηοϑὲ Ββογρα ΟΒΒΙΟΠΒ Β6Ὸ λ ἴο ἤδγα [Ἀ]16 ἰπίο 
186 ταραοίοιιβ πϑπᾶβ οὔ (86 που, νοι 18 οοη- 
ἰοπάϊηρ' ἀραϊηδὶ αοἀ δηᾶ Ηἰπ ΕἸΠΚΘΟΝΙ; γοῖ ὄσυθῃ 
βοὴ δ Κπονβ μον ἴο πιδἰπίδίη Η ἴθ ΒοποΥ ἰηνίο- 
Ἰλίθ, δηὰ ΗΠ 5 ῃδηά ἷἰβ γοὲ ἔγθο, δῃὰ (48 ἴῃ {π6 ἢΪ5- 
ΤΟΥ οὗ (818 ᾶῦ ὈΘΟΎΘΘΙ ΒΓᾺ6] δηὰ {6 ῬΆ1118- 
[1Π68} ἴῃ βοογοὶ τηβδίζοβ ἰῃ6 Ὁτο οη ἴον πα |}- 
δαγδϊίοη δηὰ γϑάἀθιηρίϊοι οὐ 15. ῬΘΟΡΪδ6, απὰ (ἢ8 
τεβίογαϊοη οὗ [88 Βα πο ΔΥῪ δῃα ἰδ φῬοεδβϑαβίοι οὗ 
Ηἴ8 Κίησάοπι, γ᾿ ἢ 116 Βα πηΔῺ ΘΥ68 40 ποῖ 566 ἱΐ, ἀπά 
δαπιδη ἐπουρῦ ἀ068 ποὺ βυβροοί 1. ΤΟ 1,ογά ἰδ 
πηρλίν ἀπ ροισεγζωδ ὄυθη ἴῃ (Π6 βογοϑί ἀοίδαίβ οὗ 
ΗΠ Κίπηράοπι 'π ἐμ δαΐ|16 τῖϊὰ τ[μ6 πνουῦϊὰ, Ἠδ 
ὈΠΩΡᾺ ΟΨΘΙΥ͂ ἐμΐπρ ἰο σἰογίοιιβ δοοοπιρ Βῃπηθηί. 

8, (αἸνίη: “ΤΒ6 Ῥ ΗΠ δεΐποα βϑαῖκ ΠΙ αἰ ηρ- Ῥ]δοοθΒ 
ἴτοαι (008 ργεβθῆοθ. 1,6 ὺ8 ἰθᾶσῃ {παὶ (ἢ 6 Βδπι6 
[δἴηρ Βαρρθῆβ ἴο 811 (048 ϑῃηθῃῖθα Ὑθ6π (ΠΟῪ ἃ. 
ΒΙΎΕΏ ΟΥ̓́ΘΣ ἰο 8 Το ρσοθαΐβ πὶϊηα. ΕῸΣ ἱπουρἢ {ΠῸὉ 
ἅΓ6 ππάον (6 ἀοιηϊηΐοη οὗ [86 Ἰο ΠΆΓΩῪ οἵ βίη, γοΐ, 
γ οῃ σὰ ἀγροβ [6 τὰ πλοσα οἰοβοῖν, δηὰ ἐπαὶγ ουσῃ 
(ὈΠΒΟΊΘΏΟΒ ὈΓΘΕΘΟΘ ἔπ 6 πὶ, {ΠΟῪ Βοος Βἰἀἱηρ-Ὀ]δοοΒ 
ἀφϑηϑί (Π6 τηδ᾽ ον οὗ αοἄ, δῃὰ του]ὰ βαγα ἐπ ϑτη- 
βεῖγο Ὦγ βΐσῃι," 

9. [18 οπαρίογ, τί ἢ (ἢ 6 (Ο]οπίηρ, στ Κἰ ρὶν 
ἸἸΠυθέγαίοα (Π 8 ὩὨΟΏ- ΠΑ ΒΒ ΟΠΔΤΥ Ομδγδοίαν οἵ ἐμ 6 ΟἹα 

ὅ. ΤΊΘ ΟΥὟἿ Παἱ ΔϑΟΘ8 0 ῥξαυθη ΟΥ̓ΟΥ τηῆεῚ 

ποίζαϊρα ἐπίο λεαυεη δὶ 

ΠΟΆΓ ποὶρίθοσβ οὗ {π6 ῬἩΣ 1 β( π68, ἀμ δά βοπλθ 
ἐς ἀπε όναοι (ΔΡΡΑΥΘΏΤΥ πού τὰ ο}}) τὶῖ Δ ιοῖν 

1ᾷσ8] «πὰ τε χοῦ ᾿μϑυλυοθ. Ὑοἱ ἰμ6 Ρηϊ- 
ἸΒ ο8. ἢδὰ δὐ 118 τἰπθ ΟὨΪΥ ἃ ψαυ θα δηὰ α18- 
ἰοτίθα δοοουῃὶ (ἴν. 8) οὗ {86 ᾿ἰαίοσυ οὗ [16 [Βγ86]- 
ἴϊο6, ἀογίνθα ὑοῦ Ὁ} Ὸπι ἰγ (1οη, πα βθοπι- 
ἴὨΡῚΥ ὯΟ Ρδυίου αν αν ] θᾶρο αἱ δὲ] οἵ {Ποῖγν τὸ- 
ΙἸχίοη, ΠΟΥ αἰ {μ6 Ιβγϑβὶ 68 ονοῦ δίἰθιαρί, ἱπουρῃ 
ἸΘῪ Ὑ6ΓΘ ἴῃ [86 {1π|6ὸ8 οὗ βαπιβοῦ δὰ [αν ἴῃ 
οἰοθα οομῃϑοίϊοῃ τι ΡΒ} 1818, ἴῸ ΘΆΓΤΎῪ {ΠΙΎΠῸΓ ἃ 
Κπον θαρο οἵ ψβδὶ (μον γοῖ ὑε!θνθα ἰο Β6 {μ6 
ΟὨΪΥ͂ ἔτ σοὶ ρίοη. ΤῊ18 σοὶ ρίουβ ἰβοϊδ οι γγὰ5 
ὯῸ0 ἀουβδὶ ἃ ρατί οἵ [μ6 αἰ νῖπο μίδῃ ἴοσ {μ6 ἀθνθὶορ- 
τρθηΐ οὗ ἰπ6 ἱμοοογαῖῖς Κιἰηράοτῃ, συλγάϊην ἱἱ 

ἰηβὶ {Π6 ἰαἰηΐ οὗ 1Δο]ίγυ, δῃὰ μοι τς (9 
ἴω 1-}ν ΓΡΟΒ Ὁ ἘΒοΤΟυ ΡΥ ἴο ΔΡΡγθῃθηὰ δὰ δρ- 
Ῥγοργὶδῖθ ἴῃ ἔστ Π1ο 88 ἴΠ6 ἢ 0 9Ὸ ἴἔγομλ 
ἴοτὰ ἰο 41} {89 νοῦ]. Βυὶ 1 πὸ Ἰοοῖς ἴον 188 
ὨδΙΏΓΑ] σδιι8θ8 810. Ῥγοάαοορα {18 ΤΩ ΟΓᾺ] ᾿βοϊ δ οη 
ἴῃ δῃοίθηϊ {π168, ΨἷΨ 8Π8}} πα οὁη6 ἱῃ [86 ὨδΙΤον- 
686 οὗ δηοίθηϊ οἰν} ]} Ζαίϊοη, ὙΠ ΘΓ (86 Όρθμοα οὗ 
ΤΏΘΒ1Β Οὗ Βοοὶδὶ δῃὰ ἽΕ ΠΤ σομσ  Ϊ οΒ(10ὴ [08- 
ἰαγθὰ χηυΐυ8] ἱβπογθηοθ 8 πα τηϑθ ΒΥταρΡΘΙΠΥ 8]- 
ποῖ ΣΙΩΡΟΒΒΙ0]6, δὰ δηοῖμοῦ ἴῃ ἰπ6 Ῥθομ] 181] 
ΠΔΓΠΟὨΆ] ἰ068] παίαγο οὗ (6 τε]ἱρίοη οἵ Ιβγδο], βρη 
119. ΟΘΏΓΓΆΙ] ΒΑΠΟΙΪΠΔΙΥ δηὰ 1186 ὙΠῸΪ6 βυβίθῃι 
ατομηαοα ἴῃ (86 ραβί ΠΙβίοσυ οὗ {π6 πδίϊου, ῥσγοὸ- 
Βοηίζίηρ (5 στοαὶ οὐαίδοϊθβ ἴο ἃ ὈσΟΙ ΠΟΥ 180 
τ ποῖ ἴο ὈΘΟΟΙΩ6 ἃ ΜΟΓΒΕΙΡΡΟΣ οἵ ϑμβονδῆ. ΤΊ]ιοβο 
τηϊχῦ Ὀ6. ΟΥ̓́ΘΓΟΟΙΩΘ, 88 1 ΝΑΒΙΩΔῺ ΒΒ ο886, θυϊ ἰξ 
ὙᾺΒ ὨΟὺ ΘΑΒΥ ἴο [ΠΓΟῪ ΟΠ ΟΠ Θ᾽ Β ὨΙΟΥ͂ (88 τΥ 88 
ὨΘΟΘΒΒΆΓΥ [ῸΓ {Π6 ΘΟΏγΟΤ) οἰΐπον δἱ ΠΟλο οὐ ὈΥ͂ 
αοΐηρ ἴο ᾿ἶνε ἴῃ ἴΠ6 Ἰδαῃα οὗὨ Ιβγϑθ]. 41] {}|18 ΣηδΥῦ 
ΡΒ]]ϊδΐθ {Ππ6 ὉΠ ]λοΥ οὗ 1[πΠ6 δποῖθηΐ μοδίμοη ρΡθοὸ- 
ὈΪ695---ὈΔ1114ὑ6, δαὶ ποῖ ὄχοῦθβο ἐξ, ἰοῦ 6 ]ιονδὴ γΓο- 
νϑϑ]οὰ Ηϊπηβο ἢ ἴῃ ταϊρηῖν σου ΚΒ ψ πἰὶοὰ οὐμρῆϊλ ἰοὸ 
ἤἢδνο στ θα σον] Οη (οΟΙΏΡ. γἱ. 6) 81η6 Ἰοὰ ἴο 
οδϑαάϊθησθ δῃὰ ἴονθο.0 ΟἹ [6 οἰμοῦ παῃά, [Π6 
ΙβγαϑὶΣϊα οὐχί ἴο μανα (τὰ ἰὸ Ὀγίηρ ἴ86 Βρδί ἤθη 
ο [86 τὰς αοὐ, δῃὰ ἱπαφοὰ ἴῃ ἰΠ6 Ῥββ. τὸ ἢπὰ 
Θχπογίδιομβ ἴο ἱμθι ἴο οοπια δηα δοϊκηον]οαρθ 
ΠΏ. Βαϊ ἴη6 Ζ6 8, 88 8 πδίίοῃ, πϑυοὺ γερά 
{Ππουηβαῖ γοβ ἔτοτα (ἢ ΠΔΥΓΟΎΠΟΗΒ 0 ΜΟῚ (ΠΟῚΓ 
ἰμβιλυ αἰ οὴ8 ἰγδὶηθα ἴΒοιη.--ΤῈ.] 

ἨΟΜΠΙΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

[ΗΕ ΝΕΥ : αοά ν}} βΒῆσον οὗ μον 11{{16 δοοουης 
{π6 δυῖκ οὗ [ῃ6 οονοηδῃηὶ ἷβ8, 1 [π6 οονθηδηί ἱἰβοϊ ἢ 
Ὀ6 Ὀγόκοη 8Δπα πορ]οοϊρα ; ουθη Βδογθα δἰρτϑ ΔΓΘ 
ποὺ (πΐηρ ὑπαὶ εἰες Ἡς 18 ρα ἰο, ΟΥ γχὸ δῇ 
ἰγυϑί 0.--- ΤῈ. 

γοβ. 1-5. Τῆς νυΐϊποιδ [οἷν οΥΓ ἰδὲ ὑαοϊαίγοιιβ 
πιϊπα: 1) Τὶ Ῥ]δοοβ ἀοα Ὀ68146 {Π6 14.018, 88 1 ΟὯΘ 
σου] βοῦν ὕ Ταββίοσβ (γοσβ. 1, 2; Μαῖίι. νἱ. 24); 
2) 1 ἀοοβ ποί Δ]10Ὁ 156] ἰο Ὀ6 ροϊηϊοά ἴο 1Π9 
Εὑνίηρς αοὐα Ὀγ [6 ποι! ηρπιο688 οὗἉ 18 14.018 ἰῃ σοῃ- 
ἰγαβδῦ ψ] ἢ} Ηπὶ (νοσ. 8); 8) [πὶ βρὶίθ οὗ (μ6 α6- 
κἰγασίίοη οὗὨ ἐΐϊβ 1401]8 ἰῃΠσουρὴ ἰῃ6 ῬΟΝΟΣ οὗἁὨ {ΠῸ 

᾿ Ἰοτὰ Βοίοτο 118 θυϑβ, 10 81] γα 8 βοῖβ ὮΡ δραΐῃ (ῃ6 
οἷα Ιἀο]αί ΓΟ Βούν οο, Δηα ΟἈΓΙΪΘΒ ἰὲ 811}} γί ΠΣ 
(νογ. 4); 4) Β᾽πἰκῖπρ' ἔργου ὁῃ6 ἄξρτεϑθ οὗ βυρεσϑίῇ- 
ἤοη ἰο 8ῃοίμον, 1ΐ ρῖνοβ 156] ὉΡ, δῃηὰ 1β ίνϑθη ὕὉ 
Ὀγ οὐ Ἔνοὺ θοροῦ δῃὰ ἄθδρονρ Ἰηΐο βε β8}} 1..018- 
{γν.---δασον δείοτο ἰδ ατὲ, ον Ηδαϊλοπῖϑθηι οα 
αἱ ἐλ [δε οὐ ἰδ ἰἰυϊασ Οαοά : 1) Τὰ 16 ἀογμδιη οὗ 
1.8 ῬΟΎΤΘΣ, 118 οὔκ αδοάς (τοτα. 1, 2); 2) Ττουρῃ 
186 δοογεὶ αἀεπιοπδίγαίίον, οΓ ἰδ Ῥοιῖρεν οἵ ἴῃ 1,οτά 
(το γβ. 8, 4); 8) Απλιὰ τμ6 ἀεδιτιοίίοτι, οὗ 118 ροιοεν απὰ 



110 ΤΗΕ ΕἸΒΗΤ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΑΜΌΕΙ, 

σίοτν (16 ἤαοδε 88 ἃ εἰρη οὗ 118 ΟΣΙΏ]668 ΟἸΟΣΥ δπὰ 
δίῃ Ὀθδυῖ δσυςκ ἀονι ἴο ἰμ6 φαγί, [6 λεα 
8.160 88 {με θϑθδαί οὗ 86 ψίβαοση Ἡ 810} 18 δ] θηδιθα 
ἔσομαι ἀρὰ δῃὰ ορροθρα ἰο ἀοά, ἴμ6 λαπάδ δὲ 8 
δΥΠΌΟΙ οὗ [86 ΡΟΎΘΙΒ οὗ ἀδγκηοθαθ ΒΟ ποσκ 
τἰ δο δ, ουΐ οΒ) (νεγα. 8-8).---1΄6 γαϊὶ οὐ ἀδαίλει.-- 
ὧπι: 1) [Ὁ 18 ἐλγουπ ἀοισ Ὀεΐοτο (6 μόνον οὗ ἀοὰ 
χηδη  ϑίηρ Η 86] 88 ρσοθοηΐ ἰῃ Η15 ωογὰ (ἴδ6 
Δ δῃὰ {86 ΠΕ ΠΠ ΠΥ 15 1ὴ6 ΔΓΚ) (γογα. 1-3)» 2) 
ΤῸ γμόντοσ (μοδὰ δῃὰ ἤδῃ6α8) ἰβ ὁγοΐύδη δῃὰ 
1γου ἢ [6 ΒΟΟΣΘΌΥ οΥΚὶπρ ΡΟΥΕΡ οὗ 186 Βριγίϊ 
οὗ (σή (νοσβ. 8, 4); 83) ΤΉΘΓΘ 18 8) ἜΛΘ ΙΠΟἿῸ δὰ 
ἸΔΟΥΘ φἰογίουβ γευοίαξίοπ οὗ ἴμ6 Ρόοντοσ οὗ Οοα 
ὙΈΣΟΒ οδδίβ ἔοι ποδί θηΐδη) ἴῃ ἐμ ᾿ρῃΐϊ οὗ ἴΠ6 
ἀδγ οὗ βαϊνδου, ποῖ ονθγοοπθα ἰῃ6 ἀδυκηθαβ 
οὗ ποδί βοηΐθμ.--- Τῆς ἀείεαί λίολ ἰδε ἐἰπιράονα οὗ 
ἐλε ωοτἱα δυῆενδ ὑπ ἐἰ8 υἱοίογῳ οὐαῦ ἰδε κιίπράοπι οὗ 
Οοά: 1) Ἰῃ φυΐοί οοποραίπισηέ; 2) ΤὭτουρῃ (δς 
“εἰγασιίοι δοίη οὗ ἀοα ; 8) 1 ορθῇ ρυῤέἐϊοίδῳ. 

ψεῖβ. 6, 7. ΟΑΙΥΙΝ : Ηρα 1Ὁ 18 οἰθασὶν πμόνγῃ 
ΒΟΥ ρτοαί ἰβ {ῃ6 β 18: προ κοάμθεβ οὗ ὑμθο] ον γα 
ἦη 1ΠΘῚΣ ὀστοῦ, ἰμδὶ ΤΠ οὴ δ 6 τηδηϊίρδί βῖρτιβ οὗ 1.96 
αἰνῖπο ᾿αάρτηθηίβ Ἂππ ΟΥ̓́ΟΣ ΠΟΆΙΟΙ, Δα ἐμοῦ 18 
ὯΟ ΤΏΟΓΘ ΤΌΟΠῚ δἰ 81} [0 οχοῦβοθ, δηὰ στο (ΠΟΥ 
08} ὯΟ ἸΟΏΚΟΓ ΠΟΠΟΘΆ] {μον ἴθασ οὗ {μ6 Ἰυάρτηραὶ 
Δα (ἢ6 μον οὗ αοά, γοῖ {Π6Υ ἀο ποῖ 
{οἷν οοῃίυ 80 Υ, δηὰ ἴδ 8514 6 [Ποῖσ Πδυάηθϑβ οὗ 
Βοατγί, Βαϊ ΟὨ]Υ θ6 6 κς Πἰ Ια -ΡΙδοθβ δα ρ]δοοθ οὗ 
Ττοΐηρο, ἢ ΟΥ̓ΟΓ ἰο ὙΠ ΠΟΓΑΝ {ΠΠΘΙΏΒΟΙγ 68 88 ΤῈΣ 88 
ῬοβαῚθ]6 του {Π6 αἰνὶπθ ρΟΟ (μαὲ 1ΐ τπδὺ ποί 
ΤΟΔΟΒ μο. ὙΥ̓μαί βοΐ οὗ εοἴἴδοὶ ἀο προ] ονοτα 
1οι (6 ἜΧΡουΐθῃηοθ δὰ δρργεῃϑηβίοῃ οἵ {86 ἱπῆ- 
Ὠἰΐο ΡΟΣ οὗ Οοἀ ρῥγοάυοο ἴῃ ἰποπὶιῦ Νοὶ 8 
οὔδηρο οὗ ἀἱδβροαϊοη, ποὶ 8 Σοδ]ουβ βί υἱηρ 8.6 Ὁ 
1Π6 Κηον]οάρο οὗ [86 σὰ ἢ ἰῃ ΗΒ πογὰ, δῃὰ ν]- 
ἘΠΕ ἴο χῖγο Ηΐ [86 Βοόπον ὙΒμὶοἢ ῬοΙοηρΒ 
ἰο Ηΐ, ποῖ ΠΡΠΝΕΥ οὗ Ποασὶ ἴῃ βυδ͵ϑοίοι ἴο 
{π6 τηδ]οδὶγ οὗ αοα, Ρυΐ τα ΠΟΥ [ὩΣ δῃα ἰουσου- δὶ 
ΗΔ ῥσγϑβϑῆςθ, διὰ ΛΝ βίσι νἱηρ ἰο ΠῪ 88 Ῥ, ἴτῸΠῚ 
ἩΠ 85 1016, δῃὰ ἴο ϑορ αοὰ τϑιηουθά 88 [ὉΓ 
88 Ῥοδβὶθ]6 δοσα (μ611.---(ἀοα ἀγοῆροβ Η γαρο] ἢ οἡ 

1Π6 Θῃθτ168 οὗ Ηἷδ Ῥϑορΐο, ἴῃ ἐμαὶ, ουθὴ ὙΒΘῊ 
ΠΟΥ δνο οδίδίῃοα ἃ ΥἹΟΌΟΣΥ ΟΥ̓ΟΣ ἴ86 Ρθορὶε οἵ 
αοῦ, 1 γοῖ ἰΌΓΠΒ ουἱ ἬἨΟΓΒΟ ἴοσ ἔμ θ ἰμδὴ ἴῸΣ (16 
ἊΝ ΆΝ οὗ Οοα ἯΠΟ δῖθ ἀοίδαιθα, ΨοὉ χχ. δ-3.-- 

ΑΜΕΒ: (οὐ οΔη οὐδ Ἡ1} οδθ6 οοπδίγαϊη Ηἰδ 
ΘΏΘΠΙ168 ἰο οοὨίδβαΐοη. 

γος. 8. ΞΤΑΒΕΕ: ΕὈΟΙ δὴ ππρη, ἰο τπϊηῖϊκ δαὶ 
186 ἐπῶν ἀντ οὗ αοἂ οδῃ δὲ {ππνατίθὰ Ὀγ 
σμδηρο οἱ ρ]δοθ.- -ὅῈἘ 8θλ, ΒΟΉ ΜΙ: Αμραϊηαὶ αοὰ 
186 ἀονοεβ οὗ μγθι, εὐυϑῃ ἴδ ᾿ϊδοϑί, ανϑὶ] ποι. 
[ν ες. 9. “Βοἱ]β.᾽ ὙΒΟγΘ δ .Θ ᾿ιδῆν ΟἴΒοΣ 
Βδ668 'ῃ ΟἿΣ ἘΠρΡΊ 15} γεσβίοι οἵ (μ6 Β1}0]6 ᾿π δ στῇ 
ΔῺ Δρρδζθηΐ ἱμαθ]ϊοβοῦ 18 ἄσθ ἴἰο φιστοηεοῦβ 
ὈΓΔδἸδ Ὀη.- -ΗΑἰνγ,: Τὴεγ ἡυάρο τρὶς οὗ [86 
οδῦδο; Ὑΐἱδὶ ἀο {ΠΟΥ ΣΈΘΟΪνΘ ἴοῦ (86 οὔγο 
ΤΊΠΘΥ βμου α μᾶγο βαὶα : 1,ϑὲ τ οδεὶ ουΐ 
{παὺ τὸ ΤΏΔῪ ὈΔΟΙ͂ δῃα χείδίη ἴ86 (οά οὗὨ ΙΕΓβο] : 
1ΠΟῸΥ ἀείογιης ἰο ἰμγυδὶ ουἱ [Π6 ἀΥῖς οἵ αοά, {μδὲ 
ΠΟΥ Ιΐχηΐ ῬΘΘΟΘΔΌΪ ΦΘΉΪΟΥ {μϑιβοῖγοθ, δὰ 
Ῥαζου.- ΠῈ ] 

γον. 10. Θοα [88 ἐϊ6 μϑασίβ οὗ 411 τϑῃ ἴῃ Η 8 
μιδηᾶβ (Ῥτου. χχὶ. 1), δηῃὰ Ἵδὴ βρϑεϑᾶὶ]υ ἰυση ἐμ ετη 
ἴο οὔδηρο {μοὶσ ψ11] δπα ἢ ΒΟ 88 ἰο ῥσχο- 
Ιηοΐθ Ηἰβ ΠΟΙῸΣ δηὰ {86 Ὀεϑὶ ἱπίοσοαίβ οἵ ἴμῸ 
ΟΒυτοΒ.-- εν. 12. ΟΑΥ ΝΙΝ: Ἧ͵7 6 βου ὰ ποὶ 1τ}- 
ἰδίο ἰδ ἘΚτοηϊίοβ, Ὑδὸ ΕἸ] ἤρανοη 10} (Ποῦ 
ον, δαὶ πὶῖὰ (Ποῖτ Ὠοαγί δσὰὲ ἴᾺν ἔγοπι (Οοα : γσϑῖμοσ 
βῃουϊὰ τὸ, σι οη ἰῃ6 δὶς οἵ ἀἀοα σοηθβ 80 ΠΟΒΥ 
18, οὐμλα ὙΠ} οὐν μοατί ἰοὸ ἀοα. 70 Ηΐη βῃου]ά 
6 ΟΥ̓, ἩΠοΘη Ηδ ΘΟπΊ68 ἰῃ ΗΪδβ ἰυἀρτηοηίε, δὰ 
Ὀος Ηϊῃ ἴον 6] τι μουϊ ΘΟΣΡ]ΔΊηηρ, Μ᾿ 8116 τγθ 
οοηῃίεββ ὑο Ηἰπ| ΟἿΣ 81:8, δῃὰ δοκπον]οᾶρε τῃδὲ 
ΜῈ σϑοϑῖγο ἔτοσῃ Ηΐτη στ βῃίθουβ ΡΠ κΒοηϊ, δὰ 
{μαι {Π6 συ βοτγίηρβ τ πο Ηδ 88 ἰηῆϊοϊθα ἢ τ8 
ΔΙῸ ἩΠΟΪΟΒΟΙΏΘ [ὉΓ [8.---ΕΟΉ ΕΒ: Το οου]ὰ 
Ιβγ86 1 οἰθδυὶν δθ6 ψμδΐὶ δὴ δἰ σηῖν αοἀὰ (πο 
Πα, 50 δὴ ἐπ6 οὗ 6 Βοδίμθηθ 
δα ἰμδὶ (ἢϊ6 Ὁ θα ἴο ΡῈ 1μεὲγ οα, 
ΡΣ καρ ἐαίο το ρα Ἡϊταβο ἢ πὰ Ὀο 4} οὗ Ηἱδ 
ῬΘΟΡΙΘ. 

9, Ἡραιογαίΐου οὗ ἰ86 Αὐξκ πιὰ Ἐχρίδίοσυ Οἷα. ΟἸδρ. ΥΊ. 1-11. 

1. ΑΝ ἐδ δὺκ οὔ ἐδο 1ωοτὰ [Φοβονδῃ] ψν͵88 ἰὴ ὑπ σου οὗ {86 ῬΆ]]Π 50 68 ΒΟ ΘῺ 
2 τηοηΐμα. Αμπὰ ἰδο ῬΒ1]Π]Ἰδι 65 68]]6α ἔογ [ἴὸ 

βαυϊηρ, ἮΝ αὶ 8}4}} τὸ ἀο ο [{118}] [80 8. 
61} {Π6 ῥγίοδίϑ δῃὰ {π6 ἀἰνίποσβ, 
οὗ (0 [τὰ [96 μονϑ] Το]} 8 

8 πθογον ἢ} τὲ 88}8}} βοηά [Ὁ ἰο δἷβ [118] ρῬ]δοθ. ἀπά (ΠΥ βαϊά, 1 γϑῖ βοῃα ΔὙΎΔΥ (ἢ 
ΑΥΪΚ οὗ ἢ Οαοά οὗὨ [ϑγβϑεὶ, βομά 1ὑ ποῖ διαρίυ, Ὀυΐ ἴῃ δῇ γγ186 [οὁπ|. ἴῃ ΔΗΥ͂ 864] 
τοΐυγη ἰμπηδ 8. (γοθρ888- οδείηρ ; ἐμθὴ γ6 888}} Ὀ6 6819," δῃὰ 1ΐ 884}} Ὀ6 Κπονῃΐῖ ἰὸ 

ΤΈΧΤΟΑΙ, ΑΝ ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

1 Γον. 2. 80 ἐδ γοσὺ ἴα Ὡοὶ πη ΓΟ ΘΠ ὑδο(, 88 ἰῃ ΖΟΒΉ. χχὶϊὶ. 23.- -ΤᾺβ] 
3 νον. 2. τ, "ον.-- [Ἑ. 
8 νου, 8. ΤΉ Ῥγοη. ἰδ ποὶ ἰῃ ἰδ ο 

Ῥαγοην ἰῇ . [Ὁ πιδ 
( ΝΒ λ ΟΥ̓. (80 

οηΐ ΗδΌ. ἑοχὲ, θὰ ἰ8 ἰουηὰ ἰπ  ΜΒΒ., ἰη Βορὶ,, ὅϑντ., ΟΠ δ) ἁ., Αγδδ., δὰ 
Ἦδγο ἕδιο ουν, 848 Ηουδίμχοηϊ κυρχοϑία, ἔγοπη δἰ ΓΑ ΠΔΓΙΟΥ ἴο ἐπ {ο]ονχίης νοτγὰ 

ΤΩΔΠΠ) ἰαἶζο ἰῃ6 σοπίγασι(ου 88 ἐτηρογβόηδὶ, δηὰ σοράθγ: "ὁ ὯΘ δοη 68 » δος. 

«ΤΥ 6, 3. ΤῊ 8 ρῆσαϑο ἰπ ΕΏκ. Α. '. ἴα ἰπιομ θὰ (0 ΟΧΡΓΘΒ8Β ἴῃ ΗΘΌ. π΄ ΑΡδ.; Ὀὰπὲ ὙΠΘΓΘ [ἢ ῬΓΟΡΘῚ βῃβαο οὗ 
ἰηΐθηϑὶ 
βυθεκίδηϊνο ἰὯ64.---ΤῈ. 

ΟΥ ΘΙΏΡἢβηΐβ σδῃηηοί ὃὈ60 κίνοϑη ἴῃ ΕὩρ., ὕἰξ 5 ὈΘίῦοΥ (0 πυὴθ [ῃ.6 γΘΥῸ δίταρὶν, δὰ ποὶ ἰπίσοάμοθ 8 ζογϑίβῃ 

8 [νγ. 3. ϑοῆιο δῃοϊθηϊ νββ. δῃ τηοάρτῃ οχροα ΟΓΒ τϑίδγ (15 ἴο (86 αγὶς, δῃὰ γϑηᾶϑν “ἴο ἐξ," τοι γίῃς οὐ ἐῃ9 
ταδύξζοδὶ σοηπϑοίίουι, δηὰ ο νοῦ. 9: Ὀυὺ ἴῃ9 ΡΠ θέ 68 ἐῃτουκῃουΐ βϑϑῖὴ ἴο τὸ 

Ββῖ 016 ᾿πδὲ, ονθὴ ψ ἢ τῇ πὸ δΐποῦ οὕ ἐποῖν βυδβογίηα. ΥὙοῦ ἰὲ ἰδ 
ἃ δοὰ, δπὰ ποῖ {πΠ6 αὐ, 88 

νίον, ὑποῖν ἰἀοἰδίγουδ ἰάθδϑ πιχῦ μαγο Ἰϑὰ 
ἴδοσὰ ἴο Δδρρϑαδο {86 ἐπβίσυτηθῃς ΟΣ Υἱβίἷθ οοςϑδίος οὗ [89 αἰνίῃο ἰπϑδίοεἰοη.--ΤΆ.) 



ΟΗΑΡ. ΥἹ. 1--ῇ. 1. 111 

4 γοὺ ΜὮΥ ἶβ παπᾶ 158 ποὶ σϑιηονθα ἔγοα σοῦ. Ὑμθὴ βαϊὰ ὑμὸὺ [ἀπὰ {ῃ6γ βαὶϊα], 
γμαὶ Ὅ{|6}} Ὀδ [18] [86 ἰγοβρϑββ- βδσίηρ τ] Οἢ 1 88.481} τούαση ἴο εἰμι ἢ [7π8. Απα] 
ἔθον δηϑπνογο [8414], ΕἾνο ροϊάθῃ ϑιθγοαβ [Ὀ01]8] δηὰ ἔνθ ροϊάθῃ χΐοθ," οου τ, ΗΕ 
ἰο (ἢ6 δυο Ὁ οὗ ὑπ6 Ἰογὰβ οὗ ὑμ6 1) 1801Π68.; [ῸΓ ΟὨΘ ῥίβειϑ Ἧ88 [18] Οἡ γοιϊ δ 4}} 

δ δηα οἡ γοὺγ Ἰογάβ. Ὗ Ββοσοίοσο [404] γα β8 81} τῇδ κθ ΠΠΔΕΘΙ οὗ γοΟῸΓ Θιμθγοαβ 
[00]]3], δοά ἱπὶ οὗ γουγ πιΐοθ ἐμαὺ τιᾶῦ [ἀοναϑίδίθ) [μ6 ἰδῃα ; 8πη4 γθ 884}} σὶνϑ 
Εἴοῦυ ἴο {86 Οοὰ οἵ ἴβγϑβὶ; ρεγδάνθηϊαγο δθ ν}}} Πρ θα δἷβ Βαπᾶ ἔτοπι οδδ γου, 

6 δηά ἔτοῃι οβ΄ γοι!ῦ ροα8, δῃὰ ἔγτοπι οὐ γοὺγ ἰαπὰ. [17π8. ΑΠ4] πδογοίοσο {Π θη [οπι. 
1Π|6η] ἀο [ν}}}] γο παγάθῃ γοὺυγ μοαγίβ, 88 [η0 Εργρίίδπβ δηὰά ῬΒΆγΔΟΒ Βαγάθηρὴ 
1μΠοῖγ Βοδτίβ ἢ [1η8. Πα [Π6Υ ποῖ], τῆθῃ μΒ6 δα [οπι. 884} πσουρμῦ ποηἀογ}} 
ΔΙ ΟΏρ; ἔδοῖα, αἰὰ {Π6Υ ποὺ [οηι. ἀἰὰ {Π6Υ ποί] 1δϑὲ {86 Ῥθορὶθ ψο, δῃὰ ἐβεγ ἀορατγίοη ὃ 

1 Νον ἰδογοίοσο [Απᾶ ἢ0}Ν}} τη Κο' 2 ἃ πον οδτί, δηα ἰδ κο ἢ ὑτοὸ τ] οἢ κἰηθ, οἡ ψ ΐο 
{πογ δαί δοῖὴθ 80 γόῖθ, δηᾶ {16 [γοῖ6] ὑπ Κ'ὶπθ ἴο [ῃ6 οατί, δα Ὀτίηρ ὉΠ ον σΑ] γ68 

8 Βοπιθ ἔγοπι (μθ. Απά ἰδῖκο [86 δὶς οὗ {6 1,ογὰ [96 ονδ}], δμα αν ἴῦ ὑροη [6 
οαγὶ, δη4 ριυΐ {86 76τ6]8 οὗ ἔ [φοϊάθῃ βρυγοβ᾽ 1,  ΒΙΟἢ γο Το ΤΏ 1" [ῸΓ 8 {Γ68- 
Ῥ858- τι ηρ, ἴῃ ἃ [{Π65] οοὔον ΟΥ̓ {πΠ6 546 ὑἱπογϑοῖ, δὰ βοῃά 1 δ'σαν, ὑπαὶ ᾿ξ ΤΩΔΥ͂ 

9 ρο. Αμπὰ 8β6θ, 1 1 ρσοοίῃ [90] ᾧὕὦὉ ὃν {π6 ψΥ οὗ Ὠἰβ [118] οἼσῃ οοδβί ἰο Βδϑίἢ- ΒΘ 68}, 
ἴθ 6 δίῃ ἀοηθ ὺβ {Π18 στοαὶ ουἱἱ; υΐὺ ἴἔ ποὶ, [6 τὸ 85.8}} Κηον ἐπαΐ [1 1β ποί 

10 δἷθ Ββαπά {παῖ βιμοίθ ὺ8; 10 ψγἃ8 ἃ ὀῆβδῃοο {Πδὺ Βαρροηθὰ ἰο υ8.06 Απά [ἢ6 ποθὴ ἀϊὰ 
ΒΟ, 8η4 ἰοοῖκ ὕπο πὶ] ἢ Κἴηθ, δηα {ἰοα [γοῖκ64} ὑπδπι ἰο ἰῃ6 οατὶ, δηὰ βῆυϊ ἃρΡ {ποὶγ 

11 οαἸ]νοβ αἱ βοῃθ; Απά {πον [οπι. {8607 ἰα]ὰ {πΠ6 δΥὶκ οὗ {86 Ι,ογὰ [96 μον] ὕροῦ (ἢ9 
οδτΐ, δηἀ {π6 οοὔξν πὶ ἢ [84] {86 τη166 οὗ ρο]α [ρο θη τὰ106] δηὰ (86 ἱπιδροβ οὗ 
{πα ῖν οιμογοαβ [Ὀ0]]8].᾿5 

8. Ἠδοορίίΐοη δηὰ Θυδγίοσίηρς οὗἩ (μ6 ΑΥΚ 'π Ιαγαθὶ]. Ομδρ. ΥἹ. 12---Ὑ11. 1. 

12. Αηάτβο Κίπο (00 Κ {Π6 βἰγαῖρηϊ σΑΥ [ποηΐ βίσαϊ σὺ ΤΌ γα 6] ἰὸ [86 ταν οὗ [οῃ 
ἐπ τοϑδα 10] Βοίμβῃθγαθβα, αηα [οπι. Δ} τϑηΐ 8] ρ' (86 ΒΡ. ΝΑΥ [0ἢ οὯ6 ΠΙΡΉΝΑΥ 
{ΠΟΥ πη], ΟΠ ρ ἢ 88 ΠΟΥ ποηΐ, δηα ἰυγηθα ποΐ 45146 ἰο (δ τἱρῃν μδῃᾶ οσ ἰο 1ῃ6 
Ἰεῖδ ; δηὰ 86 Ἰογάβ οὗ 89 ῬἘ1] δι πο8 ταὶ δὐοσ [θὰ υηΐο {86 Ὀοχάογ οὗ Βοίββῃο- 

8 [Κγ. 3. ἘΓαΓΤΉΊΔΠΏ βηα οἰἤοτα ἐλκὸ ἐἢ ἰΝ Βοη 6069 85 ΘΟ.  ΠΠ 014] (ἢ ἢ 8 ἤΘΓΘ Ῥοβαὶ 6, Ὀ00 δοτηοτπ δὲ ἢδγὰ) 
οὐ [ἢ 6 στουππα ἔπε (Π 6 ἘΤΊΒΕΙΗ ΓΟ σὲ βΈΓ6 {πᾶῦ {1ν0ὸ δἰοποτηθη οίδουίημ ψ}} 06 ΒΘ ΑΒΝ], ὈχΣ ὈΤΟρΡΟΒΘ 8ὴ δχρογί- 
τηθηΐ (85 ἴῃ γϑῦ, 9). Υοὶ ἰπ σϑβ. ὃ δῃηὰ ὃ {ΠῸΥ δΓΘ βύΓ6, δηὰ [ἢ6 ὀχρογίθῃΐ ἰἢ ΥϑΓ. 9 Β66Π18 8ὴ δἰζοσι που κῆ!ϊ.--- ΓᾺ.] 

ΤΌνον. 3. 1πὸ ΗΘΌ. ἰοχί ἰθ ἤοσο βυρροτίοα ὮὉΡν νυ. ΑΥὙδῦ, δηὰ ΨῸΪ., ΠΟΥ ἰδ 6. δὴν τασίδιίοη ἢ ἐπ Μ53. (Ὸ 
Βοβϑὶ); Ὀθὲ βορὰ. Ὦδϑ “ οχρίδιίοη 5}4}} "6 τηϑδὰϑ ἴοσ νου" (3532) δηὰ ΟΠ ]α. “ρα ηρ 881} ὉθΘ κγαηίθα νόου" 

(ΠΛ). Τὸ 180 ὅτϑί οὔ (8986 (89 σϑρϑί 0 18 δὰ οὐ θοίίου, ὑο ἐλ 9 δϑοοῃὰ [ἢ οσάϑσ οἵ ἰάθδ8 (ῃϑαϑ)ηρ, οχρίδιίοῃ.. 

1 ἀοόβ Ὡοῖ ἀρρϑαγ ψῇηϑίδον ἐμοῦ ἃτ6 Ἰοοϑο του οτίηρβ οὔ οὰν ἑδχέ, οὐ τοργϑβϑηΐ 8 ἀἰογθηὶ ἰοχί.--Ταὰ] 

85 [ὕὲν. 4. ῬΉΠ ῬῬΒοη σοπάθγα “ ΤΌΤΏΟΓΒ᾽" (πε ισα τοι βοιίἶηρ δϑδίἀθ {π6 βῃρροποὰ ρίασιιο οὗ δο] ἀ-τηΐσθ, 8.69 
Ἑχορ. Νοίοβ ἐπ ἰοροβ. Τῇ Βορί. Πογθ ἀθραγὶβ ἴγοτῃ ἐπ ΗΘ. ἑαχὺ ἴῃ ἐπ ΟΣάοΣ οὗ διδίθιωθῃίδ απὰ ἴῃ ἰὴ 6 ὨΌσΩΟΓ οὗ 
ΤηἾσα; 866 [δ εἰϊδουμβδίου ἰῃ {6 πούθ οὐ {116 Ῥαβ8β8δμ6.- - ΤᾺ.) 

9 [Ψὸτ, 4. ΤῊ 8 οδπ86 ϑίαηαα θγεὺ [ἢ {πο οτἰμἑ8).-- ΤᾺ.] 

ἸῸ [νον 4. Ηϑῦ.: “1Πόπὰ 4}}."" δῃ ἃ 8ὸ Ετάτοδηη δηὰ ῬΏΠΙΡρβου. Βαὶΐ δ] ἐπ ΒΒ. δῃηὰ 10 Μ88. σϑδὰ “γχου," 
ὙΒ|ΘὮ [6 ΒΘΏ8Θ ΒΘΘΙῺΒ ἰο γοηαΐγθ.-- τ ὰ.] 

τ ΓΜγ. 6. ΤῊΘ νοτῦ Χ ΔᾺΝ ἴα Αοτ., γοηδογϑα “ στοῦρῆς " ἴῃ ΕΧ. χ. 2 Ὁ Ἐπ α. Α. Ν'.; Βορέ. δηὰ ψυΐϊα. τοποσ 
ἴτϑοῖν " βιγοίθ :" Ὀαὶ βΚγγ. 88 “ΠΟΥ τηοοϊζρα ἰἤ τη, δὰ ἀἰὰ ποῖ βοῃὰ ὑπθη αν, δηὰ ὑπο γϑηΐ," ὙΠΟΧΘ [86 Ὑγοὴς 
ἈΠΉΌΘΓ οὔ (Π6 θτϑέ νὉ. σρααίϊγοὰ ἐπ πορμαδίΐοη ἰῇ ἐῃϑ βϑθοοῃὰ.-- ΤᾺ. 

1 [γον. Ἰ. ΟἹ, “ ἰαἴκϑ δῃη ἃ ὑσγϑρασθ᾽" (80 Εσζασωδῃη). Βυὲ ἐδ 6 νοζῦ ΠΡ ΤΩΔῪ ὈΓΟΡΘΓΙΥ Ὀ6 ἐΔΙΚΘἢ 8286 ΘΧΡ] οἱὐ 79 ΟΥ 

Ὀἰοοηασέίο Ἦδγο, 85 [πὶ 3 βϑζῃ. χυἱ[ἱ, 18 (Θ66 666. 16Χ. 8. γ.), (που φῇ [ἢ τηυβὲ δ6 ππἀοταίοοὰ Ὀϑίοσο ἐπθ δοοοῃὰ δοοῦ- 
δλιἶγ9 " ΚΊη6."-- ΤᾺ. 

ἸΣ [γογ. 8. Το πογά Ὁ 3 ΓΛΘΔΏΒ ΒΏΥ ἰπδίγασηθηῦ ΟΥ̓ ἱτρἰθταθηὶ, ἃπὰ ἐπ 56 οὗὨ αἰθη 515, τ ρ]Θτα ἢ 8, ΔΥΤΩΟΣ, 
3 

ἸΘΔΡΟΤΑ, γ6886158 Δῃα [οτγ6]5; ἤοτο, ΠΟΎΘΥΟΥ, ἰὁ 8 ΠΟΘ ΟΥ̓ ἐῆθ8ο, Ὀαΐ ΠΧΌΓΘΒ, σΟΡΙΘΒ ΟΥ τΟΥΚα: Γαΐποσ, ὈΠάᾶοΥ, 
δε ισῳις Ὁ ἡδονὴ ΑἸΠ0], χιισθδ, Οἤ θα. ἘΠΙΡΓΕΙΉΙΕΗ, δηὰ ῆ6 οὐδοσ ϊοάογῃ ΥΝΒΒ,, οὗ Μαυίη, Ὀἱοαδιὶ, Π᾽ΑἸσηϑὶ- 
ἀλ, 6 8. Μίσυοὶ, πανθ “ βζΈΓΘΒ;" ΟΠἹΥ ὑπ6 Ὀυϊοὴ ἢ85 “16 )76}5,᾽} ΛΠ. ναδα, Βορῦ. σκεύη.--ΤᾺ.] 

Ἦ Γγοτ. 8. ΤΊ Ατέ. ἤόσὸ ροϊηίδ ουν [Π6 σοδθσ τῆ ΐοἢ Ὀοϊοηρϑὰ ἰο ἴπ οατὲ; Ὀὰΐ 86 ἐπί 18. μοὶ οἰποσνγίδο πόση 
ΟΓ τηϑῃἰοποά, [π6 ἑῃκογίίοη ΟΥἩ Ὁπλίβϑίοη οὗὨ ἐπθ Ατί. ἱπ Επια. τ }κ 65 {{{{|6 οὐ ηὸ αἰ οσοησθ ΤΏ ΑἹ. Βορὶ. ἱπβοσίβ 8 
τοῦτ Ὀρίοσϑ ἐδ σοσγὰ “μαΐ " ἰῃ τ 18 γϑῦβθ, Ροσῇδρβ ἰο δνοϊὰ ἃ δβδυρροβοα αἰ σΌν ἴῃ ἐπ ὩΠΏΡοΓ οὗ ποϊάθῃ πιΐσο, 

᾿ 
δ ΓΜΟν. 11. Τῆο Καῖ. βορί. (Ὀαὲ ηοὲ Α1.) οτοἐβ ἔπ τογὰβ “ δηά ἐῃ ἰτίδβᾷοβ οὔ ἐμοῖσ ὈΟ118,, Ῥουθαρδ ἴῃ Ογάὰου ἴο 

ἰηάίοαίο ἐπδὲ ἢ τηΐαθ τΕτδ ποι ἴῃ {πὸ ΥΚΧᾺΣ ΟΥ ὈΟΧ, δηὰ ἐγ δνοϊὰ ἐῃθ ΥΥΝΗΣ ἀρότο πϑμηφήδης (869 νου. 18). 
ὍΘ] Βδύβϑη, ἑαἰκίηρ οχοθρίίοῃ ἐο [9 ἰηνογίθα οσάϑθυ πόσο (πηίσο, ὈοἾ18), ἴο ἰὴ ποσὰ ἐελογίηη, απὰ ἴο ἐπ διηὈἰκχου ν 
οὔ 106 Ῥῦγαβο, οὐχὶ ἑθ 4}} οὗ γϑυ. 11 δου “ σοθδσ,᾿" σομαγάϊης (πΠ6 ΗοΌ. 868 8 βίοββ οἡ ἐῃθ τομὴν ὀοΥχιρὶ ἀγροῖς. Βιιΐ 
(4 16 ἴτη τοῦδ ]6, δηὰ (ἢ6 ΗδΘΌ. ἰδ δΒιιδίαἰηοα ὃν 4}1 ἐῆο ΝΕΞΒ, ΤΠ ἐελογέπι [8 ποὺ ἱτ ΡΓΟΌΒΟΙΥ ἃ τηαυκίηαὶ οχρίδηἃ- 
σοη οἵ μαι φόγρει ΠΟ 48 οτορὲ ἱπίο (6 ταχὺ (αΑο αοίκοσ δηή Εγαάπδηη)}; Ὀὺὲ ἐπ ἰοχὺ, ἐπουχῇ Ὡοΐ ρογίδοςυ οἰθασ, 
τοῦδέ, ΟἹ οἰ 68] στοιπηάβ, ὉΘ τοι δἰ θά, βίηδο ἴἤθτο ψοι]ὰ ἤδνο ὨΘΘῺ ΠῸ δρϑοίΐαὶ σοδϑοῦ ΨΥ 8 βογί δα βῃοι]ά ἰπβοτὲ 
"Ν μὴν ἐν ῳ οἶποῦ παπά βτουπα 90. [18 Ομ ββίοῃ, δϑ ἴπ 6 ασϑοὶς βϑῆον ἰδιηροσίης τὶ ἰδ6 ἰοχὶ ἴο ἀνοϊὰ 6 ἀ[Ὡ- 

ν.-- Τα. 
6 [γεσ: 12. ΟἹ ἐδ6 ἕοστη οὔ δ Ἠθδ. τγοτὰ 566 Ἐγάτωδῃῃ ἴῃ Ἰοϑο.-- Γ.] 
Τ ΓΥοσ. 12. 695. Οσασμ. (Ὁομδη Β ἐγϑῃ8].), ἢ 1ό, Βότη. 1. 3.--- Τὰ.) 



112 ΤΗΕ ΕἸἼΒΩ͂Τ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΑΜΌΕΙ. 

18 πηοϑῆ. ἀπαὰ {μ6γ}} οὗ ΒΕ ΒΒ ΠΛ 68}} τ το σοδρίης ὑμοῖν τ βϑαῦ- μαγνεϑὶ ἴῃ (ἢ 8 νδ]]0Ὺ ; 
14 δρὰ (δον Πἶἔπρὰ ἃρ {86} ογθϑ, δηα Β6.7 {μ6 δίς, δῃηὰ γοὐοϊοθα ἴἰο βθο 1. Απὰ τῇθ 

οδτί οδπγ6 Ἰηΐο {Π6 Π6]4 οἵ Φοθῆυδ 84 Βοιμβῃθηντα [86 ΒοΙΒΒΒΘπθϑ 16], δηα βιοοα 
ὑπό γα, ν ΘΓ [8ηἀ {8}6[6] ἔμ6γ6 τγγχαιβ ἃ ρτοδῖ βίοῃϑ ; 8δη4 {Π6Υ οἶδνθ ἰἴ6 πψοοὰ οὗ (ῃθ 

15 οδτὶ, ἀπά οἴϊεγτοα (86 Κ'ηθ ἃ Ὀυγηΐ-οβδυηρ ἀπο {86 1,οτὰά [Φ6 μον}. Απᾶ {δ 
Τ ον ῖοβ ἑοοῖὶς ἀοτῃ 086 τὶς οὗ [Π6 1,οτὰ [ΨΦΘ ον}, δῃα {6 οοβδν ἰῃδὶ νγγαὰβ σι [{, 
ΜΠ Θγοὶη [ὑη8. 6ΓΘ6] {86 7617) 6}8 οὗἩ σοϊὰ [χοϊάθῃ ἤρυγ65] ψ γῸ [οπ|. Μ676], δπᾶ ρυΐ 
(Π6ηὶ οἡ ἰῃ6 ρτοδὺ βύοῃθ ; δηα {86 πηθὴ οἵ Βοἰ βου ϑἢ οβεγοα Ὀυγης ΟἸδυηρθ, δὰ 

16 ββογιοοα βδουῦ ἤσοβ (Π6 β8πι|6 ἀΔΥ υηΐο ἰμ6 1,οτὰ [ΦΘ ον]. 
[6 ἔνα Ἰογάβ οὗ [9 ῬὨ1) ἰδάηοθ δα βοὴ [8807] ἴ, ΕΗ 

17 τἰῃ6 βᾶηθ ἄαΥὺ. μα {8686 Δ΄Ὸ ἰδ0 ροϊάθῃ ϑιῃῃογυάβ [ 

Αμπα σπΒϑη [οὁηϊ. ν ἢ 6} 
[4η4] τοϊυγηθὰ ἰὸ ΕΚΤΟῚ 

ο118] νοῦ {86 ῬΒῚ ΠἸΒ. 1 Π 68 
γοίυγηρα [ῸΓ [85] 8. ἰγθβρϑβα- οἴἶδυϊηρ υπΐο ἰδ9 Τοτὰ [ΨΦοῃονδ}]: [Ὁ Αβμάοα οὁῃ6, [ὉΓ 

18 ἀκζᾶ οΠ6, ἴον Αβίκθίοι οὔθ, ἴοῦ δίῃ οὔθ, ἴοσ ΕΚσοη οὔθ. Απά (6 ροϊάθῃ πηΐοθ 
[1π.8. Ὑ616] δοοογαΐηρ ἴο {6 τα 6 Σ᾽ οὗ 411 ὑπ οἰ[168 οὗ Π6 ῬἪ] 8118 68 ὈΘΙοηρίος ἴο 
ἴη6 ἔνο Ἰογάβ, Ὀοίὰ οἵ ἔδηοβα οἰ(᾽68 δῃα οἵὗἁ σου ΓῪ ὙΠ] ροβ, Ὁ ὄν υπίο ἐπ6 σγοδὶ 
δίοπο 9[ ΑΔ] ἩΒΟΓΘΟῺ (ΠΟΥ͂ βοεὶ ἀόνη ἰὴ ατὶς οὗ [86 1,οτά, υλίοϊ, δίοη τοπιαϊπαίδ, απο 
118 ἄἀδγ ἴῃ [86 Β6|α οὗ Φοθῆυδ (Π6 Βεοιμβμοιαϊίθ [Αηαἦ {86 
{ΠΟΥ͂ δοὺ ἀόστῃ {86 Δτκ οὗ Φοβουδῇ, γουλδίποί ἰο {ἢ]18 ἀΔΥ ἴῃ 
Βουββῃϑιθϑ 16]. 

19 

Γρδὺ βύοῃθ, ἡ ὙὮ1ΟὮ 
6 δ6]α οὗ δοβῆυδ {π9 

ἈΑπα Β6 βιῃοίθ [86 τηϑη οὗἨ Βοιβββοι βἢ, Ὀθοδῦβο (Π6Ὺ ᾽δα [οπι. ἢ847 Ἰοοκοά ἱπίο 
[42] (6 τὶς οὗ ἴῃ Τωοτὰ [ΦΘ6Βον8}}, θνϑὴ [8π4] ἢθ βιηοίθ οὗ [Π6 ροϑορὶὸ δἢγ ἰπου- 
Βδηα αηὰ ὑῃΓΘ6- ΒΟΥ δηά ἔθη τηθη [70 τχϑη, 80,000 τηθη}3] ; δῃηὰ [Π6 ρ6ορ]6 Ἰαπηθηϊορά, 
Ὀοοϑαβ6 [6 Ἰωοτὰ [96 ῃόον8}} δα βιλὶτοη [8π|ο[6] πιαην οὗ [οπι. ΤΟΔΏΥ Ο17 (886 ῬΘΟρΡΙΘ 

20 σῇ ἃ ρσγοδὺ β᾽διρίοσ, Απὰ [δ6 ποθὴ οἵ οι οι οϑἢ βαϊά, ἮΥ Βο 18 8016 ἴο βίδα 
Ὀθίοτθ [η9. Φθῃονδῃ], (818 ΒΟΥ τὰ [οηι. 1οταὰ] Οαοα ἢ δηὰ ἰο πῇοπι 58.811} μθ γὸ 

21 ὕρ ἴτοιαῃ υβῇ ΑΠα {ΠΥ Βοηΐ τη ββθροτ 0 (ἢ 6 ̓ΠΠΔὈΪ 8η18 οὗ Κι τ] ἢ - ΘΑ πὶ, Β8Υ- 
ἱηρ, ΤὴΘ Ῥἢ]] Ἰδέ η65 πᾶγὸ Ὀτουρθῦ ἀραὶη [86] ἴΠ6 Δὶς οὗ [80 Ἰοτὰ [ΦεΒονβ}] : 
ΘΟΙ16 γα ἄονῃ, απα ἔδίοι ἰδ ἃρ ἰο γου. 

Ομαρ. 1.1 Ανῃὴ [86 πιϑὴ οἱ ΕἸ) -)αυΐτα οδπιο, πα Το ομοα ὑρ {86 δὺῖκ οὗὨ [86 
Τιογτὰ [Φόβον], δηα Ὀγοιρδί 1 ἱπῖο ὑμ6 ἤουδο οὗ Αἰ πδάδὺ ἰπ [0η] [86 Ἀ}}}, ᾷᾶῃὰ 
βδηοὐ θα [οομβθογαίθα] ἘΣ] ΘΔ ΖΑΓ ἢΐ8 ΒΟ. ἴο ΚΘΘΡ {δ6 δὶ οὗ {0 [γα [96 ΒονδΒ]. 

15 ΓΝ ν. 13, ΤῊΘ ΗἨΘΌ. 85 δία ΙῪ “ Βοι ΠΒΗ ΘΒ," {π6 ῬὉῖδοϑ ραΐ ἴῸγ 1ΐ8 [ΠΑ ὈΪ Δ η.8.--Τ8.] 

19 Γγοσ. 18. βορί.: “ἴο τπηοϑί Σν " ἀπ ᾺΡ 7), ΟΥΤΟΥ οὗ δορυἰβϑί.- -ΤῈ.] 
ΤΙ" 

80 [Χο υ. 18. ΤΊ. ὁ γα οἴαιδθ οὗ {πῃ 8 γοσδο (δῃη ἃ δ] ΟΏ 
στοιιὴ 

ἴοζο. 
823 Γ[Υ̓ΟΥ, 190. 185 5. 0ὑΠπΠ6 ΘΟΠΊΙΏΟΏ πηοϑηΐῃ 

σὶἢ 10 νον. 17) [5. αν! οοη οὐὐ ὃν Ἰ αΠΠΔῦϑΘη οὐ (Ὧ6 
οὗ 118 ᾿πσοτη ρα 1} Υ ἢ γότ, 8. ΤῊ ὀχίογηδι ον άσοηοο [0 {8 ΟἸΔΓ156 15. οογαρ!οίθ; οὐ δ ἰηίογῃδὶ ουἱ- 

ἄἀθησο 566 (Π6 Ομ. {πη ἰοῦο 8ΠΩ Τ͵ΑΠϑαίογ᾽  ἢοί6.- ἱ. 
41 [ψ σ, 18. ΟΥὐ᾽ “ ψΠςΠ0 85 5 [ῃΠ6 σγοδῦ βίοῃθ," εἴοσ., οτος ἰἢ6 ποτα “ σου ποίῃ ,,) βο Ἐσάσηδημ, 566 Οὐσμ. ἐπ 

6 ΒΙΠΊΡΙΟΙ ΓΑ 9] 0 σίνθη δον ἴα {πὶ καρσοβίοα ἴῃ Β1Ό. ΟΟτήτη.-- - ΤᾺ. 
οὔ {πὸ νοτῦ (ΠΝ τὶ 2).--ΤᾺ.] 

5. ΓΥδγσ. 19. ΤΊ 6856 ΠΌΤ ΟΥΒ, [ΠΟ ἢ ῬγΟ ΔΌΙν ἱποογγοοῖ, ασὸ Ἰοῖς ἴῃ {ΠῸ ἰοχὲ, Ὀθοδῖβθ ὯῸ βδιϊβίβοίοσν τοδαϊης 
Ὧδ85 Ὀθ66ᾺῈ βοι]ϑα ὁ. 786 οἴδβο βῆοιυϊ 

ἘΧΕΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΙΤΊΟΑΙ, 

Ι. “εν. 1-11. Τῆς ατῖξ 18 δοηὲ δαοῖ; υἱδ εαρὶ 
ἱ8. ὙΠ6 ἀοεϊρηδίίοη οὗ ρΙδοθ: 1π [89 86] 18 
δ: ἴο ὈΘ ἰδίκοη πῃ 1η6 σΊάοΓ, βθῆβ6 οὗ ἐεγγίοτ, 
οι πίτυ, 85 ἴῃ ΒΌἢ 1. 2.--Τῆο δϑυϑθ το τμδ, 
ἀυτιηρ τ πῖσἢ [6 δ΄ Κ τα ἴῃ {[Π6 οουπίτγ οἵ (Π6 
ῬΗΣ ἰδ ηθ8, 88 ἃ {1τὴ6 οὗὨἨ υηϊηϊοχτιρίοα Ὀ]αρτιθϑ. 
Ιη δα ἀϊίίοῃ ἰο {π6 ἀ186886 οὗὨ Ὀ0118 Θδτὰθ 186 Ρ]αρτιθ 
οὔ [π| ἀοναβίαίἑοη οἵ [Π6 0148 ΒΥ πιῖδε. αἴ [ἢ 9 
θη οὗ Ἰηῖ06 Ἧ8ἃ5 βοιηθίἱηρ ΟΥ̓ΟΡ δηά ἀρονο [ἢ 0 
6856 18 Ὀ]αῖῃ ἔχοι νοσα. δ, 11, 18; ἰὴ νϑγ. 1 [88 

ϑορί. 48, “απά ἰδεῖν ἰαπα δισαγπιοα ὐἱδῇᾷ πιΐοε," 
ὙΠ] Οἢ (Π6 ὩΑΙΤΆΪΟΣ ἢ88 ποὺ ΘΧΡΥΘΒΒΙΥ της οποίῦ. 
ΤΆ ΘΠ 8᾽ ΒΌΡΡοβιου (δαὶ, ἔγοτω μι δ ἢ Απρὰ οἵ ἤηδ] 
ΕΥ]]Δ0168 ((᾽ -), 8 οἰδυκθ ἢδ8 8116 οαἱ οὗ (μ6 Η9Ὁ. 
ἰαχὶ, 18 ἴοο ῬοϊΪά 4 οπθο. ΜδυσοΥ σοπΊ υἶ8 ΘΟΥ- 

γ᾽ 1 1Β ΚΘΠΟΓΆΙΥ ἀρτοοὰ {πα 1Π6 Ηοῦτον 
τὶ. ποὺ 1 ΓΘαΌΘΏΓΥ οὐαί {ΠῚ ρΒ Θββοη 4], δπὰ 
πο Δροσσὰβ πιθητοη πολ ὈΓΙΘΗ͂Υ 1 δ οοσθ- 
βίοη.".-- ον. 2. Αὔἴοσ ἰΐ μδὰ ὕϑοῃ ἀοίογταϊηοα ἴῃ 

Ὅδο Ὀγβοϊζοῖθα. 8966 αἱδβοιϑϑίοῃ ἰῃ Οὐμλι.--- [Ἑ. 

116 οουηο]] οὗ [Π6 ργύποεβ ἴο βοῃηὰ Ὀδοῖκ (μς δι ἴο 
1.6 1Βγδο  ἴθα, ἴπ6 ρτύξϑίβ δα δοοίλδαψεγβ ἈΓΘ ὩΟῪ ἴο 
(611 λοιῦ 1ἴ 81.8}} θ6 βοηΐ θαοῖςζ. ΑἸ]οηρεῖάθ οὗ δὴ 

ἰογν Ἰ ὨΟΠΟΓΒΌ]6 ὈΣΊ ΘΒΕΪΥ οἾλ88 ΔΡΡΘΆΓ Πογο [Π6 δοοίλϑαψετδ 
[ἀϊνίποῖ5] ({πδὶ 16, ([Π6 ο οὗ 1ῃ6 ἀεὶίγ, ὙΠῸ 
ΤΟΥ͂ΘΔ] ΙΒ σου 86] δηα ψ}} ΓΠτουρ ἢ ἰδ τηδητὶς 
ΑΙ) 838. δ  ποτι168,  οθο ἀθοϊαίοη 18 πη8]. ΤῊΘ 
Ῥγίποοθ ᾿ιΔα ἴο ΘΟμΒΙ ἀοΓ [Π6 ΡΟ]11168]- ΠΌΑ] δηᾶ 
ΒΟΟΪΔ] βάρ, {ῃο8ὸ (πὸ σε ρίουβ 5146 οὗ (ῃ6 χυεθ- 
οη. ΙΠαΒΠΟἢ 88 10 Π88 ΔΙΣΟΔΟῪ Ὀθθη ἀδρίογ- 

«[ΤῈο6 ψοχζὰ ἤοΓΟ οι ρ οὐϑά [ῸΣ “υϑϑίβ " (Κο; δ ἑτὴ) 
[8 ἴῃ. ΒΩ2Γὴ6 88 τδῖ ποα [0 ἀδεϊσηδίδ (6 ῥσχίοϑίβ οὗἢ (Π8 
{γὰρ αοα, ἐπ αἰδιϊποῖϊνο ποσὰ ἔοσ ἰἀο]- Γαῖα ΚΙ ΑΣΊΓΩ) 
ΟσσΌΥΤίΠΚ ΟὨΪΥ̓ ὑἤγτϑο {ἰπη65 ἴῃ Ο. Τ'., Ὁποῦ ἢ ἰγθασθηΐϊ ἴῃ 
ἰὴῃ6 βϑυσχίδο δηὰ Ὁῃμαδὶα. (γαπϑϊαιίοηθ, ΤῊΘ ΑΥδῖο ἤοτο 
ΣΟΏΘΘΟΥΒ “ΟΠ οΥ̓β "ἢ ΟΥ “ ἀοοίογβ᾽᾽"" (Δ ὈΔΓΔ), ρσοῦβον ἰὸ 
δύοΐὰ 8 Βοδῃ Δ] 0}8 ΔΡΡΙ] οδιίοῃ οὗΥ̓͂ [ἢ πΒδοσϑὰ Ὥβῆηθ. ΕῸΣ 
ΘἰνΤΩΟΙΟΣΥ οὗ κοΐ θα 66κ., ΤΏδΑ, δηὰ ΕἸὐἰσβο, ΗΘ Ὁ. 1,6 χ. 
-- Γ᾿ 6 πογὰ στοπάοσγοα “ ΒΟΟΙΠΒΑΨΘΡ ᾿ (φοΒο1Ὼ) 8 ῬΡΤΟΌΘΔΌΙΪΥ 
ἔγοτη ἃ βίθῃ ᾿ηθϑηΐηρ “ἴο αἰνί 8 ΘΓ ΠΟ, δδβίρῃη ἴῸΓ- 
ἔχ θ 5." δηα βϑον ἴο ὍΘ ΘΤἿῺ Ἰογοά ἀοηῃοίο αἰνίπαςίοι 
ὮΨν Ῥγοόοσθββοᾶ βΌΘΝ 85 δῃΔ ΚΙ Σ ΔΓΓΟνΒ, ΘΟΕ Ϊ ἰσ ἴθ σα- 
ὈΠΙΤῚ Ἰπβρδοι!ηρ Ἰΐνογβ (Εν. χχὶ. 26-28 [21.28}} ῬΟΓΠΘΡ5 
ΠΠεγίηρς ὑΠπ18 ἔγοτηῃ ἐπ τπλη ο τί ργόροσ, ποἢ πνοϊν θὰ 

ῬΟΒΒΟΒΒΙΟΏ ΟΥ̓ ἰπορίσαϊίου ὈΥ̓ ἰὴ6 ἀδ}γ (γι σἢ 0 τη6.- 
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ταϊη δα [0 Βεπα ἴῃ διὲκ ὑδοῖς, (6 αποβίοη ““ τμιδὶ ( α͵θὸ οὔ (8 σϑιδα οὔ {πμ6 ρῥίαριιοβδ. ΤῊο ῬὨΣ βιϊποθ 
8.8.1 τ,Ἃὰὸ Ἃ0 1η γεδβρϑοὶ ἴο [ὴ6 δυκ οὗ ἀοὐ ὕ ἰβ Οὔ]Ὺ 
Ἰη τΟἀ οίοΥγ ἰο ἴ6 δΒυοσοοοαϊηρ αυοϑίΐοη, “ ὠλεγό- 
οὐ οὐ λοῖῦ 888}} τὸ βοπὰ 10 ἴο 18 ρδοο " ΤΠΘ 
1193 ΤΩᾺῪ τηθδα Εἰΐμοσ, Ὀὰῦ ἴπ6 τοηαοσηρ “ΒΟΥ, 
ἴῃ νἢδὲ τΑγ " (κα. σμοπιοαο) 18 ἑανογοὰ Ὀγ (π6 
ςὐπῃοοῖοη, βῖηοθ {6 ρῥγῖοθίβ που]ὰ εἶθ ποὶ δυο 
δησοΓο ἰμδί [Π6 δὺκ γὰϑ ποὲ ἰοὸ 6 βοῃῦ ὕδοκ 
πίιμουΐ εἰ ἢδ.---ἾὟ ἐσ. 8. 6 πιυδὶ ποτ μοί ΒΌΡΡΙΥ 

186 Ῥγοβοῦῃ "'γ8᾽ ἴο ἰμ6 Ραγέεϊρ. (τ γϑ0), μαι 
τοῦδέ ΤΌΠΟΣ (88 ἴῃ ἰϊ. 24) ἱπιροσβοι δ!  Υ: “1 ΟΠ6 
ΒΟ 8, 1 ἸΠ6Υ βοηα." ΤΠ δύ πγυδὶ τεαίογοα, 
ποὶ σπρίψ, Ὀαΐ ψΊ ρΊ δ. Τθοθο οἱ ἢ ἀγὸ ἰο "6 δὴ 
αελακι (Ὁ }ὶ), ἃ ἀοθι-οθδσίηρ οΥ ἐχρί δίοσυ οἢξσίῃρ; 
[86 μηδ 18 (ἢ ἀραὶ ηδιοα, θοσβαΒο 1ν ἰβ ἃ φυρβίϊοῃ 
οἵ [86 ρμαντηοηί οὗ ἃ ἀθρι. ϑϑαιϊβίδοιΐοῃ τσὶ θ6 
τηδάς ἰο (6 Δηρογορὰ αοἄ οἵ [6 Ρϑορὶθ οἵ [βγ86] 
ἊΣ (6 οοηϊεταρὶ Ρὰΐ οἡ Ηΐμ ὈΥ ἴΠ6 δραποίϊοη οὗ 
[6 αὐ. ΤῊ πογὰ ““σοϊασῃ, τλδῖζο σοι ρθηββίϊοη ἢ 
ΟΠ) τοίδσβ ἰο (Π8 ὉΠ] ΑΥΤΙ] ἀρρτοργίαἰίοι ; 1 ἰβ 
ἃ Ιηδίΐου οὗ οοιηροηβαίΐοη. Ὑαυΐρ.: φωοά αεδοίίε, 

τοάάλιο εἰ Ῥγὸ . [0 Βἴπα,» “τὸ ἱε"] ἰ8 
ἰο 6 ο δ μῶς ϑοβδίρθι: [86 τὶς (Θ6ρι.), θὰυξ ἴο ἀοά. 
δοπὰ Ηΐτ 8 “ ρἷδ, Ὁ πίοι ΗΒ δρου 88}8}} 6 
Δρροββοα, ἰοδὲ Ηδθ ἰοσιαθηΐ γοὰ πόσο ᾽ἢ (ΟἸοσίς.), 
Δοοοσάϊηρ ἰο Εἶἰχ. χχὶὶ. 16 ὯῸ οπ6 νγὰ8 8] ογοα ἴο 
ΔΡΡΘΆΓ οι ρίΥ-βαηά δὰ (Ὁ) "εΐογε αοά. Ὑγ)ὲῈ6- 

ἰμεν, δ8 ΟἹαγίουβ βαρροβϑα, [18 τσὰβ κπουσα ἰο (Π6 
ΡΠ βάηο ῥσθδίβ, 18 πηοοσίδϊη. Το ποσγὰβ ᾿ὲ 
ἸἈΒῚΠ ππδὺ θ6 ἰϑδέϑῃ οἰϊμος 88 οὐπάϊεοπαί ΟΥ̓ 88 
ἐαφέήμαν ΤΒο Ἰαἰΐοσ σο οσῖηρ “(θη γοὺ 884]} 
θὲ Βοδὶβα που] βυϊλ ἰμ86 σομπηθοίοη δπὰ ἐῃ6 
ἩΠ0]6 εἰϊυδίώοη, Ὀαΐ ὑαὺ ἐπ686 Ὀγθδίβ ΘΧΡΥΘΒΒΙΥ 

ἷς ἕο Ὀ6 Ῥοββὶ]6 (νον. 9) μα {818 ῬΪασιθ 
ἯᾺΒ ἰο Ὀ6 δδουι θὰ οὶ ἴο {π6 αοἀ οἵ βγβοὶ, θυΐ ἴο 
8 Οὔδηοθ. Τῇ Ὠνροίποίϊ ἃ] στοηάθσπηρ 18 {Π6Γ6- 
ἴογε ἰο δ6 ῥσοίδ γγΠ] Οἢ 15 ζΥΔΙΤΩ Δ 108]1Υ 811ὁν- 
8016, ἰδουσῇ 1π6 οοπαϊ θη] ονδουδὸμ 18 ΔΗ ρ. 
(ἱ;Ρ. Ἐν. σν., ἢ 8357 ὃ). 6 τηνὲ ἱπΠογοίογο 
ἰτϑιβἰδίθ: “ δῃῇ 1 γὸ 588}} 6 Π64164,1 [Ι͂}ἡ (6 
ἩΟΓΟΒ ““ Δηᾶ 10 8Π8}} 6 Κπόσνῃ ἴο γοῦ τὰν Ηἱΐβ 
μιδπα (8 ποί τεπιουοὰ ἤγοπι ψοις᾽ 186 Ῥσϑβοηξ ἔθῆθθ 
οἴου ἢο αἱ ΒΠου] γ, {16 βοῆβθ Ῥδίηρ: “γοῦ β88]} 
ἴῆοη ΒΥ 6 οσυγα ἰθᾶστῃ ὙΠῪ ΗἰΗ παπὰ ΠΟῪ βτηἑύθβ 
γοῦ; Η!5 ἢδηά 18 ποΐ σεοιηουοα ἔγοια γοι, Ὀθοδιιβθ 
ἴπ6 οχρίαεοι ἴον γοῦν μῃ}}}, ποι πὶ}} Β6 [0]- 
Ἰονγοὰ Ὀγ συΓχο, 8 ποὶ γοὶ τιδάθ.᾽ 
Βυπόθῃ: “1 ττῶϑ ἃ υπΐγοτγααὶ ουπίοτῃ οὗ δηοίθηί 

ΠδοηΒ ἰο ἀοαϊοδία ἴο (6 ἀοἰἐγ ἰο ΠΟΙᾺ 8 816 κ- 
ὮΟᾺΒ [88 ἈΘΟΓῚ θοα,, ΟΥ ἴζΌπὰ ὙΒΟΠῚ ΟὐΤ6 28 ἀθδὶσοά, 
Ἰκοποβθοβ οἵ {π6 ἀἰβθαβϑά ῬΡασίβ." ΤὨθ τγῶβ {1 6 

ἰδοάδ Οἴσογο 6818 ἀἸνἰπδίοη ἢ απ πίιἰῃοῦὺὲ δγὲ, Τὴν. 
1,18), Το ψογὰ ἰβ υϑοα ἰῃ Ο. Τ'. ΟἿΪΥ οΥ̓͂ ἔλβο αἰνίῃθσβ 
(τ νὰ οΥ 156 ἰη Αταῦδὶο 566 ΕἾΘ  ΑΥῚ ΠΟΧ. δ. Ὁ. φαδαπια). 
τς Ασι. ΔΎ ΟΣ ῊΜ ἴῃ ΕΙΣ , ἮΝ Βίδ. εξ, Ατιϊοῖθβ 
Ξ ΤΆΧΟΣ “ Δηα “ ΟΣ" ἴῃ ὙΪ ΠΟΥ Β 81. ΚΝ. ῬΡ., δὰ 
668., ΤΉΏ65.---Ταὰ. 
“[0η Ελ}5 566 

ΤΩ 1Α1108].".--ΤᾺ.] 
ἘΓΤ ὁ ποτὰ αδλατ ταί ΠΟΥ τυ 6 4}8 ποὲ “ ἀονί," Ὀπὲ “ οἵ- 
ἴδῃ ἢ δῃηᾷ [19 “ ριἰβητηθῃ ς᾽" (οοΙηρ. θη. χχτνί. 10: Ρα. 
χῖτ, 9: 158. 1{1]|. 10, δηὰ ἐπα Ατδῦ. αὐδλανια), δπὰ 18 ποί τοὸ- 
βἰτσἰρὰ ἰῃ πη. Μοβαίο ἴνν ἴο οαθθα οἵ σοβι το (866 
ἴρον. ν᾿ (Ἐπικ. Α. . ν.---τὶ. 1), χίν. 12; Νυ. νἱ. 12. Ηρθγο 
ἴξ τῶν Ὀ6 δορὰ ἰῃ τη 5 ἰδίῦθτ 561η86, δηὰ ἰβ ἰῃ ζΘΠΘΓΑΙ 
ἸΌΛΟΓΘ δρργοργίαί ἐῆδη λαξίζαξδ, Βίποο ἰῆ9 ῬΉΣ) Βιη68 οδῃ- 
ποὺ 6 Βαρροδοὰ ἐο δυο ἴῃ ἀϑϑροσ δοῃποορίΐοῃ οὗἉ βίῃ 
Ἱηγοϊγοα ἴῃ ἐδ ἰδϊίονυ γοτὰ. 11 8, οὐὗὅἨ σοῦ γθο, 8 α!οβίϊοη 
ἘΠΘΊΝΟΥ ἘΠΘΥ οτηρί ουϑὰ {ἢ γοτν πογχὰ σδλαηὶ : 
εὐὴ ἐκ τῷ ἐι18 866 Ὠοΐθ ὑπάθγ “ Τοχίῃαὶ δὰ ατβιωσῃδ 

Ἰαίοτ᾽᾿ 8 Ὠοΐο ἴῃ “ Τοχίῃυδὶ δηὰ ΟΥ̓Θ)- 

1Ππογθίοσο (γα. 4 βα.), σβθὴ ἰθὺ ἱπαυϊτθα πῆδὲ 
(μον βῃου]ὰ βθηὰ δ᾽οῃρ 88. ἰγθβρϑεθὲβ ΟἹ δχαρίδίου 
οἤἴὝσγίηρ, Γϑοοῖνθα [86 ΔΏΒΥΓΟΥ : “ ἔνα μοϊάθῃ Βοὶ 
δὰ ἤνθ ρΌ] θη τηΐοθ.᾽ Τηδ πυροῦ ἔνα ἰβ 6χ- 
ΡΓΈΒΒΙΥ χοᾶ οὐ ψ1 τοίδγθῃσο ἴἰο {π6 ἔνα ὈΥΐῃοο8 
ΟΥ̓ (86 ῬἈ]Π βέλη 68, 0 τοργοβθηῖ [86 ὙΠ0]6 Ρ60}]0 
(ΒΌΘ ἰθ Αος. οὗ ἐχδοὺ ἀοίοσταϊ παίϊοη “' δοοογάϊηρς 
ἴο, ἴῃ τοϊδοη ἰο," σὶϊῃ δάνοσ!81 δἱρηβοδίϊοῃ. 
(ἀθ8. Ον., ἢ 118, 38). ΤῺ οἤδηρο οὗ ρϑγβοῦ 1η [09 
ὝΟΓΩΟΒ “ΟΠ6 ΡἈΪαριΘ ἰβ ΟὨ ἔλεπι 811} δῃὰ οἡ ψοιν 
Ῥτγΐηοοσβ ᾽᾿ 88 οσοδεϊοπθα ἐμ6 σϑδαϊηρ “ ψοὺ 81], 
ΨΒΊΟΝ 18 ἴον {818 σϑϑβοῃ ἴο Ὀ6 γοὐθοιθα. "ἢ Ῥρορὶθ 
δα ῬΓΙΏΟΕΘ ΔΓῸ ΠΟΙ Θα 88 ἃ υμὶὶ, (86 Ἰδἰῖο 
Τορσοθοηϊρ [Π6 ΤΌΓΙΩΘΙ, 8η6 ἱπογοίοσα ἢ 6 Πα ΘΓ 
οὔτμ6 ριὶῆδβ ίο θ6 οῇεγοα οσ ἰῃ6 σῃ0]6 18 ἀρίοσ- 
τηϊποα ἔν 186 πυθον (ἢν) οὗ {π6 ῥυίθσοθ, Ὑοσ. 
δ τρΆοβ 1 ἃ ΒΌΡΡΙΘΙΩΘΠΙΔΤΥ ὙΔΥ ΘΧΌΓΘΑΒ ὨΔΘΏΠΟΏ 
οὗ (Π6 ἀευαδίαίίοη, ΜΠϊοΟΝ (86 πιῖοα τηδαδ ἴῃ ἴΠ6 Ἰαηά. 
“4ΤΏ18 ῥϊαρια 18 οἴθῃ [ΔΣ ρτθδίοσ ἴἢ βουΐῃοσῃ 
Ιδῃηάβ [δὴ ὙΠῚ} ῸΒ; 5ὸ (πδὲ ἰπ6 ΕΡΥΡ(Δ}8 τι86 (ἢ 9 
ἔρσυγο οἵ ἃ Ποϊάτηουβο ἴἰο ἀθῃοίο ἀεβίσποί! οι: [Π6ΓΘ 
ΔΙῸ ΤΏΒΏΥ ΘΧΘΙΏΡΪΘ6Β, ἐὺ ἰη εδ]α, οὗ (6 ΜΒΟΪΘ Βδτ- 
γεβί 'ῃ 8 β6]ὰ μανίηρ Ὀθθη ἀσβίσογοα Ὀγ τ ϑτὰ ἴῃ 
οὔδ ὨΪρὨ ) (ν. 66γ].), ΟὐμρΡ. Βοος. Πέίοτγος. 11., 
429 οα. Εοβ.; ΡΙἰη, ΗΠ. Λίαί. Χ. ο. θδ6. ΒΥ 189 
Ργοδοηίδίοη οὗ 86 ᾿ΠἸκοηθβεοα ἴῃ ρο]α (ΠΕΥ̓ ἯΟΓΘ 
(ο “μἶνα ΠοῆοΣ ἴο ἰμ6 ἀοἀὐ οὗὨ 18:86]. ΤὮρθθ 
ΜΟΓΒ οὗ (86 ῬΒΣΠΙ ΒΕ. )6 Ὀτοδίβ χρ δίῃ (Π6 Ἔχργοδ- 
Βίοῃ “ῬΆΥ͂ ΟΥ γαίῃ τη ἃ ἰγοβρδβθ- δ ς᾽" ΒΥ {110 
πο μιονει οὗ [Π6 δυύκ, [πὸ βοδί οὗ {πὸ βίοσυ οἱ {(Π6 
αὐοά οὗὨ [βτ86], ΗΒ ΠΟΠΟΣ 18 υἱο]αιθα ; μθῆσα [Π9 
Ῥυμὶβῃπηθηΐ ἰπ {π18 ὑπτο- 014 Ρ]αριθ ; ὈΥ ἴποες σ ἣδ 
{ΠΕ Ὺ ἃγὸ ἴο δίϊοτηρὶ (0 πᾶ ῖκο σοπ) ρΡΘηβδίίοῃ 1ῸΓ (ἢ9 
γἱοἰδίίοη οὗ ΠΟΠΟΥ, δηᾶ {πὸ τ σδίἢ οἱ ἰμ6 (ἀοα ὙΒῸ 
ἷθΒ ψουπάρα 'ῃ ΗΪΒ ΠΟΠΟΡ ἰβΒ ἴο Ὀ6 [υτηῃηρα 86166. 
“ἜΥ ὈτΙηρίηρ Ῥσϑοίβοὶν ἴῃη6 ἱπρίγισταθηΐ οὗ {πο ῚΓ 
Ομ βοιηθηΐ 88 8 ρὶ ̓ το ἀοά, (μδν σομέδμε {πα Ηθ 
ἩΣπΒο] Υ 88 ρυμιβῃρα ἵπποι, Δα ἀο ποπιαρα ἰο 
Η18 ἐπί ἘΟΡ ΒΕ: ΠΕ τς τὸ 811 {Π6 ΤΟΣ ΟΥ̓ ρᾶγ- 
ἱῃρ [μον ἀθθί ἴὸ ΤΩ866 ΟΥ̓ ἴ0 ΓΟΙ,81} ἴτοα,)" (γ. 
(ον δο). Τὴ δσχργεβεῖοη “ Ῥετλαρδ Ἡς ν1}} 
Πρμίθη Ηἰβ απ ἔτομι οἱ χοῦ " δργθθθ σὴ} ἰμ δὲ 
ἴῃ νϑσ. 8, "1 γα Ὀ6 Π6Δ]6α,᾽) δηπὰ ψ11}} ν οσ. 9. 

[10 16 ποῖ οἶοαν (πδὺ 1π6 ΡΒ} ΒΕ] 68 σα νυν] ρα 
1} 8 ΡΪαρτο οἵ τῖοθ. [ἢ εβρὶϊο οὗ ΜδΌΓΟΙΒ ΤΟ ΠΙ ΔΙ Κ 
(οῃ νϑῦ. 1) οῃάοσγβοα Ὀγ ΓΤΊΔΏΏ, 1 18 βίσβῃρθ 
{πὶ ὯΟ χρη ἴοι 18 πϑ46 οὗ {Π6 χῃΐοα 1 ΟΒΔΡ. ν. 
ῬΗΣΠΡΡΡΟα (8 ἰγδηβὶαΐεβ αὐδαγ μοὶ “τοῖα ᾽ἢ 
Ὀυϊ εἶ ἢ] ") ἔυσίμον οδήθοίθ {πδὶ (Π6 δββυπιρίίοη 
οὗ ἃ χῃουβο-  ]αρσιο αἰηοσγοηΐὶ ἴγοσα [ῃ 6 ὈΟ11-αἾβθδϑθ 
18. ἱποοι δ} }}6 τι {[Π6 δββοσίου ἢ νοῦ. 4, “ὯΠ6 
Ὀἰαραθ 8 οὔ γοι 8πη4 οὔ υοῦνγ ἰογάβ," ὙΠ] Βὰρ- 
ῬΟθοθ ἃ ΡΟά ΣῪ ᾿μΠϊοϊοα (οα πἰςῇ, ΠΟΎΤΘΨΟΓ, Β00 
1π ἀϊδουδδίοη οἵ [πΠ6 Ξορί. ἰοχί οὗ γϑυβ. 4, ὃ, ἴῃ: ποὶθ 
ἰο τόσ. 18). Νοσ ἄοεβ (ῃ6 ΗδθΡ. ἰοχὺ ἜΧΡυΥ͂ ΑΙ 
βίδίθ ἐπὶ {6 γθ γγαβ ΒΌΟΝ ἃ ρίαριιθ. [πη υϑγ. ὃ πο- 
(Πἰτρ ΤΔΟΓΘ ἰδ ΠΘΟΘΒΒΑΥΙΥ Βα] α (εο ΝΥ 6] δ 56})} 
[δὴ (Παΐ {ΠΟΥ ΤΟΙ 6Χ ἴο Ἰαπα ἀενδβίδ 0.8 
Ὀγ ταΐοο, δῃὰ {πὶ (86 νιλο]6 Ἰδηὰ ἢ δα βυῆδγεα, δπὰ 
γοσ. 18 (πόνον οῦ ἱπίογρσοίθα) δά 48 μοί ηρ ἰο (6 
βίδιοιηθηΐ 'ῃ υοῦ. 4. 6 ΙΩΔΥ͂ ΟἿ ΟΥ[108] »ΤΟΌΠ6Β 
Κορ {πὸ ῥγϑβοῦΐὶ Μαβογθίίο ἰοχὶ (ἀἰβοδυάϊηρ [88 
Βορῖ. δαάϊιοη ἰο γεν. 1) πίϊπουὶ ἐπαϊῃρ ἴῃ 11 [Π6 
τλοῦΒ6-ο᾽αραθ. Οἡ {Π6 οἴμον μδηά, ἴῃς ἤριτγο οὗ 
8 ΤΏΟΙ186 88 ἰη ΕρΥΡί ἃ 5υτΩ 00} οὗ ἀφεἰταοσίίοη, ἀπὰ 
Β0 τηΐρῆςϊ πᾶνο ὈΘΘη Θἤοβθῃ ΠΟΙ 88 8 βιί(πρ' Ἔχ ὶδ- 

4 [ΕἘῸΣ ἀοίθησο οὗ [6 τϑϑαϊπα “ γοῦ 81} " 806 “" Τοχίιδὶ 
δηῃἃ Οτγαγητηδείοαὶ "ἢ ποῦθ8 ἐπ ἰοοῦ.-- ΓᾺ.} 
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ἰογῪ οβετϊηρ. ῬοββΙ]γ, 88 ἵβοῦὸ 88 ἃ ΒΔΑ] - Σου, δΔηα Ρτορογίοηδία ἰο (86 Ποποῦ οὗ ἴῃς αοὰἂ οὗ 
“Ἰοσὰ οὗ 81.6᾽᾽ (Ζεὺς ᾿Απόμυιος), ΜΟΙΒΕΙΡΡΘΑ δἷ . [δσϑ8ὶ, Τμθ ΡΠ 1β(η68 δγθ ποί, ἴυσ μ1ΐ8 ρυγροβϑθ, 
ἙΚτοῦ, Βὸ [Π6 ΓΘ ΜτὨὄΒ ἃ Β88]- Δ κθαγ, “ Ἰογὰ οἵ μχΐοο," ἰο Βανθ α ποὺ οατί τηδάθ, Ὀαϊ, 88 [86 ργϑοθαϊην 
δηὰ {118 Δ Π181 ΙΩΑΥ͂ βάν Ὀθθὴ οοπηθοίοα Μ1} 
το] ρίουβ ΟΥΒΒ1ρ.---ΟΙΒογΒ ὀσχρ] δίῃ ἱμῈ ἤραγοβ οὗ 
186 Ὀ0118 Δ τλ1]00 88 ἴβίθβεπιβ ΟΥ̓ ἰδ] βηηβηθ. 80 
Μαϊπιοηΐάοβ, φυοϊρα ᾿π ῬΟΟ] Θ᾽ Β ΘΥΏΟΡΒΙ8, ἴὴ 10 ἢ 
δΓΘ αἰὐρα ΠλΔΗΥ͂ ΣΠΠϑ ΓΟ) οὗ [86 ψ 146 υ86 οὗἉ ἴἃ- 
1ἰβτηδηβ (ἤζιατοθ τηϑὰθ ὑῃὰ ον Ρ] ΔΙΑ ΓΥ δηα ἀβίγαὶ 
ςοπὐυποίίοπβ ἴῃ {Π6 ᾿1ἰςοῆθβδ οὗ ({ ἰπ) τίου ΟὈ]θοῖ 
οΥ οὔ πα ρα δῆδοιθα) διηοὴς ἴμ8 δῃοϊθηΐβ (6 Χ- 
δηάοὰ ὈγΥ Κιίίο, δαὶϊν ιδία Ζ{{μεῖ., δα απὰ 

ἔπαυϊα, Ρ. 86 βθᾳ.)..Ύ Βαῖ, Βυρροβίηρ ἴμοτθ ψ͵ὰϑ ἃ 
ὝΘΙΘ ΡΓΘ οί Ἰασὰθ οὗὨ πχκΐοθ, {8686 : 

ἰν (μοὶ οὐσγῃ υἱγίιθ ἰο ἀνοσί (6 ρΡίαχυς (ΒΊΟΣ {16 
(Δ 1βιλδηβ ΟΓΘ ΒΌρΡΡοΒοΘα τὸ 40), θυῖ ἴο 80 186 
πτϑῖ} οὗ ἰδ6 οὗ [8τ86].---ΤῈ.].--μἱκ θη 
ἕτοια οἹ γου, εἰδ., ἰΒ 4 ργοβρηδηΐ Θχργθββίο ἴῸΓ 
“ ῃΐθη δηά ἰγ ΘΎΔΥ ἴγοπι γοὺ,᾽ 80 ἐπδὶ πο 
Ὀυγάρη οἵ [86 Ρυμπὶβηπηθης 88.841} θ6 γϑσμονυϑα ἔσομι 
γοῦ. [ἢ στοῦ. ὁ [20 οαϑ6 οἵ ἰπὸ Εσυρίέϊαπβ ἰβ τὸ- 
ἰογγοὰ ἴο ἴῃ ογάϑν ἰο βἰίγοηρίμβοη (6 ὀχμογίδίοῃ. 
γε μαᾶῦϑ δίγθδαυ βθοὴ ἱπ ἷν. 8 {86 τηδγὶς οἵ (μ6 
α66ρ ἱπηργδβαῖομ 849 οα (886 ποῖ ρῃ θοσίηρ' Ἀθδίμθη 
Ὠδίϊοηβ ΟΥ̓ ὑμ6 υἀατηοηία οὔ ἰμ8 ἀοά οὗ {}} 
160 Εχγρεδηβ. Το ΡΒ Πἐβεῖη6 ρῥγὶθδίβ 866 ἰῃ ὑμι680 
ἱασυοθ Ἰυδρτηοηί Κ ὑπο806 ἱηῆϊὶοιθα οὰ ἰδμ9 
πο τ ρπαῦν, 8Π4 μοὶ ἰοτίἢ ἐμθ υΐγογβαὶ δηὰ οοϊὰ- 
Γορθηβὶνο βἰχηϊἤοδηοθ οὗ (8 τονοϊδίΐοη οἵ ἰῃ9 
ΗΓ Βδηὰ ᾿ αοὰ κν ες ΜΟΓᾺΒ Ἕως [ταί μογ 

ἴσοπι) γοι, δηα γὑοιῦ ἴθ σ, φοΐξ, ἃ 
1 Εηρ. Α. Υ.], δηὰ γουγ ἰδπα.᾽" ΠΡΟ ἐπι ΓΕΙΓ 
1818 ζϑῇΟΓΆΙ ΟΔΙ τ  Υ ἢοῦ ΟἿ]Υ ἰο ἐΐα ῃἸρίχοβι οδυβο 
ἴῃ (86 αοἄ οὗ [δτδοὶ δῃὰ Η]8 νἱοϊδίθα ποῦοσ, ναὶ 
ἃἰβὸ ἴο ἰ(8 ἀθοροβί στουπὰ ἴῃ ἴ6 ῬὨ1Π1βεἰη68᾽ Βατά- 
οηΐηρ οἵ ἴπ6 Ὠοαγί ἀραϊπαὶ Ηΐπ δῦου (ἢ6 ᾿δηηοΓ 
οἵ Ῥῃαγδοις δηὰ τὴς (Δ 8, δΔηα 80 ΒΠΟῪ οχϑοί 
δοαιδί πίλησο τ] (86 ργαρτηδίϊβπι οὗ [86 Ηΐδβίο 
οὗ αοα᾽Β τονοϊδίίομβ ἰοταγάβ Ερσγρί δῃὰ ἐΐβ Εἰπε, 
Οοπρ. Εχ. νἱὶ. 18 βαη. πὶ σι. 82, [{ ἴθ. 6ν]- 
ἀοηΐ ἔγουχ (16 οοπηθοίίοη ἐμαὶ (ἢ6 πογὰβ οὔ (ῃ9 
ῥτίθβίβ ΑΘ ἴο ὃ9 γοίδγτοα ἐφ γϑ [86 οὐ] χαίζοη ἰο 
“κῖνθ ΒΟΩΟΣ ἴο 86 αοά οὗἁ ἴδγδοὶ" Ὁγ ὀχρίδίο 
Ῥτοθθηΐβ, ποΐ ἰο (86 γοϑίογδίοη οἵ {86 δγῖκ, τὶς 
ὙΓᾺ5 ΔΙΓΕΔΑΥ ἀθίοιτηϊπθα οπ, Τῆθ παγάθηϊηρ οΥ 
οδάἀυταίίοη οὗἩ {π6 Ποαγὶ 15 (ἢ6 βίαι θθοτη δηὰ ροτ- 
βΒἰαύοηϊ σοίιβ4] ἴο ρίνο ἴο [6 αοἀ οὗ [βγδοὶ ἨΪς 
ἄυθ Βομοσ, αἴοσς Ηἰβ Βόποῦ δὰ Ὀδθοὴ υἱοϊδιϑα. 

ΤῊ ποσὰ ΠΣ [“στουρμῖ] ρμοϊηίβ ἰο (οὐ 8 
τα ἀθοάβ ἰηθσί ῬΒΑΓΔΟΝ δηᾶ ἐμ Ἐρυρ- 
τἰδῃ3; ἴδ 18 ΤοππΩ ἴῃ (8 Βαῖὴθ βθῆβθ “τόσ, δχ- 
δγοῖβα ρόνοῦ᾽" [““ποτὶῖς οῃδβ ΜΝ] οὐ " ἴῃ Εχ- 
ΣΧ. 2 Δη4 1 ἥδπ). χχχὶ. 4. ἿΙ͂Ὼ υἱὸν οἵ ἴμιοβδο οχ- 
ΒΙθΙἄοη5 οὗἩ (0648 ροτογ, (6 Ὁ ἃγθ γαγηρά αραϊηδὶ 
ΒΌΟΝ ἃ Ῥογβίβίθης β βεπθοκοά ορροσϊοη ἰὸ ἰΐ, 
γοτ. θ6 15 ποῖ Ἰηοοπϑἰδίθηϊ τὶ 186 ἀουβμὲ οχργοβοοὰ 
ἴῃ γοῦ. 9, μοί μοῦ (μΠ6 Ρ]αστιοθθ οοπθ ἔσομχ (ἢ9 Θαοά 
οὗ Ἰβγαθὶ Οὔῦ' ἔγτοπι ἃ οἤδῃσθ, βίποϑ ἐΐ ἰβ. (ῃ γϑὺ. 9) 
δ ΔΩΥ͂ Γαΐθ τοραγαθα 88 1016 ἐπαὶ ἰδ αοἄ οὗὨ 
Ἰϑγδοὶ μδ5 ἔμ Ἄἐχμι δἰ θὰ ΗΠ 8 βῆρου “ΤΉ πηοτο 
ῬΟΒΒΙ ὉΠ οὗὨ 018 Ταβίγοθ 10 βθϑη δά νίββ]8 ἰο ἀο 
ΘΥΘΓΥ͂ ἱμίηρ (0 Ρῦθδος 1μ9 τσ οἵ (μ6 αοἀ οἵ 
186 [Βτγδ6]1065, πιβ]οὴ [86 Βοδίμθη, ἔγουῃ {ποὶγ 6. 
Ν [6 ροά5, ἀγοδϑά υπᾶδσ [μ6 οἰτοισπχδίαηοοα ποὶ 
Θ55, 
(Κςεὶ 
γε. 7-9. Τῆε 

οἵ εεπαὶ 
ΔΙῸ 

νὼ ΤἸΔΟΓΕ [Π8Δ0 {ῃ 6 ΒΏΡΖΟΓ οἵ ἰμαῖγ οσγῃ μοάβ᾽ 

δηδη δ ἵπρ ἐδλδ πιρᾶὲ 
δαοῖ ἰδλε ατὰ. Τῃ γον. 7 [6 αγταπρεπιδηίβ 

Θ ἴον ἃ γϑβίογϑώοῃ οὗ (ῃ6 δγὶς ποσίῃγ οὗ 

ΠΡ βμονβ, ἰο ἑαξεβ Ομ δἰ γοβα ῦ πλϑάθ, ἰὰ Ογὰοσ 
ἴο ἢν ὃ ὉΡ δὰ ργξρδγα ἰΐ ἴογ 1ἷ8 πὰ - [818 ἰὸ 
ββονγῃ ὉΥ̓͂ (86 77) [““δηὰ τβδκθ". Α πειν οδυὶ 
δηά ἵπο πἰϊμοχίο ὠπνοζοα ταῖ]ςὶ οὐδ (οορ. 1)δυι. 
ΧΧΙ, 8) 816 0 ΟΒΙΤΥ ὕδοκ (μ6 δὐὶς ψ τ τμ6 μτὶ- 
ΒΟηΪδ; ΟὨΪΥ Ὑδαὺ δὰ ποῖ ὑδθῃ υϑρὰ, ἡ ει νὼ 
811}}} υπάφθροζαίθα, 88 8ῃ δρργορσγίδίβ πιθϑπς Ἰ0Γ 
16 ΒΟΠΟΣ ἀρειϊμοα ἰὼ Ὀ6 βῃοσῃ ὦ 6 ἀγοβάφα 

αοὰ οἵ Ιεκγβὲ]. ΤΙ)», ῥτορδυὶγ [86 “το της 
ηρ,᾽, Τρ δὴ (86 τύ- νάροη, πο, βοοογὰ- 
ἴηρ ἴο ἐμῖ8, Νὰ8 ἴῃ ὑθὸ 1 ῬἈΙ]8ιῖα, ἘΣ ὑδὰ- 
Δ11γ γοϊκοα νὴ οχθη.Ό. Τὴ οα]γοβ γοτο ἴο ὕδ 
ἰδ θη δἰοης, θυῦ δἤογγασαβ ἴο θ6 οαστὶθα ἔγοσα ο- 
ἰπα 186 ἀγανίηρ οοντα, ὑδο πο ἴμ6 μουπ6---Βς 
᾿ ἰηΐο {88 8.811. Τὴ σοίόγθηοθ ἰοὸ 186 σον {6 

880, 18 ἰμσῖοθ 80 ἴῃ νοῦ. 7 ἴοσ ἰμ6 Εδπ)., “δ 6- 
σϑιθ0 (86 ἩΓΙΟΓ {μη κα οἵ (ῃ8 οὐ δβ οζεπ᾽ 
(Τ Ἀθη 8) ; δῃά 80 ἴῃ νϑσβ. 10,12. [ἢ νεσ. 8 ἃ πιῖ- 
ησὺθ ἀοβοσιρίίοῃ ἰβ ρίνϑη οὔ {Ππ6 τζδηπεσ οὗ Ἰοδαϊπρ 
[6 σατὶ 11 (ῃ6 ΔΚ δηὰ Ὑ10ἢ} [ἢ 6 ΟΟΗ͂ΣΓ (2. 

ἴουημα ΟἿΪΥ Ποῦθ δπὰ σνϑιη. 1], 15) ἴῃ χοῦ (ἢ 6 
κοϊάθῃ δχρίδίοσυ γ᾽ ἣβ Τοῦ ἴἰο Ὀ6 οαγτίοα. “πὰ 
δεπ ἡ αὐαν, ἐμαί ἐξ πιαν σο. ἘὙτοΟΙ (Π6 οοηηοδοζίοη 
ἐξ ἀρ Θδσβ ὑμδὶ {1:6 οαγί, πὶ {16 ἀκ, 18 Ἰοῆ το 189 
ΟΟΥ͂Β ἰο ἀγα ; (μ6 αἀὐγθοίίου ψ ῃΐοἢ [ΠΟῪ ἴδῖκα τὲ ἢ- 
ουΐ θοίηρ Ι6α ον ἀσίνβῃ 18 ἀθοϊεῖνο οὗ ἴῃ συ θβέϊο 
ἩΒΟΙΠΟΣ 1.16 μ]αρσθθθ 8.6 ἔσγοπλ 86 (οὐ οὗ [Εγ86] 
ΟΥ̓ τῃοῖ, 

ες. θ. ΤῊΪΒ 18 δίαϊθα Ἰηοσθ ὈγθοΐβοὶΥ ὃν 186 
Ῥτγϊοείβ. 1{ἰἢ6 οοὐβ ψϑηΐ βίγαιρῃς ἴὸ ἐξ ((}6 
ΑΥ Κ᾿ 8) ἰογεϊϊογυ, (18 που]Ἱὰ 6 1Ππ6 εἰχῃ ἰδὲ 186 
Ῥίασιυιθβ 6 γΘ ἴγοπλ (16 Οοἀ οἵ [βτβεὶ ; 1 τοί, ἱΐ 
ποῦ] ὰ βοῦν {πὶ 1ὑ γγαβ ΟὨΪΥ͂ ἃ τηδίίοῦ οἵ σἤβηοο. 
Ετοιι {δεὶσ βίδῃα-ροϊηΐ [6 Ποδίμοη ἀϊβιϊησι βηοα 
τὶ ἢ ρμογίθοι Ἰορίο8} σοπβίβίθηον θεύπϑοη ἐπ 6 ῥσο- 
νἱ άοθηοα οὗ ἰμ6 ἀὐοὰ οὗ ἴβϑγδεὶ δῃὰ ἃ τγϑθσγο σβδῇοο, 

ΚΤ ἰοσυ τ οΥΥ οὐ οοδϑὶ᾽ (2322) 8 116 Ἰαπὰ οὗ 15- 
ΤᾺ6] 85 ''5 ποθ. Μειλδλοηιδεδ 8 ομὸ οὗ [86 1» 
ΤΑ Θ 1018} τ ΘΒ] Υ οἱ65 οἢ [μ6 Ὀογάογ οὗ Φπιάδἢ δὰ 
δὴ (Ψοβὴ. χχὶ. 16), (86 ῃϑδγοβί οἵ ἴῃθπὶ ἴὸ Εὶ 
δηά ἰὴ6 ποαγοϑὶ ροϊπίὶ οὗ δηΐίσβῃδα ἔγοθηῃ ΡΣ] 1δὲῖ8 
ἰηίο 188 Ἀ}]]-οου ΣῪ οὗ Φυσ Δ (“3 οκλ. χν. 10, 11). 
ΤῊΘ νά ]16ὺ ἴῃ οὐ οὐ ΜὨϊοἢ (τνογ. 13) 10 ἰᾶγν, τγβ 19 
Β816 ΠῚΠ ([Β6 Ὀγοβοηὶ δαὰν ϑσγαγσ. Τα ῥσγοϑθηὶ 
Αἴη Βῆθιηηβ τ ΒΊΟἢ γοϑίβ οὴ ἐΐ 18 {6 δηοίθηι Βεί μΒ6- 
τΆΉ8ῃ. ΚΒ, Βοδίηβοῃ, 11. δ99, 111. 2245. [ΑἸλοΣ. 
Ε΄. 11. 14, 16, 223-225.} ΤΥ {πῖ8 ἀϊγθοϊϊοη τγδ8 
Ποῖ ἵΔΚ ἢ γίῃο οοτσα, {Πα τγὰβ ἰο Ὀ6 ἰῃ6 εἴχτῃ [ως 
“ἰλὶδ τοαϑ α οδαποὸ (ΤΡ ἴΒ ποὶ δάνεγῃ. “ὉγῪ 

« [ΒταΤΔΏ γα] δίοα : “ ἰαῖτο δη ἃ τηαῖτο 8 ἢν σατχέ, 
Ἀπ ίακο το τηϊϊσἢ οον8.," --οἡ ψ ῃϊσἢ 866 Ὠοΐθ ὈΠῸΣ 
“ Τοχίαδ) δηὰ ασδιησηδίίοϑ)."---Τὰ.] 

1 ΓἈοδίηδοη: “7κὲ οἡ ἐδ νϑαὲ οὗ πῆ νἱΠρο (Αἴῃ 
Βἢ 6Π|5). Οἡ δῃηὰ δγοῃηῃὰ ἐδ ρμἱδίθραι οὗ αὶ ἰοῦ αιγ6}} ὈθΘ- 
ἔσθϑη ἔθ βιΓΆΓ οὐ ἐμ Νογίῃ δῃὰ ἃ βηΊ8}1ὸτ ὐ δαν οὨ 
ἐῃ6 βουΐῃ, ἃγὸ ὑπὸ τηδῃϊοϑὶ ἰγαοθα οὐ δὴ δησίθης βἰίθ. 
Ηδγτθ δγὸ (ἢ νϑαϊΐκϑϑ οὐ ἃ ἴθστηοῦ οχίθηῃβίνο οἷν, οοη- 
Βἰ αὐ πα οὗἩἨ ΤΊΔῺΥ ἰουση αι οη85 δη ἃ [ἢ 6 τοτλδί δ οὗ ἀποίϑηξ 
Μγ}8}}5 οὐὗὁ ἤότσῃ δίοηθ. Τὴ τρδίοτίβ ἤν ἰπἀοοα ΒΟΘῺ 
οἰ οΗ͂ν Βτνγα ] οσϑα ἀρ ἴῃ ἐδ ῥγο δ ον τορϑαιθα σοηβέγιο- 
(ἰοπ 8 οὔ ἐπ πηοάδτγῃ νἱ αι; Ὀὰΐ Θηου ἢ γοΐ τοπχδίηϑ ἴὸ 
ΤΏΆΚΟ [Ὁ 06 οὗ ἐῆο Ἰατκοϑὲ δῃ ἃ το τηαγτοα δ᾽ [98 ψ ΠΊ ἢ 
6 δα Δ)ὴν ὙΠΟΓΘ βθοη, ΟΥ {Π6 πογίῃ 9 ρτοδῖ ἸΥ̓ΔΑΥ͂ 
688-89 γα Γ---βο] ἃ οἱ δί ἢ - ΤΌ πα ΟἿ δγαὶ τοαῖ δηα ἰἤδῃ 
πογέῃ. σοὺ ἰηἴο {π6 κγοαΐ ρ᾽αίη; νὴ]. οὐ ἴΠ9 βου [ἢ 
δΙΏΘΔΙΙΟΣ αάν σοηθ8 ἄοτγῃ ἤγοτη {πα πκοιιῆτ- δα, δηὰ 
υαπἰτίηρ ἢ ἔπ μα ἀπ Ὑπῃίοῆ ψὰ ἢαὰ ἱγαυοὶϑὰ, ἐμ 6 Υ 
ΘΓ ὑδ6 ΒυΣΩΣ ὈΘΙΟῪ ἰδ 6 τυ 8."--Τὰ.] 
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οἰἰδηοο" (Ε 611}, αὶ Νοι. οὗ 16 βυθ]θοῖ; δὰ 
(δ ἰ6 ΠΟ στουῃα ἴον σεϑδαϊηρ {11} Ἤδιομαι) 
ΠΡΌ, “ΡΥ οἰμδηοθ᾽)). ΤῬΤῆθ τηοδηϊηρ οὗ [6 

Ἀγιδὼ νδϑ, (μὲ 88 οονβ, θεΐῃς υπδοουδίοτηρά ἰο 
6 γοῖο, δηὰ δοίη, Ὀοδίά θα, τ116}} οοῦσε, ἔγοιη 
απ νὰ ἰδεῖν οαἰνοβ βαὰ ὑθθὴ βερδσγβαίθα, νου]ά, ἰῃ 
οὐοάΐοηοε ἰο ἐμοὶν Ὡδίυγαὶ ἱπρυ]θ6, τ 18} ἴο ἰυ ΓῺ 
δῦουΐ δῃὰ ρὸ ὑδοῖς ἰὸ {μοῖγ βί8}}, ὑη]6 88 ἃ Εἰρσῆοῦ 
ῬΟΤΟΣ Γεθ σαϊηθὰ ἴποσι, δῃαὰ οοιρο]]οὰ ἴποπὶ ἰο 
ἴκο (86 τοδὰ ἰο Βοιβῃοιηθβὴ δῃηὰ Κβὸρ 0. ΒΥ 
Οοὐδβ ογάϊηδίζοῃ {118 τα ἀοη6, 8Πη4 50 848 [ὉΓ {6 
ΡΒ ηο8 {86 ἴβεοίαιαὶ οοηβστηδίϊοη σίνθη ὈΥ ἴδ 6 
(οὰά οἵ ἴστδ6] οὗ [6 ορἰπίοῃ ἴμαὶ Ηδ πεα ἱηηῆϊοίρα 
ἴδ ρμίδρυοβ οὐ ἴποπ. ὙἊετα. 10,11 γοϊαίθ (μ6 
οΑΥτγηνρ οἂὖ οὗ [6 ΔΛΥδη σοι 8 π ΙΟΒ (Π6 ΡῬτῖοβίβ 
δὰ πιδάθ. Τῆς Γοδίογα 9 ἰβ ρογίοστηθα 1η [Π6 
ἸΠΔΠΠΟΡ Ὀγοβοσ 1 θοα Ὀγ (Π6 Ὀγίββίβ. 

11. γεν. 12-.2]. αγᾷ ἰδ γα ἰο Βεῖ» 
εὐεπιεεῖ. Μοεν. 12, ΤΟΥ ἱκορὶ (6 τοδα δχβοί]ν.--- 
᾿ς. ἸΔΟΥ͂ τόσο βίγαι χε οὐ ἴπ6 παν. Λεεὶ 

(1959) ἱκ 8 ᾿βΣΟΤΤ ὑρ, Σαϊβο Ὑ8Υ, ἃ ΕἸ ΣΉΝΔΥ. 

0 κ οπὲ δὲ ἰδ 18, πἰπουΐ χοϊηρς ΕἸΙΠΟΣ δηὰ 
(ον, δ ἀνε θε σ πον 816 ὈΥ͂ τᾶΥ οὗ Ἔχρ]βῃα- 
ὕοῃ, “πἰϊπουΐ ἰαχαϊηρ δαῖάθ ἴο ἰῃ6 σΣἹρὴΐ οὐ ἰο [ἢ 6 
Ἰείι.; ὡεπὲ σοΐησ απὰ ἰουΐπφ; (ἱαὶ 18, οου- 
δίδηι]γ Ἰοσσιης, Ὀθοδυβα {μ6 7 πνδηϊοα (μοὶ σα]νοδ; 
γεί (Β6γΥ ἀ1ἃ ποῖ στη δροαῦαΐ, θυ ψοπΐ οἡ ἰπ (6 
ὀρροεὶία ἀϊτοσώοηῃ. Τῇ Ρ]1}18110η6 ῥυΐποο8 οὶ 

ἱπά, ποί δείοτε (Ἀϑτὰ, Ὀδοδιιβο, ἰἢ δοοογάδῃοθ 
11} τμ6 διιραοβίίοη οὗ 116 ῥγ οβία, [ΠΥ δὰ ἴο οὔ- 
ΒΕΙ͂Τα ὙΠΙΓΠΟΙ (Π6 ΔΠ11η8}8 πσοηὶ, οι. 18. Δείδ- 
εὐσπηεεῖ, ἰΒ ἴογ “16 ἱπμδθὶιδηὶβ οὗ ΒΘ ΒΘ πΊθβ}.᾽" 
ΤΒΟυΡῊ ἰδ τὰβ 8 ὈγΙΘβ Υ οἰΐν, (86 ἸΏ ΒΔ] Δηΐ8 οὗ 
ΒΕΙ ΑΜοπηοα ΔΓΘ ΟΧΡΓΘΕΒΙΥ ἀἸδ ρα ΒΗ 6α ἔγοτα (Π6 
1ονϊϊοα. Τῆς ΒΟΙ ΠΕ τ δ ἴο8, τ πὸ Ἧ ΓΘ γοαρίηρς 
πὶιοδί ἰῃ (86 γ! ον ( ΔαΥ ΒΌΓΑΓ), το)οϊοθα ἰο 866 
ἴΠ6 Ἰοηρ-]οϑὲ δεῖς. [Τ88 ψῃραΐ παγνοϑβὲ ροϊηΐβ ἰὸ 
λίαν οὐ δυο 88 (ῃς {ἰἰτη6 οὗ {π6 ταϊασῃ οἱ ἰῃ ασῖκ. 
Βοβίπβοη: “Μὰᾶγ 18. Μοεὶ οἵ ἴῃε 861]48 (ΠΘᾺΓ 
δε 0 }0) ψΟΓῈ ΔΙσοΒαΥ τοαροᾶ. ΤΉΓΘΟ ἀδΥβ ὈΘίΌΓΘ 
πὸ ᾿λὰ Ἰοδ ἴῃς τ μοδὶ στεθη ὕροὴ {Π6 6168 ἀσγουπα 
Ἠδοδτοη δηὰ Οδγτηοὶ: δηὰ ψὸ δἤοσπαγαάβ ἰουπὰ (ἢ6 
μαγυοβὶ (μ γα 1ἢ 4 1688 Ἰοσπναγὰ βίδα οἡ ἴῃ 6(ἢ} οὗ 
δ υπ6᾽" (1. 550, δ81). ιε 40 ποῖ Κπον τβιδΐ 8Βρ6- 
εἶο5 οἵ μοὶ {Π6 δηοΐϊοης Ηοῦτονβ δα; Ἀυϊ {Ππ6 
ΟἿῸΡ γδβ ἐπ τηοβί ἱτηρογίδηϊ ὁπ ἴῃ ([)6 δΟΟΠΙΣΥ 
8.66 1 Κίηρβ ν. 11). Μτ. ΥὟ. Ηουρβίοῃ βαύβ 
δι} 6 Βιδ. [ίοί. Ατί. “ὙΠ 641): “ὝΠΒΟΓα δρ- 

ῬδδΡ ἰο θ6 ἔτγο οὗ ἴἄγϑο Κἰπάβ οὗ Ὑμοδὶ αἱ ρσγοδθηὶ 
ὐὐλώς ἰη Ῥαϊεσίῖπο, {μ6 7γεῤίοιπι νυὐσατε (γΆ. ἦψ- 

), (86 Τ᾿ δρείία, ἀρὰ δηοίθου σδγϊοῖ οὗ 
βεδιάοα πῃοϑὶ, το ἀρΡροᾶσβ ἴο ΡῈ {Π6 Β4Π16 88 
ἰδ Ἑργράδη Κὶπά, 186 7. οοπιροδίμιι." ΤΟ 
Ῥῆγδθο “ἼποΥυ Πρ ἢ ὑμοῖγ οΥθ8 δῃά βανν,᾽ Ὀοΐπρ 
ἰῃ οοπμοη Η6Ὁ. ἑογταα]δ ἴου “Ἰοοκίηρ," ἀο68 ῃοΐ 
ἐῃον [54ὲ (86 οὐ͵οςσέ Ἰοοκοα δἱ νγαβ οῇ ἃ δῖρῃοσ 
οἰεναίΐοῃ (μ8ῃ {πΠ6 αροςσίδίουν. ὙΠυΒ βίδη]οΥ Β 8Γ- 
εὐμοηὶ (ϑὲπ. απα Ῥαὶΐ., Ρ. 248) ἴτοιι θη. χχΙ]. 4 
8Α ἴο {Π6 αἰΐα οὗ “Μογίδῇῃ" [Π88 πο σοϊρῆϊι.--- ΤῈ. 
γε. 14. Τῆς στοαὶ δίοπε ἴὰ ἴῃς δ61]4 οὗ {μ6 Βειἢ- 
ΒΒ ΟΙΠΘΒἢἶΐ6 Φοβυδ ψγῶ8 ὈΧΟΌΔΟΌΪΥ [86 οσοδδίοῃ οὗ 
186 οατίβ Ὀοΐπρ δἰίορροὰ ἤοτο, σὶτῃ ἐπ 6 ἀρφαῖρτι οὗ 
υδίηρ (Π6 δίοπϑ 88 ἃ βδογοὰ βροί ἴογ (ἢ: βο] 6 πῃ Γο- 
ἸΩΟΥ͂Α] οὗ (Π6 ἀτῖς δηὰ (ἢ Ῥγεβθῃβ, 88 ΔΡΡΘΆΓΒ ἔγΓΌΤΩ 
τεσ. 1δ, Τῆε 1,ευϊίεδ τὸ ἜΧΡΥΘΒΕΙΥ τηοπῃίἱοποα ἴῃ 
οοηποοίϊοη τι {μ6 δοίης [86 τὶς ἀοττῃ οἱ ἴῃ 6 

. ΠΣ)" 8 ἴῸΣ ΤΣ), δῃὰ ἐπ " ἴογῦ ἢ. Οἡ ἐδὶϑ ΖΌΣΣΩ 
ἧκεν : το 

οορ. ἔν. ἢ 191 ὁ, δη ἃ ὅσθθοῃ, ἡ 47, ΕΒ. 8. 

ἔτεϑὶ βίοῃϑ, ἃ δδοσϑα δοῖ σι ἢ οἢ ροσίδἰηρα ἰο {Π6πὶ 
ΔΙοθ. ὅϑἴ:οθ [86 αγὶς Ὀοίοκοηθα {Π6 Ῥγθβθῆοο οὗ 
(86 1,οτὰ, ἱϊ οου]ὰ ὃὈ6 βαϊὰ ὑπαὶ {ΠἸ6Υ, ὨδιοΙΎ, (ἢ 6 
ΒΟ Βα οι βἢΣῖθβ, οογθα 1116 Κίης ἰο ἐλς 7, ον ὈΥ 
υδίησ (Π6 ποοά οὗ {μ6 οσατί ἴον {πὸ Ρυγτηι-ΟἸδσγίηρ. 
1} ἴ8 (ΠΟΥ ἰοϊποά 84 Ὀ]οοά-οἤξδτίηρ. [{ τα 
αν] ἰο Οὔδν (8:6 βδοσί ἔφα ἤδσθ, θθοδιβο, ὙΠΘΓΟΥΟΣ 
186 δ:κ ν88, οδσϊηρ τηϊρῃλ Ὀ6 τηδάβ. ΤΒβουμἢ 
δε οἡ Βειῤδἠμεηιεδὴ, ΑΥΘ ΘΧΡΓΘΘΑΙΥ βαϊα ἴὸ 
{ῃ6 οἴθογοῦβ [γνϑγ. 15], {118 ἀοοβ ἢοΐ ὀχοϊὰθ 1Π 8 
οο-ορθγϑίίοη οὗ [ἢΠ6 ῥγιθβίβ, ββρϑοΐδ!ν 88 ΒΟ μι 6- 
ΤΑΘΒἢ Ὑ88 8 ὈΥΘΒΙΥ οἷΐγ. ΕἼοπΣ ὑμ6 δίπσίε Ὀυγηὺς- 
οἴδεσίηρς ἴῃ νοῦ. 14, πο πὰ οὔδγοα νυ 1} [86 
σαί δῃὰ (86 Κίηθ, 6 Ὀυχηι-οὔδυίηρθ [νοσ. 1ὅ 
Δηα [Π6 5]81η-οὔδσυίηρα, ὙΠΟ ΟΓΘ οοπηροί 
αὶ} ἃ ἸΟΥᾺ] βϑογὶ 014] τηθδ], δῦ ἴο θῈ ἀϊβίϊη- 
ρυθμύς 88 ἃ ΒΕοΟηα ΕβΔοΥ Ποῖα] βοΐ, ΟΝ, ἴῃ 118 
ταί δἱοιηθηΐ ((Π6 ὈυγΣη ΟΠ ί ηρ), κβοὶ Τοσὶ ἢ (Π6 τὸ- 

πουοα οομδθθογαίίοη δηα ἀθνοίζοῃ οὗ {π6 τ ἢ ]6 [16 
ἰο {86 1,οΓγά, δηὰ ἰῃ 118 βεοοῃᾷ (186 πι|68]}) οχργθεερά 
ἦου!! {πδηκΚαρί νίηρ ἰοῦ {86 τοβίοσαίίοη οἵ 06 κ 
ΘΠ σοποιηθηΐ 8η6 ΠΑ Ὀἰ Δ ο. Δα ἢ] 18 ΡΟΟρ]ςο, οὗ 
ψ ΠΙΘὮ ΠῸΥ δή Ὀδθη βὸ ἰοὴρ ἀοργῖνοα. Ὑεγ. 1θ. 
ΤΠ ἤνε Ἰογαβ οἵ {πε ῬὮ1] ΕΠ 68 Βα ἰῃ 1118 ὁοοῦὺ- 
ΤΌΏΟΘ, ἰη δοοογσάδῃπος τ ἢ {πΠ6 Ἰππίσιοίίοη οὗ {1161} 
ῬΓΙοβίβ, ἃ τονοϊδίίοῃ οὗ (ἢ ἀοὰ οἵ [βγϑ6]; {Π 60 τὸ- 
ἰὑσποᾶὰ ἰο ΕΚτοη {Π6 βαης ἀδΥ.--- Ἄ ἐσα. 17, 18.Ὰ 
ΒΟΟΟΠα Θημτηογδίίοη οὗ [Π6 οχρμίδίογυ ρὲ α, ΘΟ. 
νογ. 4. Τα δβίαἰθηθηΐ ὮΟΓΟ τηΔα6 ναγὶθβ ἴγοσῃ (ἢ δὶ 
οὗ νϑσ. 4 ΟἿἹ]Ὺ ἴῃ ἴμ6 ἔβοὶ {πδΐ, ψ ἢ 116 {ΠπῸ ῥυἱοθίθ 
Πδα δαν]βοα {6 ῥγοβθηίδώοη οὗ οὔ]ΥῪ ἔνε ρμοϊάθη 
ΒρΌΓΕΒ οὗ Ιηΐσθ, ΠΟΘ 8 ΤΟ} ρτοδίοσ ΠΌΠΙΌΘΓ, 
“ αροογαϊπῷ ἰ0 ἰδέ πιηιδεν οὗ αἰΐ ἰδέ εἰ(᾽ε8 οὐ ἰλε Ῥλὶὦ- 
ἰἰπιε8,᾽ δῇὸ οἴξδγοα, Ὀϑοδιβο, ἔγοιῃ (ἢ 6 ὀχ ργοβείοῃ 
“ἴτοπι ἰδέ “εποοά οἱΐῳ ἰο ἰδς υὐΐασε οἱ ἐλε ᾿πδλαδίϊαπίδ 
οἱ (δε ἴοω ἰαπα" (ΤΒΗ, θαι, 111, δ) [ταί μὸν 
ἐβῃςρᾷ οὐζΐεβ δῃά οουῃίσυ Ἐ ὙΠ], 68᾽], πμῖοὶ 
ΒΒ (πδὶ οὐοσυ ΡΠ 8|1Π6 ἸΟΟΔἢ ΠΥ ᾿ΔΒ ΓΟΡΓΟ- 
βρηϊρά ἴῃ ἴμ6 χτηουβο- ἥρυτοα, τὸ Ἰοάγῃ (ἢδί (16 
τηοιδο- οΪαρσιθ Ἐχίθηἀθα οὐοῦ ἴπ6 ὙΠῸ]6 οουπίγν, 
Ψ1116 ὁ ποι ρϊπρὴδ Ργανδὶ]θα οἡἱ]γῪ ἴῃ {Π 6 Ἰαγροδῖ 
εἰε8.1 [ἡ (μι Βοοοπά οἰδυβθ, ἱπδίεδα οἵ Ἵ᾽) [“δηὰ 

υπηίο7 τεδὰ ἽΠ) [““δηὰ τ]ϊπ 668), δά ἱπβίοδα οὗ 

ὯΝ [“ΑὉ61᾽, τὸ τπηυβῖ, ΟὨ δοοουηὶ οὗ [ἢ αἰϊδοποα 

Αἀϊ. δὰ (Π τοροδίθα σοίβγσθποα ἴο ἰῃ6 ““δε]ὰ οὗ 
Φοβμυδ᾽ (νεγβ. 14, 16), τοδὰ 13ὲδΡ [“βίοπθ᾽᾽,], δπὰ 
ἰγδηβὶαίο: “απὰ α υὐΐδπέδε ἴδ ἰλὲ στεαὶ βίοης () ἰδ 

ἰουηὰ ἰῃ {86 βαᾶπη6 βοῆβϑ, ὅδθῃ. χχχὶ. ὅ2). ... ἰο ἰλὶδ 

αν." ἈΚίπιοι ΒΒ ὀχρ᾽ δηδίζοῃ οὗ ᾿ϑ 88 ἴ86 ΠδΙῺΘ 

[116 ΗδςΡ. ποτὰ πιοϑῆβ “τηουχηΐηρ᾽)) κίνθη ἴο [89 
δίοῃθ οὔ δοοουηΐ οὗ ἰδθ τῃουγηϊης Πη86 6 ἴΠ6 ΓΘ 

4 [Το ποτὰ ΓΠ ἰ5 ὀχρίαἰποὰ ὈΥ {πθ ΜΙ πδ δηὰ 

ἐῃ6 2ονγη κοη γα ν, δπα Ὁν σραθηΐι8, ἴο ΘΒ ἢ κΟΡΘη 
ΔΟΌΓΓΥ.," δηὰ Πΐ8 κἰχηϊ βοδίίοη ἴον {Π6 δα]. ἔογτη ἐπ {110 

ἰαχὲ ἰβ τϑαιυ γα ὈΥ ἐπὸ σοηίγααῦ νι τ “ ),οπερὰ οἰτὴθα." 860 
θα, Τῆ δ. 8. υ. ΤῊ Ασα. μίθιῃ ρλαγαζα ἷβ "το βθραγδαίο ᾿""- 

απὰ ἴΠ6 ἀοτίνοα ποθ ἤανὸ ἔπ6 6ΏΒ6 οὗἁ “ ΡΙΒΠΘΏΘΒΕ," 
“ῃδησο [86 ΓΌΓΑ] αἰπίτί οἵβ την παν Ὀ6ΘῺ 68116 8 “ ΡΙδηθ," 
1πδ8ῖ ἰδ, “" ἀπ ψα δα ΟΤΕῚ 
Ἐ [Οἡ {δ βαρροβίτίου {πὲ [616 88 ΠῸ πιουβο-Ῥ͵αςτιο, 

{πὸ πηουβο-  ΚΌΓΘΒ Θα14}}Υ τργοϑοηϊοα [Π6 ΨΠο]6 σου ἢ- 
ἔγν. [Ι͂ἢ τηἰβ οοπῃθοίίοη {πὸ Οτθοκ ἰοχὺ οἵ γογΆ. 4, ὅ 5 
ΟΓΙῊΥ οἵ αἰϊρηιτίοη. [{τοϑα: “ (νον. 4), ἦνο μοϊάθῃ ἢθ- 
ἄτδβ (ορλαίϊηι, "ὈΟΐ κ᾽}, δοοογα προ τὸ ὑπ ΠΌΠΙΌΘΡ οὗ {119 
Ἰογᾶὰκ οὗ {πὸ ῬΒΠ  βεΐποα; (νοῦ. δ). ἀπὰ κοϊάθη πιΐοθ, {1 

{Π6 τηΐσθ," είο.; ἐπ8 βοραγδαιηρ [6 ἴνγο Βίδίθη  πί85, δα 

οτοὐ εἰς ὑπ 9 βδοοοῃὰ πυτηθο Ὁ ἥνο. 1{ ἢ 8 τϑβαίηρ ΘΙΘ 
δὐορῖοά. ἰς ψου]ὰ το] ίονε {πὸ ΗΘΌ. ἰοχῦ, ψ ἢ ἢ, [ἢ Β6ν6- 
ΤᾺ] Ρἴδοοβ ἐπ ἐπὶβ σπδρίοσ, ἤν β ἴγβοθβ οὐ σογγιρίοῃ. 
βΒοο ποῖθ ὑπ ον “ Τοχίυδι! δὰ ΟΓαπιτηδίο 81." .--Ταὰ. 



116 ΤΗΕ ΕἸΒΒΤ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΑΜΌΕΙ, 

(νον. 19) ἰβ ἃ δηοῖι] Ὄχροάϊθηΐϊ, τ βῖο ἢ Π85 8180 
ΠΟ Βυρροτγί ἰη {6 οοῃίοχί, βίποθ μοίμἰης 18 δίνογ- 
ὙΔΓ͵ΟΝ βαϊὰ οὗ δ τηουσχηϊηρ δἱ [[18 βίοῃθ. 

γοτθ. 19-21. 712,6 αγὰξ ἴη, Βειλελεπιεδῆ. Α ριυπ- 
ἑδληνοπὶ ἴα Ἰηβ]᾽οἰοα ὈΥ αοἄ οὐ ἰμ6 ΒοιΠΒΒ τ 68}- 
ἰύοβ θθσβϑιιβα ἔμ  Ὺ δα εἰπηρά ἀρ αόστοι {86 λοέῥπιοδα 
οὔ ἀοά, νος νγὰβ σορσγοβθηϊθα Ὀθίογα {μοῦ οΥῸ8 
ὉΥ τ86 αὐ. Υ̓Βογοίῃ (818. δίῃ οοπαιβίθα ἰ8 βίδα 
ἶπ (6 ποτὰβ “Ὀδοδῦβο ἰμοῪ ἰΙοοϊκοα," ἄο. 
(3 ἈΝ 3), νβῖοι ἃσὸ [0 Ὀ6 οοπποοίοα πὰ (ἢ 6 

ποβίϊοη 1η σογ. 20, Ετομλ γοσ. 18 (Ἰ τὸ σοίδίη 
[ὴ6 ἰδ6χι) ᾿ξ οου]ὰ ποῖ Βανα Ὀθϑὴ ἐδ ἤγθγθ Ἰοοϊκίηρ, 
δὶ ἰῃ6 τῖκ, ψ μι ἢ βίοοά οὐ (Π6 οδγί, δῃὰ νγ88 Ὠ6- 
ΟΘΘΒΑΙΙΥ ΥἹΒῚ 016 ἰο ΘΨΘΥΥ Ὀοαγ, ὑυΐ, δ 86 3 

ΒΗ ΟΥΤΒ, οοὨῃβὶϑίθαὰ ΟὨ]Υ͂ ἴῃ [86 ΤΠΔΏΠΟΣ οὗ Ἰοοϊκὶπρ δὲ 
ἦι. ΑΒ {Π6 ὑπδαϊμοσίζρα ἐοιολίπο (ΝΌΠπι. ἶν. 1δ; 
2 ὅϑδιῃ, Υἱ. 7), 8ὸ {86 ΓΡΟμῆν, Ρυγίηρ, ΟὝΓΙΟΙΒ 
ἰοοξὲπρ αὐ [6 ΥΪΚ, 88 {86 ὈῸ] οὗἩ ἰδ ΒοΙγ αοὐἀ 
Ἢ 0 ἀνγ6}}5 δπι|14 Η]15 ρθορίο, ἰ8 ἰογ] ἀἀθῃ οἢ ρμϑὶ 
οὗ ἀθδί!ἅ. Το διηάδπλοηίδὶ ν ἴο ψμϊοῆ τα 
Ταυδῖ ΠΟΙ ρὸ Ὀδοῖ, 8 Νυτα. 1γ. 20ό. Το ἀφορεβὲ 
τουηά οἵ ΝΕ ϑί γι οἱ ρῥγομὶ δ᾽ οη ἴο ἰοποῖ δηλ Ἰοοὶς 
δ (Π|6 τὶς 1165 ἴὴ [Π6 ορροκβϊἄοη ἩΠΙςἢ οχἰδίδ Ὀ6- 
ἔθη ΤΉ8Π, ἱπηρυγο ἰπγουρὰ δἰ, δηαὰ (6 ΠΟΙΪΥ 
οί, τῇ] ἢ οαπηοὶ θ6 τοπιονϑά ΌΥ ἱπηπηοαΐδίθ δηὰ 
ὈΠηοαϊαἰοα οοηηοοίΐοη 1} Οὐ οὐ τηδη Βρασῖ, ναὶ 
ΟὨ]Υ ἰΒγουρἢ {π6 τλϑϑηβ ἩΒῚοἢ οὐ [48 ὈΥ Βρϑοΐβδὶ) 
τον ο]αἰίοη ογαδὶ πο ἰο {18 οὐὰ., Αγαϊηδί ΤῊο- 
Ὠἶσθ, 80 Πο] 45 {μδὶ {μὶ8 ὀχ ρ δηδίϊοῃ οδηηοί 6 
ὑπρος ο Νυπι. ᾿ν. 20, ἰὺ 18 ̓ ῶ Σ Ἀν Ν εὐὐαὶ τὸ [Πδὲ 

Ῥδβθδρθ ΒΡΟΆΚΒ ΘΧΡΓΘΒΘΙΥ ποΐ ΟὨΪΥ οἵ υηδυ- 
1μοτὶζοα ἐπέγιιδιοπ, Ὀὰΐ δα οὗ ἃ Βα ῖ δῦ ἰοοξίπο αἱ 
π6 'ΠΏΘΡ ΒΑΠΟΙΏΔΙΥ. ΤἬΟΓΘ 18 ΠῸ ΘΟὨ ΣΔαϊοίἑοι 
μείπθοῃ (818 γοῦβθ δηὰ νοῦ. 18, ἢ πὸ σοραγὰ [86 
Αοςο. ἴῃ {86 Ἰαἰΐοσ, δῃὰ (6 Ῥσθρ. “ δι} (3) Βοσα; 

118 ἀ: βΈγθηοο ἴῃ [πΠ6 ἀρεϊρηδίοη οἵ {π6 οδἤοοεῖ ἴη- 
ἀἰσαῖθβ ἃ αἰ δσοποο ἴῃ ἐλ οομηθοίίου ἐμ [Π|6 866- 
ηρ. ἴἡ Νυμὶ. ἷν. 20 8150 (μ6 βροϊηρ 18 ΤΟΓΘ 6χ- 
ΔΟΙ ἀοβηρά Ὀγ δὴ δἀἀϑὰ ψογὰ. Οἰδποσ Ὄχρίδηδ- 
Ἔίομβ, 88: “"Ὀθοδιθο ἴπ Ὺ ποτα αὐλαία αἱ ἐπ6 δῖ 7 
(ϑγτγ., Ασδὴ.), οὐ: “Ἰοοκοᾶ ἐπίο 11 (ΕΔ80}.}, 86 
Θηἰ γ ΟῚ ἀπίθῃ8}]6. [ἐ 8 ἔσθ, μβουγονοσ, ἱμαὶ (ἢ 6 
πΟΓᾺβ οὗ ἐδπο ἰοχὶ (δοοογάϊηρσ ἴο πο 1[Π6 δῦονθ 
πουὰ 6 [π6 ΟὨΥ ἰθηδρ]α Ἔχρί απαίοἢ) ῥσγοδθηΐ 
ἔτολὶ αἰ ΒΠ οὐ] ἶ65, πίοι ΤἬΘηΣυΒ ΘΧΡΓΘΕΒΟΒ ἴῃ 1} 
ΤΟΤΉΆΓΚ: “Οηδ ἤο068 Ὡοῦ 8660 ὙΗΥ “διὰ Β6 βῃγοίθ᾽ 
(7) 18 χτοροδίθα, δῃὰ πῊΥ τὸ αν “6 ρϑορ]ϑ᾽ 
(Ὁ»3) δραῖπ δῇ “186 τωθὴ οὗ Βοιμβμϑιηθαμ᾽ 
(2 )Ν3) Μογοονεσ, [86 ΤὉ]Ποπίπρ ποτὰβ οὗ 
118 γοσϑο, τ ῖοῦ ρῖνο [6 Ππατηροσ οἵ {Π6 8] αΐη, 
ὉΠαουθίραΪΥ οθσ δὴ ἱποοστϑοῖ, ΟΣ γϑίοσ ἃ οοστυρί 
ἰαχί; ὙΒΘΓΘΌΥ (ἢ6 ῥγϑοθάϊηρ τοσβ που ]α 6 1ῃ- 
γοϊνοὰ 'π ἰλθ οογτυρίΐοη. ΤῈ βυρροδίίοη οὗ 8 
ἀείδοϊδνο ἰοχὶ Ὀοΐηρ ΠοΓῸ 80 Ὠβίυσαὶ, τὸ βδῃου]ὰ Ὀ6 
ἐποὶηρὰ ἴο δάορι {τὶ Τα 8) 1Π6 τοδάϊηρ οὗ 
ἔμ6 δορί: “Απώ ἰδὲ οὐίάγεη, οὐ «“εολοπίαΐ, διηοις, 
τῆ 6 ΒοΙΠΒΠ ΘΙΑΟΒ 68 τρόγὸ ποί σἰαα (οὮΔΡ. ν. 13) {πδῖ 
ΠΟΥ ΒΔ ἴΠ6 δὐκ, δὰ πο βπιοῖθ οἵ {ἢ 6π|,᾽) εἰδ.; 
μὰν (μαὲ ἐπ6 οδ͵οοου “ἰδὲ τὸ οἰβοσοσο πὰ 
ποίμίηρ δὲ 411 δρουΐ (ἢ τϑοθ οἵ Φϑοβοη δ᾽ 18 ὮΥ͂ 
ΠΟ ΙΘΔΏΒ ΒῸ πηϊτηροτίδηϊ 48 ΤΉ ΘΠ.Β {ΠῚ 08 ἰΐ. 
ΤΠ τοδάϊηρ “70 τχϑθη, 50,000 πλοπ᾽ 18 δυο ΠΥ 
οοΥγαρί. [{ ἃ Ῥγοῦοϑββ οὗ δαάϊίλοη τοῦθ ΠΟΓῸ 1ῃ- 
ἰοη 66, [Π6ἢ “8η4 ()) τηυδί ὨΘΟΟΒΘΑΓῚΪΥ πβίδηὰ 
βαοίοσο {88 βοοοῃὰ προσ, [ἢ ἃ μαγι 10 ΤΤΟΓΟ 
ταοδηΐ (70 ουἱ οἵ δ0,000 τη), ἰμοη, θαδι θα ἐμ 
ἐἠτοσεπα θὴ Δ ου]ν, (πο γὰ ἴθ [86 οὐἠδσιίοι {Πἱ 

6 οἱϊγ οὗ Βοιμββοιηθβῃ (δῃὰ ἰΐ δίοῃθ ἰβ 6 σθ 

ΒΡΟΚΘα οἵ), οου]ὰ ἠοΐ Ροββί ᾽ν βανα δά βὸ τη δῆ 
Ἰῃ 801 8πη|8Δ. ΤῆιΘ ἰδὲ ουὐ)θοΐοι ΔρΡΡ 168 ψ 1 611}} 
ΏΟΓΘ ἴοσοθ ἰο Εν! ̓ 8 τἰγϑῃβ  αἰΐομ, “οί πος 
τ 1 δηα ἱπογθαβὶηρ ἴο ἌσῸ δὰ ἀδέμν τὴς 
σου] ΟἾΤΘ ὕ8 ἴ0 ΒΌΡΡΟΒΟ ἃ 51} Γ Ὁ]16- 
(ἴοῃ. ΤῊ πογὰβ “δ0,000 τηθη᾽" σὲ βιαὶ τέμ να 1π 
08. (4{π|. 6, 1--14), ἀπά ἴῃ βοῦῆο Ηθρ. Μ59, ((ὐοα. 
Κοηη. 84, 210, 418), δῃὰ δ [0 6 χεὐοοίθα],Ἐ 
Βίποθ (Π6Ὺ ΚΣΤ ΠΟ Β6Ώ86, 8η6 ῬΓΟΡΔΌΪΥ “σῷ 
ἴτοπι {86 πιαγσὶπ ἰῃΐο (6 ἰεχὶ 88 αποίλδεγ βοϊυἱΐοι 
οὗ 6 ΒΌΙΩΘΓΑΙ εἰρη ἩΔΙΟΙ δἰοοὰ ἰδογο (πὶ 189 

ογὶρῖπαὶ ἰοχὶ βἰοοα Ὁ" [70], τ 8116 ἴῃ Ὡποίμοσ 2 
[60,000] τῶβ ἔουῃ)᾽" (Τ ομλ8).--- ΤῈ στουπὰ 
Οϑ τ ἤροεον ἀδδίῃ οὗ ἰ[ὸ 70 οἵ Ἵ Τοῦ οὗ 

ομΐδἢ 18 ὑμοῖσ ἀπδυτηρδίῃϊσίηρ, ᾿ἰμβοσοΐοσθ 
ὉΠΒ οἷν Ὀϑασίηρ ὑοαγὰβ ἰΠ6 βυτωθοὶ οἵ ἀοα᾽Β ῥμσο- 
ΒΟΏΟΘ διηοὴνς Η]8 Ῥϑορίῳ Ὑ ΠΙΟΝ Βμονοα δ᾽ παϊηα 
Ὑ8ΟΙ οδἰγδηροα το ἴδ ᾿ἰνίηρς οὐ, 4 δβυτὰρ- 
ἰοτὰ οὗ {μ6 στρ ριου δι ογαὶ ἀσρθποσαου, πΒΊΟΒ 
δα βργοδὰ διηοηρ (6 ῥθορὶθ, ἱβουρὰ Ρἱϑυ νῶδ 
811}} ἴο Ὀ6 ἰουπα. ἢ 

νος. 20. Ἡλο δαπ δίαπα δείοτε ἐλὲδ λοῖν Οοα ---- 
ΤΊ8 αυσδίϊοη ΟΧΡΓΘΒΒῸΒ {Π6ῚΓ σοηβοϊουδηρεθ οὗ 
ταβανὴν  αμτνΝ δα ἱμοὶγ ἴθ Ὶ οὗ {86 νἱο]αίθα σωδ- 
)εδίν οἵ [6 οονθπδηί-ἀοα οὗ Ιαγδοὶ. ΤΏ ὑθορὶθ 
οὗ Βοι ΒΒ θ8ἢ σϑοομτιζα ἴῃ 186 ἀοαὶ οὗ 16 70 
8 Ἰυάρτηρηὶ οὗ Οαοά, πῃ πηϊοῦ Ηδ ρΡυπίδῆοθ ἐμ9 
νἱοΪαίιοη οὗ ΗΒ πηδ) δι Ὺ δῃὰ ρίοσυ, δὰ ἀοίοπαβ 
ΗΙ8 ΠΟΙ πθθ68 ἴῃ σοϊδίίοη ἴο ΗἸβ ρϑορὶθβ. Οοά ἰβ 
(8116 16 λοίν ἴῃ (8 οοῃηροίίοη, ἰὼ ἔπαὶ ΗἨθ 
Ευλτὰβ δηαὰ δνϑηρεβ Ηἰβ ἴμοβθ διὰ ρίοσγυ, 
γι Ἰοἢ Ηδ δα τονθδ]οϑά ἴο Ι, το ἴθ Ὺ 8.6 
νἱοαίθα δὰ αἰβῃομογοὰ ΟΥ̓ Βυσηδῃ δἰ, ὈὉῪῚ ὑῃ- 
ΒοΙγν, φοά]θβ οοηάποῖ.--- ΕἼοσὰ [86 σομηθοίζου ΟὨ]Υ͂ 

“ (οα" σαπ θ6 186 50}. οἵ κ 88.811 ροὸ ἀρ" (Π0 7). 
ΤΠ6 αυσβίΐοη “0 τὐὐοπι δ΄ῆαϊ δὲ 9οὸ Ὁ ἴσοπι υὑ8ὮὉ" 

4 [ΤῊο νοτ8. ἰῃ Ὀτγηοϊζοίϑ τὸ οί ἰῃ ἐπ ΟΟΣΙΏΔΗ.--- 
οταἰ θὰ ΡΓΟΌΔΟΪΥ Ὀγ ὑἰΥ̓Ροχγωρ οδ) ουτοσ.-- - ΤῈ. 

{[Ο0η {πὸ οΥὐἰἰοἷππὶ οὐ τ14 γΟγθο 8606 6 Ἐοβϑὶ, Ρανγ. 
]κεἰ., ἀπὰ ἃ σοοὰ ποίο ἴῃ β8ὲδ. Ορνιπι. ΑΒ ἴο ἴη6 Ὠῃτη- 
ὍΘΙ, ἰξ 566 ΠῚ5 ἱπῃ ροβϑὶ Ὁ]6 ἰο ἀθιογηΐῃθ δηνίῃἰης τ ἢ 
οογίαϊηίν, δη (ῆ0 σοη͵θοίαγο οὗ ΤὨθηϊιϑ (πα νὰ τοδὰ 
Ἴ0, οτ(ἰἰης ἐπ δὺ,000) ἰ8 85 ῬΓΟΡΘΌΪΘ 88 ΘῺΥ οἰπογ. 
ΤΠαὶ ἴΠη6 ὅγϑὶ ραγί οὗ (6 γοῦβρὸ ἴα σοσγιρὶ ἰ8 ονἰἀ δαὶ 
ἕσοτηῃ ὑπὸ γδγίϑ[! οὴ ἱπ ἰη6 ΥΒΒ. δηα ἴῆ6 οοηΐιποα σἢὰ- 
Τροίου οὗ ἴἸΠὸ ΗΘ. ἱοχὶ ἰ(βο! ., Τὰν Ὠἰηῖβ ἴογ ᾽1Π6 Γϑοοἢ- 
δἰγιιοτίοη οὗ ὑπο ἴτιϑ ἰοχὺ ρροδγ 0 "Ὸ μχίνϑῃ τ18. ὁη6 ΌΥ͂ 
{η)6 ΟΠ α]α., ὑπ οἴπογ Ὁν ἴῃ ϑορί. Τῇδ ΤΌΤΤΏΘΥ γΟΘαΑ: 
“ Δηα Ηδφ 8]60ν διηοηρ π6 τηθὴ οὗ ΒΘ 9 ΠοΙη Βῇ, Ὀδϑοδιινθ 
[ΠῸΥ γροίοοά σ]λοὴ ὙΠῸΥ̓ Βα ὑῃ 9 δὐὶκ," εἰς. (Ὑθτο ἴδ 
“ γροίοθα ᾽" 5 ΡΡΑΥΘΉΤΙΡ (Δ Ικθη ἔγογῃ τοῦ. 13); ἴΠ6 Ἰαΐζον 
ΤΟΔΒ: “δη ποῖ »έγακοά πότ ἴἢὯ9 Β0ὴ8 οὗ Φροποη Δ ἢ 
δΔιηοης {π6 τηϑῇ οὗ Βο ΒΑ Ποι 6 Βῇ, ἐπδὶ ΠΟΥ δαν (Π9 δὶς." 
εἰς. τὰ Οἱ πίη: [Π656. νγγὉ ΓΘ ῬΟΥΠΔΡΒ ἱπίογ 1) ἐπαῦ 16 
“ἐχϑίο 6 "ἢ ΟΥ̓ “ Ρ᾽οδηθα ἥ ΜᾺΒ ἱπβογίϑα Ὦν 8 γβῃ βιαίου ΟΣ 
σορνίδι. δῃὰ 3) παῖ 4 ρῆγαβο οὗ βούϑσϑὶ ογὰβ 
{ῃη6 ψοΥΒ “ ψΠ}} ἴΠ 6 τϑη οἵ Βοι ΒΘ Πλ 65}. Θ τϑσϑθ 
θη, ἸΏΔΥ ἢᾶγο ὈΟΚῸΏ ΒΟΙΩΘΥΙδὶ δο: ΓΤ" ηΝ ὝΠ᾽" μὐδαρν ΣΟ, 
2 ΣΝ, δηὰ τοδὰ “δηὰ Φο βουδῆ 8 ΔΏΞΤΥ τὙΐ ἐπ 9 

ΒΘ ἢ θταθβ ἢ ἐϊθ8, Ὀθοδιι86, εἰς, .. δῃὰ δβιηοίθ διοους 

ὑΠ 91" (γοδάΐηρ ὉΓῚ2 ἕογ Ὁ»2) Ῥύόσω [ἢ [Π6 Ῥγοδϑηξ 

Ἡδθἢ. ἰοχὺ τηΐϊσῆῦν ἤδνθ σοὴθ ὉΥ δυϊδδιϊαιϊηρ ΤΊ (ΌΥ 

ποτηοροϊο]ουζοῃ ΟΓ οἰποσ 50) ἴοσ ἰὴ ἢχβὲ ποσάδβ, δηά 

οτἐἰΐηκς ΟΣ ΣῚ", δηὰ ἐπ δορί. ἰοαχὲ τπιϊκῃξ 6 οὁχ- 

Ῥἰαἰπϑὰ 88 ἃ ἀυρ!οί, ἰὼ ψΐο ἰὴ 37.2)2᾽ "23 5 ἃ 6ογ- 
{{:Τ δος 

τορίϊοη οὗ ἐπ 6 ΗΘΌ., δῃὰ δο “ αἰπρ᾽οαβοὰ " ἐβίζϑη ἔγόσῃ 
[Π6 ΒῶΓΘ ΒΟΌΓΟΘ 88 ἰδ ΟΠαἸα.--Ἡ Θ]Ὠδυδοι σα ϑἰαὶο8 

{8 Βορέ. ἐπίο Ἐοΐ, Ἐν 186 πογᾶβ 377." 222 30) μὲν, 
τιτι 3 

δὰ δἀορία ἐΠ18 858 {πὸ ἔσθ ἰοχί. ΒΒ ἐἶι8 8 ποῖ ἰπ 
ἐιδο) ὑοῦ βδιἰϑίβοίουυ (“δηα (6 βοὴ οὗ ϑοποη δῆ 
Ὅ5Γ6 ποῖ μῈ}}}1688.᾽" δζ6.), Δηαἃ ἀοθ8 οὶ ΒηΒνΎας ἴδ6 ἀθ- 
τὴδἀΒ οὗ (ἢ9 ΥΒΒ. δὰ ἴῃ6 οοῃίοχι.--ΤᾺ.] 



ΟΒΑΡ. ΥἹ. 

τοίδιβ (ἴοη ᾿ἰπάἀοοα ἰὼ ἐδθ αγίς, ἰῃ οοῃηθοοῃ σι 
σπου (Δ 6 κἰῃ δηὰ [86 Ραμ ἰβητηθηΐ ἢ8α οοουττοῦ, 
διὰ βαρροδοεβ ἴπαὲ (Π6 Βοι Ββμθπμθβἐθ8 ΣῈ υἢ- 
πἰΠΠξπσ το ΚΘ Ρ ἰξ διροῦσ , ᾿ 
(δες }ὺ ἰΒ ΒΊΟΣ 1 δίδυ ταὶ οοοδαίοη. ἃ 
δυρεταίλιουβ ἰάθ8 ΒΘΓΘ τα 9}68 ἩΠῚ {86 ἴδ οἵ 
(οά, εἴποι (86 δίδυ οὗ [86 δεῖς 18 σοραγαθὰ ὃδβ ἴῃ 
᾿ρο! ἃ ἐδιυβο οὗ σΊΠΟΓ ταϊαίοσίπ:θ. 

γε;.21. Κα) 
[Εοτοϑὶν!]]6, γ1116}, ἰῃ 186 106. ΤΟΥ ΝΟΥ 
οἵ δυάδι, θΒοϊοηροα δἱ δὴ βαῦ θοῦ ροσὶοα ἴο ΑἸ θοῦ 
(9οι. ἰχ. 17; χυἱ. 25, 26; Εσγα 11. 28; Νϑ. 
τί! 29), διὰ 15 116 ῥγοβϑοηΐ Κυχγοί 6] Ἐπ8}- 
ἐΟὟ οὗ πὶῃο᾽ δυο ὴ Εταροθ, ἢ ̓νοῦ ΄. 
888 οα. [Απιοσ. διὰ Β Π.1 
205 κᾳ. [ἅπὰ. οὐ, [Π. μὴ, 
142 κιὴ.).} Ὑὴὸ ϑηδαδον ἰο {86 ἐπμδθιίδηίβ οἵ 

ἐγ )δ.ἢ-Ἰεασῖα δὰ ἵποὸ οδ᾽θεὶδ: (π6 δῃηῃοῦποο- 
τηρηὶ οἵ {μ6 χοίαχπ οὗ [86 δύ, δπὰ 16 ἀοιηδηά 
δι [Π6Υ βῃου]ὰ ἰαϊκα Δ. ΤΏΘΥ 8716 β᾽]6ῃὶ δ8 ἴο 
[μ6 πηιϊδίοσία πο ΜΔ1ΟΣ πτῶῖϑϑ οοπηροίθα ψἰϊῃ ἰΐ8 
ταδιοσδιΐοη, δηα 88 ἰο ὑπο σθάβϑοῃ [ὉΓ ποῖ ψ ἸΒῃ 1 πρ 
ἰο Κοερ ἴ. ΟἿ. νἱ}. 1 τιεῃοπβ ἰδέ δαΐε ἰγαπδροτ- 
πήλῃ ὁ θὰ ατὰ ὃν με Κὐλ)αιλ-)δατγίηνί 68 ἰο ἰλεῖν 
αἰ. 6 δ:ῖκ 18 ρἰδορῆ ἴῃ ἰῃ6 μουδο οὗ Αδἱπαααὸ 
ΠΡΔΆ, “οι 1μ6 8111," ποὺ ἱπ “ΑἸθθδμ" (γυ]ρ., 
1λ ον), 88 1 ἐμ Δ ΟΥ ΤΟ ΓΘ ἃ βυρυσῦ οὗ Κι τ). ἢ- 
κα. ΤΒδ μΒοῦθο οὗ ΑὈἰηδδῦ γα οὐ ἃ λὼϊ, 
δὰ (ογ {18 ΣΟΘΒΟῚ ΡΓΟΌΔΟΪ Ῥγῶὦξ. ΘΟ 88 ἰῃ9 
ἘΞ πΒ ῬΙΒῸΒ οὗ (86 δὲ. “ οοηδεογαίοα Εἴτα» 
5α 7, ἴμ6 δΒοη οὗ ΑὈἱμδάδρ, (μδι 1 ἐγ οἢοθθ δὰ 

ἱ ἐπ ΠῚ ΔῈῚῸ ΒΕΠΤῸ σηραταῖ ἴο αοὰ ἴοσ 
βοῦν 6: 6 ἴο ἔδερ ΄ταϊοἢ δοὰ ΟΥ̓́ΟΡ 

Ε1] 18 δυΐασο ἰογ- 
Τεδυστεσοη᾽ (Ηρηρπὶ,, Βούν. 111. 66 [ὦ - 

υὐδυϊίουβ ἰο [π|, ἴο Ο. 1.}]). ὝῺΥ ἴτ πῶϑ ποὶ 
οδιτιοὰ μδοῖς ἰο ϑλίος, ἴα υποοχίδἱῃ. 6 ΤΟΔΒΟΏ 
καρ ἰδὲ ([ὴ9 ῬΠΙ] δε ηο5 δῆοσ [Π6 ΥυἹοίουυ ἴῃ 

ἷν. οο,Πθπογοα ΒΒ,Π]ΟΝ, δηὰ πον 614 ἰξ, 
88 Ἐπαὶὰ (Οεϑολ. 11. δ40 [Ἡΐδὶ. οἵ ὭΡΗΙ ΒΌΡ- 
ἀκα (βοῦρῃ δῖβ οοπ)θοίισο ἰμαὺ (μ6 ῬΒΣ δ πο8 

ἀεειτογοα ΞΕΙ]ΟἿ ἱοροίμον πὶ (6 οἱἃ καηο- 
ἴΠΔΓΥ, ἰδ ἰο Ὀ6 ταὐοοίθα, β' ποθ δ 18 οοσίδί ἢ ἐμαὶ [ἢ 9 
ΤΆΡΟΥΠΔ016 δἤοσνδανβ τονοὰ ἴτοα ΒΒ]Οἢ ἴἰοὸ 
Νοῦ, νὰ ἴβϑηοα ὑο Οἵδοοπ, ἀνὰ ὑπαὶ (Π6 ποσβὶρ 
ἴῃ οοπηῃροίΐζοη Ὑἰ ἰδ γὰρ τηδἰπἰδίποά (1 
ΤΕ ἱ π  Σ Ὁ 
ἸΏΔΥ ὃ6 (ἢδί, πιίπουῦυΐϊ ἃ 41 τονοϊδίίοῃ οἵ (ἢ 68 
δ πὸ ΝΠ Ἢ ογ έν τὸ αν 1111πρ᾿ ἰο ΘΑΣΤΥ ὑἰμ6 δῖ 
δεῖς ἰο ἴα ῥἷβοθ πῇθηοο ἱΐ Ὀδθθη σοιλουϑα ὈΥ 
8 ἡυάρτηρηϊ οὗἩ αοἄ ἰπ οοπροαθθηοθ οὗ πο γητγοίδ- 
ῃδίίου οὗ [ἢ6 ΒΔ ΠΟΌΊΆΓΥ ὈΥ (86 δοηβ οὗ ΕἸΣ (ΕΚ ε}}): 
ἘΕΡΡΙΥ ἐμδὲ ἐπ6 νοδ ώημι ΑΔΒ ἤγαὶ δηα Ὁχου]- 
ΕἸΟΏΔΙΪΥ ἴο ΘΆΣΤΥ ἰΐ Βα Εἶν ἰο ἃ ἰδγρὸ οἱτν δ ἰἌν οδ᾽ 
88 ΡΟΒΒΊΡ]6, ᾿παδγηυοἢ 88, ἰῃ ΥἹ Ὺ οὗ [ἢ 6 βρη ύθῃοθ 
οἵ τὐοοοη ποῖ δὰ Ὀθο οὐ Κ'ΒΙοΣ, 
(μεν ἀϊ4 ποὶ ἄδτο ἰο βεϊϑοὶ οὐ ἐποῖσγ οσσῃ δι μου 

δυκξοαῖθ ἰδὲ ἐἣο δῃσίοηΐ βαποιΐεν οὔ ΕΚ τ]  ἢ-᾿ϑαγίτα 
ὙΔ8 ΟἈΠοἱ ΒΑΛΙΆΝ δηὰ Κι δαί ἢ- ΒαΔ], δη ἃ τον ἤδνυϑθ Ὀθ0 
ἃ ϑεαὶ οὗ ποτρῃηΐρ οὗ (ἢ Οδηδδη ίβη ἀϑὶἐν Βδα]) τὰβ 1Π} 9 
κτουυὰ οἵ ἴῃ ΑΥΧ᾿5 Ὀοΐηρ βοπὶ ΜΠ  ἤοσ. Ηο ροϊηΐδ ουαἱ 
8.20 ἃ ἀϊ Ἴσον ἰῃ [6 ἰἀθηἰ βοαϊίοη τὶ ΚΌΣνϑε οἱ ΕΠΔῸ 
ἔροτῃ [ἢ ἀϊρδέαθποϑ (ὑθῃ το 168 ΟΥ̓ΘΥ δῇ ΠΠΘΥΘΠ ΘΟ ΤΥ) Ὀ6- 
ὕνοοη ἰἔδηα Βοι ΘΠ οτη 6 δῇ (Αἰὴ ἘΠ ΘΠΙΒ. ἈΠῸ ἔσο Γ ἴγοπι 
4.6 δδοησο (50 ΨᾺΣ δδ ΚΏΟΝ) οἵ αὶ Πἢ] σοττοαροηάϊΐη 
ἴο ἕϊδὶ τηϑηεξοποα ἴῃ Υἱ!.1. Βαὲ δ00 Ῥοσίοσ, ῥ. 270.-- β. 

4 ΓΥσ ατοόονοὸ (Θ΄ 5... Ὀίςεί,, Ατί. “ οὐ ττνμα 

Ὥ 

Ποτὲ, ἔγοιη [ὉΔῚ οὗ ίδγ- ἰ ἤἴδῃλ. 

᾿εατίπι, (πὲ ἰδ, “ οὐ(Υ οὗ ἰογοδίβ᾽" ) [86 

Ὁγϑοδίηρ. 
ΤΟΡΙΘγ, Τορουν. τ ' 

βάση. ἴῃ [06 ΤΪΣΤῸΣ οὗ ΗΪ8 πα 

1--Τ(ὠΨῚ.. 1. 117 
᾿πασαουπικεαινδθ,. 

ἃ ὩΘῊ ἈΪδοθ 07 {86 βαποίμιδσυ (οοιρ. Ηδηραὶ,, 
υδὲ δυρ., 49). Τὶ τὰθ ποῖ {}}} Ῥαν 8 ἐἶπιο (πδὲ 
186 εἰν ΔΒ ΟΔτὶοὰ Βθηθοθ ἰοὸ «6χιβαιοα (2 

γ].). 

ἨΙΒΤΟΕΒΙΟΑΙ, ΑΝῸ -ΤΗΕΒΕΟΓΚΟΟΙΟΑΙ, 

1. Ουμδίάε ἴῃ βΒρῇογο οἵ Ηΐβ γενεϊδίξομβ ἰῃ (89 
ΟΟΥ̓ΘΠΒΏ ΡΘΟΡΙΘ, 86 νίηρ αοἀ μ88 ποῖ δ] ονοά 

λδαίλεη, παξϊίοηδ ἴο Ὀ6 ψ]ιπουΐ ροαἱίλνο ἰοϑτμο- 
Ὠἷοβ ἰ0 Η]δβ φίοσγ; Ηδ [μβδ8, ὈΥ βόϑεσγθ οἰναβίβθ- 
ταθηΐα, τηδὰθ ἴῃ 61 ἴϑαὶ Η:]8 τιῖρηῦ δηα ΡΟΊΟΥ ΟΥ̓ΟΣ 
ἴοι, τ ἤθη ἔδογ, (ἃ ΔΟΥ ΜΈΙΘ {μ6 ἰηδίγυ- 
τηρηίδ οὗ Ηΐ8 ἀρύρνολι 7υδλοε οἢ Ιδγϑοὶ, ἀϊὰ νἱο- 
Ιεῆοθ ἰο Ηἱ8 Ὦομοσ, διὰ ἰνθ 1ἱποϊία 
ΔΒαΙ π 6 {πο ι. 

2. Τηθ οὀχδοὶ Κηονιθᾶρο ἰδδὲ ἴπ6 ῬΆΉ1]1δ πο 
τ οδίβ δα βοοίμβαυθσβ μδῇ οὔ {μ6 ρυῃίἶνα τονθ- 
ἄοπϑ οὗ αοἀ δραϊμεῖ {μ6 Ἐυρίδηα, δμὰ οἵ (86 

σϑυθ6 οὗὨ ἱβοῖὰ ἴῃ ἴμ6 ἵβοὶ {παὶ (μδὺ ρϑορὶθ πᾶγ- 
ἀεποὰ ἐ186} δραϊπβὶ Ηΐμ), 'β δὴ επηϊθηί Ἔχ ρ]6 
οἵ Ηἴἷβ ρμονοσῃσηθηΐ οὔ ἴμ που], ψ μοὶ τγὰθ 
οἰοβοὶν ἱπίοσνόνεῃ τ] 0} [86 Ὠἰδίοσγ οἵ τονεϊδζοη 
ἴῃ Ηἴἱδ8 ἰκϊηράομι, δηὰ ἴῃ ππῖοὶ Ης ρμεοποίΓαίοα 
πὶ τἢ [16 Ὀοδτηβ οἵ Η:8 γονϑδὶβὰ ᾿ἰρῆι (ἢ ς ἀδείζηθβα 
οὗ Βοαι μβοῃΐδτη τ ΒΐοΝ δυστουπάοα Ηἱΐδβ ΡΘΟρ]ο, δηὰ 
ΤΩ81Θ ῬΓΟΡΔυδοη ἴοσ {86 τονοἸδίΐοη οἵ ἰῃδ ΠΟῪ 
οονθηδηΐ, ὙΠ1ΟΝ 88 ἰ0 Θὕσδοο {ῃ6 ΠΟ] που]ᾶ, 
ΤΠΟΥ πΟΓῈ ἴῃ βυςἢ Ἰἰρῆιϊ ἴο βοαῖς ἰδς 1,ογὰ ἴῃ (ποὶγ 
ὙΔΥΒ, 1 ΠΔΡΙΥ ΠΕ ΩΝ ἴδε] εἴτε Ηΐτ δῃὰ βηὰ 
Ηΐμπ (Αοίδ χν]ὶ. 27). 

ὃ. ΤΏ πορά οὗ εαρίαίϊοπ, 88 »ὲ}] δ8 (8 ἀεπιαπά 
ἴον 1, 18 ΕΘΗ, τουπάοα 1η {μ6 τοϊδίϊοη οἵ τηδῃ 
ἴο ἐδ6 ΠΟΙῪ ; 1ΠτοΌρ βίῃ δρδίπεὶ Οοὰβ πὶ} 
δηὰ ογϊῃβηοεβ τη ἤπαβ Πὐπηθ6] ἢ πῃ οὐδίοαΥ 
ὑμᾶσ Ηΐδο ρυηΐθνο παιΐοα, Ἡμθῆσα [Ποτὰ ἰ8 πο 
Τοἀοιηρίίοῃ Ἵχοθρὺ ὈΥ δὴ δχρί δίίοῃ, (ΑἸ ηρ πο 
ἡυἀρτηαρηΐ 16 ρΡσοῃουηοοα δρδὶποὶ τὰ. Α]} ποοὰ 
οἵ γδυοιάηα 8Δηα 4}] πγοδῆβ ἱμοσγοῖο, μοὶ οὔ] ἱπ 
{6 Βρβοσο οὗ ΟἹά Τεείβεηθηϊ σονοϊαϊΐοη, Ὀαΐ 4180 
ἴῃ Βοδίβοπάοπι, τὸ Ῥγθάϊοιοπβ οἵ ΟἸσίβὶ, Ὑῆο 
Ἰη846 180 πηΐγοσβαὶ δὰ 4}1- δ οίοηί οχρὶδίΐοι 
ἴον 116 κΐὶ οἵ (μ9 που]ά. 

4. ΤῇλΘ δῃϑιηῖοα οὗ Οοὐ᾽ Κίηράομι σδπηοὶ δηὰ 
ΓΘ ποῖ Ροστηϊ θα ἰὼ σοϊδίῃ (ἢ6 ἴοη8Β οὗ 
Αοὐἶβ βαποίσαγυ τὶς ΠΟΥ Βαγο ροίίθῃ ΟΥ το - 
θΟΣΥ, μαΐ τηυδὲ ὈΟῪ Ὀομοδί Ηἰβ τσ ῃ δδηά, 
δηά ρῖνε ἰΠ θη ὉΡ, γεδ, τοδίοσθ ἐβϑσῃ ἱπογοδβϑὰ ὮΥ͂ 
ΘΟΌ; 1ὴ8 οὐ ἱποὶσ ρμαγί. 

δ. ““ὙΥΠο οδῆ βίδῃα Ὀοίοτο ἴδ 1οσὰ, [μΐβ ΒΟΙΥ 
Οοα 7 ἘΤΈΘ πόσα Οἰθαυὶν 048 ΒΟ] ποθ 'β βθθῃ 

(η6 ἀθορδσ δῃὰ τῇοσο 
δῃογχεῖο 18 ἐπα (δε) ηρ οἵ εἴ δῃὰ ὑπ οσΠἰ μθαβ ἴῃ 
(86 Βυχηδῃ Βοασί Ὀείοσο ἴμ6 ΒοῚγ αοά. ΤΆΘ ἀδρίὰ 
οὗ (λ6 αἰνίπο ΠΟ  ἤθϑθ ὈΘΟΟμλ68 οἰθασοθὲ δηὰ τηοοϑὶ 
ΒΕΏΒΙ 016 [0 δ΄ 1] τηδῃ ἴῃ ἐλοδε οὗ 18 τη δηὶ ἐββίδίξοῃβ, 
Ὀγ νοὶ 6 βοοβ αοα 88 “"ἐλὼ μοὶγ αοἄ," ἐμαὶ ἰδ, 
ἴῃ ἴ86 υἱροσοῦβ Ὄδχοχοῖρο οἵ Ηἰβ Βο ΐηθββ, οὔ ψπΐοὰ 
μι6 Βὰβ Ἔχρεσίθῃοο ἴῃ Ο06᾽ Β Ῥηθιητς )υδβίϊοο ἀϊ- 
τοοϊρα Ὠδί Ηἰτηβο , Βαϊ ἰἢ6 ἀἄθοροῦ δηα ἵζοσα 
᾿ἱποσουρσῇ (6 Κηον]οάρο οὗ ομδβ οὐσῃ βἷῃ, (δ6 
Οἰδαγοῦ ἰμ6 Κοοπίοάζο οἵ ἐμ αἰ νης μοϊΐποθα, Ὑοὶ, 
ἴο Αἰ] τθῃ ἰδ 6 ἥδε οὔ (86 αἰνίπο ΒοΙΣησβα, 
ὙΠΊΟΝ ἰβ ΔΙ ΑΥΒ ῸΣ Ὠ1πὶ απ δα, τηυβὶ ἢοΐ ὈΘοοσηθ 
᾿ 80 [δὶ δ6 8}}8]}] δυοϊὰ οὐδ ἴβοο, δηάὰ 
δραπάου 1[6]]οβ ΒΡ πὶ} Η τὰ ; ταῖβοσ τασδὶ β1η ἢι] 
τοδὶ ὅοαν ἰμἴδ ΠρΗΐ τ Βῖ οἷ ἀϊροίοθαα 811 Ηἷβ κἷῃ ἀπά 
τρρὶ δηρην δεν ἔτοῃαλ μεμα, δᾶ τὸ 10 ἸΞΗτῈ δ Τ' δν 
ὙΑΥΒ οὗ 7806 80 σψδίοι ( ϊ. ὅ, 4, δ]). 
ΤῊ ὁϑαίταιν ΤΟΘΌΪΟ οὗ (μ6 τονοἰδίξοη οἵ αοα᾽ ΒΒ μο- 
1688 δῃὰ ᾿υδίϊοϑ Ἰοδάβ ἴο ἃ βυπάοσγίηρ οὗ χοἰ δίϊοιβ 
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Βοίποθη βἰ 1] ταδη δηᾶὰ Ηΐμ, πβῖοι ὈΥ̓͂ ΤΔΏ ΒΒ, 
ἔλαϊ! ταδὶ οὗ δο οἴδοι (ὐοα β Ρύσροβϑοβ οἵ βαϊνδ 
Π]οῃ. 

θ. “Το "ον πίοι (6}1 οα (16 ᾿μδ ἰδηβ οὗ 
ΒΟ ΒΗ θυλθϑῃ ἰη οοππροίίΐοη τ 10} [89 Υγτῖνα] οἵ [ῃ9 
τὶς, βῃοσχοὰ 89 ΕΣ (Βδὺ (μ6 Ὺ πόσο μοί γοί 
πουίην οὔ 86 ἐ] Β]ταρηΐ οὗ (86 ῥγογαῖθα “1 ἄν 6}} 
ἔῃ γοῦν ταϊάθ. Α οοπάϊοη οὗ (ΐπρβ μδὰ φοσῃθ 
δϑοαὶ {1|κ6 ἰδὲ ἴῃ ἴθ Ὑλ]άθστιθαθ δἴνοσ (π|6 οδ]- 
ποτβθῃΐρ, δηὰ ἴῃ (86 Βαδυ]οηΐδα οχ]θ. ΤΠ μθο- 
16 τηιϑὶ ἢσβὲ Ὀθοοπλθ ἀρϑῖῃ ἱΠΊΤΑΓΑΙΥ͂ (0α᾽ Β ΡΘΟΡΪΘ 
ὍΣΟ {Π6 βαποῖ οου]ὰ 6 δφαῖῃ ῬΙδορα διροῦν 

πο. ἴη τῇδ Βαρρϑηθά ἴδ 6γ βὰν ἀοα᾽ Β ἴδο- 
ἴὰ1] ἀοοϊαγαίζοη ἰδ Ηθ πὶβϑὰ ἴο ἀνγ6}} ἢῸ ἰοηοΣ 
ἴῃ 5110} (Βοηροι, Βείΐζν. 8, 48 κα. [ (οπέγιὀδ. ἰο 
Μιτοά.]). 

ἩΟΜΙΙΈΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΕΑΟΤΊΟΑΙ,. 

γεν. 1. [ΗΈΝΕΥ: ϑουθ τοίη ἴβγϑθὶ ὙᾺ8 
υαπἱρηθὰ σὰ ὑΠ6 αδεόπο οὗ {86 σκ, διὰ (86 
Η1]}1θ11π68 ΡῬυμίβηοα τ} 1ϊ8 ῥγέδβεηοα. ... Α τὴθ- 

ΙΔΏΘΒΟΙΥ ἰΐμαθ ἢῸ ἀουδὺ ἀξ γγαϑ ἰὸ {6 ῥίουβ ἴῃ [8- 
Γ86]--- ῬΑ συ] ΣῪ ἴο βδιαυθ}---ὐαῦ (ΠΟΥ δα ἰΐ8 
ἴο οομἴοτί ὑμϑιηβοῖνοβ τὶ, 88. γα μδῦο ἐπ [868 |1ΚΘ 
ἀϊδίγοββ, ἤθη 176 δὸ ἀοργί γϑα οὗ ἰμο οοτίοσί οὗ 
0116 ογάὩβηοθβ, ἰμαΐ, ὙΠ γουοῦ [86 ΔΙ 18, (δε 
ογὰ ἐδ ἐπ Ηἰδ λοῖν ἱεπιρίε, ἐδα 1,ογ}8 ἰδγοηδ 8 ἴῃ 

λέανεπ, δῃὰ ὈΥ ΤΑΙ δ μα ΡΓΑΥ͂ΘΥ ἯΟ ΠΔΥῪ ἢδνο δ0- 
οο88 ὙΠ ὈΟΙΪάποβ ἰο Ηΐπ (Πογθ. 8 ΤΑΥ͂ μᾶνθ 
αοά ηἰρῇ υπίο υβ8, θη [86 ἀὐὶς 18 δἵ ἃ ἀϊἸβίδῃοο.--- 
ΤΕ.]. 8. ΒΟΗΜΙΡ: Οὐοα οκδηηοὶ ὕθδν χὰ Η: 8 
Θησιλίοθβ ἰοο ἰοηρ, Ὀαὶ Κπονθ ΠΟῪ δἱ {Π6 τὶν [1πλ6 
ἰο βᾶνο Ηἰβ Βοῦοσ.---Ἶ 618. 2, 8. 7. 1ΑΝΘΕ: Βδὰ 
ΤΏ6Ώ, ΜΒ Θη ΠΟΥ δγὸ οἤδδίϊβοα [ῸΓ ὑποὶγ β᾽ δ, Δ’Ὸ 
ΘΟΙΩΙΊΟΙΪΥ͂ ἀϊδροβοα ἠο ἴο 126 [86 [Χ}6 ΘΔ 86, 
Ὀαΐ πιαϊηίδιη (μαῦ 1ὑ 411 σουλθ8. ΟὨ]ΥῪ ἴγομη οδηοθ 
ΟΓ ἴσοῃχ ΤΩΘΓΟΙΥ πδίυγαὶ οδυ868.--- ΠΕΕΤΕΜΒΕΒΟ 
ΒΙΒΙῈ:: Ενϑῃ {8]86 ΓΓΟΡΗΝΙΣ δὰ ἰθβόβοῖβ οἴδῃ 
μᾶγθ {86 αἱ οἵὁὨ Ὀγορῇθου: Νυπι. χχῖν. 2; ϑόβῃ 
χί. δ0, 581; Μαῖϊ. νἱϊ. 22, 28. Υ͵6 τωυθδί {πογοίοσο 
ποῖ ἰγυδί ἰο ουϊγαγα μ118.-- ΤΠΕΒΙΝΟΕΝ ΒΙΒΙΕ: 
Ενοϑη 186 Βοδίμθῃ μαγοὸ σοοορηΖοα ἐπα [86 ᾿υδίϊοθ 
οἵ αοἀ πχυδὶ Ὀ6 ΔρΡροδβϑά 1 βὶῃ 18 ἰο "6 Τοσίνθῃ. 
-- νεῦ. 6. ΟΒΑΜΕΒ: ἀοά ἷ8 ποράογίαϊ, δὰ οἴθῃ 

ἡ ΗΪ5 ποσὰ τπγουχὰ υηροϊΐονοσα δοὰ 
ὉΏΡΟΑΪγ ταθὰ (Νυμ. χχὶϊ. 28). Τ8ο ποσὰ οἵ ἀοὰ 

᾿Ἰπουχ δ ἰβ ργθδομθα ΟΥ̓ ὈΠρΡΌΑΪΥ το (ΡὮ1]. 1. 
168). [Ηΐατ1,: ϑβαιαιοὶ ἡ τας 
ΒΡΟΪκθῃ τόσο ἀἰνίμποὶυ [80 [686 ῥγὶ οδίβ οὗ θαροὺ : 
ἸᾺ ἀο ποὶ ΟὨΪΥ οὗ αἰνίηρ ρίοσγ ἢ 6 Οοὰ 

οὗ ἰβσδϑὶ, δαὶ [411] ἰῃπύο δῇ μοὶ δῃα ρσγανθ 
ἰυ]δοῃ. . . . Α]] τοὶ σίουθ ἄδγο δἰοσάοα ἐπι 
(μα οοὐ]ὰ ν}1.. ΤὮοθο ψοσγὰβ ]Ἰοῦ 
(ποτὰ θοίὰ ῬΒ11βιἴη65 δηὰ βαροσβιου.-- ΤῈ. 7.-- 
ες. 7. 8. ΒΟΕΗΜΙ: ΤΗδὲὶ {86 ἱσταϊΐοπαὶ Ὀσχιΐθθ 
816 υπάον οὐ Β ρῥρσονίάθηοθ δῃὰ οομίσοὶ, θυ ἐμ6 
Βϑλίβοῃ δνο γϑοορμῃϊζρα. 

γαγ. 9. ΒΤΑΒΚΕ: ατοδὲ δὰ ποπάογι ἰα ἐδμ6 
Ἰοὴρ δυ σης οἵ αοά, [δὶ Ηδ οομάοβοοηαὰβ ἕο ἐμ6 
ὙΘΘΚΏΘ88 Οἴ6η δῃὰ β ογβ ΗἸπη86} το ΡῈ ἱθια ρρα 
ὉΥ ἰδομι.---Κ“. ΒΟΉ ΜΙ: Τμδὶ πῃ πο Τθ ῥσθ- 
βοσίρο ἰο αοἂ δηά ἰδαρί Ηΐπ, σδηποί ἱπάοθοὰ Όὲπὰ 
αοά; Ὀυϊ ἱξ Ὀἱπάβ ἐμ6 τη {μουηβοῖγοβ ἴῃ ἐμοὶσ 
ΘΟμβοΐθησθα, ὙΠῸ Ῥσοβοσῖῦο ἰο Η τ. 

γεν. 18. 8. ΒΟΈΜΙῸ: Εγνθη ἴῃ ἰστου]ουΒ ἐἴτο8 
Οοὰ ἀοεβ ποὺ οδβϑβο ἰο ἀο ροοὰ ἰο Ηΐη ρεβορ]ο.-- 
ΟΒΑΜΕΒ: οι Οοὰ ΣῺρΒ ἔοστ αραῖῃ {πὸ Πρης 
οἵ Ηἰ5 ποχά, ἰδ οὐχᾷϊ ἰο Ὀ6 τϑοορῃ ρα σὰ ἐμ 6 
᾿ἰρμιοδί [μδη Κδυ]Ώοβα.---Ὗ οσ. 14, ΒΕΒ. ΒΟΉ το: [ὲ 
δ ἃ στοαὶ ἴΆ ΟΣ πο (οα οΟπι68 ἔοσγεσά θεοσθ 
ΤΏ6ῃ, δηἀ γο]υης ΓΙ Ὺ 8 ΔΙΠΟΏΡ, [Π6[2.---Ὑ ὁ... 
16.  ΤΕΕΤ. ΒΙΒΙΕ: ΘὮ, ΔΗ͂Σ τὸ ᾶγ ΒΟΣΏΘ 
τοῦ }]6 δῃηῃὰ πϑοᾶ, αοα ἀρδῖη σρδηΐ δαί ἰὸ 8 Η 18 
ἵἴΆνου δηα ἢ6]ρ, τὸ βΒῃου]α ποὶ ἔοσροί ἰο Β6 [δὴ ἔχ]. 
-- ον. 10. ΒΕΒ. ΞΟΉ ΜΙ : Αἢ ἀμ τ Ή6}}Υ πὰ σρὰ- 
ἐΓΟΒΟΙΊΘ ΟΥ̓ αΟα οδ8} βοοῇ [ΧΗ ἰηίο χτοδὺ ΒΟσΤοῦσ. 
--Τἂο ρῥἴαριδ ἷβ ἐοσίαπδίθ {πὲ Ὀσίηρβ (86 ᾿τηρϑῃϊ- 
ἰοηὐ ἴο Γορϑῃΐδηοο.---Ἄ ον. 20. ΒΕΕΙΕΝΒ. ΒΙΒΤ,Ρ: 
Ὑμοη Οοὰ 80 ἴο ΒΡ6δΚ ΟὨΪΥ͂ ῬΆ8868 ὈΥ 8, [Ὠγουρἢ 
ΒΟΙΏΘ ΘΙ ΡΟΙΒΓΥ ἰδδίθ οὗ Η1Β Ῥσϑβθῃοθ, 1ὲ 1Β 8 ΟΣ 
ΜΠ1Οἢ Ηδ ΤΩΔΥ 8180 ἰπὰ ἴο Βἴπποιβ. Βαὲ ἐμὲ 
ΗΘ ΤΏΔΥ τῇδ Κο Ηἰβ δροάθ 'η ὑβ, 858 Ηο ὑσογηΐβοα ἢ 
ΒΟ ΠΙΔΩΥ͂ ὈΘΕΒΑΡῈΒ Οὗ ἽΟΥ: Βοτϊρίαγο, ἰμδὶ Η σδΥ 
Ὀ6 ὙΠῈΡ ἰο τοδί πὶ τυ δηὰ ἱῃ τ8,---ἴοσ (δὲ 
{86 Γ6 ἰβ ἀθηδη θα ρτοδὶ ρυσὶτν ᾿π ΟΥ̓ΘΙῪ τεαρθοῖ.--- 
3. ΒΟΕΜΙΡ: Βοίϊοσ 18 αυ16 ἴοο ρτοδῖ ἃ ἴϑασ οἵ σά 
1Πδῃ ὯΟ ἴδδυ, 1 ΟΠ]Υ ἰΐ ἀοο8 ποῖ ΠΟΥ (8 ΔΎΤΘΥ 
οουδάθδῃοθ ἐπ ΟΟ6} 8 ΣΩΟΓΤΟΥ͂ (ΒΒ. οχὶχ. 120). 

ΞΕΟΟΝῸ ΞΕΟΤΊΟΝ. 

ΤῈ6 ἘϊςοίοσιμδιίοΣσι οὗ 6:66] ΌΥ δ ῦθῖ. 

ΟΕ». ὙΠ. 2-17. 

Ι. ]εναοῖε ᾿ερεπίαποε απὰ (Ὀπυεγδίοη, ὃν οαπδ 9. ϑαπιιοῖῦ 8 Ῥγορλείίοα! Ζκιδογα, τα. 2-6. 

2 ΑΝ ἴὖ Οδπιθ ἴο ρβ88, ἢ 116 (ῃὴ9 ἀὐκ δροᾶϑθ ἴῃ Κι ἱγ)] δ  ) δγῖπι, (μαὺ [86 {{π|0 τνϑβ 
Ἰοηρ; ἴον 1Ὁ 88 ὑπθητῦ γοδῖβ. [Απά [ἴ{ σϑίηθ ἴο Ώ888, δέ 086 ἋἀΔΥ σθαι (86 αὐτὶ 
τεβίρα ἴῃ Κζύ., ἃ Ἰοῃρ ἔπλθ, θσυθῃ ΘΕ Υ γΘΔ 8, Θἰαρ664}, δηα 811 [86 Βουβθ οἵ [βγειεὶ 

8 Ἰαπιοηοα ἴον [Π6 1,ογὰ [Φοῃον δ]; Απά' βδιαι 6] βρδκθα υπΐο 811] μ9 Βοῦδθ οὗ [8ΓὙ86!, 
ΒΥ Ϊηρ, Πἔ γ9 40 τοΐυσῃ υπΐο {16 [ογὰ [96 ον8}} πὲ 411 γοῦν μολτίϑ, ἔλθη Ρρυΐ ἀνα 

ΤΕΧΤΌΑ,ΛΙ, ΑΝῸ ΘΟΕΑΜΜΑΤΙΟΑΙ, 

[ὕοτ. 8. ἘτάΤΉΔΏΏ τηδῖτθα (ἢ 9 τῆ ο]6 οἵ γοσ. 2 ῥγοίδδίβ, δῃ ὰ Ὀϑρίηϑ ὑπ δροάοβίβ ψ ἢ τοτ. μι 
Ἃ γΘῊ δῦονο, Ὑΐοτο ὑἢ6 δροάο818 18 τηδθ ἴο οΡ 

Οἰπιθ ἡ 80 88 [0 ῬσΘΒΘσΥ͂Θ 8ἃ8 ΖΔ 88 ροβϑίν!θ ἔἐμϑ ρϑου]αν Ηϑῦ. οομηθοίίοι ὈΥ ἰδ οομίπαποτίοι “ διά," 

1 
[5 ποῖ τηδίοσία!ν αἰ Πδυθηὺ ἤγοσῃ ἐπ ἐγβῃβ δἰΐοῃ 

ἴῃ ΒΒ] ΟὮ ἘΠ τοτὲ 
Ὥ πὶ “4 Ἰοὼρ» 
.-ΤᾺἍὄὔ 

᾿ 
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ἐδ) βίσβηρθ ροάβ. [ὑπϑ. ἔγοτι δυλοηρ γ00} δηα [ἴπ8. {86] ΑΒ ίδτγοι ᾽ ἔγοστα διιοηρ γοιι 
[οπι. ἴτοπι διηοηρ γ00}, Δα ρΡΓῈ 
Δηα ΒΕΓΥ͂Θ ὮΪΓῚ ΟΠ]Υ͂ ; δῃηά 6 ΥἹ 

[ἀϊγοϑοῦ" γοὺγ ποαγίϑ υηΐο 86 1ογὰ [Ψεμονδῃ7, 
ΘΠ 6 Ὁ οὔ ουὔἵ οὗ (ὴ6 δηάβ οὗ {86 ΡΒ] ΠἸβιἰηθβ. 

4 Τμοη ἴλ0 οἰ] άγθῃ οὐ ἰβγϑθὶ ἀϊἸά μυῦ ΔΘΥ [{η8. ([ῃ6] Β84]Ϊπὶ δῃὰ [π8. {867 Αδμίδγοι, 
δ δια βοσνοὰ (μο [ωτὰ [Φομονδ} ΟὨΪΥγ. Απά διαὶ βαιά, αδῦμοσ 41} [δγϑρὶ ἰο Μί2- 
6 ροὲ [ΜίΖρδ], δμὰ 1 ν}}} 

1βεσοὰ 186. ἴο ΜΙΖρϑὰ 
Τοτὰ [96 λον], δπὰ βαϊὰ ἴῃθγθ," 

ΤΑΥ͂ ἴῸΓ γοὰ ὑπο ἴμ0 Ιμοτὰ [96 μόνϑῃ}]. Απὰ (Π 60 ρᾶ- 
᾿Μίσραμ » ἈΠα ἀΓΘῪ πδίεγ, δηὰ ρουτοα 1 ουὐ Ὀοίοτθ {δ 

Θ Βανϑ βίῃηθα δραίπϑί [89 [οτὰ [ ΘΒονδ}]. Απὰ 
βαιαθοὶ ᾿υάροα [86 οἰ] ἄχθη οὗ ἰδγαϑὶ 'ἰῃ Μίζρϑῃ [Μ|]ΖΡΘἈΊ]. 

᾿ς Φ ὕκγ68.᾽"--Τὰ. [νον 8. 
ΝΣ. 8. 6 Ηοῦ. ψοτγὰ ΤΡτυ ΤΏΘΘΩΔ “Ὧχ," “ οβίδὈ] δὴ." -- Τὰ] 

4 [Υὸγ. 6. Βγν. “ὈΘΟΔΙδ6," 88 Π ἐπ Ηϑδ, Το Σ9 ἽΝ, ἩΔΙΟὮ κίνοο ἴῃ Βοιὴθ χοβρϑοίθ ἃ ῬγΘίοσϑ Ὁ] βϑῦδο, Ὀσὶ [ἐ [9 

οί ΘΟΣΙΘΓΏΔΙΥ δυρροχίοα.--ΤᾺ.} 

ἘΧΕΒΟΈΤΊΟΑΙ, ΑΝ ΟΒΙΤΙΟΑΙ. 

γετα 2-4. Τῆσ ρεπίϊεπεναὶ τείιγη, οὔ δά δώ 
ἱ ΓΑ ΤὐΡᾺ βραυριεμρνης Ηρ δεν γῆ ἡδίων 
88 0 ἰῃ6 ὑπῶοπ δῃὰ οοπποοίίοη οὗ [1686 Βοῃ ΘΏΟΘΆ, 
ἐμοῖν οἷο υμΐοῃ 18 0 αἰβυ ποῖ] πγαγκοα ὈΥῪ (ἢ 6 
ἄνο-ἔτηοθθ οοσυστίης αι [454] {παΐ ἴο δὰ 
(πτῖὰ ΤἼδηΐυ8) ἃ χὰ ὑούοοθη ψΟΙΒ. 2 δὰ 8 18 
ὈΠΥΔΙΤΑπίςα. Απα 4]50 ἰδε οοππροίΐοη οὗ ἴπ6 
ἱπάϊν! ἀπ] βἰδίθιηθηὶβ ἰ8 ορροβοὰ ἴο βυςὶ 8 Υἱοῦ. 
ἴῃ νοσὶ 2 [06 ρῥῆγαθθ “"δίϊδσ οἵ ἔγοτα {16 ἀδγ᾽ 
[Ὁ Ὁ, ΕὩσ. Α. Α΄. “τὑ}}110] Τρατῖκβ ἃ ἐσγηνΐπι α 
φιο, οὰ ὙΠ ΙΟΝ 0] {Π Βίδίθτηθηί οὗ ἃ ρεγιοά 
ἐΐπηξ, οἵ ἃ οὐπαϊδοη οἵ ἰλίπισε Ἡ ὶομ Ἰαβίθα ἀυγίηρ 
(8 ρετοά, δῃὰ οὗ ἃ ἀϑβῃϊίο μοί Ἡ ΒΊΟΣ ἱπιτοαπορα 
δΠΘΥ εἴ8. ΤῊ ροΐπέ οὐ ἐπιο, ἔγοτη τ Ιοἢ σεοκ- 
οπίηρ 8 τηϑά6, 15 ([Π6 Δ δ [86 δὶς τϑδϊθα δἱ 
ΚΙν δ )οατῖπι, πα ροτίδηϊ οπουρη, δον 1 Ἰοῃκ 
δδβεησα, ἴο ἔοστα ἴ6 Ὀορὶ πη οὗ ἃ ὩΘῊ ἀσγο]ο 
Ἰρρηί, ΤῊΘ [Ὁ]Π]ον προ ρογοα οἵ ὈΝΘΗΓΥ ΥΘΔΙΒ 18 
οἰδσβοίου ζοὰ 88 αἰαρσορουί Δ Ἐ} ἰοπρ ὈΥ ἰδθ 
δὐάρα ποτὰ “ δηὰ (Π6 5. ΒτΕ πιαην." [786 
κοηίοῃοο σοδὴβ [ἸΥ ]Υγ: “δηὰ 1ΐ σΆπ|6 ἴο ἥγζω 
ἤτοι [06 ἀξμαν. οὗ [86 ἀὐκ ἴῃ Κὶ., διὰ {8 ἀδὺβ 
ΜΌΓΘ ΤΩΔΏΥ͂, δηἀ [ΠΟΥ ᾿ΟΤῸ ὑΘΏΪΥ γεδγβ᾽᾽)}. ΤῊΪ5 
᾿ ὕ006 ἰο ϑβοὶ ὍΠΗ πρν ἀτενη ἰα ξοει ἐφ ἑορῖς 
οὔ (Π6 16 ἀυτγὶ 18 Ροσὶ 6 χσοβίο- 
Τδι 0 δε ιβο 8τΚ. 6 οομαϊίοη οὗ “ 411] (μ9 
Ρἰο οὗ Ιαγϑ}ὶ"" 18. ἀθδοσι ββὰ ὈΥ 116 σψόσαβ ἸΣ13, είο. 

. Α. Υ΄. “Ἰαδπηοηίοα, εἰ6.᾽] δοοοσάϊηρ ἴο {86 
εξ οὔ 1μοῖν 118 ἰῃ τοϊδίίοη ἰοὸ αοαά. ΤΉ6 
Τιθδηϊηρ δδδὶρτιοά (0 [16 γοσὴ (713) ὈγῪ ἰθδθϊυβ 
κηὰ οἴδοτα, “'δϑϑοι "] ἃ, τοδὶβ ΏΟΓΟΪῪ οἡ Βυχ- 
ἰυτῦβ “ ἱ δυηπὶ" (1,κχ. ΟἸκιά., ».- 1310), 
ἘΠΙοδ 8 Πόσο δηὰ οἰβον θοῦ δὴ Οἱ(ΟΥΙῪ ἱποοστοοί 
᾿Αηβ]δέίοη οὗ μ6 (}4]4, Ἐοβοχῖνο. Βδίοδοσ 
“Ἐλρεηῖδεε 1. Ρ' 111) ἰτδπδ᾽αῦθα : [6 Ῥ60}]6 οὗ 

Ἰ σιλείοα (Ποταροῖνοα, δηθὰ (ἴῃ αυλοὶ ἀογοί 0) 
τ] ον Φδμν ἢ," δηὰ θθϑβ ἴῃ (ΐ8 1μ6 οοῃίγδοί ἴο 
(6 “ ἀϊραυϊοίθ 6" τηρηἰἱοποα ἴῃ οἷ. νἱ. 19 
α. Βαῖ, ἰῃ ἴῃς ἤγαὶ ρ]δοο, ἰησί (ἷθ6 νἱονν 18 
[86 Ῥῆγαβθο “" δίϊοσς Ψβονδῃ," πιΐος, ἰη (ΐ5 ἰγϑῃ8- 
Ἰδίΐοι, τε {86 ΔΡΌΣΊΤΑΤΥ ἱπροσίοι οὗὨ Δηοῖ ΘΓ 
γοῖῦ “δα 10] ονγοᾶ,᾽ υἱϊπουὶ πῃ] ἢ ἱπβοσίίοη [86 
ἐκ ἐλ υρό δῶ ἐδῃὰ αυϊοίοα {ποιηβοῖνοβ αἴον 6 8ο- 
ἢ" ρίγεβ ΠῸ βϑεῆβθ, ΕὩτίμοσ, [μΠ6 τοΐθγθηοθ ἴο 

τι. 196. 8. ἔσγοϊουδηῖΐ, Ὀθοδυβθ ἰθοσο ἐὐ 18 ΟὨ]Υ͂ 8 

5(0τ τὸ αν οὐ Δα νχ ὸ] υηἀδοταίδηά ἰδ 6 τορϑοίδηοθ 
(0 ἤδγο οσουγτοα δἱ Π6 οπά οὗ ἐπ ρογίοάα, ἐπ ἰηύθστηθ- 
ἀϊδίο ἐἴτηθ οῃεΐηρ Βαιληο} 5 ἸδΌοΓΕ ἴῃ οχῃοτίδιοἢ, 
δ τοβηϊὶ οὗ πη ϊοἢ τῶ ἐδ ζορϑιίδηοθ δηὰ οοηγοζδίοι 
οὐἰδο ρϑορὶ9.-- ΤᾺ. ὧι - 

97 ] «δ ὺ δεῖκβ : “ 
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Ἰοοδὶ “ἀϊδαυϊοί 6 {Πδὶ 18 σροκθῃ οὗὅὨ ποῖ ὁοὯθ 
μαῖ ἰουομοᾶ 41} (89 Ῥβθορὶθ. Βδίβεσ, δοοοσάϊηρ 
ἴο Βδιίομοτβ οὐσῃ σοι γκ---ἰ μα ΤΠ), ἴῃ ([μ6 ἢχαὲ 
γρωϑει ΘΧΡΓΘΒΒΘΒ ΓΟΙΏΔΓΚΔΌ]6 Ὀσθδι ἰηρ ἰῃ ζΘΠΟΓΑΙ, 

ΘΑΥΎῪ ΓΕΒΡΙ γϑίϊοη, ψ 1} δἰ ΐηρ δηὰ ἰατηρηίϊδίίοη, 
δὰ Βόποθ ΓἼ111) 8 ὑβθα οἵ παὶ!ηρ --ασο πιπβὺ δὸ- 
οορὶ 88 Μ6]]-ρτουπάἀοα [6 ἰχδῃβιαἰΐοη : “ Απὰ 

Ῥοὸ εἰρμιοά ον Ἰαπιθηϊοά δῆον (μ9 Γοτὰ." (βο ΤΊΓΙ ἐ 
πρεα ἴῃ ΜΊο. 11. 4; Ἐπ. χχχίϊ, 18). ΤῊ πιαξίον 
ΟΥ̓ [86 οατδὲ οὗ [πΠ6 ἰαπιοπίαξίοπ 16 ἀοίεοττηϊηρα Ὁ 
186 οοπηῃθοίΐου ὈοΙ ΝΘ η ἔπ θ86 ψΟσὰα δὰ {ῃ6 ἴο]- 
Ἰοπΐηρ, δπα ὈΥ 180 δχίοσῃδὶ οομαϊοη οὗ 1αγϑοὶ 
ἀυγίηρ {πὶ8 ροσίοα, [1ῃ σεαρϑοὶ ἰο {86 Ἰ]δἰίον, Βδιϊ- 

Ἦγ δββου]ὰ (δος [δγδϑὶλθβ 8.}}} τη οῦτα 
ΔΕΟΣ ὑπο 8 οὗ ᾿τη πη} δηὰ αὐἱοὶῦ Απά 
ΠΟῪ οου]Ἱὰ ΕἾ ἤδυο Ἰδιηρηίεα " τ γα ΓΟ 
ὍΠ]668 ἰ ΜρΠ8 ὑπαΐί {πο ὶγ ἈΠΟ ΌΠΔΓΥ δα ἴἰο ΠΟΥ͂Θ 
διαὶῃ Ὁ Τὸ ὙΒ]οἢ τὸ τερὶ; Ὀγ ρμοϊπιΐηρ ἴο {86 
μηΐ ἐδδίοη, οὗ ἱμ6 ΗΝ ἀογηδ- 
ου : ἴοσ, ᾿βουρῇ ἰπ6 ῬΕΣ] δ 658 μδὰ Ὀτουρπὶ (μ6 
τος δυπδὶν θδοκ (ΤΘἢ.), {πο γὸ ἷἰβ ἤὸ οοηῆϊοί θ6- 
ἔπθῃ (818 δηὰ σνϑγ. 8 “ δ ν]]] βαυϑ γοῦ ἔσο [ἢ 9 
δδῃὰ οὗ (86 ῬἈ1] 1 β.η68,᾽᾽ δἴποο δοοοσάϊηρ ἴο (ἢ 9 
Ὠδιτδὶΐνο, ἐΠ6 τοβίοσδίοῃ οἵ {Π6 ἀὶς δά ἃ ἀθδηϊίθ 
ΤΟΙ Ιου Οὐ γναὺς Δα ΠΟΉΎΔΥΒ ἱηνο]νοα [Π6 ΔΌδῃ- 
ἀοπηηρηϊ οὗἉ [6 ἀοτηϊπίου ΜΉ ΣΟΣ δα θθοη μαϊποα 
ΔΩΘῪ ΟΥ̓ΣΣ [67.861] ὈΥ͂ [πΠ6 Ὑ]ἱοίοσυ σϑοοσάθα ἴῃ ομδΡ. 
ἷν. Ιπάρρα, ἐξ 18 ΘΧΡΓΘΕΒΙΥ δϑουσηθα ἰπ υο νυ. 8 {πὶ 

Ῥθο- [(Π18 ἀοχηΐπίοῃ δα οομίϊπυσοα, [1 ἰδ, ἱμογοίοσο, 
ἱῃοοστοοσὲ ἴο ΒΌΡΡΟΒΘ ἰδδὲ (6 1Βγδο] 65 ΘΟ] ἃ πανθ 
᾿ιδα σκῦδο δα ὀοοδβίοῃ ΤῸΣ ἰδπιθηϊδίΐ οη ΟὨ]Υ ὉΥ 8 
ὩΘῪ ἰοββ οὗ 6 αὐκ. Τοῖς οχίοσαὶ οομα ΟΠ 

4 [Τῇο ποσὰ ΣΤ) ἰδ ΤΕΠΌΠΕΙΤ ἐγοαϊδα Ὁν ἴπ6 δηοίθηξ 
ψογαὶ 8 δηαὰ οοχησηθηϊδίοσα. ΤῊΘ Οτοοῖς ΓΟΏΘΟΓΒ ἐπέ- 
βλεψε"“ Ἰοοϊκοα ἰο {ὈΈτΉΔΡΕ δ᾽ οοβὸ το Βα οτίῃρ, ΟΥ̓ ῬΟΡΑΙΟΙΥ͂ 
ἔπον τοδὰ 232) [ΒΟ Π] 867), δῃΠ ἐπέστρεψε δ Τυχτιοα ἴο 
(φ ποι τοῃθτίῃρ, ΟΥ ῬΟΓΠΔΡΒ ἴγοση ΠΠ) ἀπὸ Βυτ. ἢ88 
δλοάο “ ἱπο! ] ηθα ἐο.," δῆα ἐπ Ατδῦ. α ΦΡΡΓΟΒΟΠοα," 
οὶ οὗ νη ΐο ἢ τοβοιη ΐο {π6 βροοοῃὰ Οὔϑοὶς γοπαουίηκ. 

τὴ9 Νίρῃ. οὗ ψἢ!]ς 
" ΨΩ αἷκο υδοὰ πῃ {86 
ΤΟ 1,δἱ. “ γοημίειι Ὁ 

πὲ" (5ὸ Βδιϊο ἢ 6 Γ) 

(1 τὴδν ἢ6 Ὡοϊδαὰ ἐπδὶ Ηθδ. 11}. 
ἩΟΙ]α τῆϑδῃ “ΤΟ 16 “ (ὈΓΣΠΘα, 
86η86 οὗ “Ἰδηθηίηρ,᾽" Νδῆ. ἰ|. 8). 
δηὰ [86 1,8}. ἐγαὨ 8). οὗ ΤΆΓΕ. “ σείει 
εὐρχοβὶ τῆ δβίθιῃ Γ3). Αβ ἴο {ῆ6 (Π6]α. γοηαοτίηρ 
Βδιϊο ἢ Γ᾽ 5 γοιηδυῖ (αποίοα δηἃ δοοορίθα ὉΥ ΤΏ ΘΉἾτ5 8 
Ἐτατηθπη), ἐπαὶ Βυχίονβ Ἰγδη δ᾽ 0 “ ΑΒΒΘΙΘΌ]Θα "ἢ ἰδ 
σἰτπουΐ Του ἀδυίΐοη, βϑο πη Β βουηθν δῖ ΣΑΒΉ, ἴον ὑπ6 [ἢ . 
οὔτ ἷα γογὺ ἰδ δτηρίογοα ἰῃ Φογ. ἢ Π. 17 ἴο τϑῆάοσ ΝΡ 
οὔ ΤΠ, δηά οἰ δοννῦοτο (ὅογ. χχχ, 21: χχχί. 22) ἰβ ἐὸ Ὀ6 δὸ 

Τϑη ογϑά, (μον, Οπαϊά., 1,.0χΧ.). ΒΔβἢΐ οχρ αἰπβ (6 Ηοῦ. 
ΤΊΣ) 8ἃ8 -- 795 ὁἰο ἄγαν," δηὰ βο ὀχριδίηβ ἐδιο ΟΠ α]α., 

Ὀπὲ| ΑὈδγΌδη ΘΙ Γοη ἄογα ἰἢ6 ἤοσγηοῦ “᾿διηϑθηὶ" Ις πουϊὰ 
ΒΘΘΙῺ ἐπογοΐοσο ἐπ δὲ τη ψογὰ 85 γοδαὰ βοϊῃθίϊηθη [ἢ 

δῃηὰ τἘηδ8ὲ ποτ 88 ἃ βίσοῃρ αἷθ- 
“ ΔΕΒΘΙΑὈΙοα " (80 ΗΠ ΡΡρβοη δοὰ 

ΟΥ ἰδ Θρροδγβ Ὀούϊου ἰῸ δῈὺῪ ὙἱΠᾺ 
ἐἶο (ἸΔτ Θ}}}) οοΥ ίΟΥ εδί."--ΤᾺ.} 

ΤΊ, ϑοτηθέΐϊτηϑϑ τὶΐῃ 
ἱξίοῃ ἴο τοπᾶοσ ἰΐ 
ν 65); γοῦ διομοϑι 

ΜΜΔΌΓΣΟΣ “ ῬΤΊίοΟΥ δἰσπίίοα 



120 ΤῊΕ ΕἸΒΩΗΤ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΑΜΌΕΙ. 

ὉΠοΓ ν ποῖρὶ οὗ πὴ ἘΒΗΝΚῚΝ 1η6 ΓΪ6 ὙΔ8 σΔ0}866 
ΘΠ0 ὉΣ Β σῃϊηρ Δ} οηϊηνσ. 
ΤΗς [086 ἀπ πὴ πὶ οὔ δος ἰδιηλοηίδίϊοῃ 8 ΤΏΟΓΘ 

ΓΘΟΐΒΟΙῪ δἰδίρα Ὀγ 186 οὐπέεχί. ΤῊ βυςοθραϊηρ δα- 
ΤΕΒ6 Οὗ ββπια6} (νοῦ. 8) “1 γ6 γοίαση" (ΡγΟροσ]υ, 

“Ἰγο δγοσοίυσωσηρ,,, “ΔΓΘ[ἢ ἃ βίδία Οὐ σΟ  ψ ΘΒ ΟῺ ̓)) 
δηὰ (δ9 τπηοηοῃ οἵ 86 Βποοτα Ῥυριέξαος οὗ 65 

Ἰο (νου. 6), ΡΥΘθΌΡΡΟΘΘ ἃ ΥΘΣῪ ἀθοΡ ΒΟΓΓΟῪ 88 
ξαβετίης, ἱῃ κὰ 186 ἰογεῖσῃ ῬμΙμδῖπο ΤΌΘ 85 
[ο]ῖ ἴἰο θ6 8 ᾿πὐρτηρηὶ οὗ σοα, μετα μαοϊην ἀρὰς ὐνῇ 
ουὖἱ {π6 ὙἘΟΪ]6 ΡΘΟΡ]Θ 8 ἰοῃθ οἵ δι ηρ, σι ΐὶο ἰοὰ 
16 πὰ ἴο γοίυχπι ἁυὉ]Υ ἰο οὐ, δηα ἰο εἰσ δηὰ 
Ἰοηρ δον Ηΐτ, ΠΟῪ ἔμαὶ Ηθ δὰ ἰυγηθα αν 
ἔσοτη Η!δβ ρθορ]θ: 8 γοϊυση ὕδ8οΚ ἴο {6 ἰνὶηρ (οί, 
ου ποπὶ ὑπο Ὺ δὰ οὔθη ἰυτηθὰ ἰμοὶγ Ὀδοῖς," τὸ 
ΤΠ ομλ, ΒΟΎΘΟΓ, ΠΟΥ͂ ΠΟῪ, ἴῃ Θοῃδοαυθηοὸὺ οὗ Ηὶ 
οοππυϊηρ Ἰυἀρτηοηΐβ, αραῖη ἰυγηθα, ι8ὲ 88, ἴῃ 
1π6 Ροσὶοά οὗ {μ6 90 ΓοϊΌΓ 80 οἴθῃ αἱΐογ- 
ηδίοα σπῖῖἢ αὶ μον 6 “Ἰαιηθηῦηρ δῆοσ 86 
Ιοτὰ τμογϑίοσο δχργοδβθοθ {86 ροηϊϊοπὶ ἀϊθροαϊ- 
ἰἴοη δῃᾶ ἀδοϊάρα αἰτγθοϊΐοη οὗ [16 ᾿πποιταοαὶ 18 
ΟΥ̓ (86 ΡΘΟρΙΪΘ ἴο ἐμεῖς 0, ἱπ πίοι, τ τ ΒΟΥΤΟῪ 
Δα 810 ΟΥ̓́ΣΣ {Π6 βο  ἀπουττοα πδί]οη 4) ταϊβίογ- 
ἰχη6 ἁπάον [πὸ γᾺ]Ὲ οὗ {μ6 ΡΣ] Ἰθὕηοα, [6 Υ Βθοῖς 
Αοάβ πη ΓΟΥ δηὰ βανΐπρ μοῖρ, Ηδ μβανίηρ ἀῤλεγίο 
ἐμγποὰ Ηὼ οἢ ἢ δηλ, δΔῃηὰ ἴὌγβαίκοῃ (οι, Τὴ 
᾿πηαρθ ἷ8 ἐμδὲ οὗ 4 οἢ 1] {πδἴ χοθ8 σϑορίηρς δίνοσ ἐΐβ 
ἴδ ΠῸῚ οὐ πηοίμογ, (δὶ 1ζ πηδὺῪ ὃ6 σοϊϊογοα οὗ νδδὶ 
δυτίϑ ἃ. ΑἹ δ)]}υβίοη ἰο δυο 8 τοϊδίίοη τοὶμηὶ 

ἢδρα Ὀ6 ἰουπὰ ἴῃ ἐδ6 τοβαίοη “126 π8.0]6 
ἀδως οὗ [Ιε6γ86]. 83.. Βομιυ)τα : “ ΤῊΘ Ῥῆγσβϑϑο " 1δ- 
τηϑθηΐ δῆος αοα᾽ 186 ἰδίκοη ἴγοια δυμηδα ΔΗ ΪγΒ, 
ὙΠ 6 ΟἿΘ 10]]οὐγβ Δηοῖ σ, δηὰ οηίγοδίβ ῃἷπὶ Ἐπ 11} 
Ἰδπγοηίδίϊοηβ {1}} ἢθ δεϑεῃίβι Αἢ δχϑιρ]ο οἵ (μὲ8 
6 16 Βυγοριιθηϊοΐδη πόπιθη, Μαίὶ. χν." --αῖογ 
1Π6 ἰἀρ86 οἵ [Π8 ᾿ΟΏΙΥ͂ γρᾶσβ οοσυγτοῦ (18 ἀοοϊἀοά 
γοίυγη οἵ [Π6 ψΠ0]6 ρθορὶϑ ἰο ἱμεὶν ἀοἁ. Α, Ὀο- 
δἰ άδθβ {π6 οοποίδηϊ ργοβϑδαγα οὗ ἴπ ῬΗΣΠΒιη6 τα]ο, 
ὯΟ ΒΡΘΟΪΔ] σΔΙ ΓΑ ΑΥ 18 τηθη]οηοα, τ ταυδῦ ΒΌρΡΡοθθ 
8. σταάυδ) ργορδγαίοη ἴοσ (8 ρθη ϊ θη 4] θὰ ροῦ 
οὗ [86 ροορίο, ψ μοῦ πον, δέναν (86 ἰαρβὸ οὗ ὈΤΘΠΙΥ͂ 
ΥΘδΣΒ ἰγοπὶ 6 τοί ΤΏ οἵ (Π 6 δΥΪκ, γγδϑ Ὀθοοῖλθ Ὁ}1- 
γΟΓΒΆ]. ΤΠ6 ργορδγδίίοη σδιὴθ ἴσοιὰ ΣΙ Πη. Β 
Μπδὺ πιεαη8} ὈΥ (86 ρῥτορ ιϑίῖς ᾿δθοῖβ οὗ Βεϊέδεῖ. 
ἔτοπι ἢ 6 ΒΙΠΙΤΩΔΙῪ ἀσβου ρου οὗἁ τι ΐοῆ, δοοοσάϊηρ 
ἰο {δεῖν ἰηίθπαινο ροόσοτ, (οὶ γ Ἔχίθηβλνο πηδηὶθαίδ- 
ἰΐοη, δπα {πεῖν τοβυ]ῶ ἰῃ 86 τ 80]6 πδίΐοῃ (1. 19- 
21), γγὰ ΠΙΔΥ͂ ΟἸΘΑΥΙΥ͂ 866, ἐμαὶ ϑϑιγιθὶ πιίπουϊ 
σοββίπρ' ργοοϊαἰ πιοα ἴο {88 ΡΘΟΡ]6 ἐμ ποσὰ οὗ ἀοά. 
Απὰ 8β8η 1 οἷν. 11}, 10 11 ἰδ βαϊὰ ἐμαὶ ““ποηδ οὐ δὼ 
τὐογα8 {εἰΐ ἰο ἰδδ στοιιπα," γα 8881} ᾶνὸ ἴο σϑοοβ- 
Ὠἶξο (Πἰ8 ρμοηϊϊδη(ία] ΠΡΟ δΔηα (18 (Ὁ] της 
αἴτεον αοἀ νι εἰρἰηρ δηὰ Ἰαπηοηίδιϊοη ἔγοσα {116 
σΟὨΒΟϊ Οὐ ΒΏ 688 οὗ θοϊηρ ογβακϑη δῃα ποοαϊηρ μοῖρ, 
85 ἃ ἔγυϊ! οὗἩ Βατυ6}᾽ 5 ρσορβμοίϊς ἰδθοτβ, τ οὶ τ ΓΘ 
ἀϊγθοίοα ἰο 186 τοϊδίζοῃ οὐ ἴ:86 ἐπποιτηοαῖ 119 οὗ 
16 ΡΘΟΡΪΘ ἰο μεῖς ἀοά. 8.0 ὈΥ ᾿ἶθ ἱπῆποηοθ (86 
ὙΑΥ͂ 88 ΒΘΟΓΟΙΥ δηᾶ μαγϑάυδ!ν ρανϑα [ὉΣ ἃ γοῖοσ- 
τηδίίοη οὗ ἰῃ6 το] σ᾽ ου8- 0 ἰἴὸ ἴγοα πλιΐη 
ουὐνγαγάβ, Οδσίδί]Υ [Π6 Ἰδτιοηίδίίοη οὗἩ [89 ρΘΟρὶθ 
δον (Π6 1 ογὰά τῊδδ δ γοδὰγ [ἢ ἐωγηΐ πὲ ἴο 8 
θεΐξον ἀοα-Ματὰ ἀϊγθοίοη οὗ ἐμ ἵππον 116 (αχαϊ πὶ 
611}; 116 ἱπιρογίδηϊ ἱπῖπρ ἯὙῶὲ28 ΟὨΪΥ ἰδπαΐὶ ἐπ 6 
ῬΟΟΡΪΘ βιου]ά τηδἰπίδίῃ {18 [0] οἱ ΟΣ 
δῇ ου ὰ δῆτ ἀσνοῖο {ΠΘμΒ6 1 γ68 ἴῃ ἰοῦ ἅττα ΔΩ 
ἀεοϊάἀοαϊν το [6 νης αοἄ, δπὰ βῃου]ὰ καἷνθ δὴ 
Ἀαρονανιν σοπβετηδίίοῃ οὗ ἐμὶν σοβοϊυϊζοι ὉΥ οοτὰ- 
ΡΙοίοΙγ Ὀγθακιηρ Ὑ11} Ἰἀο]αίγν, Τῆι 1ἰ ̓ 6 ἴο πο ἢ 

9 (ὅοση.: γχοχκενῦ ζω... Οοξ, ἄδηι απ... ἄδπ τεκοι 
΄ λαίί4.--Τὰ ] 

βαπλΠ61 Μ1}} γοῖ σίας Ἰορὰ ἰδ9 ΡίΟΡ ΟἈ ἰλὶβ 
ἐς ἀεροπαρα συ μοῦλοσ [μ6 μοὶρ οὗ τπ6 τά βμου!ὰ 
Ὀ6 οδιδίηθα, δηὰ ἴμ6 ἰσὰο οοὐθηδηῖ-γο διῖοι Γὸ- 
δίογϑα ; ἐπ δὲ 8 ἤγβί (ΠοσουὮ! ῦ οοϊμρίοῦοα 1}16 
τοίοσταδίίοη οὗ 86 ἱπποσιηοαξ 116 οὗ ἰμ6 ρΡθορίο; 
Ἰδογοίοσθ ἴ16 Ὡδγγαῖοσ ἀθϑοσὶ θα (18 ἴῃ ἀδίδι} ἴῃ 
γοῚ. 8544., ΤΒ116 δ βοΐ ἔοσίι (δὲ ργδερδγδίῖο ἴῸΣ 
[86 γοοστηδίζοῃ ΟὨΪῪ ἰῃ 118 ἰδαὶ βίαρο οὗ ἀθυεὶορ- 
ταθηΐ, δα οσθὰ [ΒΘ ΤΔΘΓΘΙΥ ὈΥ Πἰηΐβ. 
ἴῃ νοῦ. 8 ϑδιη6}᾽ 5 τουγά οὗἨἉ ἐχλονίαξίοη, ἴθ ἴῃ (86 

δγεῖ ρἰδοθ ἀθδβοσ θὰ 88 δα ἀσγθεθϑὰ ἰο {μὸ τὐοίε ροο- 
ΒΕ (οοΡ. ἐδ). 20); ν 866 ἷὲπη Βοσο ἴῃ ἴῃ6 Ρὲῖ- 
ὉΓΙΏΒΏΟΘ Οὗ Π]8 ρσορμοίϊοαὶ ποσί, τ 1 ἢ ΟΣ ΓΘΟΟσ 
4}1 [δογϑ6]. Τδο οοηδης οἵ {8 τόογὰ 18 ὅσβὶ ἃ οοῦ- 
ἀΙ ΟΏΔΙΥ ἀχρσοεθοα ργοίπέπαγυ: “ 1{ γα τοϊυχῃ ἴο 
(6 χὰ τ 4}} γουγ Πποασίβ." Τῶωυ ἘΠΕῚ ἘΠῚ 
ΒΟΓΘ δϑϑυσηθα δηα γοοορβτίσοα δ8 βοίβ: 1) Ἐδμδῖ 8 
οοπυογδῖοπ ἰο αἀοα δα ΔΙγοδαγ ἰδίκθη ρ]δοθ ἰπ (88 
Ὑ11016 πδίίοῃ, δῃὰ 2) ἀστν ΓΝ σου γογβίο ἯΔ6 8 
ὐδιμανγομαι οοπάδίοπ, δ ἱ ἃ Ροσιηδηθῃὶ ἰφΏ- 

ΘΠΟΥ͂ ἰΟΝαγὰβ σα οχἰβίρα, 88. ἯΘ ΤΑΥ͂ 866 ἔζο τα 
18μ6 Βασι οὶ. “1 γο δσὸ ἴῃ. Ηδοιδυβ ροϊπ 
Ὀδοῖὶς ἴο Ὑμδῖὶ 18 βαϊὰ ὑκιοῖς οἱ ἤμημενυ πκπέ τος δηά 
ἰαιροηῖῃρ, αἰέν ὧς 1ονά. ΤῊΘ ρῆγαθο “εὐἱλ αἴ 
ἐλε " Ἰπνόοῖίνγοδ δὴ οχδογίδίζοῃ ἰὼ νῆδὲ τασδὶ 
θ6 ᾿ὨΒΟΡΑΣΘΡΙΥ οοημῃοοίθα τ] οομγογβίοη, ἱ 189 
Ἰδιίον 18 ἰο θ6 ἔσθ δῃᾷ ἱβογουρᾷ, ἀοιρδηαβ, {μαὲ 
ἦ8, 8Ὼ π ΓΔ σης 86 ἀοοροηληρ οἵ τμδὶ 18 ἀθ- 
Βοῦὶ θθα ἴῃ νοσ. 2 88 Ἰδσηθης τς δθοσ ὑἰμ6 τά, ἴῃ 
ογάογ ἰμδὲ 86 τἱρὲ αὐἰδέωάε οὐ δου ἰοτασὰβ 
ΤΩΔΥ͂ Οχὶβὶ, Βηοα [86 Πρδστ" 18 [ῃ 6 ΘΟ ΓΘ δα ΒΟΌΣΟΘ 
οὗ 41} τηογϑιηθηΐδ οὗ [86 ἴπηοσ [1ἴ86, 88 ἐμ6 Βοὰ]] 
μιροασζί 18 (9 ορωΐσο οὗ [86 δΙοοαῆον δῃὰ ἴῃ 6 τ 
ἐπ γϑοὺ ἰουῃάοά, ἴο τη “ Ὑ11} 8}} 86 μοασι᾽" ἐδ 8ὸ 
Ὁ ἘΠΕ 9δὲ ἐϑον ὐοο τα ΤΠ ΠΟ ΕΘΘΙΤΕ, ἱπρεείσιοει 
ΘΓ] οἵ 88 ΡΘ͵ΒῸ ἱΐο, ἦα, οὗ 41} (τη Κὶ 

θα ηρ, ἀφαἰσηρ, τ 1 ρ΄, (μαι (6 τ 8 0]6 Εὸ ομαδ 
Ὀ6 οομ ΓΟ ]]οα ὮΥ ἰδ6 {6 Ποῖ πιὰ Ηΐϊ. ΤῸ 
18 ἀφορΡΙΥ δηὰ ἱμβοσουρθ!ν δοδγίςδὶς ἰατηΐηρ, 
οοηνογβίου οὗ {89 Ὑ8.016 ἌΠΏΟΣ 118 ἴο [86 ΒοΪΥ 
αοά, τηυδβὶ ΠΟΥ͂ (0 6 αὐἰεγηπαὶ οοπῆγπια- 
ἐΐοπ οὗ βυςἢ 4 αϊδβροαίίοη. ΤῸ αἀδπαημαὰ ἰβ ἴῃ 
ΘΟΠΙΟΣΙΩΣΥ π|ῖλ ἰδ οοπάξῥίοπ: “Ῥω ἐλε οὐαν 
ἘΓΟΌΟΣ φυσε νον ὅθο Δ0ν τ οἢ 16. ἜΣΧΘΟΙ] 
(80 βαῦῶθ τὶ (δ6 ἀριηδηὰ ἐδδὶ «“Ψ6οὸῦ (εν, 
ΧΧΧΥ. 2) οὔοθ :Ὡ866 οὗ δἷβ ἢουθο, δὰ Φοαδυδ 
(δοβι. χχῖν. 28, οορ. οἱ. χὶν.) οἵ ἷβ Ῥθορὶϑ. 
“Αἶνος ἰδς γοΐυσῃ οὗ (86 δὺς δὴ δαγῃηοδὶ ἰϑῃ 
δἴοσς [06 τὰ δοθθ διηοηρ Ιβσϑδθ]. δ πγ 
δ 81} 1}ηρ ἈΣηλ5617 οἵἉ (118, ἀσ Βοσγίϑα ἰῃθπὶ ἰο σθχονϑ 
81} 1άο ΣΕΥ ΤΟΙΣ ὑμλοῖν τοϊάβε" (Ηδρηρδί., ΜΒ είτ. 
[Οὐπένδ.} 1, 168 Β44.). ΤῊ εδἰγϑηρο ξοάβ ΠοΥΘ 
ΒΡΟΚδθα οὗ διὰ οα Αβῃίδαγοιϊ δῃὰ Βδβϑὶἑποΐ 
(ΘΟ. γϑσ, 4) ᾶἃγθ ἴ86 ροάβ οὗ [86 ῬἈἢ]ϊβελη6α, 
ΠΟΒ6 ΜΟΓΒΠΪρ μαα μαϊηοὰ δηίγβηοο ἀυτίης ἰδ 6 
ἀθοϊΐηθ οὗ (μ9 [μϑοογϑιίς 116 δῃὰ οἵ 86 ποσβὶρ 

5 [1 [9 ΟἹὰ Τοαὶ. (δ ἴῃ ἴῆ9 Νον) ἰὴ ποσὰ “ῃοαχὶ 

ΟὟ ΤΆΘΘΣΒ Ὡοὺ ΤΣ ΟἿν {δ 6 δοαοὺ οὐ ΓΔΟΌΪΕ οἵ ἰϑοϊίης, ναὶ 

[6 Ὑ80]6 δρί γἰαι8] ἱΠοΟσΡΟσΘαὶ πδίσσο, ἐμ] ὩἸκίηρ, ἔϑο ον, 
ὙΠ} 5.--Τὰ.] 

[[Βεδβ]ΐπὶ δὰ Αβηϊαγοϊἢ ἃσὸ ἐπ οἱ υσαὶθ οὔ Βδαὶ δπὰ 
Αβῃιτογοίδ (ἐῆο μα. ζοστῃ βἰκηΐϊ νης αἰδθγθηὶ ἀοἰϊίος οὗ 
[ἢ Ὠᾶσθ, ΟΥ̓ κοὰδ ἰῃ ΚΘΏΘΓΩΙ, ΟΥ̓ δίδί!68 οὗ 16 ), 
δηοΐοηῦ ἀοἰείοθ οὗὐ Βαον)ση δηαὰ Αβδυγία, δηὰ ἐἤϑηοθ 
δαορ θα ὃν τῆ6 Οδπδδηἰ ἰδ πδιίοβ. δαὶ, Β], 6], ἐκ 
“ἸΟΤ "ΟΣ βυργοῖηθ αοἰἐγ. Αδβῃϊογθοίἢ, Αϑίαγίθ, Ἰδὲωγ, 
58 (ῃ9 ροάάοδ88 οὔ τϑγ, δῃἃ ῬΡΓΟΌΘΟΪΥ αἷνο ἐδ ἘΡΟΣΤΙΔΕ 
γοησ5; πο οτγἰμκίη οὗ ἐῃ6 πδπὶθ ἰ8 ποογίδίῃ (« "ποὲ 
ἀστήρ). 800 Βαν]ηβοῦ, “ Αποίοηξ Ἀδοπαγολίδα," 1. 188, 
ΒοΏΣβαοΥ, “ δ 6 οἰ οϑουόβ ἐμ τ. ὅας Α. Τ'," ». 
ἐπρχρο εὐ ἢ ἘσνΡῦε Ῥίαςο ἐπ ὕπέυ. δὶ..." ἙΏς. ΤΙ. ΓΥ. δὲ 
58.-- 
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οἵ ἴῃς ᾿ἱνίης αοά, 86 ἱπάϑοὰ ἀυγίπρ {86 ψ 8016 'π ἴῃ 6 πδυδίνο, ΟΣ ᾿πίθγρο  δίϊθη8 οὗ ἰογεῖζη τηδῖ- 
Ῥοτὶοά οἵ τι6 Φυάχεβ ἴΠ6 14ο]- πογβμῖρ οὔ [μ6 μ68- ἰθσ, ἰῃ ογάϑγ ἴὸ Ἰαλίζο 8 σοηποοίίοη. ΤῊΘ βοοοῃὰ 
(Βοῦ ΠΑΙΪΟΠΒ Ὑ[88 ΟΟΠΒΙΔΠΟΥ ἰογοίηρ ἴδ ΤῊ ἴῃ, Βα ρροβίἤοῃ 8 δἀορίοα ὈΥ Εἶπα! 4, πῖμὸ σοπ)θοίυγοθ 
πδογείοσε ἰμ6 [τὰ κχανο ἰδ θτὰ ἈΦ 86 δρΆ)η 
ἱπῇο [86 Βαηα οὗ ἰδ ἰαἰίοσ (Φυάρ. ἰ. 11, 18; χ, σιδουϊ 
6,7). Το Ὁ ΠἸονβμρ πιὰ ἰθ6 ᾿ἱνίης Οοά, ἴο 
Ὁ ΠΡρυα  κεγειομαῖ δ ἡ τι ἢ εβεὶ Ἰεοῖν 18. ἴῃ- 
οὐ ρδί]6 εν 14.0]- ΤΟΥΒΒΪΡ, ἴπ6 ρυϊηρ ΑἸὙΤΑΥ 
οὗ ποι 16 ἰΠπογαίογο ἔπ 6 εἰχῃ οὗ δὴ ὑρτὶσΐ δηὰ 
ἰδβογουρῃ οομγοσγβίοθ. Αβ ἴο ἴΠ6 ““ἴτοηι δπιοηρ' 

,) οὐρ. ἄξεῃ. χχχν. 2; Φοβῆ. χχῖν. 28.--- 
Ὁ 1.18 ποφαξέσε Β'6 οἵ {πΠ6 γθῃοναίΐοη οἵ ἴδιο τοὶὶ- 

ξἰοῦθ 116 ἴ6 ἴο ὕ6 δα ἀρὰ {μ6 ροδίυε, ψϊοῆ ἰδ 
διδιοὰ ἴῃ ἰμ6 [ὉΠ] ον πρ δου- [οἷά ἀοταδηθα. “Εἴ 

ἀδατία ἰοαὰβ ΟΥ ἴῃ ἰσυβὶ ἐπ Οαοά." Το ἢ 
()217}) 16 σρροϑοὰ ἴο ἴμ6 πδγεγῖπρ, υδο ]δύηρ 

δἰδία οὗ ταϊη, τ ΏΙΟΒ ΙΩΔΥ ΑἸ ΤαγΒ οο-οχὶδὶ ὙΠ] 
εἰσ ἰηρ δηὰ Ἰδιιθηϊηρ, δηα δβοὶβ ἴοσί, δα δὴ ἰῃ- 
ἀἸβροηβαῦ]α οοπαϊίζοη, ἴ86 ΘΟΓΩῪ οἵ τεϊρίου- 
ἸΊΟΓΆΪ 116, 18 τ λοι [86 δ ΜΠῸ ἰυ ΓΒ ΠΟΔΙ ΣῪ 
ἴο αοά πιυδὶ ρυΐϊ ΕΥΑΥ Θυοσυτ ης ορροθοα ἰο 
αοά. Το “το Φεμονδὴ ᾽, Ἄἐχργοαθοβ (πο ἴβοί ἐῃδὶ 
τοογοιμοηὶ δηὰ θη θθου ἰοναγάβ αοα τηυθὶ 6 
(86 αἰπι, 88 1 'Β (ῃ6 ορηΐγο δηὰ βὸ οὗ (δ6 
ὙΠ0Ὸ]6 ἴπηοσ 16. [ἢ 118 ἰΘῃἀθ ποῦ δηα τηονο- 
τηρηϊ ἰΐ ἷἰβΒ τοα αἰτοῦ ἱμαὺ ἰβογθ ὃ6 βίο }ν, ἄχοά- 
ὨΘΕΒ, βἰοϑ ἰβδίηθβα, ἱῃρ [ΤΌ 8 ἢδασί τῇ] ἢ 
8 ἸΙΩΙΠΟΥ͂ΔΌΙΥ δηὰ ὈΠΒΒΑΚΔΌΪ χοά οὐ Ηΐὰ 
δίοῃθ. ΤΉΘΥΘΟΌΥ 18 {π6 βοοοῃα σοαυϊγοιηθηΐ ἤι]- 
ΔΙΙοὰ : δεγοε Ηΐπι οπὶν; ἴον ἰ6 μοαγὶ ἄχϑα βγη ν 
ου Ηΐτ ὀχοϊυά 68. σοι οίοΥ δνοσυ  λῶρ, ΟΟὨβ6- 
«τδίοη ἰοὸ το τϊχιιξ Ὀσίηρσ ἰξ ᾿ηΐο ορροαϊϊἑοῃ 
πὶ αοά, δἀηὰ οδῦδα (6 Βασσθηάοῦ οὗ ἴπΠ6 τ 8016 
ἷμπποσ 116; 1Ὁ αἰίδομοα 1ίβοι  ἰο αοα δἱοῃθ, διὰ 
Θχοϊυάοα 84}1} οὐμοσ ροίβ.--- πὸ [Ὁ] πίη πογὰβ 
“Δηῇ Ηδ {111} ἀοἸ νος γου,᾽ εἰδ., ΒΌΡ ΟΘΘ 
Βδηά, {μδὲ 18, [116 ταϊσῃῦ δῃα ρόνοσ, οἵ [6 ῬὨ1]118- 
ἄπο πὲ ΟἹ ἴβγβοὶ, δῃὰ ἰδμδαὶ (6 ἸΌΞΟΙΕῚ ΤΌ]6 
οοηἰϊηυρά ; (ἢν οοπίδϊη [86 Ῥτοσηΐβα οὗ ἀ6] νοῦ- 
δῆοε τοῖα ἰ6 Ῥῃ επα ρότοσ, μο] ἀπ ἰδ ουΐ 88 
(με ἌΘΠΟΘ οὗ (μ6 ῥγονϊουβὶν ἀοβογὶ θα οοη- 
γοτείοη. 6 ουπάαειϊου-Βουρῦὺ Βογα 18 ἰῃϊ8: 
ἘΦ -Οβί δ] ἢ} γοὺνΣ οονθηδη τοίου ἰοὸ αοα ὉΥ 
Βοποδὶ δηὰ ἱβογουρῃ οοπγοσβίοη, τηδηϊδαίοα ὈΥῪ 
(6 Ρυϊηρ ΑιἸΔΥ οὗ 411 ἰ40]-ἀοἰοα, δηὰ (πθὴ 
Αοά αἷβο ν11}} ἰὩσῃ ἴο γοῦ, 80 ἐμαὶ γοῦὺ 58}}81}} 20 

αἱ (86 

Ἰοῦχεοῦ αν ἰο Ἰαπηοηΐ δῇου Η πὶ, δηὰ πὶ}} δραΐη 
ἘΠηΟΌΠοΕ Ηΐδ τοϊδίοη ἴο γοῦ 88 γοὺῦγ οοὐθηδηΐ- 
Ἀοά ᾿γ δανίηρ γοῦ ἔγοταη γοὺγ Θῃ ΘΠ 168.---Ὗ 6Γ. 4 
Ὑϊίοαθοθ ὑπαὶ, ἴῃ (μο86 οἰγουμπηβίδηοοθ 6180, Ὡ0 
ποτὰ οὗ ϑαιλυοὶ [6]] ἰο ἴπὸ σγουμά, Ζ7Τῶο [δὶ 
ΔΙῸ πἰδίρα : [86 ΘΟΙΆΡΙ οὐδ σοιιοναὶ οἵ [6 ῬΟΓΒΕῚΡ 
οὗ (δ6 πίγαηρο ροῦβ, δηὰ {π6 τοβίοσδοῃ οὗ ἰῃ6 
ἐχοϊυδῖγθ πόσβρ οὗ 16 ᾿ἰνίης αοά. Οη {86 
οὯ6 δαηᾶ, ἐπ ἀσεϊατιδίίοη οὗὨ [116 ποάδ ἷβ 
ἤεσο ϑηϊασχοά (βθε νϑσ, 8) ὈΥ͂ ἰδ6 δαάϊοη οὗ 
τ λααι Ὁ ΘΕΒΟΤΙΣῚ ΤΣ Ὑ Δ ΠῊΒ ἱπὐπιαίοα ἰμδὶ 
616 'ττἃ8 ἃ οὐπερίείε οοπιργολοπδίυα ρα τὶ βοδίου 

οἵ 6 το ρίουβ 116 δῃὰ βοσνΐοθ Οἡ (δ6 οἵμοῦ 
μιδηά, 6 πογὰ “οὨ]γ"᾽ 18 τορϑαίϑα ἔγοιῃ γοσ. 8, 
διὰ 1 16 [ΠπΠπ8 ΟΧΡΓΟΒΕΙΥ δβαϊὰ, ἐμαὶ (ἢ 6 οογοηδηῦ- 
Οοὰ δἴομο δηὰ Ἵχοϊ υδΐνου θθοδπιθ (6 οδ͵οοί οὗ 
ἀατν Ὁ ΜΠῚ16 Ὁ 6 δὖ 1ὴ6 βδπιθ (πὸ ἱηγοϊνοά 
ἐμπδὶ 1π0 ζθθοσαὶ βογνυΐοο οὗ Φοβονδὴ μδὰ ποὶ 
ἐπ πος Οὐ ΕἸΕΣ Τὶς πΌΠΕΝ ΒΓ ππσπην ζοάβ μιδὰ 

ἰδιοα ΟὨΪΥ͂ τὐϊλ᾿ “ ἐΒονδ- τ ογβ ἢ]. 
Αοοοσάϊπρ ἰο ἴπ6 ρῥγθοθάϊΐηρ ὀχρ  δηδθοῃ οὗ (Π6 

βοο(ΐοῃ, γοσα. 2-4, 115 Ῥδυ Δ ρδγίβ βίδηα 1 οἷοθθ 
οοπποσοίου υῖ ἰ Ομ 6 δῃοίδποσ, δηὰ Πογὸ ἰ8 μοί μην 
δὶ 41} π|ιΐοῖι ΘΟ Ρ61]8 υ8 ἴ0 δΌΡΡΟΘΘ οἰΐμεὺ ἃ 280 

(μαὶ νϑύβ. ὃ δῃηὰ 4 δῖ ἰηΐθ 
κτουμά ἰμαὶ ΕΟ Ὀ 1Π6 οοπποοίοῃ; 

(0 ἔοι 18 δαορίθα ὈΥ Τμδηΐυβ, τὸ ϑϑθυπιθ8 8, 
βδ0 Ὀδύγθοῃ ΥΕῈΣ. 2 δῃα υοσ, 8, οἵ πὶ ἢθ Ηΐτη- 
Ις ἸΙΟΥΘΥ͂ΘΓ, ΒΆΥΒ, ἰμδὲ 10 ἴβ ῬΟΒΘΙΟΙΥ 88 οἱὰ 88 
ΟΌΓ Βοοῖς, βἰποϑ 1. ἰβ ηοί Β)16Θὰ ἃρ ὈΥ Δῃγ οἵ {Π6 
οἷά ἰγαῃβίδίίοῃβ, ὅϑ'ωοθ, ἤον, μα ἴσον ἱμ6 4]- 
δος ἀοίδοι ὑδοὶς οὐ (μ6 οτμίῃδὶ δυϊ ποσὶ ῖεβ 
ὙΠΟ ΔΙῸ ΒΕΓ ὑδοὰ, ἐπ6 χυοσαίίοῃ ἰθ, τ πϑί Βογ [αἷϑ 
τουμπαβ ἰοῦ ἰὼ εχὶβίθμοθ 8ΓΘ ἴθῃδθ!ε, ἃ ἴτοπι 
{μ6 ἴδοὶ ἰδὲ ῃ9 οοηίοχί δῃὰ ἴῃς παγσδίνο Ὄχἢὶ- 
Εἱξ πὸ μδθΡ ἴῃ ΔΗΥ͂ ϑϑϑϑηῖαὶ ρμοίηι. ὙΥμοπ (δ 6 
ῬῪὨΔΙ δ μο8 ψλλὰ τ θδοῖς 186 ἀὐῖς, {πον ἀοτηϊηΐοη 
ΟΥ̓́ΣΡ ἴδΓδ6], δ 161} ῬΣΟΡΟΣΙΥ σουηδυῖθ, τγὰ8 ἠοί 
ἸΒΟΓΣΘΟΥ͂ ρβίνοη ὑρ ; 1ΐϊθ οὐδ υβηοθ ἰβ δββυχηθα ἱπ 
126 τοσὰβ “Ηθ ν1]}} βαᾶγο γοῦ,᾽" δηά ἀϊὰ ηοὶ ποοὰ 
ἴο Ὀ6 ΟΧΡΓΌΒΕΙΥ ᾿Ἰποπομθα. Αβ 1116 πθοὰ τψᾶϑ 
86 γα [0Γ Ἔχρυθδδ χῃθ [0 οὗ 81 ἘΡΟΕΟΥ ἴο ἰάο]8- 
ὮΥ, Ἤδη ἰὶ 18 βίαἰοα ἰμδὶ βαπιθθὶ Ἄἐχῃοσγίθα ἱπϑιὰ 
ἴο Εἶν δ ῸΡ ; [ὉΣ 1 [18 ροσϊοά, 88 ἴῃ (μδὲ οἵ 186 
ψυάρεβ, 1 88 8. 06}.8] (ϊὴρ ἴον ᾿ἀΟΙ ΔΙΣΥ ἰο τηδῖκο 
1ϊ8 ΑΥ ἰηΐο [βγδοὶ, διὰ Ὀθαιάθα, ἔἤοσο δὰ Ὀθοῃ 
τὸ ΘΟΙΏΡ]οἴθ ΔΡοβίαβΥ ἴσοι τῃς νης αοὰ. Οπ 

6 ἱποογζθοῖ ργοευρροβι οι (πδ΄, ἰῃ ΘΟΠΒΘΑΊΘΏΟΘ 
οὗ 188 εὐόδῳ ἀφ ιε. ἀρνολαδα βγβεὶ μδὴ ἱ 
μοδδ εἶγξα ἴηἴο ἐἷε' μαδῆ οἱ τη ῬΙΠἰδεί αὲς, ἔηο: 
ὨΪῸΒ ΒΌΡΡΟΘΘΒβ {πδὶ βαζηθοὶ, ἴῃ (ὲβ {πη6 οὗ 
δα Ὀοϑθῆ οῆοβοῃ δυάρο, δὰ {πδὶ ἴμ6 δοοουῃϊ ὁ 
(ἷ8 ἌἜδοῖσβ, σοι, Πουονοσ, 18 ἐπι] θα ἰπ (ἢ 9 
ΟΓάΒ: “Αμὰ βϑιαθοὶ Ἰυάδροά 8.86] ἴῃ ΜΊζρβδῃ," 
[88 1110 ουἵΐ. Αμδϊηρί τ ΟΝ Καὶ! γχοϑιδσκδ 
611}: “ἼΠΘ δρροδσϑδῃοθ οὗ βασηθθὶ 88 ΚΒ'μορ ιοῖ 
[9υὰρ6} ἀοθβ ποῖ πρὶν ἱμαὶ (86 δεβευτηριίοη 
οἵ {1118 οὔἶοο τηυδὶ μδνα Ὀείογθ χτηθημ!οηθά. 
ἴῃ ΖΘΠΘΓΑΙ ἔπ 6 ΓΘ 88 ὯΟ [ΟΙΤΏΔ] δδβειπρίΐου οἵ [ἢ 
οβῆῖοο οὗ δυάρο, Ἰεδβὲ οὗ 4}1 ἰῃ {86 οββε οἵ ϑ'διωμοὶ, 
Ὑ80 Πδὰ 8] γελᾶν Ὀθθῃ ἀοήος ἃ ϑρὸ Ὀγ 411 Ιβγϑ6] 88 
8 ἀθγερτῖς εἰ; Ρτορδοῖ οὔ ὅϑβονβὰ (111. 19 βαα.).ἢ 
τὴ εσρμι “ΤΆΘΣΘ ἷδ ἢῸ ΚΆΡ Βογο, θυϊ ἃ ἐπμέε, γε 

δίαἰεπιδη. 

ψοτθ. ὅ, 6, Τῆε ἀαν οἵ ρεπέδεηοε απὰ ΟΡ ἴη 
Μίραλ Ἔχ ΒὈ1}05 186 να ἔτρ {Π6Γα ἐυδύληγθνι 
8Β ΒΙΠΟΘΓΡΟΙΥ͂ ἤεηες διὰ δὶ 88 ἰποὶγ τέργο- 
δεηίαίτυε πὶ ἷβ ρείϊδοη ἴῃ 16 ῬὈγεβθηοο οὗ (}6 
Ιοτὰ, ΤὨδ οοηίθηϊ οὗ [686 ψΈγρεβ ἰβ {16 δαγγγίπς 
οπ ἔαχίμον οὗ τ βδὶὺ 18 γοϊαἰθα ἰῃ γοτβ. 8-8. ΑἿΣ 
ἰ(ο]αίσΥ 85 Ὀθοῃ Ἰ16ὰ, δὰ {16 νοσβηΐρ οἵ 
Οοὰ αἴομο σοαϊοσοα, 16] ἰδ κοβ δποίμοσ βίορ 
ζογ ΤΑΓὰ : ἢ 08118 δ ΜΊΖΡδΙ δ δαβο Ὁ] οὗ [ῃ9 
ἭΟ]6 ΡΘΟΡΙΟ, [του ἰδεῖν 6] ἀθτβ δ) ΤΟρΡΓΟθΘΏ- 
ἰαἰΐνεβθ, Ὁ. δὴ δχο βίον το] χίουβ ΡΌΓΡΟΒΘ; 
(ΠΟΥ διὰ ἴο ἄθοϊασγο δῃὰ βοὶ ἴοσί ἢ 88 ὁα Ὀοὰγ (6 
Β'ποοσο, ΠΟΘΙ ΤΟὨνοσβίοῃ οὗ {ποὶς ἱπάϊν 8] 
ΠΟΙ ΟΓΒ, ὙΓ8116 6, βασηυοὶ, 88 (πον μοδαὰ ομόθθῃ 

ψ1} ὍΣ (Π6 Ὀγθβὶν ἐπποίϊου οὗ 
ΟΣ 1ῸΓ ἵμοσαὰ Ὀοίοσο ἴΠ6 1 σὰ. “ἰδ Ῥύσροθθ 
18,7 88 αἱ] γὸ}} τουμαγῖκβ, “ οοῦ]Ἱὰ Ὀ6 ΟὨΪΥ ἴο 

σης [Π6 ῬΟΟΡι9 Ὀδοὶς ἰο {Π6 ῬΓΌΡΟΓ σοϊδιίΐοῃ ἴο 
(μεὶν αοά, δῃα βὸ ἴο ρᾶνὸ ῃ6 ὙΔΥ ἴοσ 1Πεὶν ἀ6]1- 
ΨΟΓΔΏΟΘ ἴοι ἴδ6 Ὀοπάδρο οὗ ἴῃο ῬὨΣδ 1 68. 
ΤῊΙΒ ΒΒΘΟΙΔΌΙΥ 88, ΠΟΎΘΥΟΙ, ὈΥ̓͂ ΠῸ ΠΘΔῺΒ ἰῃ- 
ἰθηαθά, 88 οὶ βυρροθβοβ, ἴο πιδῖζο ἱπηπηραϊαίθ 
ΡΓΘ ἴοῃ ἴῸ 86 νψὰγ οὐἨ Ἂδ] νογαμοθ δρδὶηεὶ 
ἴ6 ΡὨΙΠρῦ θα. Τῆδὺ ἰμ6 Ρϑορὶο ἀἰά ποῖ τορᾶγὰ 
1816 ΔΑΘΟΙΏΘΙΥ 88 8 Πλ}] Δ ΔΙῪ οΠ6, ἀῃὰ (μὲ βδιημοὶ 
᾿μοκοίογο δὰ ποὶ βροΐζθῃ οὗ βυυσς ἃ οὔθ, 18 οἱδθδῦ 
ἔτοια Ὑεγ, 7, ΘΓ 1 ἰβ βαὶά, (πὶ [89 οὨΣ] άσθῃ οὗ 

Ἰαῖθα, δδρυσηης 

ὈΥ͂ 
ρΡΓ᾿ 
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Ιρσγδοὶ σοῦο αἰγαϊά οἵ (86 ῬἈ]]]βιἴπο8, ππθη (ΠΟΥ͂ 
᾿ϑαγὰ ἐἰαὺ ἐμοῖς Ἰογάβ μβὰ τπλγομοὰ ἰοσιὰ ἰο Βρῃὶ 
αἰ μοι. Τῇ ΡΒ ]1βιληο8, ἱμἀοοά, ἐβουρηΐ (ἢ 6 
ΔΑΒΟΙΠΊΟΪΥ͂ ἃ ΤΩΣ ΑΡΥ͂ ΟὨ6, δηὰ ορθϑηθαὰ Βοϑί {168 
ἴῃ ἰμ6 ορίπίοι ἰμδὲ {Π1}6 ΔΒΒΘΙΩΌΙΥ Ῥγὰ8 οδ]]ο ἃ ἰοὸ 
ἸΏ8Κ6 δὴ δἰΐδοὶς οἡ ἴδϑιω, 80 {πὲ ϑβδπλθὶ ὙΓΔΒ 
ΘΟ Ρ6]]6Θα ἰο οοπβθοσγαίθ (86 6. ρΡ]6 ἰο θδί:]ὁ 
δραϊηδὶ ἐμ ῬὨ]] θυ} 68, ἐβουββ ὁ ΠΟΥ͂ δα Ὀδδα ᾿ ἴθι 
ΟἈΠ16ἀ ἰοροίμον ἴ0Γ ἃ ῬΟΓΟΙΥ͂ τοὶ σίουβ ἐπά (νον. 8 
64.), Δῃηά ἰο κοὸ ουὐ πὶ ἰμθτὶ ἴο 8.118 Πδασῃ 
{86 ῬΒΠΙβηθ8. Τὴ Ρ]αοθ οὗὨ ΔΘΘΘΙΔΡ]Υ 18 
(" νιοδείον ν᾽") ἱπ [80 ΤΥῖρο οἵὗἨ Βοη)αμΐη οἢ κα 
ἩΟϑίοΓ ὈΟΓάΟΓ ἜΘΗ οὗ Φαγυβδίοα, δπὰ ἰὸ ΡῈ 
αἰδεϊ συ Βηοα μα (09 Ἰον]δηὰ οὗ 
υάδ (Ψοβῇ. χν. 88). ἰο Βοθίμπβοι, 
ΤΟΡΪον, ν. ἃ. λων Πύττατ ἦΐ 18 186 ῥγθβϑῃηί | ταὶ 
“Νοῦν δαπουὶ ((Ῥειορδοῖ ϑδγ)6)), ὅνο μυπαγοά 
ἴοοὶ Ἡνδάα [Π6 ἐἰοιπιοά 180]6-ἰδπὰ, ἔπο ἱμβουβαηά 
ἴουγ Βυπατεα δηὰ ΕἸΕΤΙΤ ΤΟΙΣ ἔθος δρογο ἰδ ἴονθ 
οὗ {Π6 808, Ὥθδὺ Βδιηδῇῆ δῃὰ ()6θ8 (φοπιρ. 
χν. 22; 2 ΟἼγοη. χνΐ. 6), νἱβὶ 816 ἔγοτα “36 γαβδ] 
1 Μδο. 1.46 (κατέναντι ᾿Ιερουσαλήμ, ΔΟΥΕΕ ασαίμεὶ 
“δ ογΌΒΑΙ θα," οοαρ. «008. «Α{πίι. ΧΙ. 8, δ), δῇοτά- 
ἱῃῷ δῃ οχίθηβιγο Ῥγοβρθοῖ 88 ΤᾺΓ 88 ἴμο 566 δῃὰ 
189 ἰγδηϑ)οσάδηϊς μιουῃίαίμθ. ΤῊΘ Ὀγθϑθηΐ ρἾδοθ 
.θ, ΒΟΥΘΥΘΥ, ΠΟ Π6Σ ἴΠ6 δηοϊοϑηὺ ΘΒ: ]ΟὮ, 88. βοῖαθ 
Βο]ά, Ὡογ Εδυιδῃ οἵ ϑδιημοὶ, 86. οἱ ἤθῖβ ΒΌΡΡΟΒΘ. 
ΤΏ Ἰδιύον νἱϑουγ, πϑῖοι Ἐπαϊὰ αἱβὸ (Οεεοὴ. 11. 
δ88) 16 ἱπο] 1 η6α ἰο τηαϊηἰαίη, Π88 6 ἢ Θομλρ] (6 ] 
Βρί δ9146 ὈΥ̓ Βοθίπθου (11. 856-362 [Ατηονῦ. αἰ 
Ι. 468. 001). ᾿" δλμθο 5 οὔοβο ἐδ πω ἴον ἐμ6 
πρρθεοεθε δ να [6 ΡὈΘΟΡΙθ, ῃοῖ, 88 ΒῸΡΡΟΘΘΒ, 
ΘΔ θοΐῃ οὐ [16 νγοδίθσῃ ὈΟσάῸσ οὗ {6 
τηΟθηί81η9, ἰδ Ὑὰα5 ἴπ6 βιίοσι ρ]δοθ δὲ πῃ οι ἴο 
Ὀοχίη ἰμθ βίγυσθ δραϊηβὶ {16 ΡΒ] η65,» Ὀαϊ 
Ὀοοδῦβο ἐξ Μ17]|αϑ οὔθ οὗ 6 ΠΟΙΥ ἔιοις οἵ (ἢ 
Ἰαπά, δῃὰ, βδίπρ ἴῃ ἐμ το ἀ}6 οὗ 89 δυσί τοσ 
Οὐ δὴ εχίθηβίγθ μίαίθδι, δῃὰ (μὰ8 ρτγοἰθοίθα 
δρδίποὶ {μ6 δἰίδοκθ οἵ ϑῃθῃλῖθβ, ͵γῶ8 Βρθοΐδ}]}} 
Βαϊ οα [ῸΓ βοῖι δββϑι Ὁ] 1686. ὝΆΣ116 110 ΟΝ 
οβῆυδ᾽β ὑτηθ οὔ, γγὰβ8 {6 Ῥοσηχδηθηΐ βοδί οὗ ἐμ 
βδμοίπασυ, [86 ΤΑΡΘΓΏΔΟ]6 τοτλαϊ πίηρ᾽ ἰμ6τθ, θύθῃ 
δος ἱμ6 ον νλόττ οὗ (89 δῖ, {111 118 ὑγδῃδίδγθηοο 
ἴο ΝΡ (χχί. 6), ἰβοσὸ τ τς ΟΒρϑοΐδ! γ ἴπ {6 ὁ6ῃ- 
{γ4] ρατῦ οὗ {86 ἤνοὰ, ον ΒΘΥ͂ΘΓΆΪ ΟἾΠΟΥ ΡΙδοοβ, “πΒΙΟΒ, 
ἴου. ὙΆΥΪΟΌΒ ΓΟΘΒΟΏΒ, ΠῸΠλ ὈΘΙίΌΣΘ ΟΥ ἴον {6 {πὶ 
οὗ Μο δὰ 4 οογίδϊῃ μαποιλίγ, δηὰ πδΟΓΘ 
πανὶ ἴατϑ τΌγῸ 1Τοαπα" (Εν. Ἷ δ83); μ8, 
ϑλδολεπι (9 οϑῖι. χχῖν. 25, 26), ἸἈπιοῦβ ἔγοτα {π6 Ῥὰ- 
ἀὐἰδτοιδὶ ἔπιθ οα δοοουπῖ οἵ 18 οοδακεοϑὲ Ὀγ ϑίγηθοῃ 
διὰ [ΟΥἹ, ἀπὰ 88 (ῃ9 τεβίξηρ- ἴδοθ οὐὔἨ “086 δὰ 
Ὀοηο8 (ὅδῃ. χχχῖν.; χὶν!. 1)--- Οὐαὶ, 58 

4 [Βίδη]ονῦ (πη. απ Ῥαϊ., ΟἸι. ΓΥ.) ἰἀοη 865 ΝΟΌΥ βασα- 
ὙΠ τ νη ὑὴθ “ ἰῇ Ῥ͵δοθ οὗ αἰθθοῃ " (1 Κίηρϑ {.|.4), δὰ 
ΜΙερδἢ ἢ ΒΟΟΡΌΒ, τ οἢ, ἢΘ δαγ8, τωϑοὶβ 4}} (ἢ 6 σϑ- 
ααυϊγθιηθη8 οὗ ἐἢθ ποίοϑβ οὗ ἈΓσραῆ, “" [ἢ ΔΑΒ Ὁ 168 
Π6]4 ἐγ ὉΥ βδαν191---ἰἢθ Τοτε δοαδιίοη οὗἉ ἐν Ὦν Αβ στ ἢ 
{πη ϑίοῃϑβ σϑηοῦϑα ἤγοζῃ “ἐπ Μοῃηΐ᾽ οὗ Βϑηϊδτηίη (Ἱ 
Κίηρη χί. 22)}--[ἢθ βϑϑὺ οὗ πη Οῃδιἀθδῃ ζοόνόγῆοσ δου 
{Π6 σϑρίαγο οὗ Φοσγιυβαίθγα (76. χὶ. Ἰρποὰν Ὑ4|Π|η.. Ὁ] οθ 
οὗ [ὴ6 Μδοσδῦθοβ (Ἰ Νῖδο. {{|. 46 Μῆτ, ἄτονυο (ϑια 5 
Ἐἰδ. Ῥὶεϊ., Ατὶ. ΜΐΕΡΑἢ) δ]8ὸ ᾿ορίβ ἐπ9 ψίον, Ἰαυίηκ 
ϑίΓθ88 Οἢ {Π9 κατέναντι οὗὁἩ 1 Μεο. ΠΙ. 46, ἔογ τίσ, ἢθ 
θα τὸς ΜΠ 5ρΔῺ ἰβ ἴοο Ζ8γ ἔγοτη 96Σ ΒΑ] ΘΠ (ᾶνο τα ἶΐ95). 
ΠΟΟΡῺΒ [8 ἀϑβουῖ θα ὈΥ͂ Φοβϑρῆι (Β. 7. 2, 19, 4) 88 οὐ ἰῃ9 

ἢ απαγίοσ οἵ ἐμ οἰΐγ, βαυϑθὴ ακἰδάΐα ἐμϑγϑίγοιω, δῃὰ 
ἴβ ὩΟΥῪ ΚΘΏΘΓΑΙ ἣΥ͂ μο]ὰ ἴο 6 “1η6 Ὀτοδὰ τί ἀκ υῃὶσἢ 
ζογτοβϑ ἰπθ οοῃπυδίίοη οὗ ἰὴ Μουπὲὶ οὗἉ ΟΙΐνϑα ἴο ἐδ 
ἈοΟΓὮ δηά οαδὲ γάμος ὕγοῖη ἩΠΙΘῊ ἐὴ6 ἰγᾶγυοὶοσ χαὶ ἢ 5 
ἰᾳ γε γἱ θῪ οὗἨ ἐπο Ηοὶν Οἰνγ." ΤῊ 5 τί ον ΒϑοτΩ8 
ὈαρΪθ. Ὧν. Ἠδοϊκοίι, ποιγθυογ, σογαλαγῖς, ἰἢ ἃ Ὡοὶθ (ο ἯΤ. 
Οτουθ᾽β Ατί., ἐπαὶ ΝΘΌΥ ΒΑΓΊΥΪΙ “ [5 80 Σῃδτὶτϑα 8 ἰϑαϊαγϑθ 
οὔ 16 ἰαπάδοβρϑ, ὑπδὺ ᾿ξ ΠΊΔΥῪ ὙΘΤῪ ᾿51}ν ὈΘ βαίὰ ἕο οοῃ- 
ἔγοπΐ (κατέναντι) [ἢ ΟΌΒΟΣΥΟΣ 88 ὨΘ ἴοοΐζδ ἰουγασὰδ ι] 
ἵγουα Φοσιιβα θη." - τὶ] 

1 ἽῈ με. ( 

πᾳ. οὐ ΘΟ Ὄ0ΚΨᾳΨ0Ψ0ῃΙΝ ΕἸΒΗ͂Τ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΑΜΌΕΙ, 

πὸ ψνν σοο ευδυνπαεαα σεκε ἤγεὶ σδιρ πρ-Ῥ]δοο οὗ [9 Ῥθορ]β δῆογίδο μ85- 
βαᾶϑο οὗ ἱμ6 ογάδη, 89 [86 ποτ εἰε ἐ ι οἵ οὐ 
Βδυηρ' Π6ΙΡ, 8:6 δΒ ἴ:6 ὑ]δοθ ὙΏοσο ἰδ οἱ ά οοΥθ- 
ὨΔΗ 6] ΟὐΒ ἢ τὶ ΟΟα γγὰ8 τοποισϑα ΕΥ̓ {86 οἷτ- 
σαλοίβί ἢ. 8 ῬΆΔΒΟΥΟΣ ὙΠΟ ἢ Ἡ6ΓΘ ΒΏΘῊ ογἀαϊηοα 
Ὀγ ΨΦοβυδ (δοβῃ. ν. 2-12--οϑρϑοΐδ!γ 18), δῃὰ Μ6- 

φοηθθοσδίθα 8ἃ8 ἃ ΠΟΙΥ μ]δοὺ ὉΥ͂ ἑν δὰ 
ΓΆΓΙΥ [1:6 δοϑὺ οὗ (Π6 ατῖς ἀυσίηρ (μ6 ̓ εἰνῃ 
ἔπη Βοη)δυλίη δηὰ (μ6 Οἵ ῦ ὑσὶ θεβ (Φυάρ. 

υἱαςὶ γε 23, 26: χχὶ. 2). Αἱ [μδὲ ὑπὸ Μπεραλ---- 
ΜΕΙΘΙ 8180 τῦα8 ὁ οἱἨ [ἢ9 ΒΟΙΥ͂ ΡΙ]δοοθ υ υᾶρ. χὶ 
11)-πταθ 1δς ῬΪδοθ ὙΠΟΓΘ ἴβγ86} δϑβοηλοὶϑὰ ὨηΐΟ 
186 Πογὰ" (ψυάρ. χχ. 1), ἴο γλλοτν σε οὔ νὴ 

Ἰ6 αρδϊηβί ὑπ6 ουϊταρο οὗ (89 ἰϊδηΐῖβ ο 
Οἴδοαιν ἀπὰ ἀ γσϑβοϊνθα οὐ [Π6 ΤᾺΣ δραϊηβίὶ ΒΒ η)δ- 

118. ὈΪδοα, οομϑθογαίθα ἰ0 [86 πόοσβῃλρ 
οὗ ο8]1οὰ ἱπειοτοῚ ἴῃ 1 Νίδος. 11]. 46 δὴ δη- 
εἷοηΐ τόπος προσευχῆς [“ Ῥίασα οὗ ὑγϑύδγ᾽)7 ἴον [5- 
ΤΆΘΙ, ΤΟΙΔΆΥΚΔΡ]6 ᾿" 15. Ὠἰαίογῖοαὶ δηϊθοθάθηῖβ 
ψυαρ. χχ. 21), ΤΑΥΟΓΆΌΙΥ αἰϊυαίοα ἴπ [80 
ταὶ 16 οὔ το ΠΝ βδπλι6] Δρροϊηίθα δὴ ἈΑΒΘΙΩὈ]Υ͂ 
οὗ ἴμ6 ῥρθορὶθ. “" ἴῃ τη ἩΘΑΙΊΒΟΙῚΘ ΟΡΡΥΓΘβδΊο. οὗ 
ἃ ὕὐγίηρ 6 ἴΠ6 ῬὈΘΟΡΪ8 ποιεῖς δὶ Ἰδβῖ, 11Κθ 
ἔτὶ πιοποᾶ οἰϊοίκοηβ δγουῃα 186 ἤθη, τὴ τηοτθ 
δΔηὰ τηογθ δοοοσὰ δϑουΐ ϑαπιιιοῖ, θὰ ποπὶ ΠΟΥ͂ 
Ἰοδυτιοά ἰο ἐγυβῖ; ὨΘ 68115 8 ᾿ΒΒΒΟΙΔΒΙΥ͂ οὗ [Π8 Ροο- 
ΡΪ6, συ οἢ ΜΠ ΩΡ Δ]]ΟνΒ ἐΐβο! το ὕ6 βυϊήςά, 1ῃ- 
βἰγυςίοά, ταγηθα δηὰ ἀϊγοοῖθα ὃγ μὲπλ᾽ἢ (ἔτ. 11. 
510).-- 6 πογάβ “δηὰ 1 Μ1}} ῥγαν," εἰδ., ἀχ Β1 1 
186 δέσλεσί ἐπὰ ποι Βαπιυοὶ Βαά ἴῃ οΔ] τς 1818 
ΒΕΘΟΙΔΌΪΥ : ΚΙ π}}} νὰ Υ »νγ νοι ἴο (οἀἂ,; Τβαὶ 
ἷβ, Εἷθ ΡΌΓΡΟΘΟ 15 ἴο Ὀσίηρ [Π6 ῬΘΟΡ]6 μδοῖ ἰο {ποὶτν 
αοά δῃά σϑηϑῦ {86 οἱά οονθηδηῖ- 6] ον ΒΡ τ 
Ὠΐπλ ὃν 186 ὑπέεγοσδδίοπ οὗ ῬΡανεῦ, ὈΥ͂ ἃ ῬΓΙΟΒΟΥ τὸ- 
Ργεβθοηϊβίϊοη οὗ (86 τ ομς ἐξούος ὈΥ͂ ῬΓΑΥΘΣ 
δηά Ἰηἰογοθββίοη. Τδο οδ]θοῖ οὗἉ {Π 6 ὈΣΑΥ͂ΟΓ 8 πο 
τηθηϊοποά, δῦ, ἤγοπιθ (86 ὀοπηθοίίοῃ, σϑὰ ΒδΥθ 
Ὀ6θῃ μοί μἴπρ οἶθο ἴῃ δῃ {86 πιδηϊοβίδιίοη οὗ [86 
αἰνηθ 8Δηα ΤΩΘΣΟΥ͂ ἰπ {Π0 [ΟΓρΊ ΘΠ 688 οὗ πἴτ5 
δηα ἰμ6 ὉΟΠΒΕῚ ουΐ οὗ [88 ψυὶ}ὺ οἵ εἴη. Τμοηῖαθβ: 
“ἘῸΓ ὙΟῸΓ βίῃβ υρ ἴο [818 {1π|6, μδὲ {Π 6 Υ τηδΥ Ὀ6 
ἴογρίνϑη σου," δί ἀθ] γόσβηοα ἔγοτῃ (ἢ 6 Βαπά 
οἵ ἥς ῬΗ  ριΐμοα 185 ποῖ, δὶ 16δβί πο ᾿τητηθά βίον, 
[86 οδήοος οἵ [86 ἰῃύθγοθββίοῃ, 18 οἰθδῦ ποῖ Ἢ Υ̓ 
ἤροτα ἐδθ ρῆσαβο “ἴὉσ γου᾽ (053), βἷποθ οἴδοῦ- 

τῖθο βδτηπαὶ ταυδὲ μᾶγὸ αϑοὰ δηοίμοῦ ὀχργεβαίοῃ, 
ΒΟ 88 [0 ἰποϊυᾶο ἰτηβοὶῖ, θεὲ 4180 ἴσου ἴμ6 10]10τ- 
ἰηρ ποσάβ, τ ΐοῖ οδη Ὀ6 τοίδγτϑα ΟὨΪΥ ἴο {μι ἀθθρ 
οοῃβοϊουβηθθθ οὗ εἷπ δῃὰ οὐ ρυλ το τγ88 
ΔΑ κοηθα ἴῃ [86 ὈΘΟΡΙ8.---Ἰῃ γος. θ [89 δγτηο]ο 
δοί οὗ ἀγαυΐης ἀρὰ ρύυγύνο οὐ ᾿τϑῖοΣ ἀοδϑδ ῃοὶ δβοὲ 
οτῖι 106 οὐπαπαδίϊος ἐπ οΓς ΔῊ Οδἰἢ, 88 ΒΟΙῺΏ6 ἢδγθ 
Βυρροβθᾶ : “88 {π8 ρουγοὰ ουΐ γγαίοσ οδηῃποὶ Ό6 μὰ 
{πο 80 ΟΌΓ δογὰ 8}}8}} ποὶ Ὅ6 ἰβκβθη 

δ᾿ ασττΝ εἰρτιϊβοδίίοη οἵ 186 δοΐ πιυβὲ ἴῃ 
ἽΣ 6886 Πᾶῦῖ6 ὈθθΠ ΒΟΙΔΘΒΟῊῪ ἴῃ πῃ 186 
ὨΔΓΓΑΙγΘ; ΠΟΡ (068 Ὁ ΔΡΡΟΔΓΡ ἔγοτῃ ἐπ οοῃΐοχε ἐμαὶ 
δῇ οδίἢ, δηὰ πῇἢδὲ βοτί οἵ 8 ΟΠ6, γγὙ838 ἰ0 Ὀ6 οοὨ- 
Βιτηοά. Τη6 ταίοσ, ἀγαυη, δὰ ροιγοα ουΐ, σΒ ἢ πὸ 
ἸΏΟΓῸ ἰπάσαῦθ Βἰ ΡΙΥ ἔδατδ, 88 τοῖδυδ δηὰ οἴμοῦβ 
(ἰηκ. ΟἸΠΟΙΆ, δ ζ 81}, τοίοστίης, ἴο οἴῃ. ἱ. 18, οχ- 
Ἰαΐπ ἱξ οὗ ργαψεγ (ΟἸοσίσυβ: “Ἷἢο Ῥοὺγ ουϊ ἰδ9 
οατὶ Ὀείοσο Οοά, ὦ, 4.,ὄ ἰο ὈΓΑΥ͂ 0 τὰ ἔγουα ἰδ 

μοδτί, απᾶ ὀρθὰ ἴμ6 μοατὶ ἴο Η]πι᾽); αὶ {86 Υ 
ονουϊοοῖς ἴ86 ἴδοι (μὲ μοα 1 που]ὰ ἧνδνθ Ὀθθῃ 
ΠΘΟΘΕΒΑΙῪ ἴο ΔΏΏΟΣΧ 8 ὈΓΘΟΙ͂ΒΟΣ βίδίβπλθης οὗὨ ἐλέε 
ταθϑηΐηρ ἰο ὑπ6 ΒΟΠΟ 89 οὗ τραύαγ. ΝοΟΓ οδῃ 
186 Ρουγίπρ οαἱ οἵ Ἡγδῦθτ 6 γορδγαρα 88 εἱ ἴηρ 
ἐμὰ γέρας ἔτοτα βίῃ, ΟΣ 85 (89 βίρτι οὗ [μεῖτ ᾿ορ9 



ΟΗΑΡ, ΥΨῇ. 2-17. 125 

(δαὶ {μεῖγ β'πϑ γϑσθ ὩοΥ Ὀ]οἐϊοα ουΐ (ερ Ο. ν. 66τ- 
Ἰ4ς}}), βίποθ ὑπ 6 ψδίοσ 16 οὶ σα ἀδδὶ ρηαὶθα εἰ 8]} 
85 ἃ ΙΩ68Ώ8 οὗ Ῥυγ ἢ σπίίοη, δηα {ΠΟΣᾺ 18 ΠΟ τη 100 
οἵ δὴ δεὶ οἵ ρυγιβοκίοη. [1 ἰβ σαῖθοῦ 8 ᾿ 
αοἱ οὐ Ῥεπὶ {μδὲὺ ἰ8 Ὠοῖθ ἀσθοσίροα, Ὑγ δίοσ, 
ὙΓΒΙΟἢ 15 ΡΟυΓΘα ουὔϊ δηα αἰ Θδσα, 18 ἃ ἔγοαυθηΐ 
ἱπιλρθ οἵ {86 βἰαΐο οὗ ἀϊββοϊ αἱΐοῃ δηὰ πιο] πα ΔΊΤΑΥ 
πΏ 0 ἜΒΑ σδοίοσιζοβ μυϊηδη 116, οϑρϑοδ! !Υ οἡ 1ἐ8 
ΟΜ 8146, Δῃ 15. ῃ5βοα βουῃθ π168 οἱ ρΑΓ οΌ ]8 Ὁ 88- 

οὗ 116, Βοπηοίτηοθ οὗ [16 οἷο ὨΔΙΣγ. 
ι 1 (ἢ π8 πϑβοά ἰο βοὲ ἰοσίῃ πιογαΐ ἀἰβδοϊ αὔϑῃθθβ δηὰ 

οἰ ἰοαὶ ροα] οβθποβα ᾿π θη. χ]χ. 4; οοαρ. 89 
τοῦ, 18. ΠῚ Τασίδοὺ ἀδποίοϑ ἴ{ὸ ἀοϑίγαοίίου, (6 Ρου- 
Ἰβηϊηρ' οὗ 411 (86 παρρίπϑββ δῃὰ ργοβροσὶν οἵ ἰῃ9 
ρλγπὶραὶ Ἰιῖο, ῬΒ. 1ν 11}. 8; 2 βδιὼω. χὶν. 14; δῃὰ οἵ- 
ἴδῃ 8150 [86 Θοταρ] οί ἀϊβθοϊαὐλοη δηα Ὀγθακίηρ Ρ 
οὔκω νοήροτὴν ψνορα 118 ἴῃ δῦ εἶ ΒΡ᾿Σ 01685- 
Ὧ688, “οΒἢ. νἱ]. δ, ἢ οδγθ, δηχίοίυ, ἀθορ ΤΩ] 
ῬᾺ. χχίὶ, 16, ΤῊΘ ἰδίου ΡΟ αΉα οὗ τ ἐπλδο 
ἷθ (80 ὁῃ6 Β6σΘ ϑῃιρὶογοά, δῃὰ (βίο 1ΐ 18 {86 αοὲ 
οἵ ρουτίηρ οαἵ γγαίοῦ “ θαΐοσο ἐμ6 [ογὰ" ἰμιδὲ ἰδ ἀ6- 
ΒΟ Ρ6) ἴῃ [Π.6 Θ6Ώ86 [πδὺ (6 ῬΘΟΡ]Θ τηδῖζο δοηΐθδυ 
ἴίοῃ δηα ργοϑθηῦ {ποιυρβοῖνοθ Ὀοίοσο [86 1οσγὰ ἴῃ 
ἀδοροδὲ Θοῃθοϊ ΙΒ 655 οὗἉ ἐμοῖς Ὑτοίομβοάμοθθ δὰ ἴῃ 
ΒΆΠΠ6Β88 ΤῸΣ ὑμοῖν βίη απα {Π|9 τα ΒΟ ἰμδὲ βονοά 
ἕο 1. Οὐμρ. 1,8. 11. 1θ.-- Τὶ πὸ δνϑ ἴο 
τοχατὰ [86 δοίοῃ 838 Βυτηῦ 0] οὗ ὑπ μοατέ δπὰ 89 
ἘΠΟΪ6 'ΠΠΟΥ 116 ρουτοά ουϊ “Ῥαοΐοτο 80 1,ογὰ;,"-- 
[διαὶ 18, οὐγα Ρ]Θ ΕἸ Υ σΑΥτ θα ΔΊΤΑΥ͂ δηα αἰββοϊ νϑα ὈΥ͂ 
(16 ἴδοι σ οὗ ρῃ}} δηα οοπβοαιθηΐ Τα βοσΥ,---ἰβ 
Οεδσ ἴσο τ μδὺ 40]. ΤΏ ζαϑέϊπσ πῃλοῖ γ88 
Ῥεσίοσιηθα {86 βᾶπιὶθ ἀδγ 18 [86 Βῖρῃι οἵ ἴπ6 Ττορϑηΐ- 
δηΐ, Βαμα 6 ΒΟ], θουγοα ἀοτη Ὀοίοτο αοά, ἐπ 6χ- 
Ρτοββίοη οἵ ρυὶϑῖ ἴῃ βί ῃοοσθ ροῃϊίθηοθ, ἀθβί ιιδίθα 

ψ 016 ῬΘΟΡΙΘ ἴῃ τορϑηΐβηοθ δπα Ῥθῃϊίθῃοθο, ἔου 186 
ἐαῖταὶ οἱ , 

ΟΥ̓ 

1λνν, οΟΏΡ. [88. 1ν11}, 88αᾳ. ΤῊΘ ὙΕΙ͂ ἀερτῖνα- 
ΘΧΡΓΘΒΘΘΘ 

ο 189 
ο]ὰ οοπέδββιοι οὗ βίῃ δῃὰ ρυϑἹ]έ, ἐπ δοί ἑοσί ἢ 

ἴῃ ἴῃ Βγταθο } 168] δοὶ οἵ ρουσίῃρς ουἱ παΐοσ δηὰ 
[Δεϊϊηρ, ΔΏΒΥΕΙΒ, 85 ᾿παϊοδίώοη οὗ ἐμ οοηίτίοη 
ἴπ ἐσχργεββοᾶ, (86 σϑῦῦδὶ οοηϊοδβαίοη: “Ἐ7'6 λαυε 
εἰπποὰ ἀραϊΐπδ (λα Ποτὰ" ὍΘ “ἐλογθ᾽ (Ὁ 9) ἰδ ποὶ 
ἴο Ῥ6 πῃἀοχαίοοά οὗ ἐΐπιδ, ἰοὸ πο 1᾽ ΠΟΨΟΣ Γοίοσα, 
δαΐ οὗ {π6 Ρ͵8οθ, ΜΊΖρδβ. Θ ῬΘύβοῇ αφαΐηϑί 
τότ ἐμ6 δἰ 18 Θοτα θα 15 Βοτο ἰηἰγοάδποοα ὈΥ 
ϊο Ῥτερ.  [“ἴο,᾽ “δραίΐησί,] δα ἴῃ οδαρ. ἐΐ, 26. 
ΕΠ [86 ἔττο συτ 1108] αοίϑ Βοὶ ἑοσίῃ ἐμοῖγν δἰαΐο 
οἵ ρτἱεῖ δῃὰ εὐ δσίηρ οἢ δοοουπὶ οὔ ἐμο ἀἰδίασθαηοθ 
[πτουρα εἴη οὗὨ ἐμοῖς τοϊδίζοη ἰο Θοά, δῃὰ ποὶσ 
Οὐπθραποηΐ ΤΩ ΒΟΣΎ, (Π680 τοογάβ Ῥοΐπὲ ποῖ ΟὨΪΥ ἰο 
ΒΊΠ ΔΒ (86 Βοῦγοθ δηα οδ]ϑοί οὗ ἐπὶϑ ργοδθίσαϊθ δῃηά 
Βα] 6 (ϑοϊῖπρ,, Βαϊ 8180 ἴο (9 Ῥσόρδὺ δβϑοποδούβἰἢ 
88 Ορροεϊοῃ (0 {Π6 Βο]γ ν}}} οὗ αοἀ 85 1,Αυρῖνοῦ 
διὰ ὅπάρο οἵ Ηΐβ Ῥϑορὶθβ. [ὲ 'β ἃ ἃ δῃά 
Ἰοθοϊηρ' 86] Ερτοθοηϊδίΐοη οὔ ἔμ 8 ὙΠΟΪ6 Ῥϑουο Ὀ6- 
ἴοτο μοῖρ ΘΟοά ἱπ ἔσαο, ἱποτουρῇ ἰΐθποθ δᾶ 
οοηνοσαίοῃ, ΤΠ ]1Οἢ 18 ΠΟΓΘ {6 ΓΒ. δ. 6) μοτιταγοὰ ἴῃ 
15 βοραγαίθ δαΐααγθθ. βδιηπο}᾽ 8 ροϑιίοη ἰπ (ἢ 8 
Ῥισίατο Ἔχῃἶθι5 Ὠἷπὶ ἴῃ δ ρσορθμοίίς πόοσῖ, πιο ἢ 

.[[1ὴ ἥσθη. χΙίχ. 4 (ἢ ἰπὶ ἰᾳ ὑἢθ ὈοἑΠ Πα ὉΡ οὗἨὨ ταῖϑσ-- 
ἀοοοης ταδὴ δὰ ποθ αϊονν, Ῥδδϑίουι.--Τ} Ε 

δ |κ68 ἀθϑρ μο]ά οὐ 6 016 Ῥθορίὶο, ΚΙ Ὀγίηρε 
(6 πὶ ὑϑοὶς ἰο (Π6 1ογὰ ; 8 ψογάβ ἴο (ς Ῥϑορῖὶο, 
Π6γθ σοροσίϑα, ἔοστα ὑμ6 ουϊτηϊῃβίίοη οὗ 8}} ῥὑτο- 

ἱπρ δηπουποοιηθηῖβ οὗ (οὐ ποχγά, δπὰ ἼἽομι- 
Ῥἰϑίθ ἴθ ποσῖς οὗ ἴπ οοῃγοσβίοη οὗ (μὸ ρθορὶϑ ἴὸ 
1π6 1οτγὰ, τὶ τ ΐο 6 δα 88 ἀπιίαΐ, Ργορβοί 
δ μοσίο ἐρρθη πὰς Βἰτβο ἢ, ΤΠ Ρϑορὶο, ψῆὸ χοὸ- 
Ροπὶ Ὀοίοσο ἰδ 1 οσὰ ἱπ (μΐ8 ἐοε ιν ατο ΤΟΥ ΠΩ 
ὙΑΥ͂, ΓΘ {Π0 ἔπιϊὶ οὗ Πἷβ ὑγονΐουβ ργορλείϊς “οτῖς. 
Απᾶ δμ1:9) ᾿πἀᾳκθᾶ [86 οἰ] ἅτϑσι οὗ Ιδτ896]1 
ἴῃ ΜΙκρΡΒΘῈ --- ΤΏ ο8ο πόοχαβ σδπμηοί, ἢ Κι ΟΕ], 6 
ΟΠ βΙἀογοα 88 δ δοίη ἴΠ6 τ ποἷ]6 νοσὶς δὶ Ὀ6- 
ἴ0ΓΘ παχγαίθα; ἐμαὶ 18, 88 βῃοπίηρ (μαὶ Δαπιιοῖ 8 
7ιαἀσίης οομπϊδίοα ἱπ “ βδιλυ6}᾽ 5 ο8]]1ηρ 1Π6 ΡΕΟΡ]6 

{ποῦ ἰο ΜΊΖΡΔΕ ἴῸΣ Βυμπι]ϊαϊίίοη Ὀείογο δ οδο- 
τη, οἤἴδοίηρ {μ ΘΓ ὈΥ ἈΪ8 ἱπιθσοθββίοη (μος ἰογρῖνο- 
Ὧ698 Οὗ {Π6}} 518, Ὀσιρσίηρ Ὀδοῖκ [06 ἀϊνίηθ ἔΆΥΟΥ, 
Δ βὸ σοδύοσϊηρ [δγ80}8 στὰ χοϊαϊΐοη ἴο ἱποὶγ 
αοα, ΑἹ] ἐμὴ Ῥαϊοημρϑ ἴο ϑδυημ6}᾽ 8 σου ἂ8 Ῥτο- 
Ρμοί οὗ Ιεγϑοὶ, οορ. ἵν. 1. ϑ΄' ὺποθ ἴῃ βίδίοπχοηὲ 
“Ββιθι6)] Ἰυἀροα [6.86] ἰῃ ΜΊΖΡΑΙ᾽᾽᾽ [Ὁ] οὐδ ἱπηπλο- 
ἀϊδίου οἡ (16 Ὡδγγδαίζοῃ οὔ [16 βοϊ θη δοῖ οὗ σϑ- 

Ὠίδηοθ ἰηβυϊοα ὈΥ βαπλμθὶ, αηὰ αἰϊοσναγάβ 
γα Σ. 16) ΐ8. ἠυάϊοῖα] ποσὶς 18 αραὶπ τηθηϊοποά ἴῃ 

οοηπηροίξοῃ Ὑ1Γ} 811} {Παὶ 68, 6 τησδί ΠΟΓῸ 
υπάἀοτθίδηά Ὀγ ̓ ἰμΐ8 “) υασίπρ᾽ βοτμθιΐηρ 6186 
τ 8ῃ [Π066 ΙΔΌΟΓΒ 1) οοῃῃοοίζοη πὰ} (ἢ το] σίου 
τοϊδίίοι οὗ [86 ἊΝ 6 ἰο [ποὺς ἀοα. Αὔἔοὺ δαιηθοὶ 
δᾶ τοϑίοσθα {ῃὶ ὑ ὈΥ πἷθ ῥσορμβδίίο ποῦῖς, 118 
ΒΟ ΘΘἀἰῃρ ἰΔΌΟΓΒ σατο ἰμοθθ ποὺ ΟΠ]Υ οὗ 8 ῥγὸ- 
μοί, θὰϊ δ͵]8ὸ οὗ ἃ ἠμάρο ΗΒ 7υ 1618] οΥ̓Θα ὧδ 

ἡρὰ: πϑιηθά ἴογ (ῃ6 ἢγτεὶ πιὸ. Τα σοηηροίίοη ἴῃ 
δ Ώ]ΟἾ 1ἴ ΟΟΟΌΓΣΒ ΒΆΟΤΒ ΠΟΥ ἰΐ ῥχοσοθαθα ΠῸμΙ δπὰ 
Μ88 ἰουηαδα ου δἷβ ῥσορμῃοᾶο οἵὔοθ. [{ ἷβ ῃοῖ, 
μοπονον, (86 Ῥορίπηΐηρ οὐ οτἰχίη οὗ (818 οὔἶῖοθ 

ἐπὶ ἴδ οσθ πιοηϊοποα, 86. ἐδ ἐμ6 ψοῦ (8). 
τηοδηΐ “6 δεοαπι Ἰυαρο,)» Ὀαὲ Βαχμηποὶ 8 Βοσο βοῖ 
Ὀαίοτθ ὺ8 πῃ {0 ἀχεγοΐδο οὗ Ηἷβ πα ϊοῖα] ροβιοῃ. 
1 1β ὕσο ΠΑΙΤΟῪ ἃ Υἱοῦ οὗὨ {Πιΐ5 ᾽ο γχϑοίσιοι 10 ἴο 7ὰ- 
ἀϊεῖαὶ ἀθοϊβίουβ ριορεσ, ογ (85 ΤἈθηΐαὰβ ἀο68) ἴο 
186 Ῥυπίβτηρηϊ οὗ ἱπαϊν! 418 (Η.. Πᾶν! : “9 
ἫΝ ΑΡΑρεερ ΘΥ̓́ΟΣΥ ΟΠ6 Δοοογαϊηρ (0 ᾿ΐθ ΟΠ ΠΟΘ"). 

Θ Τηυδὲ ΓΑΠΟΥ Τοραγα ϑ'ϑηλαθ}᾽8 ᾿υἀρίηρ 88 ἃ 41- 
Γοοϊπα δῃά ογάθσϊηρ, ἱῃ δοοοσγάδηοα ψ 1} ἔπ ἀθονθ 
δού οὗ γτϑροῃίδῃοθ, οὗ ἰῃ6 ᾿πὴογ δῇδὶγθ οὗ [86 ρθοὸ- 
ΡΪ6, γβο ψ6γθ ὈΥ ἐδμιδΐ στο] ρίουβ δοῖ ἰ ΤΆ ΓΪΥ ἀραΐῃ 
Ρυγῆοά. [ὲ οοῃεϊδίοα Ὀοίδ ἰπ (Π6 δή πἰβίγαι ἢ 
οὗ τρις δηά Ἰυβξοθ δοοογάϊηρ ἰο ἴμ6 ἰδν οἵ [9 
Ιοσὰ, δηᾶ ἴῃ σονοσημηθηΐξ ῬΤΌΡΟΣ, πῃ 19 τδβθ οδγ- 
ΤΥΐϊης ουἱ οὗ ΤΩΘΑΒΌΓΟΒ ἰ Ἰοοκοᾶ ἰο [86 ροοὰ 
οὔ τ80 ῬΕΟΡΙΣ Ϊὴ {μοῖρ Ὠἰδίοσυ ἰζποσίο {π6 α6}}- 
ΨΘΓΆΠΟΘ ΟὗἉ [Π6 ῬΘΟΡΙΟ του {μ6 ΡοΟῦΤΟΥ οἵ (Ποὲτ 6Π6- 
τ 68 ὈΘ]οηροα 8180 ἴο {πο υα 1.14] οΟΠο6: τ ἢ ἐμ 9 
υᾶρεθ 8, 88 ἃ [υἀ1οἷ8] Ππποίίοη, ρΘΏΘΓΑΙΥ͂ οδπιθ 
βτοῖ, δῃὰ (μθὴ 10] ονοά {π6 ἀϊτθοίζοη οὗὨ ἰῃύοσπδὶ 
ΔΗ, Ὑ1Ὰ βαμλυοὶ δ τταθ [Π6 τονοσβο. ΤῊΘ 
ἀο  σογῆοθ οὗ [Π6 ΡΘΟρΪ6 ἴτοσῃ [ἢ ἀοταϊηΐοη οὔ {Π9 
ῬΒ]ἰδεῖπο8 θορδ ὉΠΟΘΡ 18 χὰ ]6 88 δ υᾶρο, δῇοσ 
Βο μιδα, 88 Ῥσορμοῖ, Ὀσουρῇξῦ ἰθϑτὰ ὕδὸκ ἰηἴΐο ἐμ ὶτ 
χρη χοϊαϊΐοη ἰὸ 44 οΓαοΓοα δηὰ ρυσχὶβοὰ 
ἰμοτὰ πὶ ἰποὶν ἱπηον {8 

ἩἨΙΒΤΟΒΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΤΗΞΕΟΙΟΟΘΙΟΘΑῚΙ, 

1. ΤῊΘ οοὔγβο οὗ γὰρ Ῥϑῃϊίθῃοθ δῃὰ σον 
οοηϑίθὶ ἰῇ πιοιγηὶ τ αοάἥ, ἰῃ ἃ βοιτονίαϊ 
βοοκίηρ δος Ηΐϊστ, 1ῃ ἃ οοσαρ]οῖθ αδυοίζοπ, οὐ δά 
λεατί ἴο (Βο 1,οτὰ, τ Ε]Ο ἢ αἰἰοβίδ 8617 ΕΥ̓ ἃ ἀοοϊἀθά 
Ὀγθακίηρ πῖῖ {86 ρόνγοῦ οἵ ονἱ], ἰπ δποσρϑῖίο ρυΐ- 
ἐπ αὐαν οἵ ἐευεγγίηπρο ορροφϑο ἰο Οοά, ἀρὰ ἴῃ Βυτα- 
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Ὀ]6 ϑυδονἀἰπαίοη οἵ ἰδ οἱΐ! ἰο [89 5016 δι ϊ δου οὗ | δέσεπδδβδ ἰὴ τοβρϑοὶ ἴο (μ6 ᾿νίηρ αοά, το οἰαὶπλα 
186 Ιογὰ (νοσβ. 2-.4). 

2. Αἴον ἴ86 δυῖκ μιδα Ἰοϑὲ 18 β χη ἤοληοθ 88 
(Πῃδοογδῖίο σδηίγο οὗ ἐπα ῃδίζοῃδὶ 116, δὰ ΘΆΣΟΝ | 5ΤῸ 
δα οδαϑρὰ ἴο ὃ {86 οδηΐσγαὶ βοαὶ οὗ (6 πδίώοῃδὶ 
ΒΒ ΠΟΙΌΔΓΥ, δδοσ, ἴοο, (μ6 ῥγιοϑιβοο, χὰ [Π6 σοὸ- 
͵θοὔοῃ ὁ [μ6 βδποίαδ , δὰ Ιοβὺ 1ΐ8 ῥσχομλϊμθηὶ 
ταὶ α]6 ρ]δοθ οί δά (86 ῥθορῖο, ἱμθῃ 
186 ῥτορβοίςο οβῆοβ, ἴῃ [86 Ῥϑύβοῃ οὗ ϑδπγμ6] 8116 α 
Ὑ ἢ} [86 ϑριγιῦ οὗ (μ6 [,οτὰ, ἴοοῖκ (818 ροβιοη, ἴῃ 
ΟΥΘΓ ἴο γοβίοσο (89 {τῈ6 οονρηδηί το διϊοη οί θθα 
αοά δῃὰ [86 ρϑορὶθβ. Εν [818 ἰδ 88 ΠΘΟΘΑΒΆΓΥ͂ 
μαι ]βγαεῖ, οοπιέδβδίηρ δῃὰ σϑρϑηϊηρ οὗ (μεῖς αἰῃ 
ἀραϊηδὶ (80 [ογά, βῃουὰ τοίασηι ᾿ἰῃ βίποασθ Ρθ- 
Ὠλίδηοο ἰο ἐμοῖς αοά, δῃὰ ρμυΐ ΔΎΔΥ ἴλ 6 δροιῃχΐμδ- 
οη οὗ μοαδίμβοπάοσα, σβλοὶ (Π6Υ̓ μβδαὰ ἵδκϑθῃ ἴο 
ἴα, ἐμὲ αΟσἀ βμουϊά ἰυγ ἀραΐπ ἰο Ηἱβ ῥρθορ]ὸ 
μιὰ ΔΗ ΙΏΘΓΟΥ, 8η4 {πὶ ἐλ ωλοίς παίξίοπαὶ 
ἐΐϊε βῃου]ά δββυτωθ 8 Το ΡΟ ΙΥ͂ ὩΘῊῪ ἴοσπι ἰῃ 
ἃ τἱρμύδουβ ἀϊδροκίίλοῃ δηὰ ΤΑ ΥΡΟΥ (οὐ Β 
ΒΟΙΥ ν1}} σου]ὰ Ρ6 ροσγίοτταϑά, 9 Ροϊηΐ οὗ ἅτη6 
ἴο ΟΣ τὸ μάγὸ ΠΟῪ ΘΟΠ2Θ 18 ἰῃ6 Ἢ τατηηρ- 
Ῥοϊηὶ Ὀούοου {μ6 Ῥοσίοα οὗ ἴ6 Ψυάροβ πϊοὶ 
ὙᾺ5 δὲ ΘΠ ης δηὰ (116 ΠΟῪ ΘΓ οὗ (ἢ {ΠΘΟΟΓΔΟΥ 
μπϊο πὰ ͵υδὶ ἐδ ἰτὰ ἴησ, ὙΠ6Π ϑασηυθὶ ἴῃ ἃ 
ἱλτεοξοία ροΐπὲ οἔ υἱοῦ ἰοτταβ [λ6 ὀβηίγα οὗ (88 ῥθορὶ 
Δηα ἴῃ Ὦ18 τηοαϊαιϊηρ ροβιιοι Ὀοίτσθθη {6 πὰ ἐπὶ 
{μοῖρ οονοηδηί-οα, ΙΩ68 [6 ἱηδιγΓαπχοηΐ δηὰ 
ἴουπάογ οὗ ἃ πον ᾿ϊΐϑ: 1) δϑ Ῥυορλεί, ἴῃ. (ῃ} 9 ΡΟΤΟΣ 
οὗ αοὐ᾽ βριγιί, Ὁ σβιοῖ 6 γα8 8116, δ δῃ- 
ΠΟύΠΟΘΒΘ ἰο [88 Ρθορ]θ ἰμ6 ποτὰ οὗ ἰδ ἰατ, ἴῃ 
ογάον ἴἰο Ἰοϑδα [πθμ ἰο τθρϑηΐίβῃοθ δη ον βίο, 
πΕ ἴο 8 "ΠΕ δἰἢ οτος ἴο καὶ τϑὸν ἴῃ (Δ11}- 

688 8 δυηρ Οροαΐθηοο : Θ ΔΡΡΘδΙΒ 1 ῃ 
{86 Ἔχογοῖβο οὗ ἰδ6 τμήμοι ξαποίζου, ργαψιπσ δηὰ 

ἱβείπσ, Ὀοίθθη δηθὰ ἰδ6 φθορίο, ἴῃ οὐ ὁ Γ 
ἴο ἰυχ Ηἰ ΔΠΟἹ ΤΏΘΣΟΥ͂ ἴο (ἢ6 ῥθορίὶο, ἐμαὶ 
186 τοίαγτι οἵ αοα ἰο ΗΒ Ρ6Θορ]θ 1 ἰδ χηδηϊΐοδίδ- 
ἜΠΟΣ ΜΠ μοὶ τῳ τὴν Ὁ τὴς τοίσῃ οὗ 

Θ ΡΘΟΡΪΘ ἰο ; 8) 88 Θ ΚΟΥΘΓΏΒ δηᾶ 
ἀϊγοοίβ ἰδ γ7 1.016 πΠδίο Δ] 116, τ Β1ΟΣ 88 ἰη σαγά ὶΥ 
πηϊίοα δηὰ Ὀουηὰ [κεῖ ἱοροίθοσ οἱ (86 8818 οἵ 8 
ΤΟΙ σἹΟυΒ- λΟΓΆ] οἰ ονδοῃ δηα σοπ ναὶ, ἴῃ ΟΥΔΟΓ 
{μ8ὺ ὑΠ6Υ παρ ῦ ὈΘ6 οοηϑοογαίθα ἰο {86 1,οτὰ ἴῃ 4}} 
{ποῦ θθο γ5 δηὰ ἴῃ 411} (6 εϑδὶτθ οἵ 11, δὰ 
βοῖγο Ηἰπ ἴῃ τἰσῃῦ δηα σὶρ ΘΟΌΒΠΘΒΒ. --΄ βατηι61᾽8 
γυαϊοϊαὶ σποτκ ποῖ ΟἿΪΥ ῥτγοοθοαρα ἔγουῃη {86 »γο- 
»λείϊοαϊ, Ὀὰὺ τγᾶ8 Θομβίδη ν χυϊάοα Ὀγ 11. ΕῸΡ τὸ 
ΑΥ ῬΓΘΟΒΌΙΩΘ Ὠοΐ ΟὨΪΥ {Ππδὺ ἢ 6 ζᾶ 1694] ἀϑοϊβ' ΟῊ8 
ΜΠ (ἢ Ρτορ μοἰΐο8] τϊβάοῃ, Ὀαΐ αἰδο ἐμπαὺ ἱῃπ ρθῃθγαὶ 
8 οοπαποῖοα (Π6 δῇδῖτβ οἵ [16 ῬΘΟΡ]Θ 88 8 σἤδῃ 
Ὑ{0 δὰ ἐπα ϑρ᾽σιῦ οἵ (86 1,ογὰ.---ξ,-ατλθ6ὶ] βμοποὰ 
ἈΣΏλ56 1 μοσὸ (ν11. 12 βαᾳ.) 8 ἤοσο ὈΥ͂ (86 βρὶ για] 
᾿Ἀαβοὴ οὗ ἴδ: δὰ Τασες (ΒΒ. χὶ. 82544ᾳ.). ΤῊ Ϊ8 

υὐδτ ΤΩΔΥ͂ Ὀ6 68116 δὴ ἱῃτοδοβῖηρ' οὗ 18 ργίεδίν 
σοσὶς ἰηΐο ἐμ6 πα ϊοῖα]. ΕῸΣ ΟΟΣΙΔΙΏΪΥ ἱἰ 16 ἜΒρ6- 
οἶδ !ν (Π6 Ρυκίποαα οὗ {86 ῥγίοοί ἴο ῬΓγΑῪ ἴογ ἰμ9 
ΡΘΟΡ]6." (Ναάροιβρδοι, Ηογς. ᾿.- Ε. ΧΊΤΙ. 897.) 

8. ΤῊ γοαίν οὗ δ ὑμβογτουρῇ οοπυογδίοη, ἴο (6 
Τοτὰ π1 αἱ ἐλ6 ἠδαγί τουδὶ ὍΘ βῇονγα ὮΥ͂ δὴ δϑὺ- 
ποβί δηᾶ ἜΡΟΝ ἡβδασιτῃ χὰ ΘΥ̓ΕΓΤΤΜΙΠΕ {μαι 
ἦβ. ΟΡ ἴο οαρθοΐδ!ν τι ὀγοσυιηρ ἴο 
ὙΠΙΟΣ (Π6 Βοιχὶ οἰΐηρθ 88 ἴω 14ο]. Τδ6 μϑασί 
“δ τοί ἀοαῖνο ἰο Ὀ6 ἀϊνἀοα Ὀοΐνσθοαῃ (86 ϑογυΐδθ 
οἵ ἰχοῖβ διὰ ἴθ δογυὶοδ οἱ Οοά, διὰ οαπηοὶ 6 ἀϊ- 
νἱαοαὰ Ὀούγοθῃ ὕπὝΝ τηυίΠ Δ }}}7 Θχοϊ βῖγα ΡΟΊΤΘΙΒ. 
“Νο οὔθ οδῇ βεσύβ {π " Μαῖῖ, νἱ. 24. 
Οοά [86 Μαβίονς ἰδγβ οἰδίτη ἴἰο {86 πῇο]ο μϑασί: 
Ηὸθ τϑαυΐγοβ {Ππδἰ 118 βοσυϊοα θ6 σίνοη ἰο Ηΐπι αἴοπέ 
απὰ ετοἰιδίοοεῖν ἰὰ (86 οὐροάΐοηοο οὗ Δ: 1}. ΖΦύροϊιν» 

8411 ΒΟΟΣ Θχοϊυβι νον ἴοσ ΗἸπιβοὶΐ, 18 οὗ (16 βεβθῆοθ 
οὗ τουοδὶϑα σοι ρίοη ; δῃηὰ ἴῃ 1818 Ἔχουν 688 ἰδ 

πάρα ἰΐα ὠπίσεγϑαίεν, Ἔν ληρ ταυδὲ ΒΕΣΥΘ 
δρὰ ὑ6 δβυδ]οοῖ ἰοὸ Ηπὶ δἰοπθ. 

4, ΤΏΘ ἰσῦο τοῦζίαγε οὗ ἃ 8 ἰγϊε ἴΒ Ὀαβοὰ οὐ 
118 ΡΓΟΡΘΟΓ δἰετυὰθ ἰονψαγάβ (π6 ᾿ἰνίης αἀοά. ΑΒ 
ἀοίδούοη ἔγομι Ηΐτα Ὀγίπρϑ οδ δι δηα ἀεοδίγιο- 
(ἰοῃ οἱ 811 (86 ἱῃπαγὰ ἐπὶ ουϊναγα μοβϑοβαίομβ οὗ 
{86 παίοηδὶ [1{6, ᾿πέ]ραπιθηΐ οσ βαρργθαββίοῃ οὗἉ 
ἔγοθάοια ὈΥ ἴογεῖχῃ ροόνογ, ἀϊδγυρίάοη οὗ ὑπ} ὉΥ͂ 
Βιγ 6 δηὰ αϊδβοοχά, 8ὸ ΟὨἹΪΥῪ ΌΥ σοίυσῃ ἰο Η τ οαπ 
ἴσα ᾿πχατα ἔγοθάομλ δηὰ οἱονδίζοη δηὰ ἔσθ ἈΠ Υ͂ 
Ὀ6 βεουχοα, Απηά, σΒθη ἴδ 6 πδιϊοηδὶ 116, ἰῃ οοῦ- 
βθαισθποθ οὗ ἀοίδοϊοη ἴτουλ αοά, 18 οογογσεὰ σπῖτι 
ΓΔΟΓΆΪ δροπιϊπδίϊοηβ, ρυγ οιίάοι ἔσοια (86 ἀφθῇ]6- 
πιοηΐ οὗ βίη ταυσϑί ῥχοοθϑοὰ ἴγοϊα (Π6 ἐπηογηοεῖ 118 
ΌγΥ [86 οοἸαρίοἰθ δηὰ ἱβοσουχῃ οοηγογβίοη οὗ {π8 
᾿οατίβ οὗ πα ϊνι 0} ἰο (μ61,.ογτὰ, ϑβαποῦ δοβίίοῃ, 
Ρυγιβοδίίου, υπἱβοκίίοη οὗ (6 τΠΟ]6 παῤῥοπαξ ἐξ 
ἴο ἃ 16 οοῃβοοσγδίοα ἰο αοα, βοσνίηρ Ηἱπὶ δίοπο, 
ΒΆΡΡΥ͂ ἁπάδγ ΗἰδΒ γὰ]θ ἰὴ Ηἱΐδβ Κἰηράοχῃ, ὀχἰδίβ ΟὨΪΥ 
ΒΟ [ΔΓ 88 ὑμ6 ἱπαϊνίάιϊα!] 1116 μδβ 18 στοοῖ ἴῃ ἰμ6 
τῖσαι δἰἰυμάθ οὗ οατί ἰονασγάβ ἀοά, διὰ ἐποσθ 
αὐτὰς ἔσπὰλ δὰ Ἡρώ ον οὶ ΓΕΩκ. Α.Υ͂. Ὁ 

δ. ΤΠ οδσί ᾿ .ΔΟ.Ὺ. “ργο- 
δύῃ ᾽] ἰλ6 Βοαγὺ αηΐὸ ἀγα 5) 18, οἢ ἐδ οπ 
δηα, [86 αὐἰεδίαξϊοπ οὗ (86 οοῃηνογαίοη δπὰ ρυτγὶ- 

ομἰίοη οὗ ἴ[λ6 ἰπποῦ [1ἴ6, δηά, οἢ ἐμ οἶβοσ μδηὰ, 
{86 οοπάύδοπ, οὨ πὰιϊοὶ δἴοηο [86 σμοὶθ 116 οβα 
Τοι δὶ ἢ ῬΘΙΤΩΔΏΘΩΙΥ δηα οχοϊυβί γον ἰῃ 16 1οτ 8 
βουνίοθ, ἰθιηρίδιίοηβ ἴο ἀεοίθοίζοη ἴσοι Ηϊὰ ὈΘ 
νἱοἰογ ΟυΒΙ Υ πὶλιμδιοοά, δηαὰ 140] ἴῃ ἐμο Ἰυδβὶ οὗ 
[6 Θγ68, ἰὴ6 Ἰυδὲ οἵ [πΠ6 868}) δῃὰ ὑπὸ ῥγὶθ οὗ 11 ἴθ 
θ6 ποτοῦ Υ ρΡυΐ απσᾶγ. Τἢο Ἔσχογίδιώοη “ οοΣ- 
ἔστω, Ῥσθρᾶγο ΥΟΣ μοαγίβ,)᾽ ἀοοθ Ὠοΐ Ἔχοϊυάθ, θυὲ 
ΤΟΒῸΡ 186 ὑγαΐἢ “1 18 ροοὰ {μδὲ ἐμ μοασὶ 
οοπγπιφὰ ὃν στα" [ἪφὉ. χἕϊ!. 9]. 
θ. βαιμθ 6} 8 ὑπέογοδδδίοπ, ἴοῦ ἴῃ86 ψ10]6 ῬΘΟΡΙΘ 

ΜᾺ8 ἃ ῥγιεοίίν δοῖ, τ ὮΘΓΘΌ7 πο, τ ἢ [86 Βαχλὸ σὶρμς 
88 Μοβοβθ, ΜΠῸ δ'βθο γἯὲ8 Ὡοΐ ΟΠΪΟΙ Δ] ἃ ᾿σγῖραιί, 
οου]ά οοσοθ ἰηἰο (οα᾽ 8 ὈΓΌΒθΏσΘ 88 ΣΟργοβοηϊδνο 
οὗ (89 Ρ6οΡ]θ. “Ηδ, ίοο, γῆο Ὀγ Ηΐβ ρεσβοηβδὶ 
ἀἰϊχεοΐίν εἴδπμαβ ποδρ ἰο σά, ἰμ6 δαί, ταᾶῦ πα 
ΔΡΡΓΟΒΟΙ ΜΙᾺ ἰηἰογοθδδίοῃ δα οχρί δίοσυ Βοὶβ ἴὸσ 
Β18 ῬΘΟΡΙ6. 80 Μομβϑε, ἔχ. χχχὶϊ. 10 α., 382; Νὰ. 
χὶν. 1268αα. (1μον. νἱ]}. 16,19, 28). Βαὶ 1 η8 
ἴο ἐἰδὴθ ὍΤΙΣ οὗ (86 ῥγίθδειμοοά, δια τηδύ Ὅ6 ἀοῃθ 
Ὀγ (Ποιὰ, ἱμογοΐοσο, ἴῃ ἐμ 8016 θΟαΥῪ οἵ ἱμοῖγ οἵ- 
Βοῖα] δοίβ. [Ἐσπὰ τε Αἰδεει. ΤΠ εοὶ., 189 κ4ᾳ.). 

1. Τῇ οοῃίοβαίοη “ Ἧ ὁ βδγϑ β' πῃθα δραϊηβί ἐμ ὁ 
Ιοτα,᾿" τοϑδάθ ὈΥ ἐδ6 πτῶ0]6 ῬΘΟΡΙΘ, ργεβυρροθεα 
ἰὴ οοττοοί Κηον]ρθαρο οὗ (6 ἐδδεπο οἱ 81} 88 18 
ἰγαπαρτοβαίοη οἵ Ηἰβ ΒΟΙΥ «1}}, ἰνοϊνοα ἰῃ 6 86- 
ΤΑ ἰββίοῃ {πὶ ἸΟῪ ΜΟΓΘ οἵ Ῥνηϊξεδνιοπὲ ὈΘίογο 
1μ6 Ιοχά, ἴο πόμα τδῃ ἰθ Ὀουηὰ ὈΥ͂ ΗΪ8 Β'ῃ; δ5 8 
ἀοθίοσ, διὰ ἱπ 6 οοπαϊ δον οὗ ἜΡ ΡΗς ϑαϊταξίον 
ἕο ἔδο ἡνίηρ Θοά. ΑΒ8 (86 ἐπαϊνιαυαὶ οΔῃ το- 
μρὸ Ἀ18 ῬσΟΡΟῚ τοϊδοῃ ἰο (86 1οτὰ ΟὨΪγΥ Ἴ Βθοῃ 
ὉΠ], ΒΙ ΠΟΘΓΘΟ, Ὁ μαα ΕϑΝ οομίδβαϊου, 80 Ὁ. 186 

ῬΘΟΡΙΘ ὑπ φεπογαΐ ἰΏ 670 18 ὯΟ ΟἾΒΟΥ ΜψΑΥ οὔ οὗ ψτίο- 
γΟυΒ βἰῃ-πτουδεΐ οοττυρύοη δηά βο] εἰποτγτοὰ 
ΤΑΪΒΟΙΥ͂ ἴο ἃ ὨΘῪ ὨδίϊοηΔΙ 1116 ἴῃ ἰδ6 ἴδρασ οὗ σοὰ 
δυὶ 018 ταῦ οἵ ἃ οοϊαπιοῦ δραβοηθηΐ Ὀοίοσα {ῃ8 
Ιοτὰ, νἱ τεβοσάοη οὐ τον σεϊδίίου ἴο (6 ΒΟΥ 
αοά, δηὰ 16 ρῥοηϊίθηΐ οοηξοβαίοῃ “" “ραίδὲ ἐδδα 
Βαγο 1 εἰππθα." ΟομρΡ. Ρδ. 11. ὁ [4]. 

8. αείϊηρ ἰΒ ομδ οὗ ἰῃοϑθα ουϊπναγά ἰμΐηρ τ ἢ 
ΔΙῸ 8 Οχργοβείοῃ δηᾶ ἐῃογοίοσο ἃ θοΪ οὗ ἐδ6 
ΒΟΙΤΟΥΤΩΙ βρὶσὶϊ δηα ΒΌμ}]ς ἀϊδροαϊοη Ρείοσε 16 
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1οτὰ, Κὸ τοπάϊηρ ἰῃ6 ζαστωθηίβ, βίο Ὡς 66 868 
οὐ ἴμ6 ποϑ, δὰ ρυϊηρ Οὐ 8 ΟΟΕΓθ6 ὡϑγιηθηΐ 
(οοιαρ. 0οὲ] 11. 12, 18). [δον (18 γ}]! χιουθ- πιο- 
ΤΆ δἰση ποβηΐ ἰὴ ΔΒ ἘΧΡτοδδοα ὈΥ ἃ ποσγὰ 
(01Χ) πῖοὰ ἐπαὶ 118 ἴοστα, Ὡδιλοῖυ, ὈΟαΣ]Ὺ 
Ρεϊνδίοα ; Ὀσὶ ἰῃ ἰῃ9 [ΔῊ ἰἰθε 17 γὸ πα ΟὨ]Υ ἃ 
Ῥθγλβα ἩΒΙΟΝ ἜΧΡΓΟδΘΟΘ 118 δἰ σο! ἤοδΏ ΘΟ, ὨΔΙΊΟΪΥ, 
“ΔΒ τος (9 800} (1,ον. χυὶ. 24, 81; χχὶ!!. 27, 82: 
Νυ. χχὶχ. 7; οουλρ. 188. 1ν11}. 8 βμᾳ.; Ῥβ. σχχν. 
12 μ4.).---“μεφαὶ Ῥτονϊβίοη ἴοὸσ ἰδϑίϊηρ ὈΥ 189 ὙΠ0]6 
μερρο πὸ τηλάθ ΟὨΪΥ ἴῃ 80 δἰπρίθ οδϑὸ οὗ [Π6 

Υ οὗ Αἰοποιμλοηῖ, βοὴ ἰπμῸῪ ΤΟΤΘ δὲ 8 ὈΟΩῪ 
ἰπβ ἴο τηδηϊίθβὶ (μ6 μϑῃϊοηΐ, ΠΌΤ] 6 αἰθροκίίλοη, 
πιίδουΐϊ ψΏΣΟΒ ΠΟῪ οοὐ]ὰ ποῖ ΠΟρΘ ἴῸΓ ἴὈσ Ί γΘῃ 88 
οἵ ἱμεὶγ απ, [δὲν. χυϊ. 29. ΓΞ Αϑνδ ἰδίην ἴδ 
ΙΔΘΓΟΙΥ αἰϊοιρεὰ ὈΥ Μοθοβ. 

ΗΟΜΙΙΕΤΊΟΑΙ, ΑΝ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

γεν. 8. ΟΒΙΑΧΡΕΒ: Ὑμοθο πο πὶῖβῃ ἴο Ὀ6 
Βιιἰο]ἀοὰ ἀραϊπβὶ τηϊδίοσίμ πο οὐ ἀο]νοσοὰ ἴγομπλ 
ἰϊ, τηῦδί Βορίη, ποῖ τὰ ἩΘΆΡΟΙΒ οὗ πατγίασο, μυὶ 
πιὰ τὸ τοροηίδησο, 960. 11, 12.---ΟΒ ΑΜΈΒ: Ττὰθ 
ΤΕΡΟΏΪ ΔΘ 18 ἐῃ6 Γοϊοστμδιίϊοη ἰπ σοὶ ἱροῦ Β 
Τηλίλοσα, ΕΖΓΑ ἰχ. θ 5ᾳ.; Χι ]54.--ΗΑ1.1.8 Β18.: 
Οοπηνοχβίοη ἐμαὶ 18 μοί τὶῖῃ 41}1} [86 Ποαγί, 18 ΟὨ]Υ͂ 
ἃ δΒαϊοία!}! Ὠγροογίαν, Πθυΐ, ἴν. 29.---,Γ", ΒΟΗΜΤΟ: 
Οηϊν ἐμαὶ 15 ἃ ἴγὰθ οοηνοσβίοη Τ ῖοἢ ἀοοβ ΤΑΥ 
ὙΠ} 411 προ 1 ποδὶ, δη ἃ δβρϑοΐβ!ν ψ 1} ἸΔο]ίγυ, 
δὰ {πΠ8 ῬΓΟΡΆΓΟΒ ἐδ6 Ποατὶ ἴο βεσγο αοἀ δ]οῃο, 
Ηοκ. Υἱΐ. 16.---[Ηα1ὲ,: ον Παρ Ϊν οβδοίιαὶ 18 
ἃ ποτὰ βροόοκϑη ἰῇ βοϑϑοὴῦ! βδιμι 61 8 δχμοσχίδί ἢ 
ὑπτοῦρηϊ ὉΡΟῚ ἴδ μοαγίβ οὗ [βγϑοὶ, δηὰ ἐοιομοὰ 
πίον ουΐ οὗ ἐμοῖσ δουϑβ, οοῃίδβββί οηβ δπὰ ψΟῪΒ ουΐ 
οἵ (μοὶ 18, δῃᾷὰ ἐμοὶν [3180 γοάβ ουΐ οὗ 1ποὶγ 
βδη8.---ΤῊ.} 

[ἡεν. 4. “Απὰ ροσνοά “ϑἤόνδῃ ον." Ι᾿ ᾿5 8 
ΤΩΟΌΓΩ ΠΥ οοσοῃ ἐμΐηρ διημοης ἴμο86 ΤΏΟ ἢᾶνθ 
Κποπ]οήχε οὗἩ {8 ἔσὰθ (ὐοά ἰο ὑ6 βἰγί νἱηρ ἴο οομὰ- 
δίπο Ηἰβ βογνίοθ πὶ ἰμαὶ οὗ 140], οὐ. οὗ {πμ6 
ποῦϊὰ, Νοῖ ΟὨΪΥ 18 ᾿ζ βϑϑθὴ ἤδσγο, θυΐ ἴῃ Ε1)4}}} 5 
ἐχβογίδιίοη : ΕἸΤΠΟΣ μονὴ οὗ Βδ8], ΤΕ ΒΟΟΣ 18 
ἀοά, Βυὶ ποὶ ἢτεὶ ομο δῃὰ ἐμθη (86 οἵμοῦ (1 Κίηρβ 
ΧΥΪΙ]. 21); πῃ ΟἿΣ ΓΟΓδΒ στοαὶ ποσὰ: “Νο πηδῃ 
080 ΒΟΙΥ͂Θ {0 Τηπδίοτα. . . 9... Ὗα οσβηηοῖ ΒΕΓΥΘ 
αοά αιρὰ Μαχωπιοη"" (Μαΐῖϊ. υἱ. 24); δπὰ ἴῃ ἐμαὶ 
οἵ (86 Ἰαβὶ βυγυϊνίηρ δροβίϊθ: “ἴον ποῖ [86 
πο, ,.... 1 ΔΩΥ τηδη Ἰονο (80 που], ἰΠ6 ἰονθ 
οἵ ἰὴθ ΕἌΓΒΟΙ ἴθ ποῖ πῃ πἰπ᾽᾽ (1 Φοόδη ἱϊ. 16). 
Ὑεἰ ΒΟΥ͂Τ ΠΙΒΏΥ͂ οὗ υ8 ἰο- δ 816 δῃἀθανογίηρ, Ροῖ- 
μαρα πῖῚμ ραΐηι! δατηοαίπθεβ, ὑὸ ἰογο Βοΐῃ (Π6 
ἘλίδοΣ δηὰ (6 πουὶά, ἰο βοῦν θοΐὰ αοα δηά 
Μαπηοθ, ΤῊΘ ΙΩΔΩΥ͂ ΟΔ868 οὗ (μΐβ βοσὶ ἀο ἴδ 

ΤΩΟΤΘ ὙΘΑΚΟη ΟΡ ουγτοηΐς ΟἸσβιδηλίυ ἰμδῃ (μι 
ἴ0Ὲ οδ8868 οὗ ψτοβᾶ ν]ςθ.--ΤῈ.] 

γε ειβ. ὅ, 6. [ΗΈΝΕΥ: Μι|ιηϊδβίοσβ βμῃου]Ἱὰ ὑΧΆΥ ἴῸΓ 
(8οϑθ ἴο τ ΟΙῚ ΠΟΥ Ῥγθδοῦ, μὲ Οαοὰ εὲ Η.. 
ἄτϑοθ που] τρδῖκο ἴπ6 ργεδοπίηρ αἰδοῖα). Απὰ 
ψΠΘΏ ἯΘ6 ΘΟΠ16 (ΟὨ ΘΙ ΠΟΥ 1 ΓΟ] ἰρίουΒ Θβδοι Ὁ]168, ὁ 
τη υδὲ ΓΟΙΏΘΙΏΌΘΥ {Π|δὲ 10 158 86. πλ00}} ΟἿΓ Ὀυβίηρεδ 
ἴμογὸ ἴο 7οΐῃ 'ῃ ρα] ῖο ΡΓΑΥΘΓΒ, 88 1 18 ἴ0 ΒΘΆΣ 8 
βουμλοῃ.--- Ὲ.]--ὕθ0ιΙΤΑΒΚΕ: Νὸ ἰπιογοοβδίοη, ποῖ 
Θύ ῇ ἐμαὶ οὗ 1οῖ Ηἰπλθο] ἢ, οδῃ βίδηα ἃ τδῃ ἰῃ 
βίδα, ἢ μῈ 18 ποὶ ἰσῦ]Υ ῥϑῃϊθηί.---Ἴ Ἔρὶβ] ἴα γοϑ 
δα ὦσηρτερββθα, ἐ δὴν (Βϊὴρ μοοὰ }8 ἴο Ὀ6 ἀοῃθ ἴῃ 
16, βῃουϊ! ἃ Ὀ6 ορεηθὰ νὶϊι ρμϑῃηϊίθῃοθ δῃηὰὶ 
Ργᾶγοσ.--ϑ,. ΒΟΉΜΙΟ: ΤΏΘη ΘΑΡΘΟΔΠ]Υ 18 1 ΡΙΌΡΕΓ 
[0 ΡΓΔΥ ἴογ ΟΌΣ πο ηρογ, δ 86 18 Βὺὼ Θὐομἀυοσίλης 
ΗΠ 861 828 ἴο δῇοσγά μβορα {πδὶ, δοοοσάϊηρ ἴοὸ [86 
αἰνῖμπο ρίϑῃ, {π 9 ᾿ΓΑΥΘΓ ΠΙΔΥ Ὀ6 παν ἀπε ἈΡΤῊ 
σΟὨ ἔδββιοη οὗ βἰῃ 18 τδηϊησ, (Π6 Γεροηίδηοθ ἰβ μοὶ 
ἰιοποβῖ, 

ἐγ. 2. Τῆς δίιεδεῖπο οὐἩ παίλοπαϊ πιοιιγπίης ἴπ α 
(ἔπι οὗ υπϊυετϑαὶ αἰδίγεδ8: 1) Ῥοηϊοηϊ τοοομῃίοη οὐ 
186 παέϊοπαὶ δὶπι ΠΐοΙ 88 οςοδε οηθα ἴῃ6 αἰκίγοβα; 
2) Ῥαϊηΐ} ἐχροσίθηοα οὗ ὑπὸ τ ρσην λαπά οἵὨ ἰλδ 
1], οτὰ π ἰς ἢ88 ἱπῆ!]οεἰοα 1, 8) Βογγονα!, ροηϊίοηὶ 
δεείξἴτις αἸΠ ἐλε 1] ροταΐ 5 Ἄοοπϑοίαίίοπ, απὰ δείρ, π ἰςμ 
668 1η ἢπαϊηρ,. 

νας. 8. ϑαπιιοῖ 8 δέγηιον, 0Π5. τερεπίαπος ἰο 71ογαοὶ 
υἷδη αραΐπ δεοξῖπο (ἦς 1,ογ 8 ἔαοε: 1) 1 ε ̓ ηδιτιιοίζοτι 
88 ἴο Ὑμδὶ ἴσο ΓΟΡΘὨΙΔΏΟΒ 18 (γα τείυγη υὐἱὴ, αἰϊ 
ΨΟΏΤ ἀδατί8); 2) 1᾽λ6 ἀεπιαπιά ἴον [δῖ ὈΥ ἩΠιλοῖ (Πἷ8 
ΓΟΡΘὨΐΔΠΟ0Θ 8}}4}} ὕῦ86 γϑϑ  } ῦ δὰ ἔγυλ {Ὁ}}} Βῃονῃ: 
[α) μαι ΔΎΑΥ͂ (86 Βίγδηρο βΟἋβ ἔσο ΔΩ ἠδ 
) ἀιγοοῖ γουγ μοαγίβ υπῖο ἰΒ6 [γὰ, δΔηα βεσνο ἢ πὰ 

ΟὨ]γΥ); 3) ΤῊ ργοπιΐϑε οἵ ἀβ]σθγαποθ δῃὰ μ6]ρ (πὰ 
πο γ}} ἀρ του). ἘΠῚ 

6;. 4, γοοίβ 9 πὸ α τίν ἀρ το μά 
ὃν αοἰϊοηδ: 1) ἐλ αὐαν ΜΒ 4]} 1Δο]δίσυ οὗ 
πο α]ν 18; 2) ΒΥ ϑεγυίπο ἰδς Ποτά οπὶν ἴῃ ἃ 11{8 
ἜΧΟΙ ΘΙ γΟΙΥ οοπβοοσγαίρα 0 11. 

ον. δ. Ππἰογοεδβδίου ἰο (ἐς 1,οτὰ [0Υ {δὲ δαϊναίίον 
οἵ οἰδεγβ: 1) 118 εγεγοΐρο υπἰ πε, {λ6 Ἰηα]ν] 4] 
88 6}} δὲ. (890 σὙΠοΪ6 Ῥθορὶθ Ὀοὶηρ 118 ευθ]θοὶ 
(σοιαρΡ. 1 Τῆχα. 11. 1, 2); 2) [( ἀπϑιρεν οοπελοποὰ 
ὈΥ ἴΠ6 ποοᾶ οἵ ββδ] γδίίοη 8ηἋ ἴΠ6 Δ ΡΔΟΣΥ [ῸΓ 88]- 
γαίΐοῃ οὗ ἴΠο86 70 σβόσὰ ἱΐ 18 τη866. 

γεν. θ. Τῆι: ρεπίεπὶ οοπ[εβδίοτι---“ Ἧζ΄ε ἤανε δἰπποὰ 
ὑπαὶ ἰλ6 1,οτα ." 1) Ἰλο δαδ ἰο πιαζε {ἰΐ (ἰμ6 ᾿ἴη- 

ἀχγιάυα!, ἔβη 1]}γ, ἀμ τὰ λυ σον ΒΟ0ΒΟΟ] δῃά οδυχοὶι, 
186 8018 Ρ60ρ]6); 2) Πϊου ἱΐ ὧδ ἰο δὲ πιαάε {πη} 
αἰϊοσίδίϊοι οὗ 115 ἰσυϊῃ δῃὰ υρτγὶύποαβ Ὀγ ἀθθαὰβ 
οὗ γτορϑηΐδηοθ): 8) Ἡΐλαί ατγὸ ἐϊ8 σοηδεχιδηοεβ ([Ὁγ- 
αἰνθῆθεθ οὗ οἴῃ, ἀ6 ἵνόσϑηοο ἔσοῦὰ (ἢΠ6 ΡΟΤΤΟΣ οὗ [ῃ9 
Ὑ]ΟΚοα ομο, Βα γα 0). 

1. Ζαγαοῦδ Ῥίοίοτν οὐον ἰδ Ῥλιλδίύπιοδ ὑπάεν ἰδ6 Τεαὰ οΥ ϑαπιιιεῖ, Ὕ οτβ. 7-14, 

7 ΑΝΡ ψ βρη (86 ῬΆΠ]Ιβεϊπεβ μοδρὰ ἐπαὺ {86 οΒ ]άτθη οὗὨ 1βγαθὶ ὑγοτθ ραίβογθά ἴορθ- 
ἴδον ἰο Μίζρϑῃ [ΓΜ Ζρδ "1, ἐμ Ἰογάϑ οὗ [86 Ῥ 1] ἰβεϊοθ σθηΐ Ἂρ δρδίπϑί [βγβθ]. ᾿πά 

ΤΈΧΤΌΑΙ, ΑΝῸ ΘΟΕΒΑΜΜΑΤΙΟΑΙ,. 

Βυΐ ἴο 6 ἴο!|ξ. [ἷκ 8. ΟΥ̓ΟΣΥ͂ ἬΠΟΣΘ 
«--Τε, 

1 [γὲγ. 1. ΜΊκρδη ἐν πυίἰθὴ αἴτγανβ τί ἢ [Π6 Ατὲ. ον [Π 6 υγλϊοῃ-ἴονσοτ  "--ί 9. δἰ ρηΐβοδηοθ οἵ ἔπ Πδσ.Θ σοπεϊ- 

Ἢ Νίκραμ, οχοθρὶ ἰπ ὕοβι. χαυἱ!. 28. Μίσρθἢ Μῶϑ δ ἰόσγῃ ἰῃ 89 Ρῥίίῃ οὗ δυάδι, 



126 ΤΗΕ ΕἸΕΒΕΤ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΑΜΌΕΙ. 

8 σι θη (86 ΟὨ]άγϑη οὗὨ [ϑγϑοὶ μοαγὰ 1, (86 τογὸ αἰγαϊα οὗ [89 ΡΒ ΠἸβποθ. Απά [86 
οἰ] άγθῃ οὐἁἨ ἰβγϑϑὶ βαϊά ἴο ϑίδμιηιθὶ, ὐὑθαβθθ ποῖ ἴο ΟΥΥ̓ υπίο 86 Ιμοσὰ [ΨΦ6Βονδῃ] οὐγ 

9 Οοὐ ἴογ υϑ, ἰῃδῦὺ 0 ν1}} βαγὸ ὕ8 ουΐ οὗἩ [86 Βαηά οὗἁὨ Κ[86 ΡΒΙ]ΠἸϑυηθ5. Απὰ 'ειμμοὶ 
ἰοοῖκ ἃ Βυοκίηρ Ἰἰαιαῦ, δῃὰ οβεγθαὰ 10 ῸΓ ἃ Ὀυτγη-Οὔἴυη Ὑ8Ο]1]Ὺ υπίο ἴπ6 1,ογὰ 
[Ζοθονδ], δὰ βϑιίημ6ὶ ογθα υπΐο ἔμ6 Τωογὰ [96 Βον8}} [ὉΓ ἴϑγβϑϑὶ, δὰ ἴ6 1,ογὰ 

10 [Φοιονδῃ]) μδδγὰ [ϑηβνογθα] μα. Απά 88 βϑιηυθὶ 88 οἴθχγιηρ υρ [86 Ὀυγηϊυϑῶοτν- 
ἴασ, (6 ΡΒ ΠἸβύϊη05 ΓΘ ὩΘΆΓ (0 Ὀδ.1]6 ἀραιηβί ἴβγϑϑὶ; Ὀυΐζ [44] [86 Τωοτὰ [968ο- 
μον }7 ἰΒαπάοτοα ψι 8 στοαὶ ὑδυμ 6 γ [ποΪἾ86] οἡ [88 ΠΗΥ ὉΡΟΩ [6 ΡΠ] Βεΐηθα, 

11 δηὰ ἀϊδοοιηβίοα ἴδοι, δηα {ΠΘῪ 6 ΓΘ βιῃηϊ θη Ὀοίογο ἰϑγαθὶ. Απά [86 τηϑὴ οὗ [6- 
τδϑὶ ποηΐ ουἱ οὗὐἠἨ ΜΊΖροΣ [Μ|Ζρ881}, δα ρυτβυρα [86 ΡΒ Ἰδἰΐηθβ, δὰ βιηοῦθ ἐμ θπὶ 

12. χο0}} [88 [Ὁ 89] ἰδόν οαπιὰ [οπι. ᾿ΠΘΥ͂ 6816] πάν Βοίμοαγ" Τδθη [44] Κ΄'ϑανμεὶ. 
ἰοοῖς 8 βίοῃθ, 8ηἀ βοΐ ἰξ Ὀούψθοη ΜΊΖροι [Μ|ΖΡ88] δπὰ ἤθη," δῃηὰ .δ]]ϑὰ τῃ86 ἢδ81:)6 
οὗ ἴε ἘΞ ΘΏ-Θ 2, βαυϊηρ [8η4 8814], ΗΠ ορίοἵ πιὰ ἴ86 Ιμογὰ [Ψ9Φ6Β ον 8}}} Βαϊ ρϑᾶ υβ. 

18 85. [484] ἰμο ΡΒ βιϊμ68 τ γὸ βυθα 64," ἀπά {Β6Υ [οηι. [867] οϑῖμθ πὸ πλογα ἰηΐο [89 
οοδϑὺ οὗἉ [3γδϑὶ ; δῃά ἴδ βαπὰ οὗ (ῆ0 1,οτὰ [96 ΠΟΥ 8 }} νγ88 ἀρϑίηβί {Π6 ῬἘ}}|δι1 65 4}} 

14 ιμ6 ἀδγβ οὗ βδιυθὶ. Απά (δ6 οἰζίοβ ψῃῖοὰ [86 ῬΒ1Ἰβυπ68 δα (Δκθη ἔγροπιὶ [βγϑοὶ 
ΜΘΓΘ τοϑίογοα ἰο ἴβγδοὶ, ἴγτοχ ΕἸ Κσοη ούθῃ [οπι. Θ 6} υπίο Οδίμ; δηὰ ὑ{δ6 οοβδίβ 
{μόγοοῦϑ αἰὰ [βγ86] ἀ θ᾽ νοῦ ουὧὐ οὗ {π6 Βδηαβ οὗἩ (86 ΡΒ] Ἰβμοθ.Ό Απὰ [μ6 γα ττϑϑ 
ῥθᾶοθ δούνψθοη [ϑγϑθὶ δηὰ (86 ᾿Απιηοσίῦθβ. 

1ΠΠ|Ι. ϑιιπιπιαγν διαίεπιεπέ οὐ ϑαπιιοῖ 5 Ζυατεϊαὶ Ἡοτὰ. Ὅτε, 165-17. 

15,716Ὀἁ ΑΝΡ ϑδαιηυοὶ ᾿υάρθα [βγα6ὶ 41} [Π6 ἀδγ58 οἵ })}8 ἴδ. Απηά Βο νηΐ ἔγοπι γϑᾶῦ 
ἴο γα ἴῃ οἰγουϊῦ ἴο Βοιμϑὶ, δῃα ΟἸ]ρα), διιὰ Μίζρϑιῃ [ΜΊΖΡΘΕ], δπὰ )υάρεοα [Ιατϑοὶ 

17 ἴῃ 4}1 ἐοβο Ὁ] 8δοθβ.Σ Απα ἶβ γοϊαγη 88 ἰο Βδιη8},,} ἴῸγ [6 γῸ 8 8158 Βουβο; δᾶ 
ἴδπογο μ6 θυΐϊὺ δὴ δ] ἴδὺ υηίο ἴμ89 1υοτὰ [ΦοΒον ΔΒ]. 

8 ΓΜ οΥ. 8. 1,0 Υ8}}}: “660 ποῦ βίη 6 ἴγοτη 8, ὕγοσζη οτυίηρ." εἰς. Οοτηρ. 8. χχυ !. 1.-..-Τὰ.] 
8ῖνον. 9. Το Κοίη Ὁ ἢπ5 ὑπ δῇογῖοΥ Ρουθ οὶ ΒΒ χ, (ἢ 6 ὅδει 1ῃ 9 Ἰοῃροτ.- - ΤῈ.} 
«7 9 γ. 10. Ὁ 57 ,-- αἱ [πηροῦ΄. οὐ Ὁ 7 στ ρσόποπι. δι χ.--ΤῈ.] 
δ͵νΝνον. 11. ον Βοιθτοαν ΟΠ! α. 45 ΒοΙΠ-Βἤδγοι, " πουλθθ οὗ ἐπ ρμ] αἰῃ ." δηὰ 5ντ. Βαϊ πψαϑῆδη, “ ἤομ56 οὔ αμκο." 

ΤῊ6 Βοοοῃ πη ΒΘΟΙῺΒ ἃ ΘΟΓΓΙρΡΟ ἢ ΟΥ οἰ 8] ΟΥΓΟΥ; ἰῃ9 ἤγϑί 8. δρραγοηίν ἰγϑηβιδίίοη οὗ Βοιίθεδσ, “ οι86 οὗ 18 
Ῥἰαίη." ὙΥΠΟΙΠΘΓ ὑπ οΓΘ [8 ἴθ Γ0 8 γϑίθγθῃσθ ἰο ὑῃ6 ραίη οἵ ϑπάγοη ἰ5 υποργίβίη.---ΤῈ. 

6 (Ψοτγ. 12. ϑλεπ, αἰνγδυβ ὙΐΠ [ἢ 6 ΑΤὶ. πὴ ὉΠ}6 ἰοοίῇ ;" {πα ἴδ, “(6 σταρ,"-- ποῖ οΥ ὩΔΙΠΘ οὗ ἔν ΟΥ ἃ Γοοῖς ἰ9 

Ὡοὲ οἰφασ. θ'9υ. [148 Ὑδβῆδῃ, “ δηοὶθῃὶ,," δηα Βορί. τῆς παλαιᾶς, Ὀοΐ ΔρΡΡΩΓΘΏΓΥ τοδάϊηρς 1.009) ἴῃ ἴῃ Ηδ60., “ οἹὰ,"-- 

ἄτοτῃ νοῦ, ἢονγονογ, τὸ οδη Βαγαϊν ἰηἴον (Πα Βηδη "85 δῇ ἱπῃ δ ἰδ ρο͵δοο ( 6] 8 .56}).-- Τὰ. 
τΙνον. 12. Ηἰμαγίο--οἰ παῖ 185,“ ιρ τὸ ὑπ υἱπλθ,"" ἢοῦ “ ἊΡ ἴο {Π||5 ρ]8209." -- ΑΤὰ.} 
8 [Χο γ, 13. ΠΟΓΔΙῪ : “Βα Π]| 64." Ἑταϊήληη: ρσοαἰεηναζῃ 
9ΪΓΝ ον. 14. Τῆι 5, οὗὨἨ τ οἰτἶθν , ηοὶ (85 δορὶ.) οὗ 18Γ86].-- ΤῈ. 

ἐρὶ.--ΤᾺ.} 

10 [ν᾽ ογ. 12. Βγτ. ἩΓΟΏΜΙΥ : ὁ 1ἢ9 ἰ,νοτὰ ἀο!ένοτθα 1518.6]," εἴς. Ὦμο ΓΘίογυΘο6 ἤΘΓΘ 18 ὑο [βγϑ6}}8 1 }ΠΠ ΔΓ ῬΣΟΥ- 
638.--- Ἢ. 
ἬΝ 14. Ἐταγη βῆ ἢδ5, ὈΥ͂ ἐγροβγδρ σαὶ ΟΣΤΟΥ, Ατητηοη ἶ65.---ΤῈ.] 

12 [Χνογ. 16, "2, ἴγότῶ 13 “ ἔγότη,᾽" δοὰ Ἵ, “ΠΟΙ ΘΏΟΥ ᾽,.--΄ 88 οὔϊθη 88."-- Τα.) 

15 Γ  Υ. 17. Βορί.: “ ββογϑὰ ρ8068 "--δὴ ϑχορϑείσαὶ ῬὮΓΑΔΘ; ΟΥ, {Π07 τοδὰ ὈΣΣ ἽἼΠῸ ἰπδίοδα οὗ ὨἸ. 
Εὸν ἈάτμοΝ δορί. ἸῊΝ ἐλύμοραΐμο, 8.69 ΟὨ σδϑρ.]. ᾿. Τα ΐ Ρ ; ; 

δραΐϊηδὶ ὑπο ἷγ ΟΡΡΓΘΒΒΟΙΕ : {π|86 Β6 ἄοο8 ἱπάθοα ἴῃ 
ἘΧΕΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΙΟΑΙ, αυϊίθ ἃ αἱ δυθηΐ τπβῆποῦ, μοὶ βιογὰ ἰῃ μδηά, δαὶ 

σῇ οἰ ἀρ (6 ΘΔΡΟΙΒ οἵ ργαυοῦ, δὰ καἰ Ὼρ᾽ [ῸΓ 
Ἄοτο. 7-14. Πεναοῖ 8 υἱοίονγν οὐεν ἰλε Ῥλυϊδέϊηιοδ εὐτν» 1 ἈἷΒ ῬΘΟΡΙΘ 8 υἱοίοσΥ, ἔγομι τ λοῖ ἀαὐδβ {μ6 ἰδίο 

δον ἰδε ἰεαὰ οΥΓ ϑαπιιιοῖ.---- Τ) 8 Ἰαδὶ πογὰβ ἴῃ σοῦ. 6 | οὗ [5γβ6}}Β ἀθ! νοσδησα ἔγοπι (Π6 μδπάβ οἵ μ6 Ῥ]ι- 
τοίογγοα ἴο ϑδιηι 6} 7μαϊοίαί πογῖς ἴῃ ΜΊΣΡΘΗ, αἰϊοσ | 1186} 68.--- ον. 7. ΤῊ ῬὨ1]Π 50 η68 ἀδαν οὗ 6 αϑ- 
16 ζΘΏΘΓΑΙ ΔΒΒΟΙΔΒΙΥ͂ Γ᾽ τορθηΐίδποα δηὰ ῥγανϑῦ | δεπιδὶν οὗ (Ὠ6 Ομ] άτθη οἵ ΄θγαθὶ. ΕἸ Π6Υ μον δαρ- 
μδά θδοη δοιὰ σι (6 τμοὶθ ρθορὶθ. Τἢα οχ- ροβοὰ ἴδ ἴο 6 ἃ ΠῈΣ ΠΣ ΔΤ οπ6, Καονῖηνσ ποίληρ οὗ 
ῬΓΘΒΒ τηθηϊΐου οἵ (18 }υἀ1ο4] του δἱ {80 ομὰ οὗ β 1(5 τρὰὶ οῃμὰ (Βενὶ. Βιἰδ.), οὐ {ποὺ τὸ}} Κπονν 118 
{μ6 παγταίϊνο ἰῃ γογϑ. 2-6 ΘΟ γτ8 (6 νον (τ 1 οἷ | εηα, δηὰ πὶβηοα ἴο συγρσῖθο ἰδ 6 [Βγ8 6] 1068 πῃ {ΠΟἿΓ 
8 θοβ 68 βυρσγροβίθα ἔτοια {6 σο]6 οομῃθοί οι) [ παγτηϑα οοπαϊίϊου (9 οΒ0Ρ}.)}. ὙΠΟΙ͂Ρ ὑση 058 τοηὶ 
ἐμαὶ [18 ΡΟΡΌΪΑΡ ΔΒΒΘ]Υ τγϑ ποῖ ΘοποοΓΠοα | τ, κἰηοα [8:6 ΔΒΘΟ Ε]Υ γ88 6] οἡ (πὸ Πὶρἢ Ἰδηά, 
μι ἢ ΤΣ ΑΓΥ Ῥγοραγαίίουβ ὉΓ δὴ αἰΐδοὶς οῇ {86 δῃὰ οἡ ΜΊΖρϑιι, ψῃλοῖ 88 811}} ἰσθμοῦ {Πδῃ (818. 
ῬμΙΠ1βηθβ, θυ ὉΠ ΚΝ ΔΙΓΔΏΡΊΩΡ (6 ἐμύογῃαὶ | --- 6 [Ὁ] οί ηρ ἀοβοσὶ μύϊοη οὗ (Π6 Ῥομδν ον οὗ 
ΔΙΑῖτϑ οἵ (86 παίίοηδὶ ᾿Σἴδ, [Π6 το  ρ] ουδεϊηογαὶ ἀπά 86 ΟΠ: άγοη οἱ Τπεμοὶ δηα (Π6 οοπαυοὶ οἵ ϑαγημεὶ, 
οἶνῖ!, δοοοσάϊηρ ἴο 186 ἀϊνίπο Ια. Ὑ7Ρο μᾶγο βϑϑη | {ῃοσο Ὀοὶηρ πο Ὠἰπΐ οὗὨ δυτηΐηρ δραϊμεὶ {π6 ῬῈ1118- 
ΠΟΥ͂ ϑϑγμιθὶ ὑμογὸ δοῖρα δὲ {16 βδτὴθ {1126 88 ργο- (168, ΟΥ̓ οὗ 8η αἰἰοπιρί ν 1βγ86] ἰὸ τρδΐἶζ 8 πι1}}- 
Ῥεῖ διὰ )ιάσε, δια μον (π6 δηποίου οὗἉ ρτγίδδί οοῃ- | ἰΔΓῪ ταουεσηθηὺ ἀραϊπϑὶ (6 δανδῃοϊηρ' ἴ06, Βῃῃον 
ποοίρα {8617 ἱτητηοαϊαίθὶν πὶ (ἢ (Ππᾶὶ οὐ ῥτορβοῖ.  οἰθασὶγ (παῖ (6 ἰβγβοὶ ἴθ οσ ποῦ ἢ σοϑα  Ὥ6 68 
10 πον [Ἀ|18 ἰο ᾿αἷ8 Ἰοῦ, {1|κ6 ([μ6 ϑδυ!οῦ ᾿υάρθβ, ἰο [[ῸὉΓ βυοῖ δὴ αἰίϑοι, δῃὰ μδὰ πιδῆβ ὯῸ σα ΠΣ Ὁ ΥΥ͂ 
7016] 8 }υα οἶα] πιἰβϑίοη ἀραὶϊηδί Τοτοῖσχτι Θθταΐθβ [ ργεραγαίζομα. Νοῖ [Π6 αγπιδ οὔ 7]δγαοῖ γαΐ (86 ῬῺῈ}- 
Αἰθο, δῃά Β ΟὟ ἰπβο ἢ [86 Ἰοδάογ οὗ (86 Ῥθορὶθ ᾿Ἰβίλποα ἰο βρη, θαΐ {86 ργαψ:Γ8 οἵὗἉ με, δλὰ 
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1.6 ἰὨυπάοτε δῦονϑ ὑἐμοὶσ ποδαὰβ στηδηὶ βίη (86 
πὶρῃι οἴ ἐμ Γ᾿ογα, {86 ἰεγτοτβ οὗ πῆῖομ {πὸ Ρῃὶ- 
Ἰποα Βδα ποί ἱογχοιζοῃ αἰποθ [ἢ 6] Ὄχρουῖθηοο 
σι (86 ἀτκ.--- Πο 186 [βγδο ΐθβ ἠδξαγὰ οὗ [86 
δάνδμος οἵ ἴμς ῬΒ1]1βε1π6 ᾿γῖμοθ8 τ ἢ (μον Βοδβί, 
1Π6 7 ἼΟΓΘ κε ῤαρια οὔ ἴθι. Τ]ιῖθ ᾽Β ᾿ποοῃοοῖγδθ]ο, 
τἾ εἶο ΔΕΒΟΙΔΌΪΥ ͵δ8 Π6]ἀ ἰο ϑαυΐρ {ΠΠ6ΠΊ86 1168 1ῃ- 
ἸΔΓΟΪΥ δηὰ οΟὐΐνδγα]υ ἰοῦ (6 ψὰγ οἵ ἰγϑϑάοζω 
δεαϊηκὶ (μ6 ῬΒ1]1θ[ηθ8. [ἢ σοῦ. 8 [ἢ 6 ΡΘΟΡΙΘ ῥῬγεβδ 
8διηθ6] ἰο Ὀοϑεοοὶ (σὰ ἢ ὠποεασίπς δηὰ ἐπδίαηπί 
σγγίηρ ἰὸς ἐμεῖν ἀεἰέσεταποῦ ουἱ οἵ [π6 μαδπὰ οὗ (9 
ῬΒΠμμοθ. Το δο! οἰ ΘΟΥΓοβροπ 8 τὶῃ 86- 
ΤΏ. .6}᾽ 8 ΡΓΟΥΟΣΘ ὈΓΟΏλΪθ6 ἴο ΡΓΔΥ͂ ἴο (Π6 1 ΟΓα [ῸΓ 
{86 Ροορὶθ ἴῃ {1{ι|8 ΔΒβθ Ὁ] γ (γογ. ὅ). Τα οδ]δοί 
οὔ 86 ρει οι, δα! νσδοῃ ουἱϊ οὗ {}|6ὸ μδηὰ οἵ {πὸ 
ῬΒΠἰβ ποβ, 864 ΔΙ γον Ὀδοη ῥγοιηϊδοα ὈΥ͂ ῃϊμπὶ Οἢ 
(τ οομαξιίοη οἵ βἴμοοτγα χοίαγῃ ἴὸ {μ6 Τωογὰ (τος. 
3). Νον (ἴα τηοϊηοῃὶ οὗ ἔμ] ]τθηϊ ἢδπ ΘΟΠλ6. 
Το οοηάϊἄάοῃ ἰβ οοτρ] 1οὰ σι, (16 ΘΙ] άγσθη οὗ 
ἴκτϑοὶ Ὀαβθοο βαγαιοὶ: “οοδδθ ποῖ ἰὼ ΟΥΥ ἴἰο (ἢ 6 
Ιοτὰ, οἂγ αοα," ΤΟΥ͂ μαναὰ ἰουπὰ {μποὶγ αοα 
δρδίη, δίο στ πομὶ (Π6Υ δὰ 11}} ον δἰμμοὰ δηὰ 
τοουγηοά. ϑβϑηγιοὶ, μανϊηρ ΟΥ̓ εἶθ ᾿ηἰογοθβαίοη 
τὸν τοσίοσοα ἐπρ. ΤΟΎΡΚΩΝ ἘΟΓΡΒΜΠΊΟΒ. ἐεέπεοι 

δ Ροηῃϊίοας ΡΪο απὰ {μ6 ρδγάοῃϊη , ὮΟΥ͂ 
ἜΠ ἀφα᾿ κε ὩΣ τς ἀο] νόσϑηοθ οὗ [Π6 ἜΡΟΝ, ΓΤ 
ἴδ8 ρεγίοσπιβ (μ6 7.4 1018] δοΐ συ ῃὶςἢ, ἴον (μ6 δαγ- 
ἰοῦ )ὺ ΨΓ88 οΟἰποϊάοης πὴ (Ποῖ γ ΘὨΊΓΔΠΟΟ 
ἰηΐο {861 οὔοθ, ϑβδιγυθὶ μδαὰ ἢγαί, δὲ ὑγορβμοΐ 
διὰ Ἰυᾶρο, ἰο Ἰοβά {86 ρϑορὶβ ἴο ἃ ἱπογσουρμῆ γοίογ- 
τδίοη οἵ {ΠΟΤ 'ΠΠῸΡ 1116, Ὀοίοσο μ6 οουϊὰ θορίῃ 
(π6 νοσῖς οἵ Ἐχίθγῃδὶ ἀοϊνοσαποθ Ηδ θόρβῃ ἰΐ 
88 Ἰυάρε δηὰ 38 ρῥγὶϑδί αἱ [ῃ6 ββιηθ {1Π|6, 88 18 [Ὁγ- 
(ΠῈΣ Γδ ἷῃ τόσ. 9. ϑβδαιῃθὶ χοργεοβοηϊθα {116 
ΡΘΟρΪΘ ἴῃ ἑορίοἰα ργἱεδιὶν [ιωποίϊοπ Ὀοίοτο {μ6 1, οτὰ 
πὶῚῃ οδετίπο ἀπ ργανεν. ΤῊΘ ΟΠοΓηρ ΘΟὨ ΒΒ 
οἵ γουηρ ἱθηοσ ἰδια, ΨΏ1ΟὮ γ88 81}}} πουτὶθ]ιοα 
ψιἢ τ}; Ἱποῦ κα, Δοοογαάϊηρ ἰο ὑμ6 [αἰννὶ, [μον.Ψ 
ΧΧΙΙ, 27, 1ὑ ταυϑὲ Ὦαγο θθθη βούθ ἀδγβ “ὙΠ (8 

ποῖ μετ." Α Βατηί-οδοτίπα (77}}} '8. οβατθὰ δβ 
εἶχῃ οὗἩ [89 οοιαρὶοίθ οομπβθοσγϑίίοη οὗ [88 ὙΠΟ0]6 
παλῃ, ΒΕΓ οὗ [86 ψγβ οἷ ρθορῖϑ, ἰο [89 Ιοσὰ ἴα κῃ 6 
οὐηβοοσαοη απὰ ἀονοίίζοη οὗ 86 Ὑ0716 118 ἴο 
Ηΐτη, 88 8 δεῖ ἔοστία ὈῪ {86 δοὺ μαὲὶ 6 Ὑ110}6 

δηΪπ|8] (Ὁ3Π 1,ον. ἷ. 9) γα δυγοὶ ἴῃ [Π6 ἢγο οὗ 
ἴδ αἰίδσ, δηὰ βὸ δϑοοπάρα []|ὸ Ηοῦ. ποσὰ σζθδῃβ 
“πὶ πρΐϊοῖ δβοθηα8᾽7), ἰὼ αἰδιϊποίζοη ἔσοσα (6 
οἤδουίπρβ πο ἢ ΟΓΘ ΟἹ] ἀρεῖς Υ Ὀυστηΐ οἡ (ἢ6 
ἃ᾽[δ-. ΤῊ8 15 τμρ λόλαισα Υ͂ [6 δααϊίου οὗ (Π6 

ποτὰ “Ὑ80 11" (Ὁ. 3) πἈΙΟΝ 8 αἴθὸ ἀϑοὰ οὗ [86 
γοροίΔ Ὁ] 6 δπὰ τηθδὺ οουηρθ Ἡ ΒΊΟΝ Το σῸ ἴο ὉΘ 
πΠ0}}}γ θυσηοὰ (1ωον. νἱ. 16). [πὶ ροοίίο ἰδηρυδρο 

(Ῥοῦι. χαχίη. 10) ἰξ δίαπιάβ ἴον ΠΥ, Βαχτι οδδτίπα, 
ψἘ1}6 ΒαΓΟ, 881 ΡΒ. 11. 21 [19] (εγϑ οοπηθείοα Ἀγ ἢ 
“8ηἀ"} 1{ 18 δῇ Ἔχ ρ᾽ δηδίοσυυ δα! ἴοη ἰο ἱπαϊοαίο 
ἴδδι [86 Ὀαχγα -ΟἸθσιπρ 18 8 τολοίϑ- οδσίηρ, (μ 6 ΟΠοΥ- 
Εἴ ποὶ τοοοϊγἱηρ ἃ ραγί οὗἉ ᾿ξ, 86 ἴῃ {6 ἈΒοἸαπηΐτα 
[μια οβεγίηρεὶ ΟΣ Ζϑυδοιμίτα [8] αἰ η-οΠ  ὨρΒ]. 
ἢ Ἰάοε οὗ (μο τυδοίΦ- οδτίπρ 16 ἘΠ Β ΒΡ οί 4}}γ ἀραϊῃ 

οχρ Ὀοοδαθα ἐμ τοθοϊυζίοη ἰο ἀονοῖθ {Π6Π}- 
βεῖνω ἰο (μα 1,οτὰ ΔΙΠΥ͂ ἀηα υηαὶν! θά] γ, 6 ἀθνο- 
ἡβδὶ ΕΘΗ όπεῦ οἢ ἴ}6 ἐμο γιρο ρϑοαῦ ἀ πὴ δεν 
ἈΠῸ [Π6 ΡῸΓ ἴοϑογνθ [6 1 ΟΓα 810η6 (νοΓ. 5564. 
5 Αραμ τὸς {86 Ῥτγοβοηίδίΐοη οὗ {π6 Ὀυτηοἵ- 
ἰεσῖησ, [ἢ δοοογάβῃςοθ σὶρ (Π6 ΡοΟρ]οἷβ ἀοιηδηά 
(τος. ὃ) ϑαιιυοὶ οοσιδιμοα τι (μ6 οβογὶηρ οδσ- 

Ἀ 

πορί, ᾿πβίδηΐ ργαψεν ἴοσς ἰμθπι..---ΑὩἃ [89 Τιοστᾶ 
δηδυγοιθᾶ πὶ, ἰδ {πΠ6 ἀφοϊαγαίίοη τὲ (86 
ἔπ τε ἴογ Βεὶρ δῃὰ ἀβ]νογϑῃοθ νγ88 ἀδαγά, φοϊῃρ. 

Β. 111. δ; ἵν. 2. [886 αἰϑὸ Ρὰ. χοῖχ. 6; ὅσ, χν. 
Ὶ, ἴον (86 Θοβιϊπλαοη ἴῃ ΠΟ ΒΔ, 6}᾽ 8 ἐπ 
Ὦγανεῦ Μ88 Π6]α.---ΤῈ.]. ΤΊθ ἀπϑιρεγ οὗ ς Ιοτὰ 
18 ζινθη ἴῃ ἴΠ6 ΟΟΟΌΓΓΘΠΘΘ τοϊαίρα ἰῃ σον. 10 βαᾳ. 
ἴῃ 180 δοί8] Π6]ρ οἵ {δ [,ογά, ποὺ πλΘΓΕΪΥ ἰα της 
ἱπαπάον ( 611}, τπουρὰ μα Ἰαίίοσ τᾶ (Π6 οδλιιθθ 
οὗ (86 οοῃβίοσμδίίοη δὰ Ἵοοηἤικίοη οὗ ἰῃς ΡΣ] 16- 
ποϑ. Τδα υἱνιάμῃθθη οὗ {110 ἀδεογι μίζοῃ 18 Ὠοί166- 
8016: βδιωυοὶ 'β φηραροδαὰ ἰπ οἤδγίηρ (ῃ6 Βδοσ! ἔσο 
ἀυγίηρς τ Βῖοἢ [86 ΤΣ] ΒΕ 65 ΡΡΓΌΔΟΪ. ΠΟΆΓΟΥ πὰ 
ὨΘΆΓΟΓ, [ΗΓΆΘ] 18 ΑΙ Πρ ΟἹ ϑιηγιο}᾽ Β ὈΓΑΥ͂ΘΓ [ῸΓ 
186 [γ᾽ 8 Π6]ρ, ἰογγῖβα ρμθ8]8 οὐ ᾿Ππὰη]ου Ὁ] ἸΟῪ 
ΟὯΘ 86 Υ Δηοῖ, {μ γ Υ (ἢ 6 ΡΠ 1] 1β1 1 08 ἃΓΟ ΘΟὩ- 
ἴυβοὰ δῃ4 οοπίουπαρα (οοτὰρ. “408. χ. 10), (Π6 
ἐδ ῖκο ἰο Πχΐ, (μον ῥδη 18 ἰτυκίγαίθα.---Ἶ 6γ. 1], 
ΤὨΘ τρθῇ οὗ [ηγϑὸ] ΠΟΤ δάνδπορ ἴγομι ΜΊΖρβἢ, δηὰ 
ΡῬυγδβὰθ {Π|6Πὶ 88 [ὮΓ 85 ὑπάον ΜΒείλοιν -- “ Ἠοιιβθ 
οὗ ὑπ6 Ἰδὰ οὗ οὗ {Π| πηοδάον, (πὰ 8614. 408. 
ΑἸΔΥΙ. 2, 2: Οσττα. Α ρῖδοθ οδ)])οὰ Οὔγγα ᾿δῪ 
βοίπϑοῃ Ψογίοο δπὰ Βοίμβμβθδη; ν. Βδυον (4 
6α,, Ρ. 178, ΒΕ. 168 54.) (ΒΚ {δὲ 1ἰ οομ]ὰ ποῖ ὃ6 
{π18 ρ'αθθ [Ὁ τοπιδῖὴβ δἱ ᾿θαδκί ἀου  }}.---Αἴὸν 
1118 γἹΟ ΟΥ̓ ὙΔ8 ἃ ΤΩ ΟΠ Πποηὐ Ἧ88 βοΐ Ἂρ ἴῃ 
ΓΕΙΠΔΟΙΔΌΧΔΏΟΘ οὗ ἴΠ6 ἴ]Ρ οὗ (6 1,ογὰ {Πόσα οχροϑ- 
ΤΊΘΩ τι 6] βοὶ ἃ ΤΠ ΘΙΏΟΓΙ 4] βίομθ Ὀοίνθοη 
Μὸὶ δῃηὰ δῇεπ (““ Τοοιλ," Εἰ 6 Γ ἃ Ῥσγοχηϊηοηΐ 
ΤΟΟΚ- ΣΙ ΔΌΟη (οΟΠΙΡ. οἷ. χῖν. 4) ΟΥ ἃ ρΪδοδ βἰϊ- 
δἰ οἢ ἃ ογὰρ πρᾶν ΜΙ ). ΤΟ παπὶθ δεπεξεν 
[“ἰοῃθ οὗ Πο]ρΡ᾽], ψϑιοῖῦ ἢ σίνοβ ἱΐ, 18. δἱ 1116 
ΒΔΙῺΘ (1πη6 Ἔχρ  δἰπρᾶ: ἘΠ ΙτΒοσῖο δῖ ἴ86 Τωοτὰ 
ΒοΙρϑᾶ τι2.--ΤῊ!Β ψαϑ (ἢ 6 {Πδη κερὶ νης ἴῃ {86 
ὩΒΓ.Θ οὗ (Π6 τΠΟῸ]6 ῬΘΟΡ]Ο 88 ΒΏΒΜΟΓ ἰ0 {Π6 ΤΟΥ Ὰ 
ΔΗΒΎΘΓ, (ἢ. 6 ΒΟΟΟΙΡΔΏΥηρ Θχρ]δηδίΐοη οἵ (μα δοὶ 
οὗ ἰβδηκβ. Τῆιο “ ἢ Ποσίο ᾽" ροϊηίδ ἴο δμ6 ἔβοϊ {παι 
1818 νἱἹοίογυ αἱὰ ποῖ σοτρ]θῖθ {μ6 ἀθ] ἔνόγαηοο ἔγοιη 
6 γόκο οὔ (μη6 ῬἘ1]Ἰδηοβ. [ΘΙ] μαυβοη που]Ἱὰ 
οχρίδίη ΕΌΘΠΘΖΟΣ 88 - “τ ἷ8 Ὀ6 πὶίλοδ (Ἴ)) (μ αὶ 
ΨΔλνοῖ μαίῃ ΠοΙροα πε."-- ΤῊᾺ.].--  εγρ. 18, 14, 
βἰϊθ {π6 ΒΆΡΡΥ γεδιάίβ ἴου ἴβγϑϑὶ οἵ (18 ψ]οίοσ 
ΟΥ̓́ΣΡ {πὸ ΡΠ ]]Ἰβιποα, σαπρὰ πὶ] ῃουΐ 8 .Π6 
σοηάογαηϊ μὴ οὗ ασοὐδβ μαπά. Εἰτγβέ ἰβ πιθηθοηθά 
16 λυπιβίαξίοπ, [ΕὩρ. Α. Ν. ““Βυραυοα "] οὗ {μ8 
ΘΠΘΓΙΩΥ͂, 1 ΟΟΠΒΘ]ΘΏΟΘ οὗ (Π6 ΠΊΔΠΠΟΥ ἴῃ ὙὨὶΟἢ 
(818 ὙἹΟΙΟΥΥ͂ γ88 καϊηθα. Ὁ, ΤΊ 18 [μθη ἀδοϊατοῖ (Πδί, 
ἴῃ ΘΟΠΒΘΑΊΘΏΟΘ οὗ {μἷβ υἱοίογυ, (ῃ6 ΜΙ] ει ΙοΒ 
Τη8 16 ὯΟ ΤΟΣ Βθσἢ ἱπουγβίοπβ Ἰηΐο (86 οοπείβ οὗ 
Ιργϑθὶ. Τδ 10] ης; ΟΓΒ : “ δηὰ ἴμ6 ἢδπά οἵ 
(6 Τοτὰ τϑ δρδῖηβί (μ6 ΡΒ βέῃηο6 4}} (Π6 ἀδγβ 
οἴββαπιιοὶ, ἢ ΓΘ ἱπυρτορ εν τοβίσϊ οἰθὰ ἰὸ ἢ 6 ρεγὶοα 
οὗ Ηἷβ δοίτγϑ ἠυάρθβ!ρ ({γτα, Βγοηί, Νάρο]βθ. 
ΗουΣ. Χ]ΙΠ]. 403 Βα.) εκἰποθ βδιημ6), ἀοοογάϊηρ ἴο 
ψοΣ. 1ὅ, υα Ιβγαοὶ 8}1 {ἢ ἀαγβ οἵ μἴβ 16, 1Π6Υ 
τηυβὲ Ρ6 υηαοτείοοα οὗὨ ἢἷβ Ψ}0]6 ἐῤίο-πιε. Τλυτίης 
ὑΠ18 (ἰἰπι6 (ῃ6 ῬὨ1]βῦποβ σοπ θα ἰ0 ΟΟΟΌΡΥ [6 
Ιδηὰ (ἰχ. 16; χ. δ; χὶϊὶ. δ, 13), (ποῦρσἢ (16 οσοα- 
Ῥδίϊοι γγ88 ὑθυτὶ ΟΥ8}}} τοι γὶοίοα. Τη6 οοπίϊηι- 
866 οὗ ἴΠ6 ῬὨ 5 πη ΟρΡΡσθηβίοη 18 ΤΥ ΝΑ οκοιν 
ἴῃ {Π686 ὙΟΓΩΒ ἐπ ΘΙΏΒΟΙΥ ΘΒ : “(16 μαμὰ οΟΥἢ 1,οτὰ 
γγ88 δρδίηβί ἴη6 ῬὮΣ] 168, οοἴωρ. χὶγ. δ2. Αἴοσ 
1Π|6 νἹοίουυ δἱ ΜΊΖΡΑΒ {Π6ῪΥ οουἹὰ σαὶ ΠΟ πιογό 

4.[Τηο ποτὰ ἤδγο ϑιηρὶ οὐϑὰ (}}»}2). ταϑδηίης οὐἱ κί 8}}Υ 
“τὸ ΒαΤΊΠ]6," [8 αἶδὸ ΚγθαῦθΠν ϑοαὰ ἰπ [η9 β6η8β6 οὗ 
“ραδάπο," δηὰ ἴν ἰ5 Ὀϑέίοσ κὸ ἰο ῃπαἀογβίδης 10 ΠοΓΘ, δπὰ 
Ὡοὶ, ἃ5 ΕΥΑΓΏΊΒΠΗ ἰδῖζοβ ἰὐ, ἴῃ 6 θ6ῆμβο οὔ απ} ἰατίοη 
Τγουῃ ὑποὶν ρογοδρείοη οὗ [6 τηϊγοῦ] οι" ἱπτογυθητ ἢ οΥ̓͂ 
ἀοα.--Ἴὴ ἐῃθ. δοηίθηοθ [ἢ 6 τΟΓΩΒ “ οὗἩὨ ὑπ ΘΛΘΠῚΥ ᾽ ΔΙΘ 
ποὺ ἐπ ὑπο Θογτῆβη, ὈγοῦΔὈΪν ἔγοτῃ ἰν ρορταῃ}} 64] ΘΥΤΟΣ; 
1.0 5ΞΘΒ6 ΓΘαΙἶΓΘΒ ΒΟΙΘ ΒΟ} ἰπβοσγίίο.-- [κ.} 
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ἐεγτίίοτν, δ ἴῃ 15γ8 618 θα. 168 πὶῖ ἴπαπὶ, Βου- 
ἜνῸΓ τὰς οὗ 116 Ἰληὰ 186Υ 5.}}} 1614, 1π6 μαπά οἵ 
{86 Ιμοτὰὶ νγα8 μι σὨ Υ ἀραὶπδὶ {Π6 1 Β0 Ἰοπρ' 85 δ8- 
[0.6] ᾿ἰνθα, ἐπογοίοσο ἀυτίηρ 60} 8 σεϊ ζῇ δἴθο, 
βίποο βδιηιβὶ ἀϊθα ΟὨ]Υ͂ ἃ βμοσί (πη Ὀοίοσο ὅδ] ; 
(86 ΒΕ6ΙρΡ οἵ ἔϊο ᾿ωογὰ δραϊμϑὶ (6890 ταὶ οϑί 1068 
οὔ (6 ἰαπὰ οοπιϊπυοὰ ἀυτίηρ βϑιαμθ]β 11 {6-ἰ1π|6. 
ὅθ Ιπἰγοαυοσίίζοῃ, Ρ. 9 54. ἃ8 ἰδ ᾿π1πιαίοα (16 
τη οαϊαίηρ Ροβ 1 οἢ γμΐοὴ βδπιαθὶ ἴῃ (μὴ8 ι 
880 δβϑυπθα Ὀοίνγθο (οα δηὰ [86 ῬΕΟΡ]Θ οἵ [5- 
ἐξ τ 88 ἐν Γορτγοβοηίδινο δά ἸΠΙΘΕΣ ΟΕ. 

οσ. 14.,ἃ οὐπβέφιεποε οὗ (6 νἹοίΟΥΥ ὙΓ88 
[Π6 τοχαϊαῖηρ οὗ (Π6 οἰϊἦοθ. ΒΟ Ὀο]οηροα ἰο {86 
Ιαπὰ οἵ Ιβγαοὶ νὴ {86 ἰοτττοΥὶο8 Δρρογίδίἱηρ ἴο 
τοῖα, γί οὐ ἰ6 ΡΣ ]1ϑι1πθ ἔγοπίον το ΕΚτοη 
ἰο ἀδί. Τῆθθο ὑπο οἰι68 ἀγὸ ποῖ ἱποϊυάοα, θυΐ 
᾿πάϊοαία οἡ (86 ΡΒ] ϑιη6 β146 {π6 ἀϊτθοίίοη δηὰ 
Ἰϊπλ1 18 οὔ (Π6 δρᾶοθ ἴῃ τ οι (Π6 [ΒΓ 6} 1068 τοραίϊποα 
{π|6 Ἰοϑὲ οἰτ68 δά ἰοσυϊοσοβ. ΤῊΘ ΒΘΏΒΘ ἷΒ: “[5- 
Τ86] γοοονοσγοά {Πποῖνρ οἰ[68. σι βίοι ἰΔῪ οὐ μ6 Ῥ}ι]- 
18 πθ Ὀογάθγβ, γθοκοηΐϊηρ {Ππο080 ὈΟσάοσΒ ἔγοιῃ 
᾿Κτοῦ ἴο (δἰ (860. ἜΠΗ}: ΕἸἾΠΔΙΠΥ, 8 οου- 
ΒΟ]ΌΘΠΟΘ οὗ {π6 δραϑθιθηὶ οἵ (6 Ῥἢ1] 1 β. 168 γ88 
{(π6 ρέασε δείιοεοπ, ἰβγαεὶ απαὰ ἰδδ Απιοτὶϊε8. ΤὮεβο 
“ΓΘ τχρηϊοηθα πο, θθοδῦβο (ΠΟΥ͂ ΟΓΘ ἴῃ {86 
τορίοα ἴῃ αιοϑίίοῃ παχὺ ἰὸ (86 ῬΒΠβποβ {80 
τ μι 1οϑῦ ΘΠ ΘΠ1168 οἵ [5Γ86], ΘΟΙΏΡ. Φοβλι. χ.; Φυάγ. 
ϊ. 84 μα4." (Τ ΘὨϊ8). Αοοογάϊης ἰο ἴδ6 ]Ἰαἰίοῦ 
Δήβαο (παρ΄. 1. 84) [ΠΟΥ “ΘΒρΘοΙ ΠΥ Ἰογοθα [86 
ΔὨΪ 068 Ὀδοῖς οι οὗ [6 Ρ]ίη Ἰηΐο [16 τηουμίδίηβ᾽» 

(6}}}." 
γοβ. 156-17. ΒΥ ΥἹΟῪ οἵ ββδιηθο]} 8 

7ιαϊοίαὶ τοοτὰ. ον. 156 ρῖγοιβ {86 ἀισαίίοπ οὗ ὨΪ5 
οἴἶδοσ; {πδὺ {86 Ἰαἰΐοσ ἀδῖοβ ἤγουῃ (ἢ ΑΥ̓͂ οὗ ΜὶΖ- 
Ρδὰ (Κ α}}) ἰθ ὈΥ ὯῸ τηθϑὴδ οογίδίη: Ὀὰὶ 118 ῥτο- 
αἶβθ σοι πῃ θησοιλθηΐ 18 οἱ δὲδιρα. Αἰ τμ9 ἄανα 
οὗ δία ᾿ἰ{6 ἀοῃοίοβ {μ ρογϊοα ὑρ ἴο 18 ἀθδίῃ. 
ΗΒ βοῃβ ἡ γο Ὠἷ8 δϑαιβίδηΐβ ὉΡ ἴο ἴΠ6 δβίδ] 18ἢ- 
ταθῃΐ οὗ {μ6 Κἰῃησράοῃ. αυσίηρ 5640} 8 σονοσγημλθηΐ 
μ6 Καρὺ υπομδηρθά [86 ροβιἴοη οὗ δ ργορβοί, 
ΜΠηΟ ΘΙΏΡΙοΥθα {6 δαί ου υ οὗ ἰδθ ἀΐν!πα σ1}} 
ἴο Ὁ (Π6 αἰγοούοη οὗ {86 παίϊοηδὶ [ἰἴθ, [Π6 τηραϊ8- 
της ΡΥ ΒΟΥ ροβ᾽ οη θοΐψοοι αἀοα ἀπά (6 Ρθο- 
ΡΪο; Ναὶ 6 ἶν, ἃ8 ἰαϑὶ Φυᾶχο, πο]ὰ ἴῃ ἢἷ8 μδη8 
{16 Ηἰρῆοβε οοηίγο] οὗ (89 ἐβθοοσδοὺ δηὰ (ϊιὸ 
πσάοιῃ. 
ἼΩΝ 16584ᾳᾳ. Τὴδ ταν ἐπ υλιοῦ ὧδ μι πι|οα ἰδδ 

(ἀπιϊο8 οὗ ἰμ6 οἱἶεθ. ΗἨδ πϑηΐ του πα ΟΥΟΓΥ͂ γε 
μοϊάϊηρς οσατέ ἃὲ ἰῃτϑο ρίφοοβ : Βοί οὶ, ΟΠ χαΐ δα 
Μίζραῃ. Το σΟΤΘ δ ἴπ6 βῆ ἰ1π6 ΠΟΪΥ͂ 
Ῥίδοσβ, ἰὴ προ Φομονδῇ γγβ ψΟυβρΘα, τ ΘΓΘ 
{Ππογοίογα [86 ρθΟρ]6 οουἹα ὈΘ6 ΔΟΓΘ ΘΆΒ}Υ ῥτουρδι 
ἰοοῖθοῦ ἢ ἰαυ6 8586 }}}}}}65, δηα ἴΠοΕ6 το ἀ6- 
ΒΙΓΟ 16,41] ἀδοϊβίοηβ οουἹὰ ποῦ Θϑϑ ΠΥ πθαὶ 
ϑ'δηλθὶ. Ενγα 8 βυρροκϊοη [Πδὶ βατημοὶ νἱδιιοα 
ΟΠ οὗ ἐμι686 ΡὈΙδοθθ δὲ ϑδοὴ οὗ ἐμ ὁ δηηυ 8) 
ἴδαβίβ 18 τ ΤΊΥ οδ]οοϊοὰ ἴο ὈΥ Τοπΐυθ, τ 
1μ6 τοιλλτκ “ ἰπδὲ δἱ ὑπαὶ {{πὴ6 ἐκετς 88 Πδγα] 
ἃ τορυ]αν ἴθδαι." ὙὩΤηὸ αποδίΐομ ὙΠΟΙΠΟΣ (ἢ}18 
αὐσαὶ νᾶθ ἰμ6 οἱά ρῥἷδοθ ἴῃ [86 Φογάδῃς-ν]θ 
βοίπτοοῃ [9 Φογάδῃ δηὰ “οϑγῖοδο (Φ90βἈ. ἰν. 19), 
ΟΥ 86 οΠθ βουϊινγοβί οὗ ΒΒ ]Οἢ ὭΘΆΣ ἴπ6 76 Γυβ8- 

4 [Το π8Π|6 “ΑἸ οΥ ίο " ἰᾳ χίνϑη ἴο γαγίουβ ἰγἰ Ό9 5. οἢ 
ὈΟΓΉ 5465 οὗ ὑῆθ Φοσάβῃ, δηὰ δὲΐῇου ἴῃ σβὺθ ψ88 8 
γεϊαοὴν οχίθη θα οὁΏ6, ΟΓ [ἢ 6 ὨΔΙῺΘ ἰ3. Βοπηοίἑ Π165 5648 ἴῃ 
ἃ ζοηοταὶ Μ͵ΟΡῪ ΤῸΓ [6 ἰπΠΔὈ ἰδ 8 οὗ Ῥαϊομιΐπο. ΤῆΘ 
ὙΟΓα ἰβ. ὨΟΥ ΚΘΏΘΓΔΘΙΠΥ πο ἴο ΤΘ8 “Του πίδί ΠΘΟΓΒ ᾽" 
(Νυπι. χίΐ. 29). ἀμ ἰθα ΌΥ Βοπηθ βιιρροβϑὰ ἴο δὃ6 8 Ἰοοσαὶ, 
ΤΑΙΠΟΥ ὑδη ἃ ὑΥ 08] αἀοδίχηδιίοη, Ὀὲ ἰη Φυάκ. ἱ. 84 (ἢ 6 
Ατηογίῦ65 βοϑῖῃ ἴἰο Ὀ6 ἀνγοί!ογβ ἰῃ ὑἢ9 Ῥίθια, Ρ ΘΏΠΙΥ͂ 
[ΠΟΥ ἢ8α Ὀδθἢ δὲ ΜΓ ὙΠῚ 0 [9786] 005 ὈΘΙΟΓΘ 6} 
τιοίογν.- - ὰ.} 

Τεπι τῦθς ἐΠΟΝ 7114 (Θουϊ, χι. 88; 1 Κίηρ ἱϊ. 
1), πιυϑὲ δ6 ἀφοϊἀοα ἴῃ ίᾶνοσ οὗ ἴμ8 ἔοστμοσ, [Ὁ 
16 γϑαϑοῦ ἐμαὶ βδιῦυθὶ που]ὰ ΘΟΓΔΙΏΪΥ ομοοέθ 
[ῸΓ δυοῖι δβϑοσα Ὁ]168 {ἱμ6 ρἷδοθ τ] οὶ 88 οοηθο- 
οτγαϊθα ὮΥ̓͂ ἐϊ8 ἰβύοσι δὶ δεβοοϊδίέοῃ διὰ 1ΐ8 τοὶ!- 
Ἰοὰβ ἱπηροτίδῃοθ. Τῇδ ογάοσ οὗ [πὸ πϑηλθθ ΒεσῸ 
οὐδ ποὶ σαζσδηΐ υ8 ἰῃ ἀοοϊαϊηρς (611) ἴῃ ἴδνογ 

οὗ (86 οἴδον, [06 πογίβεσῃ ΟΥγχα].---' ΘΓ ἰχ ν 

[Επρ. Α. Υ.: “ἴῃ 4}1 ἰμοβο Ρἰδοθβ᾽Ἶ τουδὶ 6 

ἰδίκοῃ δα ἰΪοοῦὶ ἀοουβ., δὐὰ ΠΣ δὲ Αοο. ραδσίο]ο. 
ΤΆ σδῃποῖ Π6ΓΘ σηθδῃ “ΠΘΔΓ.ἢ “1 18 υϑοὰ ἱπαορὰ 
ἴἰο Οχργεβθβ {86 ργοσίπιϊν οὗ οπέ μίαοε ἴο αποίδεν 
« ὑαρ. ἷν. 11,1 Κίηρβ 'χ. ο αδα ἈΝΝ ἀν οὐ 
οἵ {Π]ΠρΒ ΟΥ ῬΘΣΒΟῺΒ ἴο ρεέγδοηδ, Ὀαῖ ἠοῖ (δὶ τ] ρα 
ΟΥ̓ ῬΘΙΒΟῺΒ 8.6 οἰοδα ὃν ρίασενυ, ἴοΥ Μ᾿ 1ΟΒ πὸ δηὰ 
ΟὨΪΥ͂ ΚΣ οὗ 3 (988. χχῖν. 26; δυσκς. χνλἹ. 8) 

(Βδιιομεσ).--- ἐσ. 17. Εσοῦὰ ἢΪ8 εἰγουϊία Βαπιυοὶ 
Τοϊαγηρὰ Αἰ τγαγβ ἰο απιαὰ. Ηδρτο γγ88 ἢ18 ροστὴ8- 
πρηὲ γεδίεηοδ ἃ8 μου οϊάοσ. [ἢ σοθρθοὶ ἴο Ὠΐβ 
σοῦΐς {Π6γο, 6 δύο ἕο γιοῦ βίἰδίθηλοηίβ: 1) ἮθΘ 
εοϊθᾶ 89) ᾶᾳμο, πίιθῃ μ6 νγαϑ μοὺ δυβοηΐ οἢ 15 
εἰγουϊς, (Οα ὥϑὥ, Ἐν. Οτ., ὃ 138 α; “16 ἅ 
οὔτπ Ῥογῆ, Ὀθοοιμθβ ἃ ΟὨΪΥ ἴῃ Θϑχοθρί οὔοθ 
ἴῃ 1 ὅδ. νἱϊ. 17.) Ηἰ8 Ἰυαϊοῖα! ἸΑθΟΥΒ 6 ΣΘ 
ἱμογοίοσο ὠπέπέεγτιρίςα, 2) ΘΠΘχΘ Β6 Ὀθπὲ} δῃ 
ΘΙῖασ ἴο ἴδ Ἰιοτᾶ.--ΤῊς ῥγϊοριμβοοὰ πδὰ ἀ6- 
οἰϊηθᾶ, 116 σϑῃίγαὶ βϑποίιατΥ Ῥ88 ὈΓΟΚΟῺ ὑρ :; 
ἐπδίθβα οὗ {πΠ6 ]οοδ] δηὰ 1.6 ἱπβε  α]00.8]- ΡΟΣΘῸ 
υπἰηρ Ροΐηῦ ἱπ ἴμ6 ΒΙφῃ-Ρτοβὶ, ββδηλαθὶ ἤοστηβ 
ἴτοϊῃ ΠΟΥ͂ οὔ ἴθ {86 τοϊριουβ 18 δηα βοσνῖοθ 
8160 οὗ [βγβ86] {π6 ῬΟΥΒΟΏΔ] οθηϊτ Ὀ 
αοὐβ ομβοΐοθ δῃηὰ ρυϊάδῃοθ. Ηβ ργιθδεϊν ἐπε τή 
οομί 65 Δἰοὴρ τι ἷ8. Ἡμαϊοίαὶ, ὈοΐΝ οι γδορα 
8ΔΠα Ββυρρογίθα ὈΥ͂ [86 λοίϊοαΙ. Βοαϊάοα (89 
ΔΙΤΟΒαΥ-Οχ ϑιηρ ΠΟ] δἰρίος ὙΠΘΓΟ ὈΓΔΥΟΥ δηᾶ 

1ῆς6 ᾿οτο οἤπσοά ἰο αοά, 6 τηδῖζοβ λὲδ σεϑὶ- 
ἄδποῦο ἃ οἴδοο οὗ π υβῃΐρ. 6 αἀἰγεοίίοπ αηα ὕμγ- 
ἰλέγαποε οἵ ταδίίοσβ οἵ το] ρίουβ 1116 δῃα ποσὶ 
Ϊἴ8Β ἱπ πὶβ αλβ. ΗἩνίηρ οῇεοίοα ἃ ἀοσουξῆ 
τοϊοσγτηδίΐοῃ οὗ {ὑπ ἀθαρ-βυη κοη ὑμοοοσγαϑίῖς 116 οα 
186 Ὀαβὶβ οὗ {π6 τοῃθοα τοϊαϊΐου Ὀείσθοη Οοὰ 
Δα (Π6 ῬΘΟρΙο, 6 ΠΟῪ ρΡγοοθθὰβ ὙἹρογοῦβιν 
88 Ἰυάρο, ῥγἱεβ πὰ ρτορ οί, ὑο δωϊώ ἐ ὦρ αὐά 
βηιδὴ τι οῃ (λ18 Ἰουμαδίλοῃ. 

ἩΙΒΤΟΕΒΙ͂ΟΑΙ, ΑΝῸ ΤΗΕΒΟΙΟΟΙΟΑΙ͂, 

1, Οη {μ6 πἰρηΐβοδηςα οὗ ἰπ6 διιση-οῇετίπ δ ἃ 
ὡδλοῖε οἠεγίπσ, Β66 ἢ νοσ. 8. [1 18 186 δαογύβοΐωπι 
ἀπ οὐ σύν {αερσαιίο ΒΒΟΓΙ ΒΟ, ΟΥἩ Βδουϊ ῆοα οὗ βοὺ- 
γἱ 6], βίηοα, Ὀγ 186 σοι] οῖθ σομβοογδίοη οὗὨ (ῃο 
δηΐπλαὶ, ἴὰ ἀδηοίοθ, Ὁ. (μ6 ἱπάϊνιἀυδὶ δπὰ ἰῃθ 
παίΐου, ὑμ6 οοαρ οί οοπβοοσαίΐοη δπὰ ἀθυοίΐζοη 
οὔ π6 στ ο0]6 11{6 ἰο {Π6 1, οτὰ. Τμο Ρυτη Οβοτὶης 
[88 ἃ Ὀσορ  ἰδίοτῦν βἰρτ! βοδηοα ἴον [ἢ 6 ΟἸΓΟΓ ἴῃ 8 
πρταὶ ὙΓΑΥ (ποῖ, Βονγονοσ, ἱπῃ τοσρθοὶ ἰο ρϑγίου- 

ἈΓ Οἤδηοοθ ψ οὶ σα υἶγ6 βσρθοΐβὶ οχρί δι! 0}), οὔ 
Ὑ1Οἢ 806 ΟΟὨΪοΡ ἰη ΗσιΣ., 1. Ε. Χ. 635. Τί 
ἔγοβῇ, ἰθῃμάοσγ, βιιοϊκίηρ ἰδ, συ ΐο 'γὰ8 υϑοὰ ἰπ 
106 οἥογίηρ δἱ μρύλανς Ἧ88 ἰηἰθηἀοῦ, ρΟΓΏδΡα, ἴο 
Βοὶ ἰογίῃ μὸν {π6 ῥθορΐθ, πουσ-οση ΟΥ̓ {Π6ῖσ οοῦ- 
γψοσβίοη, βῃου]ά, ἰη {Π6 ὅγοι ἔγεβῇθθθ οὗ ὑ[Π 6} ΠΟῪ 
116, ἀοάϊοαία {μποιυβοῖ γα τ ΒΟΥ δηα παν] 6 ]Υ 
ἴο ἰῃο 1, τά, ἰο 6 Ηἰ8 ῥγοροσὶν δηὰ βοῦν Ηϊΐπι. 
ΤῊ οοῃ)υποίίοη οἵ {μ6 Ὀυγη-οἸδγῖτρ τὶ ἢ ῬΓΑΥ͂ΘΓ 
ἦθ Ἰσυηά ρα οη ἔδ6 ἔδοεῖ, [μδὺ ὈΟΪΒ ΟΧΡΓΤΕΒΒ [ἢ 6 5816 
αἱδροδίἑνοη οὗ οοταρ]ο θ οοπϑεογαίίοπ οὗ [16 ποαγί ἴὸ 
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2. ΤῊΘ ἐμῷ μθιτέω Υ ᾿ {πὸ ν πὶῖ ργαψον, 
ψλϑ οὐ ίοῦ ἴδ τ ὈΥ κ καμὸ 
(48 ἰουμοσὶν ΟΥ̓ Μίοθοβ, ἔχ. χνἱῖ. 9; χχχὶϊ, 28 
854.), (Βουσῃ ΒΘ Ὑ88 ΒΙΩΡΙΥ ἃ [ουϊΐα, δῃὰ ποῖ ἃ 
τἱοδέ , [Ὁ0Γ ἢ6 δοίθα 88 τη ϑῦϊδίοῦ ὑείπσοοη ἀοὰ δηὰ 

Ι ἰς Ὀγ νἱσίμο οὗ Ηἷβ ργορβοιίοδὶ) μα γδοῖοσ 
διὰ ποῦ δίοθθ. Ηδ ἱμοσγοίοσο Β|1οὰ (μ6 οδῖοο 
οἵ ρυοθδὶ ἴῃ δῇ ΘΧΙΥΒΟΓΟΙΏΔΙΥ ὙΔΥ͂, ΒοηΐΘΠο6 οὗ 
τοὐοοοη ΒΥ ηρ ὈΘΘῺ ρϑαθθα οἢ 118 ἰαραὶ ἱπουχὰ- 
Ὀεπία. Οη ϑ'διμυθ] Β ΤΌΣΟΣ ῬΥΙΘΘΌΥ ποσὶς ἴῃ 
οὔογίης ββοῦ ἤσοβ δὺ [86 ΒΟΙΥ ἢ οὗ 1809 ἰ4ηα, 
ΟΡ. ἰχ. 12; χ. 8; χὶ. 1δ; χὶ. ὃ 544: χνϊ. 2 
8η4ᾳ. ϑ84π)0.6] ὀχοσζοῖβοά {μ6 ῥγίθδι Υ Τὰ ποϊΐοη οὗ 
ῬΓΆΥΟΥ δηᾶὰ ἱῃίθσοθθαίου ΘἰθοΉμοσο, χὶὶ, 16 βαᾳ.; 
ΧΥ. 11, 88. 

8. [ἴπ 186 ρνοσίοὰ οὗ [86 Φυάμεθ [89 ργορλείϊο 
πΌΓΚ Ἧ88 ΟΟἸΙΡ] οί Υ {τι 186 δἰ ηρ]6 δχοθρίοη 
αἵ Πεῦοσϑῃ, 7υὰᾳ, ἦν. 4 544.) βοραγδαῖθ ἔγοια {86 
ἡνάϊοϊαί, ἀλλα (86 ΤΟΥΤΏΘΙ 8 88 88 δὔδογροα 
1 ἰδο ἰδιίογ; Ὀοὶῃ δῖὸ δμαΐη υπ ρα 1 [Π|6 Ραύβοη 
οἵ βδιηιο!, ἴῃ ὑμδὶ ἢ6 (18 Βῃονβ ΠΟῪ ἴΠ6 Ἔχίθση δὶ] 
κυϊάδῃοο οὗ [μ6 σονυθηδηΐ-ῬΡΘΟΡ]Ὲ σδῃ δηὰ ουμρμὶ 
ἴο Γοδὺ Θββθῃ 18}Υ ΟὨΪΥ ΟἿ 8ὴ ἰπίο τ], τοὶ σιουβ-]6- 
ἀβανηυ τον “ΔΑ8 ἢ6 15 [8 {Π6 ΤουηαοΓ οὗ {Π6 
ἱηρήοτα ἴῃ 18 σοεηυϊηθ ᾿ΠΘΟΟΥΔΙ͂Ο ἔΌΓΤΩ, 80 ἰβ 18 
Ῥγοθ Υ πογκ αἷδο [μ6 ργεραγδαοη ἴοσ [86 βουγ- 

ἴησ οὐ ο ἰο το 1.6 ουὐ]ζαβ αἰἰαἰηορα ἴῃ 
δες [λαν110- Βο]οτοηΐο ρογὶοα : ἃ τα Ὠθόραβα 
ἰο Ὀγοδὶς στιὰ (Π 6 Ἰλτ-ορροδίηρ ῥγἱθαιποοά οἵ ΕἸ] 
δυὰ Η18 σϑοθ, πὰ ΟΥΩΟΣ (πὶ {16 ΘΒ δ Ὁ ΠΡ τ θηϊ οἵ 8 
ἅπ|ὸ Ῥγίοβίμβοοα, 85. ἰὺ 8 ὩΘΥ-ἰΟσαθὰ ὉΠΔῸΣ 
Ῥανίά δι βοϊομπιοῦ, ταΐϊρηΐ Ὀδϑοοίθ ροββὶ Ὁ]6᾽ 
(Πᾶνοσγῃ., Ῥοτίοβ. δεν δὲδὶ. ΤΠιοοἰ.)Λ. ὙῊΘ Ὀαβὶ5 ἴὺσ 
1818 τδβ ψίνθῃ 'π (Ὠ9 1,8 ᾿ίϑε]ζ Ὁγ 1(9 ἰοδοβίηρς 
οὗ [86 ἰάθ4] ρυϊθδιποο, σμῖοὴ ὰ8 ἰὸ μπᾶ 118 
τοἈΠζϑίίοη ἴῃ (μ6 ὙἹ80]6 ΡΘΟΡ]6, οοιαρ. Εχ. χἰὶχ. 
θ: “Ὑα 584}} 6 ἴο π|ὸ ἃ Κιηράοιη οὗ ρῥχίθβία."" 
κε Μοδδβε, γῆο ἀυγίηρ [6 βουθῃ ἄδγβ οἵ (Π6 
Οὐηβθοσδῆοη οὗ {δμ6 ΠΠαΥ Ῥγϊοβία, αοίθα 88 
Ῥτοδὶ (Ἰμον. υἱ11.), δῃὰ πὶι ἢ ῥσλθβὶ !ν μοι οη ἰη- 
ἱεσορα θα ἐὸν {16 ρϑορὶς σι [μΠ6 [οτὰ (Εχ. χν]].; 
Χχχὶ!, 81, 32. Ῥα. ονἱ. 29), 8Βὸ βϑδιηπμϑὶ 880, οὔ 
ἔπ στουηὰ οἵ {18 Ιά64] ῥυϊθρίμοοα, βοβθ θββθη- 
[18] 6ἰοπιθηὶβ ΤῈ ΓΘ Αἰ ΏΘΟΘΓΟ αηΐοῃ 8η ΘΟΠΙΠπΊ ὨἸΟἢ 
πὶ} αοὐ, [μ6 ταϊριὶ οὗ ἰδ: τἢ, δηὰ τπ6 αἱ ἢ οὗ [Π6 
Ηοὶν» ϑρίγιι δῃὰ ἐμ ροῦοσ οὗ ργάσϑγ, μβαά 1} 8 
ἀἰνη πο γερίνοη τίρμί, ὑηᾶάοσ οχἰβίϊηρ οἰγοαπ- 
δίδῃοοβ, Ὑ ΒΘ {86 ᾿ηβιαοη οὗ 186 ῥγιοϑιποοὰ 
μιδὰ δηκ δπὰ Ἰοῆ 6 ἰθυσῖ ]6 καρ, ἴο ἀϊβομαγμο [Π6 
ἀυΐοθ οἵ (86 ογἑ ΠΑΡῪ ῥτεϑιοοά ἴῃ βδογίῆσα δπὰ 
ῬΓΑΥΟΣΓ; δηὰ {π6 γβί Ὄχογοῖβο οὗ (ῃἷβ ὑγῖθϑιὶ} 
ΟΔ]]ΠἸπρ, ἴο γοργεθθηΐ [πΠ6 ρθορὶϑ βϑίογσγε αοά σία 
ἸΠίΘΓΟ ΒΘ ΟΠ 84 ὈΣΆΥ͂ΘΓ, γἯ͵ἮἢΝὃ8 δὶ ἰῃ6 γοαποϑῖ οὗ (86 
ῬΘΟρΙΘ ἐμοπλβοῖνορ τὸ ΤὨσουρῇ εἶπ δα Ὀθθη 
ἰογηθα ἴο ἀοά. 8.666 (86 ὑπο-ίο ἃ ἐθϑιϊ πη οηΥ οἵ 
ἴδε Βετίρίατο ἴο ββδιημθ! 8 ΡΟΥΘΣ ἴῃ ῥγαγοσ, ῬΒβ. 
Χεῖχ. 6; 7εγ. χν. 1, πὰ οοιαρ. ϑῖτ. χ]νὶ, 19 βα6. 
ἀβ ἴο κἷβ βυρεδαιθηΐ ρσγαγίηρ, 866 ΥἹἱῖ!. 6; ΧΊ]. 
16-23. χν, 18. 

4, ΤῊ πιοηατηθηΐ Ὀοΐποοη ΜΊΖΡδη δη β5ῃθη 
ΤΕΡΓΘΕΘη8 8Πη ἰτηρογίδηϊ ΘΡΟΟΣ ἰπμ (Π6 ΠἰΒίΟΥΥ οὗἁ 
δαιηποὶ, ὙγΠαί ἢ, δῃὰ (πτουρὰ Ηἶπὶ ἴπ6 [ωοτὰ, 
μια ΒΠΠοσίο ἀοπα ἴοσ [ΒΓ86] βέδιηρϑα ᾿ἷπὶ 88. 186 
τοδὶ τϑίοστηοῦ οὗ ἐπ ΤΠ ΘΟΟΥΔΟΥ͂, δηα βοουγοα (86 
Τοκίογα οι οὗ ἃ απἰίθα πδίϊ θη] δηα ἰῃϑοογδαῖῖο 
᾿ϊ ἰπ ἐν πη ἀδιηθηία] οΠαγδοίογ βίϊοβ, δὰ οὐ [86 
Ἰηοϑὲ Θββϑῃ 141 ἰοαηἀαίίομθ. ΤῊΘ ΥἹοίοσῦ ΟΥΟΣ 
(16 ΡΠ] πθα Βυρρ θὰ {μ6 οδρϑίοπθ [Ἃἢ 8]} 
(μδι Βαρροηθά ὑρ ἰο 1:18 υἱοίοσυ δηά ἴῃ 6 οοπθο- 
ααρηΐ ἔἴγθοσ βοδιιοι οὗ 6 ῬΘΟΡΙΘ ΟΥ̓́ΣΣ ἀρδϑίηβί. 

9 

--.-.. τ ᾳᾳςᾳᾺᾳ,ὄ0το0.ὦὦὔὖτὔ7τὦἃ΄ἰρῆὔὖΦ᾿άΏΠέππ.....-.-- 550-66. ... 

[ δῃὰ ϑαιαθοὶ 

ἴδε ποσὰ σὶϊμουίΐ, μθ σϑοορτιῖζοβ ἰπ6 [,ογὰ᾽Β μοὶ 
βοίηρ ἰοσίμ (8 τϑοορῃλίοπ ἰῇ ἴμ6 δυμηθὶθ 
ΔοΚπον] αρηηθαὶ “ ΣΙ μογῖο,᾽" ὀέσ.,) Τ᾿ Ἢ116 Π6 αἱ (86 
Β8Π16 {1π|6 ΡοΪηίβ 0 {π6 {αΐατο, δηὰ βῆονγ [86 
ΠΘΘᾺ ἴον ἔασι μον Β6]Ρ ἔγοιω (μ6 1ογὰ ἰῃ γεβρϑοὶ ἰο 
ὙΠ 18 8.1}} ἰὸ Ὀ6 ἀοπθ. Τδδ βίοῃθ ΕθθῆθζΖοσ 8 
ἃ Ἰηοῃυϊηθηΐ οὗ (μο86 σϑυβὶδίζοῃβ οὔ ἔμ πιὰ 
δα 1[Π6 στρα οὗ ἐπ ᾿ἰνίηρ (ἀὐοά, οοοδαίοποα Ὁ 
βίῃ δηά μϑηϊίθηοθ, σδηάδγίηρ δῃα σοϊισῃ, με 
ΔΓΟ ἴ.6 11 ἜΗΝ ἍΟΥ ἴῃ {μὰ Ὑ8016 ρΡο] οὶ 
ἰδίου οἵ ιἰ6 ΟἹ δ νέαδης 

[Ὑοτσάθνοσα: δὶ 4 οοπίγαπι δοίποοη (ἢ6 
οὐθηΐ ΠΟῪ γοοοσχάρα δὶ ΕΡθηθζοσ, δηὰ (ῃδὲ γοοοσάϑα 
88 ΠΑΥ Πρ ΟΟΟΌΓΓΟα ἃ (6 Ὁ γοᾶσβ θοΐοσο δἵ ὑπ Βδῖωὴθ 
Ρΐδοθ (1 ὅδ). ἴν. 1}} Αἱ {μαὶ (ἴπλ6 [εσϑθὶ] μδὰ 
186 δεῖς σψίτ (μθπι, [Π6 ν]81}]6 εἰρη οὗὁἨὨἁ Οοα᾽Β ρσγο- 
Β6ΏΟΘ; δαυῖ ἰΠ6 τὰ ΗἰπμηΒ617 δα (Ὀσββκοη ἤθη 
ου δοοουῃΐ οὗ πο ῖνγ βἷπβ; . . ... {Π6 υγίοβίβ ὙὙΘΓΘ 
8], δα {Π6 δὺῖκ νγὰβ ἰβκεῆ, Νον {ΠῈῪ Πᾶνθ 
ῃοὺ ἰδ γκ, πὶ {ΠμοῪ Βᾶνα σοροηϊρα οἵ {Π θῖν βίῃβ, 

Ἶβ αὶ ἢ ἤτω, δηα [86 1,οτὰ ΠΟΑΓΚΘη8 
οὼ Ηἰβ Ργάγοῖβ, δῃὰ ἐμ9 ῬΗ1]1βυπῖθβ ἀΓῸ βεη θη. 
ον 606 1 80 (μαὶ οαὐπχαγα οὐ λη 68 
ΔΘ Οὗ Ὠ0 8.081} στἰπουν ΠΟΙ θθα, πὰ (μὲ Οοἀὰ 
ΘΔ Σαΐβο ὉΡ βαιηθοΐβ, ἀπ δπάσα ἐμοπλ τ ἢ 6χ- 
ἸΓΔΟΓΟΪΏΔΓΎ ζΤΆΟΘΒ, 8Δηα ΘΏΔ0]6 Ποῖ ἴο ἀο 
δοῖβ, δηα ψχῖνθ οοπηίοσί δηὰ υἱοίοσυ ἰο 16 Ομυσοὰ 
οὗ ἀἀοὰ ᾿γ {Ποὶν χταθδηβ.--- ΤῈ.] 

ὅ. Οπ 186 ἰοἰδ] ει βοδηοα οὐ ϑ'δπ)ι 6] 5 ῬΡοβὶ- 
ἴοῃ δηὰ ποῦκ δἱ (μ18 δροοὶ οὗ [ἢ ἀδνθὶορπιθηΐ 
οἵ 186 Ο]Ἱα Ταβιδηγθηΐ ΠΙΒΙΟΥΥ, β66 18:8 ΣΟ ΓΒ ἴῃ 
186 Ργϑοράϊηρ χορ θολὶ οἰ υοἸἀδίίοηβ. 

ἩἨἩΟΜΙΣΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΕΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

γε. 7-14. Νεορα ἰδαολέδ ἐρ Προ: 1) ῬἩλοπι3 
ΟἾΪΥ ἷπὶ γἢο (8) 16ἰ8 ῃἰπβο } ἢ θ6 ἄγαν ὈΥ ποοὰ 
τ ροηϊοηΐ Βοατί δπα Ὀ6]ονΐησ ταϊπὴ απίο (ἀοὰ, 
πῃ ογάοσ ἴο βϑοὶς μϑὶρ ἔγοια ΗΪπι, δπα (0) ἀδβραὶγῃ 
οὗ Βορίηρ Ηἰτηβο ἢ Ὀγ ἷβ ΟὟ ΡΟΎΤΘΥ, δηα σο 168 
ΟὨΪΥ οὐ οὐδ μβαπᾶ; 2) Ποιυῦῇ (4) Ἀθδυγίν, (Ὁ) 
ὈΠΟΘΑΒΙΏΡῚΥ ; 8) Ἡὲλ υδαὶ τεϑιμε 3 (4) ἀοα Βοδγρ, 
(0) αοα αοἰΐνογβ ἔσοπι {π6 ἢθϑα, 

[νετ.7. ΒΠΈΝΕΥ: 1) ΗΟῊῪ 601} βοιμθίϊ γγ08 
ΒΘΘΙῚΒ ἴο οοτλ6 ουΐ οὗ ροοά. ΤΠ τχτοϊϊρίουιβ πηθοὶ- 
ἱηὴρ οὗ (86 ΙΒγδϑ 1θ8 δἱ ΜΊΖΡϑΙ Ὀγουρῶῦ ἰγοιὉ]6 
ὉΡου ἴδοι ἴγοια [Π6 ῬΒ]]1]βιἰη65, τ μῖο ἢ, ῬΟΓΒΆΡΒ, 
τοτιρίοα (Ποπὶ ἴο τ ὶβὰ ἰΠ6Υ Πι8α Ββἰ81α δἱ πομιθ.. ..ἅ 
50 ὙΏΘΏ ΒΘ ΙΒ Ὀορίη ἰο τοροηΐ δηὰ γοίογμι, ὑΠΟΥ 
τηυδὲ οχροοῖ [μδὶ ἀρ τὰ ἐβα ἢ μι ἽΣ ἴτ 
δϑδϊηβὶ θὰ. 2) Ηον ἷβ δ Ἰθῃ του 
ουΐ οὗἩ (μαὶ ογν]]. ον οου]ὰ πανογ 6 [Πγοδίθηρα 
ΤΏΟΓΘ ΒΡΔΒΟΠΒΌΙΪΥ (ἢ Δ} αἱ {Π15 {1π16, θη [ΠΘΥ ὙγΟΥΘ 
ΤΟΡΘη πρ' ἀηἋ ᾿ΓΑΥΪηΩ. . « θ8α ρο ον ἰοῦ 16 Ρἢ- 
Ἰ1βι1 68 ἴο πιαζὲ τοσαῦ ὉΡΟΏ [βγϑοὶ δἱ ἃ ἰἰπι|6 τῇ θη 
(ΠΟΥ τοΙα πιαλίπρ ἰδεῖν ρεαδο τὶϊῃ ἀοα,... ΤΏὰ8 
Ηδ τηΔ͵κ68 πη Β ταί (0 ὑγαῖβο Η]1η).---ΤῊῈ.] 

γοΣβ. 8-10. 7Τῆ6 ροιρεῦ οὐ δείϊουϊπο ῬΤανῈΓ ἴπ 
(λγοαίεπίπς ρον: 1) ΑΒ δὴ δαγποδί Ῥγϑβειηρ ἰο (Π6 
᾿ρασί οὗ ἴῃ νἱον οἵ ἴΠ6 ρτοδίῃοββ οὗ (18 ΡΘ611]} ; 
2) ΑΒ ἃ οοπϑίαπέ Βα ρρ] !]οδίίοη ἴοῦ Η]5 ΠΕΡ ἰῇ Υἱονν 
ΟΥ̓ 186 ἰΔγα ΪΏΘΆ5 οὗ ἔδὶν ἴῃ {π6 τοϊαβὶ οἵ ρΡ61}]}; 8) 
ΑΒ 8 ρεγίοοί βο! .ἀδνοίοη ἰο {16 1ωοτὰ ἴῃ Υἱθὴ οὗ 
86 δνοῦ-ἸΠΟΥΘΆΒΙ ρ Ρ6Γ]]. 

νοΓ. 7-12. Τῆς ἰὐΐ οὐ Ῥγαψεῦ ἵπ δοπιπιυμη ον υὐἱ (ἢ, 
Οοά: 1) ΟΠ] ὴσ οὐ ἰπ6 [τὰ ; 2) ΑΠΒΊΨΟΙ ἔγοιῃ 
186 1,οτὰ ; 8) ΤΠδηϊκερίνιηρ ἰο (86 [,οτὰ. 

[νεγ. 9. ((Απα βαπλαβὶ ογίθὰ.... δηὰ {μ8 1.0πὶ 
δηϑγογοὰ Π1πλ᾽}). ϑαηγιιοῖ δ ροιῦον ἵπ ὑσαψεῦ. 1) 
Αϑἰκίΐηρς βοὴ ργοαὺ ἰμίηρβ: 2) Αμβπυοσοὰ 80 
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Ῥγοπιρίὶγυ. Νοίθ ἐπδὲ Ξδιηυοὶ τὰβ ᾿ιἰπλδο ἢ [Π6 
ΘὨ11ἃ οἵ ργαύεσ. ΑἸβο (δδὺ “ (ὴ)6 ΤΌΤ γοαγθ᾽ ἀο- 
τηϊυαίΐοη οἵ ἔποὸ Ῥἢ] δ ποθ οὐοῦ ἴβυϑοὶ (Φυᾶρ. 
ΧΙ. 1) σου]ὰ ποῖ θ6 ονεσίμγουσ ΕΥ̓͂ [16 Βυροσπδ- 
[ΓΔ] βίγθηρσίῃ οὗ βδιηβοη, δυΐϊ νγδϑ ἰοστηϊπαίοα 
(Π6 ΡΓΔΥΘΙΒ οὗ ϑβϑιλυοὶ ᾿" (ὑγογάξπογ). ΑΒ ΑὐγἊς- ὠ 
ἢδπὶ γἃ8 6 ργοδί ρμαίίοσῃ οἵ (1 δηθὰ Φοῦ οὗ 
Ῥδίΐθῃοο, 80 ϑβ'8:106} ΡΡΘΔΙΒ ἴο βάν Ῥθθῃ ΔΙ ΎΤΘΥΒ 
ΔΛΟΓΑΓΟΝΒ οἀ 88 ἃ ρταπά ὁ δὲ οὗ ΡΟΥΤΟΣ 
ἴῃ Ὀγαγοῦ, Ῥβ. χοῖχ, 6; 26. χν. 1.---1..] 

γεν. 12, Τῆς ἐὐν, Εδεηεέσεν, Ηπλενγίο δαίλ ἰδὲ 
νὰ λεϊροά τι, ἃ οὐ 1) ΟὗὨ ἐλαπἀῇι τεοοϊϊεοίζοπ, οὗ 

δχροσίθμοοβ οἱ 186 [ογὰβ μοῖρ δ μαβο ̓ 
) Οἵ λιωπδίε ἐδδίϊπιοπν Ὀοίοτο (6 1,οτὰ, ἐμαὶ πο- 

τηΐηρ μα5 θη ἀοηδ ΟΥ̓ ΟΣ ΡΟΥ͂ΤΟΓ, δηά (μαι Ηἰϑ5 
μοὶρ δἰοπθ [898 τηδ᾽ ηἰδὶ ρα δηὰ ργοβοσυϑα οὐγ 1108 ; 
9) ΒΟΡΘ, ἴῃ υἱὸν οἱ ἴασῖμον πϑοὰ οὗ 
ΒΟΙΡ ἰο (δ βδιὴθ 6:6, 

ΤΗΕ ΕἸΒΕΤ' ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΑΜΌΕΙ, 

“ἬρΓΟ ] Γαΐ86 ΓΩΥ̓͂ ἘΌΘΠΘΣΖΟΓ, 
Ηἰποσ Ὀν ΤΥ ΠΟΙ͂Ρ Ἰὼ σοοΙ6; 

Απα [ ἤοΟρΡΘ, ὃν ΤῊΥ ἔθου ΡΙθδδυγσο, 
δϑαίο!υ ἴο δστίγο δὲ ἢοσζωφ." 

[ΤΊ ο86 γ6}1-πόνσῃ ᾿ἴποβ ΔΥ6 σίνθη 88 
Ἰφρῃΐ ἰὸ 8 ἀὐοστηδῃ γι ποῖ Ετατηδηη σοίοσ ἴὸ 
“ ἄἀοδα ποί υοίο.---ΤῈ.] ( 

ϑαηνιιοὶ α μαΐζίεγη, ἰο τεϊοίοιΣ Ἐείογιπετε: (1) 
ΤῺ ΘΑΥΪῪ 116, Δπλ14 6ν}]8 μ6 οου]Ἱὰ ποί συγο, μ6 γοῖ 

ἱηοά [πΠ6 οομβάθηοσ οὗ 811] (οἤαρ. 11}. 19-21 . ἷν. 
; Χὶϊ. 2.4). (2) Αἴοσ Ἰοὴρ ναι 6 ΒαῪ δὰ 

Βα Ισθά 1ῃ6 ὁρρογίπηγ οἱ αβδοιϊηρ ἃ γτοίοστηβδίου 
(νι. 2, 8). (8) Ηδ ρυΐ ἐμ6 ᾿ἱππαγὰ ἢσϑί, Ὀὰὶ ἰπ- 
βἰβίθα δ]ρο οὐ ουὐϊπναγὰ τοίοστῃ {(νοσα. 8, 4). (4) Ηθ 
αϊά ποὺ γϑὶν οὔ ἢ ἱηῃσ δἴοῃθ, Ὀυϊ τᾶῶθ πιο ἢ ἴῃ 
ῬΓδΥΟΡ (νοτβ. ὅ, 8, 9ὴ.. (9) Ηδ ρμᾶνα 4}} (8 ρίογγ 
ἰο ἀοἂ (νον. 12). (6) Ηδ βίγονθ ὈΥ̓͂ σίὶβθ δηὰ 
[ΑἸ 0 Ὁ] Δα μη βίγαΐίοη ἴ παῖ (86 χοίοστηδίϊου 
Ῥοσιωδηρηί.- -ἼῈ.] 

αἷνα- 

ΝΕΒΟΟΝΟ ΡΑΒΊΤ. ΒΑΌ], 
ΗΒ. ΠΙ.- ΣΧ ΧΧΙ. 

ΕἸΒΗΤ' ὈΓΥΊΙΒΙΟΝ. 
ἘΒΤΑΒΙΙΒΗΜΕΝΤ ΒῪ ΒΑΜΌΕΙ, ΟΕ ΤῊΕ ΙΒΒΑΞΕΙ ΓΤΊΒΗ ΚΙΝΟΡΟΜ 

ΌΝΌΕΒ ΤῊΝ ΒΌΙΕ ΟΕ ΒΑΌΙ,. Οπλρα. Υ]1Π.--- Χ ΠῚ. 

ΕἸΗΞΤ ΞΕΟΤΙΟΝ. 
Τὸ Ῥτιορασαιίίουδ. (ἬΛΡΤΕΒΒΎΠΙ. ΙΧ. 

1, Τῆς Ῥενείείεπέ ])εδῖσο οἱ ἰδέ Ῥεορίδ αἴεν α Κίπο οοπυεγεὰ ἰγουσὴ ἰλεὶν ἘΠάετε ἰο ϑαινμεῖ. 

ΟΕ.Α». ὙΠ. 1-22. 
1. Απα!ὶὸ οδπιθ ἴο . ΒΘ βδιηυ6] νγαϑ οἱ ἃ, ὑπαὲ 6 χηδάο [118 βοῦϑ ἰυὐρὸθ ονοῦ 
2 ἴδβτϑοὶ. Νον [44] {μ6 ἢδιηθ οὗ "]58 ἢγβυ- δοσὴ νψδ8 .006],} δῃὰ [86 πϑιηθ οὗ δἷβ [[86] 
8 βοοοῃὰ Αδίδμἦ; ὑΠ6 Ὺ τ ΓΘ ᾿υᾶροθ ἰη ΒΘοσβθοθα. Απὰ ᾿Ϊ8 βοῃ8 πὶ κοαὰ ποὺ ἴῃ ΜΪ8 
ἘΠ Ὀυΐ ἰυγηθα αβιὰθ δον ᾿υογο, δηα ἴοοῖκ Ὀγὶ 68, δηὰ ρογνογίοα πα ρηοηί. 

4 θη [Ἀ1πᾺ] 811] 86 οἸάοτβ οὗ ἴβγ86] σαί ῃογοὰ {πϑιβθοῖνοθ ἱορωμου, δηὰ οβϑτηθ ἰὸ 
ὅ ϑ'διγιοὶ ἰο Βδιδι, Απά βαϊὰ υπΐο δἷπ), Βοβο]ά, ἰβοὰ διΐ οἱά, δῃὰ {87 βοὴ8 τ] 
6 ποῦ ἴπ ΠΥ ΔΥΒ ; ΠΟΥ͂ ΤλΔ ΚΘ υ8 8 Κίπρ' ἴο [ᾳαρθ 8 {1 4} (86 πϑίίοῃβ. Βαυΐ [Α1α] 

{π6 πῖηρ; αἰθρ᾽οαθοθα βδιηυθὶ ἤθη {ΠΟΥ͂ 8β81ἀ, Οἷνθ ὺβ ἃ Κίηρ ἴο Ἰυάρο υ8. Απὰ 8- 
7 τουδὶ ργαγοϑά υπΐο {80 1ωοτὰ [96 ον 8}}. Απά δος 1,ογτὰ [76 Βον 8} βαϊὰ υπίο βτημοὶ, 

Ἠδδγκοϑη αηΐο ἴῃ νοῖοθ οὗ {86 ΡΘΟρΡ]6 ἰπ 411 ἐμαὶ {Π6Ὺ ΒΑΥ υπίο ἴδ66 ; ἴον [ΠΟΥ͂ Βᾶνθ 
ποῦ ταο]οοίρα {866,6 Βυΐὺ {Π6Υ Βανὸ τοὐοοϊθα τη6, (μΠδὶ 1 Βῃου)]ὰ ποῖ ταῖστι οὐδὺ {Βθῃ. 

δ Αοοοταϊηρ' ἰο 8}1] {86 ΟΡ ΚΒ ψ ὨὶοὮ ΠΟΥ͂ μανὸ ἀ0η6 δβίποοθ (86 ἀδΥ (μαι 1 Βγουρθῦ ὑμοῖὰ 
ὉΡ ουἱ οὗ Εἰγρὶ ὀνϑῃ υπΐο (8 ἀΔγ, τ γο ἢ ΠΟΥ μανο ἔοσβακοη [{Ὀγβα ἢ ρ]" πιθ 

ΤΈΧΤΌΑΛΙ, ΑΝῸ ΘΟΕΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

1 [ναΣ. 2. Τδαὶ [5 “ΦοΒονδὴ ἰ5 Θοα "--ἰἢ6 ον αοὰ (Ἶ" .- ἊΝ “- ἸΠ' -ῷ Ὑ τοὸν ΤῊ), σαν 6}, Δ πθτὴθ ὈΟΓΏΘ ὈΥ͂ 

ΒΟΥΘΓΆΪ ῬΟΥΒΟΤδ ἴῃ Ο. Τ', δηὰ καὶ ἃ ὃν Βοῆταδον ἴο ὁοοῦσ ΟἹ ἐδθ Αβϑγτ. ᾿ἰαδοτίριοτκ Ἀ8. ΠΔΙΏΘ οἵα Ἰεΐης οὗὁἨ Ἡαπιαίῃ, 
ϑαϊα, Ὀοττονορά, πο ἀοιιδὶ, ἔγοτη ῃ 9 15 γδοὶ 0 8.--ΤῊ.] 

[Υγ. 2, ΤΙ αὐ ἰδ, “ ΤῊΥ ζδύμοσ (οτ, βἰταρὶν, ἕδέμδτ) 16 8, ὅαμα, “αν ϑ, σον." ΤᾺΘ ποσὰ 1} 120) ΤΏΘΘΏΒ 

{π0 “βοσοηδ," ποῦ οὗ βαπιποῖ, Ὀπὲ οὗ 706].--ΤῈ.] 
8 (γον. ἃ. ΥΥ 2 [8 βογηθιί ηθϑ “" Ῥγος " ἰὴ ΚΘΏΘΥΘΙ, δ ἰῃ αθῃ. χχσυί, 36, θὰ ὉΒΌΔΙΥ “τπ]υ8ὲ μαΐη," δ ἤοσα. 

ΤΟ ΤΑ ΤΟΏ ΟΘΥΒ “ ΤἼΔΠΊΟΏ (ΠΠΔΙΏΙΏΟΠ) οὗ ἀσοσοίς," 5οὸ Ταἶκο χυὶ. 9θ. Ι Ταϊπυὰ δηὰ ΤΆΣ. Τὰ ΠΟ ΤᾺ ΘΔἢ 5 “τηο- 
ὯΘΥ,᾽" “τ ἢ 68." δηὰ Αὐ Ὠ6ί (. Εναπ. 84) δ. γ8 μὲ 1 8 ἐμὸ Ῥυηΐο ψογὰ ΓῸΣ “ΤΩΟΏΘΥ." [{ 5 ποί Ἰουπὰ ἰῃ 
ΗΘΌ., δΔηὰ {4 οτἱ σίῃ ἰδ οὈβουγο.--- Γπ.] 

4 [Υ6γ. 7. Βοίίου : “οὺ ἔπ 66 ἤδγα (ΠΟΥ͂ το οοίοά, Ὀπὺ τγ6 ΠΑΥΘ, σίς."--Τ 1 
δ [σογ. 8. [μἱΐοτα!γ : “ δοοογάϊηκς ἰο 411. .. Π6Υ δγὸ ἄοῃο.. .. δηὰ ἤαγο ΖΓ Θ ἢ Τὴ6 δηὰ βοσυϑά, σίς." ΤῊΘ 

1 οοῇδος., δοοοσγάϊΐηρ ἰο ΗδΌ. ὑπαρκο. ἐπίγοάποον δὴ δρροβίϊ δὶ ΟΧΡΙ ΘΏΔΙΟΣΥ ῬΏΓΔΒΟ, ῬΓΟΒΘΗΥ τοηαχοὰ ὈΥ Ἑπᾷ. 
Ῥασιίοῖρ. Οἱ ἐδ δορί, ἐμβοσίίοῃ οἵ “ἴὸ πὴθ᾽" δοσ “δνθ ἀ08} 6," 866 χορ. Νοίϑε ἐπ ἰοου.-- .} 
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δῃ4 βογυϑα [βοσυϊηρ} οἴ Ὶ φ068, Βὸ 40 {ΠΟΥ αἷδο [οηι. 8180] υπίο (860 [{η8. 880]. 
9 Νον ἰδβογοίοτθ [πὰ 200] ἤθαγκθη υπΐο ὑμοὶγ νοϊοθ; μβονθοῖν [οπ|. ον 610] γοὶ 

γοίοϑί ΒΟ] 6  ὨἸΥ̓͂ θμϊο [ΒΟ] ΘΙΏΠΙΥ͂ τ ΘΙΏ 75 [Π ΘΠ, δηα ΒΕΟΥ͂ ὑμθῖι ὑμ6 ΤΔΠ ΠΟΥ οὗὨ {ῃ9 
θὰ ἰδδὺ 88}8}} ἡ ΟΥ̓͂ΣΡ {Π 6}. 

10. Απά βαιαυοὶ 0] 4}1] 86 ποτὰβ οὗἨ 86 1ωμοτὰ [Φόβον] ἕο (86 ρΡϑορὶθ ἐμδὶ δβϊκοά 
11 οἵ ἷπι ἃ Κίηρ. Αμα Ἀ6 βαϊὰ, ΤῊ ϊΪβ Μ}}} Ὀ6 [86 τηᾶπηοῦ οὗἉ [86 ἰκίηρ ὑῃδὺ 584}} στεῖρα 

ΟὐΟΓ γοι : ΕΗ 11} [Δ Κα γοῦΓ Βοῃ8, δηα δρροίΐηΐ ὑῃθπὶ [ῸΓΣ Ἀἰπ186} , [01 ιἷβ ομδυοίϑ, 
δηα ἴο 06 δ8 Βογβϑοίιθῃ [ρα ἔδϑτα ἴῃ δ18 μαστοῦ δπα οἢ δΪβ ])ογβθβῆ, ἃῃὰ ϑοπιθ [{8 60] 

12 8}}8}} τὰῃη Ὀδίοσο 18 οβαγιοίϑ [οδαγίοὶ]. ἀπά Β6 Μ1}} δρροϊῃῦὍ πὶ οδρίδ! 8 ΟΥ̓ΘΓ 
(πουβαπάϑ δηὰ οδρίδἰηϑ οὐοὸῦ δι 165, δπαὰ εὐ 8οέ ἰΐδην [ϑόπιθ ἦο εὐ 86[} ἴο ἐὰν [ρ]ουρἘ] 
.η19 ρτουηά, δῃα ὕο σϑᾶρ [8 δυνθβδί, δῃα ἴὸ τηϑῖζθ Β1Β ἸῃβιΓυτθηΐβ Οὗ ΑΓ δηά [128. 

18 186] Ἰῃβίσυμηοηίθ [οαυρτηθη 7 οὗ Β18 ομαγίοία. ῚἈπὰ ἢθ ψ1}} ἰδ κο γοιγ ἀδιρίογβ ἰὸ 
νῸ οομίδοι δ υῖο8 [ρου πιο 8], δηὰ ἴο Ρ6 [οπι. ἴο Ὀ6] οο0 8, αμὰ ἴο Ὀ6 [οηλι. (ο 06] 

14 Ὀθακοβ.0 Απά Β6 Μ1}} ἰ8Κ γοὺγ 6148, δῃὰ γοὺγ ν᾽ πουδγαβ, δηὰ ὙοῸ οἰ νον ΓαΒ, 
16 φυοη, [οπι. 6Υ 6} [86 Ὀοδί οὗ (μθῃὶ, δηα ψῖνο ὑΒεῖὰ ἴο ἢΐ8 βεγσνυνδηίβ. Απά δ6 μἱ}] [8.6 

(86 θη οὗὨ γοὺγ βοεά, δηὰ οὗ ὙΟῸΡ ὙἹΏΘΥΘΓΑΒ, 8Δηα ρῖνο ἰο ἷδ ΟσΟΓΒ, δα ἴο ᾿ἷδ 
16 βοσυδηίβ. ἀπὰ δο {|}} ἴδ κθ γουν ΤΩΘΠ-ΒΟΡ ΒΩ, Βα ΥΟΌΓ Τη814-Βογυδηίβ, δ ἃ ὙΟῸΓ 
17 ροοα]οβὺ γουμρ πλθη [ΟΧΘῊ],} δη ἃ γοῦγ 888683, δηα ρυὺ ἴδοπι ὕο 88 σοῦ. Ηδ ν}}} 
18 ἰαἴκο 126 ὑδῃῖῃ οὗ γοὺγ βῃθθρ; δηὰ γ9 888}} Ὀ6 ἷ8 βεσνϑηΐϑ. Αηὰ γθ 888]] οὔ ουΐ 

ἴῃ {πδ0 ἄδγ Ὀοοδυθο οἵ γουν Κιὴρ ψ ῖο οὶ [᾿ΠΟΓ] γ6 884}} ᾶνθ ομοόθθη γοὺ, δπὰ [86 
Ἰωοτὰ [Φοθονϑ] Μ1}} ποῖ μοᾶῦ γοὰ ἴῃ {πδὺ ἀΔΥ. 

10 Νενθγίμο]θβα [47 {86 Ῥθορ]6 γϑἤιϑθά (ο οὔοΥ [Πϑϑγκθη [0] {8 γοΐοο οὗ βδπλαεϊὶ. 
20 Απὰ (ΠΩΥ͂ βαϊά, Ν 2Υ, Ὀυὺ ψὸ ψ}}} ᾶνθ ἃ Κίηρ οὐ ὑϑ; Τδὶ [44] νὸ 4180 Πιϑ 

[π|.}}}} θ6 {|| 411 [86 παίΐοηβ, απὰ ἰδδί [οπι. [880] οὔν Κὶπρ τηδγ [5884]}] Ἰυάρα υ8, 
21 δηὰ ρὸ ουΐ Ὀοίοτο 8, ἀῃα ρδύ οὔν θαι11.68β. Απάὰ ββδιγυθὶ μοατγὰ 4}} (ῃῆ6 πογάβ οὗ 

{Π6 ῬΘοΟρΪθ, δᾶ 6 τοβοαυβοά {βθπὶ ἴῃ [Π6 6818 οὗἩ 80 Ἰωοτὰ [96 ον 8}}. Απάὰ [86 
22 Τωοτὰ [Φοβονϑ}] βαι ἃ ἕο βδταμοὶ, ΗἩθαγίζθη απίο ὑμοῖν γοῖοθ, δη4 τβῖο μθτι 8 Κίηρ. 

Αμπά ββδιμι6ὶ βα]ἀ υπΐο {86 πιθὴ οὗἉ [ϑτϑϑὶ, (ὐο γὸ ΘΥΘΥῪ τδπ Ὁηΐο ὮΪ8 Οἰΐγ. 

4 {Υὲγς. 9. Ἐμὶ [5 τοσίχί οὐνο- δά γοσθαδίίγο, "γοὶ," “ ΔΟΥΟΥΠ61688 ;᾽" ἡ ἰδ 16 Βυ δέ. οΘοη ηησέ, “ ἐπ α.,᾽" ἰηἰτοάθοίης 

ἴῃ ΤΠΟΥ ΗΚ αἰ θδττηδιίου. ΤΉ γοΓὉ ΤᾺ ΘΔΏΒ ΠΟΤ ΠΪν “ ὑθδι ἦν ἰο ὑπϑση,᾽" ἰὴ ψοχζὰ “ ΒΟ ΘὩῪ ἢ Ὑ6}} ΟΧΡΓΘΒ565 (6 
ἴοσοο οὔ [ηἶ, ΑὉ8.--ΤὰᾺ.] 

ΤΤΥ͂οτ. 9. ΟΣ ἰδ “αὐ ρτηθηις," ἔθ ἢ “ 1," (8 “ σἱκῆϊ, ὑγίν!]οκο," ὈπῚ απὸ “ΘΠ ΠΟΣ," δὰ (ἢ 5 ἰδὲ 8 Ῥγο- 

Φογ8 0 ]6 ΠΟΙΟ, Ῥδόδῆβθ ΒΑΤΉΤΟΙ βἰδίθϑ Ὑπαΐ {πο Κίηρ ψ1}} ἀο, πού τυῇῆαῦ π6 11} ἤαγο (ἢ τί ἰο ἀο. ΗΠΪ8 “ΤΏ ΠΟΥ 
ἘΠῚ Ὁ9 (6 “αν " 259 ἀοίογπηοα ΚΡ Ὠἰτη86]1.- -ΤΕ. 

8 δρχοιν ΤῈῸ6 πογὰ βἰκτιΐβοθ οἰΐποσ “ ὮΟΓΒΟΒ᾽" ΟΥ “ ΠΟΥΒΘΙΩΘῊ ;" [6 ΤΟΥΤΩΘΥ ὈοίΐοΥ δβυιϊΐ8 σοηδίγιοϊ οι δηὰ 
ὀοπίοχιὶ.--ΤᾺ. 

 [Υὸγ. 19, 1,1, " δηά ἰο δρροίηι," Ιπΐὖ ἀοροη θη οα ὑπὸ γογὺ “ ἰθῖζο " (ἢ τόσ. 11. ΤῊΘ γδβ8. ΤΥ ῪῪ κτοϑῦν ἰη ἢ 6 
ἀοβί σηδίίοι, οὗ ἐῆ9 οἴ ἥοοσα Πόσο τιϑηϊ οηϑᾶ, Ἀπὰ Βοὴθ ογἰἐἰοα σσου]ὰ γχοδὰ (1 8ορί.) “ παπάγοαη  ἰηϑίοδα οἵ 
“ΒΠΙθα," 89 Ὀοίης ἐπ 6 τογο 0581] δηα Ὠδίυτα!. ΤῊ ΪΒ 8, ἢν ΥΘΓ, ἃ στοιυηὰ οὗ οὈθοίϊοη ἰο ἰῆ8 οἴδβηρα (γοπὶ ὑπ 9 
Βαγάδγ (ο ἐῃο οϑϑίου), δῃα ἔπογθ 18 ἢο β Π οἰθηὐ σγοδβοὴ [0Γ δρβδηἀοηΐης {(ὸ ΗοΌ. ἰοχί.--ΤᾺ.] 

Ἧ [Υὸγ. 138. Τὴ ποσὰ ΠΡῚ 8 δοα ἴο ΟΧΡΓΟΒ8 ὑὴ9 Ῥγοραγίημ οἵ ἔγαχτδηὶ οἰηἐπιθηΐθ (ΕΣ. χχχ. 22:25), διὰ (9 

ΒοΠη ἴα ἤρτα Πϑαξ γρηἀδογοα “ οἰ έτη Δ ΚΟΤΒ.Ἶ Βὸ βορί,, Ὑη]ς., Ἐτάπβηπ, ῬΗ  Π  ΡΡβοΙ, δηᾶ οὐμοτθ. ΤΠ βυτίασ 
ΤΟΠΘΓΒ δ ἩΘΆΥΟΣΒ᾽᾽" (6 ὈΒ[ΘΓΒ) 88 1{Ἰ0 γοδά ὉΡ.ν, δηα (ἢ ΟΠ], 88 ἴπ βθΏΘΥΒΙ ἀθαϊηδοίο “ΒΟΥ 8 "ἢ (ΟΟΙΏΡ. 

ΑΥΆΡ. γάφαλα, “ υτονίάο ἴον" ΤΉ ΗΘΌ. ἰοχὺ 5 0 Ὀ6 τηαἰηἰδί πο. ΤΉ ΕΚ. τογὰ “ ΠΟ. Ϊ]} ΘΟ. ΟΏΔΙΥ ᾽ (““οοη δος ΟΠ) 017) 
ἰοιτλοῦὶν ἰποϊαα θὰ ἐπ στ δἰκίηρ οἵ οἰπμοη δ δηα 5ρίοϑθα ργορασαῦίοηβ, 800 ἔχ. χσχχ. 3δ, Επκ. Α. Υ., αὶ πτουϊἹὰ ΠΟΥ͂ 
ΔΟΉΥΟΥ͂ ἀἢ ἰποοττϑοὺ [θῶ ἤοτο.--ΤῈ. 

Ὁ [Υγὸσ. 16. Το σοδαϊηρ “ ΟΧΘῈ "' ἐπδθαὰ οὗ “ γουῃᾳς Τά θ᾿" (Ρ53 ἴοσ ὝΠ.32) βδοϑίὴδ γοαυϊγθα ΌὈΥ σοπίοχί, δπὰ [8 

εἶνϑηῃ ὉΥ͂ ϑορί., δηὰ δἀορίθα ὮΥΡ Εγάσλδῃη απ οὐἤοτθ. ΜδΌΓΟΥ δα τη 8 ἰἢ6 Ὀοαγίης οὗ ἰὴ9 οοῃίοχὺ, Ὀπὶ Κϑορϑ (ἢ 

ἰοχὲ οη ἐδο στουπὰ οὔἐπο Ὁ" ΔἸ; Ὀυὺ 2} ἰ5 δρρ θὰ ἐο οχϑῃ ἴῃ ὥσδῃ. χ]]. 26, δῃὰ ἰο Βοβὴ οὗἩ Ὀθαδίδ ἰὼ Ἐπ. σχίν. 4 
(ἰὰ γὸσ. δ Εξοὶς. .89ὸ8 ὝΠ2 οὐ [6 ἄσοῖι), δα ΤΩΔΥῪ ὍΘ ὮθτΘ υπάογβίοοα οὗ ΟΧΘΩ.--π.] 

οδίίομβ οἵ {6 131} 61} Ρίουβ (βοηρ. ΤῊ ἤχεϊξ, 

ἘΧΕΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, Ψοοϊ, “ Φομονδὴ ἰβ αἀοά," τϑβ, ποῖ ἘΠΕ ΛΑΝ Ἔ 
τοὐοαῦ αραϊηβὶ {π6 ἰἀΟΙΔίτΥ οὗ [Π6 1Βγδϑ 108 

γε. 1-3. δαηιβε ΒΟΉ, 206] δηὰ ΑὈ͵δἢ, ΔΆΒΟ- ε- Ὠδλοα τῆ 8 ΤΟ ΌΘΏΓΥ ΒΟΙνα 85 ἢἰβίοσι αὶ) 

αὐδίοά τι εἶπαι 48 υάροθ ονον [βγδο].-- - ΤῊ 6 σοα- | Πηροτ-αίρτιβ, Ροϊπίίπρ' ουἱ ργθυδησ ὑεῃἀθῃοῖοβ οῦ 
805. ἴοτα ρίνεη, ΜΠΥ͂ θ6πλ. 61 τηϑ 8 ἢΪ8 {π00 ΒΟΠΒ | τηρίθ8 οἵ [66] 1ηρ δὖ οογίδι η {ἰπλ68. ΤΌΝ, Ιομαροὰ 
ἡιάρεα, 18. ῃ9 “ῷ ὉΓ Ὑ ἜΠΙΟΝ 18 ΤΌΓΚ, 88 βἰκοίομοα | (1 βατι. ἱν. 21, 92), β8}᾽ 5 'μοῆβ Μογῖθθδδὶ) (Μ6- 

ἴπ γῇ, 156-17, Ἀδὰ Ῥδοοῖηθ ἴοο πατά, ΤῊδ ὑπὸ ΡΗΪΒΟΒΗΘΙΗ) δπὰ ἔβηθδαὶ (ΒΒ ΒοΒμθ Ἀ), Παν 48 
δοη5, 706] ἀρὰ ΑΔΒ, ΔΘ αἷδο πιθηβοηθὰ ἰπ' 1 βοῃηβ (2 βητ, {Π|. 2- δ), Μαπδββθὴ [π Κίωρ, Μὰ- 
(ἷν. νἱ. 18 [Επρ-΄ Α. Υ, τεῦ. 28], σβογα, ΒΟΎΤΘΥΟΥ, | Ἰδοη. ΤΠ6 πδπιθ οἵ βαπιυθ]}Β θεοοπὰ βοπη, ΑἸ ΐδι, 

Ἰη 116 τηιδβογος ἰδχί, (6 πδπὶθ οὗ (Π6 δτβί ἢδ8 ] “9 βου δῇ ἰβ ἔβί μον," Ἔχργθθβοβ ἰγυδὶ ἴῃ [ἢ 6 (Δί Ποῖ- 
ἴα]]οπι οαἱ.5 [ὙΠ686 ΠδΠΊ6Β ΤΩΔῪΥ Β6 ἰδ κθῃ 88 'πᾶϊ- Ἰ ῃοοά οὗ αοὐ, δῇ ἰάθα ψϑῖοι ΠΛΕΟῚΣ ἜΡΡοας ἴῃ ΝΣ 

πες σι ταν. τττεινεῖ σε μετκ τρκή κι Τ᾿ οχοορῦ 1 ΡΓΌΡΕΙ πᾶπιθβ. ““1ὺ ΣΘΟῸ οὐδὺ- 
ΤῈ Μωῤευ δος με τὰ κρῥεάρου ως ὑμῇ ΠΌΝΟ ΕΒ 16ββ, ἕν. (οσνθηῖ δερὶγαϊΐοη οὗ μἷπὶ σγπ0 ἤγθίὶ ἀθ- 



192 ΤῊΕ ΕἸΒΞΤ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΑΜΌΕΙ, 

τἹβοα 1 238 8 ὭδπΠ16, 8δηδ, ἯΘ ΤΙΏΔΥ ΠΟΡΟ, οὗ ἸΏΔΩΥ 
ὙΠ 0 8 ΒΘαΘΏΚΓΥ͂ δαορίροὰ ἱΐ, αἴογ (ἢδὶ ὁπά οαγίης 
δηά ἰηπεϊτηαΐα το] δἰοηβϊρ Ὀούνγοθη αοα δηὰ ἐπθ 
ΒΟᾺ] οὗὁἨ τη, σψῇΐορβ 18. (ΓΌΪΥ Θχργεββοά ὃν ἱμ6 
ΜΟΣΒ. “ἰδ Πο γ᾽ δηὰ “ο}}}1 4.) [11 τηδᾶνὺ ὕῈ δοοορίθα 
88 Ρῥγοοῦ ἰπδὺ ῬΟ] ον σβ ἴθ βηοϊθηϊ ἄδνα, ἱμουρῇ 
1μ6Υ δὰ ηοὶ ροβδβοβαίοῃ οὗ {π6 ροσίροί ἰζτωοπιοάμο 
οὗ δ ταγβίοσυ οἵ ἀοαἂ κηὰ οἵ ἔπ ΕἌΙΠΟΣ δηὰ οὗ 
ΟὨ γι, οΥ οὗ {πῃ6 ἀοοίτίπθ οὗ [Π6 ΗΟΙΪΥ͂ Ομοβί, 
ὨΟΥΟΓΙΠ6]Θθα “τοοοῖνοα (86 ϑρίτιὶ οἵ δάορίίϊοῃ, 
{μαὶ ἀοὐἀ “βοηΐ ἔογσί (86 ϑρίτιϊ οἵ Ηἰβ ϑοη ἰηΐο 
1Πποῖν Ὠθαγίβ,  ΠΟΓΘΌΥ ὑπο ν ογθα, Αὔθα, δι ογ᾽ 
(ὙηΚίμβοηα, εγδοπαί Ναπιθβ ἐπὶ ἰδὲ Βίδίε, μὰ 
169 κ4.).--τΙΤῊ.].-- ΠΟΥ δοιθαὰ δ8 ᾿υάρεβ ἴῃ Μεον- 
δ΄ιεδα, “ Ἃ 61] οὗ (6 βοασθὰ ((παὺ 18, Ἰδὰ}08), οὐ οὗ 
1Π6 οἰ ᾽ (αεη. χχὶ. 28--33), (Π6 βροὺ οοπθοοσαίρα 
Ὀγ {16 Ῥαίγίαγομ αὶ Πἰϑίοσυ (ἄεη. ΧΧΊ!. 19; χχνὶ. 
28. χχγὶ. 10), ἰη ἢ αχίγθηγο βου ἢ οὗ (π6 οουῃ- 
ἴγν, οἡ ἴμ6 Ὀογάοσς οὔ Εἥοτῃ, ον Βίγιθβ-βοῦδ 
“7611 οὔ τ1π6 βανϑθῃ, οὗ οὗ ἴπ ᾿ἱοη 7 (ΒοθΙη. [. 
97 [Απιοῦ. ΕΜ. 1., 204 54.}). Φοβερῆυβ (44πέ. 

ΥΙ., 8, 2) δά 45, “1ῃ ΒΕΙΜΟ ἴον “}υάροβ," {{|8 
1πι1πλαῖῖης (μδ΄ οπα βοὴ δοίθα ἴῃ {πΠ6 Νογίῃ, {π6 
οἴμοσν ἴῃ ἴΠ6 βουίῃ, Βοιῃ ᾿Ἰοροίμοσ σοιαργίβιηρ (86 
ἍΠ016 σουηῖγν ἴῃ (Π6ῚΡ [αἀ εἶα] νοῦς, δοοογης 
ἴο ΜΙ ἢ βϑπλαοὶ μαά πΠ0}}ν γοῦγοα ; δθαυΐϊ «γζαϊηεὶ 
119 18 {π6 ργονίουβ βίδίθπχθηϊ (Πα ϑαιλοὶ ὀχοῦ- 
οἰ3ο4 ἢ}5 οὔοα “' 411 16 ἀδγ οἵ Ηἱ8 11 6,᾽) δῃὰ {πογο- 
ἴογϑ [18 Β0}8 οουἹὰ ΟὨΪΥ αν ὕθοὴ δρροϊηϊοά Ὁ 
᾿ΐ πη 8581 βύδηῖ8 ἰῃ 1Π6 ρεγίοσσαδησο οὗ ἀυίϊοα ψ ῃὶς 
1ι19 ὁ] 8 αζο γοῃηἀογϑα ἴοο δγάιμοι ἴον ῃἰπι. Επγα ]᾽8 
ορἱπίοῃ ἰπδὺ {Π18 δα άϊιίοα οὐ Φοβορῇιβ “δι 8 
80 γῦ0]},᾿ (Πδὲ “Πα πλυϑὺ ἤδνο ροϊίθῃ ἰἰ ἔτοτῃ ἃ δ} 
Ὀοι6Γ δοοουηΐ ἴῃ (86 ἰβίοτϊ οβ οἵ 1:6 Κίηρ," ἰβ 
ἃ ΤΘΓΘ ΒΌΓΠῚΪΒΘ, ΟΥ̓ΘΡ δραϊηβὶ τ Π1οἢ 76 ΤΩΔΥ Ρυϊΐ 
τ ἢ ὁαυ8] στῖσῃῦ (Π6 ορίπίοη ἰῃδὺ ΨΦοβαρῆιβ 88 
ἡπάἀοδίρα ἴον {π18 δἀἀϊοη (Νἄκο]80.) ἴο πἷθ. “γοῦν 
᾿ΐνοὶν ἔλπου" (Τ6η.), δαπὰ {μὲ [Π6 Μαβογοίϊς 
ἰοχί ἤί8 ἵπὶ 8οὸ ιοεἰΐ ὶῖῃ (6 τΠ0]6 Εἰ ϑίογὶοα] βἰϊαα- 
ἔἴοῃ, {πδὲ [π6 ἱπίορτ νῦν οὗἨ {6 ραββαρθ σδῃποῖ Ὀ6 
Ἀ388116α, ϑδίησο, οὐ (η6 οὴθ ἢδηά, ουγ δἰϊθηϊ οη 
18 αἰγοοῖθα ἴο ϑϑαση θ] 8 ἄρὸ,  σπμῖο Θομ ρα! ]οα 
δῖπι ἴο τηϑῖζθ Π18 βοῃ5 ἃ ὙΠ|16 γοὶ μα αϊὰ 
ποῖ ἰΔΥ ἄονη Πἷβ οἷἿοο, δη, οα μθ οἷο ᾿δηά, 
1:6 ἀραῖτο δος ἃ ἤστῃη δπὰ οῃογροίΐος σουαὶ ρόνοῦ 
8 θαβοὰ οὐ {π6 ἀδηρογοῦβ οοπαϊοη οὗ (ἢ6 
ΟΟΘΏΙΤΥ͂ ΟΥ̓ τοΆ80ῃ Οὗ οτοῖρτι ΘΏΘΠΊΪΟΑ, ᾿ΐ ΔΡΡΘΆΓΒ 
1Ππῶΐ δ΄ πλ.6), ἰῃ ΟΥ̓ Γ ἴὸ ᾿ς ρα {πὸ Ὀυχάοῃ, δβεί 
Ἦ18 ΒΟἢ3 88 [παροβ ἰἢ ἃ μαζί οὗ {Π6 Ἰδη4, δηὰ ἴῃ 
1πΠ6 ρασγί ὨΊΟῊ οοοδβί ομοά (Π6 σγοδῖοθι ΑἸ οὐ} 1168 
δηἃ οχογίίοηβ, ὑπᾶὺ ἰπ, {19 βοιίοση. Δ γ. 8 
δἴδττηβ (Πδὲ 818 τηοπαιγθ 848 ἃ ἴα!]υγο., [Ιἢ οοη- 
Βοαιθησα οὗ {Π6 αἰν:δίοη οὗ 186 ἡπαϊοῖα] ροοΣ 
Βούνοοῃ {6 ΠΥ 8πα {89 βοῆβ, {86 δυϊ ποῦν οὗ 
ἴπ6 οἤῆοο νγὰ8 δοὸ ἀθρθαβοά ἴῃ {16 δυ68 οὗ ἴῃ 6 Ῥθορὶθ 
Ὀγ (86 ογἴπιο8 οὗ [Π6 Ἰαἰΐογ, 88 {Π 6 ββοογάοίᾳ ἣν 
ὨΣ Μὰϑ ΟΥ̓ 1Π|6 ΒΟΏΒ οὗ ΕἸΣ, [δὲ (ῃ6 ἀοεῖτθ [Ὁ 8 
Εἰ χἤΟΣ δας ΠΥ  ἴοὸ ρυϊάθ εἶθ ΡΘορΪο ἰουπά υἱίον- 

5 [ΒΘΟΙΒΉΘΡΆ (ἃ ΤΏΘΤΘ τυδέθ γί ρο 866 ἰη (6 Ῥαϊγίαγοα) 
{{π|6} νγὶρϑ ρΡΓΟΌΒΔΟΙΥ δἱ (15 εἰπιὸ ἃ ρἴδοο οὗ βοτὴθ ἰπιροῦ- 
ἴδη69 ἔτοπῃ Πα ἰγα46 Ὀοΐνσθοῃ Εμγρὶ δηὴ Απἰϑ. 10 π͵ὴπ8 
το- οὐ 64 αἴὔου ὑπὸ χῖθ, νγ)88 8 ἰασχο νι Πρὸ ψ τἢ ἃ Ηο- 
ΤῆΔῃ σαγγίβοη ἴῃ Φογοπλθ Βα {ἰπη6, ἈΠ ΠΟῪ Θχ ἢ 13. ΟἿΪΥ 
Βοδίἰογϑὰ γχυΐηθ. Ττο ἴαγχο, δηα ἔτο πα] ψ6}}5 δγΘ 
811 ἴο θΘ βρη. ὙΠῸ ἤδη 0685 ποῖ ὁσοιν ἰπ ἐπ6 Νὸνν 
Τοϑῖ, 866 Βοθίηκ, εδὲ διι0.. τ ἢΓΠ 8. δὲδ. Πϊοί,, 5. υ.--τ κ] 
ἡ ΓΙ Βαπη 16] νγὰ5. Ὀογη Ἡ. Ὁ. 1146. 6 ψουἹά Ὁ Β ΧΙ͂ 

ΘΔ. οἷα κἱ ἰἢ9 (ἰγτα Ὀδει]9 οὗἩἨ ΕΌΘΠΘΖΟΣ, 1036, δΘη ἃ ΠΟΥ 
ΒΩΥ θη ΥὙΘΒΥΒ ἰαίοσ, ΒΟΥΘΏΓΥ Υ̓ΘῊΓΒ οἷά, ΤΗΐ6 πουϊὰά 
Ἰρᾶγθ ὑψθηῦν ΥΘΆΓΒ ἴον 5841} 8 τοίη τπρ ἰο Β. Ο. 1056, 
6 η εν ἃ 88 πηδάδ Κίης ἰη Ηθρσοῦ.-- Βα [0 5 ρΡοββί- 
ὈΠ6 (Πδὺ ἔῃ 6850 ἀδί68 ΣΩΔΥ ἢὮδγο (0 ὉΘ ρμϊ ἔογγασὰ δοχῃθ 
ψ68Γ8.--Τκ.] 

δῆη.6..-ΏΘΥ τοοῖς Ὀσχίθθα δηἃ ρΡοεινοτχῖιοά 
ὁυάρερθηὶι.---ΤΊοΥ ἴπυ8 ἰγδηαρτοβοοα πὸ ἰαισ οὗ 
{π6 τὰ (Εχ. χχιὶ!. 6, 8; σοτρ. Ὠευῖ. χτυὶ. 19), 
δηα ἀδβίγονρα {116 ἰουπάδείοη οἵ [π6 υάϊοία! οἴ α 
ΔΆ ἴμς οἶος ἴῸΓ 1Π6 δαἀπλιηϊδίγαίίοη οὗ τχθῖ δηὰ 
υδιῖοα. ΤΠ οῖν οἴ ο͵4] υηΐα Δ] 688 1Β οοηϊγασίοα 
ὙΠ {Π6Ὶν {αἰλετ᾿ 8 τρία : ἸΘῪ τα]|κϑᾶ ποξ ἐπ 
δία νγαγε.--- Τ}}9 λοὶ ΟΣ ϑυαρταθηί δἰοῃθ 18 ρίνεῃ, 
86 βδιηθ6ὶ 8 ποῖ, {κὸ ΕἸ1, οἰαγχοὰ χὰ τἢ9 
απ οὗ ᾿Ϊ8. βοῃβ᾽ πιϊδοοπάυμο. Τὴ ποιίβ: 
[ον ἰμοϊὶηθᾶ οὐ ἴυὔσχηθᾶ δδίἄθ (μδηλοὶν, 
ἴγοπι ἴμ6 πᾶγβ οὗ {πον ἰδ μογ ἢ) δἴτθσ ἸΏοσθ, 
ΘΧ ἢ 1 [ἢ τοοΐ οἵ {Π᾿ 1 τιοϊχοα οβοἶα] ργοοθάσθ 
ἴῃ ἃ πχϊηα αἰγοοίοα ἰο χαϊῃ. [ποὺ σίνοθ (86 
ΟΟΥΓΘΟΐ θ6η86: “ΠΟΥ ἰυγηρα 86:46 ἴο οουείοιιϑ- 
πι688.᾽" 

γετα. 4-9. ΤᾺς ἀεπιαπα ἴθ᾽ α ξἴπρ---σοτα, 4, ὅδ, 
ΠΟΥ͂ ᾿ἴ τγαβ πλϑάο, νου, 6, μον ἰΐ ᾿ψδ8 στοοοϊνοὰ Ὁ 
ΘΠ 6] δῃ 6 οδιτὶοαὰ Ὀοίογο ἴΠ6 1, ογὰ, γογα. 7-, 
μον δ, δηὰ (Ὠτγοιιρῃ μἷτη [886 ρθορὶθ, νγᾶβ δῃ- 
βίγιυσίοα σομοογηίης 1 Ὀγ [ἢ 6 1 ΑΙ 
ον. 4, ὅ. “ΑΙἱΐ ἐδ εἰάδνβ8 οὗ 18γ61᾽) δδβου Ὁ] 9 

ἴῃ Βδιηδι, ὅϑδμημο] ΒΒ [οἷ] βοαῖ. Τῆυ5 τΠ6 
ὙΠΟ]6 πάϊοη ἰβ ἰῃ τηοοη δραϊηβὶ [6 δχιβίϊη 
οοηα το οὗ {πΐηρβ; Ὁ ΔρΡρϑδσῃε Ὀθίογο ἀπε 
οβο14}}ν δὰ ἰογπιδ}ν ἴθ ἰμῈ ὈΟΩΥ οἵ 18 γοργο- 
βοηϊδίνοβ. 7100 (λίπε ἴῃον δάάϊιο6 88 οἵ 
πὸ ἀοιηδηα ὙΠ ]οἢ (ΠΟΥ͂ τ ῖϑἢ ἴοὼ Τ8Κο: 1) ϑ3δι:ι- 
16} α7έ, ὑπαὶ 15, 1Π6 Ἰδοῖκ οὐἨ νἹρῸῦ δῃὰ οπογρν ἴῃ 
186 φονογητηθηῖ, σῃϊοῦ, ἢ 8. δαναποίης ὃν 
ΤΆΔ 6 ̓ἴβο}  ρϑγοθρίῖῦ]α ἰο (6 ψ80}]6 παιίοῃ, πεῖς 
ἯΆΑΒ ΠΟΐ ΒῈΡΡ]16α Ὀγ 1606 δβαϊβίδῃσθ οὗ ὨἿβ ΒΟΏΒ, 
ΜΟΙ Π6 ἢδὰ ἔον [μδ΄ γθδβοῃ (νοσ, 1) οδ]ϑᾶὰ ἴῃ; 
2) ἴδ ευἷΐ ὡραἰξ, τῃ!6. τηϊαρονγογηπιθηΐὶ οἵ ᾿ΐβ ΒΟ, 
186 ΠΟΙΆ] δηὰ Ἶεραὶ ἀερτανδίίοη οι πον ᾿σὸ- 
ἀυοοά. ΤΈο ἀεπιαπά ἰ5: Μαἷζθ ὑα ἃ κΚίηρ (Αοὐ 
ΧΙ. 21); δπὰ ὑπτο (ΐῃρθ δσὸ δα ἀθρά: 1) ἰῃ σοίδι- 
ΘΠ68 ἴο Πἷβ 7. ἀ]ςἶ4] πουκ: ἀῺ τοαδ ἰο μιάσε; τὴ 
ΤΟΥἍ] οΠοΘ ᾿γδα ἴο ἰαῖκα ἵπ6 ρ]δοθ οὗ ἐδμε πα] οἶα], 
δη4 80 ἴΠ68 τηοδηΐηρ οἵ [6 ἀοιηδηὰ 18 ἃ σοι ρ! οἵδ 
δυγοχδίίοη οἵ {π6 ἐς Βογίο Ἂχ βίην ἴοσττῃ οἱ μὸ- 
γογηθηΐ ὑπάογ ᾿πᾶροθ; 2) ἴῃ Γοίοσομοα ἴο ἴῃ 6 
ΓΟΥΔ]-ΠΟΠΔΓΟΙἾσΑὶ οοπβίαἰοη οὗἉ [Π6 βυστουπάϊ 
ὨΔΙΟΠ5: (6 [Ξγα 6] ΠἸΒἢ σοπατ 10 15 1Λὸ 6 ἐΐξε 
ἰλαὶ (3). Αἴἶον (86 πογὰβ8 “828 811 086 παίίομβ,"» 

Ὑ6 Πηθδῖ ΒΌΡΡΙΥ “ἤδγο βοἢ 8 οΠ6. [Ι[6γ86] τπῷ[ἘῸ}] 
ποῦ Ὀ6 Ὀομὶπα οΥΠΟΥ Παίϊοηβ ἰῃ χοαροοὶ ἴο {86 
ΒΡΙ ΠΟΥ 8πα μόνον οἵ σογαὶ στ ]θ. Τὴ δοοοσὰ- 
8Ππο6 οὗ {Π6 ἰδϑὶ πογάβ: ὅκα 4}}. (ῆ6 παϊϊοηβ᾽; 
ΜΠ Ὠοαΐῖ, χνὶϊ. 14 ἴ8 ἴο 6 ποίοα.---ἰἢ γοσ. 6 το 
ὉΠΙΏΡΒ 8ΓῸ βαὶα οἵ μϑαπιηιοῦε σοπαάπιοὶ ἴῃ Γοίοσοπορ ἴο 
{Πὶ8 ἀοιαπή, ΕἸγπεῖ, {π4ὶ μα τοοοϊγοά ἃ ἢ αὦ- 
»ίεαδιιγο (Δ, Ῥγόμροῦὶν: κ1δ6 τΠἰηρ γὰ8 ΟΥἹ] ἴῃ 
(Π6 Ἔγοβ οὗ βαπλο])})). Βαΐ (6 ολυθο οὗὨἩ Ὠἷβ ἀ18- 
Ῥ᾽οδβιγα ἴβ Οχργομα]ν βαϊὰ ἴο ΡῈ, 1π4ὶ 1Π6Υ τῃβθ 
1Π6 ἀοηιδηα: “(ἀἰνθ τ|8 8 Κἰηρ ἴο πάρα 8. 116 
ἀϊά ποὶ, ἐπογοίογο, ἰαἶκα 18 ἀπ138 [Παἱὶ {πο ὈΙαπχοὰ 
1π0 ττοηρ-Δοἱηρ οὗἉ ̓ ἷ8 ΒΟ, ΠΟΙ {Π8| ἸΠΟΥ τοίοσσοα 
ἰο ᾿ιῖβ ἀρὸ, δῃὰ {Πὰθ ἀπιϊπηίοά {Πα 6 τὰ πο 
ἸΟΠΡῸΓ 40]6 ἰο θϑᾶγ ἢ 6 τ μοΐΪα Ρυγάση οὔ (ἢ οῇῆοο, 
νἢ}116 8 Β0η5 ἀἰὰ ον}. ὙΥ̓Πδὶ ἀἰαρ!οαθθα 11 πὶ 
88 ἴΠ6 ΘΧΡγοββίοη οὗ ἀοβῖτο [ῸΓ ἃ ΚΙιηρ δ8 ΣΌΪΟΥ. 
Ηὸον [ἈΓ δηὰ ψ ΠΥ (18 ἀοιηδηα γγὰ5 1:6 οοζαξίοῃ 
οὗ ἷβ αἰβρ θαυ γο ΘΡΡΘαΓΒ ἔτοπιὶ (Π6 οοῃηροίΐοῃ, 
Ετοῖι ἴΠ6 πογάβ οὗ ϑδβδιηθοὶ (χὶϊ. 12) τὸ θ6α 1) 
{μαῦ {Π6 Ῥδϑορὶθ, ὑγοεβθά δῆσον Ὀγ ἴῃ 6 ΑἸπητηοηϊίρα, 
ἀοιηδπάοα 4 Κίηρ πΠ0 Βῃου]ὰ σιν ἔμοῖὰ 16 ῥσὸ- 
ἰροίΐοη δραὶηϑὲ Θῃμθπλ1οβ, ΠΟ γᾶ Ὡοΐ ὀσχροοιοὰ 

4 [Οσ, ἔζοϊῃ [86 τᾺΥ8 οὗ γι! .-- Τκ.] 
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δου ἐπα αχίπς βδιθο); 2) {μδ], πῃ (ἷ8 ἀφιηδηα, 
δον Ἰοῆ ουὖἱ οἵ νον (λ6 Κἰησάοιμ οὗ οὐ ἴῃ {ΠΕ} 
ταϊάβι, ἑαττιθα ΔΊΓΑΥ {μοῖὶγ ποτὶ ἴτολ (6 (ἀοά 
ψ0 ἢδΔα ΕΣ Βογίο 88 ὑμοῖσ δ᾽ ασ Υ Κίηρ Βὸ οἴθῃ 
βδγοα (μ6πὶ ἴσοι ἐμ6 ρόνεῦ οὗ 6 ϑῆθηΥ, 8δπὰ 
Ρυϊ (πεῖν (χυδὲὶ ἴῃ δὴ δχίοσῃβὶ, νἱβῖ0]6 Κιηράοιῃ 
858 ἸΠΕΔΠ8 ΟἵἉ βδίδιυ δηὰ ῥγοίθοίίοῃ δραίμαὶ {μεῖς 
Θ;Θηλΐθα, ΟΥ̓ΘΓ αῴδιηδί [6 1ην}810]6 σογαὶ στ] οὗ 
τον αοά, πῇλοβο ἑῃπκίσυπλοηΐ, ϑδιμμμθὶ, (ΠΟΥ͂ τὸ- 
Ἰροιοά, Ὑῶὸ βδπιὸ ὑμϊηρ ἰδ Ἔχργοαθοα ἴῃ ἴδ 6 
ΠΟΙᾺ οὗ Βδιμλαοὶ, οἰ. ΣΧ. 18,19. [1ἢ θοΟΙᾺ 
Βοίονοσ, ϑδιη θ᾽ αἰδβοοῦγβο 18 δὴ θοδοὸ οὗ (8 
ποτὰ οὗ ἀοα ΗἸ ᾿τηραγίορα ἰο πὶ ἴῃ δη- 
ΒΓΕ ἰο0 (86 ααοϑίΐοι ποῖ μα δὰ δεϊκοὰ αἀοὰ ἴῃ 
ἀριμὲ ΤΏΙΒ, ὨΔΠΊΟΘΙΥ, 18 1ῃ6. δεοοπά ἱπηρογίδης 

Γ ἷἴπ βδιηθ6}᾽ 5 ὑσοοράυγε: Εἴθ ὑσδαγϑοᾶ ἴο 
ἴδο ᾿οσᾶ. Δ ΘΡΙΥ τονοϑα ὈΥ 186 δβη πιΐοι, ἴῃ 
εἰιὶ9 ἀοιδηα, (Π6 Ῥδορὶθ οοσαγηΣίθα δραϊηβδίὶ (16 
Ἰωγὰ 88 ἱμοῖνγ ἰηρ (δηα (18 γγὰβ ἴἢ9 Γ68] οὐοδ- 
εἷοι οἵ 8 ἀν ὑρέτον ἐς δΔηα πΉΜΙΠΠἸΏρΡΉΘΕΒ 'π Τοΐδ- 
Τοῦ ἰ0 {86 ἀφαϊγοὶ σχονοϊαϊδοι ἴῃ {π6 Ρο] 168] 
ὠὐπε τυ οη, τ ΒΊΟΝ γγα8 οοηηθοίθα πλ1}} ἰῃ6 τα76ο- 
τίοη οὗ Ὠλῃλθ6 1 88 σοργοβθηίδίνο δηὰ ἱπδισυπχοηὶ 
οὔ τῃς ἀϊγὶπο ρονθσητηθηΐ), 86 οαχτὶοα [ῃ6 ὙΠ0Ο0]6 
πιλίίοῦ Ὀοίογε (86 Ἰογὰ ἴῃ ὈΓΑΥ͂ΘΥ, δπὰ, ἴῃ {118 
πηρογίδεϊ οΥἹαὶβ 8180 οὗἨ ἰδ Ὠϊβίοσυ οὗ ἷ8 ῬΡθ0ρ] 
πῆο που] 0 ἰο θῸ χυϊάοα δΥ πη, ρθει 
Ἀπηβο ἢ ἴῃ6 Βυτηθ]6, οοηθοογαίθα τδη δηὰ ἤθσὸ 
οἴ ῥγᾶγοσ.---ἶἴὰ σοσβ. 7- τὸ δᾶνο {Π6 ἀφοϊαγαίοῃ, 
ἴη σψπϊοῖῦ {πὸ Τογὰ ἐπδίγιοίβ βδτηθ] 88 ἴο (86 
αυοδίϊοῃ οἵ 8 ὈΓΑΥ͂ΘΙ, δηὰ δὲ ἴῃ6 βϑίῃηθ (πὴ (6- 
οἰἄεε οη ἴα ἀφιιδηα οὗ (6 ρβορίθβ. Ῥσϑυοσ νὰ 
(6 Ὀεδί τιθϑῃβ ΟΥ̓͂ Το. Βαιμαοὶ οουϊὰ ᾿οατα (ἢ 
ῬΌΟΒΕ δηὰ Μ1}} οὗ αοἀ ἴῃ γχοίδσθησθ ἰὸ {818 ἀθ- 
Ἰοδη οὗ (16 πδίίοη, Τὴ ποσὰβ: Ἐΐϑασίεθῃ ἴο 
ἴδ9 νοΐοϑ οὗ ἴ89 Ὀθορὶϑ, ὄἼχργοβδβ ἰμ6 ἀἰνὶηθ 
ΜΠ] οηὶ οἵ [86 ρϑορὶ] θ᾽ β τοραυεεῖ. Ηδθτθ 8. (Ϊ8- 
ΟΙΈΡΑΠΟΥ͂ τηὶρῃΐ θ6 Βυρροδοά ἴο οχὶβϑί θούχοοθη (ἢ 18 
Βἰδιοιηοηὐ δηα βδται 6 }᾽ 8 τεοορίζοῃ οὗ (μ6 γϑημοϑῦ 
Ἰὴ γοσ, 6. Βαυΐ 16 Δρροάγβῃμοοθ οὗ βυ σὴ ἃ ἀϊβογο- 
ῬΑΠΟΥ͂ γΑῃ5ηο8 Ὀδίοτα 86 [0] οτσίης οοηβίογα- 
Ὠσῃβ, ΑὮ ΘΑγΒ]υ-υτδη κἰηράοπμ σου] ποῖ δὲ 
811, ΤΊΘΓΟΙΥ͂ 88 βῃσί, βἰδηὰ 'ἰῃ ὁ Ἰο χὰ} [86 
τού δ θα ἰῃθοογαίῖο σοϊδιίοη Νὲ ἴδ᾽ οονοηδηνςαοα 
Υἱ Ηἷβ ῥβορὶϑ, ἴῃ τ ϊοῖ (6 Ἰδίτοῦ (Εχ. χὶχ. ὅ 
5) σοῖο ἰο 6 ΗΪΆ ῬΤΟΡΕΓΙΥ͂ δηὰ 4 “Κι ῃράομλ᾽ 
οἱ ῥγίοδίβ, ἀῃὰ Ἠθ γγὰϑ ἴο ὃδθ {πεῖν Κίηρ (οοπιρ. 
Εχ, χνυ. 18: “2 εμονδὰ 18 Κίπρ ἔοσονοσ," σι ῬᾺ, 
χ]ῖν, δ; ἰχϑἹἱἱ, 25; ἰχχὶν. 12; χ. 16). ον, ἰῇ 
᾿Ποτίο ὑπᾶον ἴῃ6 ΤῊ σδοδθη ᾿παίστι πη 8 
οἵ (π6 1,οτὰ, |1ἶκ6 Μίοθεθ, Φοβῆυδα δηὰ 86 ὅυαᾶζοβ, 
ὙΟΙΟ (86 Ἰοδίο γα οὗ {Π6 ρϑόρὶο, ρονοσηΐηρ [ἢ 6 πὶ 
Ὦγ Ηΐε ἰδνν, ἰπ Ηἶβ πδιὶθ πὰ δοοοσάϊηρ ἴὸ Ηἱΐδ 
ὙΠ], [ἢ π 4150 ἃ Ἰοδάογ δῃὰ ρόνογηοῦ οὗ 186 ρθο- 
Ῥἷςο, ἀορεμαϊηρ ΒΟ] ΕἸ οα Οο(᾽5 “111, ρονογῃίηρ 
βοίοῖγ ἴθ ΗΒ Ὥδῖηθ, δηὰ ἀδνοίθα ἰο Ηἱβ ἰδῦν, 
Ἰπίοηἀθα δρὰ ἀεαίτίηρ ἰο Ὀ6 ποιδίηρ θυΐ (86 
Ἰρδιγυτηοηΐ ΟὗἨ 186 λην]εῖ]6 Κιηρ ἴῃ τοθρθοῖ ἴο 
Ηἱδ Ῥθορῖο, χαϊζῃξῦ τὰ ϊθ ονοσ ἴβοῖὰ πὶῖ (Β6 ῬΟΤΤΟΣ 
δ ἤβοης οὗ ἃ Κη. Α Κίηρ, 88 αοὐβ ἱπβίσυ- 
ταθηΐ, σμοῦρη ὈΥ̓͂ ἀοα (9 χογα]ὶ τα]ον οὗ Η]δ Ρθο- 
ῬίΘ οἂαὐ οὗ ἐμοῖς χυϊάδέ, οοὐἱὰ ὯῸ τροτο βίβδπα 
ορροβοὰ ἰο [86 χηἀαηοηίαὶ ἰάρα οὗ 80 ἐβΘΟΟΣΒΟΥ 

8}} [Π6 ἔοστηοσ σγοδὶ Ἰθδοσβ δὰ χυΐάθβ ὁ 
[86 ροορ]6, σῇο τασθ οβόδθη ὉΥ̓͂ ΗἾτα ἕο (86 
τεδ ζαϊΐοη οὗ ΗΠ 5 ψ1}}1.. ΤῊΪ8. οοποορίξοη οἵἉ [86 
δυβοϊθ ἀορεπάρωῃοθ οὗ δὴ θαυ] γ- υπηδη Κὶπρ- 
ἄοτα ἴπ Ιετϑοὶ ου {86 ἰην δὶ Ὁ]6 Κίηρ οἵ [μι παίζοῃ 
16 ἘΧΡγβββϑα ἴῃ {}|6 850-816 Ἰα οἱ (π Κίηρ' ἴῃ 
Ῥεαί, χυϊ!, 14-20. ΑΒ ἰο [86 ἐμοοογαιίοαὶ Ἰάθα 

οὗ ἃ Κίηρ, οομρ. ἄθῃ. χυΐϊ. 6, 16; χχχνυ. 11; 
Νυμι. χχιν. 17. ΤΏΘΓΘ 18 11Π{16 οσοαβίοῃ ἰο βὰρ- 
ΡΟΒΘ ἃ σοῃ γδηϊοίίοη Ὀοΐχθεῃ {118 1468 οὗ α {μ60- 
ογδς3}1]γ-οομαϊ οηοὰ [1Βγϑο {8} Κιηράομη δηὰ 
{πΠ6 ΤἬΘΟΟΓΔΟΥ ἴῃ [βγ86], ἤθη ἯΠΛ ΘΟΠΒΙΔΘΣ (6 
πεεῶ οἵ ἃ υαϊ ρα ΡΟΊΤΟΡ ἴοσ 6 σΠΟῸ]6 Πδίϊοη δὶ] 
116 υὐλίπ δπὰ υὐδλοιΐ, 85 ἴῃ (Ἱ ἀΘου Β (1π|6 ἀραϊηβὶ 
[86 ΜΙιάϊδηϊιοβ (δ ἀρ. νι}. 22, 23), δῃὰ ον, ἴῃ 
πὸ {πλ6 οὗ ἴ86 βδιασοὶ, Ὀοΐἢ δραϊηβὲ (0 
ΔΙΌΙΓΓΑΓΥ τὰΐο δηα ἰοραὶ] ἀϊβογάοθν οἵ Ηἰβ βοπβ, δπὰ 
διραϊηδί ἴῃ6 Απιηοηϊεβ (χὶϊ, 12) δηα {μα Ῥ 
(ποι (ἴχ. 16). 17 Ιεγϑ6}᾽} 8 ἀθαῖσγα ἴῸῦ ἃ Κη μδὰ 
θοοη ἴῃ 1861 ορροθϑά ἰο (π6 (μποοογαίῖς ρῥγὶποῖρίο, 
Βαχλθ6ὶ που]ὰ ηοΐ μαννα οαγτὶθα {Π6 πιδίϊοσ (ο 1.90 
1ογὰ ἴῃ ὑγδυοσ, θαὶ του]ὰ μᾶγο μίνθη 8 ἀδοϊἀθὰ 
Γοΐυ841 ἰο ἴπ6 Ε]άογα, δηὰ ἴμ6 αἰἱνίπα ἀθοϊβίοῃ 
πουἹὰ ποί ἤαγο Ὀθοη: “ΗρΆσοη ἴο ἴΠ6 νοὶςς οὗ 
{86 ΡΘΟΡΙ6, τβακα ἐμοὶ ἃ [κεἰς (νον. 22). Βαὶΐ 
[ῃ6 τϑᾶβοῃ οὗ β'βδιαυ θ᾽ Β ΠΘΟΘΒΒΑΙΎ αἰΒρ᾽θαβυγο δὶ 
(16 ἀφεῖγθ οἰθαυ Ὺ ἈΡΡρϑαγβ ἔγοιῃ (6 Ἰυάρσηιθηΐ 

οἱ ἰΐ ἴῃ 106 αἰ γ ηθ ΓΕΘροῦΏ86: ὉΠΟΥ͂ αν θ 
Ὡοῖ τοὐοοϊϑᾶ 866; Ὅπου Βανο σο᾿ϑοϊϑθᾶ 
τΔθ6, [8ῖ 1 αδου]ᾶ οἵ τοίβῃ ονὸσ [Β61:.--- 
[μὰ {μεῖν γοαποϑὶ ἴῸσ ἃ ἰεΐηρ, (μου ἀἰὰ ποῖ δββύχῃθ 
[6 διιὐϊαάθ οἵ μοατί δῃὰ οὗ πηϊπὰ ἰο ἴπ6 1οτὰ, 
ὙΓΠἾ ἢ. 188 ὈΤΌΡΕΣ [0 ἐπί 88 Η]18 ρβορὶθ, ἰοαγάβ 
Ηΐτλ 88 {Π 6} 8016 δῃὰ δχοϊυβῖνο γυ]οσ. ΤΥ ρυΐ 
ουϊ οἵ εἰσὶ ἴπ6 αἰνίπο τι]6, ἴο ποῖ, ἰῃ νΊῸ οὗ 
18 τα ΚΠ ἀδοαβ ἴῃ ὑμοὶν ἢ ἰβίουυ, ἱπΠῸῪ οὐρῃΐ ἰο 
μᾶνα ὑγυβίρα ἱπιρ] οὐ] γ, {πᾶὺ 10 ψου]ὰ οχίθηα ἴὸ 
1Βοὰ (λ6 οενου θα ρῥτοίθοϊίοῃ δραῖπϑὶ Ἔχίθγηδὶ 
ΘὨ ΘΙ ἶ68 8η4 τηδ᾽ δἀτηϊηϊδίχαίίοη οὗ {Π6 οἶος οὗ 
Φυᾶρο; (μΐ8 ῥγοϊθοίΐοῃ {βεὺ δχρθοὶ ἔγοιῃ (ῃ8 
οατ ἢ] γ-υτϊηδη ΚἰηρῚν στα]α, ἱ οἵὗ ἔγοιι αοά ; 
ἱπρίοδα οἵ ογυίηρ ἰο αοάἂ ἴο μχῖνθ ἴμθῃλ ἃ σᾺ]ῈΓ 
δοοουα ὦ ΠΕ Ψ111, (6 γ ἀδιμδῃα ἔγοτῃ ϑϑμλπθὶ 
{πὶ ἃ Κίς Ὀ6 πηδάδ δοοογάϊηρ ἴο {με ῖγ Ὑ1 δαπὰ 
ΡΙδαβυγο; ᾿μβίοβα οἵ {ποὶν ΒΟΙΥ οἷν} οομβιαϊοη 
ἀπάογ (86 τογδὶ στα] οὗ ὑμοὶν οουθηδηιοά, {Π6Υ 
ἀδεῖτο ἃ οοπδα οη ὑῃμθῦ 8. συ]: 016 ΚίῃράΟΙΩ, 
88 (Π67 566 ἷΐ ἴῃ (Π6 ποαίμιοη δίΐομβ. Τἢΐ8 88 
8 ἀοηΐαὶ οἵἉ (μαὶ ἰρἢῃοθὲ ἰτατ ποῖ αἰάθοη ομοθΘ 
(δ υάᾳ. νἱ}]. 23), ἰὰ ἀφο! ἰηρ (6 του] δύ δ τ 
οδογοά Ηἷπτα, μοί ἂρ Ὀεΐοσο ἴ[Π6 ρθορὶο: “ΤΒε Ιογά 
ἐβ γοῦν Κίηρ.᾽" ΤῊ τοὐθοίηρ Βαμπιι6}᾽ 8 ρονθγημηθηΐ, 
{ΠΟΥ͂ τοὐοοίοα πο το]6 οὗ » 814, βίγδαυ τη ἔγομλ 
[86 Τουπάαιίοη οἵ οονοηδηΐ-του οἰ δίΐοη ἰὸ {μ6 βἰδηά- 

ἰηῦ οὗ (π6 μοδίμοῃ ῃδίϊοῃβ, (μ6Υ Ῥαΐ {πϑιιβοῖ υο8 
ἴῃ ορροπϊτοη ἰο [1:6 τουδὶ τμδ)οβίυ οἵ Οοα τουδὶ οὰ 
δι οΩς ἰμοηι, δὰ ἰο {πὸ ἰρῇ οδΙ Ππς τ οι {ΠῸΥ 
μιδᾷ ἰο πηδἰηἰαίῃ δηὰ [16] ἰπ Βἀ 6} }{γ δηα ορθαθμοθ 
ἰοσχαγὰβ 86 ΒΟΙΥ δηὰ δἰτιϊσην αοά 88 μεὶν Κἰηρ 
δηὰ συ]οτ. [Ι͂ἢ στοῦ. 8 8 βῃονγῃῃ μον ἰ(μἷ8 αϊδβροβὶ- 
ἰἰοῃ δῃᾶὰ οοπάποὶ μδὰ Ὀθοῃ οχμὶἱϊθα ἰῃ [86 
ΗβίοσΥ οὗ {ἰδθ ρἷθ ἔγοῃῃ αοαβ ἔγχει στϑδὶ 
ΓΟΥ̓δὶ ἀροά, [80 ἀο)ίνγεγαηοο ουἱ οἵ Εαγρί, 1] ΠΟΥ 
δηἃ ΒΟΥ (ἷ8 ον ἀοτηδηα μα ὁ με δόμοι ἰο ϑδπλθ 
ὙΓ88 ΟὨ]Υ͂ (6 ο]4 εἴη βῃονίηρ 1|86]7, {86 [4186 88 
δηα δροβίαϊο αἱβροαϊίοι παΐοι μδα Θχ}Σἰ οα 11- 
861} ἀραΐπ δῃὰ δραΐῃ Ἂρ ἰο (μἰβ πη. “18 
Βιοἢ ἃ ἀϊοροκϊίοι (μ6 ἀφεῖτο ἴου 8 πράου ν͵88 8 
ἀοαρίείηρ δηὰ σοὐοοϊϊηρς οἵ Φοβονδ Κἰηράοτῃ, 
δηἀ π0 (δὴ ἴογβαϊκίηρ ΦΘῃονϑὴ ἰο ΒΕσνΘ 
οἴδον μοᾶβ᾽ ( εἰ], ἐπ ἰοοο). (1Ὲ ἰβ ποὶ μΘΟΘΒΒΑΥΥ 
ἰο ᾿ἰπροσὶ 4 Ῥύοῃ. “"ἷἴο π|6᾽ δῇἴο “860 Βᾶνθ 
ἀομθ᾽ (ΤΒοηΐ6), βἰποθ ἐπ 18. 'θ ἱῃνοϊνοὰ ἰπ [Π 96 
[Ο]Ἱονίης πογάβ: “867 μαᾶγὸ ᾿Ὀσβακθη πιΘ ἢ). 
Τῃ γοσ. 9 βαιιυοὶ 18 αραὶῃ ΟΧΡΓΘΒΒΙῪ ἰηειτιοίρα (0 
γἱο]ά το ὑμ6 ἀρεῖτο οὗ [86 ἘΌΡΡ δυΐ (ποτὲ 18 
δα αἀοά (δ ἐιοοίοἰὰ ἐπλιοίοπ: 1) εοἱέγι688 αραϊτδί 
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ἑΐδηι, ἰμαὶ 18, αἰΐοϑὶ δπὰ βοὶ θοίοσθ (μθπὶ ἰποὶν βὶπ 
δηὰ συ αρχαὶπϑὶ πι6, ἀπὰ 2) δῃηῃμοῦηοθ ἴ0 ἴδοπὶ 
ῳΥαὶὲ κιηὰ οἵἩ τἱσὶμ ἰδδ κίπσ, στο δοοοσαϊηρ ἴο {πο ὶγ 
ἀοϑῖγο 8881} σ]ο οὐϑσ ἴπθτα 11ἰκὸ {86 ΚΚῖτρθ οὗ [6 
Βοδίμϑη πδίάοῃβ, 5π|1}} οἰαῖπα ἰῃ 86 Ἔχογοῖβο οὗ υῃ- 
1ἰπυῖίοα δηα ΔιΌ ΓΑΥΥ ΡΟΊΤΟΣ, ΔΙ͂ΟΣ {80 ΤΔΠΠ ΘΓ οὗ 
ἔμοϑθ τυϊοσθ. ΒΥ (δ ἔχβίὶ (ῃ6 Ῥθορὶθ δῖὸ ἴο 6 
Ἰ,866 0 866 ΒΟΥ, 'ὰ ἱμ6 αἀὐδροδίδοπ οὗ Ἀθαγὶ ἴῃ 
ππΐο ἢ (ΠΟΥ ἀριηδηά ἃ Κίηρ, [ΠΥ δίδηα ἴῃ ὀρρο- 
εἰϊίοη ἰο ἰδ δρβοϊαῖθ, ΒΟΙΪΥ͂ σού] στο] οὗ {πο ν 
Οοά, δηά ἴο ἐμοῖς οὐ ἰποοογαίῖίο οἽδι ησ. ΤῊΘ 
[α] Β] πηθηὶ οὔ ἐμ ὑϑορ ϑβ ἀθεῖγθ δεν ἃ ἰσπρ πο ἢ 
Δα 18 τοοῦ πῃ δῇ δροείδίθ δῃά σΘΔΥΏΔΠΥ ῥτουὰ 

(ΘΠ ροΓ, 18 ἴῃ δοοογάδηοθ ΠῚ} (Π0 88:16 [1η648- 
ταθηί8] ἸΔῈ οὗ [6 ΟΙΪά Οονθηδηί, ὈΥ το ἰῃθ 
ΒοΙγ αοά, οα ἐμα ομϑ μδῃά, υᾶροθ 18 γ86}} 8 δ ἢ 88 
8 οοηἰγδαϊοίίοη οὗ Ηΐ8 ποὶγ ψ1}}, θαΐ δ [ἢ 8 βατλθ 
πη6, ου 186 ΟΥΟΥ π8ῃηά, υχπ68 1ὑ 88 ἃ ΠΠΘΔΠ5 ἴον (86 
Τοδ]ζαϊίοη οὗ ὑμ6 οηαβ οὗ ΗἾ8 Κἰηράοηι, 88 Δ ο0- 
ΟΔΒΙΟΙ ἔῸΓ ἃ ΠΟῪ ἀσυνθὶοριηοηὶ οἵ ΗΠ 8 τονϑα]οᾶ 
δἴοσγ. Τὴ οἴμον ἰπ)υποίίομ, ἰο βοΐ Ὀεθίογο (86 
ῬΘΟΡΙα δα τισί [ογ, ἰββῆηογ} οἵ {6 ΚἸΠΚ 1Π6Υ 
ἀδηλδησοα, 1Ββ ᾿ηϊοηἀοα ἴο Ἔχ 101: ἰο ἔμοπι [ἢ6 κι- 
τη ΚΙΏρΡΟΟΠΙ ἀραγὶ ἴσγοπι {μὸ αἀϊνὶηθ ΓᾺ]6, 88 1 
οχἰβὶβ Ἐπὰν [86 οὐΒοῦ παίζοηβ, τι τ 411 118 πβὰ8] 
Δα 658 0} 158Π6α ἀοθροίἑθπι, 45 (6 βουγοθ οὗ ψγϑαὺ 
ταϊβίοτίυηθ δηᾶὰ βῃδπιχοίιυϊ βογνιία6, ἴῃ οοηϊγαβὶ 
πὶ (6 ἴτοοάοτα δηὰ μδρρίηθθα οβογοὰ ἴο [86 
ῬΟΟΡ ὑπο {86 ἀξιμίνοα ΤὨΘΟΟΣΔΟΥ. ΟὈΡ. 
γογ. 18. 

γωπ. 10-18. Τῆσ γἱσλέ οἱ ἐδλὲ ζίπρ. 
ψόοΣ. 10. Απἃ ἔἰαπιῦθο] τοϊᾶ 8611 ἴπ0 τνοτἅδ 

οὗ ἴδο Τοτγὰ ἴο τ86 ΡΘΟΡΙ]ο.--- ΤῊ 8 ἀοοϊαταϊϊοη 
οὗ ϑαμιυθὶ νγαϑ ἱβογθίοσο Θβθθ! 18}}7 δ οχβοσγία- 
ἰἴοῃ ἰο τοροηίδποθ, το ἢ ροὺ Ὀαίογο [26 Ῥθορὶθ 
ἐμαὶ, Ὀγ πον ἀθβϑῖγο ἴῸὉ ἃ Κἴηρ, (πον πδαὰ Ῥυγϊηςὶ- 
ΡΙΆΙΙΥ τελεοίεα οὐ 8 δοίδ τιμδ ουϑῦ ἴθι. ΟἸ]ογίου : 
Τιογοίοσο αοα ἀθοΐαγοβ ἐμαὶ Ηδ νῶϑ ἀοβρίβοά 

Ὀγ (86 Ιβγϑο] θα, ἐμαϑυλιοῖ 88 ΠΟΥ ἭΤΟΓΘ ποῖ οοη- 
ἐθηΐ πῖῖ [ἢ 6 ἩμΘοσγϑου, ππΐοῃ δα Πογοίοίοτα 6χ- 
ἰδϑι6α."--ἼΒο πιδάραὶ (990, “τὶρμι," “Ἰρδπηογ᾽) 
θ ΘΓ τΠδὲ μογίδϊηβ ἰο {86 Κίηρ ἰῃ [86 τηδϊηἴο- 
ὯΔηΟ6 Οἵἁ ΘΟΌΓΙΙΥ δίαίθ, δηὰ πδὶ 6 ο]41Π|8 ἔγοπι 
᾿ΐ5 Βυ ) σίβ, δοοογαάϊηρ ἴο 88 οσυβίοπι οὗἨ Βοδίμθη 
ΣΌΪΟΥΒ δηὰ ἴο Κίηρὶ)ν ἀβαρα; ἴον ἱΐ τγαϑ σι (ποὶσ 
ΟΥ68 οὐ ἐμ6 ἰκἰηρβ οὗ οἰ ῦ ἢδίλοῃβ ἐμαὶ (88 Ῥθορὶθ 
᾿ιδα ἀοιηδηάσά ἃ Κίηρ. Φοβερἢ.: τὰ παρὰ τοῦ δα. 
σιλέως ἐσόμενα, πιογότη, Τ' εἰ ασεπαϊ ταξϊοπεπι 
[“1ὰμ6 τπιδηποῦ οἵ ἐπ6 Κίηρ"]. Μαυτογ: τά 
ΤῸ δι0 αγδιίτίο υἱυεηδ ἱπιρυπα [αοὶεί τεῦς Ὁ 
Κίηρ, []οπίησ πἷ8 οσσα ΜὙ1]11, που ]ὰ ἀἄο πιὰ ᾿πλ- 
Ῥυπιν "1. Οἰογίουβ: “1ὶ εἰρηΐῆοβ (ἢ 8 ἸΔΏΠΟΓ 
οἵ 5 19 (11. 18; ὅοη. χ]. 13; δυάρ. χ᾿ῖ!. 12),--- 
Ὠοὺ Ἰοραὶ] ἯΙ (7), ἴου βαύϑγαὶ υπ͵]υϑὶ ἐπὶηρθ 
ΔΙῸ 8ΠΠΟΙΤ ΘΠ Οη6(, Βαοὶ 85 ἬΤΟΣΘ Ὀγδοίζοθα 
Ὀγ ἴ86 ποῖ ρῃθοτνΐηρ Κίηρθ, βοτὰ ἴῃ ἕδοὶ (6 Ηο- 
ὈΓΟῊ Κίπρ δὔουσαγὰθ ᾿πηϊ αἰοὰ. Βερι, δικαίωμα 
{[“1ερ6] τρις οσ ογάϊπαποθ ᾿]Ί. ΤῊ πογάβ: 86 
ὍΣ τὸ γοῦσ δοῃδ.... οδαδσίοῦ, ργοθοηΐ 
8 Β' 016 ΘΟΙ ΡΥ οηδβῖνο δἰδίοιηοηὶ οὗ (ἢ 6 ΘΙΏΆΡΙΟΥ- 
ταθηῦ οἵ (Β6 γουηρ τλοη οὔ {86 ΡΘΟΡ]Θ ἰπ ἴῃ: ΤΟΥ͂Ὰ] 
οουγί, ὙΠ6 ἢγαϊ βίῃ. οὗ (ῃς ἰοχύ “1 ἷ8 ομδγῖοί ἢ 
18 ἰο Ὀ6 τοἰαἰ πρὰ (ἀραὶ ΤΉρη., τῶο, δον Βορί., 
Ομιδ]ά., δηὰ ὅ'γτ., τοδάβ ἐμ ΡΪα., δηὰ τοίδσ ἐΐ ἴὸ 
ὙΔΓ- ΟΠΔΙΪΟΘ), δὰ ἐπθ οδαγίοί ἰθ πὶ ὈΟΓ σδδθοθ ἴὸ 
Β6 υῃἀοτδίοοα 88 ἴμ6 οουτίὶ δηά ἰδιϑ- ομασὶοί, ἐπ 6 
βου Ϊο 6 οἵὗὨ γΠΐοἢ 8 ἀορογὶ θὰ ἐμ δοοοσάδῃοθ ἩΠῚ 
186 δοίυ] τοδηποῦ οὗ ογίθηϊδὶ οοιιγίδ. [π {μι ΐ8 
ἴμογὸ ΜΟΙ 1) ἰοἰ-ἀγίοετο, .Ο ΔΙῸ σοίοσσοα ἴὸ 

ἴῃ ἴΠ6 ποσὰβ “μ6 511} ρυΐ ἴΒοπὶ ἴῃ ἷ8 ομασὶοῖ .77 
2) ύάοτα, Ἰμαϊοαϊοα Ὀγ ἰδ 6 ρῇγαθο “ οἡ ἷβ ἤοσϑοβ᾽" 
(78 15 μοτθ “βα ]6- βοσθβ," δὲ ἴῃ 1 Κίηρβ νυ. 6 
ΓΕ. Α. Υ. ἐν. 265])--“Βὸ πὶ}} ρυΐ ποτὰ οἱ δ 
βϑ  ἀ16- βοσθοθ, δηὰ 8) ᾿ϑυπηνεγε ---" πὰ ἸοῪ γ}}} 
ΤΌ Ὀοίοτο 18 ομδτῖοῖ." [Ι{ 18 ἃ ἀεβοτί ρου οὗ [6 
808] ΤΟΥΆ] εαὰὶ οὗ ομαγίοίϑδπα βογβοβ. Οὐσαρ. 
" Κίηρϑ ν. 6 ὑὐττων 2 βδιι. πὸδ᾽ εἰπῆ δι οὺ 12 τὸ- 
ἘΓΒ ΡΑΣΌΥ ἴο πιῤῥίῥαγν ϑεγυῖοα, ῬΑΥΙΥ ἴο ασγὶοιιξεεσαὶ 
ΒΟΣΘΙΟΟ. “ΑἈπα ὦ 86ι᾽ 1 ἀορεμὰβ οὐ “δΒὸ ὙγΠΙ 
ἰδ: 116 ἱπίοο-υϑοὰ Τ7 [“ ΤΟΣ Ηἰπιθ61] ἐπάᾶϊ- 
οδίθβ πΐ8 ΡΌΓΟΙΥ δε βεὴ αἷτλ. Τμ6 “ οδρίδϊβ ονοῦ 
1πουβδὰβ δηὰ δἢ 168} σερσϑβθηΐ ἰμ6 Ὑ80]6 ἈΣΤΩΥ͂ 
ἰῃ 811 115 χγϑδάθβ Ὀοίπθθῃ [686 ἰρῆσοθι δηᾶ Ἰονγοδὲ 

ἰῴάομβ. ΕῸν [86 οὗ 86 ““οσἀρίβ' ονοῦ 
ἂγ ̓  οοΡ. 2 Κίηρεὶ. θ-14.---.ΑΝ]}] 116 ἐξ οὗ 

[8 τογαὶ δα των τα τουδὶ Ὀ6 Ροσίοσιηθα ΟΥ̓ ἔθ : 
ἴι ἰ6 ἀοβοσιροα Ὀγν 1ΐϊ8 δεσίπηῖπσ δοιὰ ἐπά (Ρ] ουρἢ- 
ἱῃρ δῃὰ σοδρίησ). Τὸ ἰιὲβ 18 δΔαἀοὰ [86 τοσκ οὗὨ 
(6 ΤΟΥ͂Δ] αγόϊβοῖγδ ἴου ταν ἀμα ρεαοο.-- ον. 18. 
ΤᾺ ἀαυρλέεγδ οἵ (86 ῬΘΟΡ]6 Μ1}} ὈῈ οιαρὶ γα ἰπ 
[Π6 βοῦν οο οὗ [86 τουδὶ λουιδελοίά. [ὙΠ ολθ σοσο, 
'ἴπ δῃοϊθηϊ ἰἰτθθ, οοοἶκβ, θα Κοσβ, δα ῬσορΆΓ σα οὗ 
οἰηἰμηοηΐβ δὰ βρίοοβ. ΤῊΒ 1δ8ὲ ποῦκ ομασασοα 
16 Ργερδγβδίίοῃ οὗ Ἀἱρῃ])γ-θοαδοηθα ἴοοα, πλοϑῖα 
δηὰ ἀντὶ διὰ οἵ ρεγίαμπηθα Οἱ] ἴθ δηοϊπίϊην 
(8)0 θοάγ. Τῆδ Βουδβοβοϊα οἵἁὨ ογἱδθηϊαὶ ὑγίῃσοοθ 18 
ΟΥ̓́Θ ΠΟῪ ΟΥ̓ΖΔΏΪΣΟα ΟὨ 5 ΕἸμαθας βοδῖο, δη ἃ ἱποσθ 
86 πα ϊολίζοηβ {μδὺ ἃ εἱ ἸΧΌΓΥ ΜἯὰΔ8 ὑσϑο- 
τἰοοα Ὀγ ἐπ πδίζοῃβ γῆο ᾿ἰνοὰ δρουὶ {86 [εγδοὶ- 
1.68. 118, 838. ἯὙ6]1 δὲ [ὴ6 86 οὗ οῦϑοβ δηά 
σδαγίοία, βουρῇ ποῖ δρβο]υίϑὶυ ἑοσθί άπ ἐπ (Π6 
ΔῊΝ, ἯὯΒ ΘΟΠΙΓΧΆΓΥ ἰο 118 πρὶτὶϊ.--ΤῊ.]. Ψ οτθ. 14 
864. ἀοϑοσῖρθ (ἢ ΔΙ᾿ ΓΆΓΥ ἀραὶ οὔ [Π6 ζξέπο τϊ ἢ 
18ο οὔ Π6 Ρθορὶθ 'ῃ οσάοσ ἴἰο δσῖο ἢ 18 
οουγίϊοτβ. Ὁ Ὁ 18 ΡΓΟΡΘΓΪΥ͂ “8 δαπυοῖ," [ΒΘ δαγ 
οουτί- ΟΠ οοτ.-- 6158. 16 8ηᾳ. ΤῊ κῖηρ π1}} 96 (86 
Βουνίηρ, 80, πιεη-ϑεγυαη, 
δηἀ δαξίϊε, ἴον Εἰπηθοὶ δ δα Μ1}1 ἰδῖζο (Π6 ἤθη ἢ ὁ 
186 51}8}] οδί116 [8 66}, εἰς.1]. ΕῸΓ “γουῃς πλθῃ 
(ἼΠ2) τὸ τουδὶ ἐπα α “(1116 (53) πίϊὰ ββθρι. 
(τὰ βουκόλια), εἴησο [6 γουῃ ΤΟ ΔΙῸ ΔΙσΣοϑαν 
ἱποϊυάδοα ἴῃ (6 δὸπη8 ἴῃ τοῦ. 11 [δὰ [ὴ6 ὑηἼη- 
δεγυαπίδ ἴῃ γοῖ. 16.-- ΤῊ., δὰ ποσὰ θοὶἢ 186 7 χ- 
ἱδροαὶ(ἰοι οὗ θβοσυδῃΐβ δῃη ἃ δῃ}18]8 δηα ἰδ οοττοθ- 
Ῥοπάρηοσθ Ὀοΐποθῃ ἰδ ἴπ οἴδυβεθ, τηθῃ, τλδὶ 45---- 
ΟΧΘΙ, 88668 (οοΏρΡ. ἔχ. χχ. 17) σου]α ΡῈ ἀοβίσογοά 
ὃγ {818 ἐπδρργοργίδίθ πσογὰ. ὅ3:18}} οδί(16 ἂσθ Βθσθ 
Ὡδιηοὰ 1 ΠΠΗΟΒ ὐὐ μὴ τ πάτα τΝ ΒΟΥ ΠΟῪ 
σου] οίθ]γ [86 Κῖηρ τ΄ πὶ ἐμοῖγ ῬΥΓοΟΡσ Υ 
ἴοσ ἔπε ΑΞΑ͂ 1668.---Α ἃ γοῦ 8588}} Ὀ6 τὰ αο.- 
ναηῖα. Τθοθο πογάβ ἱποίυάθ 81] {παι ἰΒ Βαϊ Ὀ6- 
ἴογο; (}6 1Ἰοθ8 οὗἉ ροίἐἰοαὶ δῃὰ δοοϊαὶ ἴγοϑθάοσι 8 οου- 
ποοϊρα πιῇ (πὸ ἰκἱηράοτα Μὶσἢ [}6 Ρθορ]α ἀ6- 
ΤΩΔΠα “88 διηοηρ ἰμ6 οδίμβοη πδίλοῃβ." ΤΏυδ 
186 [Ὁ]]γ οὗὨ ἰμοῖγ τοίδσοποθ ἴο [ῃ 9 δδρ]6 οὗ 
Οὗμον Ὡδίζομβ ἰδ μοϊὰ Ὧρ Ὀοίοσθ ἴμθπὶ πῃ οοπέχαδὲ 
πὶ ἰ86 γοοάομι δηαὰ Ὀ]οβείησ, τ μοῦ ΠΟΥ δὰ- 
ἡγοὰ ὕπο Υ ἐΠπ6 τΤυ]6 οὗ ὑποὴγ ᾿ἰην δὶ 016 Κη, [89 
Ἰνῖης Οοα.-- ,Ἴ ον, 18. ΤὨοῖτ ραϊηδι] οομαϊίῖου 
ὉΠΟΣ δυο ἃ ρογοσητηοδί Μ111 θ6 χηδιΐοσ οὗ ᾿ἢ.- 

ΔΥΑΙ τσ Ἰατηοηίδίζοι Βεΐοσο [89 1οτὰ. "Ὁ ΕΒ) 
δ οὶ “ δεοαυδὲ οὗ γοὺσ Κίηρ, Ὀυΐ ΡΣΟΡΟΥΙΥ “τοις 
ψοι κῖπς,; ἨῊ Α ἴο 186 Τοτὰ. ιν Βογοΐῃ 

κι ξ. Α, . Ὧδ8 ἤ6Γο, ὨΟΐ 80 ΝΟ]]}, “ ΠΟΓΒϑιηθῃ."-- Τὰ] 
ἵ 8 ἰα ἐπ6 [ἐθγδὶ ἰγβηδιαἰίοα. Ἐκ. Α. Υ. κἰνϑβ ἐμ 

8Θ..56 ΓΊΟΓΟ ἔγοοϑὶν.-- -Τὰ.] 
Ζ [0η [86 ναγίδι θη β ἔῃ ἐπι γ88, 88 (0 ἐ3.686 πΌΣΩΌΘσα, 

800 ὁ Τοχὲ, δῃὰ Οτϑσλ," ἐπ ἰοοο.--- ΤᾺ.} 
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πιο [παὲ {867 π|}} πίῖβὶ ἰο Ὀ6 ἀοϊϊ νοσϑὰ ἔγοπὶ 
ἴμ6 ΟΡ γϑβαῖῦο γουδὶ ρονεγῃσηθηί, Βαυὶ 86 [τὰ 
Ὑ1}} οὐπὕπαυθ ἴο δὶ Ηἰδ οαγα. ΟἸοσίουβ: “οὐ 
11 ἠοῖ [ὉΣ γοῦὺγ βαῖκθ οὔδηρο ἐδ ρογοσητηθηΐ οὗ 
8 ΠΆΘΟΣ ἰηΐο [86 ἔγθθ ΘΟΣΩ ΠΟ 6818 πο) γοῦ 
Βανο εἰ ιοτγῖο οηογοὰ, Τθο γόκο ομοθ δεαβυσηρᾶ 
γοῦ τηῦδὲ ὈΘΔΣ ἴογονοσ." Τῇο 601} τ 1Οἢ (πον 
ΟΥ̓ δἷπ ἢ88 Ὀσουρμὲ οὐ ὑμ6πὶ [Π6Υ τουδὶ Ὀ6Δ---8Ὸ 
ἀἰγίπο υδίίοο ογάδὶ 

γετα, 19-22. Τῆς τεδΐ οὗ (86 σδηβαοίουβ θ6- 

»ἱα (ἰγουχὰ (6 δ]άετε). 
ΤΉΟΥ ΘΆΣΚΟΩ ἰοὸ β'διῃηθ}᾽ 8 νοΐοθ." 
ΤΌ νοΐοα οσ δα άγοδβ οὗ βδιρῃθὶ οοπίδι πο θῃοῦμῃ 
ἴο ἀοίδος [86 ῬϑΟρ]θ ἔγοιωῃ {μοὶγ ἀδδῖσο, [ηβιθδα 
οἵ (819 ἰΠ6σὸ 10] Οὑσα, ΔῈ ἃ ἀοοϊἀοα “πο, Π6 
τοροδμοῃ οὗ ἰμ6 ἀθιηδηά: “ἼἸΠΟΙΘ δ8.}8}} Ὀ6 δ 
Κίηα ΟΣ υα.) Τμο ἀοδογίδίοσυ ἀεσβοσρίάοη οὗ 
[80 ΤΟΥ͂Δ] ΓΙ Ί]Θρο δηὰ ουδίομι διηοτρ (86 81}- 

ὨΔΙΠΟΠΒ 18 τηϑί 8 {μ6 ἀφοϊαγαίζοι : 
“Αμὰ τ δίβο ΠΙ ὈῸ αϑ 411 {86 ῃδιίοηβ" [Ἃ}ἡἢ 
{15 ἰΠοτὸ ἦθ 8ὴ ἱρηοσίηρ δηὰ ἀθηνηρ {π6 ἸΟΩ͂Υ 
Ῥοεϊώου ποῖ ἀοἀὐ πο ἴοτὰ Πδὰ ρίνοη Ηἱδ 
Ῥὶο αὖουα 41} παίϊοῃβ ΟΥ̓ Ἅοποοκίηρ (μοῦλ 886 Ηΐβ 
ΒΟΟΡΙε, 86 ΘΕ 818 ησ Η5 ΤΟΥ] σα]6 δύθοη 

οη. Τδ6 ἀοηηδληά ἴο0Γ ἃ Κίῃράοιμ [᾿κ6 ἰΠδὶ ὁ 
ΟἾΟΙ ὩδίΟΩΒ ὙΔ65 8 δοΐ οὗ βίῃ δρδιηδὶ {πηΠ6 [τὰ 
μ80 ψ]ρμοά ὑο ΡῈ β018 Κίπρ' οὐθγ Η18β ρθορίθ, δῇ 
μιρὰ δου πο απ ] γ σουθδ]οα Η τ 961 88 βυσῃ 1 {Π6]Γ 
ἴὍπηοῦ ἰδίοσγ. “μάσίπρ᾽᾽ δυὰ “ἰοααϊπρ ἐπ αν 
ΔΙῸ ΒΌΙΩΠΊΔΙΙΪΥ ΤηΘΠ ΟΠΘα 88 Σορσγεβοηίηρ (Π6 
ἀυίἴοα οἵ 186 Κίηρ ἴο 06 σβοβθρῃ. ὙΠ ουΐ δηά 
ἘΠ ΙΗ, ἰῃ ΩΣ δηα 'ῃ Ῥϑδοθ, ἢΘ Ἧ8Δ8 ἰοὸ 06 ᾿6δᾶθυ 
δι φΌΨΟΣΠΟΥ οὗ (ῃ6 ΡΘΟΡΪΘ.--- ἐγ. 21 βαᾳ. ϑαπιιοῖ 8 
ὑκίεγπιοἀϊαίΐοα. ΑΒ τηθάϊδίος δείποοη οὐ δηά 
(ἢ Ῥοορὶα μα πδὰ ΙΓ Βοστίο βίγίνοη σὰ αοα ἰπ 
ΡΙΦΥΕΣ, δῃὰ πὶὶὰ (μ6 ΘΙ άογθ οὗ [89 ῬθΟρ]θ ἱπ θδγ- 
Βοδὲ ἀθδ] ρα δῃἃ τδγηΐηρΒ ΘΟΠΟΟΓΩϊηρ ἰΠὲ8 1π}- 
Ῥοτίδης δηὰ δνοηϊ Ὁ] αυκαίίοη, 6 566 ἢΪπὰ 
ἩτΤΟΘΙ Πρ ΔΗΘῪ ἩΠῺ Οοα ἱῃ ῥσάυοῦ; δζαίη ἢθ 
Ολστίοθ θαίογα ἐμ 1, οτὰ 1 Ῥγαγοῦ (86 ὙΒοΐΘ τηαὺ- 
(οτ, 88 1ξ ΠΟῪ βίδη 8 δου {(Π6 ὑπβασοοββί] ἀθα] ηρ 
ἘΠῚ (ἢ 6 Ρθορ]θ. Οοα᾽Β δῆρνγοσ 16: 16}. ἴΠ85ὶ 
ἃ ἰεἴηᾳ. 6 ἀοριηδπά, πηδάθ ἴῃ εἴη, ἔγοτι δ ἀἷδ- 

Ἰΐοπ πο νγ6}]- ρ] οδαείηρ ἰο Οαοά, 6. ἢ 8]1ο(, 
ΣΕ τς ἐπ ἢ 1ὴ ἴ86 ἰΒίΟΥΥ 

οὗ (16 Κίπροπι ο 814 ἴῃ 106 Ῥῥτορασγδίΐοῃ 
δηὰ γοδ]ἱσζαϊϊοη οὗ {86 ἀϊνὶηθ τἸραν, ἀπῇ θη ά8. 
Βαηθοὶ αἰατηΐθθοα (86 τὴθη οὗ [εγϑρ] ἴο ἱἐδμοὶν 
Βομθα. Ἧ76 τοῦδὲ Βοτο τοδὰ δοΐψοη ἰἢ6 1168, 
1μδὲ βαπηθ6] οοταηπιυηϊολίοα {π6 αἰ γῖηθ ἀθοίβί 
ἰο [86 Ῥϑορ!θ, δηδ, ἀἰβυηϊβαίηρ ὑπθ δἰ άθσβ οἵ {86 
Ῥθορὶθ, ἰοοῖς ἱπίο οοπεϊ ἀογδίιοη, ἢ ϑοοοσάβῃοθ 
ὙΠῚ (Π6 1,ογ δ οοπληδηᾶ, {ἢ ΠΟΟΘΕΒΑΤΎ Βίθρϑ [ὉΣ 
ἴ!ς εἰοοώοη οἵ ἃ ἰκίπρ. ΕΟ]]οσηρ ἐδ βθῃρο, 
Φοθορθυβ δ ἀβ ἰο {π6 πογάβ οἵ ἀΐβι)18881 (16 [0]- 
Ἰοπίηφ: “ΑΠΑῚ ν1}} βοηὰ ἔοσ γοὰ αἱ (ῃ6 ῬΧΌΡΟΓ 
πιο, πῇφη 1 Ιοαση ΠπῸΠπι (π9 Γοτὰ ποσὰ δ6 Μ}}} 
Εἶνε γοῦ 88 κἰηρ᾽᾽ [Απὶὶ ΥἹ. 8, 6]. 

ΗΙΒΤΟΒΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΤΗΒΟΙΟΟΙΟΑΙ,. 

1, Τῇ ἀσπιαπά ἴονῦ ἃ λδιύπαπ Εἰπράομῃ ||κὸ ἐδ9 
Κιηράοτῃ ἴῃ οἰοσ πδίΐομπβ, δηὰ 118 [0] Δ] πθηΐ, ἰδ 
σ.6 οὗ {6 τηοπὲ ἱτηρογίβηϊ ἱηρσ-ῬΡοϊηΐθ ἐπ (6 
ἀενεϊορτηοηὶ οἵ {9 ἘΠΡΤΟΙΣ οὗ ὑηάος 1} 6 
ΟΙὰ Οογοηδηὶ, Ηϊαίοσί δ ΠΥ οοοαδίοποα ὈΥ οοπδίδης 
ἀδηροῦ ἔτοπι πὶ μουὶ, αραϊπδὶ πο ἐμ γΘ 88. ὯῸ 
οης πῇ δοϊοηὶϊ Ἰοδάοτ, δα ὈΥ͂ {π6 ΔΥΌΙ ΓΑΙ δηὰ 1]- 

ὁ ὁ ἰδο ἀουθλίης οὐἶδο ἢ) ἰὼ Μὖ 6ο0 Εν. στ. ὃ 91 ἀ. 

ἸερᾺ] ῥγοοθάιγο οὗ {89 ἰπάροϑ, 10 τγαβ τηοσα ἀρ ΡΥ 
1η {πο περὰ (61: Ὁγ 16 Ρθορὶβ δῃὰ βὰρ- 

Ροσίθα ὈΥ͂ ρυ]:ς ορὶπίοη) οἵὗἉ ἃ βοῖὶϑ, οοπίἱμυουμ, 
δΔηἀ ΕΧΙΘΓΏΔΙΥ δηα ᾿ΠΙΘΙΏΔΙΥ ἥστω δηὰ οπογμοῖϊο 
ΓΆ]6. Απὰ (})18 χὰ]6, ονθῃ {{ 1 ἰοοῖκ (Π6 βΒδρο οἵ 
τογαῖέν, ποοάρα μοί ἴο θ6 πῃ οοπῆϊοί τὶ τμ6 τοο- 
ΠΔΙΟΒΙΟΆ] τὰ]ὸ οὗ ἀοἀ ονεσς Ηΐ8 ρθορὶϑ (ἔχ. χὶχ. 
554.; παρ. νὴ}, 28; 1 βδτα. χἱ!. ἊΝ ἴοσ 1) 116 
Βυϊηδῃ ἰωηρ, 1 Ηΐ8 σοϊδίϊοη ἰὸ ᾿Ὧ Κιπράοιι 
ὙΕΓΘ ΤΊΡὮΥ δρργομεηάθά, ποθὰ 6 ποίΐηρ πιοσθ 
ἰμδη ἰδθ ἱπείγαπιθηὶ δηά Γοργοθοηίδεγο οὗ 180 
ἐλεοογαίϊο Κἰηράοτα; 2) ἔγοτῃ {ῃ8 Ῥδίγίδγομαὶ {1π|0 
ου, ἱΒβγουχὰ (ῃ6 Μοαῖο ρογὶοα δπὰ δαὶ οἵ 16 
ψυάχοθ 1} πον, ἱβοσὸ θδθη ἀεβηθρα Ποραϑβ οὗ 
8.Πἀ 8] υπϊοὴβ ἴο [Π6 χἶβα οὗ ἃ χιϊρηιν δηά ρμ]ογίουβ 
ἰϊησάοιλ τ] 81η [π6 πδύϊοη ὑπάον (δ ]ο8Δα οὗ 116 
Ὀίνιηθ βϑρῖσιὶ ΗΪτθ6} (ἀφη. χνὶϊ. 6,16; χχχν. 
11; Νυπῦ. χχῖν. 17; οορ. ουΐ, χνὶϊ, 14-20. 
Ζαάρ. νἱϊ. 23, ἰχ. 22; 1 βαχα, ἡϊ. 10, 111. 35); δοά 
8) [86 οχἰβίϊηρ᾽ χονοσῃτηθηΐ 88 ὯῸ ἰοῃ αὐ] ἴο 

τίοστα ἴδ ἀαἰΐοθ που θοηΐ οἡ ἰΐ. ἦν. Οεϑολ. 
Ηἰ 9 1εγαοὶ, 2, 606 ρᾳ.7]: “ΑΑ, (Πθ, δυθῃ 

ὉΠῸΘΓ 16], ἰη Ὠΐδ Ἰδιοῦ Υ [86 υἀ]ςο4] οἷ 
ἔσο βιιοτγοὰ 186} πψιϊπουΐ δα πὶ ἴοο το Κ δηὰ 
ὍΠΔ]6 ἰο χῖνϑ ροσιωδηθηΐ ΒΟΟΌΣΙΥ, ὑπ 6 {1πλ6 τδἕβ 
δὺ Ἰαδὺ οοῶθ ἤθη [6 ΡΘΟΡΪΘΟ τυβὲ Εἰ ΠῈΣ Βα Ὀμὶΐ 
ἴο 8 ΙΏΟΓΘ Ῥογίδοὶ Βυτηδῃ σον σσηθηϊ, ΟΥ ῬΟΣΙΒΆ 
ἱστο τουδὶ." Τὰ υπίδνοσγδαῦ]ο αδοϊδίοπ οἢ [ῃ6 
ἀοτλαπα ρίνθη που 6] 68 ὈῪ βδμλι6] δηὰ ἴῃ [ἢ 
ἀϊνῖπο ἀφοϊαγαίίου, σοίοσβ ἴο ἴμ6 β ΠΠ1] αἀἱδροϑίϊοη, 
οὗ τοϊπα ουΐ οὗ πῃ ϊοὶ (86 ἀοιμδηά βργδηρ---ἃ ἀ185- 
Ῥοβλι οι οὶ ἐγαβπρ Ὁποοπαϊ οπ}}}7 ἰῃ Οοα᾽κ 
ἭΜΩΣ δη(ἰ οἰ ραϊϊηρ (86 Ρ]Δη8 οἵ ἘΠ6. τ]βάοιῃ δηὰ 

'β. σἤοθθῃ ἰἶπηθ, οοὨ ΤῸ] 6 ὈΥ γαΐῃ δηὰ ρῥγουὰ 
ἀρπῖτο ἴο ἱπιϊαῦθ 186 τουδὶ στηραρηιϊβοθποοβ οὗ (86 
ΒοαίΠθἢ Ῥϑορίοθ.Ό “1π {π18 {ΠῸῚ6 88 ἃ ὑπο τά 
ὈΠΡΌΑΙ]Υ οἰοπηοηΐ, 1) ΤΟΥ ἀοεῖγοα ἃ Εἰηρ ᾿ηδίοδα 
οὗ 186 Οοἀ-ΘΕ Δ Ὀ] 16 ῃ 6 δηα ΠΟΌΪΥ αἰϊοαίοὰ Φυάρθ 
βϑδηθ6]. . . . .. Τδ6 ΒΟ Π|6 18 σμδγδοίοσ ρα 88 δὴ 
ἰῃ)δί1606 ἀραϊηδὶ βαισθο)], δῃ ἃ {ΠΟ ΓΟΙΌΓΟ ἃ βἷῃ ρα ηδβὲ 
186 Ιωοτγὰ, ψο βοηΐ ἬΘΗ γοσβ. 7,8. 2) Αἱ (ὴ6 
δοίίομι οὗ ἴμ6 Ῥϑορὶθβ ἀθεῖγο [Ὁ ἃ κίῃρ ᾿δῪ [ἢ 6 
ἀε]υπκίου, παι ἀρὰ ἯΆΒ ῬΟΥΓΟΥΪΘΒΒ ἰ0 Π6]ρ ἰμθῃ), 
1η)8ὖ 1Π9 Τοαϑοῃ οὗ (Π6 10 δι ]οίοα γ88 ποὺ {ΠΟ 
βἷῃ, Ὀὰΐ δ 1Δ0}} ἰπ (6 οοῃπίλίυἰΐοπ, {παὐ 186 Κἰῃρ- 
ἄοτα πουἹὰ Ὀ6 δὴ δοἱὰ ἐπ αὐαϊξῥίοη ἰο αοα. ΤῊ]8 
Ῥοϊοὺ οὔνσον ρρϑδσγβ οὐὔδῃδγ ἰῃ (ἢ 6 πασγδίΐγο ἢ λῃ 
6 βγυῖ. [6. χ' 18, 19; χὶὶϊ, ὙΤῆδ Κίηραοιῃ ἀ6- 
Βἰγοὰ ἴῃ δυο ἢ 8 τϊηὰ Μ͵λ8 οὶ ἃ ἴόσῃῃ οἵ 6068 
ἰϊηράομλ ἴῃ δοοογάδηοα ὙΠῚ|ῈῺ σουοδίΐου, Ὀὰΐ ορ- 
Ῥοθοά ἰο Ηἰφ ἰϊηρσάοιι." (Ηδφηρβί. Βεϊ, 8, ». 256 
84ᾳ.)}ὴ ΟΑἸνίη: “ἼΒΟΥ οὐρὰ ἰο αν παϊϊθὰ μδ- 
(ΘΟ τὸν {Π9 ἔτηθ ῥγοαἀοιοστηϊμοα ὃν (οὐ, δηὰ 
ποῖ Βᾶγο ρίνθη ῃ]δοθ ἴο ἱποὶς οὐῃ ἀφαῖμτβ δηὰ 
τοί ποθ δρατί ἔτουχλ οὐδ ποτὰ. ΠΟΥ οὐρδί 
ποῖ, ἱμογοίοσο, ἴο δνο δηιοἰραϊθαὰ (οὐ Β μὰ 
Ὀαΐ οὐχ ἴο δδνο ναϊἰθα ἫΝ 116 1οτὰ 1Π᾿|π86 
Βῃου]ὰ βῇον ΌΥ ἐπα: 180]6 εἰμχηβ {παὶ [Π6 ἴοσγοοτ- 
ἀαϊποα (ἦπι6 πδὰ οομθ, δῃὰ ἤυῖα ἀϊγοοὶ ἐμοῖσ 
ΟΟΏΒ618. Μοσγϑοῦοσ, ἱμπβουρῃ (ΠΕΥ τϑοορηζοα 
βδιηυοὶ 88 ἃ ΦΙΟΡΊΟΕ ἐΒο6Ὺ ποὶ ΟὨΪΥ αἰὰ ποῖ ἱπαυϊτα 
οὗ ἷπι ψῇοίθοσ ἐμὰ} οσο ἰὼ νος ἃ ΚἸΔΕ ΟΣ ποῖ, 
δαὶ νηϊοα Εἶτα ἰο δὰ ἱῃ οδγιγίηρ οαἱ ὑμοὶν ἀ6- 
βῖίψτι. ΤΉΘΥ ἀο ποὶ {πίη οὗ ἱμνοκιὴρ αοα; (Π0Υ 
ἀοπιαπα [μὲ ἃ Κίηρ Ὀ6 ρίγεοη ἔμοῖα; {μ6γῪ δα ποθ 
[π6 συπίοπηθ δα τηριυϊοηβ οὗ οἶμοσ πδίϊοῃβ.ἢ 
Νονεγίλείξει, βιὰ 6] γἱο δ ἰο 80 ἀφδῖσγο οὗ (86 

ΡΪο, “θοοδῦδο ἢ6 ΚΏΟΝΒ πὶ ΠΟῪ Οἷα 8 ἐΐπιὰ 
ἴπ οοΘ; Βαϊ, δὲ (86 Βδηη6 πιο, 6 ἀο68 41} ἐμαὶ 
δ οϑῃ ἴο Ὀχίῃρ ἴμ6 ὈΘΟΡ]Θ6 ἴο ἃ οοῃβοϊουδῃοββ οὗ 
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ἐποῖν βἴη," (Ηδβηρβί. {. 258.) Τα μιῤβέπιεπέ οὔ [6 
ἀοτηδηά ἴῸΓ ἃ υγηδη Κίπράομλ 8 αἰβ 1 ΠΟΥ σταηύρα 
γ Οοά, Ὀδοβαβο, ἱπουρῇ 88 ἃ Βυτηδη ἵδοῖοῦ ἰῃ ἐμ 
ταονοιηοηὺ ἰξ ἰβ τοοίοα ἰπ βἷη, γοῖ, ἰούθϑθθῃ ὉΥ͂ 
(οά, ἱξ δια ἰηίο Ηἰβ ρΙδῃ, δηᾶ 15 ἴο Ὀ6 {Ππ6 πλθ8}8 
οὗ ο]οναίζηρ δῃηὰ οοῃῆστηΐϊηρ ὑΠ6 ΤἼ ΘΟΟΓΒΟΥ͂ ἰη Η18 
ῬΘΟΡΙΟ, δηά οὗ ἰαγίηρ ὅπ Ἰουηἀαίϊοι ἴοσ ἰπ6 διγ- 
1π6. ἀονοϊορηηθηΐ οὗἩ [86 πδίϊοῃβ ἰδίοσν, {1}} (ἢ 6 
Ῥγοραγδίίοῃ βῃουἹὰ 6 οοιωρ]οῖθ ἴῸΣ βαϊ ναίϊΐοῃ ἴῃ 
186 Ρογβοη οἵ ἢ πὰ, οὔ σοι {86 Κίηράοτῃ οἵ [5γ86] 
πη Τθανα γῶ8 ἰο 6 ἴΠ6 ρῥγοβρυγχαίοη δηᾶ Ὑρς 
““Ἡρτγοίη μα ἰατν, πηϊοὰ τῦηβ ἰΒσουσὴ ἴμ6 τ ποὶθ 
ἰδίοσυ οὗ (μ0 ἀφνοὶορηχθῃὶΐ οὗ τονο]δίϊοη, ἂν ῬΡῸ 
ἀιβ6 1: Ὀγ {Π9 συλ!ὲ οὗ {88 οονθπαηρθορίο (λοα᾽ 
ἈΙΤΔΏΡΟΙΠΘηΐ8 ΤῸΓ Βαϊ γαίῃ σοδοῖῦ 8 ροϊηΐ ὙΠΘΓΟ 
ΠΟΥ ΠΟ ἸΟΠΡῸΓ βοσσο; ἴθ {π6Ὶγ μα }]}0 18 τον θ8]οα 
ταοδὺ Βίσοη ΡΥ πῃ Οροα ἀϊδβοροάΐοηος ἰο αοα ; δὰ 
ἰῃ Ῥοστηϊὴρ δὲ [86 ῬΘΟΡΙΘ βἰ αι ΠΥ πὴ, α 
δτϑθρβ (86 τοῖῃβ δβηὰ αἰγθοίβ ουθηΐβ ἰο ἃ ροϊπὶ, οὗ 
Μοὶ 186 ΡΪΘ ἰῃ τοῖν αἰπίὰ} ὈΠ Πάηο6588 πδὰ 
1πουρῆξ ποι πΐης, δο (μὲ Ηδθ ΟὨΪΥ͂ [6 ποτα ρ]ογὶ- 
ἢο5 Ηἰπι86} ὈῪ 186 οἰονγαίίοη οἵ ΗΪ8 γον δίϊοῃ ἴὸ 
8. Εἶχθοῦ ρίδοὺ." (0. γν. (Ἵγσ]δοῇ.) 

2. Ὑγο δζὸ ποὶ ἴο 1μ1ηἰ οὔ {Π6 τοϊαἰΐοη Ὀοίπσοθη 
1λ6 Ἀ οσγϑοῦ δὰ [86 Κηράοτῃ οδίβ Ὁ} βῃοα [Ὠσου ΡῈ 
Βδπλιαὶ, 88 1 (86 ᾿δίοσ ψτοσο δὴ δααϊιοη ἴὸ ἴῃς 
ἴΌΤΙΟΥ “ἴο αἱὰ 1 ἰῃ δοοοιρ } ῃϊης 118 ἴαβκ, δα 
ἴο ΒΌΡΡΙΥ ψιδὺ ψγἃ8 Ἰδοκίπρ ἴο {πθ {Ἰπλ08,᾽) 88. 1 8 
“γηϊχοα οοπῃρίϊ υιίοη δὰ σῦ]6᾽) δα δγίβοη, δηά 
“ρα οἵ ἃ ἀϊνίηθ ρονοσῃπηθης᾽" πα σοΙη6 εἰ ““τουα]- 
ἀϊνῖπο ρονοσππιθηῖ,» 8 Βαβι ]θο- ΤΠθοογαου. Ἐν. 
Οεεολ. ΓΗ. 8,8. ΤῊΪΒ οοποοριίοη οὗ ἃ οο-οΥάϊ- 
πδῖθ τγοϊαίΐοη ἄοοβ Ὡοῦ ἄρτοοὸ ψἘ8 [Π0 σονυθτη 
Ῥεϊποῖρ!α οὗ {{π|ὴῚ ἐποοοσαου, ἴπαὶ σά 15 δῃὰ χο- 
Ἰρλίηβ Κίηρς οἵ Ηἰδ8 Ῥθορίο, [αὖ 048 1ΔὉΓ πὰ 
γα ἢ ἰ (ῃ6 δυΐμοΣ Υ ὑο τ ΠΙΟἢ (6 Κίηράοιαι στησδὶ 
ὉΠΟΟΠ Αἰ ΟΠ41}1Υ βυδπιὶί, ἰὰ ἀοροηάσῃοο οἡ ΜΆ1ΟΪ 
ἦν 18 ἰο βόυοση 88 γἱβ᾽ 8016 ἱπβίσυπηοηϊ οὗ [16 ἴπ6ο- 
ΟΥ̓ΔΟΥ͂ ἰη (86 ὨδΔΙῺΘ δηά ρμ͵δοθ οὗ {86 ἱπν κα] Ὁ] Κίπρ. 
ΤΊ τοὐοοίίου οὗ 84}, γῆο που]ὰ ποῖ ῬαΥῪ ὕποοη- 
ἀἱιίομαὶ οθοάΐοποθ ἰο αοὐβ συ], δηὰ (6 ἀϊνίπα 
Τοοορσηἱίοη οὗ αν ΒΒ ρονοσητηθηΐ 88 οὴ6 ἩΠΊΟἢ 
ν89 ἱπογοῦραὶν ἴῃ ἀηΐροι πὶ (86 τῸ]6 οὗὨ [Βγ86}}8 
ἔσὰς Κίηρ, ἡντα Οοά δηάὰ 1μογά, δὰ σψΐς ἢ οοηϊ- 
ὨπΘα ἴο ΡΓΟΡΑΓγΟ [᾽6 ὙΔΥ͂ [ὉΓ 118 ΧΟΔ} ΖΔ 10} ἰῃ [ἢ 6 
ΡΘορίο, ἰαυίπς (ἢ 6 βίογι σαὶ θδρὶβ ἴῸ0 (86 διΐϊα γο 
τηδηϊορίαἰΐοη οὗ (6 Μοβδϊδηῖς Κι ηράομι, ΘΟ στα 
186 νἱοῖν ἰμδὶ (π6 τοϊδίίοη οὗ πο 1βγδο 158 Κίπρ- 
ἄομλ ἴο ἰπ6 ΤΉ ΘΟΟΓΔΟΥ͂ (88 ϑδπλθοὶ, ὑπᾶοῦ αοα Β 
ἀϊτοοίίου, Ἰουπαοα 11) γγ88 9η6 οὗ αποομα 1 0η8] δὰ Ὁ- 
ογϊηδιίοη : ἐΐνγαβ ἴο θ6 (πὸ Σηδ γατηθηΐ οἵ (Π 6] ίοΓ, 
Τῇ βἰαϊοπηθηΐ ἐμαὶ {Π 6 ΓΘ τγ88 δὴ ΘηογΟδο το ηΐ Οἢ 
1Π6 ρυγο ΤἬΘΟΟΓΒΟΥ ἴῃ {ῃ6 [Δοἱ (μαι ον οου]Ἱά 
ὯΟ ἰοηροῦ 6 16 βο]6 Γατρῖνοσ, [παὶ {16 ΘΑΓίὮ]Ὺ 
Κίηρ τουδὶ Ἄχοουία ἀΐ Μ1}} τὶ} ἀηγοδίταϊηθα δὺ- 
1ποτιγ" (Β οβι6ὶ, Ψψαλγό. Λὶν ἀειδολα Τἠεοὶ., 1868, 
Ῥ. 5654) τοβίβ οῃ δὴ ἐποοσγϑοῖ Ὀγοϑα λρδούννε: βἷῃσα, 
ϑοοογάϊηρ ἰο ἐπα ὑσὶ μοῖρ] οἵ (6 ᾿ ἀὐδυε 6ύθη 
(86 ΘΒ8 0} 19Π| 641 ΣΠΟΠΑΓΟΒΥ͂ 788 ΘΧΌΓΟΘΒΑΙΥ Βα] οὐ ἴο 
186 Ἰερ 5] αἰ ἶνο δ ΠΟΥ ΕΥ̓ οὗ (16 οονοηδηῦ-Οοά, δπὰ 
ΒοΙᾺ Κίηρ διὰ ρθορὶθ τηυϑὶ ὑποοῃα ΟΠ 8}}Ὁ οοα- 
ἴοστω {πο ὶγ νσ1}} ἰο 6 Μ1]}} δηὰ Ια οἵ Οοά, 

8. ΤῊΪδ ἰδίοτγ οἵ {π6 ρϑορὶο᾽β ἀθαίτο ἴὸσ 8 Κὶ 
διὰ 1 18] πηοηΐ ὉΥ͂ ΟΧΒΙ (8 Π6 γοϊδοῃ ὁ 
16 ἀϊνίης ΜὙ111 ἰο 186 υτηδη π|}}, σ θη ἴΠ6 Δ 6 Ὁ 
δίδπαβ δ᾽ ΠΥ ορροδοᾶ ἰο ἐπ ἴοττηοσ. Οαοά ἤθνοῦ 
ἀεβίτογβ ἴμ6 ἴσγοθάοιῃ οἵ [86 πυπιδη πὶ]. Ηδ 
ἰολνοβ ἰἰἰο 18 ἔγοα βο [ἰοϊοσιηϊηδίΐοη, θὰΐ πῆ ΘΩ 
10 δα ἰυσηθὰ ΑἸΤΑΥ ἔγοα Ηἶ Μ1}], θθοῖκβ ἴο Ὀσίης 
ὧς Ὀδοῖκ ὉΥ (86 τογοϊδιίου ἰῃ Ηΐ ποσὰ, 17 (δ ϊ6 

ἄοοθ ποῦ βυοοθϑά, ματαδη ῬΟγψογεὶ (ν᾽ πλαδὲ πόνϑε- 
{Π 6 1688 στη ἰδίου (0 [μ6 τοβ]ζαιίοη οὗ ἴῃ ΡΙ πη οὗ 
Ηἰδ Κίηράοπι δῃὰ βαϊ νδίίοη, δῃα 4150, ἱπ 115 ον] 
ΘΟΠΒΘΑΌΘΏΟΘΘΒ, Ὀγίηρ ῬυΠἸΒΗπηοηΐ, δοοοτάϊηρ ἴο ΗΝ 
Τρ ίθουβ 18}, ὁ [8:6 δἰ τ ΒΙΟἢ τπδπ ἐμ 8 ἔγθο 
ΘΟΙ 118. 

4. ϑατλθοῖ Δρρθάγα, ἰπ (18 ογίαἰβ οὔ ΟἹὰ Τοβα- 
τηρηΐ ἰΒιοΓΥ͂, διλοηρ (86 ᾿ηϑη οὗ αοα ποσὰ ῃ 9 
ΒΙΡ]6 Σεργοβθηίδ 88 ἤΘΓΌΘΒ ἰῃ ̓ γαψεγ, 88 Αθσϑβδηι, 
λέοδοβ, οβιυδ, τ, ΕἸΠ]4. ρεαβκίησ ἴο ἘΠ 
ῬΘΟΡΙ6, ΒΘ γθργθθθῃ 88 ἷδβ ρσορμοῖ; ὑσγαγ- 
Ἰὴρ ἴο ἀοά, 8 σϑργοϑοηίθα (8 Ῥθορ]θ 88 1μεὶσ 
ΤΙΟΘΟΥ τηραϊαῖοῦ. Οομλρ. δομγοσιηρ, δαπιιοί αἷδ 

οἰοΡ (βδιλθοὶ 886. ἃ ργαυίηρ πηδη ἢ), ἰπ ἴδ 
Ζεϊιολν. Κῶν ἱἱμλ, Τλεοὶ. ἃ Κεὶι,, 1856, Ρ. 414 να. 

ὅ. [Τὴ το]διΐοι Ὀοίνοοη 1158 Ὠδγτγαϊϊνο οὗ πὸ 
ἀομιδηα ἴου ἃ Κίηρ δηὰ (86 “1δν οὗ ἰμ6 Κίπρ,; 
Ῥουῖ, χυὶϊ. 14-20, σραῦϊτοα ἃ Ὀγίοῦ ποϊοαο. ἧι 
ΒΟΘΙΠῚΒ δβίσαηρο αὶ Βδπηυο], Σ᾿ ἢ6 νγδ8 δοαπαϊηϊοα 
τὶ (δ Ἰατν, τα Κ68 ἢῸ τηοηϊίοη οἵ ἰΐ., ἼΒοσο ἐβ 
ὯΟ αἰ ΒΊΟΥ ἴῃ ἷ6 ομαγδοίοσ ζαίΐοῃ οὔ ἐμ ἀδοαδυά 
88. 8. Το]οοίΊοη οὗ (π6 αἰνηθ τῦ]6 ονοῦ ἴδοπι (76 8ὸ- 
τ) ΗἸτΩβοΙ (τ οτβ. 7, 8) ἀο68 [86 βδηγ6 (μἱησ), ἴοσ 
[10 εἷῃ γ͵δϑ ἰῇ {μοὶν ἔθο! ηρ δηὰ ρυγροϑο, ποὶ ἔῃ 
(86 ἀοιηδηα }ὲΓ δέ, 88 Ὦτ. ἯΕ]1 Ὀχὶ 
οὔΐ; διὰ ϑδυγαϑὶ τὶ ἢὐ παν 80 δροΐκθη, 1 ἢ6 μ5α 
Κηονσα (Πδὲ ἐπ 6 1,82} σΟὨἴΘΙῺΡ ἐμ ῬΟΒΕΙΌΣ]ΣΕΥ͂ 
οὗ ἃ τεραὶ ρογοσῃμηρηί. Τῇ γ68] ἀϊ Που τΥ 1166 1π 
1Π6 ἔδοὶ (αὶ [86 παισδένο ἰῇ 1 ὅδιη. νἹ}}.--- αὶ, 
ΒΘΘΠ18 ἴο Ὀ6 Ὁποοηῃβοίΐουβ οὔ 86 αν η ΠὨουϊοΓΟποσηυ. 
ΑἸΠ]ον πρὶ ταῦοι, 1{ τα καὶ Ὀ6 βαϊὰ, ἴον {μ6 βίαι ρ]θ, 
ὉπΒβοϊθηῆο, Εἰδιοσίοαὶ τηοϊμοὰ οὗ ἰδ ἔτηρα, ἴῃ 
ΜΠ οἢ ααυοίδίϊοηβ ΔΙῸ Σᾶσο, δηὰ ἰμἰηρβ οτηϊ ρα 
ὙΓΒΙΘΉ ΔΙΓΘ ΟΟΙΩΠΊΟΙΪΥ͂ ἰζηόνγῃ, ἱξ ποῦ] γεῖ ϑθθῖι 
{μαὶ [Π6Ὑ6 βῃου]ϊὰ δ ἴῃ πα νι. ἐσθ, 186 ΡΘΟΡΪ 
οὗ βδμλαοὶ, δηὰ οὗ Φ  μουδῃ, βοιὴθ Ἰοα ὁ 
{η6 ἴλοιϊ ἐμὲ {Π18 γχῶϑ ἃ {πϊπρ ὙΔΙΟΣ αἰὰ ποὶ τη δ ῖτθ 
116 γί δρρθαγδηοθ ΠΟῪ, 86 βοσὴθ χϑίβγθῃοο ἴο 1ὴ9 
ΟὈ] μαι θη ἱπηροθοα οἡ [86 Κίπρ ἰπ (6 Ἀοβδὴς 
1κ. Βαϊ, ἰδ ἴθγθ 0 σϑοορπιοη ἴῃ (μ6 δῖον 
ἰγαηβδοίίοῃ οὗ ἔπ θαυ] ογ τ ῦ {πω ΘΟΙΏρΡΑ͵Θ [86 
ἔντο, τὸ 8Π}1] Βηα [6 τοϊδίίου Ὀεύτοοη {ποτὰ ἴο 6 
16 (0]ονίησ : [μ6 ἔοστα οὗ ἀδιιβηά ἰη Ὠουΐ, χυϊὶ. 
14 ἴθ σίνθῃ δἱπηοβὲ νεγδαξίηε ἰῃ 1 ὅΐδιλ. νυ]. δ, αὶ 
116 ΤΌΓΠΊΟΓ δά δ “ δρουϊ τὰς,᾽ τ ἢ116 1Π6 Ἰαίίον δά 8 
ἴ6 ατουπηά οὗ {π᾿ ἀοεῖτο, “ (Παὺ ΒΘ τὺ 6 υ]οαὶ 
ΔηΩ ΤΩ ΠΑΣῪ Ποδα ,᾽ [0 Ἑσμοῖοθ ὈΥ Φοθονδὴ ἴῃ 
Ποαΐ, (τον. 16), γὸ δυθ ομοῖοθ ὈΥ 1}6 ρθορὶβ ἰπ 
1 86πι. (γον. 18) ; ἀῃαὰ Βῃ δ ομονδα (χ. 24) ; [86 γείδϑ- 
ΓΘΠΟΒ ἴο ΠΟΙΒ6Β 18 ὨΘΑΓΪΥ [8:6 ΒΔΙῺΘ ἱπ ἴοστα πὶ ΒΟΙΒ, 
δαὶ ἴῃ ἴοῦθ αυϊίο ἀἰβογοηῖ, Πουΐ. γοσ. 16; 1 ϑδσῃ, 
ψ11}. 11; οὐ ἴ6 αὐ ὴ Βαδηά, ΤΩ ἐὐθ γθῳ οὗ το- 
τυγηΐης ἰο ΕρΥρί, οὗ πὶνοβ, αἰνοῦ Ἀπ ρο]ά, διὰ 
ἰλὴ πον οὔπο αν (Πθαΐ, γοσβ. 17-20) ἰδ Τὸ ἰσπμὰ 
ἷπ βαιλθθ]. Τὶ πὶ}} Ὀ6 ϑϑϑῃ ἔγοτα (}}}8 φοτιραγίβουι, 
δηα μι1}} τγοσθ ΠΟΤ ἃ σου βου οὗ (86 τΠ0]0 
ἴοῃθ δηά ατγὶῆ ἴῃ ἰδο ἵπο, ἰπαὶ (Π6 δοὲ ἀδδοσὶ θεὰ 
Β6ΓῸ Ἧ88 ῬΧΓΟΌΔΌΪΥ ροσγίοστηθα ψ]πουϊΐ γοίθγθῃοθ ίο 
{86 πἰδίαϊο ἰη Ὠοαΐϊ,; ὑμαὺ (86 ἀδεῖτο οἵ [826 Ῥϑόρ]θ 
Ἧγ88 ἃ Ὠδίυγαϊὶ, Ηἰδίοτὶ 8] ατονίῃ, δὰ [06 ΘΟ Γθθ 
οὗ ουθηίβ νὰ ἀοίοστηϊηϑα ὈΥ (6 σἰγουτηδίδηοεβ οὗ 
86 ἔἶπιθ. Βὸ ἴῃ [86 ἰδίοσυ οὗ αἸάδθοη νὰ 866 8 
δἱτηΐ τὶ εὐρρομενρλν πέύψα οὗ [Π9 φρντη αβοὐφθνὸ 8ῖ8- 
ζαΐο (80 ΘΓΘ ἷβ γροορῃϊοι οἵ [86 ἐμΘΟΟσΘΟΥ 
δηὰ ἃ εἰτοῖϊες ἀρίογ δου οὗἉ δοίξοῃ ὉΥ͂ μετίδν 
οἰγουτηδίδηοοθ. ὝΒΟΓΟ, ἴποη, 88 (6 Μοβαὶς ἰδ ΚῈῪ 
4}1 τὲ ἰτηο ἢ δηὰ γὰϑ βδιηλυθὶ ἱχηογδηί οὗ ἱεῇ 
ΤῊΘ ΔΩΘΎΘΙ ἰο [ἢ 686 ἀυρδίίοηβ ΒΟΟΙΒ ἴο ἈῈ 
πεπιοα ὈΥ {86 βἰδἰθηγθηΐ ἴῃ 1 ὅ6π). χ. 26, ἴῃ σπΐεμ 
ἴΠογθ ἃῖὸ ἰβγϑο ἀΐδβιϊποὶ δε ττηδίίοηβ: 1) “τμδὲ 86- 
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τοῦς] 101 ἃ (86 Ῥθορ]δ ἐδ ΔῪ ΟΥ ΤΏΔΉΠΘΡ οὗ ἰδ9 
τἰδέτοῦν, Ψ  ΙΟΝ 18 Ῥ] ΔΙ ΗΙΥ αἱ Πδχγοηϊ ἔσουλ [86 ἰὰν 
οἵ ἴδο Κίῃρ ἴῃ οδδρ. γ}δ., δα 16 τηοβϑὺ Ὠδίυ τα ΠΥ ἴο 
να ἰἀρηι δοά πιὰ Ὠευΐ. χυὶ!. 14-17; 2) ἰδὲ ἢ6 
χτοὶθ [Ὠἷθ Δ Ὺ ἰπ 8 ὈΟΟΪ ; δηὰ 8) [πδ΄ 6 μαΐ ἐϊ 
ΒΟΙΏΘΎΟΙΘ ἴῃ βαΐθ ΚΡΈΡΙΠΕ: 1 βοοῖῃηβ Ῥγοῦδ]6, 
ἐδλοτοίοσο, [μὲ ψὸ αν ἤθτὸ ἴῃ ροἰῥὲ ἴοη 
οὗ ἰλθ οβϑοῦοθ οὗ ἰὴ6 Μοβαῖο “ἰδν οὗ [19 Κιηρ᾽; 
(πιο, ἰῃ 118 Ργοβι ὈΣ οη οὗ ἃ τοί τη ἰο ἘΕΥΡΙς ὉΓΡ 
οχδιηρίο, πδ6 {1:6 εἰδὴ οὗ Μοεαὶο (π|68). ΤῊθ 
Ϊδαπ δὰ θθοῶ δηπουποθὰ ὈΥ̓͂ Μοβοβ, ἰγαπδτηϊ οα 
ἰὐτουσὰ (86 ῥγίοοῖα, δῃαὰ τὰβ Κπουπὶ ἰὼ δαπιθοὶ 
((Βουρὰ ῥΡουμδρ8 ποὺ ζ,ΘΏΘΓΑΙΥ Κπονγὰ διμοης 16 
ῬΘΟΡΙ6). Βυΐῖ ἰδ τδϑ 8 ἑδείον οὗ του] Υ 
ἸΔΘΓΟΥ, ἢοΐ δὴ ἱπἰυποίίου, δηα 8 οχ βίρῃοθ ἀϊὰ 
ποὶ αἰτληΒῃ (86 ῬΘΟΡΙ]Θ᾽Β βἷῃ οὗ βυ ρογῆοςἑαὶι, υμβρὶ- 
τὶταλ] Ἰοηρίηρ ΤῸΓ οιὐὐπταγ ρυϊάδηοα, ΠΟΥ ῬΓΌΡΘ δἱ 
ἄγαϊ ἰοὸ βαι,ιθὶ (δὲ 106 [1π16 ἴῸΓ 118 δΔΡΡ]]Ἰοδιΐοη 
᾿λὰ οὐ. Ηδθ {μογοίοσθ βαᾶυβ μοί βίηρ δρϑουΐ ἱΐ, 
Βυΐ πο (ῃ6 ἰγαηβδοίίοῃ ἰβ οοποϊ ρα, ὑμ6 Κη 
δοίθ }} Υ οβόθθα, ἰμθ ἢ6 ΔΗΠΟΌΏΟΘΑ [6 ΙΔ, Δῃ 
πὶ οδνίοιβ ργΟρ τ  Ο(Υ͂ σοιαπα 8 ἐὺ ἴῃ 118 οοηδίτια- 
ἔομλ] ἴοστα ἴο νυ ληρ, δὰ ἀδροβιίβ 1 Ὀοίοτο 76- 
Βον} δλ8 ἃ μαζί οὗ (π6 ἰμποοοσγαῖς οοπει αἰΐοη. 
ΤῊῦβ ε ΒΙΒΙΟΓΥ ΒΘΟΙΩΒ Ὁ ἐρρνανς ἐρρβνὴρ: δέοι ἷπ- 
6111 01]9 ψθῃ τοχαγάθα 88 Ἄχ 011 ΤΔ0}6}᾽ 5 
ἀουθίϑβ δα ἴο πμϑίποσ [.6 ῬΤΟΡΟΓ ἐπ τὴ ΟΌΙΩΘ ἴῸΓ 
[86 λδίοΥς 8] σϑδ] ̓ σαείοη οὔ  μαὶ ΜΙ οθοβ ρυ ΘΙ ΘΓΟΙΥ 
88 ἃ ΡΟΒΕΪΌΣΠΠγ. ΑΡΡΔΓΘΏΓΥ βαπλι6 1 τγὰθ ποῖ ἴῃ 
ΒτορϑίἢΥ τ] Π {π6 πηογοτηθηΐ, Δηα βοοιηβ ἴο ἤδΥΘ 
ἔεὶϊ αἴτος (μ18 (ἰδὲ 6 δα οὐένοα Ηἷ5 (1π|6.---ΤῈ.] 

ΒΟΜΙΓΕΤΊΟΑΙ ΑΝῸ ΡῬΒΑΟΤΊΟΑΙ,. 

γα. 1-8. ΞΒΤΑΒΕΕ: Ενθῃ ρμοοά [1ηἰδηϊίοηβ ἀο 
Ὡοὶ ΔΙ ΤΑΥ͂ ἴαστι ουὐ γὙ6]1, θὰΐ οἴδη ζ8}]1] (Ὠσουρῆ. 
τ ΠΕ " Ὡἷπ οδπηοῦ ΔΙ ΨΜΑΥΒ 06 Ὀ]Δπχοα [ῸΥ 
ἰι, 11 τποὲν ΟὨ] ἄγοι ἰαγα ουὔὖ ὈΔ6]γ.---ΑὙὐαγῖοα ἰδ 8 
τοοί οὗ 411} 6Υ115, 1 Τίιη. νἱ. 9, 10; ΘΑΓΠΟΒΟΥ͂ ἴο 
δυο ἰὰ ἱ5 ἃ χτοδὺ ρμαγὺ οὗ [ῃὴ6 σ]βάοαλ οὗ {Π6 
ἡπθδοατι παρ οτολέν ἘΆΠΕΕΙΕ βου ὰ [66] νὰν 
ΟἹΥ ἰαϊὰ προμ ἰμθηλ, δια στοδὶ δησίοιυ δὴ 

ΒΟΓΓΟΥ͂Σ, ἴο ὈΓΔΥ͂ ἴο αοά σ μθ Ρ ἸΥ τ ιμοῖς 
οἰ υς ἐν γωμη ψὶϊῃ οατηοβὶ δατηοηϊ ]οη8 αἰ] σϑηί] 
ἴο Βοϊὰ ἴπθπὶ ἴο 119 ἰδϑδὶς οὗ ΠΙΆ Κ ΠΕ (μοῖν 116 ΠΟ] γ. 
ΤΉΟΥ δῃου]ὰ ΘΑΥΆΕΒΟΥ͂ Ὀοχ ἰο Ἰεδὰ αδπὰ 
Ἐππὶ Όγ Ηἱρ ΗΟΙΥ νὰν [86 οἰ] άσθη πβοῖὰ 

6 ἢδ8 φίγοῃ ἴῃ οτα, δῃὰ ἴο ἰοὺ [Π8 ΤΟΣΟΥ͂ ἩΠΙΟΝ 
[28 Ὀθοι ἰμ6 Ὁ ΟὟ ΡΟΓΙΟΏ Ῥ888 ΟΥΟΡ ἴο ἱδοὶγ 
οὐ] άσοη α]βο, δα ἴο στδηὶ ἱβοι [Π6 καἰ οὗ ρογ- 
ΒΟΥΘΙΆΠΟΘ 8 ΟΟὨδίδηου. ΕῸΣ 1 8ὸ ΠΟΙ δηὰ 
οχδ ρα δ ρσορμοὶ νγγδϑ Ὠοΐ Βραγοά ({6 μανΐηρ κυ οἢ 
πίοκοά δηα οοσσρὶ ΘΟΏΒ, ΠΟῪ ὙΠ ἰὁ 6 πὰ 
ποθ πῇῆο 8.6 ΔΓ τοιηουθα ΠΠῸΠ) Ηἷβ ρῥἱϑίγ. 

γετα. 4-6. ΤΑΒΕΕ: Ενοῃ ροοα {πηρθ ΤΑΥ͂ 
ΒΟΙΠΘΕΤΟ5 Ὀ6 1}} ἀραϊγσοα. Α Ρῥίουβ ψονϑγῃχηθηΐ 
δ στεδῖὶν ραϊποα ἩΒθη ἰϊ ἰτϑοοβ δπηοηρ 18 Βα θ᾽] οί 
ποίησ Ῥαΐ τηΘγ ἱπρτϑ πα 6.---ΟΕ ΑΜΈᾺ: ΝΑ 
βοιο διης αἰ κτέξαθ!ο δηὰ σορυρηδηὶ Ὀ6 8118 ὑ8, 
6 οδὴ δοίίοῦ Ὀτίηρ 1ὑ ΠΟΙΏ6 ἴο Ὡ0 οη6 1ῃ8ῃ ἰὸ 
Θοά; ον Ηϑ οοπβοΐοθθ ἐδ Ἰονῖγ, 2 Οὐοσ. υἱΐ. 6.-- 
ΟΑΙΝΤΑ: Ἧγοε οὔὐρδί, τβθη δηγίΐηρ ἰΒ ἀ0η0 ΟΥ 
δΑ]ἃ δραϊηδί {86 ΠοηοΥ οὗ αοὐ, ἰο θ6 δτουπβοὰ δπὰ 
ΣΟΙ οῦΣ, θαΐ τοὶ ἰ0 Βυ ΕΣ ΟΌΣΒΕΪγ 68 ἴο Ὀ6 ῥσογοϊκοὰ ----...... ΄ὦὃἢὃἥ,ἥ,.. ...  ............  ......-....-............. .-.. ....-ὄ..-ΦΦΦ5ώώ....-...........................................ὄἔ............ 

ΜΆΘΩ ἴῃ σαραγὰ ἰο ΟὝΣΒΟΙγοΘ. ΟΥ̓ Οὐτβ δὴ ἰηϊιδίϊοθ 
8 ἀοῃθ6 ὑ8. 

γομβ. 7-9. ΒΤΑΒΕΚΕ: γὙαδὶ 18 ἀοῃθ ἰο βοσυβηΐβ 
οἵ ἀοά, ἀοά δοοερίϑ 88 ἄομο ἴο Η]πλρ6] ἢ Αοἰβ ἰχ. 
ὅ.---ΒΕΕΙΕΒ. ΒΙΒ.Β: Οοαἀ οϑῖβ ἴῃ χηδηίϊίοϊὰ 
ὙΔΥ͂Β ὙΏΘῺ Ὑ6 ΟΥ̓ ἰο Ηΐπι ἴῸΣ Βυμηδῃ ᾿συλάδηοο, 
δηα ἴΒδϑη τὸ ἱπιαρίηθ γὸ ἤδνθ οὐδ πο ἃ ρτεβδέ 
ἴανοσ. Βυϊΐ νῇδῖ 8 ἔπϑαὶ ταϊβίοσίαπο ἰΐ 18 στ Βθῃ 
ὁπ6 ἄγαν ἢ π186]} ΟΥ̓ ἤγοτῃ {μ6 στ ἢ] ἱπβιγιοίγο 

ἰάδῃοοσ οὗ (δ τὰ, ἴο 41|1|ὸὁὸν Ηἱτηβοὶῦ ἰο θ6 ᾿εὰ 
Υ͂ ογθαίασεβ πο ἩΣΠΟΤΑΝ ἃ ἔτομλ (6 Ευϊ- 

ἀδῆςθ οὗ ἀοά! ὙΤμθη ἔγομι ἴγθοσηθη, σῇ οι, τ) 
ΤΟΥΤΑΘΙΪΥ͂ ΕΓΘ, ἯΔ6 ὈΘΟΟΙῺΘ ΤῈ ΣῈ ὈΟΠΑΠΏθη, δηὰ 
ΟΔῃ 880 σἹ ΣΠΕΙΥ ΒαΥ, ({ ΟὨΪΥ ΜῈ ΔΙῸ 80 ΒΆΡΡΥ 88 
ἰο ἴογαδαϊθ (86 Βυϊηδηὴ ρσυϊίδποο: “Ὁ 1 ΟΥὰ ΟὐΓ 
Οοά, οἰβεκ Ἰογὰβ βϑεῖάβ (866 ἢανο "δὰ ἀοπηίηϊοι 
ΟΥ̓́Σ 8; Ὀαὺ ὈΥ̓͂ ἰὩ 66 ΟὨΪΥ 111] ;τΟ πηδῖκα σηθηίοῃ 
οἵ ἐμ ν πδιηθ᾽ ἐρὰ Χχυῖϊ. 13). ΑἹ υὑρτῖρῃι χυϊὰθ 
Ε|Κκὸ Βδηλῃθὶ ἀο68 πο Δρρσορσχίδί ἴο Εἰτηβρὶῦ [ἢ6 
80.168 οἵ τηθῃ, Ὀαΐ χυϊάδβ ἰμθτὰ ἰο αοά, δῃηὰ βοσνϑβθ 
ΟἾΪΥ {πὸ Ρ οὗ Ὀτηρίηρ [ποθι ἰο Ηΐ:.--- 
ὙΥΥΕΕΤΕΜΒ. ΒΙΒΙΕ: ΟἹα εἷπβ ἀγα ποὶ οσχοίίθῃ 
σὰ αοἀ, 1 {ΠΠΥ̓ δγὰ 41} (Π6 {πὴ6 Καρὶ ὑρ, ἀπά 
ποί τορϑηϊθα οὗ (Εχ. χχχὶϊ, 84).---ΘΟΉΜαρ: ΤῊΘ 
Ἰουπίδιη οὗ 41] β'πβ ἰβ ἴὴ ποῖ Τϑυϊηρ αοά : δῃᾶ Β6 
Ὑ}10 ἴδθαγϑ ποῖ ἰοὺ βἷῃ δραὶηβί σαὶ εἴμ ἴδδσβ ποὺ ἰο 
51) δρδὶπβὶ πηθη.---- ον. 9. ΞΟΉΜιῦ: [ αοά μδ8 
σάι186 ΘΠΟΟΡὮ ἰο Ρυπίβἢ, γοῖ ουΐ οἵ ΗΒ Ἰοπρ-ϑαΐς- 
ἴοστης Ης 51} ἤᾶνθ οδ086 ΘΠΟΌΡὮ ΤΏΘΓΕΙΥ ἰο 
οἰἑα6 δῃὰ δαπηοπίβῃ; (Ηοα. χὶ. 8, 9). ; 
γε. 1ὅ, 16. ΒΕΒΙΕΒ. ΒΙΒΙΕ: ἢ τὸ ΟὟ 80 

ΤΩΌΟΒ ἰο ἴπ6 δδυί]ν Κἰπρ, υμαὶ ἀο τὰ ποῖ ον ἴο 
(86 ΒΘΑΨΘΗΪΥ Κίηρ Ο ἿΤΠου Κίηρ οἵ ΟἸογυ, ἀο 
Ὀυιῦ ΘΟΙΏ6 δπὰ σοῖζῃ ΟΥΟ υδ' [,εἰ ΤΥ Κίπράοχῃ 
ΘΟΙῺΘ ἰο υ8]' 110 ὉΡ γοῦν πεδάμ, γϑ δυδγίδρίηρ 
ἄοογη, δῃὰ (6 Κίῃρ οὗ ΟἸ]οΣῪ Εἶ)4}1} οοσαβ ἰπ.-- 
[Νν. 18. Οὐἷες ἰλαΐς οἱ! ποί δὲ λεαγὰ : 1) 561{-π|}} 
οὗ ὈΣηρΒ τ8 ἰπίο αἱβίγεββι 2) ΤῊϊβ αἰβίγοαθ 
ΤΩΔΙΚΟΒ 08 ΟἿἿ ἰο ἰπ6 Τοσά. 3) δος οὔοθ (86 
1,οτὰ ἀοαβ ποὶ ῥσομηΐβο ἰὸ θδσ.--- ΤῈ.]--- ἐσ. 19. 
ΒΟΗΜΙῸ: Απηοηρ Ἡτοίομοα τῆθῃ {ποτα 8 πΠῸ (0Ὲ- 
ΒίΔΏΟΥ ΒΑγ6 ἴῃ ΜΊΟΪοάοβα (188. ν. 18).---ΟΑΥ ΙΧ : 
ὟΥ 6 ἰϑᾶγῃ οσα ΠΟῪ σοά, δοοοσάϊηρ ἰο Ηἰβ σίρῃῦ- 

Υ | θουβ Ἰυάρτησηί, Ὀ]1 Πα σηθη δηὰ ρῖνοβ (ΠΟ σὰ Ἷ ἴο 
00]- ΘΟΥΓΟΙ, ἜΘΗ (ΠΟΥ ῬΘΙΓΕΙΒίΘ ΕΥ̓ ρῸ δ {Ποὶγ 

18 δ ρογνθσρο ἀθβῖτεα. Ὑβογοίοσα τὰ οὐρῆξ ἴο 
Ἰοαχῃ ἔγο. (18 ΘΧΘΣΏΡ]6 ἴο 6 νῖβο, {μδῖ ὙΠ τ 
ΔΓῸ Θηἰδηρ]οα ἴῃ ΒογΘ ἰοπιρίδίϊομθ, τ ΙΏΔΥ ποὶ 
κῖνϑ ἴοο τυ} ΣΟΟΙΩ ἴ0 ΟἿΓ ΟΥ̓ ἈΪδ:Β δῃα ἱΒουρ 5, 
88 1 (ΠΟΥ τοαίθα οἡ ἃ ὅττη ἰουπάδίϊοῃ δὰ το 
γ᾿ ΒΟ θόθ. 6 ΜΠ] Ῥερς αοἄ ἰο χ]6 τ8 ὈΥ Ηἰβ 
Βρὶ γι, δὰ ποὺ ἴο χῖνθ 18 ΟὐῈΣ ἴο ουχβοῖνοα, δηὰ 
ποῖ δύθῃ ἴῃ {6 ᾿οδδὺ ἰο βου 8 ἰο ἀφθρατὶ ἴτγομη 
Ηΐ8 χά, Ὀαυϊ τοῖον πουκ ἰὴ τ ἰμδὶ {πὶ ὙΠ οτάὰ 
ΤΩΔΥ͂ Τηδἰ ἰδίῃ 118 ἀΟμ ΠΟ ΟΥΟΣ 8, δηἃ γ6 τὴ 
Ρα͵οῖοο ἴῃ ἰὼ ρυϊάδηοο.---Ἄοσ, 21. ΒΤΑΒΚΕ: χ 

τἰβίδη βμουα θονα 1} δηὰ [611] ἢἷβ προὰ ἰο ῃο 
ΟὯΘ χαίθορ ἴ[Πδὴ ἰο ἴἢ6 {418} Θοα, δπὰ Ἰ᾿θδση 
ἔτοτα Ηΐτη ΠΟῪ ἢθ 581} τ ρθογ Βόθανο ὨΣΤΏΒ6].---- 
γεν. 22. 8. ΒΟΗΜΙΡ: Οο4}5 [ὈΥρϑᾶγαποθ ββου]ὰ 
Ὡοΐ ΘΟὨΗστη πηθ ἰῃ ἩΠΟΚΟΟΠΟΒΒ, 88 1 1 ο σα γ16]} 
ἄοπο, Ὀαὶ βῃοι]ὰ Ἰοδὰ {ποσὰ ἴο γοροῃίδῃςο, ἰπδὲ 
{ΠΟΥ ΠΕ δἷ Ἰαδὶ τοοορηΐζο ἐμοῖς ὑῃγὶ ἰθουβηο δα 
(Ρκ. 1, 21). 



188 ΤΗῈ ΕἸΒΗΤ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΑΜΌΕΙ, 

Π. ϑαριιοὶ πιρεῖς ϑαωϊ απὰ Τ,ϑαγη ἰλαὶ ἦς ἐς Τεείποα ὃν Οοα ἰο δε Κίπρ οὐον Ζεγαοῖ. 
Φ 

ΟἜΑΡΤΕΒ ΙΧ. 1-27. 

1. Νοῦν [ΑΝ0] ἔδογθ γγχὰ8 ἃ τηδῃ οὗ Βοη͵δηνίη, 080 Π8π|6 88 Κα ἰβῃ, [16 βοῇ οὗ 
ΑΡΙ6], (86 8βοῃ οὗ Ζϑσοσ, (Π βοῃ οὗ Βροβογδαίδ, [89 βοὴ οὗ Αρβίδῃ, [ὑπ (Π0 δοῃ οἵἤ] 

2 ἃ Βοη͵διηϊίο, ἃ τα σὺ τη οὗ ροσοσ Απά δο δα ἃ 500} ὙΒΟΘΘ ΠΑπιῸ ΔΘ 5'8}], 8 
ΘΒοῖο6 γουπρ 8} δηἀ 8. ΦΌΟΑΪΥ [γουηρ' δπά 1γ5]; δηά ἔβοῦο νῶϑβ ποΐ 8π|Ὸὸ 
[86 Ομ ]άγθῃ οὗἉ [βγϑ6] ἃ φοοά θοῦ ρϑύβοῦ ἰβδη ἢ; ἔζγομι (6 βμου ἀθγβ δπὰ ὑρννϑ 
Ὧ6 ψὰ8 δΐρθον ΤΠ 8 ΔΗΥ͂ οὗ 86 ΡΘορίθ. 

8 Αμάὰ (δ δββοϑῦ οὗ ΚΊΡΙ, βαυ] 8 ἔδίμοσ, οσὸ ἰοσ, Απά ΚΊΘΆ βαϊὰ ἴο 586}, 18 
4 βοη, Ταϊζθ ΠΟΥ͂ οη6 οὗἁὨ [ἢ Βογυϑῃίβ τ1Ὸ} (866, δ ἃ 8γῖ80, ρῸ ϑθοὶς ὑῃ8 δ88.05. Αμῃᾶ ΒΘ 

Ῥθδβθα ἐβγουρὰβδ ηουπὶ ΕἸΡΗγϑῖτι [086 811]-οουῃίτγ οὗ ΕἸΡΏΓγαΐτα], δα ραββοα [Ὠγοῦρἢ 
{86 ἰΔηὰ οὗἉ β'8.411888, θαὶ [447 {λ6γ ἰοπηα [Πθπὶ ποὺ, Π6η [84] [ΠΘῪΥ ρῥαβθϑὰ ἐδλτυσ τρ 
(86 Ἰαπὰ οΡ̓ Βα) αι [ΘΠ 88]} 1], δῃὰ ἔβογο {ΠΥ ψϑῦθ ποί, δῃὰ Ἀθ {πτουσὰ ἴΠ6 

ὅ Ἰδηὰ οὗἉ {μὸ Βοη᾽δηῦοθ,, ὈαΓ [841] (Π6Υ ἴουηά ἴθ ποῖ. ἌἍπᾶ [οηι. 8847] θα 
ὑπο γ" ΤΟΓΘ ΘΟΙῺΘ ἴο ἴῃ ἰΔηα οὗ ΖυρἘ, 838}] βαϊά ὕο ἷ8 βογνδηΐ ὑμαὺ γαὰ8 τῇ Ὠΐτω, 
Οὐοτηθ δηα ]ϑὲ 8 τοίῃση, 1οϑὺ ΠΑΥ̓ ἔλ ΒΟΥ ἸΘΆΥΘ σαγίη ΤῸΣ {8|6. Δ88ρ8 δα ἰδίκο ἐβουρθί 

6 ἴον [ὃῦὉ6 δηχίοιυβ δθοιι 5] υβ8.. Απά δο Ββαϊά υπίο [[0] ἷπ), Βοο]α, ΠΟΥ͂, {πο γθ 18 ἴὰ 
{μι ῖ8 Οἱ ἃ τηδῃ οὗ αοἀ,} δὰ 6 18 δὴ ΒΟΏΟΣΘ 16} τηδη [{80 Ππη8 8 ΒΟΠΟΣΔΌ]6] ; 41] 
ἰμαὲ ἢ 8810}λ} Θομλθί ΒΟΓΘΙΥ͂ ἴο ΡΆΒ88; ΠΟῪ Ἰοὺ ἃ8 ρῸ {δι 86; ρογδανθηΐυσο ἢ6 σδῃ 

1 {π|ι1}] 5Βῃ 7 08 οὔγ ἯΑΥ {ῃδὺ γὸ ἰνα! ἢ σο.1"} ΤΊιοη βαϊα ὅδυ] [Δα 8:8} 8814} ἴο ΗΪβ βοσγ- 
νϑηΐ, Βαυύ, [Απὰ] Ὀ6Βο]α, 1 τὸ ρο, ψβδί 8881} τὸ Ὀσίηρ [86 τηδη  ἴογ [Π6 Ὀτοδα 18 βΒρθηΐ 
ἢ ΟἿΣ ψ685618, Θηα [Π6Γ6 8 ποῦ ἃ ργεβϑϑηὺ ἰο Ὀσίηρ ἴο 86 Ἰπδὴ οὗ αοὰα; νϑδὺὶ ἢδνθ 

8 τοῦ Απὰ ἰδο βογνυϑηΐ δηβνογοα ὅδ} ἀρδίη δηὰ βαϊὰ, Βϑῃο]ά, 1 ανθ ἔθγθ δὲ Βαπὰ 
18 Τουτ ἢ ραγὶ οὗ ἃ βιιοῖζοὶ οὗ βι] γϑὺ, ἐλαΐ ν1}} 1 γσίνγο [δηὰ 115 ψ1}} γίνο 1] ἴο 1896 

9 πιϑη οὗ ἀοὰ (611 [πὲ 6 ΠηΔῪΥ̓ Β8ΟΝ] 8 οὔὐῦ ψ8γΥ. (Βοίογοίϊηθ 'ῃ [δγϑ6], τ βθὴ 8 
Ιη8η τϑηΐ ὕο ἱπαυΐτο οὗἩ αοά, ἐμ 6 Βραῖίκο, ὕοτῃηβ δηὰ ἰοὺ 8 ρῸ ἴο {86 566Υ; Ὁ ΒΘ 

10 ἐμαὶ 158 πον" ἘΠΡῈ 8 Ρτορβοὺ γγαὰϑ Ὀοξογοίί πιο 0811604 ἃ 8005.) [ΓΆθα βα:α ὅδ] [πὰ 
5.4] 5814] ὑο ἷβ βοσυϑδηΐ, ὟὟ 611 βαϊὰ ; οοσηϑ, ἰοῦ Ὁ8Β ρο. 8 [16] {Π6Ὺ ψοηΐ πο 
{8 ΟἸΕΥ̓͂ ψθΘΓΘ 086 τηδη οὗ αοά ν88. 

ΤΈΧΤΟΑΙ, ΑΝῸ ΘΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

λ [γε 1. ΤΏΘΒΘ ὨΔΙΛΘΒ δΓΘ αἴνοῃ αἰ ΟΓΘΉ Εν ἴῃ ἐπ βορὲ. 866 ἘΧΟρΘΒ8, ἐπ ἰοοο.-- ΤᾺ. 
8 [γγοσ. 1. ΤῊΐΒ ρῬῆγαυο ἰδ ἃ δοιη ον παῖ βίγβηωρϑθ οὔθ. Τῇορ ψογὰ “ βοῃ " ἰδ Τουπὰ ἰπ ΗΘΌ., Οτ., [ωμ8ὲ.. ΟΠ 51ἅ., ογαϊεεθα 

ἴ Βγτ., Ατὰῦ., δηα 18 ῬΡΓΟΌΔΌΪΝ ἃ ραγί οἵ {πο ἐοχὶ; Ὀασὺ ἰὺ [8 βίγτδηρο ἐμιδὲ ἐὺ ἰ8. ἠοῖ ξο]οτοά ὈΥ 8 ὈΓΟΡΟΣ ὭΔΙΠΘ, δ α΄ 
ΛΕ ΑΘΒΙΒ Δ ΟἸλἰββίοη ΟΥΓ ΘΥΤΟΥ͂ ἢ {Π6 (ΟἹ ον τοχάβ, τίσ, ΠΟΎΘΥΘΥ, οσδμηοΐ ΠΟῪ 6 ἀοίοσταϊηθα. Βοϑίοσο ἐδ 
Βχεὶ “ Βοιη ϑδιηΐη " ] 6 Πδι 800 βυρκχοβίβ ἐη6 ἰβοσίίου οὗ “ Αἰ θῇ οὗ," -- Τὰ.] 

8 [γϑ: 1. ΒΥ Εγάπιδηη δηὰ οἴπϑοσγβ γϑηδογϑὰ “ ψϑα! ἢ," αὶ ποῖ Βο ψγ6}}:- 8560 Ἐχροδβί(:οη.--ΤᾺ.] 
4ἸΥογ. 2. Το σοσὰ ἽΓΠΙ 18 οἴὔϑῃ υ89α οὗ γοπέῃ τϑγοὶν, 8βο παὲ ἐὴθ σοηδογίηρ : “ οΠμοίοο γουηβ τΏδῃ ἢ 

ΤΩΔΏ,, αυδογίε86η), ἴθ ΒΑΓΑΪΥ παγγϑηίθά. Βαΐ, 88 ἰὑ 5θ6π18 ἰὸ αἰ δ υ ἔγογη 7) (Ὑπ] ἢ ἰβ ἐγ πογὰ δθγὸ υϑϑὰ οὗ [9 
ἀρβάτμν, ἴῃ ̓ ΟΕΒΙΒΉΔΗΒΕ 180 νἱβογοῦβ ἐΐτηθ οὗ γουϊῃ, [06 ρῇγαδο τη ὈΘ ὑΓρῃδ)]αιϊϑα : κ]η [ἢ6 ῥσχίτωϑθ οὗ γοπὶν δα 
κε τω, πανὶ Ἑ. 

δ͵ίΊΝοΥ. 8. ῬΓΟΡΟΥΙΥ “Β}.λ6-5568.᾽"--- 
Φ,ΙΥΟΥ. 4. ΟΥ: “6 ραϑββϑὰ οὐοῦ ἰηΐο,᾽"" δηὰ δο πὶ ἐῆϑθ οὐδοῦ 68563.---Τὰ. 
ΤΊΥΟΣ. 4. “ ΤΏΘ Ἰαπὰ οἵ ὕϑιωΐῃΐ οὐ [πὸ Φοιχίη 08," δο ἀοαδὲ ἴοΣ " Βοηζατωϊηΐίθβ," ἴμ οογηρουσμπμα Ὀοΐηρ τοδϑοϊνϑὰ. 
π. 
δΊΨΝοτ. δ. ΤῊΘ γϑγαδυῖζθ]9 ταν αὐ ου οὗ χγαπητηδέ δὶ ΝΌΤΟΣ ΠΘσΘ δηὰ ἰη τοῦ. ὁ 85 ργοάποϑά γατίουδ σϑοϑδατι 

ἴῃ ἰὴο ΥΒΒ. δῃηὰ ἰῃ ἃ ἴον Μ535, ΤῇΘ ΒΡῈ δηὰ ψυϊκ. τυτὶθ ρίαγαὶ ἐπσουκηοαϊ, τ }]6 ΟΠ Α]ὰα., Βθυυ. δρὰ ἀγωῦ. Φ 
811 0Π9 γογῸ8 " ρΡαβ8θα ἐπγοῦἢ " Βίπα., οί ΔΡΡΘΓΘΏΕΥ 888] 1] δε οἢ8 ΤῸΣ (ἢ Β6͵κθ οἵ βἰτηρ!οἰΐνγ. ΤὨΘ δαγάὰϑγ χοδὰ- 
ἴῃς οὔ πο ΗσΌ. ἰ8 ὈοέίοΥ σγοὶαἰ πϑα.-- Ἂἢ 

" νον. δ. ΤῊΘ ΕἸ ΧἸΠἸΒὮ ῬΏΓΑΒΘ: “ ἑδῖτο (ποῦς ΚΟΥ ̓" (88 ἰῇ Μαίὶ. νἱ. 84), ἢδ8 πον Ἰοδὲ [8 ΒοΏ86 οὗ ἰγοῦ Ὁ] 6 δαὰ 
δηχίοίν -- 

10 [Ψοσ. 86. Ἐ]ο τα, τ ποῦν ἐδ Ατῖ,, Ὀαῦ Πόσο ον ἀΘὨΕΥ ἔοσ ἔπ ἐσθ αοά οὗὨἨ Ιϑγϑοὶ. ΟἹ ἐδ βυφροδοά αἰ θσοσοθ 
Ὀοίψοθῃ ὑμ9 Δγίμ του Β Δ ἃ ΔΠΑΣΓὮΓΟΌΒ 196 οἵ {πΠ6 ψοσά, 806 ΟὝΔΡΓΥ ΟἹ ΟὀὨοδίβ, πὰ Βίδ. Ουνμη. ἐπ --Ττὰ.) 

ὁζ. 6. ῬΥΟΡΘΕΙ͂Υ, “ ΠΟΒΟΓΘα," “ οϑἰδοπιθα,""--- ΤᾺ. 
18 Γψόσ. 6. ῬοΥΠαΡΒ, Ὀσέοῦ: “ὁ ὙΔσ ἢ γ6 δγὸ μοϊῃ κ᾽" ΟΥ̓: “ἴῃ τοδρϑοὶ ἰο ἩΠΙΘῊ τ τὸ μοϊηρ." ΤῸ "Ὸ ΔΥΓΑΥ 

18 ὉΒΌΔΙΙΥ 11 01, δηὰ ἼΠ ὃν ἴ8 “οὔ ἐπα 5496 οὔ [ἢ ὙΔΥῪ ;" [ἢ ΔΩΥ οα86, ΠΟΎΘΥΟΘΥ, [Π6 ΥΟΙῸ (ὙΒΙΟΝ ἐπ ὦ 

ΡΤ) 18 Ὀοϑέξοσ ἰα κθ 88 ῬΊΘΒ. ΟΣ Εαὶ., δηά ηοΐ δ Ῥαδέ, 89 Εγασωδῃη σοπάοσβ. Το ΝΒ. αἷδο ἰσδηβιδὶθ ἰὲ μαδέ. 

[ογ. 8. ϑορί. : “ποὺ 8}8}} κίνο," ψῃοἢ ἸΤΘ] μαῦθοη Ῥσοΐοσα; Οδαϊά., Βγσ., ὙΌΠα., Αταδ.: “';'͵Ὶ ὙΠΠῸΗΠῖνο." 
ΤΉ Θ56 ΔΓΘ ΡΓΟΌΔΟΙΥ γαγίδι 005 ΤὉΓ {ἢ 8 Β8].ὸ οὗ Ῥηορτίφεγ. Τα. 

1. [Ὑογ. 9. δορί, : “ἴοσ [ἢ Ῥθορὶθ (ὈΣΣ ἔογς Ὁ}7}) ἰοσιηοσὶν οδ]ϑαὰ ἔχ Ὀσορθϑὲ ἐδ 5960 Σ,"" δὴ οὈὐγουδ δῃα τπῷ.- ᾿Ξ [ νὰ τς ΒΘ ΡΙΘΙΕΣΙ Ὁ} Υ̓ ῬΙῸΡ ᾿ 

-ῖὶ 



ΟΒΑΡ. ΙΧ. 1.-27. 189 

1. Απά [οπι. δῃᾺ] 88 {6 Ὺ ψϑηΐ ὉΡ [670 σοΐηρ υρ0᾽5] (86 81} ἰο [οἡ ΜΘ τγ88 
86 εἰζγ, [86 γ ἤουπὰ [οᾶπηθ ὉΡΟΠ] γουηρ πλδι θη σοϊηρ ουὐ ἴο ἀΥΑῪ ᾿ϑίοσ, δῃα βδὶ 

12 υπίο ἔμθηι, 18 {Π6 566. ἔθ 70 Αὐὰ ΓΠΟΥ͂ δΔηθνοτοα (Βθηὶ δηὰ δβαϊὰ, Ηδθ ἴ8; Ὀ6βο]ά, 
βι6 ἰ8 θοΐοτο γοὺ [{2|60] ; πλ8κθ μιαβύθ,"ἴ Ποῦ, Ὁ ἢ οδπηθ ἰο- Δ Υ} ἰο (86 Οἱζγ, ὉΓ 

18 ἐβοῦθ 15 ἃ βδοσίβοθ οὗ (29 ρθορὶθ ἰο- Δ  ἰπ [08] ἴδ6 ἰρἢ Ρἷδοθ; Δ8 βοὺὴ 88 γ8 Ὀθ 
οο16 ἰηΐο (86 οΟἰΓΥ͂, γ0 884}] βἰγαὶρ αν μα Ὠϊτα, ὈΘἔΟΓΘ Ις 80 ὕρ (0 (86 ἰρἢ ΡΪδ09 
ἴο οδῇ; [ὉΣ {Π6 ΡΘΟρΙ]Θ Μ1μ|} ἠοῖ οδὺ υπ|1} 6 οομηθ, θθοϑυδθ ἢ6 ἀοἵϊι Ὁ]688 [ἢ ΒΔΟΥΊΠΟΘ ; 
απὰ [οπι. 84] ἰού ΓΒ (ΠΟῪ δα (Πδὺ Ὀ6 Ὀϊάάοη. ΝΟΥ ἱμογοΐοσο [πὰ ἢ0ν] μοὶ 

14 γοῦ ὕρ, ἴον [ἐπϑ. 65], δρουΐ [818 {1π26 γ8 888}} Βηα Εἴη. Απα (ΒΟΥ ποηΐ ἃρ 1ηἴο 
[10] {86 με απὰ [οηι. 84} ἤθη (ΠΟΥ ΤΘΥΘ οοπι6 [ΔΒ {ΠΟΥ τ ΥΘ φοΐηρ] ἱπίο [89 
αγ, θ6 ο]α, Ξϑηλυθὶ οδπο ουὐ [π)21Ὃ8 σοιηϊηρ; Οὐ] ἘΝ ΤΟΥΔΙΓ(Β] ἔῃθαι, [ὉΓ [ο7|. 

15 [017] ἴο ρὺ Ὁρ ἴο {86 δῖχιι ρίαοθοΌ. Νον [Ἀ.η4] ἰδο ]ογὰ [9 ομονδ}]} δα ὑο]ὰ βδηνοὶ 
16 ἴῃ ἢϊ8β ἂν [Πδα ἱπίοστιοθα ϑϑηι6}}3} ἃ ἀδὺ Ὀθέοσγο 3.8} οϑπιθ, βδυΐηρ, ΤῸ-ΤΙΟΥΤΟΥ͂,, 

δθουῦ (818 πὸ [Αδουΐ }}}8 {1π16 [ο-ἸὩΟΥΤΟΝ] 1 Μ1}1} βοαμβὰ (Π66 ἃ τηδῃ ουΐ οὗ {86 ἰδηὰ 
οὗ Βοη)δηῖη, δα ὑμου 8081} δηοϊηΐ Βἴτὰ 0 Ὀ6 σδρίδίῃ [Ὁ ΥΪΠ06] ΟΥ̓́ΘΓ ΤΥ ΡΘΟΡ]Θ 
1886], (Βδὺ ἢΘ ΤΔῪ [8Π4 ἢδ 888]}] ΒΑ 6 ΓΩΥ͂ ΡΘΟΡΪ6 ουἱ οὗ (86 Βαπὰ οὗ [8 ΡΠ ο. 
{1π68; ὉΓΣ 1 δανο ἸοοΚθα ὕροὴ ΤΥ ἰο, Ὁ Ὀροδυβο (ΠΟΙΓ ΟΥΥ ἰβ ΟΟΙῺΘ ὉΠς0Ὸ ΠΊ6. 

11] Απὰ ψθὴ [οπ|. ΤΠ6Π] δι] ΒΑ ἔδυ, [ὑη.8. 84] (86 Τωοτὰ [ΨΦο6Βον8}}} 8814 τηΐὸ 
[88 6164} τὰ, ΒΒ] {6 δ σι Βοσὰ 1 Βραῖκο ἴο (66 ΟἿ (18 βαιιθ [86 τηδῃ οὗ 
ΠΟΠὶ 1 8814 ἰο 860, 6] 888}} Τοὶρηῃ ΟΥ̓́Θ ΣΑΥ͂ ῬΘΟΡΪΘ. 

18. ὝΤμοη [Α84] 4} ἀΓΘῊῪ Ὡδδν ἴὸ βδπιυθὶ ἰὴ ἐσ, ξαϊο,} δηὰ βαϊὰ, ΤῸ]1 πιο, 1 ῬγᾶΥ 
19 (ἢθ6, ὙΠΘΙΓΟ [ἢ 6 806 Γ᾽ 8 ἤουβο 186. Απὰ ϑίδυηυθὶ δθϑγογοὰ β'δυ], δὰ βαϊὰ, 1 8πὶ (86 

ΒΘΟΓ ; ρΡῸ ὉΡ ὈαΐοΓΟ 6 υπΐο (86 ΒἰρσὮ Ρ]806, ἴον [8η4}} γα 5.8}} οδί πῖῖ τὰθ ἰο-ἀΔΥ, 
δα ὑο-ἸὩΟΙΓΟῪ [ {111 1οὐ [ἢ66 ργο, δῃηὰ {11} 06}} (0 4}1 (Πδὶ 15 ἴῃ [Βῖηθ μοατὺ [πὰ 1 

20 ψ1}} Ιοῦ [πθ6 σοὸ ἴῃ [86 τηογηΐηρ, δα 411 (Πδὺ 18 ἰη [ὨΥ Ὠθαγὶ 1 {1}}} [611 {μ66]. Αμπά 
88 ΤῸΓ (1 Δ6Θ6Β, (Πδὺ “ΓΟ Ἰοὺ {ΠΓΘ0 ἀδΥ8 δρῸ, βού ποῖ (8 γ τη οἡ μοι ; [ὉΓ ἐϑὲν 
8Γ6 Ἰυηα. Απὰ ο ΜΏΟΙᾺ ἷβ 81] {86 ἀοδῖτο οὗ ἴβγβοὶ [πὰ ἰο σι βοῖὼ Ὀβ]οηρδ 4} 
μαι 15 ἀθβί δ ]οἶ ἴῃ [5γ8617}7 18 10 ποὺ οἢ [ἀοο8 10 ποΐ ὈΘΙοηρ 10] ὑπθ6, δα οὐ [0] 

21 4}} [Ἀγ δι μοσ Β Βουβοῦ Απά 8,80} δηβινογεά δὰ βαϊὰ, πὶ ποὶ 1 ἃ Βοῃη)διιῖθ, οὗ 
86 Βγμ]]οδὺ οὗ (86 ὑἱδθο8 οὗ [βσϑϑὶ ἢ δῃὰ ΤΥ ἐδ Υ (86 Ἰοαδί οὗ 411 [86 18: }}168 οὗ 
(86 ὑπο οὗἩ Βοπ)διμίῃ ὃ ἴμν 84} ἩΒογϑίοσο {μὴ [οπι. {16} βραδικοδὶ ποὺ 8ὸ ἴο 

22 τωοῦ Απὰ βββιηυοὶ ἰοοκ ὅδ] δηὰ ἢΐβ βογνδηΐ, δηαὰ Ὀτουρῃῦ (Β6πὶ ἰπίο {Π6 ῬΔΥΪΟΥ 
[οδ ρ- ΤΟΟΙ], δη ἃ τηδαθ ἔμθπι βΒἰὺ ἰπ (Π 6 οἰ ϊοἴδδὶ Ρ]8ο διποὴρ [δηἀ ρσᾶγνο ἱπο 8 
ὈΪδοο δὺ {86 μοδὰ ο7] ἔβοπὶ ἐμαὺ τότ δά άθη, πΐοῖ [8πηα [67] πο γῸ δθουῦ ὑπ γί" 

28. ροβοῦβ. Απα ββδαμπηιθὶ βαϊὰ απίο [(0] {μ6 οοοκ, Βυίηρ [9 ρογίΐίουῃ σϑῖοι 1 σανθ 
24 ἰδο6, οὗἩ πρὶοῖ 1 8614 υπίο {δ θ6, βού 10 ὈΥ (8606. Απὰ {Π6 οοοκ ἴοοῖϊζ ἃρ {86 Ββου 6 Γ, 

δηὰ {Π8ὲ ΒΟ τγὰ8 ὉρΟμ ἰΐ, δηὰ βοὺ ἰὰ Ὀοίοσο βδι], δῃὰ ϑαπιιο [οπι. βϑιμμεὶ, 
ἐπ8. ἢ65] 8614, ΒοΒο]α {παὶ το 8 Ἰοῦς 1 βοὶ ἢ Ὀοΐοσο ἔμθθ [δὲ 88 Τοβοσυθα ἰ8 

Ἔ [Υγ. 11. Α ῬΘΟΌΠΑΣ οοποίχασθοι (9 τ] Ῥασίορ.), ΜἘΙΘῊ ὉΘΟΌΓΒ 0 688 (ΏΔὴ ΒὶΧ {{π168 ἴῃ (5 ομδρίοσ, 

ΑΝ 11. 1ω1Έ|6 8117: “1η9 ἀδοϑῃΐ οὔ ἐῆο6 οἱἷἐν."-- Τὰ.] 
ΤΙ ΓΥν. 12. Βορί.: " Βοδο]ά, ἢθ 15 Ὀϑίοτϑ γοῦ, ὩΟῪ ΟἹ δοοοπῃὲ οὔ [ἢ9 ἀΑΥ͂ Ὠθ 18 σοΙῺ6 ἰο {9 οἱ ἵγ." ΤῊΘΥ {πογ0- 

ἴοτο διἰἰδομϑὰ ἐμ6 ὅταν Ἰϑίξοσ οὔ Ἅ72 ἴο (86 ργϑοθάϊπρ ποσὰ, δῃὰ οτῃ! θα ἰμ6 τϑϑί, βῃὰ ἰηϑίθδὰ οἵ ὈΥ̓Τ 2 τοδὰ 

ΟἿ 3 88 ἰῃ (ὴ9 ἰδίίοι ρασί οὔ [δ γοσϑοὸ. ἮΝ ΘΙ] δυβθη ὈΓΡΚΘΒ ἐη6 δἀορίίουῃ οὗ (5 δοσοουὰ γοδάϊηρ οὐ ἐπ 6 κτουημὰ 

ἐδεὲ τὸ ἐμ δυοίὰ ἐμο βίαίϊοτηοηΐ ἐμαὲ βαπηϑὶ μδὰ ὑἐμπδὲ ὙϑσῪ δ  οοτηθ ἰο ἐ6 οἷν ὕγοπι βυγοδα, τῆς βθϑιηβ ἰῃ- 
δοῃπίβίϑης πὶ ἢ γϑσα. 23, 94, βη ἃ βανϑ ἰηδὲ ὑπ “ Ὠαδύθῃ ᾽" οὗἩ {Π6 τη 8 ἐβ ἈΠΙΛΕΘΙΠΕΊΡΙΘ, Βαβϑά, 8485 ἰὲ ἰθ6, ΟἹ ἐδθ 
ἴδοι ἐπεὶ βαοτιποὶ πδὰ 15ὲ οΘοῆθ. 9 “ΤῸΥ," ΠΟΉΎΘΥΘΥ, τηυδέ ποὺ Ὀ6 ργοϑβρα; {ΐ ΕΠ ΓἸΒΕΤΟΠΌΓΘΕ 19 ὀχριδηδίίοη 
οὗ [6 οδροσ τηδί θῆβ, διὰ δῃσἢ ὑϑϑ.6 5 αϑηΐ ἐπ ΗοΡ. ΤῊΘ οὗδοσ γαγίϑιίου οὗ ἐπ Βορέ. σοτησηθηᾶβ [86] δδ 
πδίοταδὶ δηὰ ΔΡΡΙΤΟΡτΙδΙο. “6 δδ8 δὲ κοηο Ἰηἴο ἴηο οἶνν." ὙΠ Βίημρ. οὗ ὴ9 δά Γ088 ἴῃ υϑυ, 12 πθϑὰ ποὺ ΒΌΓΡΥΪ89 
τ; ἐδ τηδί ἀθη5 ἀΐγϑοὶ ἐμοῖσ ἀἰβοοῦγεθ δ οθν ἰο 886}, το νῶϑ θυ  ἀθν [ἢ τηδδβίοσ ([ἢ6 ΜΙαγαβἢ βαγβ, ὑθοδυδθ 
[86Υ σότὰ διἰγαοϊοα ΌΥ ἰ8 Ὀθομἔγ).-Τα.] 

Ἡ [Υόγ. 13, Το ΗϑΌ. ἰπϑοσζίϑ δῇ ϑζωρηδίϊο Ασοῦβ., ψὨϊ σὴ 1ἐ ἰν ἀοδίγαδϊο ἰο σοί αὶ ἰῃ ἐμ ἐγαῃϑιαἰιίου, ἔπ ς. ἰάἴοτη, 
Βονόνοσ, τοαπίσίης ἔμ Νοιλ.--ΤῊ.] 

Β ΓΥ͂ον. 1δ. Τήΐοσα!ν : “ υπησογογοά {ἢ 6 ΘΓ οὗἩ βδιηῃο),"" πγδὰθ ἃ ἀϊβοϊοβογο ἰὸ ἢΪπ|.--- [κ.] 
ἢ ΤΟΥ. 16. βορί. : “19 αϑήτοξίοη οὗἁὨ ΤΥ αν ἀντι 8. ὩδίτΓαϊ Ὀκτὺ ἘΠ ΘΟΘΕΒΘΓΥ͂ ἑηδογίίοη.- π. 
3. ΤΥ͂Θτ, 18, Τηαἰθϑα οὗὨ “ καίθ᾽" (»), δορί. δῃὰ οὔϑ Μ8. οὔ "ο Βοβϑοὶ “οἷτν " (»}, Ψ ὉΙΘῊ βα δ ἐμ 6 6Ο0Ώ- 

δροιίίοη Ὀοίέος.--- Τὰ.] 

ΒΞ [Υοτ. 20. 80 411 δμοίϑηι ΥΒΗ͂, δῇ ἃ τοοάθσε ἱπίθυργοίοσε; ΡΠ ΡῬθου, τοϊηεολοπδιοοτίδ, ἘΓΤΩΔΏΩ, δοσεδγοπδισογίν, 
Ολβοπ, οὐγεύ ἀέρίγαδέα.--ΤᾺ.] ὶ ᾿ 

5. [Υοσ. 2]. ἴῃ [ηὴ6 ΗΘΌ. “ ἐσ 06 6," γῇ ἢ 15 ΚΘΏΘΓΙΔΙΥ ΓΘ δα 88 ΔῊ ΘΟΥΤΟΥ οὕ Θοργυίβέ, ἐμοῦ βῇ ἰὲ τι Ὀ9 απ θ17- 
ιοοὰ 86 τοΐοστίηκ ἴο δι} θ8, 8906 ΝΌτΩ. ἰγ. 18; ἀκ. ΧΧ. 12.--ΤΑ.] 

Ἷ ΓΥοσ. 92. Βορῖ. ἢ)8 ΤῸ, ἰπϑιοδὰ οἵ 30.-- τπὰ.] 
Ξ νον. 24. ΤῊ βυδ᾽θοὶ οὐ ἢ. γϑ.Ὁ ΤΑΥ͂ 06 Βδῦλ! 61] ΟΥ ἔθ σοοῖ, δη, ΟἹ χιταυησηλί οὶ ΚΤΟΌΠαΒ, [8 ΠΠΟΤΘ ρΓΟΡΔ- 

Ὀὶγ ἰδ Ἰαϊίος, ἑἰμίο τ οβ6 τηουτἢ [Π 9 ἸΤΟΓὰΒ ΤΥ ὍΘ ΥΘΙΥ Ὑ6]] ρυΐ, η9 “8ἰΠ66 1 5δἰα" ὈΘΙΟΥΝ ποῖ Ὀοίης ἰῃ [9 ΗΘὮ. 
ἰοσχι. Εσγάσωβηῃ ΒΟΙ 8 8 αἰδθγϑοῃς ορίηίου ; 800 Εἰχροβίμίοη, ἐπ ἰοοο.--- ΤἈ.] 



140 ΤΗῊΕ ΕἸΒΙ͂Τ' ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΑΜΌΕΙ, 

 βο δ Βοΐοτο 866]; απά [οπε|. ἀπ] οδΐ, ἔον απο ἐμιῖ8 ἐϊπιθ μαίῃ 16 Ὀθθα Κορὺ ἴοσ {μι99 

βἶποθ 1 βαϊὰ, ὮΙ ἤδνο ἰηνὶ θά (μ6 ρϑορὶθ. 80 [4πᾺ] δι! ἀϊὰ οδί ψτ βϑι οὶ (δαὶ 

ἀδ 
2ῦ 

{86 οἰζγ, ϑανιμοὶ [οηι. Θαυμιθὶ, ἐπ8. δηὰ 
26 ἰορ οὗ πο βουϑ9 [[86 ΤοΟ ]. Αμὰ ΠΟΥ͂ δΙῸΒ86 ΘΆΓ 

Ἀ μὰ ἤθη ΤΠ6Υ π γα οοηθ [πὰ {6 ο8π|6] ἀονῃ ἔγοτα (88 Βὶρ ρίδοθ ὑπο [10] 
67 οοτημπιυηθα [8ρα|κ9] ἩΠῸ8 ἃ} ὕὑροη ἴδθ 

Ιγ; Ὁ δμῃὰ ἰΐ οϑιὴθ ἴο δθουϊ 
(86 βργίηρ οὗ [89 ἀΑΥ͂ [ἱ ἀαγ-ἀδ πη] ὑπδὶ βϑπιιθὶ οΑ]]οὰ [ἐπ2. [0] ὅδ} ἴο [08] ἴδ 

ἴορ οὔ [80 Βουδβθ [τοοῦ], βαγίηρ, ὕρ [686], 
ΕΥ̓͂ Μοηύ οαὖ Ὀοίδ οὗἉἨἁ (Βθῃι, : 

ἴῃς ἄονῃ ἰο (86 Θπὰ οὗὨ (Β6 οἰΐγ, ϑὅδαλιεὶ 
Αμὰά ἔδυ δγοβθο, δηὰ 

27 κβἰγϑο]. ἊἈπά [οπι. δα] 88 ὑΠ6 Ὁ ὙΕΓΘ 
βαϊα ἴο βδυ!, Βιὰ ὑμθ βοσνδηΐ ΟὨ 

ἰμδὲ 1 ἸΩΔΥ [8πᾶ 1 ψ1}}} ϑβαμὰ {866 ΑΙΥΓΘΥ. 
86 δηὰ διαὶ, δογοδα [οἢ ἴδ 

ὉΓΘ ὑ8 (δα Ὠθ οὨἶ), Ὀυΐ [8484] 

βἰαπά (δου 5.}}} αὶ ψ Ὡ 116, ἰμαὲ 1 ̓μΔῪ [πὰ 1 π|}}} βου [{6}}}] μ60 ἴἈ16 νογὰ οὗ 

6οά. . 

Ὁ [γογ. 34. Τιηῖϑ ποσὰ (Ὁ 7) [5 ἰαίκθῃ ὉΥ [86 διοίϑῃῦ Υ͂ΒΒ. δηὰ Ἑηκ. Α. Υ͂. Δδ [ἴτάργ., Ὀα( Ὀοίον, τὶ Ετάτρθττ, 

τ 11 ὉΡΩΝ η {Π6 ἰοχὲ οὐ ἐμΐ5 οὔβοῦγο ραϑβδῖθ 866 Εχροβίϊξοῃ ἐπ ἰοοῦ.---ΤἈ.] 

48 γον. 36. Τὴ βϑρι. ὑοχὶ οἴ γϑγρ. 26, 28. σοτῃπιθηὰβ ἐΐϑο!  ὈΥ ἰ(8 δἰ τ ΡΠ ΟΥ̓ διὰ, ὉΟΘΙΟΠΠΥ “ἰηῖο {η)9 οἷν. 

δῃὰ ὑπο δρτοδα (8 Ὀ64) ἔον βδ] οἡ ἰὴ τοοί, δηὰ ἢθ ἰῶν ἀονῃ. Αμὰ ἐξ οδιηθ ἴο Ρ888,᾽" σέο. 

ΤῊΐδ τοτηδτὶς ἰ8 Ἰδοϊκίης ἰὰ βορί. γαῖ. (Ὀὰἱ ποὶ Α16Χ.), ϑυτ. δῃὰ ΑσϑΌ., δῃὰ ἰ8 ῬΓΟΌΘΟΪΥ ἃ 51058. 

Βυτίβο (68 76} διιϑθη ροίπιβ οἷ) δἀἀβ ἃ βἰπλίϊδῦ γογηδσὶς δὶ θη οἵ νϑσ. ὃ: “δῃὰ ρΡαγίϑα, δηὰ 

ἀορατγίθα ἰο δϑοὶς [89 δ6868 οἵ ἰδ (δίμοσ.""- ἰβ.) 

οϑδί(οὴ.--- ΤΕ. 
᾿ Ὦ [Υὸγ. δ 

ψ ἢ Ὠἰπ οὔθ οἵ ἰῃ9 δοσυϑδῃΐϑ, δῇ 

ἘΧΈΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

Ὕοτβ. 1, 2. 8.4..}}8 “πεν δαὰ -͵-ἼἼ Ἐ Β κίδίθ- 
τηρηΐ (Πμαὶ Κι δ᾽. γγᾶβ 6 βοῃ οὗ ΑὉ16] 18 ορροβϑά ἴο 
ἐμαὶ ΟΥ1 ΟἿν. υἱῖ!. 88 . 1χ. 39, δοοογάϊηρ ἴο τ ΙΟἢ 
ΝΟΣ ψαβ 86 ὅμμον οὐ Κίβῃ, Βυΐ ΜΒ 1 
βδιι. χὶν. ὅϊ, δοοοσάϊηρ ἰὸ σιΐο ΝΟΥ τὰβ (Π6 
αι πον οὐ Αὗποσ δηὰ [Π6 βοὴ οἵ Αδῖ6], δηαὰ ἰμϑγο- 
ἴοτο 9 Ὀτοίμοῦ οὗ Κιβῃ. ΤῊΪ8 ἀϊβδγθηοθ 18 τοί 
ἴο Ὀ6 βοὶ δϑἰὰθ ΕΥ̓͂ {16 ΔΡΌΙΓΓΆΓΥ δϑϑυμρίίο. {παὶ 
ΝῸΡ ἴῃ Οἤγοη. 18 ποῦ {π9 ἔδίπον, θυΐ (δ6 α- 
ἴδιο, ΟΥ 8 δ[1}} σουλοΐίοσ δῃοοδίοῦ οὗ Κι Ἰβῇ ἄξει), 
θα (8.6 Βἰαἰαπιρης πῃ ΟἾσοη 18 ἰο Ὀ6 οοττοοϊρα ΌΥ̓͂ 
(μῖ8 δῃὰ χὶν. 81. [6118 βυρροβίιίοη οὗ δῇ οὔλὶῦ- 
ἱρὰ δηλ ἰπ {π6 1160 18 Υ͂ “Δ ᾿ ΤΑΣ, βἴηοθ 
βοἢ οἸλβαίοηβ δτὸ δἰβονῃογο ἰουμα 'ἰπ ρΘΏ68]0- 
5108] τοοοσάβ. ΤῸ οοπείγασι 834} 8 βΈΠΟΘΙΟΡΥ ἰϊ 18 
Ὠδ(ΌΓΆΙ ἴ0 01} 166 ναγίουβ βἰδιθῃθηΐβ 1π (ἢ 6 
ϑοτὶρίυχοθ, δῃὰ δἰίθαρί ἴο πιο ἰμθπὶ δοοογά. 
Βηϊηρίηρ ἰοροίμον θη, χὶνὶ. 2; 1 βδῃι. 1χ. 1; χῖν. 
δ1; Τ (ἶν. νἱἱ, 6-8. νἱῖϊ. 290-88; ἰχ, 8δ-89, {ῃ9 
[0] οτίηρ 11 π6 ΤΑΥ͂ θ τιϑδὰθ ουἱ! 1. Ἰδιηΐη, 
2. ΒοΟδοΡ. 8. ἈΡΑ͂Ι ΡΟΕΠΕΙΕ Β8ΙῺ6 ὙΠ} ΑΔ}. 
4. Βοοβοσγδαίῃ. ὅ. Ζδοτοσ οὐ Ζυσ. 6. ΑὉ]16] οἦ 9 9- 
ἷ6]. 7. Νογ. 8. Κίδβιι. 9. δὅδυ], ἴῃ σοι, ἢον- 
Ἔσο, ΒΟΠ16 ᾿ἱ Κα ΤΥ Ὀ6 Οπμλὶ 853 Ναί τὶ, τηθῃ- 

οποά 1 88πι. οἴδρ. χ. 21. ΑὉΠΘΡ ἰβ ὑπ 56} 8 
τπ6]6, 88 ἰῃ χὶν. ΠῚ ἘΠυὰ ἴῃ 1 ΟἾν. νἱΐ. 10 6 
186 Ἰυᾶρο οἵ (δὲ ἤδο (δ υὰρ. 111.),ὄ ἢ6 τδϑ ποὶ οὗ 
[0 Β8πι6 ἔδυ τὶ Ξ68]. [πη 1 ΟἮγ. σ᾿ 835 .6- 
16], (π6 δηοοδίου οὗ 580], 18 βαϊὰ ἴο αγϑ θδθϑὴ τη 6 
λιμόν, [μὲ 15, (Π6 βτεὺ βϑί]ον οὗ Ααἴθοοι; Ὀυΐ ἰξ 18 
πποογίδίἢ ΠΟΥ͂ [ἌΓ ὉΔῸΚ ψὸ πδνθ ἰο ρμυΐϊ εἶτ. ΤῊΘ 
Ὡδηι6 “8ι0}᾽) γνῶϑ ὈΟΓΏΘ ΩΎῇ, οἴμοσα, 806 θη, 
ΧΧΧΥ͂Ϊ. 87, 38, χὶνὶ. 10; 1 . Υἱ. 24. Αςίδ νἱΐ. 
δ8. 8.6.6 Βιδ. Πιοίδ., 8.0. ΝΟΥ δηὰ 80}, δὰ 
Οὔπιπιδ. οὐ “ ΟΒσγοῃΐοὶοβ."--- ΤῈᾺ.]. ΤῈ Ρῆσαβϑ 

χὰλ 1322 [Επρ- Α.ὕ. “ὁ τοῖσι τὴδη οὔ ρονγοῦ 

ὮΘΓΘ Π6ΔΏΒ ἃ το 6 }1-ἰο-ἀο ηδῃ (666., Ὦθ ὟΥ οἰ6) 
δῃᾶ πού 88 ἷπ χνὶ. 18, ἃ βίσοηρ, νδ] δηΐ τηδη (Ν ]- 

ΟἸον., Τποη.); ἴον 1ΐ υπαουθίοα]ν σοΐδσ ἴο 
ἰδῆ, πῆ Ὸ ἷδ, ἱπάοο, “ηοῦ χαργοβοηϊοα ἴῃ {πὸ ἢ ΐ8- 

ΤΟΙΥ 88 δρεοίαϊϊν ποΆ} 8 γ᾽ (Ἰπθ..), Ὀυϊ ᾽θ 811 (86 

αἰθουθϑθίο ἰὰ Εχ- 

ΤΗΘ 
88} ΔΙΟῸ86 πα ἀθ δηὰᾶ ἑοοὶς 

ΤΏΟΥΟ ἀἰβ ποι] ἀοθουὶ θα 88 πη ὁαϑν οἰγοιπιδίατιοεα 
δηὰ ργοβρογουβ. [ 18 ἰηἰθηοα ἰο βίδίβ ἐμαὶ ὅβαι}] 
Οδ6 ἴγοπι 8 ϑιιδείαπέϊαί ἴαταῖγυ. Τα δοσοσαάβ 
060} θοίίοΣ τ ἢ ἴπ6 οοπποοίίοη ἰδ 186 γοργο- 
βορηίδίοη οὗ Βἴπὶ 88 8 τηδῃ οὗ υἱρὸσ δηὰ βίσοωρτ ἢ 
Ὀγ 186 δἰδίοιηθηί (παῖ Ηἷ8 ἔΊΠΘΓ 88 ἃ ταἰϊαπ πλδ. 
-- Το χϑῃθδιορίολὶ βίδιθπχθηὶ δου 38} 5 ἀθβοθὴῖ 
18 [0] ονγοα (νοῦ. 2) ὈΥ͂ 8 Βμογί ἀοϑογὶροῃ οὗ ἢ 5 

δοὸ.. Τ86 8116 ἸΏΘΒΩηΒ ἴῃ6 “βεϊοῇ ᾿" 
δδθδα ὅση. χΙνὶ. 10) ; “1 ὀοοσυτγβ ἔγοαυοηεν, δα 
ὙΓΔΑ, ΓΟΌΘΌΪγ, υδιλ}}Υ [06 παιλθ οὗ 186 ἀρεϊσχοά 
(4βκοα) ἤρα ζότΆ» (Ἰθη.). 8401 γψῶβ ἃ ἍἿμοῖςθ 
διὰ λαπάδοπιδ τωΔῃ, Γ13 18 ἴ0 ΡῈ τθῃεγοᾶ εἰδθοῖυβ 
ψυ]ᾳ.),} ποὶ οὔἹγ Ὀδοδῦδα ἢθ6 δα ἃ ογοῖσπ 80 
ΧΙ, 1-3), Ὀὰΐ δἰθϑοὸ Ὀθοδυβο δ ἷἱβ ἜΧΡΓΌΒΕΙΥ βϑαὶὰ 
χ, 24) (μδἱ {Π6 1,οτὰ οἰθοϊοα δηὰ ομοβο δϊπι, Ὀ6- 

ο8186 ἷδ 1ἢ|κ6 88 ῃοΐ ἰο Ὀ6 ἰουπὰ ἴῃ 41} {Π6 Ῥὑθο- 
ΡΙο, (μὲ 18, ἴῃ ταβρϑοῖ ἰο ἢϊβ ἀἱβιϊηροβηοα ροσβοιδὶ 
ΒΡΡΟΔΓΔΠΟΘδ; ἴῃ βρὶϊο οὗ {π6 γεϊ-τιηοη ἰοηθα ἔποί, 
ἢ τα ἱριιῦ 6196 8.}}} αν τδηϊκοα 88 ἃ γουπρ Σηβῃ. 
Ηδ οδχοοὶ]θα 811] οἶος 1βγβϑ! 8 Ὀοΐὴ ἴῃ τᾶσ] κο 
δεαιίν δθὰ ἴῃ ἠεϊφλί, δοοοσαϊηρ ἴο (πΠ6 νυἱνα τ|Ὸ- 
βογί ρίίοη “ἔγοια ἴθ βΒμῃοῦ δος ὑρπναγὰ :) δἷη γμοσ- 
ΒΟΏ ΜΘ ἴῃ Κοορίηρσ πὶ (μ6 ἸΟΠῪ ροαϊο ἴο 
ὙΓ1ΟΝ, 88 συΐοῦ οὐ σ [βγδοὶ, ἢ6 τδϑ ολοϑεπ Ὁγ σοά, 
88 ἷΒ ΘΧΡΓΙΟΒΕΙΥ Βαϊ ἰπ χ. 24.} 

γοτη. 8-10, Τῆε οοοαδίοπ, οὐ αι} 8 πιροπο τοι ἃ 
ϑαπιιοὶ: ΤῊΘ Ἰοββ οὔ δῃὰ βϑᾶσγομβ ἴῸγ (8ὴ6 δββθβ οἷ 
ἘΚ Ί8}.--Α᾽ὑΟ ἐσ. 8. Κα [5ῃ 8 Ῥγορδσδίϊ ο᾽β ἴ0Γ σθοονουὶ 
{Π6 Ἰοαΐὶ δβθοὸβ ΒΟΥ πὶ 0 Ὀ6 8 βυϊδθίδη [14] δ 
Ῥζοροσγίοα ωδῃ. Η:8 οοϊωσηδῃὰ ἴο ἢΐ8 βοὴ “13 Κ 
8 δοσυδηΐ, δσίβο, 5Ὁ, βθ} κ," μκῖνοα ἃ νἱνα ἀρθβοσὶρ- 
οη οὗ νυῇῆδὶ οσουττοά. ΕΒ. 4544. οοηίδίη 8 β᾽ πκῖ- 
Ια ἔγοθῃῃ δηὰ δηϊτηδίρα ἀοθοσροη οὗ ὅδι}}᾽ 8 
τ ἀοχίηρ βοασοῖ πὶ ιῃ Ηἷδ βοσναηῖ, Ἰμοιηθη ον 
οὗ δὸ λὕξων πίτυν οἵ Ἐρλσγαῖπι βγδί 88 ϑοθῃβ οὗ [Π 9 
ΒΟΔΙΟΝ 18 δχρ διποὰ ὃὈγ (86 ἰβοὶ {πὶ (686 Ὦ11]}8 
βίγοιομοὰ ἤγουτῃ [86 ποσί ἄονῃ πο [Π6 ὑδιτίτουν 
οὗ Βοηϊδιηΐη, δὰ Οἰδοαΐ, 550} 8 οτηθ δηὰ βμἰδσῖ- 

4 [ΤῊ6 τοπάουϊηκ ἴῃ {Π6 Ῥγίπιο οὗ γοιυίη" (πη ἢ 
ταϊχῆς Ὀθ ἔοτν γὸ68 8) δβυΐϊΐ (Π6 ἢτϑδι οὔ ἴἴθϑ9 ἔνο ποία, 
διά [ἢ 6 ποοοῃὰ οδϑῃηποῦ Ὀ6 ρΓοβθϑά, Ὀθοδῦπο (πΠ6 σογὰ [5 
οὔἴοδῃηῃ υδοὰ ν ΏΘΓο ἐδ ἔβοι ἀοθϑ Ὠοΐ οχὶδὶ. 8.0 Τοχῖ. 
δηὰ Οταπ.-- Τὰ 

ὁὴ ἐξ ἐ (οτ Ῥηγαίοαὶ Κις ον Οὐ δ νο πιοθυοι 
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ἰηρ-ροϊηὶ (οοπιρ. Σ. 26; χὶ. 4, χν. 84; χχὶϊὶ 19: 
ΧΧΥ͂Ι. 1) ἰὰν οἡ {Π6ἷγ 8|0ρ6. Τὴ Ἰαπὰ οἱ Νλλαίμλα, 

οι ἸΠΘΥ ποχέ ἸΓΑΥΘΓΒΟα, ΡΓΟΌΔΟΙΥ δ |κ68 118 Ὡδπλ6 

ὕοῦι σ᾽ γῦ [“1ὰγθ0], θϑοδυβο ἰβθσὸ ἰἤγϑο να]- 
ἰοσθ Ὁπ|164 1 ΟἿΘ, ΟΥ οὔδ αἰνίαἀοα ἰηίο (ἢ γϑο -- 
ΤιΜεοίαπα (566 ΤΏΘη, ἴῃ ΚαυβοτΒ δίωα, ἃ, φἄολδ. 
(εἰμί. 1... 142); 1 16 186 τορίου ἴῃ πο, δοοοσά- 
ἰηνγ τὸ 2 Κίηρῃ ἰν. 42, ΠΑΝ ἈΤΕΝΝ ἰδῪ [1δ πιὶ}68 
ποσὶ οὗ ϑἱοθρο β οὐ [,.}Χαἀλ.--ΤῊ.}. 7λεγευροπ 
180 ἴσαν τ[ῃ6 ἰδπὰ οἵ ϑλααίίπι, Δοοογ πη ἴο 

ΤΆρη., “ ΡοσΒΔΡΘ 8 ὙΘΙΥ͂ ἀθθρ γδ]ο ὺ (οορ. » Ὁ 

86 ΒΟΙΙΟΥ οὗ (86 μαηά,᾽ διὰ ἣν» σῃ “ἃ ΠΟΙΙΟῪ οΥ 
ὨΆΓΓΟΥΗ ΨΓΑΥ͂ ᾽), ῬΤΟΌΔΟΪΥ (86 τορῖοπ ποι ἰδῪ 
εδαι παρὰ ἰτοτὰ 5'ΠΑ]15ῃ8, ΠΟΤ. ΟὨ [Π6 τηᾶρβ οὗἉ 
Ἐοδίπεοη δηὰ δηάονοάθ ἰμ6 Βοηὶ Μυβεδῃ δηὰ 
Βοηΐ δϑαίδσπι ΔΓΘ τηδυϊςοα (οομιρ. Κ 61] ἐπ ἰοσο)." ΤῊΘ 
Ποχὶ βἰδίθιηθης {μδὲ ΤΠΘΥ ἰγανοσβοα ὑπὸ Ἰδηὰ οὗ 
ἰρλορος ̓ μάϊοδίεβ {μδὲ ἔγοτι ΘΗ 88] π {ΠΥ μὸ 
ἴτοπι που ῃ-οδβὶ ἴὸ βου ῃ-τοαῖ. ΤΉΘΠοΘ [ΒΘ Υ Θδη0 
ἱπίο (86 Ἰαπάὰ οἵὗὁἨ Ζιρλ, νοι, δα Κι αὶ] βὺΡ 
ἰδὺ οὐ 186 βου {ἢ:- τοδὶ οὗ (Π6 {{1|δ6-ἰογτίίοτγ οἱ Βοη- 
Ἰδιηίη, βίπορ “' 58}}} δῃηὰ μἷβ [0] ] ΟὟ Ὁ Γ Οἢ ἡ δ Το ΤΏ 

[16 0.888 ἢτβί (χ. 2) ὈΥ {Π6 ἰο οἵ Εδοἢοὶ, δηὰ 
ἴδεπ οὐπιθ ἴο ἴπ6 Ῥογάθν οἵ Βρηϊδπη,"-- [Κιίκιο 
ΓΕΙΏΆΓΚΒ (Πδὶ 88} 8 θοῦ στομαγα [ῸΓ ἢἷβ {δ} 67}8 
ἴδε] ρβ {τ 6. 5) 18 ἃ ἔβα γόγαθ]ο ἱπαϊοβίίοη οἵ οἰα- 
ΤρρίεΓ.--Τ .].-κπν εν. 6. ΤῊ βοσυδηὶ ργονϑηΐβ 5δυὶ 
ἴτοπι τοί τη ρ' ΠΟΠῚ8 ᾿πηπιοάϊδίο]γ, ροϊηιΐηρ ουΐ 
ἴο δἴτπη ἐμ οὖν Ὀθδοίοσ ᾿ΐπὶ βίβηαϊηρ οἢ 8η δῃὶ- 
Πδηοο, ΤΉΘΓΘ ἔθου που]ὰ βηὰ (μ6 τηδη οἵ αοά, 
ΝΠ ποι! ἃ ῬογΠδρδ [6}} (πϑῖὴ μοῦ 1Π6Υ τηΐρῆϊ αἱ- 
ἰδίῃ ἴῃς οὐ͵θοὶ οἵ {πεῖν ββάσοῃ, ΤῊ ταν, ὁπ τολίολ 
18 σΔπλ6,7 18 (ῃ6 ΨΥ οὐ τ ἘΐΟΝ (ΒΟΥ πο Ν ΔΓΟ, 
ἴμαι ἴον τὺ Βηὰ ψῇαὶ ἸΠ6Υ ἀγα βοεκίηρ; {Π6 
ΒΡῈ 111 ΠΟῪ βογθΔΡ8 (6}} [πθὴ {π6 αἰτοοίΐοη ἴῃ 
τ οἢ 1ΠΕΥ τηυδί ρῸ ὁ (ἢΐἷβ πᾶν, ἰῃ ογάογ ἰο δπὰ 
(Π6 δββρα, Ετοῖχ ἴῃ οοπηθοίοῃ οὗ (ἢ6 ψῆ0]6 Ηἷβ- 
ἰοτν οἵ β'δπηα61 ἰΠ6 Οἱ οδῃ Ὀ6 ἢο οἶμοσ ἐμ Ηἷβ 
τεβ!ἤθηςθ, Βδσηδίμαὶ πη (ον, Ἐδιηα ἢ) Ζορἢΐπι (ΟΝ. 
1.1), (δὶ ἴα, ἴῃ 186 ἀϊκισίοἑ οὗἨ Ζαρῇ, ἴῃ ἐμὸ Ταῖθα 
οἔ Βοη]απνΐη (7 6... χυϑ!, 25). Κι 61] 1 πσοὴς ἴῃ 
ῬΓΕΑΒΙ Πρ’ ἀραΐπϑὶ (Π 8. ΘΠΘΓΆΙ δρϑυση ρου πὸ ἔδοὶ 
{μι (Π6 βοσυδηὶ ἀοθβ Ὡοὶ βὰν “ἤΘσΘ αἰμροϊί. Ὀυὶ 
ΚΒοΓΕ ἐδ" ἃ τηδη οὗ αοά, πη ΐοῖ ἴθ ῥ] αἰ Ὠ]Υ ἴλυ- 
[ειοιθ4, Ἐδι4}}ν ΤΌτοθα 18 Ηἷβ Ἐχρ]δηαίΐοη οἵ (ἢ 6 
ΔΏΒΎΓΟΙ ΟὗἨ (Π6 Τηλί ἀοὴβ (γοσ, 12): “δ οδιηθ ἰο- 
ἦδν το {Π6 οἰΐν, ἴῸσ [Π 66 18 8 στοαὶ βδοσίῆοβ οὗ 186 
ῬΕΟΡΙ6 οα (π6 Πμἢ-ΡΙδοθ," οτη πο Ἠ6 ἐπίογβ 

186 β6 6. 8 ἢοῦβθ ΜῈ8 ποὶ ἴῃ {86 εἰΐγ, Βαϊ (Παὶ 
[6 μδὰ ΟΠΙΥ οοπια {Ἀ ἢ 6᾽ ἴο [86 βαογὶ ἤοίαὶ ἕραεῖ: 
(δεῖν ΔΏΘΤΟΣ ΓΑΕ ΘΟΠΗ͂ΣΙΊΒ {86 ἸΌΓΙΩΘΡ νἱ ον, 
ΒΙΏ08 (ἢ9 ποβίίοη “15 (Π6 κθοσ ἦδγε ἢ" τοίουτοά ἰὸ 
ἴδ εἱΐν, τι 116 1π6 ῬΙδοθ οἵ οἴδσίηρ γαϑ ου ἰῃθ 
ΘἸΩΊποηοα ΘΟ ἱπα 16 οἰ ἐγ, τ θογΘ βδιημοὶ ἴῃ [ποθ 
ἄαγβ ποτκοὰ δηὰ ἀπὶξ, βαπιθθὶ [88 ΐβ γεβί- 
ἄεπεε Ἰὼ (Π15. οἱ (οοταρ. σεν. 25 σι γον. 18); 
ΕἸ ΒΕ ρροαἰ ἴοη οὔβ ἰθιι ρΟΓΆΤΥ τοδί ἀθηρο, πο 

86 ὁφοπριρά ἀυτίπρ Ηἷβ Ῥγθβθῆρο αἱ {ἢ 6 ἴοβιῖναὶ, ἰβ 
ἘΉΠΟΙΥ πηίοηαῦ]6. ΑΒ βαπιμοὶ μαὰ δι δὴ αἰΐαν 
ἴο {86 1 οτὰ αἱ Ἐδιηδὴ (υἱὶ. 17), ἰδ 1 τῆογθ παίαγαὶ 
ἴ0 {πη οὗ (Πΐβ τοβίάθποα οὔ βδμηποὶ ἐἤδη οὗ ΔΗΥ͂ 
λον Ρίδοθ, (88 πᾶπι6 οὔ συ ον που]ὰ ἢ ἀουδὶ 
οἰ ποστῖθα μᾶτα θθοὴ ρίνβῃ. ΕἸΏΔ]]γ, ἰδ 16 ἰο θ6 
δ464 (μαὲ Βαμπιιδὶ ἰβ Κπουγῃ ἴο 1} βοσυδηῖ, δηὰ 

5 ΓΟἰῆοτα τοηῆοτ “ δ ΚΑ] -Ἰα πα," δηα τοΐοσ ἰο Βῃ1α) ( 8απι. χα !!. 10), οὐ ΘΠ δα  δἴτη (πᾶ. ἰ, 3δ) ἐπ ἐπ ἑδγγίίοτνυν οἵ δη, Τὸ ΚΘΟΡΤΆΌΠΨ ἱπ φ] ΟΧΘΊ ΠΟΥ πποογίδίη.-- ΤῈ. Τίθα ἐπὸ τοράογίηξ 8δ60 Τοχίυβὶ δπὰ Οταγησζηδὲ.-- ] 

186 Ἰδιίοσ Κπονβ ἐμαὶ 6 ἰβ βογο, Οἡ ἰδ οἵδοσ 
ΒᾺΡΡοβοη, ΠΟΥ βμοιὰ 6 πον (παι βδμλιοὶ 
ΜΒ ΠΘΙΓΘ ΡὈΓΘΟΙΒΟΙΥ δἱ [18 {{πι6, 17 ̓ ξ νγαβ ηοὶ Ηΐβ 
Τοβί θη [ΤΏ606 δυβυμπηθηΐ ἀγὸ χορ θὰ ἴὸ ἴῃ 
ΥΆΓΙΟΙΒ ὙΔΥΒ ΟΥ̓ ΟΧΡΟδίΐοΙΒ γπ0Ὸ Βο]ὰ {μδὶ τῆ δ 
οἷν 88 ποῖ Βδιδθ. Βυΐ ΕΥ̓ δηη 8 ππάουδί- 

Υ τίρμι ἴῃ βαγίηρ {πὶ [86 ἱπιργθβδίοη χηβάθ ὃν 
1818 ΠΑΥΓΘΙ͂νΘ 8 (Ππᾶὶ ἢἰ γχαδ Βα. 6}}5 σρεϊάζηρο ἴὸ 
ψ ΠΙΟἢ 58} οδθ. ΤῊ αἰ Β]οα]ν 1168 ἰ στϑοοη- 
οἰ πε τμΐ8 δἰδιοιηθαὶ σι 1μ6 ἐπίποτασυ ἴῃ οἱ. χ. 
2-ῦ. ὅ66 [86 ἐχροκίίοη δῃὰ ἰσϑηβ αι ο Ὲ ποῖδ οἢ 
“ἢ. 1.1. Α5 ΕδοΒ 6} το Ὁ 88 ποῦ Βϑι ΠΟ ΒθτΩ 
δὰ βδιϊ τγᾶβ ροίπα ἰοπατάβ ΒΕΙμῈὶ, οηθ που]ά 
ΒΌΡΡΟΘΕ 116 ΟΥ̓ ἴῃ οἷ. ἰχ. ἴο ὕὲ μοι ἢ ΟΥ βομίἢ- 
ψοϑὶ ἔσοπι ΒΒ] ΘΉςτω, {παι ἷμβ, ποί ἴῃ 16 ἰουσῖίο 
οὗ ΒΟῃ πη δἵ 811. Απὰ {1 γὰβ ποῖ ΒδΙΩΔᾺῈ 1 
18 Ἰχῃροββί 816 ἴ0 βαὺ ἩΠδὶ ἰΐ Ῥ28.---ἰἰ 8 πο ΠΥ οὗ 
ποίθ {Πδὲ 3.8} βϑϑιηβ ἰο ΚΠΟῪ ποι ΐηρ δυουΐὶ 868- 
ΤΩ]; 1 β 186 βογνδηὶ {παὶ Κπονρ δηὰ ἀοθβ θυϑγυ- 
{πΐηρ. δα] σαί ῦ ΔΡΡΘΑΥΒ 88 ἃ δἰ ρ]0- Ππηϊπἀοὰ 
ΤβΙϊο γοῦϊ ἢ, το 88 σϑγον Ἰο δ᾽ 18. μδληίογα) οῸ- 
ουμδίΐομα, δὰ Κηοτβ 111|6 οὗἩ 1ῃ6 ΡΟ] 168] ἀπά 
ΤΟΙ ρου Β 6] μη θηί8 οἵ (ἢ [1π|6.--- ΤῈ.].- Ετοῖῃ (818 
Ῥδεβᾶρθ 1 ΔΡΡΘΒΓΒ( ΓΟΡ. γον. 9) [παῖ [6 ϑδγ)οβὶ 
ΓΟΡοἴβ τ σο σοημι] θα Ὀν {ΠπΠ6 ῬΕΟΡ]6 δϑουΐ οἵ- 
ἸΠΔΓΥῪ πηδίΐοσε οὗ ᾿Ἰἴ, οἵ ὙΠῸ ΤΟΥ πόσο Ἰοοκοὰ 

ΟἿ 88 πανΐηρ βυροσῖοσς Κποπ]οῦσο. [{1ν, ΒΟΎΤΘΨΟΣ, 
ὉΠαριουτηΐ πο, ὙΠ ΠΟΙΠΟΥ απο] πουὰ παν 80- 
ΒΥ ΓΟ {Π6 αποβιΐοη δροιΐ (Π 6 δβθθβ, 1 [6 1088 οὗ 
Δ Πα βΟΔΓΟΝ 1[0Γ ἴμοτη δα ποὺ ὕθθῃ, δοοογαϊηρ ἴο 
16 τον] δίζου τη866 Ηἶτη ἤοχῃ ἃρονο, ἴῃ ἀὐν]η6}γ- 
ἈΡΡΟΪΠίρα ΤΠΘΒΠ8 [ὉΓ ὈΣΙΏρΊΩν Π1πῈ πο ΟΠ οΙοἢ 
πΠῊ [Π6 Ῥογβοη οὗ ἴμ6 ἀρεϊρηδίοα Κίηρ. 
γα, ἢ, 8. Τβοβα ἯΠο τοηΐ ἰοὺ αυοσβίίοη [ἢ 6 

ῬΓΟΡοῖβ οδυτίθα {πθπ ῥγεδεπίβ (οοηρ. 1 Κίηρβ 
χὶν. 8). Τἤοδο τὸ ἰὴ [86 γδὶ ρίδοθ ἴοὸ ΡῈ σχϑὸ- 

οα 88 λοπογανῳ αἰῆμβ, Ἰηϊθπα θα ἴο ΒΠΟΝ σοβρϑοῖ. 
αὐ 118 ἀοοβ πο δχοϊυθ {πὸ βυρροβιοη (μδὲ 

{ΠῸῪ ἀοροπάρα [ῸὉΓ βιρροσίὶ οὐ ἴποβ νο]υηίΐ 
18 οἥξτοὰ ἷἵῃ χοίασῃ ἴῸν ᾿πἰογπιδίίοη ἀκβίγρα, 
ι] ἔδασβ δὶ μ6 δαβ πὸ ἢ νοσίπυ οὔ ἢ 6 π8ῃ, 

διυι [6 βοσυδηΐ, σγῇο ἷβ ἀἄγασῃ ἴο {πο 1116, 18 γα ν 
μὰ (06 τορὶν: “ὙἼΠΟΓΟ 8 ἢ τὰν μαπά (1 Βανὸ 
Ποτο αὐ λαπα) ἴδμς ἰουτγίλ οἵ ἃ εὐεξεί οὗ δἰϊτον᾽ 
(ς4116α σις (131) Ὀγ 186 Ἰαΐον να, βεὲ Τὰσρ. Ψ0ῃ. 
π ἰος.). ΤὌΤῆα αἰ] ν ἘΠ 6] δπα 118 ρασίβ (ὁ, αὶ, 1), 
ΓΘ οΐ Ρΐθοθβ τρεϊσλεα ἴῃ ἰΓγαπβίθγθηοθ, Ὀὰϊ Αἰ γοδανῦ 
οἵ ἀοιοσιηϊηοα ποιχηϊ 8Πη6 σα], οοὐὴβ “ ΟυΓΓΟηὶ 
ψὑ 10 (Π6 τι γομδηὶ᾽ (θη. χΧΧΙΙ!. 16), τ ΕΙΟΝ ΟΣΘ 
“ ςουπίοα, ὙΤΠῈ 56 Κ6ὶ γγαβ ἰῇ Οὐδυτηδῃ ΠΊΟΠΘΥ 
δροιΐ 26 δεἰΐδεν 1πΠ6 αυδτγίοῦ, {πο γοίογο, 
δρουΐ Θὲ δἰϊδεγογοδοῖθα. [ὙΠοτα 18. ΠΟ σηθδηβ οἵ 
ἀοιοστηϊηΐηρ ῬΓΘοΐβοὶ 186 ν8]ὰ6 οὗὁ [86 βῇεῖκεὶ ἴῃ 
βαπλ6}}5 (ἰπ|6. [πὸ ον ΤΟΥ Β {Ππ|6 8 βίδίεσ --ς 
ΒΗ ΘΚ] βθϑιηβ ἰο αν θθθὴ δρουῦ 70 οϑηΐβ ἴἰ πιϊοα 
Βίδίθβ σΌΓΓΘΠΟΥ, δη4 8 αυδγίοῦ δρουϊ 18 (θαυῖνα- 
Ἰοηΐ ῬΟΓΠΆΡ8 ἴο ἵπο 4011 81Ὲ Ὡ0Ν). Α Οἀεγῃηδη 
ΘΠΠΡΟΓ τόβοπθη ἷβ αρουί 2ὲ ὁθη18 1 ΟἿΣ ΘΌΓΓΘΏΟΥ. 
ΤΉΘΓΘ ἷἰβ πὸ ουϊάθησο ἰΠαὶ οοἰπθα ΠΙΟΠΘΥ ἐχλδίς ἃ 
ἴῃ Ιβγαθ] Ὀθίογο [Π6 σδριϊ νἱϊν, δπά 186 ἤτεὶ πλνο 
οοἴτβ ΟΓΘ ὈΡΓΟΌΘΒΙΥ εἰσι ΒΟΙΩ6 ΘΘὨΪΆΓ.6Β. ΕΓ 
(η6 Βοίυχι.-- ΤῊ... ΤῊῈ Γγείετιιεα ρῖν8 8 8 }}- 
ΤΆΡΙΥ (τὰ Ρἱοὔιτο οὐ [6 δηϊπιδίθα τηδῆποῦ οὗ (ἢ 6 
βογυβηΐ, τΠ0 ἷβ ἰηίεπί οπ]ν οα ἴπ6 οὈ]εοὶ οὗ {πεῖν 
ΒΟΘΙΤΟΝ, δη4 τ ΠΠ]1ΏρΡ}ν τηαῖκοβ ἴ(Π6 βδογῖῆοα οἵ [Π6 τηο- 
ΠΟΥ͂ ἴὉΓ [ἢ διβθα.---  δγ. 9. “Τὸ τηδη᾽ (9 71) 15 
[86 ἱπάεῇ, δα θεοὶ (Θότη). πιαπ [Ἐπρ. 9π67), ἱποιρ ἢ 
{π6 “τί, πιλκοα τμε ᾿πά ἑν] 8] ρΟΓΒΟΠ ΔΙ ΤΊΟΓΘ Ργο- 
μλϊηοηί, Ἐπν. Ον. 294 4. ΑἸ ΟΧΡΓΘΒΕ ἀϊδδγθηος ἷβ 
τηδάθ Βοσα μοΐνγοθῃ [6 δηοὶεηὶ ἀοδιρπιδίίοῃ οὗ 9 
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Ῥτορμοὶ Κοελ (ΠΕ), ἴοσ δέοι ἰδίον ἴῃ (86 βοϊθσηη, 
Ῥοοίίο ἰδηρυᾶρε (π6 βυῃποηυπιοῦβ ΟἈοδεὰλ (ΠῚ Π 
“ ΆΣοΥ ἦ) γγδδ υϑ6α, δπὰ {Π6 ἴθγιω ἴῃ υὑ86 ἴῃ ἔδ6 
δυίμοτβ ἅμπηθ διαδὲ (1.32). ΤῺΘ ἴοστηος (ΒΟΘΆ, 
866), ΡΟ ΟὨΪΥ (ο [86 ἴογτα ἴῃ σ λΟΣ “186 1ἴη- 
εἷσεν" ἰηίο πιδὲ τδϑ ἰάθη οβδαιθ ἰὸ ἰδοτω, ἰμ6 
Ἰαιίοσ (Ν 01), οῃ 186 οὐ ν “ἴο [86 βουτοθ οὗ 
(16 αἰνίπαίογσυ ἱπεισηϊ, ἴο " (Τμοϊαςκ, δὲς 
Ῥγορλείεπ, Ῥ. 21). Ὧ6 ΓοΔΓΚ ἰῃ γασ. 9 μαίοηρβ 
ΒοοουἸηρ 0 [ϊ οοηίοηΐ ἰο νϑτ. 11. 

[Νοίς οκ Ἰβοολ.--- Το πἰαιθιιθαΐ ἴῃ νοσ. 9 88 
δρϑοΐδὶ Ἰηίογοαὶ ἰῃ οοηπϑοίΐοη τὶ ἢ ἰδίογυ οὗ 
Ῥτορδοίίο σχόσκ ἰὴ [ϑγ86]. ΤῊ (ΠΓΘ6 ἴθστηβ πδσλθα 
8ΡΟΥ͂Θ αν δδοὴ ἰΐβ ρϑου ας πιθδηΐηρ δηὰ 18 
Βρϑοΐδὶ ὑβ6, ἰμβουρῇ ἴο 8 οογίδιη δχίθηϊ ϑιαρίουθα 
᾿πίθγ οΠΔηρΈΔΌΪγ. Βαβῖάθ ἰῃ (18 σμδρίδγ, 
ΟσΟιΓΒ ἰγθθ {1π|68 οὗ ϑαπιυθὶ (1 Οδγοη. 1χ. 22; 
ΧΧΥΪ. 28, χχὶχ. 29), ὑπῖοο οὗ δηὶ (2 ΟΒγου. 
χυΐ. 9, 10), οὔοθ τῖῖ 8 ζϑῆθΓαὶ δρρ!]ϊορίίοη (158. 
Χχχ. 10), δὰ οὔοθ ΔρΡρδσγοη ]γ οὗ Ζϑάοϊς (μ6 
Ῥυϊοαὶ ἴῃ 8 (2 ϑδηι. χν. 27) σθσα (ἢ 6 
ἰοχὶ 18. βοπηοτῃδὶ ἰηνοϊγοὰ ἴῃ βυβριοίοι; ἰὲ 18 
υαδϑοά, Πδὲ 18, ο.ὄ Β. Ο. 1100-700. Οὐδλοξεὴ 186 ἰουηὰ 
ἴῃ 2 ὅδηι., ἰη (Π6 ῥτορβῃοίβ, δηὰ ἴῃ Οἤγοη., δϑουϊ 
Β, Ο. 80υύ|-400. Ναδὲ οσοιιγ ἔἴγοῃ θη. ἰο Μδὶ., 
ἴῃ ΠΘΆΓΪΥ ΘΥΘΣΥ Ὀοοΐς οὗ {πΠ6 ΟΙΪὰ Τοβίδιηθηῖ, ΑΒ 
ἰο 1π6 τηοδηΐηρ,, Ναδὲ 'Β ΟἰΘΑΥΙΥ͂ οὁη6 ὙΠῸ 5 
ἴον (ἀὐοα (866 {Π6 ζϑῆθΓΑὶ τλοδηϊηρ ἰῃ ἔχ. υἱἹ]. 1), 
ΔΏΠΟΙΠΟΙΠΡ ΟΥ ΓΟΡγοβοηιηρ Η8 γ71}}} ὈΥ ΗΒ οοπι- 
τωϑη, Οὐιοχοῦ, ἴμ6 “ραζογ," ἷἰβ ὁπ ΠΟ θ668 
ψ]αϊοΒ οὗ αοα ; [86 νεγὺ, τῆοσθ ἰΐ τηθϑηθ “ Ὀ6- 
ἢοΪα," 8. υβοὰ ΟὨΪΥ͂ ἰῃ ΡΟΘΙΓΥ, δῃὰ δἰ αγβ οὗ 
αἀϊνίπο υἱβίοῃβ, δῃὰ ἰμ6 ποὺ Μγ)ϑ ΘπιρΙοΥθα 88 
ΒΥΠΟΙΥΤΊΟΙΒ τ ΝΑΙ, πηοδηΐϊηρ Ρῥγορμοῖ 1 (86 
1660 βοῆθθ. 8.0, ἴοο, βοεὴ τλ6 “βϑοσ,᾽ πη {86 
0Π8 μϑαβᾶρα (188. χχχ. 10) ἢ θγθ ἰΐ οσσΌγΒ ὙΠ} 8 
"λήροῦει αὐ δ μάρύμο ἴθ υδοὰ 88 βυποηγιηουβ τὶ} 
ΠοΖζΖθῆ, ψ 116 ΟἿΣ γ ῦβο Π γα δῇστηβ ἴῃ βυδδίδη- 

(0.41 ἰάθη οὗ Βοοῖ δηὰ Ναὶ. Βυϊΐ, 88 {Π6 
ΝΑΙ αἰ γαῦθ οἰδὶπμβ ᾿πδρί γαϊΐοα, τοίου 6 ὈΘ 
ἴΓΠ1Ὸ ΟΓ ἴἈ186, ψγ πιιβῖ 86 Εοσδῖι 4180 88 δὴ 
᾿περιγθὰ ρούβοῦ. Ὦγ. Ῥαγπο ἢ (“ γο- 
δ όον α γτέρ. (ον Οὔινυὶδι,," 1.βοἱ. 11.) Πο]48 {μαὶ (86 

ΟἿ γγα8 ΔΙ ΠΙΡῚῪ 8 πιδὴ οὗ δουΐθ υπάογηίδηάϊημρ, 
ὉΠ Πϑρὶγοά, ἰο βοπλ (ἢ 6 ρῬΘορὶΘ 6 Γ6 ἴῃ 6 Βαθιὶ 
οὗ γϑβοσίϊηρ ἴον δάνίοθ ἴῃ αἰ Πῖου]ν τηαίνοσθ. ΗΘ 
4568 [18 ΥἹΘῊῪ ΟΠ ΘΗ͂Υ οἡ (Π18 σμαρίθσ, δῃὰ θβρο- 
οἷα! ὁπ {μ6 ϑορῦ. γοδαΐηρ οὗ γοτ. 9: “186 ρεορίδ 
(811.ὁἃ ΒοΘΒ 1π|,᾽ εἰδ.,), ἃ τοδαϊηρ χοῦ οδη 
ΒΑΓΡΑΙΪΥ 06 ϑυδίαϊηοα; δῃα, ἴῸΓ [116 τϑδβϑοὴβ σίγϑῃ 
ΔΌΟΥΘ, ᾿ΐ ΒΟΘΙῚΒ ΠΘΟΘΘΘΔΓΥ 0 Τοχαγὰ (Π6 ΒΟΘἢ 88 
ἱπδρίγοα, Το σμδηρο οὗ παῖ ἕο Βορὶ ἴο 
Ναδὶ δῃὰ Ὁποζθὴ μα ἰΐ5 στουσῃμά ργοῦϑῦ]γ πῃ {86 
ἀονθιορτηθηί οὗ ὑῃ6 τοὶ ρῖοιθ οομδιίϊιαςοη. Ὄρ 
ἴο βοπῖθ (ἰπι6Ὸὸ Ὀθίοσο 16 δαΐμοσ οἵ “βαγημοὶ 
πτοίϑ, [86 ποη-θαοογαοίδ!, ποη-Ἰ ον 1108] τοὶ ρίουβ 
ἴθδοθ Ὁ ψγὰ8 0Π6 ἀπ ηριηοα ΒΟΟΙΏρ ν᾽ βΊ ΟΠ, 
ΟΓ ὉΥ̓͂ βοοΐηρ ἰηίο [Π6 Μ]11] οἵ ΤῊΪΒ 18 αοὐ κα 
ἀοβηϊίοι οὗ (μ6 ῥσορῃοὶ ἴῃ Ναμ. χὶϊ, 6; Ὁ ἴδ 
ἰηνοϊνοὰ ἴῃ 1 8δαι. 11}. 1, 16, διὰ πὶ 186 νἱβίομβ 
οὗ ὑπ6 ρδίσίαγοια. ΤῊ [δ᾿ οὗ Μοβοβ ταὰβϑ {πὸ 
οοπιρί οί δηά βυ δ οῖοηΐ συΐάθ ἴον 118 ἀπα ποσβῃΐρ, 
δηὰ χἱ γγ88 ΟὨΪΥ ἴπ βρθοΐδὶ ἱπάϊνϊ τα] τηδίξετβ {πδὲ 
[πὸ ἀἰνίπο ἀϊγθοϊξοη τᾶ χίνϑη, δῃὰ (θη ἰΐ ν)ῶδ 
ἱβγοῦρἢ (Π6 τηράϊαπι οἵ 8. νἱβίοῃ. Ηδ ψῆ0 ΒΑ 
186 νἱβίοῃ νγγαᾶβ ἃ Βορῇ, δηὰ 1ΐ 88 ἢδίιγαὶ θπου σῇ 
(8δὲ μα βῃουϊὰ δ6 οοπβυϊ θὰ Ὀγ [π 6 Ρθορ]θ δδϑουΐ 
ΤΩΔΏΥ τηϑίΐοτα, Βυΐ ἴῃ) ῬΤΌΟΘΒΒ οὗἉ {1πλ6 {Ππ6 τη ο ἢ 8- 
Ὠἰοδίηοαβ δηὰ ἀθδάμοβ ἰο π ΪΟἢ (6 Ἰοχ4] τἱΐδὶ 

ΤῊΕΞ ΕἸΕΞΤ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΑΜΌΕΙ, 

οΟὨΒΙΔΏΥ ἱοηαἀοα ςΔ]]6ἀ ἰογ ἢ δὴ ὁγάογ οἴτηθῃ 80 
ὀχρουπαρᾶ απηὰ οηίοτορα (Π6 βρί γι υδ] ἐν οὗ 86 
[Δνν, βροδακίηρς 88 ἀοα "δάβ {ῃ θη}, ὑπὸ δ᾽ ῸΣ 
αοά, φπἰοσγίηρ 88 8 ὑσχοπιὶπθηΐ δ] θπιοπὶ ἰηΐο {86 
το] ἰχίουβ {Π| οὗ [6 ἤϑδῆοη. Ηδ πῇοὸ ἰδὺβ βρβϑῖσο 
Ὅ88 ἃ Ναδὲ, δηα, 88 ἢθ ἴοο πιϊρηῦ ἤδνὸ ΥἹΒΊΟΔΑ, 
ἢ6 ψα8 βοπλοί πὸβ 9811ὁ6ὰ ΟΒόζθῃ “ἢ 6 ᾿ 
((μλ6 νοῦ ΣΙΓῚ 16 ποὺ ΠΘΟΘΘΟΔΙΊΥ ΔΙΉΘΥΒ ἴ0 “μδκο᾽ 
88 Ὦτ, Βυλτ πηαἰηἰδίηβ (δὲ δωρ.), 88, ἴὺγ 6χ., ἴῃ 
Ῥχγονυ. χχιὶ. 29, Ὀπΐ 16 126 ροθῖὶς οοῃοθρίίοῃ “" 
Πο]4᾽ δ8 αἰβιϊ ρου δηοα ἔγοιι "8666," (ἢ ἴῃ 186 
ψΙΒΊΟΠ8] 086 1ἱ ἰδ ἈΡΡΙΟΡΤΙ ΙΕ τοηάογοα “,826}). 
ΑΒ 1μῖ8β 8 ΘΓ ἴῸΓ δτδάυδ!ν ἱοοῖς [μ6 Γιλος 
ΓΕ οΪα βϑοσ οὗ νἱβίοῃβ, τὰ σογὰ ̓ ὰ πὴ ΠΗ δορά 

ἰῃ ΡοΟρυΪαγ ὑβαρθ. [1 βϑϑῖῃβ ίμδί {86 οϑησο 
Ὀοχδη ἴῃ ἐν ἀὐσαὶ βδιυ6}᾽ 8 ὑπηθ, δὰ τὲ οὐπι- 
ΡΙοἰοα δϑουΐϊ ἰῇ ΓΘ ἸΝΝ μθρρα μα) ἰκονο 8}}}} 
Τ᾿ Δἰη δ᾽ πῖηρ ᾿(θ6 1 ἰὴ (μ6 θεα ΟὈΦὮ ΓΆΓΟΙΥ 
υθθα. ΕΝ οἶμον μδηά, ἃ ἀπ ΤΏΔΥ αν Ὀθοῃ 
ΒΘ ᾿πΙ ΓΟ ΘΠΟΥ 1η ΘΑΥΪΥ ἰἡπηθα, ἰὴ Γοΐογοηοθ ἴο 
ΑὈσβἤδια δπὰ Μοβοϑα, δμηα δύο δοῦλο ΔΙ ΟΥΤΘ σα 
ὑΠ6 ΘΟΙΠΊΟΣ ἕδη, ΟΥ 6 ΟΟσυττοοα οὗ ἴθ ποχὰ 
ἴῃ (6 Ῥοηϊδίουοῇ ΤΩΔῪ Ὅ6 (πὰ ἰγβηβίογθῃοθ οὗ 8 
Ἰαΐβ ψογὰ ἴο ϑδυ] ον θοθῃο6.--- [Ὰ.] 

γοιβ. 11-14. Τὴς αππουποοηιοπὲ οὗ ἰδὲ “ ὅθεν" 

(Ο» ΤῊΘΤ, σι 28 (ΒΟΥ γ6Γ6 βοΐπρ υρ.... ἐλδη 
(9. ); 16 Ῥασίορ. πῖΐὰ ῥσθοθάϊηρ βυδ᾽εοῖ ἀ6- 

ὨοΐδΑ ἃ αἰγοαχηβίδησο ΟΥ ἴβοϊ, ΒΥ ΠΟ ΠΓΟΏΟΌΒΙΥ 11} 
τ ΠΊΟΘΝ ΟΓ δὶ [86 ΟΟΟΌΣΤΟΠΟΟ οὗ ποῦ δηοίμοσ ἔβεὶ 
ΟΥ̓ οἰγουτηβίβηοο ἰδ θα ρίδοθ, ψ πο 8 ᾿Ἰπἰτοαπορὰ 
ΒΥ 1 θαΐογε ὑπο βαδήεοὶ (Επν., ΟΥγ., ἃ 841 ἀ). Α 

βἰπαΐ αν οομδίσιοίίζοη πιὰ} ΓΙ - . . ΠΤ ΤΌ] ον ἴῃ 
Υογ. 14 δῃὰ νϑὺ. 27).---Ἴλα ποσγὰ “Βογο (1113) τὸ- 

ἴδσβ ἴο (ἢ οἰὐν, ὩΙΟΝ ΤΆΒΟΙ ΔῊ ΘΠ] ΏΘΏΟΟ, Β᾽ 06 [ΠΟΥ 
πιοὶ (μ6 ψίογ- ἀΓΑΎΤΘΟΓΒ 88 {Π6Υ Ὑ6ΓῸῈ σοΐπ ρΡ. ΤὮῺΘ 
ΔΩΒΉΘΙ οὗ [Π6 πηδ] ἀ6η8 (νοσ. 12) ““δφίογε ἐδμεε ᾽᾽ ἴβ ἃ 
“αἰχθοίίοη ἴο ΚῸ βιαρὶν βἰγα ρῃ ογσαγα " (ΒαΠβθη). 
Ἡδετο ἴοο 186 ἀοβουϊρίου 18 ΨΟΥῪ γον, ΒΘ ΟΥΊ ΠΩ 
ΡΟΥίθου! νυ ἴο ἰδ 6 Ἰατῖ 65 οἱ (86 ροσεοῦβ. “Ης 
οϑιηο ἰῃῖο {π6 ΟἿ ᾽ ῬΓΟΒΌΡ ΘΙ ΠΕΣ τμδὲ 118 
Γοβί ἄθῆσο γγ88 1 Ποαΐ 10, οὐ (μδ΄ ἢ6 δα Ὀθϑῃ δὃ- 
βϑηΐ ἔγοπλ 1ὑ βοπθ ἴτη6 (Ἰμ6η.). ΤῃῈ “ λεὶρὶ" 
οὐ ὙἘϊοἢ {π6 οὔδγίηρ ἰοοῖκ ρῥ͵δος πηυδὶ 6 ἀϊβί!ἢ- 

ἰδῃοα ἔγοτῃ {88 ἠείσλξ οα τ Ἀ]οἢ 186 οἰ βιοοά. 
ἢδ πδπιὸ Επηδίμδιτη" [Ξ-ΞΞ ὑπ τὸ Εδτηδῆα, οὗ 

ἢοῖσἢ!8] τοίογβ ἴο ἔῆοβο ἔιοο βεϊσῃΐα. Τῆς Βαπιαλ, 
ἘΠΕῚ ριλᾶς (οορΡ. Μίς. 1}}. 12, σῇ ογα ἰΐ 18 αυτο- 
Ὡγτοῦβ ὙΠ ἋΣ ““τηοαηίδίη,᾽ δηὰ ΜΙο. 1. 8, 4; 

ὅν. χχνὶ. 18 στὰ ΑὩὰ. ἰν. 1) 16 ἴῃ9 βδογοὰ ΡἾδοθ 
οὔ ββοῦὶῆσο οἡ ἴῃ τηουηίδίη τ ΠΟ ἢ ΓΟΒΘ δ[1}} Πρ ΟΣ 
{πῃ [Π6 οἷἵγν (φοΙαΡ. νοῦ. 11 τ ἢ νοτβ, 18, 25, 27). 
Οἴ δυο “ Βαδιβοίῃ,᾽" ΠΟΙΥ Ρἰδοθβ οη ποὶρῖβ, τ ΠΟ σΘ 
(Π6 ῬΘΟΡ]6 δββθιι Ὁ]ο ὦ [ῸΓ βδουϊῆοθ δὰ Ῥσβϑσοσ, 
ΠΟΓΘ ΘΓΟ ΒΟΥ͂ΘΓΆΙ ἀυγίηρ [Π6 ὑπαυϊοί 68 οἵ τη 6 
δυάρομ, οβρροοΐδ!})γ δήον (Π6 σθῆι γα) ϑβαποίαδγυ δὶ 
ΒΒΙΠΟΝ οραδοὰ ἰοὸ οχἰδί, 111 [πΠ6 Ὀυϊΐης οὗ (Π6 
ΤΕΡ]6 (οοπῖρ. νἱ!. 9; χ. 8; ΧΙ, 865α.; χυῇ. 2, 
8; 1 Κίηρβ 111. 2 84.), 88. ἱπάθοα ὑπῸὸ Ῥδίγδυομθ 
ΒΟΥ βορα οἢ πῃ ΡΟΪδοαβ ΟΘοη. χὶϊ. 8). [ἴ τγϑα ποὶ 
{111 ἴον 1π6 θυ] ά της οὗ (π6 Το ρ]6 {Π8| ἐπ ΗἸρἢ- 
Ρ]8οο- τότ  ρ, τ ρϊο οδϑ]ν ἀοροηογαίρα ἰπΐο 140]- 
δίσΥ (Ὑπογϑίοσο {πὸ [Ῥν ἔογρδαθ βϑογιῆοθ θχοθρὲ 
πῃ Φ ον ἢ 5 ἀπο] ἔην, Π6 βϑ ποία ΓΥ) 788 οοτ- 
ἘΙΞΕῚΥ ἄἀοπμο αἸΤΑΥ πὶ (2 ΚΊηρβ χχὶϊ!. 4-25).-- 

γεν. 18 13 οογτεβρομὰβ ἰο 3, θοὶῃ ἐσ ργθβεῖτς 

Ἰαάοη τ οὗἉ ἐΐπιδ, οὐ 1:8 Θομοῦττοηοο οὗ {πΠῸ δοία οὗ 

4 [ΑΒ ἰο {ῃο οἷΐν 8ύ6 Εχροδί(ἰοὉ οἱ ΥΟΣ. 6 δῃὰ ΤΣΔΩ2- 
Ἰαίον 8 ποία ΤεῚ 
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οομλΐπρ δηὰ ἡπάϊηρ --Ξ “δὲ. . ... τ ἢ", ΟΣ 
“πθρη .- . . . Βί ΓΑΙ παν." Εν. Οταηι. ἃ 360 ὁ. 
--τΤῊο 86Ὲσ ἰδ πὶ χοΐϊῃρ ἰο 8 βδογί ἤοῖαὶ πη68] οῃ 
186 ἰχ-»]δοθ. ΤῊδ “ρϑορὶβ᾽᾽ αὐαῖϊϊ Ηἷτῃ {πογο. 
Α ἰδῦρβθο δδθοσ Ὁ} Ὁ 18 ὑμογοίογο μαι μογοὰ ΑΥ̓͂ ΟὨ 
ἴδ6 ΒΙσΒ-ΡΙδοθ [ῸΣ ἃ ἐπδηκ-οὔδσίησ. 1.3 Βοσὸ -- 
ἐυλογεῖν, ἐυχαριστεῖν [““ Ὀ]666," ““αἶνο (Πδηκε. 
Τῆο “ πἷπλ᾽ δ Γθ ἴῃ (18 δηϊτηδίρα αἰμοοῦΓβο, 
ΒροδΌβα {86 ΒΟΙΏΘΥ αἱ ζΑΓΓΌΪ]ΟΙΒ δηὰ οἰγουπγείδη- 
[18] ποπλθῃ Ὑγβἢ ἴ0 ὑτίπρ [86 οἰ οΥ ροσβοὴ ῥγομιὶ- 
ὨΘΏΠΥ Ὀοίοσο {μ6 ἱπαυΐγοσ. “ Τῆεῳ ἰλαί ατε δὲ 
ἀεπ" ἃτὸ ἰῃοδθ βοτὰ ϑαπι6ὶ μδὰ ἰην ρα ἰο {15 
ΒδοΊ ΠΟ] τηθ 8], οοῖρ. γϑῦ. 24.--εσ. 14, ΤῊΘ 
ἙΟΌ͵Β6 οὗἨ ουθα ΠΟΥ͂, ΒΟΟΟΓαΙΠρ ἰῸ [08 ὙΘΓΥ Ἀ͵ο- 
αἷρο διὰ ἀοίδθὰ δοοουηὶ οὗ ἰδ παγζαΐον, 18. 88 
(]]ονβ: ΕἾχαὶ 580] δπα [ἷβ ϑοσυδηΐ ρὸ ὕρ ἴο ἐμ 
αἴγ. Ῥαγβυδηῖ ἰο {μ6 ἀϊτγθοιΐοηβ οὗ Ἷ᾿ τηδἰ ἀθη8 
ΒΟΥ Ρ888 4] ΟΚΙΥ ἰη., Τα συγῖ, ταρὰ ΘΠ γαοίοσ 
οὗ ἰδ6 ὨδΔΥΤΔΙΟΏ 00 ὨΔ5. (0 [Π6 τῃηονοιηθηΐ. 
Νεχί, ἔΠ6Υ δγὰ δίγθδαυ 1 [86 τηϊάβὶ οἵ (6 εἰϊν, 
τοῦ, (Π16 16 (86 ἰμ᾽τά κοί, ϑασημοὶ, σοίπρ οαἱ οἵ 
ἰο εἱἵγ, ταϑοὶβ ἔβοσὰ ; (Β6Υ τηθϑοὶ ἴῃ (δ6 τη] 4α]6 οὗ 
δε ον, ΒΘ ροΐπρ' οαἴπατα ἰοπαγὰ (Π6 ἰρἢ-Ὀ]δοο, 
ἴδ6Υ ροϊηρ ἱπταγὰ. ΤῊδὶ ἰμ6Υ δὰ ροῃθ ἰῃσουρὴ 
(86 ἐλγμας ἃ τοίου οὗ ὁσυγρα δηὰ ἀπ τοι ἀπε 
Ἰηθρηϊΐοη. Απὰ (6 πἰαἰογηρηΐ οὗ γοσ. 18: “Αμπὰ 
ἐαὺεβ νὰ δ δ ὁ νης μεν Ἂν ἡκὸ ἀτοῦα οἵ {δὲ " 
ΟΥ̓, δἴδρ ὌΡ ἴο 1, (6 ἵδεί, ἢ Ὠοΐ 
θα τοχασάθα 88 ͵ ἴο (8 Ῥτϑοράϊης δίαίθ- 
Ἰηοηϊ : “Ἷη (6 τηϊάπὶ οἵ (ἢ οἰ(γ .)7 ΤΟΣ, ἔγοπι {{π||θ6 
πο δβἰδίθῃθηίβ ἐΐ 18 Οἰθασ ἐμδὲ ἀἸὰ μοί ροὸ ὉΡ 
ἰο βαιηθδὶ 88 θοο 88 ἢ σηδὲ ᾿ΐπη, 88 Ἀρρθᾶγβ δβὸ 
ἤοτι γογ. 17, Ὑβογο ἰΐ ἰθ ἜΧΡΓΌΘΟΙΥ βαϊὰ πὴδὶ ἰη- 
ἰογνοειθά: ϑασηυεὶ Βα ὅδι], απ στοοοϊγοα ΠΠΌΧΩ 
Θοα τδς ἀϊβοϊοσασα {πὲ (ἢ θ τσᾶϑ ἐπ 6 τηδῃ ἰῃ σοΐδ- 
ΤΈΠ08 (0 τῆῇοπὶ Ηδ Παά Ὀοίοτα τηδάβ ἃ σογνο]αδίΐοη 
ἰο ἴπι. 7 α τηυβὶ ἱμπογείοσθ βὰρ 8 Ῥϑῦβο Ὀ6- 
πε {86 πηροίηρ ἴῃ (86 Οὐ δηὰ 1Π6 ἰ41Κ ἴῃ (ἢ 
καῖο, ἀυ τὶ πίςη 5,860} [0] οτϑὰ δαμγυδὶ {11 ἢ6 
ΔΡΡΙΟΔΟΠοα εἶπ ἴῃ [πΠ6 μαίθ. ΤΏυβ ἰῃοτα ἰβ ΠΟ 
πρρα ἰὸσ (ἢ οοῃ]θοίῃγα ἐπ ἴῃς σογθο γοδὰ οσγὶρί- 
ΠΆ}}γ “ρείο᾽ ᾿Ἰπϑίεδα οἵ “οἰ ᾿" (ΤΊ θη.), ποῦ (6 
πΟρΡροΒΠοη ἰμδὲ (Π6 ὨΑΓΤΑΙΟΥ τ ΧΌΪΠΥ οἵ οδτο- 
ἰθβποβ (Ἐδυ 88), πον [16 δε ἤοῖα], ἀπο ἐαΓ Ἔχρὶδ- 
πδίοη {πῇ [Π6 ΤΟΤΕ Τηθ8 ““ἴο ρῸ ἰηΐο (Π6 οἰΐγ, 
επίοσ, δα ἐπ 6 Θμσθηοθ τδ) ἰΠτουρὮ (Π6 μαΐθ᾽" 
(Κε). Επνα]αβ χοπιαγῖκ ἐμαΐ, βἰποθ Εδπιδῆ, 88- 
ΤῊ Π6]}}8 Οἱ, γ;Ὰ8 ΟΟΥΔΙΏΪΥ ἠοΐ ἰᾶγρο, “ἴῃ (Π6 πιἱάεὶ 
οὔ 86 ΟΕ ὰ (νον. 4) 18 ποῖ νοῦυ ἀϊδογοηὶ ἔτοπὶ 
“ἴῃ (86 τηϊάδὲ οὗἉ 186 καί" (νοσ. 18), οοπηθβ ἰῃ 6χ- 
ΘΟ]Ἰοηΐγ, ᾿π ἐπ βοῶθο ἐμαὶ ἴπ6 ἀϊείδποα Ὀοίγθθη 
[86 τοῖς οὔ ἐπὸ οἱ Υ δηὰ {Π6 πιτά 416 οὗ (6 καί 
ΔΒ Ε1ηΆ]], ἰο ΟΧΡ] Αἱ ἢ βαιί αἰδοίου ἢΥ 8,80], δον 
ἴδε τπηροηρ ἴῃ δ οἰΐγ, ἀἰά ποῖ ἀρργοδοῖὶ βδιωηυοὶ 
ἴο Βρεδκ ἰοὸ ἢΐπὶ {1}} ἢ τδβ ἴῃ 86 τηΐάα]6 οὗ (ἢ 
ξμ6. ἘΏΣΒοῚ 1 1βΒ ἰο Ὀ6 ποίοά ἰδὲ οοηνογβδίΐοη 
διὰ φοηΒ.] Δ 00) πτΕΓῸ ὩβΌ8}}Υ Βο6]ὰ “ἴῃ (πο καία,᾽ 
ποῖ οη ἴΠ6 κἰτοοί, δηἀ ἴῃ ρϑυδα ἢ ϊοἢ 560} 8 4π66- 
ὥρη παρ ροβθθ βδπιπθὶ ἴο παγὸ τηδάθ οουἹὰ ὑτο- 
ῬΕΠῪ ΟΟΟΌΓ ΟὨ]Υ ἴῃ (Π 6 ῥΐδοο βοὲ δαῖδθ ἴοὸσ ρυν]ῖς 
Ἰηογυ τ ννα, 
γέ εια. 156-17. ΤῊ τονοϊδεϊοη π ϊοῖ βατηθοὶ τοὸ- 

οεἰγεὰ (6 ἀδν Ὀείοτα 360} 8 αστῖναὶ, (ῃδί ἃ τηδῃ 
οἵ Βοη)απεΐη που] ἃ οοτηα ἰο Ὠΐἷπη, τιοπὶ ἢ6 ΤΑ ἰο 
Δποΐηΐ ῥυΐηοα ΟΥΘΡ [δτϑεῖ, νγ8ᾶϑ ρευοποϊορίολ! }ῦ 
ἰαδοά οῃ ΐβ οοπϑίδηϊ ργαυθγῆι Ἂσρθοίδηὶ τεῆρο- 
ἴσῃ δὲ 190 ον Οοἄ ποι] δαί] βἢ ἐμ 6 ΤΔΟΠΑΆΓΟΆΥ 
Ῥγοπιϊβοῦ ἰο 106 Ρῖ6. “170 υποοῦεῖ. ἰδ φαν ἢ 
ἘΠοη κα] οὗ (οζ, εἰκηίβεα, 85 ἴῃ 2 581). υἱ]. 27, 

4 [0ἢ (δὨΐ8 γοσϑὸ 868." Τοχὶ. δηὰ Θτδιηγγηδὶ."-- ΤῈ. 

186 ἀϊνίηθ ϑρ τ θ᾽ δππουποοιθης [ὁ ἴμ6 Ἠυτηδη 
ΡΠ 186 ἱπογεδί βίης οὗ ἀἰνίπο ᾿ἱπουρμ δ ἔγοσῃ 
8ΌΟΥ͂Θ (του [6 πογα.--ἰ 711} δϑῃ  ἴο 869, 
(νοσγ. 16): Τπ6 “1 πὶ}} βο:}β ὰ ̓ βοὶβ ἰοσίἢ (8 ἀϊνίηθ 
Ῥτον  άθηοθ, ΒΟ 80 χαΐάθβ ἴῃ 6 τγαυβ οἵ 86}, (ἢ 6 
ΘΒόβθῃ Κῖπρ, ὑπαὶ μ6 τηυσαὶ οοπηα ἴο ββδιμποὶ, (86 
Βοδα οὗ [βγϑ6] δῃὰ τηραϊδίου δοίπσεοῃ (ἀοαὰ δᾶ ἢΐβ 
ΡΘΟΡΙΘ. ΟἸασίουβ : “1 ψὶ}} ἰβῖκα σᾶσοὸ (πὶ ἢ οοιηὸ 
ἴο ἰῆθθ. Εὸγ ὅδ} ψδβ ἱρπογδηῖ οἵ (ἢ 6 νι ῃο]6 πηαῖ- 
ἴδὺ, δηἀ, πἢ1]6 γαίῃ] βοοκίηρ αεθθα, ἰουηα δὴ ὑη- 

ὀιά- 1 Θχρεοειϊθα Κιησάοπι." ΤῊ ἰαἴυγτο Κίπς σϑτηο ἴτοτα 
116 πιοδὲ τοατίυδε ἰτθ6, δα (Πϊ8 γονϑϊδίίοῃ ἴὸ 88- 
ἴω 6] ἀθοϊαγεβ {μι 81 18 πρέβϑίοσ ΔΑ 8 ὙΆΥΠΚΘ ΟΠ, 
[86 ἀοΙἑνογϑῆοθ, ὨδμοΪυ, οὗὨ [βγαο] ἔσο {π6 ἀοπιὶ- 
πϑίΐοη οὗ ἰῃ6 ῬΒὶΠθηθα. ΙΒΓΘ ΡΒ ὙἹΟΙΟΣΥ͂ ΟΥΟΓ 
ἴμ0 ῬἈΠ] μέ ποθ (νἱῖ. 18) γγὰβ ποῖ [Ὁ] νοὶ ὉΥ «ἃ 
οΟΥΡΙοἰβ ᾿ἰδογαίίοῃ οὗ ἰαπὰ δηὰ ρϑορὶβ ἴτοπι [686 
ΘΏΘΙΩΪΘΒ ; ΓΑΙΠΟΓ 1π6 ποτάβ: “76 ᾿εδῃά οἵ (6 
Πογὰ τᾶβ δραϊηβὶ (Π6 ῬὮΣ]Π Ἰβεῖ 68. 841}} (Π6 ἄδγβ οὔ 
Βα] ῥροϊηΐ ἰο τεοροδίθά βῃοοθβαῖῃὶ δε] 
δραϊηδί (μθτη. [11 ττδ8 ἴπθβο {μὲ 8.6} ἰουρμε, δηά 
ϑϑπλ61 βαγνίγοα ἀυτίηρ (Π6 ρτϑδίοσ ραγὶ οἵ Ηἷβ 
τοῖρῃ. ΟΟΡ. (δ6 τοπηαγίκ οἡ νἱΐ. 13. “1 Βαγθ 
Ἰοοκοὰ ὉΡΟῺ ΤΩΥ̓ ῬΘΟΡ Θ᾽ τθδῃβ ἢοὶ “1 Παγα πα 
Γορατα ἴο {μϑῖὶν Ῥγαγογβ᾽" ((Ἰεγὶς.), θαϊ, δβ 'ῃ Ἐχ. 
11. 26, ἰῃ γοίθγθηςθ ἰὸ 16 Εμγριίΐίδῃη ῥοπάαρο, σ ἢ 0 ἢ 
ΑΒ ἴΠ6 ἰγρ6 οὗἉ ΘΥΘΣΥ Ορργοβδβίοῃ οἵ [βγϑ8ὶ ὈῪ οχ- 
[6.8] πηϑδϑηβ, ἰῃαί ἀοὰ, ἌΧΟΣ ἔππ ἴο μοὶρ Ηἰβ 
ΡΕΟΡΪο, Βδὰ 8 οοπιραβεϊοηδίθ ποπ]οάρε οἵ {πμοὶγ 
Ἢ ΔΑ χη ΐθοσυ. Τμα ἱπβοσίίοη οἵ (δ6 βορί. οἵ 
{μ6 ποσὰ “δῇ)]οίίοη οὐ" Ὀοίογθ κἼῺΥ ρϑορίβ," ἰβ 
ἃ οοττεοῖ Ἔχρ᾽δηδίϊοη, θυΐ πο ΠΘΟΘΒΕΘΣῪ 88 8 ρατί 
οὗ {Π6 οΥρίπαι ἰεχί; ἴον {Π6 [Ὁ] ον πα πογάα: 
Δ ΙΠΕΙ͂Σ ΟΓῪ 18 ΘΟΙη6 ἴο π|6᾽ ἀπὸ μὰ ΒΓ ΟΙ ΠΕ ἴἢ 
ὙΠδὺ βθηθα ΘΟ 6 Β δεοίπο, ἰο τ ἢ ἢ (π6 ὀδανγίπο οὗ 
(Π6 ΡΘΟΡ Θ᾽ Β ΟΥ̓ ΘΟΥΓΟΒΡΟΠαΒ, ἰβ ἰο Ὀ6 υπάἀεγβίοοά, 
--τἰςΉν ἐγ. 17. Αἱ 1}ὸ τηοϊηοηὶ Προ ϑβατησοὶ ΒΑ 
δα], ᾿.6 σϑοεϊνϑα ὃν αἰνίπο γον] διΐοη ἴῃ ἱηπγασὰ 
ΔΗΒΌΓΔΙΟΘΘ [Πδὲ {818 Τηβ ΜΔ8 (ῃ6 Κὶπρ οἤόβθῃ ὈΥῪ 
ἀοά. ὙΒΕΡΉΓΑΒΕ “ δηβσοσθα " τοίδγε ἴο [μ 6 χυσδίϊοῃ 
ψ}} 1 οἢ Βασηθ6 ] ἰπίθ στη !} }ν δεκοαὰ αοα ἤθη ἢθ βὰν 
840}, ὙΒΘΙ ΠΟΥ (δ τγᾶὰ ἰἶο Βροη)δπἱΐο οὐ τῇ ἢ 
᾿ιδα Ὀδοη αἰνίηο}γ [014 μα ἀδΔγ Ροίοσο. Το πογὰ 

“Ὀιπά, τοδίγαΐη᾽" (Ἴ}}}) Ἑαγδούδσί ζθβ 18 βουθγῃ- 
ΤηΘὨϊ 88 ἃ ΒΗΔΓΙΡ δῃὰ βίγὶοῖ Οὔ θ, 88. ἃ σοζγθεγα ἵηιρέ- 
το. Τὸ (815 πιθηϊ8] ὀχροσίθπος οὗ βδπι6}᾽  οοτ- 
ΤΕΒΡΟΠ ρα (ἢ βῃογί ἰηΐθσναὶ Ὀοίνγθθη ἢΪ8 Ῥαϑβαρθ 
ἴο [86 ργεαία δὰ 8418 Δρρσοδοῖ ἴο Κἷμῃ ἰπ ἴμ6 μχαὶθ 
πὶ ἰὴ6 αυσαίΐοῃ δρουΐ [Π6 Β6ΟΓ, 

γέ τα. 18-27. ϑαὼ Ἔσενο ει σίρε απὰ ἰδε ἰαΐ- 
ἐεγῪ8 ἰαἰξ οὐδ ἐπ. Ὕετῖθ. 18 ἴδ κοβ ὉΡ (Π6 ἰῃγοδά 
ἴτοτι ΥοΣ. 14, αὔου ἴῃ Ῥδγθηι ῃοδαὶβ, νϑὺ. 17. Τὴ 
ΓΟΡΙΥ ἰο 0] 8 χυοδίζοῃῃ δὲ ἰὸ (116 βθοσβ Ποῦβο, 
Βα Π6] ἐπ Ακανομ δε ἀδειμοαν (νϑὺρ. 19) 88 1:6 "'ϑϑου.» 
ΤῊ αϊγοοίϊοη : “8Ὸ ὕὉΡ Ὀοίογο τη θ᾽ 18 ἃ τηδσὶς οὗ 

11κὸ (86 ἱῃνὶιδύοῃ ἴο ἰδῖκο {86 οἰϊοῦ ρ]δοθ ΤῸΑΒ 
(νον. 22), δηὰ (1 βοϊθοίΐζοη οἵ (86 Ὀεβὶ ρογίζοῃ δἱ 
186 πη68] (γογ. 934). Ὅὥ96 5888]} οαῖ τνἱτ τὴ ἴο- 
ὅδνγχ ἱποϊυάοε (ἢ κοσυδηΐ, 116 (86 οουγίοθυ οου]Ἱὰ 
ΟὨΪΥ Ρ6 τηϑϑηΐ ἴον β'δῃ] δ ὑπ τηδδίεσ. 4.11 ταὶ 
16 ἴΏ Δ Βθασὶ 11} 1611 {Π66---ποί; ἐπγἢδι- 
ΒΟΘΥ͂ΘΣ [που] Βῃ 81: ἀοαῖγθ᾽ (Ο] τίς.) ἴῃ γείδγοπος ἴὸ 
ἴπ6 οὐήοος οἵ Ηἷβ οοτηΐηρ; ἴογ ἰπ γεβρθοῖ ἴ0 {πὸ 
85665 Π6 ρῖγαβ Ὠΐτη ἱπίοστηδέοῃ ἱτηπη θά ]δῖο]Υ (ΕΓ. 
20), θυΐ Βαιηθοὶ τῦ'Ὕ 1] τονθα] ἰο ᾿ἷπη Π18 Ἰμηθιτηοδὶ 
ἐπουρμία (Βυπδθη). Ηδδροδῖα ἴο Ηΐτη 88 ὑσοροί, 
δη ῬΓΟΡΆΓΟΒ Πΐτὰ [ὉΣ ἢ δι ἢ ἢδ8 [0 Θομητα Π]οδῖθ 
ἴ(ο Βἷπλ 88 ρυορῃοί. ὙΤμδηϊυθ γοίδγθμοθ οὗ {89 
ποσὰ ἰὼ ἡΠὶ 84} ἄοθβ ἴῃ ομδρ. χἱϊὶ,, δὲ 17 ἢ9 
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Ἦ᾿δά “Ἰοὴρ μά 11 ἰῃ τοἱπα,᾽ βθϑὴβ 00 ρυι Ό]ΑΓ 
ἴοσ (68 ψοῆοσα] σοῃπθοίίοη ἤοσο. Τα Γοίογοηοθ 
18 ΓΑΑΠΟΓ ἰο [86 ἰωμῶς δῃὰ ἱπρυ]βοθ οὗ δῇ δβρὶ- 
χὶὴς ΒΟ], τ ἰοῖ ἸΔῪ Ἰδίθμίὶ ἴῃ ὅδ}, δπὰ διϊθὰ 
τὰ ἴοσ ἷβ ἀοβ ρα οΔ])}}ῆμ, 88 Ἧ 61] 85 ἴο .ι18 βη- 
ἴὰ] πδίυχο, Ὑ ὶς ἢ, ὈΥ ορροβέῃρς Οοά, τϊχῃξ ῬΓΟΥΘ 
8 ἰπάγαηοο. [Ιἢ νοῦ. 20 β'δι)016] Βα ῪΒ 5 ὑπ]ὶη ρα, 
ὃν ὙΠΟ 6 Βμονθα 8δ8ι} [Πδὶ 6 γϑ ἃ Ῥσγορβοῖί. 
Εἰγεῖ, ᾿Θ δῃποιηοθθ ἰο αἷτα (μαὶ (μ6 στουπῃα οὗ 
ΔΏΧΙΘΟΥ [ὉΓ ἰῃ6 888608 18 ΔΙΣΟΘΟῪ σϑιηονυοα.--- 
ΝΒ Οἢ γϑχθ ᾿ἰοδὲ ἰο-ἄδν ἴῆχθο ἄδγδ, {δαὶ 
μη, “ΤΛὉΟ-ἀδΥ 18 ἴΠ6 ἰηἰτὰ ἀδΥ," ἀδὺ Ὀοίοτθ γεν 
ἀὰγ, 866 ἔὃν., ον. ἢ 287, αὶ [666.. 6... καὶ 118, 21]. 
--᾽“ὁἵ οῖ [ὮΥ τη οὐ ΓΘ. βἰδηαβ ΟΥΘΡ 
ἀραϊηθὶ (Π6 ῥγοοραϊηρ “ὙΠαὶ 8 ἴῃ (ὨΥ οατί." 
Δ ΎΟΠι ΠΟῪ ΟἹ [118 ἢρδσί 18 ὑο οἰαὶτη δηὰ δοοοση- 
Ῥ 18 βοηθοί ἴῃς ἶρσῆοσ. Τὸ (818 ϑαχηπο}᾽ 8 δεοοπά 
ἙχΡΥοδϑιοΉ, τοίογϑ, ὙΠ Ηἰηΐ ἐπα ΒΟ] δὲ 116 

οδὺ δῃὰ η00]6 ἀδαίΐην ἰο ψ ΐοῖ αοα [88 οἸθοίοα 
ἱγὴ, ἰῃ ΟΥΘΓ ἴο δα κοη δὰ 68}]} ουἵ ψδὺ Μ͵δ8 

εἰδάθη ἐπι μὲ μεασὶ, Αἢ λα ἀραῖγε (" ΠΌΤ 3) 
οπιπΐϑ οιρὶαἰΐαα, οπιπα ἀεδιἀεγίωυπι ]ϑγαεὶΐδ, Ὀπὲ ἴῃ 
186 ΟὈ͵θοῖλνα βόηβο: δυο ηρ πογίῃν οὗ ἀδβῖγο, 
ψΑΙΌΔΌ]Ο, ορίϊπια γιαφια (Δ ]..). Τ}}18 βἰηλβοα, 
ἦη οοηϊγϑεϊ 1} ἴΠὸ βου πα ἰουμπὰ {παι 
ΒΟδ]οβὶ ρμοββοβείοῃ, συ οὶ ρογίδϊ πο ἰὸ 8}} [δγβδϑὶ, 
Δα γγ88 (ἰϑβι θα ἴῸΣ πἷπὶ δηα ἢ 18 ἔλιΠ 618 Ποιιβα 
ἯᾺ8 ἴο Ὀ6 118, ΠΡ ΟΝΚ ΔΠα ὉΠαρρΙγοα : [ῃ6 τογαὶ 
ἀἰκηῖϊίν. ἔϑαπλθὶ “ἀγα ΗΪπὶ ΘΙΑΥ ΤΓΟΤῚ ΟΔΓΙΠΡ 
ἀὐουΐ 1Π6 δββθβ, δῃηὰ ἔσθ 1118 ῃἷπὶ ὑρ ἴο Βϊρῇ 
1Ππουμίβ δηα ποροβ᾽᾽ (Ο. ν. ὑοσ]δο). απ] 
ΟὔΒοιγο, Θηἰσπλδί]ο ΟΓΒ ΟὨ]Ὺ σῖγα Πῖτὰ 8 σ] πη ρ86 
Ὁΐ βοπιοι ηρ' στοαὶ δηὰ ἸΟΝῪ ρου πἰηρ 0 Ἀλγη- 
Βο ἢ δηὰ ἢ18 οιιβο, δηὰ ψῖνϑ ὁσολβίοῃ {γ6 0. 21) ἰὸ 
ἃ αϊδβοἰαπναίοτῳ τερίν,  ἰο Ἔχ 1 0118 (παὺ τ ἢ ἰ8 
ΠΟΥ͂ ἰπ ἷβ ποαγί, ὩΔΊ 6]Υ, μυ Δ ΠΥ δηα τηοάερίγ. 
ΤῊσ βυρροπιίοη {πὶ βδαΐ “᾿π)1}} ἀπἀοτβίοοά (πὲ 
βαπλιθὶ βροκο οὗ ἴῃ6 ὨΟΠΟΡ οὗ 86 Κἰηράοιῃ 
(Ὀἄσ.ι861) ἀοοθβ ποΐ δοοογὰ ὑ1ἢ [6 ῬυΓΡΟΒΟΙΥ 
θῃΘΓΆ] δὰ 1ηἀοῆηϊ6 οἤμδγαςοίορ οὗ βββδῃλιθὶ 8 
ΜΌΟΓΒ. [0 18 ψὶποὰὺ Βαρροτί ἔγοτα ἢ 6 οοῃηθο- 
του δηᾶ Ἱποοῃβίαίθης σῇ χ. 20, 21, ἰο ὀχρ]αΐῃ 
40} 8 ΔΒ ΟΓ---ἰἢαὺ {Π6 Ὀοβί (Πἰηρ 1 [Β6Γ86] οου]Ἱὰ 
ποί Ὀοϊοηρ ἰο πὲπι δηὰ ἷ8 ἤουβθ, Ὀϑοδιιβ ἢ 8 
{τῖθ6 νγαβ [6 Β14116 9 ἴῃ βγβοὶ, δῃὰ ἢἷ8 Δ Π}1]}Υ 
1Π6 Ἰοκδὶ ἴῃ {18 ὑγλ 06---ἰη ΤΟίδγοηοθ ἰ0 18 Ἰδαίου 
ΨΟΙΥῪ Αἰ Πγθηῦ Ὀθασΐηρ, 88. “ῥγοίθπαρα τηοάοϑιυ ᾽ 
(ΤΒθη.). ὅδ] οϑιηδ ΟὨ]Υ δἰϊοσνγαγαβ ἰο 6 υῃίτιια 
ἴο {18 αἰϑροαϊάοη οὗ ταϊηά, πῇ ϊοἢ γὰ8 (Π 6 οοηάϊὶ- 
οη οὗ 16 οἰθοίίοη. ([πριοδὰ οὗὁἨ 1μ6 οὐνίοιιβὶ 
δττοπθουβ ρἰυγαὶ, 2, “1068, τοδά μἷηρ., 
“{0106). ΤῊΘ ταῦ] Κ ἰγῖρο οἵ Βϑη)ατηΐῃ, ὁπ 6 
οὗ {ΠῸ βιηδ ] δῖ ΔΙγδαγ ἴῃ (Π 6 οδηβιβ οὗ ΝΠ. 1. 
86 βᾳ., δα θδϑη γοράπορα ὈΥ͂ {πὸ {τ }} Ἄχοου- 
του Σοοογαρα ἰη Φυάμ. χχ. 20 ἴο δὴ ἱποομῃπαϊάθγα- 
Ὀ]6 Ῥοῦοῦ. Τὴθ οοῃβοϊουβηθεβ οὗ {18 βοΐ 18 
ΘΧΡΓΟΑΒοα ἴῃ 8340} 5 σογάβ, 1 ΘΟ Κίηρ δὲ ἢἷ8 ἐγ θο 
86 [ἈΠ ΪΪν, ἢ6 Μψ11}] ποῖ ὈΓΘΒΌΠ16 ἴο ο41π| Βο πἰρῃ 
8 ΠΟ ΒΙ ἀογδίϊοη 88 1Π6 Β6ῸΣ 885 ἱπἰἡπηδιοα, Βαιλαοὶ 
ΤΩΆΚΟΒ ἢ}ΠΔ ΠΟ ΒΏΒΟΙ. “ΗΘ τ 8668 ἰὸ δ ΚΟ 
1η Πἴπλ δοοὨἸβῃτηοηΐ, ὀχρεοίδίζοῃ, Βορο᾽ (Ο. γν. 
ΕΡΕΙΚΟΗ ΓΎ ἐπ 22--2 4 τὸν Το]αΐθ ἊΣ ϑαπιιιοὶ 
επίετίαϊηδ ἠΐπι αϑ απ λοπογθα σιιεδὲ αὦ δαογηἠποϊαὶ 
πιξαὶ.--- οὐ. 22, Α βοϊθοῖ ὩυμαροΣ οὗἁ (ὨΙΓΟΥ τηθῃ 
οἵ ποῖθ τ τα ᾿ηγιρα ἰο {π18 οδίλγαὶ, δηα ῃδὰ ἰδίκθηῃ 

{πδὶγ ῥΙδοθβ ἰῃ (ἢ 8 ΤΟΟΙΩ (390) Ῥτγονϊ θά ἴὉσ 
(πΠ6 Ῥυσροβο, ΤΠ6 πρρετγηιοδί ρῬίασε, ἃ8 [6 Ὀ]δ6θ 
οὗ ΒΟΙΟΙ, ἰ8 δϑαϊτιθὰ ἴο 58} δῃὰ [18 οοιηρεῃίοη. 

ΤΗΒ ΕἸΒΗ͂Τ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΆΜΌΕΙ. 

ΑἸΙ 186 Ῥϑορ]ο οου]ὰ ποῖ Ἀὰ πῃ {πο τοοῦ, θα ποΙὰ 
(16 ἴδαβί ἰη [86 ὀρθὴ αἷἱγσ. ὅϑδιμμεὶ (νοῦ. 23) Ἵοσεσθ 
ἴπ6 τεβοσνϑα ῥίϑοθ οἵ 186 τηοδῖ, 88 μ6 Ὀαβὶ, ἴο ὑῊε 
8βοῖ Ὀεοίοσο ἴμθιη. Τἷβ 18 οτθ ἜΧΟΥ ἀσβογι ροὰ 
ἷῃ γῈΣ. 24 88 (9 πὶ οσ βμβουϊάεσ, δηὰ “τὑ]ιδὶ 

γγᾺ8 ὁπ { [αἰιβομοὰ ἰο 11] (ὉΠ, Ατὸ. τῖῖα 
Ἐδ]. Ὅσο), ποὶ πδΐὶ ΠΡ οὐον ἱ|, 186 Ὁτοῖᾷ 
Ψ 1 πο 1τΠ6 τηολΐ τγδ8 ϑδαίοη (Μϑὺυγ.). Τμδὶ 
ΜΠ ἰοἢ τγδβ δἰ δοποα ἰῸ 1 τγαβ (δ δεδί οὗ ἴῃ6 ἤξεβε 
οὗ ἴΠ6 οἴἶετοα δηϊπ)8}8; τ Βοῖθον (μ6 δὶ οὐ 1ΐ, ποῖ 
τι86Ἁ ἴῃ {Π6 οἤυτηρ, ΟΥ 186 6βῃι πϑᾶγ (μ6 βου] άοσ, 
σδῃηοῦ Ῥὸ ἀεοϊοττηϊηοα; ἱξ οουἹὰ ποῖ ὈῸ 1μ6 ΚΙά- 
ΘΒ (ΤΊ βη., Βυῃεθη), [0 {π6Υ, τὰ ἰμΠ6 διϊδομοά 

[αὶ (ὩΣ, ὝΝ), πο Βυτποὰ ἴῃ [86 εἴαίπ-οδδτ- 
ἱησ (Ἰμον. 111, 4). Τὸ τᾶβ ὑσοόρδθὶν {86 τίσλέξ 1] 
ὙΠΟ ἢ διηθ6)}, 88 Ὀγὶοαὶ, δα ἀρλινὼς ἐπὶ Ὀθ τὰ 
ΒΕΙΥΘΑ: [ὉΓ ἰΐ ὈοΪοηροα ἰο 186 γυγίοβδὶ, βοσογάϊης 
ἴο 86 [δ»ν, ον. υἱὶ. 82 ρα4.--ἰἼΠδ Σοθολ ]βηοθ 
τὐνι τα ΣΗ 84 18 ΧΙ ΠΟΓ ἔσαν 186 οί {ῃοτ- 
βοῖνε, οἱ ἔγοπι δὴ ἱπ) δι οἢ οὗἨ ΟὁΠη6 ῬΡϑαβαρθ Ὁ 
ἐδ οἴμοι"; Ἐπ. ΟΘεβολ. "1.99, Βειῃ, ὃ. ΤΊτο τοὶ. 
ῃυΐο ἀφρογρίίοη οἵ {Ππ σοοϊτ᾽Β Ῥγοοδάυζο 15 σου 
οἵ ποῖθ : “'δηὰ [Π6 Τοοοκ ἰοοῖκ Ὁρ;,᾽ εἰς., οοσστεβροῃά- 
ἰῃρ ἴο 1Π6 ΡὈχοοῖβο δοοθαηῖΐ οὗ βδιο} 8 οΘοπα υςσϊ 85 
Βοαί, ὙΠ ᾿πβοσίοη οὗ “ ϑδιμμοὶ ἴο β580}᾽} (Βορι), 
οΥ “ϑαιθμο]᾽" (Υυ}ς.), δἴοσ "δῃηὰ μ μα," 15 ποῖ 
ὨΘΟΘΑΒΑΓῪ (ΤἬὭΘη.), ῸΤ, ΘΟΠΒΙ ἀοΥηρ νοῦ. 29 δπὰ 
{π6 δγβὶ βοηίθῃσθ οὗ νϑ ὺ. 24 88 8 ῬδΓΟΠ μοβὶβ (1 
νογα. 156-17), (86 “δῃὰ ἢ6 μαὶα" οοηϊ ποθ {Π6 
ΓΙΠΟΣ τηδίζοσ, [86 οὗ δαί]. ΤΠα 
ΟἸ]ΟΥΙΏΡ ἬΟΓΑΒ 80 ΟὈυ]ἹουΒΙ Υ δυϊῦ βδηιθθὶ δηα ἠοῖ 
16 ΘΟ Κ, ἱμαΐ 8 σα ἰβυ που ἀὴρ Ὑδ8 ἱπηροδδῖ- 
Ὀ16.1 Ηργθ δἷβο ὑμθ ἰσϑῃβδίίοη οὗ (πὸ ϑορί. ἰ8 
Ἔχρ]οδῖνο. Ὁ [Επρ. Α. Υ. “βεῖ}] ἰδ Ὡοὲ 
Προγ., Ὀυὶ Ῥα8. Ῥασίορ. (48 ἱπ Οδαά. 4: Νυσω. 
ΧΧΙΥ. 21). ΕῸΓ [Π6 οομβίγυοίοη βθ0 Επ., Ον., ὃ 
149 βα., Βδιίοδον, Νεις ΖἘλτγεπίεβε πὶ ἴοοο. Αδ ἴο 
{Π|6 ΟΟΟΌΣΤΘΠΟΘ, εἶθ Ἰαίϊον ῬΓΟΡΟΓΙΥ ΓΟΙΔΔΥΚΒ 18 δὲ 
541 σου]Ἱὰ ποῖ θα δα ἀοῃ ἴο 40 τδδὶ ἰῃ6 οοοῖὶς δὰ 
ΔΙγαδαν }ι8ῖὶ ἄοπο (Ὁ). Βοηάογ: “Ῥεβο]ά, 
116 τορβοσυ θα ρἱθοθ ἰβ βοῖ ᾿νοΐοσγε πὸ0. ΤῊΝ [0]- 
Ἰοσὶηρ πογάβ, ἰῃ ὙΠΟ ΒΆΠ.6] Ἰηνο5 5'6Ὲ}} ἴο 
οαΐ, Ὀχοϑοηΐ ρτοδὶ αἰ] οι} {165 ἴῃ (π6 ἰοχί.---ΤῊ6 
ΠΟ ΓᾺ] το ]ουϊης 18: “αἴ, [ὉΓ δὲ (οσῦ υπίο) {86 
ιἰπ16 (οΥ ἔδει: ν4}} 10 γγᾶβ ὑγοβοσυϑα ἴοσ [Ππθ6, βαγ- 
ἱπᾷ ((Πΐα 15. 1.6 ποσὰ σοι πηάῖζοβ ὑπ6 σταζηχηδιὶ- 
οδὶ αἰ] ]γ), (6 Ῥοορ] 1 πᾶγο ἰην ϊοα."--Τ τ] 
ΤΠ6 ΥΔΏΒ]ΔΙΙΟῚ : “ [ῸΓ 10 15 Κορ ἴογ ἔπος ἴῸΓ 16 
(ἰπ6 πιο 1 βαὶϊα, 1 να ἰηνι θα ἴΠ6 ΡΘΟΡ]ς6,᾽)" ἰδ 
ὉΠΟΙΘΑΡ (Π 6 ὙΥ οἴΐο, Κα }}}, δῃὰ ἰδθοσβ ὑπο {μ6 

Γοηἀοσίηρ “ἤδη 1 Βαϊ [ῸΓ ἼὍΝΟ [“βασἱηρ᾽]. 

ΤὨμρηΐυβ ([Ὁ]οπίηρ [μ6 Κερί., δὰ τοδάϊηρ ΓΙΌΣ 

ὧς ἢ, ἀπὰ ἈΣΓΥῸΡ ἕσ ὮΜῚΡ) τεπᾶστε: 
“ἢ [85 θθϑὴ Κορ ἴον (6 ἴὉΓ ἃ βῖρῃ 1} ἢ (ΟΣ, ἴπ 
Τοΐδγθησο ἴ0) 16 Ρθορ]α (δῆλον, (πα πο Υσοσα 
ΠΟΥ͂ ΟἹ 71} "6 [116 ἢτβι), [8}} ἴὸ ({μαὐ 18, θαρ] πη); 
δρζαϊηβὶ ποι ΒδιίοθΟΣ βμονβ ἐμαὶ 2 σβδηποὶ 
ΤΏΘΆΠ δση, πα {πὶ (18 οοπ]θοϊιτεα ἰοχὶ 18 απίθ- 
Ὧ80]6 (Ρ. 114 ἐπ ἰοοοὺ. Βυΐ Βοιίομο 8 οσσ νον 
8 ΘΑΏΔΠ]Υ ὑπίρθῃ8]6: 6 ποθ (Πδὶ δὴ Ασοῦκ, 
Ῥτοη. μ88 [Ἀ]16ὴ ουἱ (ἰὸν “ΡΝ βίοοά οὐ! 8}}Υ 

4 [Οὐογβ βιρροβο ἐμαὶ ἰτ νγδὰ οὶ {η6 Σχ ΒΠΟΌ] ΟΣ, 
ὈθΟοδΏ86 ΒΒΓΏ16] ΜᾺΒ8 ποί ἃ ὑσίϑιηί.- - Τὰ. 
{ [Οὐποτβ ἐπ ἰ ηἶκ 1ἴ ΘαΠ 411 οἱθασ ἐμ δὲ [(ῃ686 ψΟΣὰ8 ΤΟΣΘ 

ΒΡοῖζϑι ὈΥ τἴ06 οοοἸι.-- ΤᾺ. 
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ὙΠ ον 5.2.7), δῃὰ στεμάδσα: “ οϑδί, ἴοσ ἰο [86 οπὰ 

(ον ἦγ (86 [1π|6) 10 88 Ὀθε Κορὶ ἴογ ἴθ, (πδὶ 
186 ῬΘΌΡΙΘ τ ἢὐ ΒΔῪ (Π10|κ}, 1 λαῦε ἱποιίοα ἰδδε 
(ον ἀύπ)." Βυΐ 86 ῥΘΟρὶθ πον πιϊποῦὺ {818 
{Πα Β6 νι οα 1815 συσθῖ; ὯΟῸ 141 ᾿ηαϊοδ- 
ὕοη οὔζδο ᾿νϊδοη 88 ποοᾶάρα, δηα {116 χοϑοσνϑὰ 
τοι που] σϑίθοσ δι ἃ Τοίδγθηοα ἴο {δμ6 

ἐβπομίοῃ 108 οοπῆ οὔ 88}, 8δβ ΤὨοηΐυ 
τἰρον τοσιαγκθ, ΤΠθηΐυβ ΕΣ ΠΟΥ ΒΌρΡΡοθοβ ἰδὲ 
ἰἢς οτὶρὶ Το ΠΡ ΓΔ ᾿δνὸ Ὀδθ ““Ἰηνἱϊοα 
μ1πι" (ΠΡ), δρὰ τοβάθσθ: “ἰο (18 δῃὰ ἰΐ ἷβ 
Κορὶ (ον ἴ866, ἰῃ ογάθν (1 γοΥ}) 10 βαᾶυ, {86 Ρθο- 
16 αν ἰωνι ρα Ὠἰμη,᾽ (Πδὶ 18, ἢ6 σϑπηα ἱἢ δοοοῦ- 

ὁ8 Ὑὑηῖ τ (μ6 ζΌΠΟΓΑΙ] ἀθβῖγο 88 μοῃοσγθὰ μυρβί, 
83 ΟὨϊοῦ βροσβοῦ. Βαϊ 10 (18 βθῆβο {Π6 76 18. ὯὨῸ 
ἰδίοτίοαὶ δυϊῃοΥ  ; [ὉΓ ἰπ6 τοϑοσυδίοη οὗ [ἢ 6 
Ρογίΐοηῃ οὗ βοποῦ δα ποίμηρ ἰοὸ ἀο πιῇ δῃ 1ην]- 
ἰδἰίοη οὗ βδιὶ Ὀγ 116 ῬΘοΟρΙθ, δῃὰ {Π18 ἰην τ οη 
π|5 ἴη ἴδοῖ σίνϑη ΟΥ̓ Βαπιυοὶ ΔΙοηθ. Εν] (δὲ δι... 
Ρ. 329, Εδιι. 8)" γθπθτα: “[ῸΓ 8 βίρτι ἴα ἔποὺ τυ ἀϑὺ 
Ἰην ρα Ὀοίοτα ἐπ τοβὶ οἵ (}|6 ρϑορὶβ {νεγ. 22), οὗ 
ἰδὲ ἰοῦ τὶ τηαυϊζοα ουἱ ἴγοια ἴΠ6 γσϑδβῖ οἵ {16 
ΡθοΡΪο," νον ρίνοθ ΠΟ ΟΙΟΒΓ θθηθ6. ΒΒιιΏθθη ΓῸ- 
ἰαἰπ8 ἴῃ6 πιδϑογοίΐς ἰοσχί, δπὰ ἱγαηβὶαῖθβ: “16 
οὨϊοῦ ρογοῃ γγ88 Κορὶ [ὉΓ [Π66 ἴο {Π18 {πη ; 186 
Ἰηοϑὶ Ὧ8 ἴῃ βοϊ διγαηροα ἴῃ ΒΟΠΟΥ οὗἁ ἴΠ66, 88 
οἰοῦ ρόσβο, ἐπουρὶ 1 βαϊὰ, 1π6 Ῥθορ]ο οὗ 16 
Ῥἰδοθ 8881} δ ραοαίβ, δὰ ἈΙΠΙΘΟΪ δαπηλίβ (μὲ 
18 18 βοιδο ναὶ ἰογοθα, “ὙΒουμῃ [1 Βαϊ" 18 

511Π 1688 Ῥοβεὶ Ὁ1]6 δὸ ἰγβῃβ]βίΐοη οὗ ἽΝ τμδπ 
“πῆρη [5614. ΑἹ] [6 αἰ 8 σ.}1168 ορηίγα ἴῃ (ἢ 18 
ποτὰ. {8 οοττιρίίζοῃ οὗἩ ἴ[Π6 ἰαχὶ ἰδ ἴο "6 810- 
Ῥοθοα, 1: βθοωὴβ ὑεβὶ ἰο δαορὶ Ηδυβ γοβάϊηρ (Β60 
ἱῃ Βυπβθη) ὝΜ7 2, δῃὰ (ταπαϊαίο: “ἰδ πδϑ Κορί 
(οὐ (πο ἴον (6 ἀέρας ΟΥ̓ ἴοβάνο μαι ουΐηρ, ἰο τ ϊοἢ 
Ι ᾿Ἰηνιϊοά 16 ρΡοορὶθ.) [μεθ γ: “ [ῸΣ 1 88 τὰ- 
βεγγοὰ ἰοῦ ἰπθ6 δὲ δἱ (818 {π|8ὸ σθοϑη 1 ἰηγ θα 
(6 Ρθορ]6." ὉΤῈ βοῃβδ οὗ ββαιηθο}  ΤΟΓᾺΒ ἰμ, {παΐ 
νι Κποῖν Ὁ ἀϊνίηο τον δίίοη (νογβ. 1δ, 16) {πὲ ]16 
που] οοθ. Ηδ βοὲβ ἃ ἀἰνίπρ ῥσχγονίἀθηοα ῃ 
β88:}}8 σοταΐηρ 708 αἱ {π|8 6. 1π δοοοσάβδῃορ 
ψὶἢ τς Ἰηπδίζοη τ οῖ ἢς δὰ γχροοϊνρα ΠῸμὰ 
αὔογνο, 6 Βῃονοα ΒΟΠΟΓ ποὺ ΠΊΘΓΘΙΥ ἰο ὑΠπ6 σιιοδὶ 
88 βυοῆ, Ὀυΐ ἰο δῖπλ ποτὰ αἀοα δα Ἑμοθθη ΠΡ 
οὗ ἴδγϑ6], ἴοῸ Υ βῇοῃ ἐξείαυ τ ἘγΥ [6 ἄρτον Ἰηβίτυο- 
ἴση παὰ τοοορηϊΖοα πὶ ἴο Ὀ6 (γα γ. 17). [ΑΒ ἐϊ 
βίαπαα, ἰῃ6 ΗϑὉ. οὗὨ (118 οἰδιβ ἀοϑϑ μοὶ Ἐπ οὗ 
ἰτληβδίοη, [16 γ58. 40 ποΐ βὰ ἃ 8618. Δ οί οΥν 
τυϑα ϊηρ ((Π41α, 90] ΗΘ. ᾿} 6 γΆ} ]ν, δηὰ Κγσ. 
ΟΠ 8 ἔπ 6 πΟΓΒ “ βαυϊηρ, 1 ἤδγα ἰηγ θα (Π6 Ρθο- 
Ρἰ6), δηὰ [μΠ6 ΘΔ Ο.Β Ὀσοροβοα δγὸ 4]}] υῃ- 
Βα ἰϑίβοίοσγ. Ὑ οἵ (Π6 ῬΌΓΡΟΘΘ ΒΘΘΙῊΒ ΟἸΘΒΥΪΥ ἰο ὈΘ 
ἴο Ἰηίοτιῃ 8801 ὑπαὶ {Π18 γγδϑ ἢοῖ ἃ σπβποθ- ἶθοθ 
ἰδαὶ τὰ οἤξγοὰ ἢΐτω, Ὀυΐϊ ομθ (μὲ δὰ ΠῚ 
δοὶ δδϑιθ ἴογ ἷπ στ θῃ (πα ἴδαϑί τγᾶβ ργορατσοᾶ, 
ΤΙδβ δ ὁθοα απονρά [ἢ ᾿πἰδηϊίοη ἴο ΘΟΠΙΘΣ ΠΟΠΟΥ 
οη ὅδ], δπὰ Ἔχ αἰ ἱρὰ (86 ρσχορβϑίῖο ἐογεβίρῃς οὗἉ 
δαιηυ6).--- ΤῊ]. 
γε. 25-27. ϑαπιιθθδ βροτοὶ οοπυεγϑαίίοπ, εὐἱ(ὴ, 

ϑαυ!, ΤῊΪ5 ἰοοΚ ΡΪᾶσα, δοοογάϊηρ ἰο 186 πδσγαᾶ- 
ἄγο, ΟἹ {7 0 ΟΟΟΒΕΊΟΏΒ, ἀηα 1ἴ8 ΡΌΓΡΟΘΘ 8Ά, 88 ἰἢ6 
οοηΐοχὶ ΒΠΟΥ͂Β, ἴ0 ῬγΘΡαγΘ ὅϑ81}} ἰοῦ {π6 ἱτηρογίδηϊς 
Δηπουποριηδηΐ ὑπαὶ Οοα δὰ οἰόβθῃ ἢἷπὶ ἰο δ6 
Κἰηρ, δὰ ἴογ 1ἰΐϊβ οοῃϑδττηδίίου ὈΥ ἰμ6 δοὶ οἵ 
ΠΟΙ σ. ον. 25. Αἴοσ ὑμ6 σχοίη ἔσομαι {ΠῸ 
ἴδδαὶ οη ἴῃ Παῖσῃϊ, βδιιυθὶ τοοοῖγεβ Ξδι}} ἰηϊο ἢ ΐβ 

ἸΠΧῚΡ ὈΡΤῚ ὙΚΟ ᾽3 ογ ῬΥρ.--Τα] 
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Βουδθ6, Εἴἶο δροῖζο υσνὲ "ἢ 8541} οὐ [86 τοοί.--- 

ΤἬΏΘΓΒ δ 0 στουπὰ [ὉΓ δἀορίΐηρ (νὐ1}} ΤΊιοη, ἀπά 

Ἐπ.) 1} ἰοχί οὔτπο Βορί.:" “δηὰ τῃον ργορδγρα (1- 
ἀοῇ, 50].) 868] ἃ θ6ἃ οα {86 τοοῖ, δῃὰ ἢ 'ὰγ ἀονη. 
Τοῦ Π60. ἰδχὶ (τ ῖςἢ ἰββαρροτγίοα υγ ΟΒ 814. βγγ. 
Ατδρ., δηὰ ΨΦϑγοπιθ) ἱῃ6 υϊμαῖθ τηδίζοβ δὴ δαα]- 
οἢ “ΡΓΟΌΔΟΙΥ ἔγομι ἴμ6 [1214 (Καὶ1): “848] 
Βργοδὰ ἃ ὑθὰ οὐ {μ8 τοοῦ δῃὰ β]θρὶ." Τῆΐβ ἷβ δ 
ΟἸγουπηθίδηι14] ἀορογίριίοη οὗἁὨ ὙΠ δὲ 88 βαε] ονἱ ἀϑηὶ 
ἔγοιαι [8.8 ΘΟΠὨΘΟΙΟΣ (866 νογ. 26). Οὐ ίοχὶ, οἢ [86 
ΘΟΠΙΓΆΓΣΥ, [ΠΓΏ 8168 ΒΙΤΩΡΙΥ ἴΠμ6 ἔδοῖ, (Π6 πηδηίοι 
οὗ ψιΒ]οὴ 1 οὗ στοδὶ τη μογίδποο [ὉΓ (Π6 ῥγαριηδίϊοαὶ 
οοδηροίίοη οὗ ἰμ6 ουθηὶβ γοϊαίθα, ΤΠπ6 υπηηθη- 
[Ἰοηθά 580] οὐ» πηδί (ον οὗ {π6 1Δ}Κ 18 ποι {μ6 αἸθοιΐοῃ 
οὗ 86}} ἰο θ6 Κιηγ (δοοογάϊης ἴο νοῦ. 27). Τμο- 
ὨΪ.8, ἩΤΟΏΡΊΥ δηβυπηΐηρ (μἷ8 ἴο θ6 (88 βι 0] θοῖ- 
τηδίζου, Ἢ σκόλι (ἢ 5 88 ῬΓΟΙ ΒίΠΓΘ. ϑαϊημοὶ 
ΡΓΘ ἃ] ἴογ 16 ἱπηρογίδῃϊ σομῃπληϊοδί θα 
ψ ΠΙΟΩ ἢ δά ἴο τηδῖα ἴο ἢϊηη, πανΐηρ Αἰσεδαν θ6- 
ἴογο {Π6 ἴδαβὶ ρίνϑη ῃϊπ δὴ ἱπάἀθῆηϊϊε ἰηΐ (νοῦ. 20) 
οἵὗὁἨ 16 ΠοποΣ [δὲ δυγδιῖθα ἢ. ΤῊΪΒ οοηνοῖ- 
Βα οη (το. 25) 18 180 οοππεοίήπῳ {πὶ Ὀοῖπθθη (Πδὶ 
ΟἹ ἰμ6 δοῖρῃς δηὰ {μ6 οοπιπχαηϊοιίίοη ψ ἢ ἢ 
ϑδτηθο] τηδάς ἴο ὅδι] (π6 [ΟΠ] ον ἑηρ πιοσηίην. ΤῊΘ 
ῆἤδι τοού, υσδηροα βὸ {Πδὶ βία οὐ ἰΐ νγὰβ βαΐο (δαῖ. 
ΧΧΙΪ. 8), 858 ἴῃ 6. Ὀ]δοθ ἴὸ στ ΐοἢ ῥΘορ]8 πὶ Πα ΓΘ 
ἴον αὐυϊοῖ οοπίοιρ]αίοη, ὑγαγογ, υμαιβίγθοα οοῃ- 
γΟΓΒΑΙΟΏ δηα γχοϑί, Πα ἩΠΊΘΣῈ 880 8 ριιοαί- ἢ δ γὴ- 
ΘΓ γγὶαῸὰπϑ διτδηροά, (Π6 ρἷβοθ οὗ ποθοσῦ οἵ [6 ἤοιΒ6, 
ΘΟΏΡ. 1 Κίηρβ χυ]]. 19 ψῚ ἢ 2 Κίηρ ὶν. 10. ὙΠοτΘ 
5811 βἰαρὺ (γοσγ, 26). Τ]|ιθ σομνογβαίίοῃ τ] οὶ 
δ 61 ὑπογο Π61ὰ πλῖὶῃ 5.4}, ΡγΟΌΔΌΙΥ αἱ 1} 6 
ΟΪοβο οὗ ἰῃς ἄγ, Τοίοσσεα, 88 Οιΐο σοὺ (θυ οὶ 
Μ611 Το ΚΒ, “ποὶ ἴο ΝῊ ΤΟΥᾺΪ αἰρηιίγ, δυΐ 
ΒΌΓΟΙΥ ἴο 16 ἄφορ το χίουβ δηὰ ροϊιἰοαί ἄὯ6- 
οἸ1η6 οὗὨ {π6 Ρθοόρίὶο οὗ ἀοα, {μ6 ορροεϊ(ἴοῃ οὗ 1Π6 
Πρδίμοῃ, {Π6 οδιιδθ8 οἱ [86 ᾿προΟύθου ἴο ΟΡΡΟβΘ 
{Ππό56 ΘΏΘΠΪ68, ἰΠ6 ὨΘΟΘΒΒΙἰγ οὗ ἃ γο] σ᾽ ουΒ ΟΔημ6 
ἴη ἴΠ6 ῬΘΟΡ]6, δῃὰ οἵ ἃ Ἰοδάθσ ἡπυου είν οὐοάϊεοηϊ 
ἴο με 1 ογα."-- εν. 26. Δῃᾶ ΠΟΥ δῖοδο ΘαΣΥ 
-- ἐδοὴ ἔγοπι ἢ18 "εα, Ὑ μδὺ ΤὉ]]ΟὟΒ ἰΒ ἃ αἱ δυθης 
{τ πρ ἔγοσι {118---ἰοτ {Π6 πογάβ: Αιμαν ΒΘ 186 
ΤΟΙ ΪῺρ ἄδτσῃθ, εἰο. βἰαϊα ηοὶ (Π6 σίβιῃς; ἔγΟτ. 
ΒΙΘορ, θυΐ {π6 μοι ηρ ὉΡ δπὰ μεοιεηρ γεϑᾶν ἴο ἀ6- 
Ρατί; ΠΟΥ͂ ΒΓ ποπμεν Δ ΘΟΧδοίοσ ἀθβη το οὗ 
8 Πα {Π6Υ ΤΟΒ6 ΘΑΓΪΥ,᾽ 88 Κ αἱ] π1ηκὰ, σἢο τοη- 

ἄἀογη: “᾿Απὰ {ΠΟΥ͂ ΔΙΌΒΟ ΘΑΥΪν ἴῃ (ἢ 6 ΤΟ ΓΗΪῺΡ -- 
πᾳαπιοῖν, αἱ ἀαγ-άδνῃ," ὯΟΓ ἰδ 11 8. ""ΒἰρΌΪΔΓ πο 6 
οὗ πδυγαίοη "ἢ (85 ΤΉΘΠΙΒ ΕαΥ8) ἴἰο στὶς ἤγηὶ 
ΦΊΠΟΥ δτοθθ θαΥΪν,᾽ δηαὰ ἰμθὴ “πο {πὸ ἀΔΥ 
ἀανσηρα," 88 1 τὸ οουἹὰ ἢοΐ βὰρ 1πᾶι {ΠῸῪ 
τοβ6 Ὀοϑίοσαε ἴπ6 ἀδντη, Θβρθοΐ}]}}ν δἰΐοσ 80 Ἔβχοπρ 
ἃ οοηνογβαίίοη ἰμ6 ρῥγθοθαάϊης οὐ ηρ 8η6 ηἰρῃϊ, 
ΔηΑ 848 17 βατῃυα}᾽ 8 04}1} ἰο ὅ'δυ], “ΤἸ86,᾽ ψοσο ποὶ 
ΙΠΟΓΘ ὨΔΙΏΓΘΙΠΥ ἰὸ θ6 υπαοτείοοα οὗ ργοραγδί! ἢ 
ἴος (ῃ6 ᾿ουγου ἔμδη οἵ τἱβίηρ ἔλομι βίθορ. Τ]ιδὶ 
ΠΟΥ 8ΓΘ ἴο Ὀ6 80 ἰδίκθῃ 18 δου δηΐ ἔγοτῃ (86 (ΟἸ] ον πρ’ 
ψΟΓαβ, κ1πδἰ ] ΠΠΔῪ βοηὰ {Π66 8. 0ΧΥ,᾽ ἔγοπι ϑϑπλιο }᾿ 8 
ΟΔΙΙηρ ἰο 8.86.1] ᾧΡ οἡ {Π6 τοοῦ, δῃὰ ἔγοπι ἰ[6 πογάμ, 
ἐΔη4 ἢθ αγοβε, Ἀπα ὑπο γ Ὀοϊὰ ποηΐ ουὐ᾽ (οη {πὸ 
βίγοοῦ)  [1ἢ βρὶϊθ οἵ Ὁγ. Εγαμηδηηβ ἰπροηίοιιβ 

« της μι 3 3") ἰποίοδα οὐἠἨὨ ὙΞἼΝ, δηὰ 
ξ , ἄζυσα διυ ἀκ νιν 

οἷοθίης τοσ. 96 τὶ 9. Ὶ [Ἰησιοδὰ οὗἩὨ 2 Ἷ ἴῃ τοῦ. 
Γ ε δἴἷἕ -ἅ 

46---Τπ. 
{ ΤΠοτθ 8 0 Ὡθθὰ ἰο βυδοίἐλαΐθ ὑπ ΟοΥὶ ΠΩ) Π ΤΟΥ 

ἐὴο ΕοΙΒΙὉ ΓΔ. Βδίξομοσ : “Ὑὸ Ασουβαξίγοινονοὶ «, 

πὸ ἐγ δαβδιψονοὶ ἐ, 6 οἴϑη σιϊποῦΐ ΔῊ ἸΠΘΓᾺ] κἰᾳ" 
[πππαίογ ἰϑοϊίοπῖε ). 
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ἀοίδησοε οὗ ἰδ6 Ηδθ. ἰοχί, (86 τοδϊηρς οἵ 86 βορί. 
᾿88 το} ἴο τϑοομηπιθηα 1. [ὑ δοοοσβ Ὀδίῖογ 
ὙἿ 1} 16 ἙΠδγβοίοσ οὗ ΗΘΟΥΘῊΥ βίου 68) ὨΔΣΤᾺ- 
(οη (τ 1 ἢ ἀο ἢἷ8 'ῃ ἀοίδ:]τρ Βο] ον! θηὶ οἷτ- 
Οὐπηδίδ 068), δρτοοθ δοίζου υπῖ ἢ (Π6 ΒΤ Ρ]6, οὔ- 
)οεῦδνα παίυσο οὗ ἴδ ἰσαπαδοίξοῃ Ὀοίποθη βϑυλυοὶ 
δὴ 84] (8 ῥγχοίγδοίβα ΡΟ] 1.81] δηὰ γοϊἱσουβ 
Ομ ψοσβδίίοη θοίγοθη 86 ὑνὺ το ΠΑΓΟΪΥ βυϊίβ 
δα} 8 ΟΠΑγδοῖοσ, 88 ΤΡ 88 γ͵ὰ ΕΠΟΥ͂ [), δπα ΓΧο- 
ΤΩΟΥ͂ΘΘ ὕΠ|6 βοηθοὶ ἀἸ ΗΠ] σ]} προθβεὶ εν οἵ ΒΡ- 
ῥροϑίηρ (μαὺ (Π6Υ τοθα Ὀοΐοτο {π0 ἄατσα. (1 118 
δα οσουγτοα, 186 ΗοΡ. που] Βαγάϊγν πᾶν (8116 

ἴο τιϑητοι ᾿ξ; ΠῸΓ 18 ἐΐ αυϊΐο παίαγ] (0 ἰμ΄ηϊς οὗἁ 
{Π6 τυβίῖς γου 5840], νοασί θὰ τὶ (Π6 ψ41Κ ἀπά 
186 ΘΕΓΕΠΊΟΠΥ͂ οὗ {μ6 ἀΔΥ, 88 80 δχοϊ θα ὈΥ̓͂ ἃ ζΕῃ9- 
ΤᾺ] ΘΟ γθσβδίϊοη (1 τ ΒΙοἢ, δοσογαϊηρ ἴο 
Δ νοῦ, 27, ποι πς γ͵δη βδὶ α οὐ 8 οἱονδίίου ἰὸ 
116 [ΒΓΟΠ6) 88 ἴο 6 υη 806 ἴο δἰθορ ἷβ δοσυβίοσηϑα 
ζἶτηθ, δῃα 80 τἱβὶπρ Ὀοίοσο 86 ἀδύγη---θοΙῺ 6 {126 
βοίοσο, ἰδ που] βρϑηγ-- δὴ τοδί πηρ Ο [[6 
τοοῦ (1}} Βα 18 641104, ΒΟΥ ΘΔ ρ] οΥθα, Ὁ ἰ8 ποὺ βδ: 4), 
Οπ [86 οἶδβοῦ ἢδῃάᾶ, ἔμ6 γοδάϊηρ οἵ (Π6 ϑορί. ρῖνεβ 
ἃ. 5'10}6 δηα ὨδίυγΆ] Ὡδγσγαίϊνο: “δῃὰ 8 88 
ΚΡγοδα [Ὁ βδι] οἡ (με τοοΐ, δηὰ 6 ἰδὺ ἄοτη, δῃὰ 
10 σδῖηθ ἴ0 Ρ888 ἤθη ἴῃ 6 τηοτηϊηρ ἀδυποα,᾽)" εἴσ.; 
δΔη6 ψΒδίανοῦ συν θυμαί:0ἢ. ὙΓ88 ΡΓΟΡΟΙ υπάον [86 
Οἰγου Πα ΒίβΠΟ68. ΙΩΔΥ͂ 06 υπαογείοοῦ, ΤὨτγουρπουΐ 
1ΠπῸ Παγσγδίγα ἰΒ οοουρίοα τὰ} οδ]οοίνα ἔδοίβ, δά 
ποὺ τ ἢ} ̓μἰογίοῦ ὑβυ ΠΟ] 681 ἀοβου ΡΟ: 8, 88 6 
Βῃου ἃ ἀχροοῖ 'ἰπ 8 τηοάογῃ σοῦ. Τμὺβ υοὶ 8 
ψογὰ ἰ8 βαϊὰ οὗ βδιι6}᾽ 8 ἰδΌΟΥΒ δ ΟΠ {ῃΠ6 ΡΘΟΡΙΘ 
Ῥτγεοθαΐηρ {μ6 ρτθαὺ βορὰ δῦ τπλοϑοπιθηΐ πῃ ομΔΡ. 
Υἱἷϊ.; ὨΟΓ 1Β ἢ6 δἰβούσῃογο οὐδὸν βαία ἰοὸ ανὸ μιδὰ 
Ῥγίνδίθ σου γα 008 τ (ἢ ἢΐ8 ΒοῺ8, τ ἢ 580], ΟΥ 
ψ|0} Πᾶνα, Ηδ πιᾶὺ πᾶνα μιὰ (ἢς86, Ὀυὶ ἰΐ ἰ8 
ποῖ (Π6 ΙΩΔΏΠΟΡ οὔ [86 παγγδίννα ἴο τιθηιϊίοη [ἢ 61. 
-- Τκ.7-πῦν ον. 27. Αἥδ ἃ πλᾶὺῖκ οὗ Βοποῦ, ϑδπιυοὶ 
ΒΟΘΟΙΙΡΆΠΙ68 840], δῃὰ, σῃθη [ΠΕΥ σϑβομϑὰ {89 
ἜΧΙΓΟΠΑ ΤΥ οὗ (Π6 οἱγ, ἀϊγθοίβ ἶσα ἴο βομα {86 βοῖ- 
ναπὶ οἱ, ἰπ ογάδς ἔμαι μ6 πιϊρῃξ 6 αἴοηθ σὰ 
᾿ΐηι, πὰ ᾿ταρατγί ἴο ἷπὶ ἰη σοηδάθης1 8] ΟΠ Θ,Β8- 
(ἰοη τῆδὺ {Π6 Γογὰ ἢδά τονϑδὶ θα οοποογηΐηρ [18 
ἘρΡΟΙΒιαΡης ἰο Ὀ6 Κίηρ οὗ Ιδτβδο]. ΒΒ. ταῦ 
Βῇον, ἴη:66 πο νοτὰᾶ οὗ Θοᾶ.--Ὁρ  (ηἷδ 
ἰΐη6 μ6 μια βαϊὰ ποι ηρ ἰὸ Βῖπλ οὗ ἢἷβ ομοΐοθ 
88 Κίηρ. Το ἀθοϊαγαίίοη “1 ψ}}} βῆον 160 18 
πού ἴο ὃ υπάογαίοοα {πιὰ Ὠδοἢ.561) 88 16 “"ἴ3ο- 
ἴυ.8] [] Δ] τοηϊ οἵ {πΠδὲ ποτά, Ὀαὶ 88 [80 Ἰηἰτοάτϊιο- 
το δηὰ δῃηουποομχοηΐ οὗ ἰ5 οοηΐϊοηῖ. [ι 8 ηοῦ 
Το] αἰρα ψηδὺ ϑατηι6ὶ βαϊὰ ἰο 88], βῖποο ἐπδὺ 18 
δυϊἀθηΐ ἴσου {π6 ἱμπιτηράϊαίο! νυ ΤὉ] οί ηρ ἵδοῖ, (ἢ 6 
δηοϊηἰίηρ οὗ 840]. Τῆθ τσ μοἷθ ἢἰη ἢ σΠαρίου βοίβ 
ἰοστίδ {π6 ργδραγαδιίοῃ οἵ 3,411] ἴῸῦ (Π18 δοπηταηΐο- 
ὉΠ δηα δῃοιηιηρ, τα] Οἢ 6ΥΘ δὺ ἔγχεϊ τηϑδηΐ ἴοτ 
λύπι αἰοπε, δὰ οοηξτπιοά ἰο τη ΗΪ8 081] ὑο θ6 Κιηρσ 
οὗ Ικαγδοὶ. [Ι͂ῃ σαραγά ἴὸ {πὸ ργθοθάϊηρ οοηνογβᾶ- 
(ἴοηβ, ΟαἸ νη τομαγκβ: Οαοα 18 βαϊὰ ἴο ἢδγθ ἰῃ- 
βἰγιιοίρα ὅδ] ἰῃ ρμοοά [η16, 80 παὶ τ ἤθη ἢΘ ΟἈΠ16 
ἴο ἰμ6 [ὩσοπΘ Π6 ταϊσῇῃῦ ποὺ θ6 ἱρπογδηὶ οἵ ἢἷ8 ἀ.- 
(ἴοα, Ὀπΐ γοὺ ἴο Βαγα ἰγαϊηθὰ ἢ1πὶ ζτϑάυδ!}} ῦ, δπὰ 
ἱπαρρα (8 ροϊπὶ νου ΠΥ οὗ διἰἰθηϊ οι} ποὺ ΟΡΘΏΪΥ͂, 
Ὀαϊΐ, 88 1ζ πόσο, ἰῃ βθοσοὶ."} 

ἩΙΒΤΟΒΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΤΗΞΕΟΣΙΟΟΘΙΟΑῚ, 

1. Το ργεραταδίοηδ (ἴῃ οἷ. ᾽χ.) ἴὉΓ σαγτγίηρ οὐἱ 
{Π6 ἀἰνὶπο ἀθοίβιοη ᾿η σοίογοηοο ἴο ἰδ6 ῥίπσάοπι οὗ 
7αγδοὶ ἰο Ὀ6 ϑβίβ Ὁ] 186 Ἄδα ἰδὶῦ [Π6 ῬΤΟΡ ΛΕ 0 
τοργοβοηΐρα ὈΥ ϑαπειοὶ, 88 ἤοτΘ 180 [86 ᾿Ἰτωγηθάϊδίθ 
ογραη οὐ Οοά, ἰο ἐχεουίο (οὐ ρορίενα οοϊησηδῃᾶ: 

} 

᾿ ΄ 

ΤΗΣΕ ΕἸΈΕῚΤ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΑΜΤΕΙ, 

ὄτηδκο {Ποῖ 8 Κίηρ." [Ιη βδιυο δῃᾶ 
ἴῃ 18 δΘοπαπσὶ δῃα ἀϊδοοῦγθο ἰοσαγαὰβ 80} ἐρ οοῦ- 
ορηίγαίοα 1ῃ6 σοι ἱπδίίοῃ οὗ ὑνο ἐβοίογβ: αἰτὶῃθ 
τον] δίΐοη, τ βοὴ ἰαγβ Πο]ὰ ἱχτηπηθα δῖοι οὐ 186 
πδῤδκών, ὨΙΒίΟΓΣΥ οὗ [βσϑ6] 88 Μ6}} 88 οἵ 6 11:16 δἱἷ- 
ΑΓΒ Οὗ 8ὴ ὈΠΙΚΗΟΥΤΏ ΓἈΠῚ1ΥἹ, δὰ [6 Ἔβτ Π]γ-Βὺ- 
ΤηΔη ἴδοίου, ἡ ] Οἢ ΒἤοΟΥσα 1186] 1 ΔΡΡΔΓΘΏΙΥ δοςὶ- 
ἀθηΐαὶ δηά εὐἰνῖαὶ ΟΘΟΌΣΓΘΠΟΘΟΒ; Ὀαΐ δὲ {π6 βϑτη)δ 
πιο ἰ8 ὀχ αἱ Ὀἱϊθα [86 αδδοίιιίε οοηίτο! οὗ {πὸ ἀὐν!πο 
Ῥτγονίάθηοθ, πϑῖομ, ἱπάθρπάθηι!ν οἵ ᾿ιυπιδη- 
Θδυίἢ]ν νον δΔηα σο] δι] οΏ8, ΘΓ ΡΙΟΥΏΡ ΔρΡΡατοΏΓΥ 
Ὁπ᾿προγίδης πυπᾶπ δοοἰάθηΐβ πὰ {γ1γ14] οσςιΓ- 
ΓΘΏΘΟΒ, γαῖ, (0 βοοῦσο {π6 ἰρθοθὶ οπαβ οἵ ("οι μ 
Κιπράομι, δάνδηοοθβθ ΗΓΤΩΪΥ δπα βϑοῦγου, ᾿μουρ}} 
ΕΥ̓͂ εἰτουϊίουβ ψαγβ, ἰο ἴῃ6 δρροϊπιθα ροὰ]. Αμὰ 
(μΐδ ροαὶ 'β 1:6 Γοδ]ζαϊίΐίοη οἵ {86 ἰπϑοογδον ἴῃ ἃ 
ὩΘῊῪ ἴογπι, ἱπ {Π6 ἴογῃα οὗ (Π6 Κηράοπι, το ἢ 88 
βαθθα οἡ (86 δϑαϑοη αὶ ομβαγδοίοσ οὗ 16 ἰΠΘΟΌγΒΟΥ 
δηα 116 ομαγδοίοσ οὗ (Π6 ἰἰπηθ6, ἐπουρῃ 10 νπ'88 81η- 
ΠΥ ἀοιλδηαοα ὈΥ {π6 Ρ6ορ]6 ουὖὲ οἱ ΘΏνΥ οὗἉ [Π6 
ΒΡΙ6πάοσ οὗ ΤΟΥ ΘΠ ΕΥ̓ δηηοῦρ, 86 Ποδίμοῃ, πὰ ἀϊ9- 
Βδ δίδοι 00 ΠῚ} 1Π6 ᾿ην181016 ΡΊΟΣΥ οὗ ζεμονδι 
Κιηχάοι. 

2. ΤΏ οποῖσο οὗ 58] ἴο θ6 Κίηρ, δὰ (ἢς εἰγ- 
οὐμηβίδηοοβ τ βὶοῦ ργοραγοα ἴῃ6 ὙΔΥ 1ῸΓ ᾿ν18 οου- 
ΒΘΟΙΒ(ΪΟΏ δηα Δηοϊπίϊην, 88 161} δὲ ἢἴβ πιθοίϊηρ 
πὶ βδηθ6), οοηβίΣ δ 8, αὐυΐπα αοἱ Ἡ ὨΪΘἢ ΘΠ ΓΒ 
᾿τατ θη! ἰοὶν ϑίο (86 Ὠιἰβίογυ οἵ [β5γϑε], ἴῃ τ πο ἢ 
Ὑ6 Πηυδὶ ΓΟΟΟΘΏΪΖΟ: 1) ΤΏ οὐπαδδοεηδίοη οὐ αοά, 
ῬοΟΙΒ ἴο Βυμηδῃ ὙΘΆΚΏΘΒΒ δηα εἰ (Το ἢ, 88. 1 
186 βία} Ἰοηρίπρ' αἴξ ἃ Κίηρ, υγυβί βαῦθεγν [86 
ΡΙδῃβ οὔ Ηἰβ ργονϊἀθῃοθ), δῃὰ αἶθο ἴο {6 βϑειαϊηρὶῦ 
ΒΙ. 8 16 δὲ δηά τηοδΐ υῃϊτρογίδηϊ ουθηΐ οὗ μυσάδη 
116, τ ςἢ, 88. πόσο [ἢ Ἰοβὲ δ8θ658 δὰ ὅ40}᾽ 5 ββ σον 
ΔΙ͂ΟΣ (πότ, τησδὺ Ὀ6 [86 101] ἴο βοΐ οὐ Η]8 ργον!- 
ἀρηδ] χονοσημηθηΐ δηᾶ ὑΠ6 δοοοῃ)ρ]} θη τηθπὶ οὗ 
Ηἱϊβ ν ὙΠ Βουΐ τηοδηΐηρ ἴο θοὶ ἰοσἢ 8 
ΠΙΘΟ ΔΗ 108] [ΒΘΟΓΥ͂ οὗ ᾿πϑρὶ γαίῃ, 1 την Θχ ο]δῖτα 
ἢ Ηδιηδηη: “ον 848 Οοά ἰἰα Ηοὶγ ΟΠοδὶ 
βίοοροα, ἰο Ὀθοοπιθ ἃ ἰβίοσίδι οὗ (6 βιμα]]οαῖ, 
τηοδὲ σοί Ρ 06 ΔΗ ΓΗ ΟἹ θασίι, ἰὴ οσάθὺ ἰο σὸ- 
γ648] ἰ0 πιδῃ, ἰῃ 8 οὐ ἰδηρτιαρο, ἴῃ ἢἷβ οσσ Ὀὰ- 
δἰ 665, ἰῃ ἢΪ8 οὐ αΥΒ, (Π6 ῬΌΓΡΟΒΟΒ, {Π6 βθογοϑίβ, 
δῃὰ (ἢθ ὙΆΥΒ οὗ {Π6 [οἱ γ "ἢ 2) ΤΊ ἱπάερεπαάδηοα 
οὗ ϑδσίῃν δὰ δλυπιαη γείαξίοπϑ ἴῃ ΟΟα᾽ 8 οουπβοὶ 
δηἃ ἀεοα, βονσσαι, 'ἰπ {6 ἰδοὺ ἰμδὲ ποῖ ἃ ποίδὈ]6 
ταδ Οὗ 8 Ῥχοιϊηθηΐ (ἈΤΩΣΪ τῶ οΠοθοη ἴον. {Π18 
ΒΡ οΔΠΠ[}ἰπὴρ, ὈὰΣ δὴ πῃ κηογῃ τηδη, “ἴγοσὰ τ 0 
8118] 65 ΤᾺ Π}}}Υ οὗ {86 Βη141]65ὶ οὗ {86 ἐσ Ὀ66᾽ (ἰχ. 
21) πίῖμουὶ Ηῖο Κπον]οᾶρο οὐ ἀθαῖτο. 83) Οοα" δ 
7,526 σγαοδ 8 ποὲ οοπαϊοποά οὐ δισπαη οοπαιιεί. 
Οαἰνίη: “ΟἾΪΥ ὉΥ͂ ἃ βροοΐδὶ οχιἰθι[οη οὗ αἰνὶπθ 
Βδτδοθ αἰὰ 84] οοπιθ ἴο {π18 Εἷρῃ ἀϊρηΐίν. ΒγῪ 
Ἄσμοοδῖηρ ᾿ἶτη ἴτοστη {Πι6 Βι}81] 6 δπὰ τοδὶ ᾿πβῖ ρη}- 
βοδηὺ {πδ6, Ο0α ρΡυγροβοὰ ἴο ρ]οτγὶν Ηἰβ σσϑοο, 
δηά ὁἽχοϊυάς αἱ ἀρ 68 οὗ διοπαπ οοὔρεταΐίοπ.᾽ 
Ἐπὶ: “Θυδ)1ῆθα ἴον (Π6 σόγαὶ οδῖοθ, ἣθ ἀοϑα 
Ὠοὶ 866 Κ ἴο οδίαϊη 1; [ὉΓ ἃ στοδὶ ροοά, καϊηθά ὉΥῪ 
Δι] οἰοτί οὗ οπο- αἰ ἀοα Πυπιδη ἴηρ, σδ ἢ π6- 
γΟΣ ὈΘΟΟΙΏΘ 8 {76 06. ΑΠπά 0 1ΐ 15 ἃ ομασγηϊηρ ἢΐθ- 
[ογυ--- ον ὅδυϊ, βοηὶ ἴο ϑϑοὶς [86 ]οδὲ αβθοθβ, δἷϊοσ ἃ 
Ἰοηρ δῃὰ νη βοασγοῖ, δομηθβ, οἢ δ (ἰτὰ ἀδν, 8]- 
ποὺ ἀραϊηϑί ἰδ ψ}}], ἰο ϑδτημο], τοῦ 6 ΘΟΒΓΟΟΙΥ͂ 
ΚΊΘΥ͂, ἴο δὶς ῃἷπὶ δροαυΐ {ῃθιη, δηὰ ἱπβιθδα οὗ τ θη 
ἴο Τοϑοοῖνο ἔτοπὶ μἷπη 8 ἱηρήοιῃ. ΕΌΣ Ηρ, πνῆο 
ῬΌΓΡΟΒΕΒ 8 αὖ {18 {1π|6 ἴο ΘΒ. 80] 15ἢ}; [86 Κηράοιῦι 
10 [Β5Γ56], 88 8 ΓΘδαΥ ομόδθῃ ἢΐπὶ Ὀοΐοσα 6 Κῆονβ 
1, (Οεδοῖ. 111. 27, 28.) 4) ΤῊΘ ισίϑάοτι οἵ (6 
αἰνίηθ ργονιάθηοα, ψηϊοῖ 8ὸ συΐάθθ δηα ογἄοια 
αὐ Β66 158 0 Ὀ6 Δοοϊθη.4] δηὰ ἰγῖγ αὶ, (μὲ 1ὲ 18 
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εαὐδεσυϊοηὶ ἰο ΗΠ 8 ομ 8, δηα Ῥγοσῦγοβ {Π6Ὶ]} ΔΟΟΟΤῚ- 
Ρἰβδπιοηῖ, Οαὶνίῃ: “ ὙΥΠδῖ βοϑὴβ ἴο ΟἿΓ γθϑβΟῺ 
δοεϊάφηί, Οοα τηδῖκθα ἰπίο ἃ βρη {Πδὲ {Π|6 ΘΘΟΙΣΠΡῚΥ͂ 
Του ουΒ 16 ἰο Ὀ6 γοίδυγοα ἰο {πῸ δάση γαῦ]ο Ρ]8}8 
οὗ Ηἰ9 ὑγονϊάθηοθ, δῃὰ ἰβ συ ϊοὰ δά συϊάοα ὈΥ 
(οὐ δηάὰ, ᾿πουνῇ δραϊπαεὶ (ἷ8 οὐσ (που 
Ρῥιοίοαι. 83Δ] πδηάοσθ ὉΠΟΘΓΔΙΏΥ ἀγοιηά, δη4 
(κα ΟὨ]Υ ΠΟῪ ἢ6 88}8}} δηά (ἢ 8ε868:; τθϑδῃ- 
πο, Ὠϊνίης Ρτγονίάθῃοο, πο δα δἰ σοδαν ἀοίογ- 
τὐηραὰ δηὰ σονοαὶοὰ ἰοὸ ϑαμηυοὶ ἢϊ5 Ἰοἱ, ἀοθβ ποῖ 
8'θθρ. 8.0 41} (ἢοβὸ ἱποϊἀοπίβ δῃὰ ϑη ἀοΓ  ὨΡᾺ ΟΓΟ 
ΟὨΪΥ͂ ῬΥΟΒΘΓΒΙΙΟΩΒ δηὰ τηραϊδῖθ σϑυβο Ὁ ὙΠ ΊΟῆ 

ΒΟΟΟΙΡ ΪΒη6α Ηἱ8 ἀρδίμῃ οοποογηίηρ 5'Δ]. 
Βγ Οοὐἶ οτάἀβ πυηθηΐ 6 δαθὸβ γογο ἰοβῖ, ἴΠδὲ 
86], ἴῃ δοοκίηρ ἴμθηὶ, ταῖν δηὰ δδπι6]; Οοά 
ξαϊἀοά ἰπ6 ἰοησαθ οὗ δ18 ἐδῖπονς σῆθη Ηδ οοτὰ- 
τληδοά ᾿ΐπὶ 0 9Ὸ ἴῃ Βοδσοῇ οὗ [ἢ δϑβϑα; 10 88 
ΘΟ ργονϊάθηοθ ἐμαὶ ἀϊγθοίθα {Π6 βίβρβ οἵ 3:δ}] 
δ ἢ18 ϑογυδηΐα, 88 (ΠΟῪ ποηΐ ἴγοιω ὁη6 ρΐδοθ ἴο 
δηοίμογ, 1. ΟΓᾺΘΡ (0 Ὀτίηρ {Ποῖ ἰο βδηλιοὶ.᾽} 

3. Το ὡπαϊξίοτθιδ ὉΠάΘΡ τ ΐο δ] ηθ {Π6 ἑΐέο- 
ὁγαϊὶς δἰπο 85 βιοἢ οου]ὰ Πο]ὰ δηᾶ οχογοῖβο ἢἷδ οἵ- 
08 ἴῃ ἴσβϑοὶ, 838 ἵυρΊ ΟΠ} θοαὶ ἴοι ἴῃ 5.40} 8 ε[6- 
γα. ἴο [πΠ6 ἱῃσοΠΘ, γογο: 1) παέμγαϊ, ἴῃ: τοβρεεί 
ἴο δΐδ ΜΓ ΠΙΘΙ τυ Ὀ6 βιιοῦ, ἰῃ Ὀοαν δηὰ 
βου], 488 ΟΓΓΒΪΥ ἰο βυδίαϊη {Π6 τογαὶ οἴἶοο; 2) 

ὨΔΙΊΘΪΥ, αἰυΐϊπε ἐκοΐοε δὰ δαυϊρηηοθηῖ; 
“το τ1Ππ6 τηδῃ, ἴδ 6 ]6 ἴπ Ὠ]Πη86 17, {Π6 χτδοο δηα ῥγο- 
ἀεκιπαιΐοη οὗ οὐ οοπιθ8 ἰὸ ἢοὶρ πἷπὶ π ἢ ἰΐ8 
οοπρ εἴθ βἰσθηρῃ [ῸΓ (18 ΠΙρΒοδὶ οὗ 4]1 οδ Πρ, 
ἰο οοἰηρ εἴα μἷπὶ, τ ἢ (16 τραυϊγοάᾶ ΑἸ ΠΘ ΡΟΥ͂ΟΓ 
84 ᾿ιοῖν σοῃβθογδίϊοη οὗἉ τηϊηά, ἰηῖο (παΐ [ον ψῃϊςο 
[6 γ͵δὲ8 Πδίυσα ἰΥ ομἀονοά᾽" (Επα]ὰ); 8) λίδίογῖ- 
αὐ, σομπττηδίουν δίσηδ; ἴμποθα δ΄Ὸ ῬΑΓΓΥ εἰρτιβ 
ἴγοηῃ θγ (οὐ ἴῃ ἀοῆηϊία οοδυστοπορα, ἡ ϊοὴ διίθαί 
6 ΤΟΥ͂Δ] (8}} ἴο {86 ΡΦΟΡΙΟ, ρασίν (ἢ6 τηδη 8 ΟὟη 

ἀοοράα, πο δοοοσὰ 1 δα οομῆτστῃ (ἢ 6 ΓΟΥΑ] 
68}1; 4) εἰλύοαϊ, ἀὈΒοΙυΐς ἀορεπάρησθ οὐ (Π6 αὐ νιπο 
ΜΠ ἴῃ 4}} ᾿πουρῆί, ποσὰ δηὰ δοιΐοη ; (Π6 Κιηρ 
τηιδὲ κΠΟΥ͂ΘΣ Ἰογροΐ ἰπ6 θορίηηΐπρ ἤγοτῃ τη ΐο ἢ ἢθ 
ὅργασᾷ, δηὰ 80 στηβὶ ΔΙ ΎΤΑΥΒ ΓΟΙΊΘΙΏΌΟΥ (δὶ 8Π0- 

οΥ, ἴῃ6 Εἴογῃ 8] ΕΚ ηρ, 18 81}1] αῦονϑ ΐγω,---δηὰ 
[πὶ ΔΗΥ͂ ΘΑ ἢ] Υ ἰηρ οη Ὀ6 ἃ Κίηρ δίϊοσ [Π6 μοατγί 
οὗ 1ῃ6 Κί5 οὐ 8}} ἴῃ ΟὨΪΥ͂ 80 ἌΓ δ ὸ πόυΐα 
ἰοφεί ον πίῃ αοά, δὰ {πογοίοτο τ ἢ 411} ερὶ γἰ 4] 
π}1}8. (Ετν. Οεδβοῖ. 111. 25) Τὸ {18 Ἰουσίῃ 
οὐπα ἤθη βϑυητ6} 8 ποτ β γοίοστοα : “Α]} {μὲ 18 
ἴη ἴῃ γ Ποαγὶ 1 π}} κῇον [(Π66.᾽ 566 Εχροπίοη. 
1 δοοοιῃηΐ οὗ ϑαπιιοῖ 8 οοπαιιοί ἐπ ἰλὶδ ἐγ θοῖν 

ρτοραΤζαίίοπ 70 ἐδε ἐδριυδ᾽ϊδῆπιθηξ οἵ ἷπ0- 
ἐβιωδε ρενβοη οὐἠ βαιά οΠδγδοίογιζεθ ἴῃ 6 ῥσο- 
Ρβοῖ: 1) ἴῃ ἷβ ροδίξίοπ ἰουατβ αοὦ τι τοβρϑοῖ ἰὸ 
τιῖβ Ὀορίπηΐηρ οὗ ἃ δ ρῆδβο οἵ ἀδνοϊοριηθηὶ οὗ 
[86 {Ππροούδου : ὈΥ αἰγθοῖ θη! σἢὐθητηθηΐ οὔ {μ6 ἀϊ- 
ΥἱηΘ ἐπὶ τι 18 τουδὶ ἴο ἢΐπὰ ἐλαξ {π6 Κίπρ οὗ 
Ϊετϑϑὶ ἢδ8 δἰγοδάυ ὑθϑῃ σβοβοῃ ὈΥ αοάἂ (νοσβ. 1δ, 
16), τοῆο 18 οβοβθῃ (νϑσ. 17), δηα τολαέ ἢ6 ἢ88 ἰὸ 
ΔΩΠΟΌΠΟΘ ἰ0 πὰ ἰὴ (ἰοα πδηθ (γοσ. 27); 2) ἴῃ 
.ν18 οοπαά μοὶ αδ ογσαλ οὗ αοά ἰοπατνᾶβ (Π 6 ἀφαὶρταίρα 
Ἰήηρ, 56}, δῃὰ ἴῃ ἶπι ἰοτγαγάβ ὑπ Κίηράομι: ἢ6 
βεὴ; Τὰ ῬΓΟΡΑΓΕΒ ἷΒ τοϊμὰ ἴὸσ {π6 σον οῃ 
ΟὐΠοογΐηρ ιἷ8 ἕαΐιτα 08]}1πρ πο 6 ἢ 88. ὕο 
ΤΆΔΙΚΟ ἴο ἢϊτὰ ἰπ Οοα᾽Β βαηθ: ἰῃγουρῇ (Π6 αἰνίηθ 
ΕὨ] ἢ ὐοηπηρηΐ ἢ6 ἴα 8016 ηοΐ ΟὨ]Υ ἴο ἰηαίττιος ΐπὶ 
85 ἴο ἢΪ8 ΟΠ τα ἑββίοη δα ροαϊϊλο ἴῃ ἴδγϑοὶ, δαὶ 
Αἶδο, ΕΥ̓ ΤΏ68}8 οὗὨ ιἷ8 ᾿π οηβ᾽ ρα ργοβαρίηρ- ἈΠΌ], 
ἴο ἀεἸῖνον πἶπι ἔσοπι ἴῃ 6 ἰΟΥΤΟΓ ΘΑΡΓΠ]Υ οατὰ π ΒΙΘΝ 
δΠ1οἀ ᾿ιἶ8 πραγ; 1185 ἀφοϊαγαιίΐοη δθουΐ {μθ σϑοο- 
γοΓοά 8668 18 ποῖ ΤΩΘΓΟΙΥ͂ 8 ΘΧΒΠΊΡ]6 “οἵ δοοὶ- 
ἀδηῖ8] ργοάἀϊσώώομβ, τοσο [86 ργεβαρίτρ- Δ οΌ (γ, 

αἱ εἸοϊποά ἔγοιῃ 15 δί 168] αἱ τὰ, ὈΘΟΟΙΊ6Β βυ Ὀβοσυϊοηΐ 
ἴο [86 δΒυδ] οοῦδνε ἱπίογοϑι᾽" (Υποϊυοκ, δὲ γορλε-. 
ίεη, 2ἃ οὰ., Ρ. 14), Ὀαΐ 15. δὴ δἰοιηθηὶ ἰ (6 ψ ἢοΪ6 
οΥζϑη ρα οἵ (5 ἤχεὶ ργορμῃοίίς πἰβίοσυ οὗ (μ6 ΟἹ ά 
Τερίδπχοηῦ---δ)ὴ 6]ομηοηΐ ΜὨΐΟἢ ἷβ ἀρ οστ ποθ ὈῪ 
1Π6 ἀϊνίπθ ῬΌΓΡΟΘΘ 1 δι 6}᾽ Β ΘΟΣ ΤΠ οἈτοἢ ἴ0 
5.8] τοβροοϊϊησ 16 τηοϑὺ ὑγθοΐουβ ἴῃ [Αγ86]᾽} 
ΠΟ δ ἴο θ6 ἷ8: Υ͂ (Π}]18 ΘΟΙΠΤ ΠΟΘΙ Οἢ 
84 }}5 βοι! 8 (0 ἢ6 ὋΡ ἰηΐο 86 Ῥγθβθῆοθ 
οὗ πῖ8 αοά, {πδὶ ἴῃ Η18β ᾿ἰρῶῦν Πα τηΐρῃὶ 866 (ἢ 6 
ΒΊΟΣΥ οἵ ἷ8 ᾿ποοογϑίς οδ Πρ; ἰο Ἰοδὰ ἢΐπὶ ἴο {118 
Ῥοΐϊηῖϊ, βαιιθ6)} τημδῖ ἴγθα εἶδ Βο0] ἔσομαι {π 6 Ὀπτήθη 
Οὗ σᾶγὸ ἴῸῦ 6 Ὀοαδβίβ, αηὰ γϑίθαδο ἢΐπὰ ἔγομ 1118 
ἀσίν ἰῇ ΓΒ ἴο (Βοι; {π6 οογίδι Πν ὑπαὶ (ἢ 6 
888605 ΘΓ ἰουηᾶὰ (ἰνίον σονθδ]θὰ ἰὼ βδῃ)ι61) 
κᾶν 58] ἴῃ6 ἰηπνασα ἔγοοηθεθ δηά σϑοθρίϊυν 
ΜᾺ] 6} 6 ποραρα ᾿ῃ χοῦ ἰο δάνδησο βίορ ὉΥ βίθρ 
ἴο {π6 ποῖρῃὶ ἴο τ] ἢ Βαιμθο} ΒΒ πογάθ (νον. 27) 
Ιεδβά. Τὰ 1Π18 ργορμοίλο ργθάϊοιοη σΟΠΟΟΓΣης 
βοιοίῃϊηρ 8] οροῖμ ον οχίοσταὶ δηὰ ὑγἰν αὶ [188 ἴῃ 
(μὲδ οσοπηῃθοίΐοη 8 ἰμὴ δ 10 8] δηα ρϑυομο]ορῖοαὶ 
ἰταροσίδηςο, δηᾶὰ ἴβ β δβοσυϊθηΐ ἰο 16 οδ]οοϊνθ 
ὑποοογαιὶς ἱπίογεδί. [10 Ῥοϊοηροά ἰο 1π6 Σ 
πηοτηοηίΐϑ ἢ {Π6 οοηαποὶ οὗ ἴδ6 Ῥσορῃοὶ ἰονα γα 
186 διίυγτα Κίπρ, διηοῃρς π ἢ] οἢ 8180 6 τηϊβί γθοϊζοη 
{πδὶ πρίο ἢ 18. ᾿παϊοαίρα ἴῃ [π6 ψογάβ: “Α]] (Πδὲ 
Ϊ8 ἰῃ ΠΥ Βοᾶτί 1 Μ1}} ββον {Π66.) ϑαπηοὶ 
ΒΟΑΓΟΠοα ἰηίο 5.84} 5 ἱῇποῦ θοΐηρ ἴῃ ἰΐ8 ροοὰ δηὰ 
δά εἱάθρβ. 

ἩἨἩΟΜΙΠ,ΈΕΤΙΟΑῚ, ΑΝῸ ῬΕΑΟΤΊΟΑΙ, 

γον. 1. ΟΒΙΑΝΡΕΒ: Τῆηδὶ ὙΠΟ ἰβ ἀρερίροα θ6- 
ἴοσε ἴπ σου], ἀοα οἤοοβοβ δηὰ Ὀσίηρα ἰοσσασα, 1 
(ον. ἱ. 26 ρα.---  ογ. 88αᾳ. ΟΒΑΜΕΒ: Οοά πηδῖκθα ἴῃ 
Ηΐδ στοαὶ τηδίϊοσθ 8ὴ ἱπβῖρτιὶ βοβηΐ Ὀορίπηΐηρ.--- 
γεςΣ. 4. ΟΑΥΝΙΝ: ΗΟῊΝ ΜΟΠαΘΡΙΙ] δγὸ {Π6 νγβ 
οὗ αοὐβ νίβαου, νη ϊοὴ 116 [ΔΓ τοπηοία ἴσομῃ ἢυ- 
Ἰηλῃ Θχρθοίδιίοη. 8 866 ἤθῦθ ΠΟῪ πη ΐηρ ρῸ 
(λ6 ψᾶγβ οὗ Οαοά, βο {Ππδὺ ἐξ ΒοΘ πη 88 ὑπο σο ΓΟ 
ΟὨΪΥ͂ 8η ὑυποοτγίαῃ βαυΐηρ ἰο δηα ἔγο; δυΐ γοὶ σῖ1ἢ 
Ἡΐπὶ {ματα 18 δ ΤΑΥΒ ἃ Οἶθαν Ἰἰρῆϊ ΔΎΔΥ 1πῖ0 1Π6 
ἱπβηϊίο, ἀπὰ ψΠδὶ ργοσθθάβ ἔγουῃ Ηΐπὶ 18 ὭΟΨΘΓ 
οοηἤηΒοα δηὰ ἰογίυϊουβ. 76. ἀγδν ἔγομῃ ἰἢΐα (Π6 
Ἡ ΠΟΙ ΒΟΠπΊα ᾿θββοῃ Πα αΟα ᾿οδὰβ υβ ὉνῪ Ηἰβ παπὰ 
κα Βα τγοη, δα {Πδὶ τὸ βῃου ]ὰ δβογῖ θα ποι ῃΐης 
ἴο ΟὟΓ ΟΝ Ργυάθηος δὰ Ἄχουίΐοη ἡ ἤθη δὴν [Πἰηρς 
τοαὶ ὈΘΟΟΠΙ6Β ΟἿΓ Ρουϊΐοη. ΟἿΓ {πουρμί8 6 ΓῸ 
ποὶ ΟὨΪΥ͂ ἴδ: τοιηονϑα τοι) ἐμαὶ ὙΠ] Οἢ ΗΠ ΑΠΥ Παρ- 
ψηλὰ Ὀυΐ ἜΧΟΥ ΟΡΡοθϑά ἴο ἰί.---  ὁσ, 6. 5ΒΤΑΒΚΕ: 
ΔῺ ΒΒ αἀοΐηρ ἰΒ Ποῖ 1ῃ ἷδ ΟὟ ῬΟΎΤΘΣ, 8πΠὰ ὩῸ ΟΠ 6 

ΟΆ} ΤΥ ουὔΐ Πἷδ οὐ μοΐηρ.--- Εν ΘῺ ἱπεῖρηβοδηὶ 
ῬΘΟΡΙΒ οδῃ οἴϊθῃ ρῇνε ᾿ ΠΟΙ Θβοσο οοιηβ6]8, 2 Κα ἰηρα 
νυν. 18; υἱΐ. 18, ἤτηο βουνυδηΐ ἰθβδοῃηρ (Π6 Ππ|Δ8- 
(δῦ. ἴω π|Κ6 ΠΆΠΠΟΥ ΤΊΏΒΏΥ 80 ΘΙἑΠρηΐ ΠλΪ ὨΪδίοῦ 
ἢδ8 Ἰοδυῃθαὰ για γο Ἰ ΊΟῺ ἔΣΌΤῚ ΒΟΠῚΘ Βούνδηΐ ΟΥ 
Πθ]6 δοαυδϊηίδηοθ. ΤῊ ἸΟΥΪΥ Δ. οἴϊθῃ τἢ- 
ΘΟΠβοϊουΒ]ν γα ἰ πρ' ΟἾΠΟΙΒ ἴοσ ἸΟῪ εἰδίϊοη.--- ΤῈ. 
-- ΛΚ ον.9. ἘΜΈΟ, Το ΘΓ ΓΘ ΒΘΟΓΕ, ΤῸΓ Εἶτ ἢ 
γΟδο ηρ (Πα ν ΟΡΘῺ ΟἿΓ ΟΥ̓́ΕΒ, ἰο μῖνο υὰ {π6 Πρἢϊ 
Ἢ τὴ6 Κηον] οὔ (Π6 φίοσυ οὗ δῶ, 2 (ον. τ 6. 
--,Ο,ῬΓἡ. ΒΟΉΗΜΙΌ: ἕνεα [86 πηροίης οὗ θη, ὙΠ ΟΙ͂ΠΟΣ 
ἴοσ ροοὰ οἵ 601], 18 ἢοΐ 8 τηδίίογ οὐ οἤδησο, θυ 18 
αἰτοοίοα ὈΥ ἀϊνίπο Ῥτγονυϊάθποο, Αοί ν}}}. 29 βα. 
[Ννότβ. 3-8. ΜΑΤΤ. ΗΈΝΕΥ: Ηρτο 18: ἱ. Α τοδί 
ΙΔ ΓΙ ΘΙ ΠΣ ΠΌΤ 8Π}8}} ὈσρΙπηΐηρα. [11]. ΑἜ ὕρτοδῖ 
δνοηῦ τἼβῖης ἴΤῸΠ] 8Π18}} ὁσουστθηοοα, “Ρογαάγεη- 
ὍΤΕ Π6 οδῇ ΒΠΟΥ͂ τι. ΤῸ τ κα Ῥσορἤθον, {116 
ΚΊΟΣΥ οὗἁ [δγϑθὶ, βοῦῖνϑ 80 ἵθϑῃ 8 [ὈΓῚ 88 {Π|18, α1κ- 
ΘΟΥΟΓρα ἴοο Ρἰαἰην ὙΠ αὶ ΤΠΒΔΏΠΟΙ οὗἁ βρὶσχῖς (Π6 
Ὑ6͵Ὸ οὗ Νοίο, τροϑθὲ ὑρϑθοόρὶθ ποιὰ γαίμοσ 6 ἰο]ὰ 
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(δεῖν ἰὐσίαπο ἰμδη ἰο]ὰ ἐμοῖς ἀπ ; πον ἴο θ6 τὶ ἢ 
(Π4πη ΠοῪ ἰο ὑ6 βανϑάᾷ. [0 1ὑ ψόγὸ {π6 Ὀυβίποββ οὗ 
{πῸ τηθη οὗ ἀοά ἴο ἀϊγεοοί ἔου (Μ16 σθοόυθσυ οἵ ἰοβὶ 
Α86685, ἴθ ψουἹὰ Ὀ6 Τομβυ]θα τς τλοΓο ἔμβῃ 
1Π6Υ 86, ΠΟῪ {μδΐ ἰΐ ἰβ (μοὶν Ὀυδίῃθθθ ἴο ἀϊγϑοῖ [ἴὉΓ 
15 τϑοουθγὺ οἵ Ἰοβῖ βου]8.-- ΤῈ.] 

Ἄγ. 1-14. ὅ. ΠΙΒΒΕΙΗΟΡΕ: Τῆε ῥγδὶ ἰεϑί ἴο 
πο αοά δβυδ]οοῖθ Ηἰΐβ βοσνδηῖ. [Ὁ δ ὈΓΘΟΘΒ 
ὕπο πιαΐῃ ροϊηϊθ: 1) Υ̓ ΒΟΟΣ τ] οογίδ ἢ ἡδίυ- 
ΤΆ] ἰδ οπῖβ δηὰ δάνδηίϊαροβ το αοα 88 ρίνοη 
Βἷπι ἢ ΜΠὶ1 ἰὴ Βυμ}Υ δηά αὐυἱεὶ οραα!Θημοβ ἀο 
16 ποῦς δη)οϊηοα ὑροη πὲπι; 2) Υ̓ΒΕί ΠΟΥ πῆ θη 
ἢ15 τ ΟΥΪΚ ῬΓΟΥΟΒ 0861658 Π6 11] βϑοὶς 6 }]Ρ ἔγοπι [6 
ΒΟΥ οὗἩἨ Οοα.--Τῆς Μοοὶ Ηἰϊρσι αοά δρροϊη!β ἃ 
ἐεείϊπρ ἴον Ηΐα βογγδηΐ 85.8}}}; δη4 80 ὙΠΟΘΥΘΓ 18 
Βιι πη ἴο {86 βοσνΐοα οὗ αοα Κηον {πὲ [ῸΓΣ 
Ἀπ 4180 {Πότ πχπδβὲ Ὀ6 8 (οβίϊηρ.--- βθ εκ (Π6 
8Δ8665," βαῖϊα Κίρῃ ἰὸ ἢἷβ βοῦ 8]. “᾿Αμὰ 6 
ποηὶ }"---ποηΐ Β᾽]ΘΏΠΥ, Ἰογουδὶν, Βα ΡΙγ, οὔθ- 
ἀϊοηῦγ, ]}γ, ἰὸ εἶς ψγΚ πΒΙΟΝ 8 θἢ- 
)οϊποαά ὕροη πὶ, ἔγοπι ΕΡμγαῖπι ἰο 8}8118Π8--- 
πη οαγ θα, Ὀητο]υσίδηΐ, ψ] που ρτατα Ὁ], 4]- 
τπουρ]}ι 1 ψγδ8 ἃ στουῖκ ἰῃ Ἡ ΠΊΟἢ ὯῸ ρτοβίονρ ογραϊῖ 
85 ἴ0 θ6 χόοὴ (μη (ἢι8ἱ οἵὗἉ βά 6.10 ἴῃ ἰσ1Ἐ68.---Οὐἱ 
οὗ βοἢ Ῥϑόρὶς ἀοἄὐ οδῃ τρβῖθ βογῃοίϊηρ.---ο, 
ἔγϊοηα, 1 γοιι τ βἢ ἰο Ὀ6 {μ6 1, οτα  βοσυδηΐ, θυ θη 
ἐπουρσὴ οὰυ Ββῇου]ὰ παν ἰο ψαὶκ ἰῃ ὑκηονῃ 
Αγ8. 88] ἀϊὰ ποῖ βῃσιηἰς το {Π6Π}.--- οΥ. ὅ. 
Ἡὴν υκϑ ϑαιιζ 8 ἰαδον ἵπ ναϊπ ἨἯξπδ Πιδὰ ἰο πὰ [Π6 
Β6ΟΓ, {πΠ6 Ἰηδη Θχρογϊοησοοαὰ ἴῃ 1Π6 τᾶν οὗ (οάα. 
ΤΠ ναΐῃ βοοκίηρ, [Π6 βοσυδηὶ ψΠῸ ἔγβί βροῖκα οὗ 
ἐπ6 866 γ, (Π6 τρϑι ἀθὴθ γὴοῸ βῃονοα {Π|6 ΜΑΥ, 81} 
τηῦδί οοη ΣΙ θυ6 ἰονγαγαβ Ὀσηχίηρ ὅ8.] ἴο βϑοῖὶς 
ΒοΙρΡ ἴῃ 16 τονοϊδίίοη οὗ αἀοα. ἴον 1ἰ Βμου]ὰ 
ΟΟΟῸΓ ἴο 66 αἰθὸ ἱἐπδὺ ΘΥΟΣΥ ἰὨἸΠρ ΠΟΓΟ ΠΙῚΪΒΟΔΓ- 
τὶεβ, ἰπΠδὲ γοῦ ἃγὸ ποίμῖηρ, δηα γοῦ δἰσοδαν ἴδοὶ 
ἯΚα βαγίηρ ἴο γοῦν" Ὠοατγί, “ Οοπιο, ἰοῖ 1ὩΒ 50ὺ Ὠοτὴθ 
δραῖη,᾽" ὑποη ἴο ἰη 66 8180 ἴπεσὸ νν.}} ἀου 016 68 βοπθ 
ΟὮ6 ουἱ, “ὙὟΩΙ], ἰο τονοαίΐοη, ὑπδς ΤΩΔΥ͂ 
Κπου ἴῃ ποπάοτγῆι ὙΆΥΒ οἱ Οοά, οἡ πρϊοῦ αοὐ 
]Ἰ.Δ45 ΗΙβ8 βαϊπίβ."-ὖν αἷΐ ποὶ 1} αοά Η]πιρο 
βίορϑ ἱπίο ἐγ Αγ. Ενοη ἰο ὅδ} αοὐ 414 ποὶ 
Ἡϊπιβοὶῦ ϑροαῖ. Α βογυδηΐ 1; Ιηδί ἀθὴβ 
ἀγανῖπρ παίοῦ βμονθα [ἢ}8 ΔΥ. 806 ΒΟΥ βιβοοί ἈΠ 
δὰ ΒΡ ΡΙΥ (ἀοὰ σδιιθοῦ 4}} ἐμαὶ ἰ0 ΟσΟΙΓ, 88 1} 
ΜΟ͵Ο, Ὑἱιουἱ ποῖδο πὰ ργοαρ. πα Οοἄ οὔτ 
ἸονΥ δηὰ αὐυἱοὶ σμοοθοθ 880 [Ὁ. δ18 ἴδοὲ αυΐθ 
Ἰονγ, βηδαν ψαγβ. [οτα. 1-10, Τῆς γοιμᾷ ο; 
ϑαμΐ: 1} ΗΣ ὙᾺ3 ΤοΟΔγοα ἴῃ ρμοοα οἰγουτϊηβίδησοβ 
(νοσγ. 1); 2) Ης νψδβ σϑι λυ 8 0}6 ἴῸΓ [18 ἱ βί8- 
ἴυτο δῃα τϑην ὑὈδδιν (νοῦ. 2; χ. 24); ΟΥν αἷοί 
χυαβίϊο, 11|1|6 δοα πδ᾽ηϊθα Ὑ}Π Τηδίίογα 8 ΓᾺ 
Βομ6 (γογ. 6); 4) ΤΟΥ] οοπδϊἀογαῖο οὗ ἢἷβ ἴδ- 
πο. 8 186 ]]ρθ (τνογ. 5); δ) ΒδαῪ 'ὸ ἴδκο δάνίοθ 
(νον. 10) (Ηἔασ,σ,: ἘΠῸ σμἱοῦ ργαῖβο ἰθ ἴο Ὀ6 80]6 
ἰὸ χίνϑ χοοὰ δᾶνίοθ; (μ6 ποχὶ ἰβ ἴο ἰδῖζο 11); 6) 
ὝΟΙΥ πιοάοδὶ δηαὰ οουτίδουβ (γογ. 21). -ἢ 
1Π|666 Ρ]οδβιηρ ἰγαϊία ταϊχῃϊ Ὀ6 σοι ρδΙοα 189 ὁ})8- 
ΤΑΟΙΟΓ οογτιρίοα ἰῃ ἷδ ἰδίου γοϑῦθ ὈΥ Ὁ 6 ]Θν]ὴρ; 
ἀἰϑοροαϊθηοα ἱοναγὰβ αοά, ὮὈΥ 7οαἰουβυ, ὈΥ͂ (86 
ΘΧΘΓΟΙΒΘ οὗ ἀθβροί!ο ΡΟΎΤΟΥ, εἶς.) απ δὲ ἜΥΟΙΥ μοϊηῦ 
1δοσὸ που]ὰ "6 υδοί] Ἰθββοηβ.--- - ΤῈ. 

εν. 16. ΚΞΤΑΚΕΚΕ: Ενοῃ ἰμοβο ἐπΐηρα πῇ ϊοῦ 
ΔΙΪ96 ἔγοιῃ {6 ἴγθα Ν1}1 οὗ σγδῃ, δηα ΔΡΡΘΆΓ 88 ᾿ἢ 
ΠΟΥ Παρρομοθᾶ ὈΥ οἤδῆσο, 16 ὑπάθγ ὑπ βϑογοὶ 
Ῥγονϊ ἄθηοθ δηᾶὰ ρονοσημθηίΐ οὗ αοα. Ὑ-]] 18. ἱΐ 
ἴμθὴ ἴῸΣ ἴμοβθ ἯΠΟ ἴῃ (81}} δηὰ ἰγαπαῦ! ν ρῖνο 
1Βοζηϑαῖνοθ ὕΡ ἴο αοὐ δ ρυϊάδηοο (ΡΒ. ΟΧχχιχ. δ). 

ΤΗΕ ΕἸΕΒΤ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΑΜΌΕΙ, 

--͵Ἰλι,: Τῆο ον οὗ αοὐα᾽δ Ῥχγονιἄθῃσθ δθ68 ποῖ 
ΟἿΪΥ 81} ουγ ἀθθά8, Ὀυΐ 4|80 811 ΟὟ πιονοηθῃβ ; 
Ἧ6 ὁΔ 5Ὸ πΠοππογο πιμουϊ Ηϊπι; Ηο Ὠυμθοῖβ 
81} Οὔγ βίορα (Ρεδ. οσχχῖχ. 1 ε4.).-ἰ  ογβ. 11-17. 
ΤΙ δυρογηδίαγα! οοὔρογαιηρ τι} (6 πδίυγαὶ, 
ὅδ}, ὈΥ παίμγαξ τηοδηκμ, ἱδτουμὴ [6 οοῃΐτοὶ οἵ 
Ῥγονίάβῃοο, 8 Ὀτουραι ἴο ϑαιωιοὶ, ΤῸ δδ8 ὕθϑη 
διρεγπαίωγαίϊψ Ῥτεραγθα ἰὸ τεοεῖγα δηά ἱμείγυοι 
τὰ. 80 πε ἀν ἀὐβερα Τὰ οἵ Ῥτγονίάοηοο υμὶὶθ 
ΜῚ ἢ (ἢ6 ἰοδοβίηρθ οὗ τονοϊδιίίοη δηὰ οἵ ἰΒῈ Ηοὶγ 
ϑριτὶϊ, ἰο ΒΟΥ πιθὴ {86 ὶγ ΠΕ ἈΠῸ {ποεῖν ἀοφβίΐηγ. 
-ΤΕ.7-- ν εν. 21. ΟΒΑΜΕΕ: ΗυμΩΠΥ ἴδ ἃ εδυ- 
{Π{8] νγίυο : δῃὰ μα ψἤοσι Οοα οχϑὶῖβ ἴο βοποῖβ 
ΒΒου]ά (μϊηὶς οἴθη οἵ τμ6 ἀπδὶ ἴῃ νμίοει μ6 θΟίοτΘ 
ἸΔΥ, δῃὰ ἔγοπι γι ϊο ἢ 88 ὕθβη οχδὶ θα (ῬΡβδ πὶ 
ΟΧΙΙ. 7, 8). [Βᾷαχὰ2͵,: Ηον Κἰπα!]γ ἀοι ὅδπηα6] 
βηϊογίδιη δηὰ Ἰην16 ὅδ], γοί 1 γα8 6 ΟὨΪΥ {πὲ 
βμοιαὰ γοοοῖνο πστοὶρ ὈΥ {π6 ἰαἴαγο σογϑιν οὐ ΒΔ]. 
ὙῈο ψουἹὰ ποὺ μανὸ Ἰοοϊκοα {μπδῖ ταὶ ϑδιηθοὶ 
Βῃοι)ὰ μαννα διμλιιίδίθα γαΐμοῦ (Π6 ρΟΓΥ οἵ [18 
γΟῸΏΩ σἶνα], δηἀ δδνα Ἰοοκοα ΤΒΌΡ ΒΗΪΥ ἀροὴ 
{Π6 τη8ὴ ἰδὲ βΒῃου]ὰ στὸ ἷπ οἵ διἷ8 Αἰ ΟΣΩΥῪ 
--Τκ. 
ἜΡΞΗ ΒΙΒΙΚ: ἼΒοὴ Οαοά δε σμποβοῆ ἃ μηδ 

ἴο ᾿οὶρ οἴποση, δῃὰ ἢ τὴ ν Κηον [ἰτβο] δ, πο- 
Ὠϊηρ σϑυβο8 ΐμὰ δ οἢ ἩΟΠΟΘΙ ἈΠ Δι) ΖοΠπΊοηϊ 88 
ἃ Γονο]αιίοη οὗ (ἀοῇ᾿β ρυγροβο σοῃοογηϊηρ ἴηι. 
Τΐδ ἀϊβίσυβι, ποσγονογ, ἀοθβ ποῖ ρμυὺ 8Δῃ οῃα ἴο ἢ18 
οὐθαϊοθηοθ ἴο (86 πὶ}} οὔ ἀοά. ἘῸΣ (6 πιοῖὸ 8 
Τ8Π 8 οοην  Πορά οὗ ἢ18 οὐσ Ποί ρτ 688, 80 πηποὶλ 
(86 ΠΟΓῸ β ἢ 8180 δον ὶποοα οὗ ἴΠ6 ρονογ οἵ (οά, 
85 πῃ 6 ΟἿ ῬὮΟ 8 |κ68 ἜΥ̓ΘΓῪ ἰμἰηρ ουἱϊ οὗ ποϊπῖηρ. 
--ΧἈΥ̓́ογα. 26, 27. 880} τουδὶ ψαὶῖΐ ρδύ θην 1{1}1 οὐ 
βῃου]ά ὑτίηρ πἰπι ουἱ οὗ οοποοδὶτηθηὶ δηά τᾶ Κθ 
τ τηδηϊΐοαὶ ψἢὸ πα ψ8β. ἕο εἰόου]ὰ Μὸ 8180, ἱἴ 
(οὐ μαβ Ἰθηὶ υβ ρὶ δ δῃηὰ τίβῃθ8. ἰμοτὴ ἴο σοπλδὶῃ 
οοποραϊοὰ ψὰτἢ 8, ποῖ Ὀ6 ἀἸΒρ οαθοα αἱ 16 [δεῖ 
{μδ8. [ΠῸΥ̓ δ΄ οὶ γϑοορτιζοα, δηὰ {παῖ νὰ σοΐ πὸ 
ΤΟΟΟρ Ιοἢ δηά Δαἀπιὶ ταί οη ΤΟΥ ἔμοσα, Ὀυϊ χυΐοῦ! 
ψαὶῖ ἈΠ] ἰἢ6 1οτὰ ΗΠ βο] Γ᾽ δ 11 βοθιγοίῃ ΕΠ 1 πὶ 
δα σαγτὶοβ ἤσί ον 186 τηδίίοῦ δ Πδ8 Ὀορυπ, δπὰ 
τ 86 Γ ΡΟΘΉΓῸΒ [ῸΓ ἰἰ ΤορΌπΙγ δῈΣ Δη4 ΓΟΟΟΙΉΣΣΟΏ, 

--Τῆυ Οοά οἥδῃ ἀ68}8 ΤΟΠαΘΓΆΠΥ ψὰι ἢ υκ, ἘΠ θα 
ΗΔ βὸ ἴοθβίϑ οἿσ απ} δηὰ τηοαοδίγ, δηα 50 
Ἰοδβ 18 οἡ Η}8Β τδυβ, [πὶ ΟἿΓΡ Γοαβοὴ σδηηοῖ ΟΟΠ}- 
Ῥτγομοηὰ ἰδομι. ΤῊ ῥορίπεϊορε οὗ Ηἰδβ πλαίίογβ δ.Ὸ 
οἴδθῃ βὸ ἱπείμτ βοκηΐ δηα 1{{{|6, ὑπαὶ ουὐπαγα! Υ 
πο μῖπρ ἄρρθᾶτθ Ρυΐ στοδὶ ποδκηθβα, δα ἀθθο- 
Ἰυαΐοῖὶν ποίιηρ τοδὶ δῃὰ ποπάογα! οΟμο8 ἴογ- 
παγά, 'ῃ οχάον [μδὲ γ0 ΤΩΔῪ ἐραγη 0 λορε αφαϊπϑὲ 
ὅο 
ἐν οξὰ 15-27 54. ῬΙΒΒΕΙΨΗΟΡΕ: Τ7ῆε οαἷ ἰο ἐδδ 

ϑεγυΐοε οὐ Οοα. "ζης Ὠϊρίοσυ οὗ 840} 8 03}} Ὀσίηρβ 
Ὀοΐοτο ΟἿΣ ΘΥ68 [ἤτοα ροϊπίθ: 1) παῖ δῇ δρυπάδης 
Ὀ]οβαίησ ἱμοτα 18 [ῸΓ οὐὈϑάϊθηοο---(ἢ 9. 681} ἰο {πο 
βοσυΐοο οἵ αοά: 23) Υ̓ μαὶ ἃ ζγοαὶ ἀδῆρογ 1165 μιὰ 
ἴῃ (18 Ὀ]οϑϑίηρ--ἰ41]6 56] -οχα]ιδοῃ 156 οὗ 
(εἶμ 6811]. 8) Τὸ ψμδὺ 4 Ὀ]Θββοα δ|}}} 688 (86 ἀδΔῃ- 
561 Ἰοδὰβ πο ογθγοομηο---ἰο ργόραγδίΐοῃ [ῸΓ [ῃ6 
οΔΙΠπρ. [(ὐοηϊγϑβὲ 888] {86 ἱπξ δηα 840] (86 
δΡΟΒΙΪ6. ΟΒΡΒΎΟΒΤΗ: 80] [86 Κιηρ 8. ΟἿΓ 
ΜΑΓΐης; ὅ'δυϊ (ῃ 6 Θροβίίθ 18 ΟὟ θχϑηρὶθ. ΤῈ 
ἴοστοοι βῆοτβ μὸν στοίομοὰ τωδὴ ἴθ ΗΓ δ ἰδθοσβ 
ἴῸΣ [ιἷβ οὐπὶ μίοσυ, δῃὰ { Βα 18 νσιίμβου! Οοα᾽ε 

, [Π6 Ἰδεξΐον, μον Ὀ]οββθα ἢ 8 1 Βα γε]θβ ου 
8 ὅτδοα, απ Ἰἶνοθ δηὰ ἀΐοθβ ἴον Ηΐβ αἴονγ.-- 

Αοοὰ ἰταΐπβ οὗἩ ἱμβουρῃῦ ἴον βου πλοῦβ δγα ᾿παϊσαιοα 
δῦονα ἴῃ ΗΙΒΤΟΒΙΟΑΙ, ΑΝ ΤῊΒΟΙΟΟΙΟΑΙ, Νο. 2 
διοὰ Νο. 8.--ΤῈ. 
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ΞΕΟΟΝῸ ΒΕΟΤΊΙΟΝ. 

ξ6 1 Ιηἰστοδυοϊίου ἑμῖο ἔθ Ἑΐζογαὶ ΟΞοΟ. 

ΟἜἼΔΑΡΤΈΞ Χ. 1-27. 

Ι, ϑυαὶ αποϊπέοα ὃν ϑανηιοὶ. ὝΜ εν. 1. 

1 ΤῊΣΞΝΝ [ΑΧ0] ββδιμμε] ἰοοκ 8 νἱαὶ οἵ οἷ], αηὰ ρουγοί' ᾿ξ ἀροη ἷθ μο6δά, δῃὰ Κἰβθοά 
Εἶπα, δηὰ βδία, [δ ὑ ποίἦ Ὀϑόδῦθο (89 Ἰωογὰ [9ϑ ον }]} μαί δῃοἰηὐοά {Π66 ο Ὀ6 ὁ Ρ- 
ἰδῖῃ [ΡΓ] 66] ΟΥ̓́ΘΡ δὶβ ΠΟΥ 8 Π06 ἢ 

ΤΙ. Τῆε ϑδῖρνε οὐ ἐδε Τιοίπα ΟὈηβεπιαδοι, οίοεπ ἰο ϑαω,. Ὅτε. 2-10. 

ῶ2 ὝΈΏεΩ ἰδοὺ δτὶ ἀοραγίοα 1] ἴτοια πιὸ ἰο-δΥ, ὑΒοη [οηι. {μ6}}] ἴμοὰ 886]: 
ν βηὰ ἔπο τὴ ὈΥ ἔδοθο] Β δορυ]οῦγα ἴῃ 186 ἔ τῖε οὗ Βοη͵διϊη δἱ ΖΩ] ΔῈ ; 
δηα (ΠοῪ Μ1]] ΒΑ Ὺ υπΐο [[0] ἴΠ66, Τη0 δ8θ68 ΒΟ (ποὺ πιϑηἰοδὺ [0 βθῖκ δτὸ ἰοιιηὰ ; 
δηα 10, {δγ λίπον μδίμ Ἰοΐν [86 οαγοὺ οὗὨ [80 85θ68, ἀπά βοστουθίῃ [ὉΓ γοῦ, βαυΐῃρ, 

ὃ  μαῦ 884}} 1 ἀο ἴὉΓ ῺῈΚ βοηῦ ἸΤμοη [4.167 ἰδοὺ 881} γὸ οἡ ἐογσνατγαὰ ἴσοι ἱῃοηςρ, 
δῃα ἔδμοὺ 586]0 οοπιο ἰο (86 ρ]αίῃ [081{]" οὗ ΤΑΡΟΥ, διὰ ἴθογο [η.8. (ἢ γ66 τη 6] 584}} 
τηϑϑὺ [866 [δ͵τθ6 πιθῃ [0π|. [ΓΘΘ Π16}]} ροΐηρ ὉΡ ἴο Οοά ἰο Βεοίδοὶ, ομα οαυγγίηρ [8166 
Κι48, δῃα δῃοίθοῦ ΟδΥΥΥηρ ἑῃτοοῦ ἰοᾶνοβ οἵ Ὀγεδα, δῃα δῃοίμ ον ΘΒΥΓΎςΣ ἃ ὈΟ(]6 οὗ 

4 πὶμο. ἀμπὰ {Ποὺ Μ1}} βαϊυἱθ [μ66.5 δὰ γίνε ἴθ ὕπο ἰραυό8 οὗ Ὀγοδα, νοῦ ἰμοὰ 
δ Β84}0 τϑοοῖγε οὗ ὑοῦ βδηὰβ. Αἴἶοσ [δύ ἱμοὺ βῃ8]: [π}}0}] οογὰθ ἴο 86 Ἀ}}} οὗ Θοἀ, 

ΜΌΘΓΘ 18 {η6 ραγτίβοῃ οὗ {μ6 ῬὮΪΠἸΒΌΏ68;5 Δα 10 Βῃ}8}} ΘΟ 6 ἴο Ῥ888, ψ θη (ποῦ τί 
οοταθ {μι 186 ᾽ ὕο [89 οἰτγ, [Ὠδὺ ἐβοὰ 88] [Ὑ7}}0] τοϑϑῖὶ ἃ Θοαρϑῃν οἵ ρχορβοίβ᾽ δοπιῃρ; 
ἄοττι ἔγοια {86 ἷσῃ ρ]δοθ, σιν [ἴπ8. δα μοΐοσθ {6 ῃ}, οπι. ψ10}} ἃ. Ῥβϑ] ΙΓ δὰ 8 
ἱδῦτγοί δῃὰ ἃ ρὶρε δῃὰ 8 ἢ Ὀοίοσα (Βοῖ [οπ|. ὈΘΐΌΓα {πο}, δπὰ δων 888}} ρτο- 

6 ΡΒΕΒΥ [ὕτὸ ΒΟΤΤΠΒΊ: Απὰ {πο δρί γι οὗ ἰλ6 1ογὰ [Φ6 ον }}} Μ1}1 ΘΟ θ Ὁροη {Π|66, 
8ηα ἴδου 88810 [ὑ1}}}] ῬΤΟΡΏΘΘΥ τ] [8 6πὶ, δηα Βῃ δ] [110] Ὀ6 ἰυτηοὰ ἱπίο δῃο ΠῸΓ 

Ἴ Ὥδη. Αμπά ]οί 1 Ὀ6 [οη|. ἰοΐ 1 6], Ὑ ὨδΏ {Π686 Βῖζῃη8 δγθ οοπθ υηΐο 866, ὑμδΐ [ὁηϊ. 
(8417 ἰοὺ ἀο [ἀο ἴδοιι] 48 οσοδβίοῃ βοῦν πε [δδΐ [ΠΥ πδηα πάρι] ; ἴον Θοα"9 

8 ἰβΒ ψὴ ἢ 866. Απά (μοὰ βμδ]ύ ρο"" ἀονῃ Ὀδίοσθ τὴ ἴὸ ΟἿ͵ραὶ, αμὰ ὈθΠο]ὰ, 1 5}}} 
οοηθ ἄονῃ υὑπΐο ἴδ 66, (0 ΟΥ̓Υ Ὀυχηῦ ΟΠ ΥΏρΡΒ, πα ἴο βϑουιῆσθ βϑουῆοοβ οὗ ρϑϑοθ- 
οβδυϊηρθ; βαεύϑῃ ΟδΥ8 β.8]0 (ποὺ ἰδυσυ 111 1 οοπιθ ἰο (866, δῃὰ ΒΒΟΥ ἴΠ66 πμδὶ 
ἰδοὺ 808}} ἀο. 

9 Αμὰ [1 ν88 80 [οᾶπιθ ὑὸ Ρ838] {μαὲ, ἤθη μα δὰ ἰυτηθα ἢΐδ Ὁ80Κ ἴο ρῸ ἵτοτα βδιμμοὶ, 
αοά γμαγνθ ᾿ΐπι δῃοίμον μοατί; δῃὰ 411 ποθ β'ρηῃβ οδῃιθ ὑὸ ρ888 ἐμαί ἄδυ. Απά 

ΤΈΧΤΟΌΑΙ, ΑΝῸ ΘΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

1 [γογ. 1. ΠΣ αὶ. Ἰτηρί. οἵ ᾿γ".-- Τὰ 
με [τς 1. Οπ {πο δορί. ἱῃβογίίοῃ ἤΟΤΘ 560 ἘΧΡΟΕΕΤΕ 
8 ΠΥ̓οσ. 2, 11. “Πα μα 6849 [9 εἴαὶν."--τα.] 

4 ΓΥσ. 8. ἼΧΩΣ το ἀοσϑα “ ὁαῖ " ὉΥ 8}1 {πο δῃοίϑθῃηςξ νοσγεΐοσια οχοορῖ Ομ], ὙΤῊΘ Εν. Α.Υ͂. ΑἸνσαν 5 ἐγ δ᾽ δὲθϑ 

" “ν]αΐη " (ἐποῦχῃ ἰὲ κίνοα ἐπ βίση δῦ τογὰϑ ΟΝ, ΠΩΝ, Ἔχω ΔΙΤΑΥΒ ὮΡ “ΟδΙκ " ΟΥ δοΙῃ 6 ΟΥὮΟΥ ὩΔΠῚ6 οἵ ἴΓγ66), 
-" ΚΣ --- 

ἘΡΙΕΓΟΠΗΥ {οἸ]]οπίης Τάγαᾳ., Πδοοηΐ, ΚΊταοἢ!. ὙΠῸ οτἰχίη οὗἩ {15 δον δὴ γθθϑυίηρ [8 ρΡογῆθρ5 ὑο ὈΘ ἐμ τον ἰἱῃ ΟΥ̓ 
ὁοΏΣ σα τὴ (856 ϑυτγίδο--ἰειη6--" ρ]δοθθ δοουσηάίης ἰῃ καγάθηβ᾽"--α “ Ρ]αίη "ἢ ΟΥ̓ “ῬΙαοθ δοοιυπαΐηρ 1 ὑγθ 68. 
θείης τοχκδγάθα ὧδ ΠΌΣΟ ρργοργίδαίο εἶδα δῊ “ο8}ς." ΘΓΒ ΓηἜκὸ ἐῦ Π6ΤΘ 8 ῬΤΟΡΟΥ ἢδιηθ, ἘΙΟΏ ἼΑΌοΣ.--.} 

δΊσνοτν. 3. Νοῖο ἐδ ἕογτη οὐ ἴῃ Η65. πυπιγοταὶ, τηϑδο. ἐπουρῇ ἐπ 6 δα ρϑί, 18 ἔθη. (7  681}}η.).--Τὰ.} 
4 ον. 4. Σ1Ὁ. “ δεῖς δἴϊοσ (ἢν Ῥϑοθ (ΟΥ τ] 8γ6)."--Β.] 
ΤΙΥΩτ, δ. (ΟΠ α]α.: “16 πὲ} Ὁ πηΐσῇ ἰθ ἐπθ αὐ οἵ δοπόνδη."- Τὰ.) 
[νον δ. 6} } δίβϑη ἰβῖζοδ ἐπί οἰδίδθ 88 βυ βὶ., ποὶ 8α].; ἐπδὲ ἴθ, ποΐ 88 ἀϑβουι ης [86 Ὦ1]} (ΟΣ, 88 δοζὴθ γοδὰ, 

ΟἸΌδ6δ}) οἵ σοά, Ἀπὸ δὲ ἱπάϊοδιίϊης α ρασί στ βροὶ ΟἹ ΟΥ̓ ὭΘΑΣ ἰῇ ὯΉ]. ΤῊΘ τοηδουίης “ Οἰθθδῆ οἵ αοὰ" (Βιδ. 
ἐγρωνοι ἱδ ΟΣῪ ὉΠ 508] δηὰ . δηὰ ἰ{ ἰΒ πο οὈ͵θοίίου ο [ἢ9 ΒΡΡΘΠΒΗΤΘ τοηοσίηρ ΠοσΘ ὑπδὺ [Π6 δϑῖηθ νυογὰ 
(αἱ δ ἃ ῬΙΌΡΟΥ ΠΑΓῚ6 οἰ δονῆογα ἰῃ {Ππ|8 ΟΠΔΡΙΘΥ (γο ΓΒ. 10, 26).--- ΓΕ.) 

3 ΓΥ͂οσ. δ. (μα].: Βορῃοσίῃ “ βοσί 068."--- Τὰ. 
ΤΟΣ. Ἵ 16 ΟἸΝΙα ΓΕΆΒΕΧΕ: “ἐῆρ ποχὰ οὗ ομονυδὴ "--8ὰ δρρο]]δίΐοη δ οἢ ἱβ ὉΒΌΔΙΥ οοτηραγϑὰ σι ἢ [ἢ 9 
οὗ ἐδ Νοὸν Τοϑί.-- -ΤῈ. : 

ιἰ ας. 8. Εγτἀ Δ ἢ ϑ 1 τὴ} Ἁ (Βΐ5 8 κϑῇογαὶ γοϊδιίτο οἰδῦδο: “δῃὰ πῆθῃ ἐμοῦ βοθδὶ. 866 [8 ἀἰϑουβϑίοῃ ἰῺ (9 
Ἐχροκ. δῃὰ [ηἰσχοὰ.---Τὰ.} 
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10 πβθὴ [ΠΟΥ οδπηθ {μι μον ὑο {π6 1}] [ὑο ΟἸθ68}}},.2} θ6Βο] ἃ ἃ ΘΟ ρδηΥ οὗ ῥτορβείβ 
τηθῦ Ὠΐπι, δπὰ (86 Βρίγι οὗ Οοἀ οἈπιθ ὕροα δἴμα, δῃα ἈΘ ΡὈΣΟΡἢ βιθα διηοηρ ἰδθηι, 

11 Απά ἰὐ σᾶτηθ ὕο ρ888, ΒΘ 4}} {μδ΄ Κπονν Εἰπι Ὀοίογοί πο ΒΔΓ ὑπ ὈΘ80]ὰ [πὰ Ὀδ- 
8014] 6 ργορμϑβιθὰ διροηρ (86 ργορμοίβ," τἢθῃ [ἢ 6 ῥϑόρὶθ βαὶ ἃ ὁῃ6 ἴω δῃοίβοσ, 
αὐ 18 [Π18 ὑπαὶ 'ἴ8β οὐ [Ὦ Βαὺ μ88 Ὠδρρϑῃθα}] υοἷο [10] [86 βοὴ οὗ Κι ἰδῆ ἢ [5 

12 ΚΕ'δ] 8180 διιοὴρ [86 ργορμοίβ ἢ Απά οἡο οἵ (86 Βδπι6 ρ͵δοθ δηβηθσγοα δηα βαϊὰ, Βυὶ 
[Απ4] ψῖιο ἴδ ὑποῖν᾽ ΤΑ μου ἢ ὙΤΒοΓοίογο ἰδ Ὀθοδιηθ ἃ Ῥυόν τ, [8 ὅϑυ] δ͵80 διθμοιρ 

18 ὑπ6 ργορβοϑῦ Απὰ σβθη δ δα τηϑάθ δ δπα οὗ Ῥγορ θυ ηρ, 0 Οδ1η6 ἴο {δ 6 
14 Βιργὰ ρ]δοθδ Απὰ δ} 5 8019 βαϊ ἃ ὑπο [10] μἷπὶ δπᾶ ἰο ἢϊ8 βϑοσνδηΐ, ΥΥ ΕΙΓΒΟΣ 

οηΐ γοῦ Απά 86 βαϊὰ, Τὸ βϑοῖκ [6 88868; δηα θη ΜῸ ΒΔῊ ἰμδὺ ὑΠ6Υ ΤΟΥΓΘ ΠΟ 
15 ψὮΘΓΘ,}6 πὸ οϑῖηθ [πῃ] ἰ0 ββιηθ}, Απὰ ὅδ} 8 ὑη6]6 βαὶά, ἴ6}] τηϑ, 1 ῬΧΑΥ͂ ἰδο6, 
16 πμαὺ βϑπλ6] βαϊά υαμΐο [0] γου. Απὰ ὅδυ] βαἱα υπίο [0] ἷβ ἀμοῖο, Εδ ἰο]ὰ υ8 

ΡΙΔΙΏΪΥ [οπι. Ὀ] ΔΙ] Υ 7" (μδὲ 086 δ8θ68 60 ἔουπά, Βαΐ οὗ [0 τηδίζοσ οὗ [86 Κίῃρ- 
οι, δ αμην β'ϑιαυθὶ βρδῖο, Β [014 Βῖτα ποῖ. 

ΠῚ. Το Ολοῖοο ὃν [οἱ. Ὕ τα. 171-21. 
1 Αμὰ ϑαιιοὶ 6816 (ἢθ ῥϑορ]ο ἐοροίμοσ υηΐο ἴμ6 Τωογὰ [0 Φοθονδῃ} ἰὸ ΜΊΖρΘΙ 
18 [ΜΙΖρ88}] Ἂἀμὰ [ἐη9. 6] ἩΗῚ υηΐο [00] δ ΘΒ] άγϑη οὗὨ ἴθγϑδοὶ, ΤὨυβ βαι ἢ [6 1,οτὰ 

[Φεἀδόνδ}} αοα οἵ Ιβγϑοὶ,  Ὀσουρηῦ Ὁρ [βγδ6] ουῦ οὗ ρὺ, 8ῃὰ ἀοἰ:νογοα γου ουὐἱ 
οὗ [8 Βδπὰ οὗἁ {89 Ἐργρίίδηθ,.} δῃὰ ουὖἱ οὗ [86 Βαμα οἵ 4}1 [ὧπ8. [86] Κἰπράοπηβ απὰ 

19 οὗ ὑμθμὶ [οπι. δῃὰ οὗἨ (μθ1}} (δαὺ ὀρργθββθα γοὺῦ. ἀπὰ γϑ ἴδνθ (μἰ8 ἀν γεὐθοίοα 
γοῦν αοα, νο ᾿ἰπ186}} βανϑα γοι ουῦ οὗ 841} γοῦν δά νογβι 108 δῃα γοὺγ ἐγ 0 Δ ΠΟ ΠΒ, 
Δῃα γο [οηἱ. γ16] ᾶνθ βα] ἃ υμὔο Βΐτα [ὁπ|. αηΐο δΐπι], Ναν ΠΕΣ δυΐϊ [ἐπ8. ἃ Κὶην 
ἴῆου 588}8}}] βΒοὶ ἃ ἰκίηρ [ογηι. ἃ Κ186} ΟΥ̓Ρ υ8. Νον, ἰπογοίοσο [πὰ ὩΟ], ργοβοηΐ 

20 γουγβοῖνοθ θοίογο [6 ἴοτὰ [96 ]ον8}}} ὈΥ γοὺγ ὑγῦθ8 δῃὰ ὈΥ γοὺγ ἱβουβαμᾶθ. ἀπά 
ΜΏθη [οπϊ. ὙΏ6Ὼ7] ϑϑπιθὶ ᾿δᾷ [ογι. ἢ84] οδυβοα 4}}1 [ἢ6 ἰγιῦο8 οὗἨ βγα6] ἴο οοῖιθ 

21 ὩΘΆΓ, [π8. Δ] (6 ἰσῖθθ οὗ Βοϑη͵δηνη 88 ἰϑίκοῃ. [7π6.ὄ ΑΔηΔ] θη [οπ|. τ ἢ 68] 
δ6 δα [οηι. ἢ84} οδυθοα ἐμ ἰτῖθο οὗ Βοιη)αμπιΐη ὑο Θοῦιθ ΠΟΒΡ ὈΥ ὑμοὶγ [Ἀπ|}}168 [ἐη8. 
84] [86 δ οὗ Μαϊγὶ [{π6 Μαιγ 65] γγᾶβ ἰδίου. Ὁ Απὰ 88], [δ 6 βοὴ οὗ Κι ἰδὲ, 
μέρα ὑκζὰ, διὰ σι βθη [ὁ0π|. 61] (ΠΟΥ͂ δουρῦ μι, [π8. Δ] ἢ6 οουἹἱὰ ποῖ ὃ 
οὐηα. 

ΙΝ. Τῆς Πηβίαἰϊαξίοη, ἵπίο (δὲ οναὶ ΟΙδοο. Ῥγοοϊαπναξίοη. Οτγεοπς. Ἐοναὶ Ηρ. είισηι ἰο Οὐαὶ 
1. Μαα. 22-27. 

22 ΤΡογοίοσο [447 {867 ἱπαυϊτοᾶ οὗ {9 τὰ [96 ον} τί μου, 1 [6 πδη βῃουϊὰ 
[που]Ὰ] γοὺ οοπηθ {μι {Π6..3 Απὰ {86 ΤΟΥ δηβπνογοᾶ [ΨΦ6μουδὴ βαὶα], ΒΟ] ἃ, ἢθ 

28 δίῃ Ὠ]α Ἀἢπιθ6}} [18 Β]446}] διμοηρ {δ βιυδ᾽ [υαρραρθ]. Απά {μ6γ σϑὴ δηὰ [δίομοά 
μι ΒΘΠ66; 8η4 ψ θη [οπι. 86} δ βίοοα ἢ διποηρ [86 ὈΘΟρ]Θ ὍΝ 8η4] Π6 τῶϑ 

24 ἈἸΡΒΘΥ [Π8ὴ ΔΩΥ οὗἁ [86 ρϑορὶθ ἔγομι ἷ8 βμου]άθτβ δθὰ ἀρσαεὶ Ἀπὰ δδιυοὶ βαϊὰ 
ἴο 41} ἐμ6 Ρθορ]ὶθ, 8566 γϑθ ἰπῃ ποσὶ {86 Τογτὰ [96 ἤονδ}} Βα οόβθι, ἔπι {μι 6 Γθ 18 

1 [γόογ. 10. ΤΊ)ο Ῥἴδοθ ἤϑγὸ πηϑηϊοηθα ἰβ δἱτηοδὲ οογίδίῃ!  ΟἸΌθδ., β80}᾽ 5 ρἾδοθ οὔ τοϑίάθιος, δΔῃ ἃ ΤΩΔΥ ΟΥ̓ ΤΩΒΥ͂ 
Ὡοὲ ὍΘ {π6 Β8π|6 νυ τῇ [ἢ 6 “ ἢ} οὗἩ σοὐ " ἢ γὙϑυ. δ.--- ΤᾺ. 

18 [γογ. 11. Εσατηδμῃ ἴδ κο8 ἐπ8 οἰδῦβο ἴο ὈΘ 8 ηποίδίίοη, Ὀπὲ (η6 ΗθΘΌ. ἀοθ8 ῃοὶ ἴατοῦ ἰη8. Ηδγθ ἐπ γοχὺ 
τοπαογθα “ Ῥγορῆθαν " ἰβ ΝΡ ΔΙ), νυ ]ὸ ἴῃ σόσα. 10, δ, 6 ἱξ ἰ8 ἩΪΏραθιὶ. Αοοογαάϊΐηρ ἴἰο Ὧτ. Β. Ῥανπο διε ίίῃ, ἐδ ἴοτ- 
ΤΟΥ ἱπαϊσαὶθθ ὑγ0 ΕΤΟΡΡΘΙ 68] αἱΐθγϑῃοο, ὑΠ6 Ἰαςου ΤΩΘΓΘΙΥ δοϊίηρ [86 γαγὶ ες 8 Ῥτγτορῇῆθι (Βαπιρίοι Ζδοίαγαδ ἴοτ 
1809, ἣν δ3-δ8); Ὀαὺ (15 ἀἰδεϊ οί οΙ πηδὲ ἢοῦ ὈΘ ργϑαβϑὰ ἴοο ζδι.--- [Ἑ. 

16 Γγαγ. 12, Βορί,, ϑυτ., ΑὐδΌ. ᾶγϑ “ Ὠἰμ ἔδυ ΠΟΥ; 500 ΕΓαΤΩΒΏ ἢ 8 αἰδουβδίου ἰῃ ΕΧΡΟΘ. ΟΠ α! ἃ ἤδ8 “τη θὲς τ85- 
το (Η140λ--ΤαὰἪἭο 
ὑ ον. 18. ΕῸτν “ ἸΕἢ ΡὈΪδοθ " (32) ΤΥ ΘΠ απ 560) πουἹὰ γοδὰ ἀΒΗΘΟΘΘΘΟΓΗΝ Κ“Ἤριδο " (Π2)-- Τὰ.] 
16 Ψργυ. 14. “Τὶ ἰἢον πότ ποὶ᾽» (ον Ρ. ὅθη. χἰἑ!. 86); [Πδἱ ἰ5, ἠοῖ ἰ0 ὉΘ Τουπᾶ.--ΤᾺ.] 
11 Γῦογ. 16. ΤΏ [π΄ Αὔβο]., ἔογ πὶ ἢ ἐῃΐδ δανοσῦ ἰ8 ἰοο ἀοδηίί6.--- ΤῊ.) 
18 ἴνϑσ. 18. ϑορὲ: “ὙΠῸ βαπὰ οὗ ῬΏβγβαοι, κίηρ οὔ Ἐμγρὶ,"-- ναγίβιιοι ἴου ({9 βαῖκο οὐ ἀϊδίϊποίῃθδβ οὐ δοσῦ"- 
.5-- Τ.] 

εἶ γον. 18. Οσηδύγισίίο αὐ δεπδυα: 186 Ἰε ηράοτηθ τοργοϑοιϊίηρ ἐποὶν ἱπδΔΟϊΪ δοίδ. ΤῊΘ Ῥασίορ. ἰ8 τωδὰθ ζηϑϑα. 
-- Τὰ. 
3 [Υγ. 19. ΤῊ ἰοχὲ 88 ὟΝ “[ο πη." Δῃὰ 8ο Ετατηδηῃ τοαάβ. 8ορί., Τα ϊκ., Βγτ., ΑΥΔΌ. τοδὰ κεν), “Αγ, --δὰ 

{18 ἰ8 γΤϑαυϊγοα Ὦγ [ἢ 6 ΤΟΠΟΥΤΘΕ 2. ἔπε. Α. ΨΥ, τοϑὰβ “(ο ἢΐπ|,᾽" δῇ ἰῆσθαι ἰπβοσίϑ (86 “ ὨΔΥ.," --ἰῆβ οομ! ηΐης 
1η6 το γοδάΐημβ, 80. ἴοο, (π6 ΟΠ] ἀ., να ϊοῃ, Βουθυθσ, ἤΘΣΘ ΡΑΓΔΡΏΓΑΒΘΒ: ἰηδίοδα οὗὨ “ τοῤοοϊϑα 6Θοα," 1ὲ ἢδ5 “το- 
Θοίθα ἐῃ9 ΒΘΥΎ]106 οὗ 6οα ̓" (10 ἀγοίὰ δρραγϑῃὶ ἰσγθύθγθῃ θ), δη ἃ τλδῖτθθ (ἢὴ6 ΡΘ600]6 ΒΑῪ : “ Ἶ 86 ποῖ βαγϑὰ, Ὀυὲ 
ἤοῦ 584} βοί,᾽" οίε.--- Τὰ. 

3. [Κογ. 51. Οἡ ἐπ Ἰῃδοσίοῃ οὔ ἐπ ϑορί.: “δηὰ ἐΠῸΥ οαῦδο {π6 ἔσο εν οἵἩ Μαίξασί ὑο Θοῦηθ ὩΘΔΣ ὉΥ ἱπάϊν ἀπ α 15," 
869 Βτάγλβηῃ ἰη ὑπ Ἐχρολ.-- Τα. 

Β [νοσ. 22. Το Η60. τϑϑὰβ ἢ ἴθ ΓΘΙΥ : “ Ἦ88 ΔῺΥ ΟΥΘΓ τΏϑ οοτὴθ ὨΠ ΠΟΥ Ὁ’ δηὰ βο Ἐγάτηδημ ἰγϑηῃβ)αῖθα; Ὀαὶ 1ὲ 
ὍᾺΒ ὈἈΠΏΉΘΟΘΒΒΘΣΥ ἰὼ δϑἷς δϑῆουδῃ ἐδίβ, ΠΟΥ ἀοθ5 296 νυ ἢ Β ΘΏΜΝΨΟΥ ΘΟΥΓΘΒροπὰ ἰὸ ἰδ. ΤΏΘ . ΘΟὨΐοτχηΐης [Ὧ6 
αϑϑίΐοη ὑο ἐῆθ ΔΏΒΥΘΙ, τοϑὰδ " ὙΠΘΓΊΘ [δ [ἢ] τηΔῈ 7" ψῆίοῃ, ΠΟΤΎΘΥΟΣ, σαπηοῦ Ὀ6 χοιίθῃ ἕγοζῃ ἴῃὴ9 ΗδΘΌ. Τ.ο πᾳ. 
οΥ͂, τοργθδϑηίΐδ {ἢ ἰοχί οὔ ἐῃθ ϑϑρί. σπὰ Ὑυ]κ., {πὸ τοτγὰ “ τηδη ᾽ ανίης ὑΠ6 Ατί ο]9, δηἀ (18 ςὐωσσιν ἰδ δρρζτουϑα 

ἐχ᾿ νι 

ὉγΥ ΤὨθηΐαβ, Βίδ. ΟὈπηηι., ἀπὰ οἴ ΓΒ, δη ἃ ορροβοὰ ΌὈΥ [ζ6]] αμὰ Ἑτάϊλδημη. 866 ἐῆ9 Εχροϑ.-- ΤᾺ. 
8 [γὸοτ. 23. 1,10, “ ρδοϑὰ οὐ; ὑσοδοῃϊθα ΠΝ αδασλω ὑδη ἀνὰ 
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ΒΟΩΘ ΠΠἶκ6 Πἷπλ διποηρ 4}1 (86 ρεορ]ὶοῦ Απὰά 811] 1886 Ρθορ]ο βῃουίθα, δὰ βαϊὰ, οἱ 
Βδυνθ [[οὴνρ [ἴν6] 106 Κίηρ. 

25 Απὰ δ΄ίδπ)μὶ ἰο]ὰ {86 θα 
δά Ἰαϊὰ ἰξ ἂρ Ὀοΐοτο (ἢ9 

{86 ηϑ πο ἶἷ οὗ (86 Κίηράοτη, δηα πτούϑ ἰΐ ἴῃ ἃ ὈοΟΙ, δ 
τὰ [Φεβονθ}}]. μὰ ὅϑδπιιθὶ βθηΐ 8}} [89 ρθορὶϑ νὰν, 

26 ΟΥΟΓΥ Δ ἴο μὶβ ποῦϑθβ. Απὰ ὅδ} δἰβο νηΐ Ὠοπλο ἰο ΟἸθθδἢ ; δηὰ ἰθθγο νι πὶ 
27 σὶϊῃ Βὲπι ἃ θα πὰ οἵ Ἰηθῃ,3 σῇοθθ μοαγίβ αοα δα ἰουομοα, Βυὲΐ [ΔπᾺ] [μ6 Ομ ]άτγθῃ 

οἴ Βοἰῖδὶ [οογίδίῃ τ] οἰ πλ6}η} βαὶα, ΗΟΥ 881} 1.18 τηϑῃ βᾶνὸ ὑ8 ἢ Απὰ {Π6Υ ἀε- 
ἰθοὰ Βἷπι, δια Ὀτουρι δὲμλ ΩῸ ῥσοθθηΐδΊ Βυΐ μο μο6]ἀὰ πα ρϑδοθ [πὰ 6 ΝΒ 88 
οὐχὰ ΒΘ ψ6γθ ἀοδῖ 1. 

8. [γοτ. 94, [1 “ἼΩΔΥ ἐδο ἰκίηνς 1ν9."-.-.1]Ὰὰ.] 

δ [Ὑογ. 25. ὉΘ9Ὁ ἱα τοῃθγοὰ ὉΥ Εχαστωβηη “Εἰ κὮΣ ΟΥ Ὀγ ν]]  κο" (γελῶ ; 800 οἱ υἱ[ἱὶ. 11. ΤῊΘ Ηοδ. Ατί. [ἢ 

ἽΔΟΣ (“[δΔ6 ὈοΟΙς ") ἰ86 ΘΟΙΤΘΟΟΥ γορχγοδοιίθα ἰὼ Ἐς. ὉΓ (26 [Ιπάοΐ. Ατι., δίηοϑ ἰδ ἀρδηίης οἰχουτζηβδίδῃ θα ἃΓΘ 

Ἰεδ τΒΟΙΡ υππηγοηιοποὰ.--Τα. 
'Ψ. [Υγ. 36. Ὡσασηδηη ᾿ σ Ως μασι οὗ γα!δηΐ (ΟΣ ποηϑδὲ, ὅγαυον πεάπηογ) τη. ῬΒΠΙΡΡΒΟΙΩ : οἷα ἑαρίογεπ, “ ἰἢ 9 

ψαοϊ δὴ τ." ΟΘΏΘΩ : ἰδ σ6Νὲ ἀδ σωόνγο, “ 19 Γη6 οὗ ΜΓ." ΤῸ Ηοῦδ. ποσὰ Ὁ πΠ) 8 ἃ το ἢ αν ΟὨΘ, “ ἐπο ποδὶ." 

Βυὶ ἰξ ἐδ ΠΑΡΑ ΪΥ τα θδὰ [παὲ ἴῃ 9 ΒΙΥΤΩΥ͂ τοπὲ τ ἢ βδα], δ ἃ δὸ [πὸ Υαμ. το ογα "ἃ μαζὶ οὗ [ἢ 6 δῖτηγ." Τὴ ΟΠ δα. 
ἴθ ὙΠῸ ρασγϑοὰ κμίῃ:" [ἢὴ6 Βγγιδο γσϑρϑσδ ᾿ἰ ΘΟ ΥΆΠΥ ἐΠ6 βΒ8πὶ0 ῬΑΡΑΡ ΓΑ ἄοθδ ηοὲ ἀὰς γέ ̓ δὰ βατὶ οὗ {ὴ 9 γι 

νοτὰ ἃἂκ ἴῃ 9 ΗΘΌ. ΤῈ6 ᾿ς: ὭΣ, “ ΒΟῺ8Β οὗ τηΐχῃϊ, [Πδ: ἰδ, “ἼΠ6 Ὀθέλθσ οἷδδ6 οὗ Ώθ ἢ," “09 ΤΏΘ} οὗ ποῦν βηὰ 
Τορυϊδίϊοη,᾽" 18 ΠΊΟΥΘ βαί 8 ΘοΐΟΓΥ, ΟὨ ἩΠίοἢ 8500 ΕΧΡΟΘ.--ΤΕ. 

Ὁ ΓΥ̓οσ. 21. ΗΘΌ. “28 ἃ ἀϑδύ Δ," ΟΣ, “δ οὔὸ ὑπδὲ ΤΡ ποῖ οὔϑοσγο." ΤΏὸ Βης. Α. Υ. οὐχἱΐδ ἐπ ραγὶ [616 
“2.."--Τὰ]} 

ἘΧΈΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ,. 

Ι, ας. 1. Τῆς ἀποϊηιίηφ. Τὶ 18 ροτίοττηοα τ 1}- 
ουϊ πΙίηθαθθα ἰῃ ϑοοσοῖ (ἰχ, 27), δῃὰ 18 (Π6 ἔβεῖυδὶ 
οσπδιτοκείοη (0 580] οἵ πιιδὶ βδπῖσεὶ μϑὰ βθίοσθ 
τ]ὰ Βῖπι ἰῃ αοα᾽ ΒΒ Ὥδιηδ οἵ ἷβ 981} ἴο ὑπ6 Κίηρ- 
ἄο. ΤᾺΘ νυἱαὶ (15, ἔγτοπι 738, “ἴ΄ο ἄτορ, δον," 
ἴη ῬΊ, ΟὨΪΥ ΕΣ. χ]νἹ]. 2) 18 ἃ πδυτον- ΠΟ κοα γϑββοὶ, 
ἔτοπι ψ ΣΟΙ (λ6 01] βορὰ ἰη ἀσορβ. ΤΏΘ οἱ], πε 
Ἰηῦσί ΒΡ 858 ποί οὗ {16 ΟΥΪΏΔΥΥ δβοσί, θυ 
(16 ΠΟΙΥ δηοϊηιηρ-οΟ} (Εχ. χχῖχ. 7, χχχ. 285-88 
ΧΧΥ͂Ϊ!, 29) τ Β1ο}, δοοοσαϊῃς ἴο 189 ἤδπ, γγ88 αϑοῦὶ 
ἴῃ 16 οοπβρογδίλοῃ οὗ [ῃ:6 βμδογϑὰά ψϑβθ8]8 δῃᾷὰ (με 
Ριεδίβ. Τὸ (818 γεΐοσβ [Π6 δα ργοβείοῃ ““ἐλε Υ]4] οἵ 
01] δηὰ [Ὁ ἴδ βυῃρροτίθα ὈΥ (86 ΔηΔδΙΟΘΥ οὗ (μ6 
ῬΓδδί᾽᾿ Β οομβθογβίΐουῃ πὴ (ἢ οοπϑοοσαιθα 01] (μον. 
γΠ, 12), πιο ἢ, δοοοσαΐηρ ἰο Εχ. χχχ. 81, γγδβ ἴο 
6 8 μοὶγ οἱ] Βουΐ 41} ροποσαίάοηβ, δὰ Ὁ 
186 πβὲ ποθ διὰ 2 Κίηρβ ἴχ. ὅ οἵ {μ6 ποσὰ (ζχ" 
χ σοῦ 1 ρσοροσ ἰο ἐμ δποϊππα οἵ ἐμ Βἰρβορτίοοί. 
Βερίάεβ, ου δοοουπῖί οὗ [86 ἐβΔ ομερν 6 οἱ 
οὗ ῥτίβει ]ν οοηϑοογαίίοη, βδιηθοὶ που]ὰ μανο υρρὰ 
Ὧ0 ΟΒΟΥ 1η ἴῃ: οοῃϑθοζδίίοη οἵ [86 βδογϑὰ ρβϑγβοῃ 
οὗ [6 τμοοστβεῖς Κίηρ, Αἀποίπέίπρ, 88. 8 βοϊθπιῃ 

ἴῃ 186 οοπδοοταξίοη οἵ α ἀἰπῳ ἷβ τϑίδστθα (0 88 
ΘΑΣΙΥ 88 Φυάρ. 'χ. 8, 1δ, αῃά, Ὀοϑιάοα βδα] Β6γθ, ἰβ 
ΣΡΓΟΔΒΙΥ τηθη οη θά 88 ρεσίοστηθα ου οἴμοσ Κίηρβ, 
οὔ Ὀδνία (χν!. 3; 2 βδῃ). 1ΐ. 4; ν. 3), Αββδίοιμι (2 
ϑαπι. χὶχ. "Ἢ" Βοϊοπποη (1 Κίῃρ 1. 80), “ οδβὰ (2 
Κίηρδ χί. 12), Φεβοαβας (2 Κίηρβ χχί!!, 80), δπὰ 
ὅεμα (2 Κίηρβ ἰχ. 8). 1} 6886 οἵὨ ΓΟρΤΪΑΓΣ βιιοοθθ- 
800 1068 ΔΩΟΙΠΙΠρ᾽ γγᾶ8 Βυρροθϑά ἰο οοπίΐηυθ ἐΐβ 
εἴοῖ [18δ( 18, (86 ΔΓ ΒΟ ΟΘΘΒΟΥ Ποορα ΠΟ Ὡ6 
ΔΠΟΙΠΓΠΏρ᾽---ΘΠ ἢ δ {Π6 ν] Εν οὔ ἴμ6 ἘΔ40018--- ΤῈ.]; 
ὙΠΈΠΟΒ 18 ἜΧρΙ αἰποα [Π6 ἔδοὶ (μαὶ ΟΠ]Υ (μ6 δρόονθ 
Κίηρβ δια τηθηϊοηθὰ 88 δανίηρ ὑθθη δηοϊπιρὰ 
{8 Ὀοϊηρ 811 ΤΪουπάοτθ οἵ ἀγηδαίλθα, οὐ ἰσγτοχζα- 
Σ δι νδηορα ἰοὸ {π6 [Πγοπ6--ΤᾺ.] (Ο6}]., Ηοτς. 

Β-ΕΟΝΤΙΠ]. 10 54ᾳ.)}. Οἡ δοοοῃῃΐ οἵ ἐιΐβ δηοηῦ- 
Ἰῃρ ἴπ6 [Πεοοτϑῖῖς Κίηρ νγ88 οδ)]οᾶ “τὴ Αποἰηϊοὰ 
οἴ δε [τὰ ὙΠ ΘΏΟΘ τ 866 ἴΠ6 βϑπογαὶ εἰρη ῆ- 
Ὅπ06 οὗ (Π6 δοῖ: Τὴ Αποἰηϊοά ντγᾶβ οοηῃβοογδίοϑα, 
ΒΑπΟ ΒΠοα ἰο (004 ; Ὀγ {86 δηοϊδιίης τΠ6 Κίπρ ἰδ 
μο]γ δηἀ ὕῃλη881180}6 (1 βδῃ). χχίν. 7; χχνὶ. 9; 
2 βδχα. χὶχ, 22). [ἱ εἰχηϊῆθα, βοπαυοσ, ἕασίμοσ ἴῃ 

οὗ Π6 δηὰ (ἢ Ὀ]οδαῖηρ οὗὨ Π6 βαῖνδ- 
ἄοῃ ΠΟ Ὦ ἷθ ποῦ ἴη ποιὰ (οοτΡ. χνΐ. 13). [η 
δοοοσάδῃοο πὶῖ (86 εἰρη βοδηοθ οὗ {πὸ δοί οἵὗ 
δηοϊηἰηρ ἐΐ ἱβ Ὠδιτδαίθα ἴῃ σγϑσβ. 9, 10 πον (0 
Βρίγι οἵ αοἄ οαπηθ ὕροὴ βδυ]. ὙΥ8116 (Π6 δηοὶηί- 
ἴῃς ἴῃ βού ἕουί ἢ} ἴδ6 αἱνίηθ σοῃθθογδίΐοη ἔγοπι 
δΡονο, ἴῃ ἀὐδδβ, βίοι ββδιαυοὶ ἴθ σαν 8.61}, γ 88 
ἐἶ6 β'ρῃ οἵ (λ9 πυπηδη γοοορη οι οἱ μἷβ σου] ἀἱρ- 
ηἰΐγ, [Π6 Ἔχργοβαΐοῃ οὗ γουθσθῦοθ δῃὰ Ποπιηρο, 88 
ἴῃ Ῥα. 1ϊ. 12. ΤῊΘ Κίβα, βο ἀοπὶ οὐ (δ6 πηοιίὶ, 
ΖΘΏΘΓΣΑΪΙΙΥ οὐ [86 Βδηῃά, ΚηΘ6, ΟΣ ρατιτηθηΐ [ΔΙ Πρ, 
τἸηοάοσῃ Βοάυϊηβ οα (Π6 ἰὈγοοδά--ΤΕῈ.], 88 8]- 
ὙΑΥΒ Ὀ66Ὼ 1η [Π6 Ελαδὺ (π6 ὈΠΙΊΎΘΓΙΒΑΆΙ αἷρτὶ οὗ ΒΌΒΟΥ- 
ἀἰπαίΐοῃ δηὰ βυδ)]θοϊΐοη, δηα 18 80 γϑοί, δ 4180 
δι ΟΩς ἰ86 β]ανῖα ἡδίϊοῦβ. ΤῈ6 Κἰραὶηρ οὗ Ἰαοἱδ 
(μον ἴδο) ἰβ πιθῃιϊομθά 88 8 σοὶ χίουβ ὑδᾶρο (] 
Κίηρε χὶχ. 18: Ηομ. χὶἱἹ. 2; 7οὉ χχχὶ. 27). Το 
ψογαὰ πὶὶὰ τ Β]οἢ βαπιιθὶ ἴαττβ ἴο 5801 δήοσ (Π6 
δηοϊηιϊηρ: [6 ἰϊ ποῖ τδᾶῖ [89 ιοτᾶ δΒαῖ 
διοϊηϊθα ἴ8:66 Ὁ ἴ5 πἰίηοθθ δηά οοῃϑττηδίΐοη ἴὸ 
Ηἷπι (μδὐ Βαπιθοὶ 18 ΟὨΪῪ (86 ἱπείσασηθηΐ ἰῃ (068 
Βαμα ἴῃ ἰδ6 οομβθοσδίοη, ὑδδὶ ἐὺ ἰ6 αοα᾽ 8 βοὶ. 

(Το ΝΥΤΊ, πίιὰ (μὸ ΟΠ] οπίης 3, εἰ κηΐβοθ “ γοδ, 
ΒΓ γ. ΟἸεγίσια: 8} ἰπιοττορδίίοη, ἰποἰοδὰ οὗἉ δη 
αἴξ ττηδίΐοη "). Ῥ͵ΏοΘ ονϑὲ 16 ἐποσίϊβῃοο. 

Ὑ), “Ἰοδάον, ργΐῃοβ" “ΕΗ ὑπλοτγιίαποθ" ἴα Ἰογδεὶ, 

ποῖ ΟὨἹΥ͂ Ὀοοδυδα οἵ ἴδ6 τοδὶ ἀδίἐνόγαπος ουἱϊ οἵ 
Ἐργρί, και. ἱν. 20 ([ 611), θαὶ αἱϑὸ οὔ 186 στουπὰ 
οὗ πο ἀϊνίπο ελοίοε οἵ [6τ86] ουιί οἵ [86 Τη888 οἵ [Π9 
Ἀϑδίμοη πδίέοηβ ἴο Ὀ6 Ηΐβ οἱσβ ρϑορὶο (ΕΣ. χῖχ. δ᾽. 
ΤΗο δερί. τοαπάογίηρ ἴῃ σόα. 1, 2 16 88 (0]]0Ύ7Ὲ : 
“«δαΐδοὲ ποὶ ἰμ6 Ιοτὰ δαοϊηϊθα ἐλθὲ ΤΟΣ ονοσ ἢἷβ 
ῬΘΟΡΪΘΟ, ΟΥ̓́ΟΣ Ιβγϑϑὶ ἢ Απὰ μοῦ 8.81} τι] ΟΥ̓ΘΣ 
[86 ῬΘΟρΡΙο οἵ ἐμ 1οτὰ, δῃὰ ποῦ βμδὶ]ὶ βαυθ (ἢ θτὰ 
ουΐ οἵ ἴὴθ Βαπὰ οἵ ἰμοῖνγ δηθηθδ. Απά {μὲβ Ὀ6 
ἰο ἰδ 6 βρη ἐλαὲ ἰμ6 1,οτὰ Βαίἢ δποϊηίθα {1166 
ΤΌΪΟΓ οὐοσ ἷβ ἱπμοσίίδηοθ"" ΤΉΪΒ ἰδαὶ οἰδυθα “ἐλαέ 
σῷ ἐν ἐ ἱπλενίαποο᾽ ἷ'Β 186 ᾿λΐοΓα] ἰγαπδἰδίΐοη οὗ 
186 Μαβογεῖίς ἰοχί. Τὴ  υ]ρ. μδ8 1Π686 Ὑογὰβ 
πῃ [86 δοηίθποο: “θοποϊα, {μ6 Τογὰ Βδί ἢ 
δῃοϊηίθα 1ῃ66 Ῥχίῃοθ οὐδοῦ δὲ8 ἱῃΒου 8006 ἢ ἴΠ6 
[Ὁ]οτα (6 δἀἀτιίοη : “ δηὰ ἰῃοὰ βμδὶὶ ἀ δι ἔγεν Ὠ18 
ΡΘΟΡΪΘ ουἱ οἵ [86 μαπάβ οἵ {πεῖν θηθηΐθβ τουηά 
δρουϊ. Απὰ ἐμἷδ ἰδ [6 εἰχῃ ἰο (μος Βα (δ 1,ογὰ 

1α] 186 Ὁ Οὐὰ κε στ τἢ6 ῬΟΜΕΙ͂Β δηᾶ γἱῆδβ 

-ς 



»ἀ 

162 ΤΗΕ ΕἸΒΩΤ ΒΟΟΚ ΟΕ" ΒΑΜΌΕΙ, 

δίῃ δῃοϊηίθα {Π66 ῥσγίῃοο." ΤΠθθο πογήβ οἵ {Π6 
δορί, αῃὰ ΨΝυΐρ. ἀγὸ, βονγονοῦ, ηοὶ (ἢ ἀμήν δὰ 
6 υδρᾶ ἰο 1] ὉΡ ἃ βιιρροβοὰ ψᾷὰρ ἴῃ {ἐῃμθὸ ἰοχὶ: 6 
ΔΓΘ ΓΑΠοΡ ἰο δάορὶ Καὶ 6118 σοι δε {παΐ ([Π6 ΑἸοχ. 
ἴοχί 18 ΠΙΘΓΟΙΥ ἃ ρίοββ ἔτοπὶ ἰχ. 16, 17, ἱπιγοάιϊιορα 
Ὀοοδῦβα ὑἐδ6 οοήπεε ἀϊὰά ποὶ πηάἀογείαπὰ μι “ἰβ 
ἰϊ μοί ὑμδὺ Ὁ", δῃὰ δϑβρϑοΐδ}}ν Ὀδοδυθα 6 αἱὰ ποὶ 
Β66 ΠΟΥ͂ Ξδηγλη61 οοὐ]α βροδϑὶς ἰο ὅὅδυ] οἵ εἴη [γογ. 
7] ψὶϊῃουὶ πανῖης ὈοίΌΓο ηπουησρα (Πθ πηι 88 βοῇ. 
6. ρίοβθ δϑβιπλθα 1 μαὺ δαπιυθὶ πὶθμοα τηόγοὶν ἴο 

Εἶνε 54] ἃ εἰρῃ (Πδἱ ἐπ6 1,οτὰ μδαὰ δηοϊηϊθα ἔπι 
ΡΓΐηοο. Οη (π6 ΘΟΠΙΓΆΓΥ, 88 Κ οὶ ροϊηθ ουΐ, 
ΒΔΙΔ 16] ραν 34] ποί α δίσῃ (σημεῖον, ΠΛ), αὶ 
ἰλτγεδ δἰσηιϑ, αν ἀθοίαγοβ (να. 7) {π6}γ μὰ ἴο 
ὕο, Οὐ τ θα ΠΟ, ΟΟΟΌΣΓΘΩΟΘΘ ἀμ Ἐμοῦ πον 
ψ αὶ μ6 μά ἰο ἀο, οβονβδὴ ῥεΐηρς πῖτἢ Ηἶπα, 

11. νεγα. 2-16. Τῆδ αὐυΐϊπε δἰσπδ. Τῆγεε δἰσηδ 
ἈΓΘ ρσίνοῃ 340] ὈΥ͂ ββδπιθ6)] ἴῃ ἢΐβ ΟΘΔΡΘΟΙΥ οὗ ῥτο- 
Ποῖ, 888 πὶ ἴο Ὠΐχὰ (Παἷ ἢὨΘ 18 ΠΟΥ͂, δοοογ- 

Ἰηρ ἴο ἴπ6 ἀϊνηθ Θομβθογδίίοῃ, δθὸ γοαῤίῳ ἐλε κίπσ 
ΟΥ̓ ]βγαοῖ, δυὰ πον ἰδὲ ἵπιπιράϊαία σωϊάαποες οὐ ἰδξε 
ιοτά (νϑτα. 2; 8, 4; ὅ, 6). 

Τὴ βυβὲ δἰση, νου. 2: Τῆς πιρείϊπρ υυἱιδ, ρο πιδη, 
οἤ λλδ παίίυε ρίαδε, ΠΟ Μ111 ἰπίοσμλ ᾿ϊπὶ ἐμαὶ (Π6 
ΠΑΒΟΒ ἘΠ [οιηα, τὴς ἢἷ8 ἐ ἐν δηχὶουβ δρουΐ Πΐπι. 
Ασδοογάϊηρ ἴο ἐ ὍΟ δερυζοδτε οὐ αολεὶ 
ταδὶ πᾶνο ὈΘρη ποί  α ἴχσουη Ὁ: 98] 
βίατίοα, ὙΥ1} 0115 ἀρτοοβ 76 γ. χχχὶ. 1δ: "ἃ νοΐοθ 
16 μραγὰ ἴῃ ϑαπιαλ͵---  αολοὶ πιϑαρίηρ ἴῸΣ Β6γ 6}1}- 
ἀγοη." Τῇ ἀφοϊδγαίζου ἱπ Μαίί. ἰ1. 18, (δι ἐμ 6 
ΤαΟΌΓΗΐης οὗ ἴπΠ6 ποηθη οἵ Βοίῃ]θῆοπὶ ἴῸΣ ὑπο ὶγ 
δἰδυὨογοα ΘΠ] άγθ 18 1ῃ6 ]Β] ποϑηὶ Οὔ 18 ποσὰ οὗ 
οὐδ} Δ ἢ, ἀ068 ποὶ Δ ΤΩ ΟΥ Βα ρροβο {πὶ Βδοἢ 6} 8 
Βτανο ὙὮὋ84[8Β ΠοᾶΣ ΒοίΒ] ἤθη, δηα ἐπογοίοτο ΓᾺΡ ἔσομαι 
Ἀδιηδὰ βου τῇ οὗ ΨΘγβα] οτα, ἴον ᾿ΐ ἰπ ἢοί 4 ἸοοἈ], 
δυΐ ἃ ῬΡΘΙΒΟΏ ΔΙ -γοϑὶ δι γα] ασ  Υ, ΠΔΠΔΘ]Υ, Ὀοίθθη 
{1|ὸ πιουτηΐηρα ἰῇ [Π6 ὑνο οδδοα, (παὶ 18 ᾿ἰηἰρηἀοά 
ἰο ὕ6 βοὶ ἑοσί. Αδοογάϊηρ ἴο οἵν ραβϑϑαρθ, Εδοθ6}᾽ 8] ΡῸ 
ταν πλιὰ αν Ὀθ66η Πογίῃ οἵὗὨ «“γυβα πὶ οἡ (ἢ 6 
γοδῆ Ὀοΐψϑοη Εβδιηδὴ δπὰ ΟἿ οΔἢ ; δὰ ἰμυ8 {Π6 
νἱΘ Ργονδ]οηΐ βίποο {Π6 Μίια4]6 Αροα, ἐμαὶ ΒΕδ- 
ΟΠ} 8 οὶ ψ8 πϑαῦ Β δηἃ βοιηο δὶ 
ποτ, οὗ ἰΐ, ἰ8 βῃονῃ ἴο Ὀ6 ἱποογτθοῖ. [ἢ βυρροτί 
οὔ (Πἷᾳ ν᾽ ον ἀτὸ οἱϊοά (Π6 ῬΑΒΑΘΡῈΒ ὅεη. χχχν. 16- 
20 δηᾶ χ]νῖ. 7, πόσο Βδοῦ 6} 8 Βα ρ ] ἢ γα ἰβ βαϊα 
ἴο βανο θϑϑὴ ἃ ἀιῤγαλ οὗ Ἰαηά “88 Οὴ6 ρΌ68 ἴο 
ἘΡὮ ΓΑΙ," δηᾷ “οῃ {Π6 τοδὰ ἰο ΕΡΆγβΙ," δῃᾶ ἴῃ τὸ- 
βροοὶ ἰο Ἐρλγαλ τ οσχρ δηβίου 18 δα ἀϑὰ : “ πηΐϊοἢ 
ἷη ΠΟΥ οΔ]1.οὰ Β " (φοιρ. 1 δι  χυ]]. 
12. Μῖο. ν. 2); θυὶ ἴΠ686 ἱπάδβηϊθ δχργοθαΐοης 
(ἐύδεαδι ἰδ τ τον ἐγασί, Βθ6 2 ΚΕ ἴπρ ν. 19 βα.} ΔΎ, 
88 ΠΟΙ ΘΟΓΓΘΟΙΥ τοιιδῦκβ (ΒΒ δέ. ΓΝ 8. ὕ. 
Ἀαολεὶ, Τ1., 299), Ὀ6 80 υπάοτβίοοα 88 ἰο οχίθῃα ἴο 
διαὶ. δὅο Επδ]ὰ: “Ηδγο, 88 ἱπ αθηρεία, τὸ 
γηᾶν Υ̓́ΘΤῪ ΜῸ}1 ἀπαοτθίδηα 86 Ποσίμοσῃ ὈΟυΠΑΙΥ 
οὗ ΒΟΠ) ΔΙ] η, ΤΡ ΒΗ βοπιον δὲ βου  μοϑδὶ ἔγοπλ 
Ἐλδπ- 4114} (111.81], θαλ.). ΠΡ πόνονοσ, ἰὴ θη 6- 
κἷβ Πδο 6} 8 στᾶνα 6 ἰδίκθῃ ἴο ὃ6 (848 {Π6 Παυσδίοῦ 
᾿ηϊ6 48) ποὶ [ὩΣ ἤοτ ΑἸ (ΠοὩ, ΟἹ δοοουῶΐ οὗ 
("6 ἱπά πα 8016 Ργοχίτὺν οἵ (Π 6 χταγα ἴο 
{Π|8. ΕΡΏσδη οδηποί Ρ6 ἴπ6 Βοίμ]οθ ποῖ ΙΔ Ὺ 
η Φυάδῇ εἷἰχ Εουηδῃ ταΐ θα βου ἢ οὗ “6 ΣΈ ΒΑ] οτὰ 
δηᾶ {π᾿ Ἔχ ]δηδίοσυ γοσηδεῖς, “ πο 15 ΠΟΤ ο᾿]]οὰ 
ΒΘ] ἤ πι,᾽᾽ τσὶ θα 88 8 ἰαῦθ, ΘΥΥΤΟΠΘΟΌΝ 
δἀαϊάοη. ἘΕῬΗΓΔΗ ἴδ, (Βοη, ἰο Ὀ6 Ἰοοίκθὰ οἢ 88 δῃ 
οἰπογίδο πίζηονα Ρ]8οο, τη ἴΠ6 τορίοη ἴῃ πο 
Βοίμο], Εδιλδὴ πὰ ( θΘΘὮᾺ ἰΔΥ, ΡῈΣ [Π6 Β8:16 
ψΠ} [Π6 εἰἱγ Ερλγαΐπι, πδτηϑα 1η οοηηθοίίοη τ ὶτῃ 
Βαλεὶ ἰᾳ 2 ΟΒτοι. χἱ. 19 (Θεγὶ [ΞΡ ἘρΡιγαίῃη, 

Κοιλίρ ᾿ἼΩ» Ἐρδγοι) δυὰ 208. Β. 2. 4,9. 9, διὰ 
τηθηἰοηρα ἱῃ πο. χὶ. δ4, δοοοσάϊηρς ἴο Φεζοῖιθ 
ἱπτοηῖν Βομλδη Π11168 (ΟΏΟΙΩ. 8. Υ. ΕΡἢγοη) όσα 
οὗ «ΘΓ Βα] 6 πὰ (οι. 9086}. χν. θ), παπιοὰ ράτοπ, 
ΒΟΟΟΡΟΪΠρ' [0 γοη Βδυχηοτ᾽β οοπ)δοίΐυγε (ρ. 216 Α. 
28 6) ἰάφηοα] τι Ορῆγαλ (οομρΡ. 1 ἤδιο. ΧΙ, 
17). Οἱ (μ18 βυρροβί οι ἴδ στανε οἵ Εδομο] νγϑϑ, 
δοοοσαΐηρ ἰο ατδῖ, κ ΝΟΥ ὨΘΆΓ ι (1 ὅδ. χ. 2), 
δὶ (μ Ἰηϊογθθοίζου οὗ ἴμ6 τοδὰ ἔσγοῃῃ Βϑίμοὶ ἴο ιμ6 
Δ ἀρ ρνάσος τυρόν (2 ϑδιη. χὶϊὶ. 23; 2 Ομ σοι. 

; 8068 ΧῚΪῚ, 6. δηὰ Βοσίμοδυ ἐπ ἰοοο, ἀβφῆ. 
χχχν. 16 ρα.; χΙν ἡ}. 7), δηα (6 χοδα ἔγοπμι Ἐδιθδῃ 
ἴο ΟἸθ68 8" (εν τγορὴ. “εγ., Ῥ. 384, αηὰ δέμα. τ. 
Κρ, 18δ4, Ρ. 868, οὐ (Ππ εἰα οἵ Βοίμεὶ δηὰ Ἐ8- 
288). ΟἿ ἴδΠ60 Ὀοτᾶθε οὗ Βοη͵δτίη. ΤῊ 8 
δΩτϑοθ ὙΠ} ἴμ6 βυρροκϊξοη ὑμδὲὶ Βδοδ 618 νο 
Ἧ88 ὯΘΆΓ ΒΟ 6] (ὦ Κυσα, Οεροῖ. ἀ. Α. Β.1., 10 
[Πϊΐϑι. οὐ ἐμε Οἰά ΟὈνεπαπ}), νοῦ τα ο ἐδθ 
βογάος θοίπσθοῃ ἘΡρἠγαῖπὶ δῃὰ Βρη͵δηλη. Αἱ 
ΖΘΙΞΔΉ. ΤὨὶδ πογὰ πιυδί δὲ δὴ θαυ ν πη αν 
θῶ πποοτσίδίη, ἰο ᾿υάσο ἔτοτῃ (ἢ6 ναι δίζοιμβ οὗ 
186 γϑγβίοῃβ (ἥΞορί. : ἀνόρας ἁλλομένους 
ΜΠ ΘηοΟ Εδ]ἃ Το ογβ “1π ὑτοαὶ διαρὶθ,᾽"" δὴ 
 υϊᾳ.: ἐπ πιογι δ). 1 πὸ ἀο οὶ τορασγὰ ἴξ 85 δῇ 
ὈΠΚΏΟΥΤΙ Ρ]806, ΜῈ ΔΥ δαορὶ ΤΉΘὨ δ᾽ σοὨ] οί ΓΟ, 

ἐπὶ [8:6 οτβίπαὶ ἰεχὲ ν|ββ : “αἱ Ζεία"" (ΠΡ Χ3, 3 
γγὶ ἢ ΣῚ ἸοΟ4]); Ζαο]α γγ88 18:6 ΡΪλ06 οἵ {Π6 ΘΟρΪ ἢ το " 
οὗ 84} 8 ἔδί μον (2 8δπι. χχὶ. 14).--- ΤΠ βίδίδιαθως 
οὗ {86 το τχθῃ (ἢδ΄ [Π6 δ8θθ8 θσῈ ἰου" τγᾶβ ποὶ 
ΟἿ]ν ἴο Ρ6 ἰο 881} ἃ οοῃβστηδίίοῃ οἵ ϑδγωιθ}᾽ 8 ὑτο- 
γος ἀθφοϊαγαίίοηβ, Ὀυΐ 4180 ἴο ἀοίβοῦ ἢϊ8 ἐμβου ρὲ 
ΤΌΙΩ ἸΟΥΤΟΙ ΘΑ ΠΙΥ ΓΠΙΏρΒ, δὰ αἰγθοῖ ἷβ ΠΟΥ 
116 ἰο (86 Βἰχἤθν σδ] ]ηρ, ἰο τ μοῦ ἢ6 8α Ὀδθα 
ἘΠΥΚΟΙΣ κε δηᾶ λα ρώτα ἐὐνῤιοον ἡ ϑονα 
ΔΡΡΙ ἸΒΆΡῬΟΔΙΒ (ἢ 6 6 Οἵ ΙΌΓΠΙΟΥ ἰοῦσοῦ 

κειδὰς ἐξέξαιςι Βιομοοίοσί α βοι}θί ὶηρ ἸΟΓΘ ἱπ- 
γτίδῃϊ 1θ ἴο Ὀ6 ἱβουσῃῖ οὗ δηὰ οδγϑὰ ἔογ᾽ (111. 81). 
γ ογβ. 8, 4. Τῆε ϑεοοπα δίσπ. ΤΉΏΓΘΟ θη ο [ἢ6 

ὙΔΥ͂ ἴ0 [86 ΒΟΙΥ ρΐδοθ δἱ Βοίμοϊ, ἰο βδεσίῆοθ ἱμϑσο, 
Μ111 θοβίου οἡ 1πὶ ἔν ο ἰΙοανο8 οὗ Ὀγοδὰ ἔγοση {πο ῖν 
βϑογὶ ἤο4] οἱ ρ. ΤΊ]Ο αἀϊγοοίΐοι οὗ 86 τοϑὰ, δὰ 
156 πΒΟΪ6 ψϑοργαρ ΐοδὶ εἰϊυδίλοη ΒΟΓο οογχορομα 
ΥΟΙΥ Μ}} ψὶ τ (86 Βἰδίοταθηὶ ἴῃ ἀδηοαὶβ χχχν. 8 

88 ἰο ἴπ6 οαὐ (13, ΑΙϊο1) πϑὰν π οι, “ δεπιραίλ, 
Βειλιοὶ,᾽ ἸὨκδθοταῆ, [86 Ὥστβο οὗὐ ΒοΌΈΚἢ, ψτῶϑ 
δυχὶοά, δηα σὶϊ (Π6 Βἰδίειηθηΐ ἰὼ Ψυάᾳ. ἵν. ὅ, 
ἐμαὶ Ποθογδὴ ἀϊδροηβοα ἰυάρστηοηι “ Ὀοίποοη Ζ α- 
πιαὶ δηὰ Βείδεῖ ἴθ Μουηὶ ἘΡΏ ΓΑΙ τ᾽" ὑπο {πΠ6 
ραϊπνίτεε 9 Ἰεδογαλ. Τὶ ἷ8 ἰβογοίοσθ ἃ παϊῃ γα) 
βαρροπίίζοη (ΤΕ Ὠ.) ἐδαῖ, ΕΥ̓͂ ΘἸΤῸΓ οὗἩ Βοαγίηρ, 7Τὰ- 
δον 8 ττὶϊθη Ἰηρίοβα οὗ Βυϊΐ {15 ἢγ- 

ἐμ δῖ 18 βοιχονῃδὶ Ὀο], απὰ δγζαϊηβί τ 18 ἐπο 
{Πδΐ 411 (Π8 δησϊϑηὺ ἰγϑδῃβ δίϊοηβ πᾶνὸ “Ταδοτ. 

ΤὨδὶ (816 8 “΄ Θογίδ ΠΥ 8 Ἰθγο ἀϊδ]θοίὶς ναχδεΐοῃ 
οὗ Ῥοθοσδ᾽" (Εν. ΠΙ., 81 Βθιι. 2) 18 δὴ θη .8}}γΥ 
θο]ὰ ορίῃΐοθ. Βοβδίἀθ, ψυάρ. ἵν. δ Βὸ τα ει οὔ 
ἐδο ρμαϊηνίτοε οὗ Το ΟΥ̓Δ ἢ,᾽) Ὠππγοά, δοοογάϊηρ ἴο 
1:6 Ἡδιτϑίοσ, ἴτοπι ἴΠ6 ὁμάφε Ὠοθογδι, δὰ Κηόνσα 
ἷῃ ἷ8 πιο, ἐμογοίοσο, ἰο Ὀ6 αἰβηρυϊομοα ἔτγομλ 
(Π6 οαἦ οὗ Ὠερθογδῇ, (6 στο οὗ ἘδΡοίδ, θα, 
Χχχν. 8. ΤῇΘ ῥΐδοο οὗ [86 ἐεγοδιπίλ αὐ Ἰαδον, 
1 γοίοσο, οἰμοσσίδα ὑηκηονσι, πλυδὲ θ6 ἴῃ ΒΏΥ͂ 
6886 ΟἹ ἴα τοδὰ ἰο Βείλεί, μοὶ ἴΆΣ ἔγσγοπη Βδιδῆ. 
ΤῊΘ ἰγθο θη 86 “κοϊηρ ὕὑΡ ἴο Οὐά ἰο Βείλεϊ."» 
ΤῊΘ μΐηρθ (μδὲὶ ΠΟΥ ΟΑΥΤῪ (ἰἴτοα Κίάβ, {ἢ σθθ 

Β[ΤΠΪ5 18 ἰο σα {πὸ Ἰκηοὺ τδίπον ἤδη ἰο δοῖτο ἐδ 
ἘΤΆΡΠΙΚΑΙ αἰ Που θα σομηθοίοα τίη βα  ἸοῦγΓη ον. 

ΞῊΝ 1 διῃὰ ἰχ. θ, ἔχροβ. δπὰ Ἰσαῃδίαίοσ᾽ Β ποίϑβ.--ΤῈ.} 
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Ἰοανϑὰ οὗ Ὀσοδά, δα 8 γοβθοὶ οὗ πὶῃθ) βῆον ἱπδὲ 
(πεῖν ἰβ ἴο τ κο δὴ οἥδεϊηρ ἰο αοὐ ἰη 
Βαίμεῦ βοιμοὶ μιδὰ ΘΟ 8 σοῃβοοσζδαίθα ρἰδοο [ῸΓ 
ἴ6 πογβμὶρ οὗ οὐ πἰηοο [86 ἀδγβ οὗ (6 Ῥαϊτὶ- 
δῖοδα, ἴἢ ΘΟὨΔΟα] υ6Ώ06 οὗ (6 τον οἰδίοηβ τ Ἀλοἢ ΗΘ 
μὰ τηδάο ἰο Α Δα «ἱαοοῦ; 88 ἴο {ῃ6 ΌΓΠΙΟΓ 
866 φὩ. χιὶϊ. 8; ΧΙΙ, 8, 4, 828 ἰο ἴΠ6 Ἰαἰΐοσ θη. 
ΧΧΥΙΪ, 18; χὶχ. 85; υἱ. 7, 14, 156, [πῃ Βείμεὶ, 
(Βογοίογο, ἰμοσο δ 8ὴ δίδυ 1ὑ τψγῶϑ οὔθ οὗἉ ἰῃ6 
Ρἰδοοβ Ὑβοσα 86 ρθΟρ]Ὲ βδουι δορά ἴἰο {η6 1ογὰ, 
διὰ ποτα ϑαηιαοὶ δἱ τἰΐθ {ἴπ|6 με] ὰ οουσί. ὙῈΘ 

Κῃοῦσα 
ογάδιῃ 
ὃν 1Ἀ86 ῥγοβεῃίβίοῃ οὗ Εἰδι8 ΡΣ ἴο Ἀπ 88 (Π6 

οὐ ἐδ ῬΘΟΡΙΟ. 1πδὶ (ΐα ΒΌΓΡ τ εὶ 
πα ἴο 41} ΓΘ ΠΥ͂Ρ, αἰἕδ 8 ἵδίκθη ἔγοτα Ὁ 

οἵ οδδτίπρ ροϊηίβ ἴο {πο ἔβοί, {μαὺ ἰπ ζυϊο ΓΘ βοιθ 
οἵ (ἰδ πραϊμι οὗ ἐπα ἰδηὰ, πηϊοῖ 88 Εἰ ογίο βοῃΘ 
Ὁμθἰν!ἀοα ἰο ἴπ6 βαποίθαγυ, Μ111 ρὸ ἰο ὑἐμ6 Κιηρ.᾽" 
(Εν., Οὐ εὶ. 11., 82 [Ηὐδ. οἵ ]Ἰογαεἰ]). 

γετκ. 5,6. Τλε ἐλίτα εἰσπ. ἀοἰηρ ἤθηςο ο Οἱ θοδἢ 
Ἐἢ6 Μ1]1 πιϑοὺ ἃ ΘΟ ΡΘΠΥ Οὗ ργορῃηδία, ψ1}}, μά ογ (ἢ 6 
ἰηβάοθποο οὗ ργορβϑο ἱπβρί γϑίΐοῃ, αἰϑὸ ΤΡ ΘῪ 
δηα 6 οἰδηροα ᾿ηἴο δηοίΠοΥ τδΔῃ. Οἰδοαὴ α-Εἰο- 
ἔπι ἴδ ἴὰ 1Π6 ᾿πυπηιοαϊαίο σοηΐοχὶ αἰ Ὠρτ]Βῃ θα ἔγομΣ 
ἴ!ο “οἷν. ὙΠδὶ οὐν 18 ΠΟΙΘ ταθδηϊ 18 ΟἸΘΒΓ ΤΌΙΩ 
16 ἰδεῖ (Πδὲ 41} [Π6 ῬΘΟΡ]6 κοῦ μέτα ({νοσ. 10844.); 
1: δ, ἱμογείοσθ, οἷν 6 Οαἰδεαλ οἵ Βεη)απιῖπ, 
β60}}8 πδίΐνο εἰϊγ. Το “ Οἱδοαλ οἱ Οοα»" ἴβ πῦρ, 
δηἀ ἐθρθοΐδ! ν Ὀθοδϑιδο οὗ 9 ἀοδηϊίοη “ οἵ αἀοά;; 
ἴο 6 ἱδκοῃ ποῖ 88 ἃ ῬΙΌΡΟΓ ΠΑπ16, Ρὰΐ 88 δὴ 80- 
᾿αραμξηςς “(6 8}}} οὗ ἀἰοα,᾽" ἐπεὶ 18, [πΠ6 Βοΐρμῃ 

[πἰρσ-Ὀ]Δ06} ὩΘΔΓ [86 οὐτγ, ΠΟ ἢ γ88 
ἃ8 ἃ ὈΪΔ08 οἵ Εδουῖ θοο, δηἀ δἴζογ ἢ] ςἢ (Π6 οἰἐγ τ͵188 
δαἰ]οὴ ; δἤοσνασάβ, τῃθη 33.4.1 χτηδα9 ἐξ ἷβ χογαὶ 
Γοδίάσποο, ξ τγδ8 ο8]16ὰ ΟἸδεαὴ οὐ ϑαιὼ (χὶ. 4: χν. 
84; 2 ὅδπι, χχὶ. 6). Αοοοσαΐηρ ἴο Φοθθρῇυβ (Β. 
7. δ, 2. 1) δ τᾶβ ὁπ βοὺγ [βοιῃ δὲ τηοσο ἰἤδη 
πο Επρ. τη11658; δοοογάϊηρ ἰο Μτ. ἄτουθ, ἰπ 
Βα 5 Μθιοί. οἱ" Βίδι, ἴοαν ταῖ]ορ--- ΤῊ.] ου 186 ἀΐ- 
τοὶ τοδὰ πουῖπ ἔγοσα 6 γύβα] θη), δηα, 88 Δρρθδγβ 
δοχῃ πξδιαὶ ΤΟἰ]οσα, 88 ῬγοόῦδΌὶν 86 θοδϊ οἵ ἃ οοτὰ- 
ταθηἶίν οἵ ργοροίβ, μπ ἢ ΟἿ ἰδὲ δοοουῃΐ, ΡΟΥΠδΡΒ 

1816, ΔΙοηρ πεῖ Βοίμ6], διηοης 
ἀφίοοσοῦ προ οι ύεθο, ἴμο Ὁ 1) ["ἰφαττίβου" ἴῃ 

. Ἀ. 1] δγὸ ἴῃ6 τὰΣ Π ΠΑΓΥ͂ Ροδίβ ΟΓ Θλ 08 οαδίδ- 
μὰ Ὀγ ἰμ6 ῬὨΠ ποθ ἴο ΚΘαρ ἐδ οουπίῦΥ 
ὉΠῸΟΓ {ΠΟΙΣ ΒΤ ΑΥ, οὐοη ἱπουρὴ {Π6 ΓΘ ΤΟΓΘ ὯὨΟ ΠΊΟΙΘ 
ἀονηιδιηρ ἱπουταίομβ (860 οὐ νἱϊ. 14). ΕῸΓ ἃ 
ΒΙ ΠῚ Ϊ]ὰτ Ῥσοσθάμγο 866 2 ὅβαῃλ. υἱϊ]. 6, 14. ΤῊΘ 
δυὐκ ]Ποπ οὗ (86 δίπρ. (3) [του (86 Ῥ]α. ἐβ ΒῸΡ- 
Ροτιοὰ ὃν {86 Βερῖ,, , υϊρ., ὅγτ., Ατδῦ.; δαΐ 1ἰ ἰδ 

ἰπῃρ ἰοο ἴδ ἴο ΒΏΡΡοδβθ, οὔ ἴμ:6 διδοῦσι οἵ {Πμ6 
ἀδυς (μὲ ΠΟΓΘ, 88 161] δ ἴῃ χίϊ!, 8, 4, (Ὠἷα Βίηρ. 
ἀφηοῖοϑ ἃ ραν δεῖ ἂρ Ὁ. [π6 ῬἈ11βΠ68 88 ἃ εἰ 
οἴ (μεῖς ἡραϑτρΕ 5 6ῃ. δηα Βδὅφμομον)", Επτα 8 
ορἰηΐου (΄εδολ. {[Π|.,43) {μαὲ 1 τοίδσβ ἰο δὴ ΟἹ ΟΟσΣ 
μὴ οΟἸ]θο θα ἴ86 ἰτθιιίο, 8. 8[1}} 1688 ργοῦδθ]ο. 
Ἰηβιοδὰ οὗ 8 τηοηυτηοηΐ, Μὸ τησδὲ τοραγὰ ἰΐ, 
διροσάϊηρ ἰο χὶΐϊὶ, 8, 4, δῃὰ δ ἴῃ 2 βίδα. νυἱ]]. 

δὲ θυ ΒδέσΠΘΣ ΓΘΤΩΑΣΪΚΑ : “88 «ωδεῖνα ἴξ οδὮ ΟΌΪΥ 

ἸΏΘΔῃ “απα ὃ ἰξ .«« ἀπ ιολ6Ή,, 80 ἰῃδὶ ἈΡλ993 ῬΘΙΟΏ ΚΘ ἴο 

(μο ρτοίαδία, διὰ [μ:8 δροάοδίβ Ὀϑείηβ τι ΓΙΓΙΥΊ [γϑ. 
61." οἱ Κίηρε χίν. δ, πὮοσο Ὑ,, “δοὰ ὃ9 ΑΝ 
«"» 

θ, 14, 88. ἃ ΤΣ ΠΑΣῪ ΟΟΪΟΩΥ πδἰδιβοπθαὰ ἰἤογο.--- 
Α ΘΟΙΊΡΘΩΥ οἵ »γορλεία (21, “οοτά, Ἰΐπρ,᾽ (μϑῃ 
ἴκὸ οὐχ “δαπά, ΠΟΙΡΔΗΥ"). ΕὙτοπ ἰμἷβ ἀ6- 
ἘΕΙΡί οη, δα ἴτοτῃ {π6 ἔμοί (Πδὶ [ΠΟῪ ΘΡΡΓΟΘΟὮ 
τὶ πηυβῖο, ἰδ ΔΡρΘασθ (μδὺ {Π6Ὺ ΤὈΓΠδα ἃ δοούδίψ, 
ΔῊ Ὁ ρυρρς γα μετ Τῆηδὶ {ΠῸν ἀεβοοποα ἤοηι 
ἐλε Βαπαὴ [Πἰμἢ- ΟἾΔ 66] ἰβ πὸ ρῥγοοῦ ἐπδὶ {μὸν 
ἀστοὶ οἱ ἰϊ, δραιηδὶ πἩ]Οἢ ἰβ (π6 ἱδοῖ (Πδ 1Π6 Β6- 
ΤΊΔ ἢ ΥΓΒΒ ΘΒΡΘΟΪΆΠ1Υ οομβοογαίθα ἴο [ῃ6 βουνῖοο οἵ 
Φοδονβϑῖ, δῃὰ ἴῸγ (ἢ 8 γβάβοῃ ψγχβ οὐ] θα {116 “ἢ1}} 
οἵ ἀοα;,᾽ ποέ “Ὀδοδυβο 1 νδα ἵπΠ6 δροὰδ οἵ πιϑὴ οὗ 
(ἀοά᾽ (Ο]οσῖς.). ϑῖποο ἰΐ 18 οἰθαγ, ἔσο τ ἢδἱ [0]- 
ἴονγβ, (μδὺ 1119 γγ88 ἃ ργίσαίε δοίεπιπ οηι, 'ἰ 18 
[3 3 (μδὲ (Πποῖτ Γοβίθποῦ νγὲ8 ὨΟΐ [ᾺΓ ΟΠ" τηοβὲ 
ΚΟΥ ἴῃ (6 οὐἵγ οὗ αἴ θδῖ, π]ιθῆσθ [ΠΟῪ πηδᾶν 
ἢν ῥγοοθοαοὰ ἰο ἴδ ββουϊῆοα βῃηὰ ὑγαυοῦ οἢ [δ 6 
μἰρῆ-ΡΙαοο. ΤῊΪΒ ΘΟΙΡΘΔΩΥ οὗὁὨ ργορμδίβ δϑ]οηρβ, 
0 ἀουθί, ἴο {π6 58ο0-ο81οἀ ο ἰδε λεία, 
ψπῖςῃ, Βονονον, σοῦ] Ὀ6 Ὀοίίογ παιηθά ργορμοίὶς 
ὕπίοπβ. ΤΉΘΥ ἡ γὸ Τουιπα θα Ὀγ βδπιμ6], πα ΤῸ ΓΘ 
ὉΠῸΟΣ ἷ8 αἀἰγοοίίοη, σομρ. χιχ. 20. {πο ογσίη, 
οὗὨ 1Π6896 υπϊοηβ 1168 1η {Π6 ἱΘμάθ ΠΟΥ ἴο αϑϑοοίαξίοη 
κίνοη ὃγ {μ6 βρίτιν οὗὐ (ἀἀοά δηὰ Ὀγ {ῃ6 πον [16 
δ λτο ἡ 16] διδκοηοα, δηὰ {πο ὶν αὖπι 848 ἰὼ 
ΘΠ ΣΙ Βἢ δηά ἀθύθ]ορ ΡῬσορδοίϊο ἱπβρίγαίϊοη δπὰ ἴῃ 6 
ὩΘΥ͂ 118 οὗἨ δ: ΟΥ̓ Θοιημηοῃ ΠΟΙΥ δχοσοῖβοθ [ἢ 
ΟἿΣ νγὸ πησδί αἰδιϊπριΐβῃ (Π6 [Ὁ] οί πρς 
δοῖδ: 1) ΤῺ ἀδδοοι ἤγοπι Ἡσν Ῥίσος ἴῃ {Ππ18 
ΒΟΪΘ ΠΏ ὈΓΟΟΘΘΑΒΙΟΏ 5 (8 (Παὺ ὑπο υ δὰ ρει ῃογοὰ 
{Π6Γ6 [ῸΣ οοτηπηοῃ τοὶ σἱουβ οχϑγοίβοα, βδουὶῆοο, 
8) ῥγᾶγοσ. 2) Τὴ6 ποιὲς πιο σπσοηΐς Ὀοίογθ 
{Ἰόσ βμονθ (μδ΄, ἴῃ [Π686 δοοίϑίῖ68, το βίοι ἔθ τσ 
ΔΒ ΠΟΙΓΒΠΘα δηα Ποὶρῃίοποα ὈΥ βαογθα χημβῖςο, 
1ΠπΟΌ ἢ Γι 1816 γγ88 4180 δἰβονν ΠΘΓα οὐ] ἰ ναίοα. ΤῊΘ 
οων ὑπείγισποπίβ Ἡ ΊΟΝ δοοοιηρδηϊθα {ῃ  ἱπαϊοδίθ 
ἰμ6 τί οἢ υατγίείν ἀηα αὐἀναπορά οἰμέωνε οἵ ἰδ τηυδὶς 
οὔ μαι ἀαγ. ὙῊε ρραίίοτῳ (732, ποδεὶ) 18 ἃ οἰιμοττι- 
|| βυϊηροα ἱπβίσυτηοηῖ, ποῖ, βοοογάϊπρ ἰο Κ9- 
ΓΟΒΊ6, Ἰβ᾽ἀογβ δηα (ὐδβδίοάοσγιβ, δὰ (ἢ ἴοστη οἵ 
δῇ ἰηνοτῖθα ἢ) ο]ῖδ, ἀπά, δοοογάϊηρ ἰο Ρβ. χχχὶΐ!. 
2; οχ]ῖν. 9, δὰ ἴδῃ βίγίηρθ (908. Α4{πέ|. 7, 10 βᾶνβ 
ὕγοῖνο βίσί ηρΆ), 68116ἃ Ὀγ ἴμ6 ασθοῖκβ νάβλα, παδίν- 
απὶ, ρϑαϊέετίωπι; ᾿ὶ 88 ΘΟΙΏΠΊΟΏΪΥ ὑβο, 848 ἤ6ΓῸ, ἰἢ 
βΒογοα ΒΟ οὗ ργαΐβο (1 Κίηρβ χ. 12; 1 Οἤ του. χν. 
16), θυϊ Αἰβρὸ οχ ϑϑοῦ δγ ἰδβίϊν οοοδϑίομβ (2 Οἤσοη. 
Χχ, 28). Το ἀίπηον (22 [Επηρ. Α. Υ΄. Βαγ0]) 
8 80 ΟΠΟΡ αἰγὶ ηροα ἐπαίσυτηθηΐ, ΔΡΡΑΓΘΏΚΥ αἱ 
ἔεγθηΐ ἴγοτι ον λαγρ (λυ 6 Ὁ), βίποβ 1ϊ νγδϑ μ᾽ αυϑὰ 
ου ἰπ πα Κίηρ (σοι. 2 βδπι. νἹ. δ), γα 8 γ ἃ ϑοτί οὗ 
συΐίαν, ἀηὰ χιτἢ (Π6 πεδεὶ ᾿μἀ Ἰσαί68 ̓ δὰν ἸΓα δι ρ 
ταὶς (ῬΒΑ]πὶ ᾿Ιχχί. 22; οὐἹἱ]. 8 [2] ; οἱ, 8). Ας-ς 
οογαϊηρ ἰο Ψοβαριβ (Ὧπ’ 7, 12, 8) 16 ΕΚἴπηος 
ψ͵ὰ5 βίσυοίς τ] [Ππ6 ρῥ]οοίγαπ), [πΠ6 ΠαΡ  υτὴ τ 
[16 δηροτ. Βαυὶ Πᾶνα ρ]αγε ἰῃ 8 Κίππον (χνὶ. 
28. χυἹἱ. 10; χῖχ, 9) ψὶ ἢ} 6 λαπά, ΤῊ ἑαδτεΐ 
(ΡΊΡ, ἑορλ) ἴθ 1π6 μαπά-ἄττιμα, [86 ἑδιθουσίμ ; 
υϑοα ὈγΥ Μιτίδηι, Εχ. χν. 20. ΤῊ ἰουτι ἱπβίσα. 

τηθηΐ ἰ6 (86 ἤπμε ἡ π), ὙΠ1Οἢ τγ88 πηδάο οὗἉ τορά, 
ποοά, οΥ Βοσιι, δῃὰ τγῶ8 ἃ ἰδνοσὶίθ ἱπείσαμηθηὶ ἴῃ 
ἵοειγο δῃὰ του γηι] πιαδῖο. 8) Τὴ6 οἰ δϑὶα 
γοδίβ οἡ {Π6 τογὰβ “απά ἰδόν τὐέτὲ πρ;}" 
{860 ψγα ἴῃ ἃ οοπαϊίοῃ οἵ οοβίδἝϊς Ἱπερί γαίίομ, ἴῃ 
ὙΓΠΙΟὮ, εἰηρῖπρ ΟΥ̓ Βροδκίηρ, τ τ δοοοιρδηϊπθηῖ 
οὗ πηυβὶο, [ΠΟΥ ζᾶγο οχργοδβίοῃ ἰο [πΠ6 ονοσῆοπίης 
ἔθος τὶ μοὶ (πον ποαγίβ ψαγὸ 8]]οὰ ἔγομι 
ἀρονο ὈΥ͂ {6 σοπο Ὁ Πρ βρὶτίι, (Ἱογῖο: ἸΘῪ 
ὙΠ11 βἷπρ βοῆρβ, ΠΟ ΘΘΘΌΓΣΘΑΪΥ ΘΓΘ ΟΟΤῺ 
ἰο 6 Βοποσ οἵ αοα." ὙΤδδ πβίσχαΐῃβ οὗ ὑμ6 τχπβὶο 
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πεν ἐπί ν εν ἊΣ ἘΩῚ ἴο τόνδ Ξὴ φαρὶ ἰο ἰῃ- 
Βρίγϑα ργαὶβθθ ο ΟΥΣ ἴο ἱπίθηδὶ Θ Σοὶ χοῦθ 
ἐπλτ πεῖ ι; Ὀυΐ 4180 ἰοὸ τοχυϊδίο ἰμ9 θαι ηρ. Αο- 
οογάΐηρς ἰοὸ Ῥίπάδγ, 1ὶ ψὰ8 “ Ῥϑϑδοθῆλ!} γ ἴο ὑχίπς 
Ια ἰπῖο ἀν οὐρῇ αῖτῃν Α "ον γερο Τὰ 
οἰἴβοση, τ ΒΟ Οἢ τγᾶ8 ἢ ἴη ἴθ Πορῃΐο Αρο]]]ο- 
σογβηῖρ (Ο. ΜΌΠΠογ,  οτίσ Ι, 846 [ογίασι]). 
ΤΏΘΙΘ γᾺ8 ἃ δἰ λ΄ Οὐ Π 0}Ὲ οὗ το] σίουβ ἱπορῖσδ. 
(ἴοι ἴο (86 ργαΐβο οὗ αοἀ ἰῃ (δ) ο8890 οἵ 8:6 Βαυ θη 
6] άασβ, Ναλ. χὶ, 28.--- ον. 6. ὅδ} Μ1}1} τοὶ "9 
4016 ἴο τι μβίδηα 186 ΤῊ ΣὨΪ ἰηθθοηοθ οὗ (ἢ ἰδ 
βἰχζαῖ, Τῆγεοα ἰὨΐηρθ 1} ΠΑΡ ΘῺ ἴο εἶπ: 1) ἐμ 9 
Δρί γι! οὐ ἐλὲ 1 ον, ἃ ἀϊνὶηθ ῬΟΥΤΟΣ ἴο πἷτ- 
8610, ψ1}1 ““δοπιδ ἱροη ἐπι," ἰμμδὲ 15, συ ἀάθη]γ, ἱτ- 
τ ρα δίϑ!υ ἰδ μοδβϑοθβίοη οὗ ἷβ ϑοὰῦ]. Το ποσγάβ 
“Βρίγις οὗ Φομονδ᾽" ἀχουἀθ ΘΟΕ ΘΑ ὨΪΥ, ἰη- 
ἰ6ΓΏΔ] 6886 οἵ ἱπορίχαϊΐοη [ ἐβ, Βούγονοσ, ἴῃ (8 
Ῥτοβαρροθοα ἐπδὲ (6 ϑρὶσιὶ οὗ [89 1,ογὰ τηυδὲὶ ἀ6- 
βοοηᾶ ἰο ρῥσγοάυοθ ἐμὶβ ἀχοϊίδίίοη δηά οἱοναιΐο 
δ ἀοα8 ποί ἀγΧ09}] ΘΟ Π0}8}}Υ ἴῃ μῖπι; 2) ἢ τὶ 
Ῥ»τορῖθν. (ΟἹ (89 ἴοστα ἢ 32}: ρϑὸ Ἐν. ὁ 198,6.) 
Ηδ 11}, ἱμβογοΐοσο, ᾶνθ 8 Ῥαγί ἴῃ {6 το] βίου 
ἐπαρίγαϊζοη δηα ἴπ6 Ῥχγορμοῖς υἱΐογαηοθ οἵ [λ6 
ΤΟΡΒοία, [0 ἰθ δίκη [0 ρταηϊρα {πὶ [6 το οὗἁ 

Ἰηβρίγαου π|'}] Γ ἐτη πα ἸδίοΙ γ ότι ποθῶ ἰο 
ἴα; 8) 6 Ὑ1]1} ὉθΘ ἐμγπορα ἱπίο αποίλεν πιὰ. ΤῈ 
Ομδηρο τοϊδίοα ἰο ἴ86 ἵπηοῦ 116, τ ϊςοἢ ἰδ τοηονγοά 
Ὀγ {π6 ϑρίτγὶῖ οὗ αοἄ, δηἋ οοῃβὶβίθ ἢ ἰΠ6 βαῃοιτῆ- 
οδίϊοη οἱ μοασὶ δηὰ μυρογαϊπαίίΐοη οὗ (16 γψὰ}} ἴοὸ 
1Π6 ἰΔῪ οὔ [86 ,οτὰ πΠΊΘΝ τμ6 ϑρὶ τὶς τόσα. ΤῊΘ 
ῬΙΌΡΠΒΟΟΥ [οὗ βαιι6}1, ἰπογοίογο, ἴα : Τποὰ π]]0, 
Τπγουρὰ (6 βρί τι οὗ ΜΠ ἢ 8.14}} Θομ6 ὍΡΟΣ 
(166, ῃοΐ ΟὨΪΥ͂ ῬΟΡΊΩΣ ἴῃ ᾿πϑρίγοα οὐγάβ, Ὀαϊ 5180 
ΘΧΡΟΓΘΠΟΘ ἃ ἈΠ δ οὗ 186 ἐπῆϑῦ σζδῃ, 88 δοοοσὰβ 
αὐ τ᾿ αἰνίηο ἴο "6 Κίηρ. 

γον. 7. ΤῊΘ ζοηοΓΑΙ δίσηὶ οὗ [16 ὀσδιγ  η06 
οὗ [8680 ε'ρῃαε. ὍΘ. ἷκτια οοἵἣθ ἴο 

[866 (τοδὰ ΠΣ ΜΔΣ, Ῥα, χῖν. 16, “σβθ 411 [μἷο 
ἰο (67), ἂο τ αῖ [Δ Βαηᾶ Βῃ ἄρτι --- 

1:0 Βϑ126 ἴΌτλαϊα ἰῃ χχν. 8 δῃὰ Ψυάρ. ἴχ. 88, ποῖ, 
ψδὐ (ποὺ 11ἰκοβί, ταῦ ΒΘΘΙῺΒ τηοϑὺ ῬΓΌΡΟΣ, “ τ μδὲ 
ΒΟΘΙῺΒ ἰο ἰμ66, (ΟΙ6γ.), Ὀαϊ, τδὲὶ Ῥγϑβοηίθ 
ἴρ6 1}, μὲ ἰο ποῖ τἷβ δοὔοη Ἰοδάβ," (ἕπτ. [11., 
τι} ἄο νῆδὲ οἰγουτμαβίδμοοβ δυρχοοῖ; ἴοσ Θοᾶ ἰα 
ὙΠῚῈ 666, “τοὺ ποοάσὶ οὶ οομθυ]} ΔΩΥ͂ ΟὨΘ, 

ον ασἂ {51}} βοοοῃὰ {δ γΥ μα το ὡ {6 Ὁ δ ζει 
' Βὲχτιβ ἈΓΘ ἰο βίην ἴο Εὶ δὲ, 80 ΒΌΓΣΟΙΥ 85 (Π6Υ 
ΒΆΡΡΘα ἴο Ὠΐτὰ ἀκ .θ ΒΑΡΡΗΥ, ΤῊΣ Οοαβ μ6]ρ, 
ΟΔΙΣΥ͂ Οαὐ ᾿ἷβ ἀπά τα Κἰ μρΒ.--- Ἴ Π08660 ΟΡΒ Τοίογ ἴο 
βδοΐ αὶ ἰαυοοδιαία, ἐαεῖς ἴα ἰδ: χογαῖ ἴησ (οὗ 
Μοῦ ἰλο860 αοα-αΐνοῃ βἰρτιβ ΓΘ ὑο 4586 ἢ Ϊη1), 
ὩΔΙΏΘΙΥ͂, ἴπ6 ἀοἰἑγογδηοθ οὗ (86 Ῥθορ]9 ἔγοπι 110 
ΟΡΡΓΘβΒΙΟΣ οὗ ἰμ6 ῬῺ1] 15 1 π68. 

ΘΓ, 8. 5386] ποχὶ σοοοῖγοθ ἔγουλ (86 ὑτοροὶ ἃ 
οομλσηδηά ᾿ῃ Οοα᾽ 5 Ἡδιηθ, ΒΊΟΝ ἐϊηιδδ [16 Ὁ ΓΟ- 
βίτϊ οἰθα σου] δυϊ μου οοηΐοσσοά οὐ ἷπλ πη Γ 
Βυρροτὶ οὗ τ; ΒΘ σώντ νον μα ἴῃ 18 ̓αῤολ τον εὐ 
186 τοψγαὶ οἶἶοσρ, ἴο Ὁστα ἱΠαΘΡΟΠΘΘΏΪΥ ργὶ 
ζαποίϊοηβ. εἰϊυδιοα Ὀοΐνγοοῃ 180 ἐὐλώρες 
δηα Ψογίοιο, ἐΟσπλο [86 οδιὰρ οὗ (ῃ6 Ῥθορὶθ 
αἴνον [86 στορβείης οὐ μ6 Φογάδῃ, ὙΠΟΣΤΘ ΓΟ ὑπ άοι- 
ἰδκοη [6 ΓΒ δραϊηβὶ ἰπ6 Οδηδϑη 68 [Ὁ [Π0 ο0Π- 
αυοβὶ οὗ (86 αν ἐστὶ ΟΘὨΐΓΆ] ροϊηΐ οὗ [πγδ6] οοῦ- 
Βοοσαίθα Ὁγ ἰδ ἱΔΌ ΤΏ 8016 δηα [86 ΒΑΟΤΙ 014] τΟΣ- 
Βῃῖρ (Φοβὶ. γ.) τγῶ8 ΠΟῪ “'οῃ6 οἵ ἴδ Βο]1οδὲ Ρ]δοοθθ 
ἴῃ ἐπῖλει, διὰ τη6 ἴσυο τ! ἀ]6-Ροΐηὶ οὗ (6 ὙΠο]6 
ῬΘΟΡΪΘ,--θοσδυβο [6 οοηΐσοὶ οὗ [6 ῬἈΣ]Ἰϊδίληθθ 
οχίθηδοα βὸ ἴδ ποαϊναγα [ϑϑεϊγαγὰ 7] ἰμδὲ [6 
Οδμΐσο οὗἨ ψταυλν οὗ [10 σϑαὶπὶ 8 ὨΘΟΘΕΘΑΣΙΪΥ 

Ῥυδβθα ὑδοῖς ἴο (6 Ὀδηὶς οὔ ἐμ 6 7ογάδη᾽ (Επ. 1Π|., 
42). ΗΠ ΕΒΟΥ τηυδὶ 880] δ κίηρ Ὀοίαϊχο Ηἱ 
τ 6 δ6 Μοῦ] δηΐοσ οὐ ἰδ ἃ 
ἔτοτα ἴθ ἀοιηϊπίοη οὗ ἰδ6 
ὈἾδοΘ ΒΘ 0 βανα θθθὴ σἤόθθῃ, θεοδῦθα ἐλ νγαϑ 
Γοιηοίοβι ἴσου 6 Ῥβ1ξἐδέπο Ὀογάογ᾽ ((Ἰοσ.). 
“ὍΤΠοσΘ 186 ῬΘΟΡΪΘ δεϑοι θὰ ἴῃ βθμογαὶ ΡΟ ἐς 8] 
αυοθίοῃα, δῃὰ ἰπθῆοο, δἤοσ Ἐρ μ γδὴ 84 ΡΓΣΕΑΥ͂ΟΙ, 
ΙΒΤΟμοα αγτηθὰ ἰὸ γὰγ. Ηδτγο, (μοῃ, οϑρθοΐα νυν, 
ἴῃ [λ6 πδίῃσο οὗ [Π|6 ς886, σου ]ὰ {8μ6 τηαΐυε] σοὶ 8- 
ἔοη οὗ [86 ἵἴτο ἱπά6 οηΐ ΡΟΎΤΘΙΒ οὗ (86 σοβϑ]τη 
ΘΟΙ6 ἐπΐο αυοδίΐοῃ, θ6 δῃπουποορά, δα βοθῆον 
ῬΟΙΣΤΩΒΔΏΘΏΙΥ ἀοοϊαοα᾽ (Επ. δὲ δρονθ). βδιιιοὶ, 
(μογοίοσο, Ὀϊὰ8β βὅ'δ] ταὶ βϑουοὴ ἄδγεα, σβθ ἢ 
βοεβ ἰο ΟἸἸραὶ, ἰῃ ογάοσ τμδὲ ἢ, 16], ΤΩΒΥ 
αἰγεοὶ ἐδὲ γρλλε φυ ἐφ ἐτηραῦὶ ἴἰο τη ἴδ6 ΤΟΥ δ 
οοππιαμκἶδ αδ ἴἰο ἠδ δλαὶϊ ἀο. ὅδ] ἷἰθ πιοὶ ἴο 
τη δ,κο (86 οἥδοτίηρ ἰῃ 8 οὐσῃ ρόονοσ---ἰηΐ ροσίδϊ πη 
ΤΥ ἴο βδμλι6ὶ 88 ὈΣ ΘΒ Υ τηραϊαίοῦ θεΐποοια οὐ 
δηα {86 ὈΘΟρΙΕ--ΠῸΓ ἷδ Ὠ6 ἴο ἀπάοτίακο ἱπάθρθη- 
ἀθηογ δηγίβιηρ ἴῃ οοηποοξου πὶ (μ 6 ρμαδὲ εἰτὰρ- 
κ'6 ἴοσ ἔγοοάοιω, θαΐ ἢθ τουδὶ δὐγδὶῖ (16 ἰδίτοο- 
οτθ νοι 186 Ῥγορβοῖ 18 [0 ψῖνο εἷπι. ΤῊ Κίπρ 
τησδὶ δοΐ ΟἿΪΥ ἴῃ ἀσροηάρθηοθ οὐ ἴδ6 ἰηνίεὶθ]ο 
Κίηρ οὗὨ δἷβ βϑορίς. 866 ξασίμον, οὐ γϑγ. 8 δπὰ 
1 γοϊδίΐοῃ ἰο χὶϊὶ. 8, δε Ιπιτοἀυσίΐου, ΡΡ. Ἧ1, 12. 

γεσα. 9-12. Τῆε ὑπο τεὸν ΟἹ τὩ5 πῊπΣ απποιποεα 
ο ϑαιΐ, Ὑ ες. 9 γείοσβ ἰο [8:6 ἢ] Β]ταθηὶ οὗ ἐμ 1δϑῖ, 
τηοϑὶ ἱτηροτίδηϊ ο]θμηθηΐ οὗ ἰμ6 ἰμἰτὰ ῬσγορΒθοΥ 
(νος. 6) : ἐδέ ἡηίο αποίλετ πιαπ. Νοῖ ΟἿΪΥ 
1Π6 ,πεέ οὗ 1118 Τοῦοναὶ, θὰϊ αἰβὸ 1 ἱπποστηοαὶ 
δοιιτος ἷἰβ Ἰηαϊοαϊοα ἴῃ ἱἰμ6 ποιάβ: Θο κανϑο 
[1π|. ἰυτηοὰ, ἘΙΛΘΒΘΟῚ δ΄τὸ δηοῖδοι Ὠθασχξ, ἐπὸ 
ΔΒΘΟΥοη8 Ὀοΐηρ ἸὩγοϊνϑα ἴῃ (μΐδ Ὁ ἘΡΒΤαθο: 
αοά ἰπγηρα ᾿πὶ δρουί, δηὰ χανο ἶπὶ βῃοῖμοΣ 
Βοατί, Ηΐ8 ἀοραγίυσε ἔσο ϑδιωυθὶ δηὰ ἰασοὶ 
ἴο 5οὸ Ὀδοῖς Βοιηθ, Δῃα ἢ)18 ΘΟ; ψουβίοη ἃ᾿6 Ἐχρ Ἁ 
ποΐὶ πιϊπουῦϊ ἀεδίμτι, ΕΥ̓ (6 βδῆγθ ᾿γογὰ ἐδεσα ; ΖῸΓ 
1Π6 ῬΪΙδοθ, ἤγοτη) 1 ἢ Πα ἰυχηράᾶ, τὰ8 ἰῃ6 νῬηδαρι 
οὗ {19 οοηνοσαίου ; ϑβδιηθ6}᾽8 ῬΟΓροὴ δηὰ Ἰγοσὰ νγ83 
86 ᾿πδίσυτηθηὶ ΕΥ̓͂ ΜΝ ΐοῖ αοα Ὀορδὴ ἰῃ Πΐτα {86 
ΡΓΌΟΘΒΘ οὗ ἰῃ ΝΑΓα ΓΘΏΘΙΓΑΙ ; πε Βρίτις οἵ αοά, ἐμαὶ 
τγοιρὴλέ θὰ οοιαρ]οἰοα 1, οδτηβ 15 ρᾶγί τη ϑαξωου 
᾿σουρῇ ϑδλαεὶ, ἴῃ πη αἸδίο] Υ ἰο Ηἷβ ἀδαχέ 
ἔγοτλ ΒΌΟΥ͂Θ. τε γπὰ ἴο ἴ6 ΒΙὈ]1ςα] σορσοβοη- 
ἰδίου [μ6 λοαγέ ἀθηοίΐίοθ (06 οϑηίσα οἵ πῃ 6 8 0]6 
ἱηπτασα 11ἴ6, (6 ὉΠ: ρ-Ροϊηὶ οὗ 8}} ἐπ οἰοσηθείβ οὗ 
{86 ἴπηοῦ ζδη. ΤΆ ἑἐλογοισὰ δπὰ οοπηλεία ςμπορσο 
ἴο αποίλδν' τῶϑῃ οδῃ Ῥγοοθθὰ ΟὨ]Ὺ ἔοπὴ {πὸ Πρβασί, 
ὙΠ ΊΟΝ δοηο οὐ ἴῃ Ηἰἷδ Ἰυἀστοσηίβ οἢ τλδῖ Ἰοοῖΐτα 
αἱ (χυΐ. 7). ὙῈΘ ἐεροπέϊαὶ αἰθιλοπὶ, ἱμογοίοσο, ἴῃ 
[ἢ6 ΣΟΠΟνΤΑ] οὗ (.6 μοαγὲ 15 οὶ ΟὨ]Ὺ (ἢ6 ᾿εέτον 
οὗ 8, 88. ἰΐ τεσ, πϑύῦ, Βἰ Βογίο Ἰδίθῃϊ βια6 οὗὨ "ὲβ 

Ὶ Βοϊηρ---ἰὨ18 18 ΟὨΪΥ͂ 1 βγιηρίοπι---[Νὲ ἴῃ 
ἃ ΤΆ] χορ] κί ουθ- οἰ ῖς6 81 σὔδηρθ δ ΓοΏθΥγαὶ οὔ τ 9 
ἱηποστηοβῖ ουηααίΐοη οὗἁὨ 116. Τη [ἢ 8 81] ὶ 
Γονοϊδιΐοηβ οὗ ἐδ αἰ γίμο βρὶτῖς δὰ νῷ} ἴἰοὸ Ξδῃ] 
ταδὶ οὐΪπλϊηδίο ; 81} {πὶ Βδρροποὰ ἔτοσῃ οἷ. 
ΙΧ. οἢ ἰθῃᾶβ ἴο {πὶβ ΕἸρμοδὶ δῃά ἱπηποστηοδὶ οτγά, ο 
[16 ῬΓΟΡΘΟΥ ΘΒ] Δ πδηὶ οὗὨ [15 ΤῈ ἩΠΟΟΝ ἘΕΠΤραὶ 
το Ἰἰδοη οἵ (86 ἱπποττηοβὶ ἰουπαδίΐοη οἵ 16 ἴο οά, 
88 ἴΠ6 τηοδί οβϑοη αὶ οοπαϊτίου οὗ δὴ δα πιΐῃ δ πέτα. 
ἄοῃ οὗ (86 ἐποοογεαῖϊο οῆοα ποῖ βου ἃ 6 γγ6}}- 
Ρ]οδδίηρ ἴο αοἀἂ,---Απᾶ 8411] ἔποδο αἱβῆθ οδισο 
ἴο Ῥαδα ἴδαὶϊ ὅδυ. ἙἘτοῃ αμμαλ ὅδ] δοιὰ 
ΘΑΔΙΪΥ ΘΟμλ6 (0 Οἰδοαΐ (880 βαπιθ ἀδύ ἱβγουρι ἐμ6 
βίδιομβ ἱπαϊοαϊθά. 10 ἰθ ποῖ τηρηϊοποᾶ 1 ἩΓἢ δὲ 
οΟΥοΣ 16 βἰβτβ οσσα δαὶ ἰὶ 8 τοὶ 
δἰδιθα (μδὺ [ΠΟΥ ΤΟΣ 811 [0] 6]1ο ἃ, διὰ ἐμ 
Βον ἰδ ἐῤλίγα Βαρροηρά, ΠῚ (}16 ΒΌΣΤΩΠΙΔΙΥ κἰδίθχωοης 

ΨΟΓΒΏΟΘ οὗ 
Φ .Θ Φ ἐς 
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ὑπῆν, Ὁ ΒΌΡΡοδθ στὶΐὶ ΤὨθϑηΐυβ 
“4, ροβαίῦ}]6 οὐηἰβαίοῃ ὈΥ͂ 

Θ 
180 τηραὶ ἱπιροτίδηϊ, ἰῃ ΟΥΟΣ ὑῦ ΒΟΥ ἄοω δηὰ 
πμάοσ τμδὶ οἰγοιπδίαποοδ ἱϊ ΟΟσΌΣΤΟα, δἴνοσ πανὶ 
τηδς {π6 τοπλατὶς, τ ἢ] ἢ ̓ ψδὲ βυ οϊοηὶ [ῸΓ ἢ 8 
ῬΌΓΡοθο, ἐλαέ {μ9 χει δῃὰ ϑοοοῃά μιδὲ ὕϑϑηῃ 11 6116 
ΔΟΟΟΓΟΪΩΩ ἰο ϑδι) 06} 8 ποσάβ. [{ ᾿β ποσὰ οὗ 
ὑβ νὰ τὶ ΠΟΗΘ οἱ Ἔν χϑηνὰ πὸ πεαταρνν υσὶ ΑΒ 
(61 ἰο οὖ (Π6 ΒΡ Ῥ. οῃΐυθ 
δθορίβ (6 τοδάϊης οἵ 16 δορί. “ΠΌΤ ἐμοηοθ᾽ 
(καὶ ἔρχεται ἐκεῖθεν), ἴτοτα τ λοῖ ἢθ ᾿μίδσα (ἢ 9 ̓χο- 
γίουδ ἸηΘΠὔοη Οὗ ΔῃοΙμῈΓ ΡΪδοθ; δυΐ οὐθη [ἢ18 
το ϊης πουἹὰ ποὶ σου δῇ οὐμἝδαΐοῃ, ναὶ που]ὰ 
Γαΐ ἴ0 [86 ροἷδοθ ψμοσθ 888] βεραγαίϑά ἔτοπι 
ϑ'διηθοὶ, [86 ἸΟΌΣΤΠΟΥ Ὀοΐηρ ἴΠ8 ΒυΙΆΤΔΑΓΙΪΥ ἀ6- 
βειῖθο 11} οπλἰδαίοη οὗ ἵπο δἰδοῃθ. ΕἼσΙΒοσ, 
(6 σοσὰβ “ἴσο ἐβοῃοθ᾽᾿ σουἹὰ 6 αυλΐο ΒΌΡοΙ- 
βυοῦα.---ΤῊο Ὁ οὗἨ (μ6 ἰεχὶ [Επρ. Α. Υ, “(δ - 
186] ἰ6 ποὺ ἰο Ὀ6 ἰταπδἰδιοϑα ωλέλον (Βυῃδβθῃ : 
ἰο ΟΙ 688), Ὀὰὶ ὀχργοαθοβ 10. 8] σοαῖ : “ΠΟΥ οοτθ 
ἴδμοσο ἰο ΟἿδε68}."--ΤῈο τηοηοη οἵ ἴδ (δϊτὰ εἰρη 
ΟὨΪΥ ((λοσο θοΐηρ ποιμίηρ ἴῃ ὩΔυσδῦνο ΟΥ ΪΔῃ- 
ξυλξο, 88 ΒΏΟΥΤ Δ ΌΟΥΟ, ἴο πϑορβαϊϊδῦο [ἢ 6 δαθΌΣη ρ- 
οι οὗ ἃ ἰδίοσῖοδὶ οὐ δυοίογ! α] χ8Ρ) ͵8 ποῖ ἴο χὶγϑ 
᾿προσίδποο ἰο ΟἿ θόδῃ, 860}᾽5 μοόπιο (Κ 611) : γαΐμοσ 
18 εἷστι ψγαβ [6 τηοδὲ ἱπηρογίδηϊ [Ὁγ 380} 5 ἱπὴοῦ 
1ϊΐρ, ἀπά ἔογ ἐμαὶ οὐ ψιΐοι ἀορομάρα ἰδθ σίχὶιι 
Ἐχογοῖθ οὗ ἐμ ἱμοοογαῖα τουδὶ οὔἶοθ, Ὠδιο]γ, 
186 ὩὨΘῪ Βοδτὶ δηὰ 116 9811964 ἰοσίῃ ὈΥ (δ6 Ῥγο- 
Ῥἢοῦς βρὲγὶϊ, δηὰ 18 ϑἰδηὰβ ἰπ οδυβαὶ οοπηροίΐοη 
πὶ} {π6 ργθοθάϊηρ ὑδαϑιπλοηγ (Ὑἱοἢ 8 [86 ῥγίη- 
εἶραὶ ἐμὶ ᾿ τ0 018 ΒΕΡΌΑῚ ΓΕΚΩΜΙ ΟΣ ΕΑΝ Ὲ ρα 
ΒΑΓΤΑ Πρ ΠΟῪ 83.84.1 ναϑ ἐσἱρροὰ τὴ (86 Βρί τὶς 
οὗ (6 1[,ὐτὰ, διὰ 1]. τὶ} ΓᾺΡ αν: ϑρι τί, 
ΜΒ οἢ ομδηροὰ ἷθ ποαχί.--- Ἄγ, 10. Ετοτὰ {Π6 
Ἰοολ] πἰδίθιηθηΐϊθ μοσὸ τυϑάθ, ἰὺ ἷβ ΤΟ] Ό]Υ οἶθαΓ 
{πδὲ (818 ΘΟΙΩΡΔΙΥ͂ οὗ Εν ρυλῳ ἅποῖὶς ἴη ΟἸδεαλ. 
ἴῃ ογάοσ ἴο πηδογθίδηά [μ6 οὐδοὶ οὗ {ποῖ ἀρρϑδσ- 
808 χὰ δρὸτν γ πχπδέ ἰμΊηἸς οὗ 1 88 1 6 ἀοϑοσὶθοά 
ἴῃ τοῦ. ὅ. , παπποιπορα, οὐεγῬοιοογὶ 
(86 ϑιρίτιὶ οομλθδ Ἶ Βῖτ, “,αἰΐδ 1 ἐν 
Ἰποοϊμπατῖν, Ἰμποτοίογο, ἢθ 18 ϑεϊζοὰ ἷι, δὰ 
ἄγαπα δἱ ἰηίο (80 ἸΟΩ͂Υ ἱπερίταοη οὗ [}9 
Ῥτορμοα, Βγ {μ6 ἱῃποηοθ οἵ με 1, οτ β Βρί τί, 
ὙΠΟ 8540] 86 πἰμβοτίο οχροσί ποθ ἰπσουρῆ 
βδιθθοθὶ, μ6 18 τηϑὰθ ΘᾺ Ρ8Ὁ]6 οἵ τοοοϊνίηρς [86 ΤΠ. 
ὭΘΑΒ ΟὗἨ [ἢ 9 τορβοιίοα Βρίτίι, διὰ οὗὨ [15 βυιἀάφη 
βοζγο ὈΥ̓͂ (ἰπ6 ῥτορβοίΐο ἱπαρί γδίλου, πιΐοι ἰδ 
Ἰτηληϊ ραϊοὰ Ἰϑος ̓  τηυδὶο δᾶ Εἴο ῃστο- 
Ῥμοαὶοᾶ, (μὲ ἱβ, μὸ υπὶϊοὰ ἴῃ ἐδμοῖν ἱπερὶτοά 
ΒΟΏΡ, ΟΥ ἴῃ ἰμο ἀἰδοοῦτθο 'π τ ΐοι (Ποῖσ Ὡον [18 
μρατυναο [ογἹ}---ἰ τποὶν τοξᾶδι, Πμο αἰἰδοποά 

ἱπηθ6 1 ἰο ποτα, Ἰοἰῃμοα {μον βοϊθιηη οΏ: 
πρροίϊπρ ἰεδὰβ ἴ0 ποϊπρ ((μ0 Ῥῆγαθθ, “1 (86 

" ΔΏΡΎΟΙΒ ἴ0 ἐδο ὁ (0 δ᾽ πρὶ 
11. Ὅτ6 ἰἰπθ [111. “ἤοιῃ Υ διὰ 
ἴμο ἀΔγ Ὀθαΐογθ," δῃὰ βὸ Εσάσωδμη ι88 ἱϊ.--- ΤῈ.]. 
Ταΐδ απίνεσβαὶ ργονίουβ δοηπδίηίδποο πὴ β'6α] 
δηὰ [π6 (ΔΚ οὗἨἁ [88 ῬΘΟρ]θ διβιοηρ ἐποιηθοῖνοθ ἰβ 
Ῥτοοῖ (μδὲ 6 τγχῶὰϑ Ποσὸ αἱ λοηθ. ΤῊΘ τίβο 
Ῥτοἀποοὰ Ὦγ 3.6} 5 ρατιἰοἱραϊου ἰπ (6 πὶ οὗτοι 
ὈϊογϑηΟΘ 18 ἀθβοσὶ σ6α Ὑ1} ἱποοιαρασαθῖα 866]1 
διὰ ᾿ἰνεϊ ποθι. ΤῊ ὕνο χαραίίοπα, πα ἢ ὑαϑεὶ 
ἴο ΒΌΓΣΡΓΙΒΟ δη ἃ ΔΙ ΔΖΟΙΩΘΗΪ, ΡΓΘΘῸΡ ὕπο ἰἰημρ: 
1) 186 μόνον δηὰ βἰρτιίβοδηοο οἱ [86 ργορβοῖίο 
ΟΟΣΩΣΔΠΗΣΥ πῃ (86 ΡυὉ]16 ορίηΐοῃ, δηὰ 2) 86 ζδοὶ 

(αἱ Ββ4 0} 8 116 δὰ δἰ ποσίο Ὀθθη ἔλν ἱμοσοίγοπι, 
ἐμδὶ 1 δά ποῖ Ὀθθ ἰῃ ΒΑΣΙΟΙΥ͂, οἰἴ 6 Ὁ Ἔχ ο τ 8}} 
ΟΓ ἱπίοσηδ  υ, τὶῖὰ [ἢ}16 βοοϊοίυ ; νὸ 5860 πἷπὶ βιιά- 
ἄθη)γ ἱπἰτοαποσα ἰπῖο 8 βρβοσο ψ}ϊοὶ μδὰ εἰ μοτίο 
Ὀθθῶ ΟὈΣΝΑΡΑΪΥ͂ δηὰ ἱπν ΓΑ ΪΥ δίγαηρθ (0 ἢ Ϊπι. 
(Ἰουῖουθ: “ἼΤὨ18 ΒΘΘΙᾺΒ ἰο ΒΟΥ [πὶ 54] μδα Ἰοὰ 8 
118 νου αἰδοῖ ἔτοπι ἰμοβο τῆ δδδοοίαίθα ψἱτἢ 
{86 Ῥτορῃοίβ."-ςὖ εὐ. 12. Το δο ἱοπδ: “ΝΥ Βδὶ 
Μι88 ὨδΔρροποᾶ ἰο {86 8ὸοη οὐ Αἰδὴ 3 18 85'δὰ] 8160 
δισοης ἴπ6 ργοροία Ὁ᾽ ἀπδον ἰθ σίνοῃ ὈΥ “α πιαη, 

ἐλενδ" (ἴτοὰ ΟἽ θ68}}}) ἴῃ ἃ δϑὺ 0Ή, 
πμΐοι, Ὁ. 115 ἕοστα (1π6 ““ὙὙἘῸ 18 {π6 Ὁ ἰδίμον 
Ττοῖδ ἰο ἴδ “5οῃ οὗ ΚΙΒΗ.), ἱπρϑηϊουβὶυ δῃὰ 
ἀδοϊβι οἱ Υ σοροὶθ (ἢ 9 ἴδ]θ6 οοηῃοορίοῃ οὗ [116 ἢ8» 
ἴυγο οὗ ἀπο ΡῬΓορμοία ἱπερίγαϊοη σοῦ ΔΥ ἴῃ 
[Π686 ᾳυοαίοηθ. ΤΠ Ἔχρ δηδοῃ: ἤγ}0 18 πο ὶν 
γτεδίἀεπὶ Ῥ᾽ Ἦδ8 ὯΟ βυρροτ 'ῃ 86 οοπῃοοίίοη, δηᾶ 
ΠΟ Ὀοασίηρ οὐ ἴη6 πιδίϊογ. ΤΏ6 ϑορί. μδ8 “πῆο 
ἦθ λὶδ ἴδιον 7 (δαάϊηρς δἷδρο [Α16χ.]: “"ἴβ 1 ποῖ 
ΚΊρβη Ὁ): Ὀαΐ {18 18 ΔΙΊ ΓΑΥΥ δηὰ ορυϊουὶῦ 
δο ἰο οὶ τἰὰ οὗ ἴῃ αἰ ΠἸσΌ]Υ ἴῃ πὸ ἰοχί, 
Απά ἴο δΌρροβο {μπὲ [πΠ0 πογάβ: “ Ἶμο ἴβ {π6}ν 
Τα μον 18 10 οὶ ΚΊΒΗ Ὁ ᾿ἱπαϊοδίο ἰμδὶ ᾿ἰοη 
Ὧ8 ἃ ῬΓΟρΡΒοὶ ψγα8 ἀθηϊοά βδ} Ὀθοδυβθο οὗ [ιἷ8 ἀθ- 
βοϑῃΐ ἔγοϊῃ 80 ἐπὶ δοδηὶ ἃ δὴ 88 Κὶ δ (ἸΒοη.), 
ΟΥ ἐπὶ (ΠΟΥ͂ ΠΙΘΓΟΙΥ͂ ΘΧΡΓΟΒΘ [16 διγργίθα οὗ {119 
Ῥθορὶθ (Επ.), πουϊὰ 1ηϊἰτοάποθ δῇ ἰηίο γα !θ 
ἰδαΐο] ἰηΐο [9 ᾿ἰν ῖγ, Ῥσγορηδαΐ ἀοβοσί ρίζοη. 
ΑΒ 8 εἰ ρ]6 αυρδίοη, {π080 ψορὰβ που] τηθδη 
ποιπίηρ ἴῃ [89 του οὗ (Π6 τηδη οὗ ΟἼθοδι, πο 
ὨΘΟΘΒΘΕΤΙΪΥ ΚΩΘῪ ἴῃ 6 ΒΏΒΓΟΓΣ, δηα οοὐ]ὰ Ἰοϑαση ἰξ 
ἤγοσα ἴ86 σοῃηθοίοῃ ἢ πθΐομ [86 αυοδίίοῃ ᾿τλ8 
δεκοά, Τῇ αυοσβίάοῃ “πο 15 ἔμοη {Ποῖν ΤΑ ἢ ον Ὁ 
ΤΑΙΠΟΥ χσοΐογβ ἰο {86 ὑσορβοίβ, ἰῇ ΠΟ86 σηϊάδὶ γα 
ΕΥ̓́ΘΏ ὨΟΥ͂Γ {Π|6 οὐ᾽οοῖ οὗὨ {μ6 αυσδίίοῃ οὗὨ ΒΌΓΡΓΙΒΟ: 
16 1Π6 δὸπ οἱ Κἱδὴ ἃ Ῥσορῃοῖι ἢ Αβ Βυηδβοη ΤΡΒΟΥ 
ΤΟΙΠΊΆΓ 6 ἐλεῖγ ἰβΒ ἴο 06 διῃρδβαὶζοα: “ Απα 
ὙΠΟ ἰδ ἐδεὶν ἴδιον ἢ Ὑ76 ΤΩΔΥ βΟΡΡοου ΓΝ 80- 
οογάδῃοθ ψ]ΐ (86 αἰϊαδι! ὁ) (μδὲ (Π6 τὸ 
δοοοιηρδηϊοα ὈΥ 8ὴ ἱμαϊοβδίγο δα νῖ1} 
Οὐλ]ον (Πενα. Ἀ. Ε. ΧἸΤΙ. 612) Ἔὀχρίαΐη: “Ηδνθ 
{Π6δ56 1ἢῃ6ὴ μ6 Ῥχγορμοῖίο βρί σις ὮΥ ἃ ᾿λθβὰς οὐδι οὗ 
ὈΣγᾺ ’ Βοάϊγ ΕἾ 16 ΒΟΓΘ οἱ Ὡ0 ἐπηροχί» 
806; [6 βοὴ οὗ [18}}) ΤΥ 8. Μ6Ὶ1] Ὀ6 ἃ Ῥσορῃοί 
88 ἴΠ686 8018 οὗὨ ΓΔ. 6ΓΒ, ὙΠῸ Δ’Ὸ ἩΠΟΙΥ ὉΠἸκηο τη 
ἴο υ8, ΟΣ οὗ το ψ͵ὸ βῃουἹὰ ποῖ, δοοοσαϊης ἴο. 
Βυμηδῃ ΤΘΟΚΟΉἑΠ(, ΒΡ ἰμαΐ (ΠΟΙ͂ ϑοὴβ ποιυ]ὰ 
08 Δ]]οἃ πὶ (6 ργορμοᾶς ϑρίσιι. 80 Βυπθθη᾿β 
δ τηγ  Ὁ]6 οχρ]αμαίίοῃ: “ΤῈΘ 6Ρ ἀθοΐδγοϑβ, 

ἰπδϑὲ [η6 οοῃίοιαρίπουβ σοηδεὶς δθουΐ (16 βοῇ 
οὗ Κίδθῃ, πα [80 ΒΟΡΊΕΣ ἴοο οὐρα (ποὶν μἱ ἢ ἴο 
ὯῸ ῬΘΟΌΪΑΥΪΥ ἸΟῪ Ἰ᾿ἰηθαρθ. 86} 41]80 τηϊριὶ, 
ἰπογϑίοσο, γϑοοῖνο [818 μἱ δ, δὲ ἃ μἱδ ἴτοι 
ποῖ 88 8 Ῥδίσ ΠΥ. [ἡ {πἰ8 οουηίοτ-αυοδίοη 
1168 116 ἐταϊῃ : [Π6 ἐπιρατίδιϊοη οὗ ἰΐ6 ῥῬγορῃοῖία 
ΒΡΙΓΙΪ, 88 οὗ 118 ΕΙΠΕ δἃ ῬΟΎΤΟΙΒ, ἐ ριόβαρ ἴο ἴ.6 
ἴτοο, κτδοίΐους ν}} οὗ αοά, δηὰ 'β δἰ ἱορϑίῃοσ 1ηἀ6- 
Ῥοπάθηϊ οὗ πδίυσαἹ- αμδη τσοϊδίΐϊομα. Τὴθ 6χΧ- 
ῬΓΘβδίοι οὗ βυΣΡσὶθο αὖ [16 υποχροοίθα ομδηρο ἴῃ 
Ξ6} ρίνοβ οοοδαΐοη ἰο ἔπ ργοόνεῦῦ: 16 88] 
δ1δὸ διοομᾷ ἴδ 6 ρσορβοῖδ ὁ Ἀοοοσάϊηρ ἰο ἐἰ8 
οσί χη μοσο μίνϑῃ, (ἷθ Ῥγονοσῦ ἀοθϑ ποῖ ΤΘΓΟΙΥ͂ 
ΘΧΡΌΓΟΒΘ ΒΌΓΡσίβο αἱ (Π6 βυδάρφῃ ὕη6 [γ8}.- 
ΒΊΟΣ οὗ ἃ ἴδῃ ἰο δῃοίμορ ο8]1Ἐ1πηρ ἴῃ ᾿ΣὲἿ6 (ΤΉ οη., 
ΟἸοτ.: “ δῃοίμοσ σδηηοΣ οὗ 116}, ΟΥ ἰοὸ 8 πἰρἢ 
δηἃ ΒΟΏΟΓΔΡΪο ροσϊου (ΜὕηερίοΣ). ΤῊΘ 
8" ΤΠΟΓΆ] αυ8]1{198 οὗ 8580], ροσβδρθ (Π6 τοὶ μίουθ- 
ἸΩΟΓΆΪ οΟὔΠδγβοίοσ οὗ ᾿ἷ8 ΓΆΡΩΣΪΥ, ΟΣ αἱ ]Ἰοϑδϑὶ 186 
ΤΘΔῺ Ορίηΐου (Πδὶ νῶβ δηϊοσίδίηθὰ οἵ 8380} 8 
4ΌΔΙΣ 168 δὰ οαρϑοί(ῖοθ, ἰη 61] ΘοἰΌ ΔΎ, το χοῦ! Υ 



100 ΤΗΕ ΕἸΒΒΤ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΑΜΌΕΙ, ’ 

διῃ ἃ τόσα], ἰοσταϑὰ (86 στουπα οὗὨ βυγργίθο δἱ 
Ἰιΐϑ θυ οῃ δδεοδυγαρίοη οὗ ἴΠ6 ῥγορβοίίο ομιαγβοίοσγ. 
ΤΠ6 ῥγόνορ, ΓΒ Θγθίοσθ, σργθαθοθ βίο! βῃπηθηὶ 
αὐ (Π6 υποχροοίρα ἃ ο6 οὗ 8 Βἰρῇ βρισισλδὶ 
οηἀονταρηί, δηὰ, βε}}} πηοσγο, οὗ ἃ ϊσῇ γο σίουρ- 
ΤλοΓα] ἰοηο οἵ [16 δῃά 808}, νι ΐοῖ ᾿ὰ8 ΒλΓοσΐο 
ὕσθη ἰοτγοῖρ ἰο, ουθα (88 1ῦ ΒΘΘΙΩΒ) Ορροθϑὰ ἴο, 8:6 

ΓΡΟῚ ἴῃ αιιοϑίϊοῃ. 
γε. 18-16.4 : ϑαιὰὶ απκᾶ δὲ υποῖε. 

γεν. 18. Τῇ οεδϑαέίοη, οὗ [}|6 χορ θαυ ἱρ γγ88 {116 
ΤΟΘΪ εἶτ οὗ 8 βυάάδῃ τολονδὶ οὗ (6 φοβίϑδς 
᾿ῃβρίταοη ν ὀαι θυ σα πραρα ἘΙΠΓΕΤΙΥ͂ οὔ ἷπλ, ΟΥ 
οὗ ἃ βοραδγδίζοη ἴτοτὰ {86 ῬΓΟρ ΘΘΥ ΩΡ ΟΟΠΙΡΘΏΥ. 
8.4] σδπιὸ ἴο (πΠ6 Βαμιαλ [ἰιἱρ ὙΠπΩῚ ᾿μπεϊοδα 
οὗ Βαιδῃ (1722), ΤΏρη. (8ο ἔτ.) τοδὰβ δῇϊοσγ [Π6 
βΒορί. “1τ΄οὸ ΟἸθ68Ὰ" (εἰς τὸν βουνόν, Γ1}413). Βαὶ 
(ὶβ τοδϊηρ οδπλθ ἔγομι ἴπ6 βῸρΡροθβοα ἱῃδΟὶ ἐγ ἴο 
ΤΘΟΟΙΟ]6 540} μοίης μρ ἴο ἴ6 δἰση-ΡΙδοο πιὰ 
186 ῥγορμβίζο οοιωρϑην δ οουλῖηρ ἄουπ ἱμθηοθ, 
δὰ ἔκυν» ΓοϊΓΩ [0 [18 ΤΆΓΑΪΠΥ ἢ ΟΣ. 14, ΟΣ 
αἰὰ 1 βθθπὶ οἰθᾶσ, ὙΕῪΥ͂ 840} πϑηΐ {1 0Π6Γ. 
ΤΏ Ιδϑὲ οὐ͵θοίϊϊοη 18 τοιιονθὰ "Ἶ 186 δἰ ρ 6 διι}- 
πεπίΐοη, (μα ὅδ} σοηϊ ὦρ {ΠῚ ΠΟΥ ἴ0 ὈΓΒΥ͂ 80 
ΒΔΟΣ ΘΟ ἢ (86 ΠΟΙΥ ῥἷδοθ δἵον [18 στοδῦ Ὄχρϑ- 
ΤἹΘΠΟ68 οὗ {πὸ αἰ ν]ηθ ἴΆνΟΣ δῃὰ ροοάηοθβα, δα 80 
αἴτεον ἷθ τοί στη Βοπλθ ἢγβί ἰο χῖνο αοά {πὸ “ΙΟΥΥ 
Ὀαίογο 6 σοϊυσηρϑά ἰο ἷ8 ὑπν -ἴὸ., δ )οϊποα 
1060 αεδοεπαϊπς, ΟΟΙΆΡΔΩΥ Οὗ ΡῬγορβμοίβ. ἴῃ ἱποὶσγ 
βΒΟΪθτλ Ῥσχοοοβδίου ; Ὀυϊ ὙΠο 18 ραν οὶ ραίζου 
ἷπ {86 υὐΐεγδησεβ οἵ ἐπ9 ργορἢ θεῖς ἱπβρί αίζομ γγὰ8 
ονογ, 18 Ἰοοῖκ γοαϊβα οἡ ἴ}16 βδογοὰ μοι μηϊ, ἡ βθῃῸθ0 
16 πηοη Βαά ἀδφβοοηαρα, δηᾶ (6 ἱπερι]βα οὗ {6 
βρίγιι οὐ ἰ6 1,ογὰ ἴογοοὰ μἷπὶ ρ {διΠ6ν, ἐμδΐ, 

Ρ (ῃ9 ἜΧΟΓΒΟΓΟΙΠΑΤΥ οΟὔἴἶδγίηρ μΠ6 δα τωϑδᾶθ 
ΜΠ} (86 Ῥτορ]ιοία, μΒ6 τοῖμαΐ τηᾶῖζο (μ6 ΤΟΥΣ ΠΔΓΥῪ 
οβογίηρ, δηὰ θη ἴῃ πογβηὶρ. ΤῊΐΒ ψγὰβ 1Π0 
αἰτα, βυχρμοϑίοα ΟΥ̓͂ [6 σοβηθοίοη οὗ [6 ὙΠ0]9 
ΒΙΒίοτυ, οὗ μ18 δϑοθηΐ ἰο ἐ6 ἰ χἢ-Ὁ]δοο.---  οὲ. 14. 
ΤῊ υὑποίε οὗ 86}, ΠΕΓΘ βροΐίκθη οἱ, γδὲ δεν (χῖν. } ΤΊΟΥ͂Ψ 
δ1), νδο, ᾿κ Καὶ ἰδἢ (ἰχ. 1), τγδ8 6 βοὴ οὗ ΑὉ]ο], 
Ὡοὶ Αὐπεν, 88 Εψαὶ ὰ, τῖῖ Φοθορἢ 8, ΒΌΡΡΟΒΘβ. 
ΕΌΠΟΣ 5618 το] αἰϊοηϑ τθηϊ πἢὴῸ ΤΠ} Ὠϊτα ἰο (Π6 
ἈΙΏ-ΡΙδοο, δηὰ (π6 οομνογβαίίΐοη τὶ} [Π|ὸ ἀης]6 
Οσουγγοα {Πογο, οΥὁἨ (88 ἰβ παίισαὶ ἰἢ 8 ΒυΠΊΠΊΔΤΥ 
βίδιίθιμθηΐ, {{|κὸ (18), το τυ ΒΡ {πᾶὶ 848] 
οδπ16 οόπτῃ ἴἰο ᾿ἷ8 ἴβΠ}}}Υγ. ΑΟοΟΣΙΏρ ἴο [06 ὯδΓ- 
ταῖῦγο {86 οτῖο ΟΧΡ Δ δίΪΟῺ 18 Ῥγοίοσδθ]θ. [}ἢ 
(86 υρθβίάοῃ δηᾶὰ δβυγοσς θοίτοοη 8401 δηᾶ [ιἷ8 
ὍΠΟΪο, ὑμ6 ΠἰΒίοΥΥ οὗ [Π6 δϑδσοῦ δον [8 88868 15 
ὈΥΙΟΗ͂Υ τοολρὶτυ]αιοά, νοσβ. 14-1|6. 860} 8 Ἰδοοη]ο 
ΒΏΒΥΨΕΙ ἴ0 {Π6 αυσδίίοη οὗ ιἷ8 ὕῃο6]6, ὙΠΟ ὙΨΟΥ͂ 
ῬΓΟΡΟΥΙ͂Υ Βρβδῖκβ οὗ 80 ᾿τηρογίδηϊ 6 ἀοῃμδβίῖο τρδὺ- 
ἴοΣ, Βῃονβ {πα ἢ18 Ποασί 186 ἄχοα οἡ ἷρῃοῦ [ἱηρΒ 
18 {Π6 88868 οὗ 18 ἵδίβεοσ. ΤῸ [Π6 ουτγίουβ δῃὰ 
δὲ ἴμ6 βαῖλθ ὥτηθ ἱπαυϊεϊίοσίαὶ φυοσίίοι: 8αῖ 
βαϊᾶ αι, ἴο γοῦυῦ 7 πο βθοτα τῆδὶ 
ἱπροσίδηοο ψᾺ8 δἰίδοῃοὰ ἴο ποπίηρ ἴΠ6 τη 8η᾽ 8 
ΜΟΓΔΒ ΟΧΘΟΙΥ δηᾶὰ ζ]]γ, β5'6Ὁ} ΔΗΒΉΤΟΙΒ ΑΒΟΣΕΪΥ 
διά ἰο πο ροΐηϊ: ΕΘ δβαϊᾶἃ ἴδαὶ ΠΟΥ ὙὙΘΣ6 
Τοππᾶ. ΤῊυβ (Π6 πποῖο, ἰο ποσὰ (μἷβ ἔβοὶ γγῶδ 
Ἰοηρ βἷποθ Κιόνσῃ, ττὰβ ἀϊδροθοὰ οὗ, δῃὰ {86 ἰὸ 
οοπνογβδίίοῃ μα μα Ἰδὶὰ ουἱί βδυρὶῪ Ὀτοίκοη οΐ; 
{πΠ8 864}1 δὰ ἀοὴθ μἷβ ἀυγ ἰο ἴδῃ ]γ-αβδῖτα. 
ΤῊ ἔτ ΠΟΥ ΟΧΌΓΘΒΘ κἰδίθπχθηὶ (Π δὲ ἢ6 βαϊ ποι ἢ] 
ἴο ̓ ἶβ ὕπο]οὸ οὐ ἐλε ξίπράοπι, Γ ολίοῦ, ϑαπιιιοὶ 
δροΐεη ἰο ἀΐπι, ἰα ἴο Ὀ6 τοΐοστοα, μοὶ ἴο 8580} 
Ὁπδραυμΐπρ Βαμα} Υ (ΕΚ 611), οὐ τπιοά με (Εν 414), 
ΟΓ ΝΣ μὴ ἐν υσθῃ (Τ ἈΘἢ)., οὐ δρργομβοηβίου οὗ [18 υὩ- 
οἰεἶδ ἱπογθά! ἀπ θην, Ὀαὺ ἰο ἴ80 ἔδοι {δὲ 
Βαπιοὶ, ὈΥ ἷ8 ΏΔΠ ΠΟΥ οὗ πρατγίίηρ ἴῃ6 αἰνὶηθ 

ἃ | σποῖοβ οὗ 841} ἰο "δ Κὶ 

τονοϊδίίου, δὰ ἘΡΕΕΥ δηἀ Θχργοθαὶυ ρίνοι Ηἷπὰ 
ἴο υπάοτβίαηά (ἰχ. 25-27) ([μὰὶ ἴὶ γχὰβ ποδὶ ἴῃ 
16 ἤχει ᾿ἰποίβηοο [0 μὲπη δ] οῆθ, δῃὰ (δὲ ἐΐ νγῶϑ 
Ὠοΐ 80 αἰνίῃο π|'}} (δὲ 6 βῃου]Ἱὰ εἴδγο ἐξ πλιὰ 
οἴμοσθ. ΤῊ ΡΌὈ]1ο ῥγοαδθαϊδίίοῃ οἵ 38) δα (μ6 
Κη οὗὨ [βγϑ6], οἦοπι αοά δμαὰ οὐοθεπ, ταθ ἴο ἴδ κα 
Ἐπος ΟἾΪΥ δὲ [86 ἔπιθ δρροϊηϊθὰ Ὀγ αοὰ (χουρῆ 

06}, δπὰ δὲ (μ6 ρίδοθ πηΐοῆ (τ ῥιορμοὶ 
βου] ἀφίοστηΐϊῃθ. 836} πηδᾶν πᾶνα ΡΩΝ τὴν ἴοο, 
{μαὺ ἴα ὑπο] οἷ Β δῖ οσο ποὶ δηθὰ ἰὸ ὕ6 186 
ἢγαὶ γθοὶ ρθη οὗ 80 ΠΟΙΥ͂ 8 πχορεδβθ, 6 πανὴρ 
οὶ ἷ8 χἰσιιίβ οὐ ἰῃ0 αυορθοῃ οοπμοογΐηρ [86 
ΔΒΘΟΒ. 

111. Τῆσ οδοῖοο οἱ ϑαι ὃν ἰοί αἬ ρνυιδίὶς οὐοβγτκα- 
ἐΐοπ οὐ ἰδὲ αἰσίπα εἰδοίδοπ αἰγοαάν πιαδ ἴῃ δεοτεί. 

ΕΓ. 17. ΤΏ ροριυΐαν αδδβεπιδίῳ, “411. ὃν 848- 
ΤΏ} 6] δὲ πτσραλ, Ὀδοδυβο {μὲ8 ἐφ δέν ἐτεν ΓΒΒ 
οομηθοίοα ἰῃ (86 ΡΘΟΡΙΘ᾽Β παΐμ 5 τ ῖτ [ἢ τηθλο 
οὗ {6 ἱ Υἱοίοσυ, οἢ. Υἱῖ., γαβ ἰἸηϊοπα ρα, 88 18 
βού ὈΥ 186 Ἔχ ργοθαίοῃ “ ἰο Φϑβονδῇ " (δθ6 νυἹἱἱ. 
δ), ΒΟΪΘΠΊΗΙΪΥ ἰὼ οοπμῆσγῃ δηα χα ν ὑῃ6 ἀνθ 

οὗ Ιβγϑοὶ, δηὰ ἴἰο οοζβο- 
ογδΐθ πἷμλ ἰο (ἢ}8 οοο. Νά ροϊδθδος (Ηογς. 1.-Ε., 
ΧΠ]. 401), τοίδσσίηρ ἰο γϑῦ. 8, οδ᾽θοί {μηδὲ 186 
Ὠοχί τηθοίηρ ΜΔ8 ποί ἴῃ Οἱ] ραὶ, θὰὶ ἴῃ ΜΙὶ 
δηὰ [μδἱ, δοοογαϊηρ ἴο χὶ. 14, βδι] ροεβ ἰοὸ α 
ποῖ δοίογε Ὀαὶ οἰ πακι πεῖ, δηα (Πογὰ οου]ά, {Πογὸ- 
ἔογθ, Ὀ6 πο αυσδίίου οὗ ναϊπρ ἴοΣ ω. Τὸ οὔ- 
ἡοοἴξοη 18, Βονονοσ, βοὺ δαὶ Ὀγ (Π6 τοιηδυὶς ἐμαὶ 
ἰμιεθθ ὕνο τηθθηρ ἱπ Μίσραι δὰ ΟἿ]ραὶ πανα 
οι ΐηρ ἴο ἀο στα σοσα. 7, 8, Ὀὰὶ διὸ ἀοβισηρα, 88 
8. ΟΧΡΓΟΒΘΙΥ Βαϊ ἃ, ἰοὸ δῃηβούυῃοο 3.80] δ (6 οὔοθβθῃ 
οὔ τμο Ιοτὰ, δηὰ δραὶη ἰὸ οοπῆσγι εἶμ 88 Κίηρ 
(νον. ἀα τ αν τε Ἢ τόμ μὰς τὴν Σ 
φοοοσπὶ πσ, ἂς πιο, βοπι αἱ ἐδαί αποίεπὲ 
οἱαδδὶς στοιπα, ἰαζε πὶ λαπα ἐλε φοτῖ οΠ «εἰεἰε- 
ϑεγῖης ]εγαεὶ 'οπὶ ἰλε Ῥλιεἰίδέίπεε, υὐὐλίολ, αα λὶ τὺ 

ἰαδξ, ἰαν τεαᾶν ἰο ἠδ δαπα (γνοτ. 7: “πἢδῖ- 
6ΥΘΣ (ΠΥ ἐναπά βπάθιῃ μὠ 

Ἄετηβ. 18, 19. ϑαπιιοῖ δ ἐπιγοάιιοίοτῳ αὐροσίν πα. 
ΤΊς “ἰδιώ δραϊλ (δε 1, ον," ΔΌΒΤΘΙΒ ἰο 86 “ ἴ΄ο 16 
ον" οἵ νοσ. 17. Τῆδ ρϑορίϑθ ψϑγα ςἽδ]]ϑᾶ ἴο 8.5- 
ΒΟΙΔΌΪα Ὀεΐοσο ἴΠ6 1ογὰ ἰο μὰν Η8 ποσὰ [σου ἢ 
186 του οἵἉ βδιηυοὶ, 88 {μ6 Ἰδιίοσ δὰ τοοοϊνοὰ 
" ἀνα τὰς πον βδιυ 6}} 8 ἐθευδν λεῦμε 

Βοίβ Ὀοίοσο ὑπ 6 ρϑορὶο ἴῃ ουγί, νἱογοῦβ ρῆσαθα 
1Π6 του] ἀθϑάβ οὗ πιϊμὺ πο ἢ ἘΑΥΙΝ 1 τὰ δὰ 
ἄοῃθ ον {μη : ἐδ οοπαάμιοίίοπ, ἔγοπι Ἐσνυρὶ, ἰλε αδ- 
ἐένεγαπιοα οἱ οὐ ἰλε λαπὰ οΥ ἰδέ ργρείανε (ἐπιπιοα!- 
Δίου δον (86 οχοάυα) απαὰ ἰδε ἀεἰϊθεγαπος οὐέ οὗ 
ἐλε λαπά οὗ αἷὶ δε ζιπράοπιδ υλίολ δαὰ ορρτεκιλοὰ 
ἐλεπι. ΟἸογίς. : “Ὑμο Ὠἰβίοτγ οἵ ψηΐϊορ δαὶ ἀ6]}- 
ΨΟΓΆΠΟΘΒ ἰβΒ οοπίαϊηοα ἴῃ 1Π6 ΒΟΟΚ οὗ “πάρεβ.᾽" 5 
ΤῊ δ τϊγὰ ροσγίοα οὔΠο Ὠἰεύοσυ ὀχ Ὀσαοαθ ἢ γ80]8 
τηα ἔγοια ἴμ6 οομαμποδὶ οὗ δηβδη ἴο {Π6 ῥγοβρῃξ, 
ἱπουάϊπρ {Π|Ὸ νἹούουν αὐ ΜΊΣΡΔΕ (νυ 1]. 5), οὗ πο Β 
16 δἴοῃο Ὀοΐογα {πον ουθθ θοσα τλίηθαθ. Τ τὸ- 
ἴδγϑῃοα ἴο {π6 ἐὺ ἴτοιυ στ] ῖς αοὐ ᾿ι8ὰ ἀ6- 
᾿ἱνοσοὰ [βσϑρὶ 'ἰθ ποίοπσογίῃυ, Ὀδθοδυθο, δἤοσ 186 
Ρδίΐοσῃι οὐὁὨ ἐδέδε ὙΘΥῪ Κίηράοιηα, {πΠ6 [Ἐγϑ6]1ὺ6 8 
πὶρμοὰ ἴο Βαγο 8 ἰκϊῃηρ δηα δὴ ουϊναγὰ Κιἰηράοτα. 
ΤΠοτο ἰδ ἴῃ τὴ 8 ἴδιίυ)] τὸν τρδ δ 19. ΤΒο 
δεοοπ ρΡατί οὗ (ἢ ἀϊδοοῦζθο : (Π6 ολαγφε οἵ ἑποταξὸ- 
ἐμάδ απὰ ιοϑαϊιίηξδδ, ἜΣ ρτθαϑοὰ ἴῃ ἴδ ἀοιηαινὰ 

4 ΤῊΘ ΤΏ880. ῬΔΙίορΡ. ὈΥΠΟΤΙ [“ νὙΒ]οἢ ορργεθϑϑα ΕΑ δοῖ, 
ζοστοὰ τι (ἢ ἴϑθτη. βυρϑῖ. ΠΊΘΘΘΠ [“1π6 κίπκ- 

ἄοπηβ ἢ α οοπείγιείίο αὐ δολϑωνε, ἔμ ψαυτίοσο οὗ ἰμ6 
Βοδίηθῃ Ὠδίΐοῃϑ Ὀοίηρ δὰ ἰῃ τηἰηὰ. 
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οἷα κίηγ. ὙΠεῖν ἔδυ] οοῃπίαιοα οὶ ἴῃ [86 δἰτὴ- 
νἰο ἀοαῖτθ ἴῸΓ ἃ Κίηρ, Ὀυϊ ἴῃ ἴδ δοὶ (Πδί, [0 
ρ οὐ Β τογαὰὶ δοπιίνοιηθηΐβ, ΠΟΥ σχϊρβ θα ἰοὸ 
᾿λνὸ 8 γί βὶ 016 μελ  βιεσομ κὸ 106 Βοδίῃθη π8- 
ἴοπα, δηὰ, ποὶ ἱπρ 6} ἔγοτῃ ορργοβαῖνθ 6 6- 
τοΐθα ἔγοῃ ἔμ 1ογὰ, ἴΠοῪ ἀραῖτοα 8 πυτάδη Κὶηρ 

αὶ ἢ αοἄ, οΥ ᾿παϊοϑα οἵ {ποῖν ᾿ην 810]6 Κα ηρ 
88 ΠΘΙρΟΓ ουϊ οὗ 411] πϑοά διὰ ὁὀρργοθαίοῃ.---ἶι ἰ8 ἴὸ 
δ ποιοὰ (πδὲ {Π6 “απὰ ψε᾽ δἱ ἡπὰ θορίπηΐϊηρ οὗ 
116 δεοοπαὰ ρατί [ν6Γ. 16] ΔΩΘΎΘΙΒ ἰ0 (δμ6 “7 δὶ 
16 Βορ!πηΐηρ οὗ [Π6 ἢσϑιί ρασί [γοσ. 18], ππλυκίηρ 
ΘΙ Ρ δι ΠΥ ἰμ6 οοπίσδει θούθο ἰδ6 [ΟΣ 
Ῥοπογῆι] μοὶρ δηὰ [ἢ9 165 καἰ] οοηάιοὶ ἴῃ 
ιἰ 8 φυσδέϊοη οὗ 8 Κίηρ.--- 6 οοπέεηιρί ΟΥ το) εοίϊοπ 
οἴ δ οδονυδὴ (οοτρ. ΕΧΡΟΒ. οἡ ΥἹἱ}}. 7 ρα.) σοῃβὶβίϑα, 
ἴῃ τεβροοΐ ἴο 8 Κ.Υδοίουβ δηἃ τ ΠΥ ἀο] 1 νογ- 
Δποολ, ἴῃ ἰπ6 ἀριηδηα: δοέ α ἀΐπο οὐέῦ Δ." 
Αἴον 8 βῆδτρ τϑῦυκο, ἰῃ το (88 Ὀοΐογο 
ἴῃ οἶδρ. υἱ}}.} {πὸ [8] εἰμὴ ἀοίίο οὗἉ τμοὲν ἀθ- 
εἶγο οπιὶ ὑπ το ρου. ἢ ϊο 8] ροϊηΐ οὗὁ νἱίϑν 15 
μοὶ ά ὑρ θείογο ἰΠ6 Ρθορῖϑ, [0]1οτγα ἑέγαΐν (16 ἴγο- 
8] σταπέίπο οἵ ἴπ6 ἀδεῖγο, δοοογάϊηρ ἰο {π6 αἱ- 
ΜΘ ΟΟΙΔΠ8η6, ΥἹἱ. 22, Ὀγ ογάετίπο αὶ ομοΐοο ὈΥ 
(Π6 βδοτοὰ ἰο. πὸ “ δῃηά πον, ἰῃ ἴο 10 
“1 γα" οοῃίγδαίοθα 8ΌΟΥ͂Θ, ΤΔΥΪΚα 8 ΑἸ ΒΊ 0Ὴ ἴῃ 
186 δαάγορεα; ὙὉ1ῃ6 πιαππγ οὐ ολοίοδ 'ἰβ οπ)οϊημοὰ 
ὙΠ ργοοϊδου ὈΥ βδηλι61. ὙΠΘΥ ἀτῸ ἴο ΔΡΡΘΆΓ 
“ ῥείογε «ζελουαὶ ," {15 τοίδυθ ποΐ ΤΠ ΘΓΘΙΥ ἴοὸ {116 
οσηςορίίοη οὗ Οοα 848 ΘΥ̓ΘΟΥΥΉΟΓΟ ῥγοθοηΐ ((Ἰ]οσίο.: 
“πῆρη ἰηγοκοα, Ηδ τδϑ ὑγοθοηΐ Ἡΐτἢ (ἢ 6 δβθϑιὰ- 
δ]ν 2), θαϊ δ'8ϑὸ ἴο {μὲ λοίψ ἴῃ ποῦ (Π6 
[τάδ αἰ τῶϑ ογοοίθα (ν]}}. 9). ΤΉΘΥ στοτὸ ἰῸὸ 
ΔΡΡΟΔΓ ΟΥ̓ ἐγίδεθ δῃὰ ἰλουδαπάδ, ἴπΠ6 Ἰαἰῦοσ ἤεγο 

(86 ΡΕΟΡΙΘ ᾿ῃΐο ᾿[πουβϑη 8, ἀπά γθάμ, εσ., ῃα ἀρ- 
Ροϊπιοά σαρίαϊ πβ ΟΥ̓́ΘΓ 411 ἴῃθμβ8 ἀἰνίαίοπβ (Εχσ. 

ἀραϊρτιδίίοη ἰλουιθαπάβ τᾺΒ υϑοὰ 8388. ΒΥΏΟΠΥΤΩΟΊΙΒ 
ΜΉ} (πη δ5 (ΝΠ. 1. 16; χ. 4, 208}. χχῖϊ. 14, 
εἰς.), π|86 [ἢ 8 Παταθον οἵ ποδί οἵ μοιιθθβ ἴῃ {86 
ΒΕΨΟΓᾺΪ (ΆΤΩ11168 οὗ 8 ὑγθ6 τηρην ΘΆ481}}7 τϑϑοῖ 8 
ἱπουξαπά (σοπρ. ψοσ. 21).---  ὁγ. 20 μα. Εἰτεσιίοη, 
δηὰ γερώξ οὗ {118 τποᾶς οἵ οαἰοαίίοη. 6 ΤΌΡΓο- 
βοη δι] γ68 οἵ 1πῸ (Ὑἱο8 θοΐπρ 081166, ἐπ ᾿οἱ [01] οῃ 
(6 {π|06 οὗ ΜΒεπ)λαπιΐπ, (Ργορ εν ἰὰς ἰσῖρθο “ ναὶ 
ἰδοη ἢ. Του ἴθ Ἰοῖὶβ τόσα οϑϑὲ 18 ποῖ βαὶὰ ; 
ΟΟΙΒΙΠΟΏΪΥ ἰΐ 8 ὈΥ ἰϊγοισίπρ ἰΔὉ]οῖ8 (7 6}. χν!!. 
6, 8: Φοη. ;. 7; Εχοϊ. χχῖν. 7), θυῦ βουλοίζσηϑα Ὁ 
ἀταιπὶπφ [Ροΐὰ ἃ γ 6886] (ΝΌη. χα ἝὍ[ὁθ δ4.. Τ,ον. νυ]. 
9). ΙΝ ἰδίου βοορβ ἰοὸ ἢἤδνο ὈὑὈθοῃ ἴῃ6 τηοϊποά 
ἤετο οιαρ]ογοά. ὙΤΆΘΊΘ 'β ποῖ [8 5 1σῃἴοδί στουηὰ 
ἴογ ςοπποσίίηρ (8 τ Ὶ ἢ 186 Ἰοΐ οὔ μῖρῃ-Ὀσῖθαι] 
ὕπ|π| δηά ΤΠ πΐπι (Υ δἰ Εἱ ἴη ΗοσΖ. ".-Ε. 
ΙΥ̓, 85).--ίν ογ. 21. θη 86 ἐτρ Πἴοα οὔ 1Π6 {τἱῦθ 
οἵ Βοπ)]απιΐη 6 Χο οΔ]1οα, (ἢ ]οἱ {61} οἡ 186 ἴλτα}]} 
οἵ Μαϊτὶ, 1 δὴ οἰ μοσυσῖβα ὑπ Κηονῃ ἤδη)ο (Επ΄-. Π1. 
48 φΟπ]οοΐησοβ {πὲ 1ΐ ἴθ οοστυιρίοα που Βίξγι[). 
ἴῃ [86 (ππιύο ἴῃ Ιοὲ τγαὰϑ πβι8}}γ Βο οοπάυοιοά 
{μπδὲ {δε ἐσιιϑεδ (Ὁ 313) πετὸ ποχί οδ]ϑὰ (  βῃ. υἱΐ. 
14), ἔπδθα ἔτοπι [μ6 ραέγαοῦ οΥ (βίου βουβὸ (25 3) 

4 ΤῊ 2 ἴδ “ υδοὰ ἴο ἰηέσοάποο αἀἰτγϑος ἀϊδοοῦγδο, ΟΥ̓Θ αι 

ἰπ ἃ οοπίγδάϊ!οίοσυ οἰδαθβο, {κ ΟΌΓ “πο, Ὀαΐ.᾽ ἀ5 πῃ Βαίἢ 
ἰ. 10" (1611}} 1618 ἐβογῳΐογο ποῦ ὨΘΟΘΒΛΆΤΥ ἴἰοὸ τοϑὰ ν) 

τ Π} τη δησίεπε γετα. ἴοσ Ἶ7, πη ΐοἢ τοδάϊηρς ἰϑ οὈτ ΟΕ ΚΙ 
ἰπαϊτδιθὰ ἔγοτῃ τῇ! 19 δῃὰ αἰ! 12. 
Τ ΡΓΟΡΘΕΙ͂Υ : Μδισίϊθη δὰ ΒΙκτ 104.--Τὰ.] 

1πι5 οἤοθθη {6 ἱπαϊνἀυδὶ μοδὰβ οὗ ἴδηι] ῖοβ 
(Ὁ 32) σαπμθ ἴογναγά, ὑμαὺ [826 ἔδυ! ἀπά 86 

ἰπάϊνι 04] ομοθθη Ὀγ ἴδ 1 ,ογὰ μιϊρχῆι θὸ ἱπαϊοαλιοα 
(8ε6 ΚΚ 6} ἐπ ίοοο, ἴδεηι. 1). Ἡδρστγο (με ἀδβογὶ ρίΐοῃ 
οὔ τπ6 οἰθοίζομ ἰβ αὐτὶ ἀροά, {π6 δὶ βίθρθ θθὶηρ 
Ῥϑϑβρὰ οὐϑσῦ (οομρ. ὙμΠδὶ 18 βμαίὰ δῦονθ οὔ [}6 
ΤΠ ΓΘ βἶμτθ). Τα γορβ]ὺ ἰθ σίνεη δ ὁθοο: Απᾶ 
Ε'ΔΏ] τνᾶϑ ἴδ!εϑοιι. Τῆῇια ἱπρογίίοη οἵ ἴθ ϑιορί. 
“δηᾷᾶ {867 Ργϑβοηΐ [86 ΤΆΓΩΪ]ν οἱ λΖαίτὶ Ν ΤΠ} ἢ 
8 ἴο "6 τομαγάοα ᾿γξρι ΚαΙ], ἀραϊ ποῖ ΤΠΘῊ.) 85 
80 ἰηϊογρτγοίδίίοῃ οἵ (Π6 ΑἸοχδηαγίδη ἰγϑῃη!βίοσα, 
Αοοογάϊηρ ἴο {Π6 ΟΥΔ6Ρ δρονϑ-ϑίδίθα (ἔγοπι “9 08Ἐ. 
γἱΪ. 14) ἴ0 8118 ουὐ 16 δυρροδθὰ ΒῈΡ ἷῃ {Π6 ἰαχὶ 
Ὡοΐ ΘΟ] οί υ, αΐ ΟὨἹΥῪ ΡΑΓΙΑΙῪ δηα Θστοηθ- 
οὐ]γ.--- ΒΟΥ δουρδῖ 8640}, Ὀπὶ ἰοπηᾶ Βὲσι 
ποῖ. ΤΊια στουπα νὰ8 ἢ18β αἰ ἀθῃοθ δὰ ΒΥ 688 
ἴῃ τοβρϑοὶ ἴ0 δρρθαγίηρ ρα! οἷν Ὀοίοσο [86 γγ}0}6 
ΡΘΟΡΪΘ. Νάροιβῦθοη τΡΠΟΥ τοθαγῖβ (Η6ΓΖ., 
“δαιμ,᾽" Ὁ. 433), (πὶ Π]8 Βάτηρ ΡΟμ πὰ {86 Ὀδρ- 
βᾶρο ἀυγίηρ ἴΠ6 οἰοοοη Ϊ8 ποῖ 1 οοΠ οὶ τὰ {6 
ἀοοοῦῃὶϊ οὗ Πῖδθ οἴδηρο οὗ πη, “Αἱ 8ὸ ἀθοΐβὶνϑ 
ἃ τηοπηθηὶ, ΜΠ οἢ ΤὈΓΏΒ {Π6 ΘΥ68 οἵ 4}] οπ οπ6 ὙΠ} 
{Π6 τπηοσὶ ἀΐνογθο ἴδο! ἴηρβ, (ῃ6 μροδτὶ οὗ ἴῃ τηοβὶ 
ΘΟΌΓΘΒΘΟΙΙΒ ΤηΔῊ ΤΔΥῪ ἯὙ.}] Ὀὑοαὶ. ΤὍΠα εἰϊυδίίοη, 
αἰοηρ τὶς δῃ οἰοπχοηΐ Ὀογάθγίηρ ΟἹ {Π| ΘΟΠΊΪσΟ, 
8.48 ἃ ΒΟΓΙΟὺΒ βἰψηΐβοδηςο δῃα ἃ ἀθὸρ ρῥεγοβοϊορὶ- 
68] ἰγυι. 

ΙΝ. ϑιοιὼώ ἀροϊαγο ἀίπο; ἰδ ραγίϊαί δοπιασό. 
γεῖβ. 22-27. 

γον. 22. Πιχυῖνῳ οὐ ἰλὲ Ἰοτὰ απαὰὶ αὐνΐπ ἀπ διρεν 
ἴῃ τοβρϑοὶ ἴο π6 14}1υτὸ ἰο ὅπα 38]. Τ7Σ0 ἐπφυῖγό 
οὐ ἰδὲ ]ωοτὰά (χχὶϊ. 10; χχὶϊ!. 9 μη.; χχυἹ]. 6; 
χχχ. 7 5η.; 2 βίδα, ἰἰ. 1; Νυ. χχν]ὶ. 21 ; Φυάρ. 
ἰ. 1; χχ. 27) 18 ἴο δηὶς ἴοσ πο αἰνίπηθ ἀδοϊείοη 1 
᾿ηαϊνϊάυδὶ πηδίίουβ οὗ ργῖναίθ οὐ (88 ἤ676) Ρ]}16 
ἱπηροτίδησο ἴοσ {Π6 ἱπροοσγαῖδο οοηρτοραίίοη, ὈΥ͂ 
ὕτίπι αρὰ Τῆιπιπιπι. [ ΕῸΓ 8 οδδα οὗ ρϑιβοῃδὶ 1ἢ- 
ὈΪΓΥ ἴῃ ἔπῦσας Πη68, Β066 ἀφῃ. χχν. 22.-- 
ἔκ ΤΠουρὴ τΠ6 Ἰδίϊον 'β ποὶ ἤοσο δχργοβαὶ 
τηθητ ἠδ, 18 ῬΓΌΒθῦΟΘ πγυβὲ Ὀ6 δεβισηθα βοοοσγά- 
ἱπρᾷ ἰο ΕΣ. χχυδ. 80, 11 Ὀοϊηρ ἱΒΟΡΑΓΑΌΪΥ οΟΏ- 
ποοίοα νεῖ (μ6 Εἰρῃ- γι υ Ερλοά, ἴῃ 1})6 (7ο- 
δήη, οὗ ψὩ]οἢ ἀὐχοιι Ἰδίς πὶ ὕσεϊνο ῬΓΘΟΙΟυΒ 
βίοῃοϑ δῃὰ (ἢ6 παπη6 οἵ {πα ἵψοϊγο {Ὑ10 68) 1 γγᾶβ 
Ρἰδοθα. Ὑμὸ ὑπσωΐίγυ οὗ «“ελοταὴλ ὈΥ [18 τποϑὴθ 
85, ἰὑ 18 ἴχ16,. ΔΟοοτα ηρ ἰο ἔχ. χχυ!. δηά ΝΌσΩ. 
ΧΧΥΪΙ., ἴο 6 τη846 ὈΥ ἴ1Π6 μἰρῃ-Ῥτίεδί, 6 σδῃ- 
Ὠοΐ, ΠΟΎΘΥΘΣ, ΒΌΡΡοΟδΘ (δὶ {Π15 88 006 ΠΟΓΟ, [ῸΓ 
{μ6 ΒΙρΡΠ-υοαῦβ οὔοθ δ υδοδλῃΐ ; βοπηθ οἴ 6 Γ 
ποῖ βιϑιηγιιοὶ, τὸ Ὀγοβὶ θα ΟΥ̓ΟΣ ἰΠΠ6 ΒΒΒΟΙΊΌΪΥ ἐηά 
1Π6 οἰβοίΐοη, Ὀὰΐ ἃ ῥγιθβῖ, ἰπ 186 ΒΙΘΕ-Ργίοθδιν 
ΤΌΡοβ, οοπαπηοϊοα {(Π6 βοϊϑη ἰπα]αΐγΥ, Ἡ ΒΊΟΝ, Ὑδῆ 
Θχοϊυκίγοὶν (Π6 ρῥτίνίϊορο οὗ (6 ῥυοβίβ. 10 τηπδὶ 
ν6 Ἰοοϊκοα οῃ 88 ἃ αἰ βδγθηὶ δοὶ ἔγοπι 1:6 Ῥγθοθήϊηρ 
σδδίϊηρ οἵ Ἰοίβ.-- -Τὴλ ααραίζοη 88: Εἶδα δΔΏΥ 
Ο;6 686 οοὔβο δἰῖδοσ 2 {πδὶ ἴ8, θθβί ἀθβ {ῃοθθ 
ΠΟ Ῥσοβθηΐ, ἈΤΩΟΏΡ, ὙΠΟ 58] γγ88 ποί ο ΡΟ Ἰουηά. 
ΤῊΘ “ὁπη6᾽ (11. κ΄ τηδὴ ᾽᾽) γϑίδυβ 0 116 ὁπ ΠΟ 
οου]ὰ οί Ὀ6 ἰοιυιηά : (6 οτδο]ο ἰβ ἴο ρα 1 8- 
Οἢ 85 ἴἢ0 18 ῬΤΈΒΘΠΟΘ ΟΣ αὔθομοθ. Τῇ ϑθρῖ. δηὰ 
ψαυΐμ. ᾶνα: “ ψὶ}} [16 τοδὴ γοὶ οοΐὴθ Εἰ 6 Ὁ 
δηὰ Τῆρθη. δἰίοσβ [πΠ6 ἰοχὶ δοοογαϊηρ), δρδὶηδὶ 
ὙΠΟ. ΟἹ] ΥἹ ΠΟΥ ΤΟΙΊΔΓΚΒ : “ 1 ὙᾺΒ ᾿ΠΗΘΟΘΒΒΘΆΓΥ͂ 
ἴο ἰπφαΐγο οἵ αοα τη οίμον 848] ὑοῦ] γαῖ φοπι6 ; 
6 τπρλρῃὶ Βαγα Ὀθοὴ βοτὶ ἴοσ τ] που τογθ 860.᾽ 
--Τῆορ δῆβτοῦ ἰ: ΒΘΒοϊᾶ. 86 ἰᾳα ἴΠΘΙΘ, πὰ 
διηοης ἴΠ6 θαρδρο. ΤΊ Ρσοη. “ μ᾽ (4311) ἀοθθ 
ποί τγοαυΐγο ἃ ργοοοάϊηρ “ ἐδὲ πιαπ᾽ (ΤΠ Θη.), Ὀὰϊ 
το Ἰδίθβ ἰο [86 Ῥϑβοῃ σοίοστοα ἰο ἴῃ, οὕ αἰ υἱης ο0" 



1568 ΤΗΕ ΕἸΒΕῚΤ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΑΜΌΕΙ, 

Θ8610} ἰο {16 αυοδίου, δὰ ἴο τ ποτὰ {πΠ6 Ργοορ ΧΟ 
Τείεσγοα, ““διυ τ᾽ (σκεύη, γ858), Ὀαρσγάαρχο, πῇ ΐο ἢ 
τυ ἤᾶνο θΘθῃ οχίθηδινο ἴῃ δυσὶ δὴ ΔΘΘΟΙΔΌΪΥ. 
ΑΒ ὅδ] δα {Ππ6 ἀθδυσγβποθ {μδί ἢ6 γα ἐδ ἰκΐησ 
Ἄσδόθθ ὈΥ͂ αοάα, δὶβ θεΒβανίοσς ἤθσα οου]ὰ ποὶ εἰω- 
Ιγ τ1Πδὲ Πα ψἱδηθα ἴο ονδάθ ἰμ6 δοοορίδηςε οὗ 
186 Κιηράοιῃ, Ὀαΐ τηυδὶ 6 τοΐουτοα ἰο ΟΥ̓ΘΓΡΟΥΤΟΙ- 
ἴὴρ ἀπ ηάφηοο, ἰῃ νον οὗ (Π6 σταπὰ ῥγὸ 0.8 
οὔ τῃ6 Εἰθοου δηὰ {μ6 αἰνίηθ ἀδοϊδίοη π πο δά 
Ἰαϊά 80 πη ἢ 8 χζταδρ οἡ Ηἷβ 116, δηὰ ἰο “ δηχ- 
ἰοῦβ οοπαϊαογαώοῃ οὗ (6 δυγίλ!ν ἐτηρογίδηϊ οοη- 
ΒΟαΌΘΠΟΘΒ οὗ Ηἷβ ἃ Ὁ 6 (Ἐπ.).--ὙὙ τὰ 18 
ὙΊΟΥ ἴΠ6 τοιηαγὶς οἱ ΟἸοσίουβ ΠΔΥ Ὀ6 φοηβι ἀογθά ἴο 
δοοογά : "ὅδὺ)], ἰηἰοστηθα θοίοσομδηά ΌὈγ ββδῃλιθὶ οὗ 
Ὑ αὶ σου] Ὀ6 ἀοῃθ, δοοηβ ἰὸ ἔδνο μάθη ἀρμαρααν 
{Πμδὲ πὸ πιῖρσῆ ΠΟΙ ΔΡΡΘΑΥ ἴο μανο βο] οἰιθα (6 ΤΟΥ͂ 
ἀϊμηλίγ, δὰ ἴἤο ἤδνα οομηθ ἰο Μίζμδῃ ἰο ψαὶπ {86 
ῬΟΡΌΪΑΓ νοΐ 0 ᾿ἰτηθ61}," --Ἴη ([Π6 Ὀαρὶ πηΐηρ οὗ 
ψΟΥ. 25 10 ἐΐτοε οοῃδβοουῖδνα υεγόδ σχίνο 8. αὐτοῖς 
δηα Ἰἴν ον οΟἸουης ἴο {86 Ὑ8016 ῥγοοῦθβα οὗ ἰθίο- 
ἴηρ 881} ἴγοια μἷβ ρυγροϑεῖίψ βουρῃίοους πἰάϊηρ- 
ΡὈΪδοὺ. Ηἱἰ8 ᾿ δίαΐιγ ὁ (ἸΧ. 2), 88 ουδνν 
ῬΠγαῖσδὶ ὙΠ ἸΒΘΆΠσα ἴοΓ ἐδ ἰπηράομι, ΥΘΙΥ 1π}- 
Ῥοβίηρ ἴο ἰπ6 ΡΪθ, ἱβ ἤθτθ ἴῃ ΕΧΡργοβαὶ 
τηρηοηοα (εἶδος ἄξιον ἐπε λαε δὰ π πὸ ἂν ἣ αἰς. 
(108). [ἢ δβοοογάδῃοε Ὑ11 (16 ῬΘΟΡ ΘΒ σθοθρ γι 
ἴον 80 ἱπιροβίηρ δηὰ ΚΙΏΡΙΥ 80 ΔρΡρθδγβῆοο, 6] 
ΟἸοϑοθ ὑπ6 βοϊθιηη οἰδοίδοῃ σὴ ἴῃ 6 πογὰβ (νογ. 
24): 866 γὸ δία το ἴΠ6 Τιοτᾶ 8865 ΟΒο- 
Β0η ὑγ τΔῖοἢ μ6 ΟΧΡγοβδὶν ἀθοΐδαγοθα ἢ οἰδοίίοη 
Ὀγ Ιοἱ ἴο θ6 8 οοπήγπιαξίοπ, οἱ 1:6 ργενίουβ αἰνίῃθ 
οἤΠοῖςο, δῃ σοταρ]θίθβ (μ 6 1Οστηδὶ ργεθεπίαίίοπ οὗ 
56} δ8. {Π6 ΟΊ ΒΕΙΣ ΦΡΡΟΙ πίει ἰηρν, δηὰ θη 
δἰ 8 88 Ὀγοού: Επδοσς ἸΏΘ.Θ 6 ΟΠ 6 Ἰἶκο ἰτὰ ἰπ 
811 1Ὁπ6 Ῥϑορῖίθ. Τθογθ δ’Ὸ ἔμ [αείογα π ϊοΝ, 
δοοοσαϊηρ ἴο (Πὲ8 δοοουῃῖ, οο-ορογαίθα ἰο .8]] ἰοσ ἢ 
1Π6 ῬΘΟΡ Θ᾽ 8 ΟΥΥ οὗ δαζιμαξίοπ δηά : Μία 
86 εἰ νοὶ Το ἐσβίϊπιοπυ οὐ ϑαπειιεὶ: “ΤῊΪ8 
6 {π0 Κίηρ᾽ οἤοβοη ὈΥ ὑπῸ Γοτγὰ,᾽" κταηϊθα ἰπ βρὶτθ 
οὗ ἴδ ἐδοῖ [Πδὶ 1Ποἷν ἀδιηδηα, ργοσθβαϊηρ [ΤΟΙ 8 
ναΐη, παυρῃίϊν, δηὰ υ ἈΠ 1] τη, 88 Ὠοὶ νὑ76]]- 
ῬΙ αβίηρ ἴο Ὠΐτω, δηὰ (16 ἱπητηράϊαίϊα ἐπιργεξβδίοη 
ταδὶ ΕΥ̓ αι, 8 ρέγϑοτι, ΓΒ] οἷ γγ88 ἰῃ κϑαρὶπρ ἢ 
186 ΚΙπρῚΥ αἰρηγ. 

γεν. 25. Τὴ ᾿ΊΘΏΠΟΣΙ οὗ ἴ86 Ἰεἰηρκάᾶοιτ. 
βϑατωιο] 18 βαϊα ἴο βανα ἄοηϑο ἐΐγες (πἰρ8 ἱῃ οοη- 
προίοη ΣῈ {Π18 σοηβιϊ αὐ 0 : 1) ἢ6 βοὶ ἐΐ Ὀθίοσο 
{ῃ6 ΡΘΟΡΙΘ; 2) ἢ υτοῖο 1 ἴῃ 8 Ὀοοΐς : 8) ἢθ ]Ἰαἰά 
ἀξ Ρ Ὀοίοτο {π6 1οτγὰ.-- 6 “ ἰαιο οἵ ἰδὲ ξἰπράοπι," 
σι] ἢ δι 6 1 ῥγοβοηϊθα ἴο [ἢ 6 ΡΘΟΡΙΘ, 'β, 88 8Ρ- 
Ε- ἴγοτῃ {π6 οοηίοχί, οη6 ψΠ1οἢ Π88 ποῖ γοὶ 

Ὡ τογίίδη. Τὸ ἷ'θ ἴο 6 αἰδιἑ συ θα ἔγοπχ [ἢ 6 
πάππε οὔ δέ ξὶπρ᾽" (ΥἹ1]. 11 544.) ἴῃ πίοι ϑαπιοὶ 
βαί θοίογ {π8 ρθορὶο ἴμ6 υφυγρδίΐοη οὗ δὴ ὑῃτο- 
βἰ] οὐοα ΔΥΌ ΓΆΓΣΥ ΓΌ]6, βίο 88 οχίβιθα διηοηρ {Π6 
Ποδίμθῃ Ὡδίομβ ὙΒΟΘΘ ΤΟΠΔΓΟἢἾ6Ά] οοηδίξ αἴθ 
[5τ86] ον. [1Ιῃ οοηίθηϊ ἰΐ ντὰϑ πο ἀουδὶ Θαβθη- 
1141}}ν {π6 β8π|6 τ τ (6 1ΔῈ οὗ {Π6 ἰκῖηρ ἰῃ Ποαϊ. 
χνὶϊ. 14-20, ΣΡΓΣΊΔΗΣ γοε. 19, 20, δα {Πογοίοσο 
τοϊδίρα ἴο ἐῃ6 αἰ νΊ 6 ]Υ δα Δ] βμοα τὴρῃίβ δά ἀυ- 
[165 οὗ {π6 {Πποοογδίῖς Κίηρ, 6 118] ηοηΐ οὗἉ πῆ ϊοῖ 
1Π6 Ῥϑορὶθ σογο δι Ποῦ Σά ἴο ἀοιηβδηά ἴσοι ἢ ΐτ. 
(οδκ} ῬΌΓΡΟΘΕ ἰδ ἴο σι] {Π6 ΡΘΟΡΙ6 ἰπγουρὴ ΗΠ 
85. Ηἰβ ὁ Τῆϑ “τἱρῆι ἘΣ Αἰ ϑέχομιαι 
Κιησαουλ᾽ ἷ8 ἱπογοίοσο, (118 
τουηά δηὰ αἷπι, ποῖ 8. σαρὶ 
ἵψθθῃ ἴῃ 6 ΚἸΒΕ ὉΠ 6, ἤθσο β'δηχιθ]) δῃᾷ (μ6 

ῬΘΟΡΙΘ ΟΥ ἰμ6 ἤγβί θχδρ]8 οὗ 8 οοπαίιἐδιμίοπαὶ 
“ποπατοὴν (ΤΒΘΏ.}); [ὉΓ (86 τοϑίγβηΐβ, το ἢ ἀγα 

οὗ [Π6, 
ἴηρ 16 (Βοοογβίίο ὙΠ] Πρτι688 ἰο βασνα μἷτα [8 ἃ ἴΒΘ16 νγϑῃϊ σὶτ 

(Μ|Ιο δ) 6 118) } ὐπὸ τ ΟΟΙΏΡΘΩΥ οὗ να]ϊίαηΐϊ 6}. ΤΒ6 

Β6ΓΘ βοΐ οὔ ὑδμ6 ΚΙΏρΙΥ ΡΟΎΘΣ, ΔΓΘ ποῖ ἱπροδοὰ ὃγ 
16 ἀοιηδηᾶβ οὗ (6 ρθορὶβθβ, οὐ ὈΥ̓͂ 8 ραχεοι οἵ 
ῬΟΥΘΓΡ Ὀοίπθθῃ Κίηρ δὰ ΡΘΟΡΙΟ, δὰ ποὶ ὈΥ ἃ Ἵοῦ- 
ἰγϑοῖ οὐ δρτοοπιρηΐ Ὀοΐμνγθεοι (ἢ6 {π|Ὸ 88 ῥμδυίδε, θυὶ 
ΑΓ σίνγοη ἴῃ (Π6 αἀἰνὶηθ ζαυ, ἴῃ (6 δἰγοδαν Ἵχἰεὶ- 
ἴῃς ἐλεοογαίϊο τισλίὶ οὗ [ῃ8 (Πϑοσσδου, ἴῃ τ ΒῖσᾺ 186 
Ἀὐεν ον ἐν ιη ΜΝ ἐηὉ ύλιν με ἦθβ ἴο ΤῸ]6 
Πα Γοὶβη ΟΥΟΣ 8} ἱομείδποσ.-- 
ϑαυηυοὶ τὐγοίς (8186 Δ τ οἴ Ἀμεὶ κὶ ΟΣ 1 ἃ δοοΐ. 
γε ἢηὰ Βογὸ {δ6 ἢσγϑί ἰσγϑοο, ΓΤ (86 νυτιϊίοῃ 
ΤΘΟΟΓᾺΒ οἵ Μοθββ, οἵ τυ ἰπρ' διηοηρ (ῃ6 Ῥγορβεία, 
Ἰοῃρ Ὀοίογα {πὸ ᾿ΣΘΓΆΥΥ δοιινῖν ἢ πἢϊο πὸ οα 
ὙΠαῖ 6 ὨΟΥ͂ Πᾶν, Δα ΘΕΘΘὨΓ[18}} 8160 (μ 6 βροΐκοθῃ 
γὴν ρθλώ ὙΠῚ}ῈᾺ (πα Ὠϊδίοτ 8] Ὠοϊλοεβ ρογίδιηΐηρ 
ἴο [Ὠφ---ἰα θορίπηΐηρ οὗ ἃ ᾿ἰογβαγο, το τὴλς 
ΘΧΟΪυδῖν ον 1 (16 ΒΟΥ Ίοο οὗ ἱΠ6 (Ποοογϑῦς πρὶ γι, 
δα, Ὑῃ θη 1 ΔρΡροαγοὰ βοοὴ δήοσ (ἷ8 ἴῃ [ἢ βο- 
σ816ἃ Ξομιοο δ οὗ {86 Ῥτορβοῖα, τγδά6 18 Εσεὶ ἰδεῖς 
186 ἐμβοοοτδᾶς πυϊηρ οὗ Ὠἰδίοτν.--- Εἶθ Ἰαὲᾶ δῖ πρ 
Ὀθϑέοτο [89 1Ζιοστᾶ. μετα δὰ μβον ῦ Τἢθ 
ΒΌΡΡοαΙ ἰο [ἢ 8 11 τγα8 ἀθροαὶίοα ἴῃ 16 ΤΑΌΘΓΗΔΟΙΘ 
δὶ ΒΒΣΠΟ. οοῃίσδαϊοίβ (Π6 οοπίοχὶ, σοῦ τἩΔοΣ ἰΐ 
ἈΡΡΟΔΙΒ (Βδὶ (6 ἀδροβίεἰο Μδ8 τη866 ἴῃ 186 Ρ]808 
ΠογΟ ἴΠ6 δηηουῃοοιηθηΐϊ ἰοοῖς ὑΪ]δοθ. Τῆδ 6χ- 
Ῥγοβϑαΐοῃ “οίοσε ἔπ 1,οταὰ ᾿ἰοδνθθ [86 σζϑῃποῦ 
Ὁπάοίογτηϊποα, δηὰ ᾿παϊοβδίθβ πη ΓΟ ἰμ6 δβοϊθσηη 
Δηἀ [ὈγτΩΔ] ἀσδροκίιίοη δη ργοβοσγδίίοη οὗ [δε πσὶ- 
ὑπς,, 88 ογἱρίηδὶ ἀοουπηοηίδυΥ τοοοσὰ οὗ (86 
δα υ]ΒΗτηθηὶ δὴ τορ]δύοη οὗ ἰμ6 [μροογϑίδο 
Κιηράομι, ἢ 8. βδί8 ἐμαρῇ δοίογε (δες Τοτα, τ ἤΟθ6 
ῬΓΌΒΘΠΟΘ ΜᾺΒ ΒΥΙΤΩΡΟΙΟΔΙΠΙΥ͂ ΓΟΡΓΟθοη θα ΡΘΥΓΥ ὉΥ 
186. ΒοΙ͂Υν γίθϑι ἢν σοβίσηθηί, ματι ]ν ὈΥ͂ [886 ΔΙᾺ ἴο 
ΠΟ (Π6 ῬΘΟΡΙΘ ΔΡΡ 6, δῃὰ 1ῃ οοῃηθοίίοη 
{που ἢ ἢδα Πογο 118 ἰοοαὶ τοργοβοηϊδίζοη ουθὴ 
πϊϊπουῦ ἱΔθοσηδο] 6 δηὰ δὶς, (πουρῇ πὸ Κῆον μοὶ 
ἰῃ τῇ ΤΔΉΠοΥ.--- Νο βίδα (8 ΡῈ] ς 
8.6 ΒΟ] θη ἰηγοβίπηοηὶ οὗ 880] πὶ (Π6 του Δ] ἀϊρ- 

Ψ Ι ὩΣ δπὰ δυϊβουῦῖν, βαιιυθὶ οοηίηιιοβ ἰο 6 188 
Βρμαδὶ ἀϊγθοίου οἵ [Π6 αῇδίγβ οἵ (ῃ8 ρβογμὶδο; ἐδ6 
φοῖυ ἐβιαδίϊαλοα [ὶη ἐν Αδν, τ μόνο ἰιρρ “ 
δαεσξστοιτιά δφίοτε δαηιιοῖ 8 Ῥγορλείι νοῦ - 
[πο μοὶ το μα ἀπ μὶ αοἰἰυϊίν απὰὶ αὐμλοτίίν. ἘΣ ν ἘΠ ΤΣ 

Ὧ18 18 ἰηάϊ᾽οιδῖοα Ὀγ (ἢς [οὶ {πὶ 1{ 18 ῃοὶ Θαιὴ, 
θυ βαιιθὶ (δὲ βπ4}}ν αὐοπιίδϑεδ ἰλε , 8η 
δοΐὶ γιοῦ ᾿γοΟΪγ 8 [ἢ 6 ἰογτ4)] οἹοκὶηρ ὈΥ τα οὗ 
1Π:6. ΔΒΒΟΙΩΌΪΥ. 

ψογα. 26, 27. ϑαιδε δελαυίογ αῇετ δὶδ Ἰηδίαξία- 
ἰΐοπ αδ ἀπο, απὰ ἰδ δεμαυϊΐον οὗ ἰλε ἐοιραγαδ 
λΐπι. πᾶ δα] α16ο υσϑηξ δόσοθ τὸ ΘΙ ΌΘΑΒ. 
ΟἸογίουβ ἢθποθ ἰηΐογα {πὶ ἴῃς ῬὨ1]1 κι π68 μδα πὸ 
ΤΑΙ ΣΎ Ροδὲὶ δἱ ΟἹ θοδἢ, αἴθοθ {ΠῸ }7 -ποῦ]ὰ ποὶ 
ΠδΎθ Ῥεσγι θα Ιβγϑοὶ ἴο Ββαᾶν ἃ Κίῃρς ἰὰ ὀρροαεῖ- 
(ἰοῦ ἴο {ποῖν δι οΥΙΥ  θυΐ [Π6 ΟὈ)ΘΟΙΙΟἢ ν ΔΉ}, 1.168 
σῇ θη γιὰ ΓοΗοοί {Πδί, ἰῃ6 ΡὨΣ δ θ8. Ὀδὶηρ ἔδυν ἢ 
ὨσπΡοΥ 8Π6 δἱ 8 αἀἰβίδποο ἔγομι [86 ρ]δοβ οὗ 6]θο- 
τοι, 86 πηθϑηΐϊηρ οὗ 6 Ἔνθηὶί ταϊρμΐ οϑαῖὶν αν 
Ὀοθῃ οομορθαὶϑὰ ἔσγοτλ ἵμθτα, δἱ ἰοδβὶ ἴογ [6 βῃογί 
{πῆ {1}1 τ θαι16 οὗ οἰ. χὶ. ἀυγίηρ πο 5δὺ] 
Γοι δ ποὰ αυ οι] δὲ ἤόπιθ, ββρϑοῖϑ!]ν δ8. βΌΟ 
τοδῖ το] ρου Β ἀΒΒΘ Ὁ]168 δὲ βὅδιι οὶ 8 ἐπδίδυοθ 
γΓΟΓῈ πού ἰπγραυοηΐ ἀπά οου]ὰ ποΐ Δρρθαγ βίγβηρθ 
ἰο {86 ῬὨΣ]βεϊμοα, δὰ 881} δὰ σοϊῃγηθα ἴὸ Π18 
ΟΓΟΣΏΔΤΎ ΟΟΟΙ Αι οηΒ ἰη (πς ἢο6]4.---ΤῊΘθ οοπαεοέ 
4 ἰλε ρεορίε ἰοττατὰβ 381}} 88 Κίπρ' ἰβ ἑνοοίοἰα. ΟἿ 
Οη6 βΒ'46 ἢ6 χϑοθῖγοβ ἔγθη αν ἰώοη σὰ 

δερῖ. δῃὰ Ὑηθη. τεβὰ: “ὙΏοσα ποηΐ βοῦβ οὗ 
Βί γε ρίῃ, ΜΠ οθ6 Ποασίβ αοα ᾿δᾶα ἰουσομοᾶ, πιὰ 
860]; Ὀυΐϊ (16 16 δυκρίοἰουβ 88 θη ΔΡΡΑΣΤΏΩΥ 
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ἃ ΘοὨἰοττα τ ἴο ἴΠ6 [0] ον ἰπρ βοὴ οὔ τ  οκθάμοδα,ἢ 
ἱμίογργοάπς [86 Βοιμο αὶ βίσαηρο ποσὰ “ νδ]Ἰδηὺ 
ΘΟΕ ΡΔΗΥἢ (Ὁ) ΌΥ 186 ΟΥΟΪΠΑΤΥ ΡῬΘΓΙΡΉΓΑδΙ8 

ἄρρῃδ οἵ Βίσεωσί!" (7023), 86 ἴω 1 Κίηρϑ ἱ. δ2. 
ΤῊ ποσὰ (1) ἰ6 ἰοαῃά δἱομθ τϊ δἰ ταΐ!αγ τλθδῃ- 
ἴῃς “Βοϑὶ7 (ἴπ ῬΒΑΓδΟδ Βα σοπυθ) ἰη ΕΧ. χὶν. 
28; Βοῖθ 10 Ἰη68ὴ8 “Ὑ] δηὺ οΟΠΊΡΘΏΥ,᾽" Ὀυΐ πΙἢ 
δυο ἰο 186 “Ῥονοῦ᾽ πιο 85.86.1 88 Κίῃηρ 
ταῖσι θυ] ἃ ἊρΡ ἔγοπι δβιο} γδ] δὶ τη 88 {πο 86 
ΠΟ ΠΟῪ ἰοστηθαὰ ἰδ εδϑοοτί οὔ ἤοῦοσ. Ὅ͵ΒοδΘ 
ιοατῖβ σοῦ μεδᾶ ᾿τοποδβοᾶ; (αὶ ᾿5, ἴο βιον 
(βοτηθοῖνθα 80 (818 1] δηὰ τ ΣΠΠἔρ ἰ βοσνοθ δηὰ 
οδοάΐοποθ. ΤΆ 8 ΚΑΙ] ηοθ6 δηα ὙΠ] ρΊοαδ ἴο 
ΒΕ 6, Βῃονῃ ἴῃ (Ποὶν ἐβοοσίἑηα 86], ΒΡ ἔγοιι 
ἐμοῖς ἀδαγέε, {π6 ἀδορϑδῖ θ8θεὲ δὰ οθπίσα οἱ ἐμοῦ 
ἴθποῦ ᾿ἰΐδ; αὶ ἐξ πᾶ ἴῃ (8 σ886 δῇ ςἤεοί οὗ [Π6 
᾿πιοϊδίο ἰηβσοποο οὗ (6 δρὶτιὶ οἵ αοά, τψῆο 
ΔηΓἤο6. δη4 τυ ]65 (Π6 Βοατὶ θυθῇ ἴῃ ἴο 
ἸΏΟΓΆ] ἀδροσίμθηΐ ἴοναγάβ Η 15 οοηει ἱρὰ δυΐοσ- 
ὕε86. Βυὶ ποὶ ἰγγοαβεῖ Ὁ] γ. [Ιἢ γοσ. 27 σὰ δηὰ δ 
ογζδηϊσοὰ ορροαϊάοῃ ἴο (ἀοά᾽Β 6διδ Ὁ} 18 ηοα ἰκϊῃρ- 
ἄοπι, πῆοθα γορσγοθοηίδενο ὅδ} τ88. ἩΒοίμοσ 
ἕπτν πὰ 7καἰομδυ Ῥτοἀπορα 1 (Τ ΘΏ.) 18 ποὶ παϊά. 
Τιιὸ ὀρροδιυοη ἃσὸ ο8]1 9 ““ποσίμ]θθα ρθορ θ᾽ 
ΟγὉ2 3). ΤΟΥ δζὰ ροορίο ψχῇο 1) Βδυρῃθ!} 

δ οοπίοταρίθοι] ν Ὠ}}}1 ἢ ἀ ὈΘοΣ ἢ δηὰ (ἢ 6 ωλοίό- 
ἑοπηδέδ Δ πἰ έν οὗ 54} Β ΓΟΥᾺ] μονογηπηθηΐ ΤΣ 
{6 ρθορὶθ ἴῃ ἐμοῖσ ἀδργοβαθὰ οοῃ 1 η,---ἢ 6 α1168- 
ἴοῃ ἃ ἔγμδὶ ὙΠ [86 τηδῃ δοὶρ 18} ΟΧΡΥΘΑΘΟΒ 
ΒΟΕΌ ΣΙ Υ ἴο δηα οοηἰοιηρὶ [0 5840} 8 ἸΏΡΒΠΙΡ 88 8 
ΟΠ] 66} Ὁ. αὐ] δα ἢ ἃ Ὁ561668 ᾿πα τ ΠΟ ; 2) ὉΠΟΥ͂ 
δσμ!υἱοα ἀροεϊάοα “ οοηίοημρι᾽ ἴῸῦ 18 ἠέπιδββ (Ὁ σὺ 
ἴι6 οδῆοο, διὰ διιδοκοαὰ ἷβ Ῥουβοῦδὶ ΠΟΠΟΣΓ; 8) 
πον ἀϊὰά μοί ΒΒΟΥ διυυδηνίδδίοπ ἴο ἢΪ8 ΓᾺ}]6, “ Ὀσουχὰς 
δῖπι ΠΟ ᾿γθβθῃ ς᾽ 88 βὶρῃ οὗ γονοσθηςο, οὔθ ΘΏςσ6, 
δηὰ ΟὈ] σαι οἢ ἰ0 ῥγονία8 ἴοσ διἷ8 τη ηὐβῆδηο ; 
(ον ἔγοοπ ! ]- "8 ἔγοπι [86 ῬΘΟΡΙΘ ΘΓ ἃ ρατί ο 
{|| τορι ϊλν σοσόπαδ οἴ ρυΐηοθθ.---ΟἸ σίου: “ὙΠ Θγο- 
ἴοτο οἴβογβ, ψχὴοὸ ἱπουρσαὶ Ὀοίῖον οὗ [8 οἱθοίίοη, 

ἢι δῖπι μἱῆβ, ἰμαὶ πο παραὶ τηδιηἰδίη [ἢ 6 
ἀϊρηῖῖν πιϊπουΐ ἀΐδρτδοο" δϑαιζ8 οοπαιιοὲ 

ἰοιοαγἶδ ἡ βαν ἐπεηκῖοδ: ὯΘ6 88 ἃ8 ἃ ἅθεαξ 180 : 
ἰδ. ἴα, Πα δείθα 88 17 6 μοαγὰ ποιμίηρ; “ἢ Ἰοῆ 
ἴθοκα Ἰ26η᾽8 οοηίδιηρί υπηοιοοα᾽᾽" ((]6γ.). ΤῊ ΐ8 
δον β δε ζ-οοτιίγοὶ θα δε [-ἀδπὶαὶ, Ὀαϊΐ ἐπὶ τὐρτ, 
ῥγαΐομ διὰ ργυάεηος; ἰοσ ἱπουρὰ 8.88}] δὰ 

08 δηα δι ]᾽ 8 

ὕγοῦ 

ΤοΥἃ 

186 ἰβδι, πού! μρίπαϊηρ Γ- 
Ῥοβα (πὶ ἢ αμου ᾶά το δ1 ἴῃ ῥτγῖνδίθ 116 ΤΏ 11ο, 
ἴ0 ῥγοςορα Υἱρογοῦβὶυ ἀῴζαϊηβὶ (18 τηθδη 1ηΒ0} ἰὸ 
δΐρ Ῥοβοὴ δηά οἶοοθ, γοὶ βυιο ἢ 8. ΘΟΌΣΒΘ τιμῆι 
δυο ῥγοϊυαϊορα Εἷ8 ἘΜΙ ἘΠΟΝΕ δηά ἰοναγὰϑ 
86 νοορίθ; δυιὰ 811 {πὸ τηοσϑ, 1ἴ [ἢ 6 Ορθὴ ΟΡροβοῖα, 
88 ἃ ἀροϊαὐβος οοη͵δοίατοβ (ΗΖ. ΧΙΠῚ, 433), 
θεϊοηροά “ἴο [Ἀ6 ὈΓΓΏΟΘΒ Οὗ ΤΠ 6 ἸΑτρ ον δηά ΕΣ Ποτίο 
ΟΠ ΡΟ  ης ἰγῖθοα οὗ Φπᾶλῃ ἀπὰ Ερἢγχαΐτα, τῆ 
χοῖο ἀἰδαρ Ἰαῆοα πὶιὰ (Π6 οἰδοίίοη οὗἩ δὰ οὔρβοιγο 1, 
Βοη)διϊ 6, ἴῃ ὙΠΙΟΝ 856, 8(}}} τογ ἐπι] 
ἰοτοά ὈΥ͂ ὅ8.}᾽ 8 σοβο  υἱ]οη ἴο ῥα ϊβἢ {μοπι, (ΠΟΥ͂ 
«οὐἱὰ πανα πιδὰϑ {Πποὶσ ἰπἤθθποθ β6}}} πιοτὸ πίον ἢ 
(εἰς ἀγαϊηκσί ᾿ἷπι.---Αἂϑ ἰὸ (6 οομβίγσοὴ ἰΐ ἷΒ ἴὸ 

δ τοτμδεκοὰ πὴ Κ εἰ οα 12.) (γοσ, 26) αηὰ ΤῸ 
(τες. 27) [πὲ ἴῃ οί οαβοα “ἴπ6 Ιπροτί. πὰ 
Ῥῆαπ Οοπβοο. ἴοσπιβ (Π6 δροάοκρίβ ἴο ἃ ργθοοάϊΐῃ 
δ οοιγο-οἰδῦβα 88 ὑγοίδαϊη," δῃηά {π6 βθαιιθηοθ ὁ 
εἰδῆδος ἴῃ (ἀοστηδῇ ἀλϑ ΕπρΊιρῃ, ΤᾺ. που]ὰ Ρ6: 
“ὙΠ ρη 540} 4150 σσϑηὶ Βοπιο..... . .« ἴβογα πϑηΐ 
ὙΠῸ ἷηι.. ......,. αηἀ πῃθη ποτ Ἀ] 6886. ΡΘΟρὶΘ βαἰὰ 
σόοεν 6 γ͵ῶὸῸ8 85 ἃ ἀοδῖ ροΓβοη. 

ἩΤΒΤΟΞΒΙΟΑῚ, ΑΝῸ ΤΗΕΒΟΙΟΟΙΟΑῚΙ,. 

8'6ο {Π6 τϑιηδυίκβ ἰὼ (9 Εχοροῦ 8] ἀχροαίΐοῃ, 
Ιῃ βαάϊτίοη ἰὸ {1686 : 

1. Απουέπο υἱδὦὰ οἱ 88 ἃ βϑδογοά, ἐμπϑοογαδιΐο 
8896 8. [Π6 Βγτ00] οἵ ἱηιτοαιοίΐοη ἰηΐο (ἢ [6]- 
ἸοΒΏΡ δηθὰ βοσνυΐοθ οὗ {86 ϑρίγι οἵ ἀοὰ, 88 ἱβ 
ΟΙοδῚ ἔτοτι χυὶ. 18 Βα. ; 188. 1Χ. 1 ΒβΒᾳ. [1 ψβ οπλ- 
ες 1) ἰῃ οοπηροίίοη πὶ [6 ἸΔΡΟγΏδοῖο δρὰ 
.8}} ιμδὶ νγἂβ ἴῃ 1, τπᾶὺ ἰα, 18 Τυτζίαγα (Εχ. 
χχῖχ. 86; χχχ. 26-80. χὶ], 9-18.: 1.ον. υἱῖϊ. 10- 
12; Ναμι, νἱὶ. 1), δηὰ ἰπ (μθθο 1 6]6θ6 οδήδοίβ 
(ποι ἀτὸ βαὶᾷ (0 86 “ βδῃοι βϑὰ ") ἀδποίοϑβ ἐμοῖν 
βαβρασϑίοη ἴοι ονοσυ ἱηρ ὑηο δ δηά ὉηΠοΪν, 
δὰ {πεῖν σομβοογδοη ἴο (ἢ 6 ΠΟΙΥ οπὰ ἴοσ ὙΠ] ο ἢ 
ὍΠΟΥ ΤΟΓΟ ἀορὶρηθα, ὨΔΠΊΘΙΥ, ἴο Ρ6 ἰδία Ὡ!8 οἵ 

8. ἨΟΙΥ ϑρίγιϊ ἴογ δοίϊπρ' οὐ Ηΐβ βϑθορὶ9. 80 
ἰτ ἰβ βαϊ ἃ Θϑρθο δ}}ν οἵ (μ6 αἰΐαὺ οὔ Ὀυχιϊ-οὔδσίηρ, 
Ἐχ. χὶ]. 10: “ δηὰ ἐξ 6}.8}} δ6 πιοβὲ ΒΟΙΥ," Ὀθοδυβα 
88 ἴῃ Ρ]δ66 οἵ οχρίαἰΐου, ᾿ξ πτδ8 (886 ΠοΙ]1οβὲ οὐ᾽θοῖ 
ἴῃ πα οουτί ; 2) ἴῃ οοππροίζοῃ τὶϊ ρογϑοηϑ, γ80 
ΔΓΘ 08]]6α ἰο {ΠποοογϑίοΆ] βοσυῖοο δηά οβῆοο, δῃοϊ ὐ- 
ἵπρ ἷβ {Π6 δυταθο] οὗ {86 ἱτηραγίαίίοη οἵ (06 
ϑριγῖ, δηὰ ἴδε οαυϊρηηοηΐ τὴ} Ηἶα χ᾽ ἣδβ δηὰ ρον- 
ΘΙΈ 85 ἱπα Βρθηβα Ὁ] 6 οοπαϊίοι οὗ [π6 τἰρμὶ {π60- 
ΟΥΑΙ ο ΘΧΘσΟΙθ6 οὗ {πΠ6 οἴἶοοΘ. ΗΣΒοσγίο οοηβποα ἴο 
ΒΔΠΟΙΌΠΔΓΥ 58Π6 ρῥγίθβίβ, 1 ὩΟῪ ἈΡΡΘΆΓΒ 88 ἴΠ6 οοῃ- 
Βοοσβίίοῃ ἴο {Π6 ἰλεοογαίίο οἶος οὐ ξίπο, διὰ ἀο- 
ποΐοθθ ΒΓ {μα ἱηγραγίδιου οὗ (Π6 ρουοσβ οὗ ᾿μῃὶ 
δηὰ 1116 τοὶ (Π6 ϑρίσιὶ οὐ Οοἄ, 88 βόββϑοεθοσῦ οὗ 
Ὑ ὮΙ Θ᾽ [ἢ6 ἐμ 6 Ποῃοοίοσ ἢ ο4116 ὈΥ Θχοο θη ο9 
186 Αποϊηϊοα οἵ {η61,οτὰ, δηὰ 18 δίοπο δι ποσί ζοα ἴο 
οχϑγοῖδο 6 ἐποοοσγδῖο τ]6 ἰὴ (86 ὨΔΠ16 Οὐ ἢ 6 ποιὰν 
186 ᾿Ών181016 Κίης. Το “οοιμΐηρ οὔ(πο Βρί τί ο 
(ὐοά ᾽" οἱ ὅδ] δηὰ Ἀανά ἰβ (3 6 σοῃϑοηῦοποα οὗ 
{ποἷ δῃοϊ Πρ, ΟΥ ΒΏΒΎΘΙΘ ἰ0 (μ6 εἰχτι βοληοθ οὗ 
115 βγη ο θη. ΤῊΘ παίΐυγαὶ Ὀδβὶβ [ῸΓ (}}18. βυτη- 
Ροΐετῃ οὗἁὨ οἱΪἱ 18 108 ῬΟΥ͂ΤΟΣ ἰο ἀἱβ ᾿σμὶ δηὰ 
118, ΟΥ̓ δπὰ ᾿ιθα]ἱηρ, ΕΥ̓͂ πο Β 1 βαίβ ἔσσῃ (80 
Βρί γι β ἀϊεροηβδίίοη οὗ ἐϊσὴλέ δηὰ ἰΐϊε δῃὰ (δθ 
{μογαϊ η-οοηίδί πο μ1Ὧ8 δῃὰ ρμρόγοσβ (Βδηγ, δυηι. 
11., 178). Απὰ ἴῃ ἴδ6 Κἰείογῖοδὶ ἀσνοϊοριμοης οὗ 
16 ΤΠ ΘΟΟΓΘΟΥ͂ πὰ οὗ (με αἰνίπο γονο]δίοηβ συ ἢ 
Ροϊηϊ ἴο ἴΠ6 ρμογίθοϊϊης δηὰ [Ὁ] ] τ θηΐ οὐ 86 {86- 
ος ΙΆ 186 ΕΥ̓͂ Οονθηδηί, μῶν Ἡμϑναμνα δηοϊηί- 
ἴῃ ΟἹ ᾿ποοογδίῖς ἀύπσα, ῥγίθείβ, Δ λείβ (ςο Ρ. 
1 Κι. Χὶχ. 1δ, 16) 38 βιρῃ οὗ [Π6 ἡῤκυυαν λα δ 
16 ϑρ᾽ τὶϊ οὗ Οοἀ ἀηὰ 118 Ῥούγο ΙΒ 8 (ῃ6 ἴγρθ, ὑπδὶ 
ἶβ, {Π6 Ὠϊαίοτ 8] (Ογοιοἰκρηϊηρ δά ργοβρυγίηρ οὗ 
1Π6 δηοϊπίϊηρ πὶ [Π6 βρίγις τ Πουΐ Τηθϑβιγθ 
(Φοδη 111. 834) δά τῖτἢ (86 αρίτῖ οὗ ἸΑΊΡῊΙ (Αο 
χ. 38), Ὀγ μοῦ 9 6δὺ8 ττδ8 “186 ΟΠ τἰδι,᾽ (Π6 ΑὩ- 
οἰηἰθα οἱ αοἀ ἴον {π6 Νον- Τοβίδιηθηίλὶ Κἰηράοτη 
οὗ Οοα, ἤτπὶ δ Κίηρ οὗ Ηΐ8 Κίηράοπι, ἀπ πο η ἃ8 
οἰϊοῦ Ῥτγορμοῖ αῃὰ Ῥγῖοεὶ. βδι)μιο}᾽ ποτὰ : “ Τῆς 
᾿ογὰ αὶ δηοϊηϊοα {Π66,᾽ αἰρηϊῆοθθ {πὶ Οοὐ 
ΗΠ πβο] , οἵ ΗΒ ἴτε ρυδοο, ἀΐερθῆβθα ἴῃ 6 ῬΟΊΘΓΒ 
δηα ρἣθ οὗ ΗΒ ϑρί σι, τσ ἤθη Ν 68118 ἰο 8ῃ οἴἾοΘ 
ἴῃ Η15 Κιπράογῃ δῃηὰ βοσνυΐϊοθ. Ὁ 

2. ΤῊ στοδίμοββ δπαὰ δ]ΟΥΎ οὐ (Π6 σοναὶ οῇἕοθ 
οομβιβίθα θβϑθη 14}}Υ ἴῃ (Π6 ἴδοι {πὶ ἢ6 πο δ11οὰ 
ἰϊ γὰ8 “Υΐποῦ οὐεν ἰδ ἐπλεγίίαπιοε ΟΥ Ῥοξβϑεξβδίοτ οὗ 
«Γελουαλ." Ὑπὸ ἰουπαδιΐοη ἴον {18 νἱον ἰδ (ἢ 6 
ἰηπαγα 11}6- 6]]οταῃΐρ ᾿πῖο τσ λοῦ (Ἰοὰ Πδ8 8ο θῆ- 
ἰεγοα νι 18γα6ὶ] Ὀγ Η 5 βοϊ εσον οδίίοη, {πδΐ {ΠΟΥ 
λανε Ἡϊΐῃὰ 88 ᾿ποῖν αοα, 88 {ποῖ ἰριιοβί δὰ 
Ῥοαβοϑϑίοη; Εχ. χχ. 2: “1 δὴ 186 Ἰοτὰ, ἐδν 
αοα." Οοά ἰδ {πὰ8 1116 ροδϑεβδίοη οἵ Η]8 ρεορίε, 
δΔηὰ οὗὁὨ ΘΥΟΙΥ ἱὑπαϊυϊάμαί σοαΐν πιαη, Ῥδ. χνὶ. ὃ; 



ΜΝ... 5.0 τοι οι νου τον ον ΉΨΟΗν 

ΟΧΙ. δ; οχῖχ. 57; 76 γ. χἕἥ16; 11.190. ΟΟὨγΟΓΒΟΙῪ 

1Π6 ῬΘΟΡΪο οὗ 1βσδο] 18 [16 ργορεγίῳ (Π9)0) οὗ 18 

αοά, οὐ Ηἰβ ἱπμογιϊδποα (ΠΤ), 1) ὉΥ τϑϑβοῃ οὗ 
15 οἰοοίίοπ ουῦ οἵἉ αἱϊ οἰδλέν Ἐχ. χῖὶχ. ὃ: 2) 
Ὀγ σϑάϑου οὔϊμϑ ποῃαϑγῇι] ἀεἰενογαποε οαἱ οἵ Ἐγυρί, 
Ἐχ. χὶχ. 4; βϑαΐῖ, ἱν. 20; ἰχ. 29; 8) Ὁ7 τϑββοῃ 
οὔ {π6 δυσεπαπί δῖ δηαὶ, Εχ. χίχ. δ᾽ 4) ὈΥ τΤοϑβϑοῇ 
οὗ {μ6 οοηβίϑηϊ πιαη [οδίαϊοπδ οὗ σταθα. απα βδαϊυναΐΐον, 
(Ρ58. χχνῆ. 9; 2 8αμι. χίν. 16; χχί. 8), ἜΠΠΟΒΕ 
ὙΒΙΟἢ (16 Ποταίνθηϑεθ οἵ βἷπϑ ἦβ [89 5τοδίοδι, Εχ. 
χχχὶν. 9. ΤΊ6 Νοε Οονυθηδηΐ ργοθθηΐβ (86 [0]- 
ΒΙ]οαΐς δηα οὸ ταρἰ ϑιΐοη οὗ {}18 τοϊδίίοη ἰὰ [Π6 
λᾶος περιούσιος [“ἐ ῬΘΟΙ]ΑΡ ΡΘΟρ]6,᾽ τμμΐ 16, 6068 
ονττι ῬΡΤΟΡΟΓΥ]} ἍἼ. 11,14: 1 Ῥεί, 1]. 9. 

8. ΤΙ ἐἦγέδ δἰσηβ σ οι, ἴῃ δοοογάδῃοο 1 
δϑδιλθε! 5 ῬΙορ μος Δηῃουποθιηθῃΐ, ἬΤΟΙ, ρίνοη ἴο 
538], δἰ στ γ ἐπὶ ἐδ ἤταὶ ρίαοδ ἰπ φεπεγαὶ {0 αδδιι- 
γαποα σῖνϑῃ εἶπ (ὈΥ͂ μὲ᾿ ἀρνὸ ΔΡΡΆΓΘΠΕΥ ΔοοΣΘη(8], 
γεῖ ογάογρά ἰο (8 ϑῃὰ Ὁ Ὁ οὔ ἜΝ ἀϊνίπο αρ- 
Ῥοϊπέπιεπέ ὕο 18} ΤΟΥ͂Δ] ΟΒΊοΘ δῃὰ ἰιἷ8 αυκρ] "Πσαίίοη [1] 
ἴον ἰϊ, δηὰ οἵ ἴΠ6 ἕλοι (μα ἐδα Ζονὰ ωοιμὰ ἰλετεῖη, δα 
«οἷδ δἰπι. [πὰ 1μ9 Ἰἶναα οὗ ἰβοθθ ψῆο ἀδβῖτθ ἴο 
βᾶγσνο αοἂ ἴῃ (τ ] οδεάΐοηοο, ουθη (86 δἰ ρ]οβὲ 
δὶ ἈΡΡΑΓΘΏΠΥ ποδὶ δοοϊἀθηίαὶ θυ θηΐβ τηυδβί ρῸ ἴο 
οοηθττα ἴῃ 6 δϑϑυγδποθ ὑπαὶ 4}} (ρα ποτ ἱορο- 
{π8ν ἴον ροοά ἰο ἐμοὰ (μὲ βοσνϑ σά, δηῃὰ ἰο οου- 
ἢτπι ἰμοῖσγ᾽ οοηἤάοθποθ ἱπ Ηΐα Ῥτονϊάθῃοθ {8αὶ 
ΜΟΓΚΒ ἴῃ ἀρίδομθαά, ΒΘΟΠ  ὨΡΊΥ ᾿πβὶ μη βοδηϊ οἷτ- 
ουπηβίδῃοοα, δηὰ ΗΒ ΚΙ ΕΠ λ] 688 ἐμαὶ Ἰαδίβ {μγοῦρ! 
116.--οὐϑευογαϊΐν, Ἀούτου ον, ὑπ 686 ἰΠγθ6 βἰρηϑ ἴῃ 
οδῦθ ΒῸ ΤΑΒΗΥ͂ ργίποΐραὶ δίαξίοπδ ἴῃ (Π6 
ο( δαιιῖ' 8 ἵπηεν ἰϊ{ε, διὰ ἴῃ δὴ δάἀναποῖηρ [πὸ ἤρου 
(6 αθ-ἀτίνου τὸ (86. “ ῥσίποθ οὗ {π6 ἱπμογίϊδηοθ 
οὗ ἀοαἍ Ὑ6ι686 δγὸ ἀϊ νη] γ-ογάογθα ἔβοίβ, ὁδοὶ 
οὗ γι ΐοιι ἢ 88 {πΏῶ0Ὸ Ἰηθδηΐπρβ (Ὁ 8441] ; ἤγβῖ ἃ ἴδο- 
ἴμα] τονοϊδιίοη οὐ ἱπβέγυοίίου ἤοτὶ ἀοὰ ἴοσ (μ6 
Ρτεβϑθηΐ χηοτηθηΐ, δῃά (ἤθη ἃ ργϑῆριγδεγθ γϑδίϊοη 
ἴο (86 ΐαγο δ πλἰϊβίγαίϊίοη οὗ ΓΟΥ͂Ὰ] οἶἶοο. 
ΤῊ ἤγϑί οοσυστόποα, 86 τηθοπρ ἢ ὕπο τωθῃ 
νι ἢο Ἰηΐογηι πἷμα (παῦὺ ([Π6 858868 δῖὸ Ἰἰουηά, ἔγθϑϑθ 
᾿ἴ8. πραγ ἔγοπλ ἴ86 Ῥγοβθασθ οὐ 11{||6, ϑαγία]ν, 
ΟΥ̓ΟΥΥΟΔΥ͂ ΟΆΓΟΘ, δηᾶὰ ᾿ηβίσιοία ΐτὰ Βοπορίοσι δ, 
ἔτθθ ἔγοτα (ῃ!9 ΘΟΠΟΘΙΤΒ οὗ {Π6 ἸΟΥΤΟΓ, ταί 8] 118, 
ἴο ἀϊγρο ΗΒ ποῦ 116 ἴο ἐῃ6 ἸΟΙΥ αἱπὴθ δηά ΕΝ 
(168 οὗἨ ͵8 (ποοογαῖῖς σα] Πρ. Οποθ ἴογ 811} {Π6 
Ῥοίν ΘΑΡΓΒΙΥ 18 ἰο πὰ ἴογ πἶπὶ ἐΐ8 απϊοῖαβ, [η- 
ὙΓΔΓΑΙΥ͂ ἴγθθ δῃἃ οοπβθογαίθα ἰὸ [86 [ογὰ 8]0ῃ6, 
ἢ Ἶ8 ἴο Ῥυγβαθ ἢ]8 ΥΥΑΥ γά. ὙΠ δοσοπά βἰση: 
ἴῃ γθ6 πιθῃ ὌΡ ἴο Βκιλοὶ οὔδοσν Εἷπι το οὗ {μ6 
ἴὮτοο αἱ Ταῖς ΤῊ]8 οἱ 15. 116 Δοῖ8] μο- 
ΤΑΆΡΘ ραϊὰ ἷπὶ ὮΥ 8 'τογαὶ οἴεσίηρ, δηὰ ὑϑίοϊζθιβ 
ἴον ὑμθ διΐαγο 18 τουδὶ ροβίοη ἴῃ Ὑὶοἢ ἤο Πΐμι, 
ΔΙοηρ ὙΠ βαησία δὰ ῥγίθϑία, 1ῃΠ6 το} ἢ 
οὔ 86 ἰδηὰ ψ1}} δὲ οἥοτοὰ 88 ἐγ θαΐο. ΤΈΘ ἐλίγα 
εἐὐεηξ ἀἰϊτοοία 84.}}᾽}8 ἰοοῖὶς ἔγομι ὑμιὲ8 ΚΙΏΡΙΥ ῬΟΥΤΟΓ 
ἴο {86 δἰρῃοδβὶ οομάϊοη8 οΥ̓ 8 τὶριιί {ποοογαῖίο 
Δαπιϊ πἰβίγαίίοη, ποι ἢ 6 τϑοοῖψοβ ἐμτουρᾺ ἱτρατ- 
ἰδιίοη οἵ {86 ϑρί τὶ! οὗ ἀοά δηὰ Ηΐδ μ'ῆβ. [π τμ6 
ΘΟΙΩΔΗΥ͂ Οὗ Ργορμοίβ ὈΥ ἴπ6 ϑρίτίὶ τ οι οοπιαθβ 
οἡ ἢϊπι, Ἀ6 ΓΘΟΘΙσ 8 1π6 σὶῆ οἵ ῬΠΟΡΊΡΟΥ δηά {ῃδὶ 
ΘαπΐρΡπιοηΐ οὗ Εἷβ ἱΠοΓ ἶ τ ([Π6 ΡΟύΤΟΓΒ οὗ (Π 6 
ἀϊνίπο βρί σιν ὈΥ πο Ἀ6 ὈΘοοτλ68 δῃοῖμΣ τηδῃ 
δ ΤΘΟΘΙΨΕΒ ἃ ΠΟΥ͂ μοατί. [1ἢ (18 (Π6Γ6 18. 8180 
ἴογ ἰμὸ (λίγο [ἢ 6 πδτεὶ ἰηδὺ ἰδ 1βΒ ΟὨΪΥ͂ ὉΠΟΘΓ 
{868 ρτιϊάδηοθ οἵἉ (ἀοα᾽ 5 Βρίτίε, ἰπ [86 δθβοϊ αἴθ οὐδ- 
αἴδηοα οὗ ὨΪ8 Μ11] ἴοὸ ἴ[η6 ἀϊνῖπο π|ι]}], τοοϊθ ἰπ ἃ 
ἤμαγέ ποπ-ογοδίθα, ομδηροα ὈΥ {Π6 Ἢοϊν Θμοιι; 
δηα βαποῦ ρα, ἐμὲ ΒΘ σδῃ [116] ἢ 8. οΔ]}}ηρ 80 88, 
ο θθοῦσθ ἐδ ΝΟ] το οὗ Οοα᾽ Β ἱπμουλίδποθ δά (ἢςὶ 

ΤΗΕ ΕἸΒΒΤ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΑΜΌΕΙ. 

ΔΡργουδοι οὗ ἰδ9 ἘΝ ἀν τεεῖνς ΘΝ, ἤσαν, 18: 10, προϊνξεδῶι τ ρήβουδάδα οὲ πιο Ὑ ΔΑΊ; δὸς τ δ]8 ϑὰϊτιταιν 80, ψΨἈ116 ουὐπασά Υ 
ΤΑης εἰπε ἔγοιῃ Ὀἶδοθ ἴο ῬΙδοθ, δη( σοἸ ν᾽ Ποτὴθ 
ἰ Ἰαβί, 5384} χὶβοβ ᾿πετν ἢ ΠῸΠὶ [86 ολζοβ οὗ ἃ 
οτος ΘΆΓΙΗΙ]Υ ΤΑΙ] ηρ ἰο [Π6 ἸΟῪ ἰα8Ἐ8 οὗ [86 
ΒΙρμοδὶ ΟἿ οΘ οἵὗἨ [μ6 {πΘΟΟΓΒΟΥ͂ 'ἴπ ὙΙοἢ ΒΘ 18 [0 
βϑιη ἴον ἷ8 Ῥϑόρ]ο (6 Βο]ἰεβὶ 101η8---γοτα 
8. ἸΟῪ 8ηἀ σοΟΙλΏ ΟΠ ΒΡΠΘΓΟ οὗ 116 ἰο 8 ἔγοο Ὀσοδά 
γἱο {Πᾶΐ ΘΙ ΌΥΘΟΟΘ 411 [8Γ86]---ἰἸΌΤ ἃ 800] θ- 
ἰδηρίοα ἰῃ (Π6 πδίυ γα] δῃα γί] Υ ἰὸ τἴΠ6 ἀχροσὶ- 
Θῃ06 οὗ (Βοτουρἢ τθῆοναὶ οὗ μϑατί δὰ οβδηρο οὗ 

-τοπι 8 ἸΟῊ δὰ ΠΑΙΤΟῊῪ 68], τυ μο το ἢ 
ἢ δϑεῖκβ βδιἡδίβοιϊίοη, ἴο ἱ86 Ἴ0η οὗ (86 ἱρὴ- 
οβὲ δηῇ Πο]οαὶ ξ "ὧμο Βρίσιι οὗ σοα.---ἔγομι 6 ὑτὸ- 
ἴδῃ, ζοά]6β8 11 186 τηοδί ἰηἰλπχαῖθ [ΠΟ ΒΡ 
ψῖ} Οοὐ πασυ δα {16 τηραϊαίίοη οὗ [6 ϑρ τίς. 
ΤῊΐθ σΆΓΘοΣ δὰ ἰοδαϊηρ οὗ 3.8] 18 8 ἴγρο οἵ 189 
ον Ἰοδάϊηρβ ποῖ 4}} οσρουίοηοθ ὙΠῸ ρμῖνθ 
{ΒΘιβοῖνεθ ἃρΡ ἴο ΗἾ8 συϊάδποσ (μὲ {ΠΟΥ͂ Πλιϑ  Ὀ6 
“816 Ὀγ Ηΐπι ἴον Ηἰ8 Κἰηράοιι δηὰ 118 βοσγνυΐοσθ. 
ΤῊΘ ομδηρο οὗ [Π6 παΐαγαὶ τηδῃ, {86 γθηΘντα] οὗ 189 
ἴον 1118 ΤτῸπι 1[Ἀ6 Βοατὶ ουΐ βδμοποὰ 1.56], ἱπάθοα, 
ἴῃ 186 ΟἹ α-Τορίδιμθηίδὶ ροϊπὶ οὗἨ υἱϑύ, Ραγί} 7 
δηὰ ὐνὴτούτ δ τον αὶ ΕἾ δετὴ8 εἶτηϑ 1ὐ τταϑ ἈδοΝ 
ΟἿΪΥ ἃ ἰπϊῃ 68) ταὶ 
δ 85 δυοἢ 16 τασδὶ ΟἰΟΔΗΙΥ͂ ΘΧΡΙ ἰπὴς αν 
12-14; ΖΓ. χχχὶ.; ΕΣ. χσυχνυΐ.; (μ6 οοτηρ] οὶ 
ΓΑ] ΠΠ]τηθς γγ88 ῬΟΒΒΙΌΪΘ ΟὨΪΥ͂ ἴῃ ἰμο Νον-Τβεία- 
τηθηΐα] Κἰηράοιι οὗ (σα {μτουρΆ {86 πειὸ δίσίδ, Ὁ 
{πὸ βρί τὶς οἵ ἀοα ΜΆΙΟΒ ἴῃ 8}} 118 ἔμ! ποβθ υγὰβ ὅσας 
ἰπηρατγίοα ὈγῪ ΟἸ τὶ δπὰ ποηΐ οαἱ ἔτοῃ Ο 

- [Φδοπη 11. [Βφοδυβο οὔ (μ9 ἀἰ δ τθηοδ ἴῃ [ΟΥῸΘ 8} 
ὀχίοηί οὔ [ἢ 6 Ἔχργοβεῖοῃ “ ΠΟῪ ποαγὶ ἢ ἴῃ 1[π6 ΟἹὰ 
δηὰ Νοὸν Τοσϑίδιηθηία, 6 τασδὺ συδταὰ αραὶπβὲ ἘΠῚ 
ῬΟΞΙΗΒ Ἐα ἘΠ τα 80 ΓΒ Ϊ08] 8. ομδηρθ 88 91. 
ΤΩΔΠΏ ΒΘΟΠΒ αἰβροθοὰ ἴο βββυηθ. [Ἃη ἰμ9 ΟἹὰ 
Τοβῦ. ΘΟμοΘΡΟἢ 8ῺΥ εἰν ονταιθοις, ἐΒλ τίσι, ΤΏ 6 ;»- 
[8] ΟΥ̓ ῬΒΥΒ1ΟΔΙ, πβῖοι οοπηθοίβ 1096} ὙΠ} ἔμ 1} 1 
6οά, ἰ5 τορασὰ ταραγα θα 88 (}9 τοἀυςὶ οὗ ἴ86 βρὶγις οὗ 
αοὰ (866 (86 ὨἸΒίΟΥΥ͂ οὗ ἢ δηὰ ἰδ9 υᾶροβ 
ἄθμπογα!ν, δηθὰ Βαΐδδπι), δηὰ 8 ἀϊνίπο ᾿πῆσθηοθ 
ΜΒ ΙΟἢ Ἰϑδβ ἃ τηδῃ ἴο βἷπρ (8 ῥγαΐβοβ οἵ ἀοά, 35 
8.8}} ἀϊὰ οτο, ἰ8 ἢοΐ ΠΟΟΘΒΑΔΥΙΎ ἴἢ6 οτγοδῦνο ἰου ἢ 
ΩΝ ποσϑίοβ [86 δβοὺ]. 1π δὴ ἱπιροτίδῃηις 
ΒΘΏ86 ϑΞαιϊ 8 ἃ οἤδη ΠΙΔΏ, δὰ Τοοοϊνοᾶ 4 
ΠΟῪ Βοατί, ἰῃ ἴπ6 οἰονδοη οἵ 118 αἰπὶ8β δὰ ἢ 8 
ἀρπατὰ βίγὶ υἱηρ ἰο σα; "αΐ ἷα αἴοσ. "8 βμονσα 
{μας {{|8. ἐπιρα]8θ ἰοτναγάβ τμ6 αἀὐνίηο, αἴνθ ἴῃ 
ΤἸΘΓΟΥ͂ ΟΥ̓ {πὸ αἰνίηο ϑδρίτῖῖ, τᾶβ ἀδπιροά δπὰ 
ἤΏΔΙΙΥ ἀεβίτογοα ὈΥ̓͂ [λ6 Ορροπίηρ ἕοσοθ οἵ [118 
σου] ἀ]Ἰηθεβ δηα βο ρθοκίηρ. Ηΐ8 Ἠθαγί, βὸ τῷ 
τί οοποϊαᾶς ΠῸΠι ἐμ 6 ἰοδο  ηρη οἱ βοσιρίασο, νσϑϑ 
ἰουομοα δπά χουβοα, Ὀκῖ ποῖ ΠΟΥ -ΟΓ .--ΤῊ.] 
4. Τὸ 18 ποίσουν [Ὸγ ([Π6 αἰρτι βοδηοο οὗἉ [818 

οτἱβὶβ ἴῃ {Π6 {8 οὗ ἔδυ! 88 Ὅ]6]] δβ 1 {πὸ ἰδίου 
οἵ {89 Κίηράοπι οἵ Θοὰ ἴῃ [δγδεὶ, {πδὲ [π686 πὶ 
Ἰώβ Β0 ἱτπηροτγίδηϊ ἴον (Π9 Θρ Δ ὈΠ ΒΗ τασας οὗ 189 
ἱηρσάομμ δηά (1|ὸ ο8}}Ἐηρ᾽ οὗ ὅδ, ΟΟΟΌΣ αὐ ΟΥ ποὲ 

,αν βοπι λοὶν ρίαοεδ, “πιο 6 ΓΘ ᾿οἴ στοβὶ ἱπηροτῦ- 
8ΠΟΘ [Ὁ (Π0 βίου οὗὨ [Ιβγβεὶ. 8 γαῖα 
τουδὶ ἴδνθ τοπιϊηποα 588} πον Πογο, Ὀγ τμ6 δίπῃ 
οἵ Βοηϊδιηΐη, πη ϊοῖ οοαὶ Ηἷ8 δηοοβδίσοββ μοῦ 1ἴδ, 
Ἧ88 ἰαἰα {π6 Τουπάαδίζοῃ οὗὨ {Π6 ρστοαλίπθα ἰο τ ϊοῖ 
(ἢΐβ Βιῃδ ]οϑὶ ὑσὶ δὰ σαϊβοα Ὁγ ᾿ἷβ οἰ δοίη 88 
Κίηρ. Τθὸ δῃοίθην Βείλεὶ οδτγϊο Βἷπι Ὀβοῖ ἴο 
186 τη πβθη αοα᾽ 8 γον ο]δίϊοῃ ἰὸ Ψ8οοῦ βίγθηρίῃ- 
δηθὰ {π6 Ἰουηάαίΐου οὗ (πΠ6 {Βϑοῦγαου πιο νγδὰ 

᾿ 14 ἰπ ΑΡνδμαπιβ 68}} δά [86 ᾿γοπχῖμεβ βίνθῃ 
δῖπα, δπὰ σθηθυγοᾶ [86 Ὀτοιηἶδα πη ἴ0 {86 μαίτί- 

᾿ΒΣΟΙΒ; ἴῃ 16 βρῃοίπεαγν ἱἤοσο 8841] ϑϑϑα {Ππ6 αἷτι 
οὗ 1μ6 οονεηδηί- αἰ Γ]Ώθδα οἵ ἰμ6 Θοὰ οἵ ΑΡτϑ.- 
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Ἠ8τὴ, [ββδο δηὰ 98δοὸὺῦ. Ο δεαΐ δῃὰ 18 ποῖ βῆ θου- 
ἱηρ μοίρῃ πῶβ ἃ ρίδοθ ὁοῃβθογαῖθα ἴὸ βϑοσὶ 09 
δη(ἰ ΡΓΆΥΕΣ, δα Ἐβρθοῖδ}}} ἐπηρογίδηϊ Ὀθοδι8θ [86 
ἀπο! ϊηρ-οἶδοθ οσ ΡΣ] ατὶ 16 οὗ 8 σομληχα- 
ὨΪ οὗ τορΒοα. Ἡδσσο βοιυτίβῃηθθ ὈΓΟΡΏΘΟΥ, 
τ 10} ἴῃ Ὧ6] ΡΓΘΡΑΓΕΒ ἴπ|6 ὙὙΑΥ͂ (0 (86 Κιηρ- 
ἄοπι, πὰ συϊάθθ 11 οὐ {ἰῃ6 ὙΔΥ; Π6ΙῸ ΓΣΌ]68 ἰΠ6 
τηΪ ΑΝ τὴς βεῦο δρί τῖϊ, παῖοὶ Ἰαγβ μο]α οἢ 88}, 
δῃάν ἘΝ διὸ ΤΘΟΘΙΥΟΒ ὙΠ 118 χἱῆδ. ΤΏ ΒΟΙΪΥ 
Ρΐδοεβ, ἰπ ἀπά ποᾶγ το 8.8.}} γθοοῖνοθ ἰμ6 [ΠΓΘΘ 
εἴ ζκ, ΔΓ6, ἰῃ τεβρϑοὶ ἰο ἐμοῦ δ᾽ μη βοβῆοθ (Ὁ Εἷβ 
ΟἈΠΠπρ ἴο ἴΠ6 τουδὶ οἷδοο, ἐδ ἀίδίογιοαϊϊν λοίν 
γουὰ ΦΏΪ8 18 88 11:16 δοοϊἀθηϊαὶ δ8 ἴπῸ ὃ6- 
1οῦ, βὸ οἴδῃ Ὄοσργραβϑὰ ἴῃ {μ6 Ῥμβαϊίδσ, ἰμαὐὺ 60 

ΘΌΠ168 ἔτο τ {86 ΠΟΙΥ͂ ρ͵δοθ; δῃὰ {μ6 οοῃίγαὶ οομῃ- 
ΕΥ̓, ἰδ ἐσῖδοθ οὗ ἐδ ψ ρα δὰ ΕΡἢγαῖπι, ἩΒΙΓΠΟΓ 
8.8} 8 βίθῃ β ΠΟῪ ἰϑϑα ἢ πὶ, 18 ϑβρϑοίδι]ν σῖοὰ ἴῃ 
βαοὶ ΤΟΙΣ Ἰδοὺθ ΚΟ; 11. ὩΡΝ Ἶ 

δ, ῸΓ οἤ ἴῃ ἐδο {πὴ 
᾿λνμας ὃς (Π6 τίβο οὔ ἱδ6 ἐμβοῖτα ἐς Κίηράοτῃ [Βς 
ἰδίου ἴῃ [18 δοοΟἢ ἰβ ᾿πηροτίδηϊς ἰῇ βϑυογαὶ 

τεβροοϑ. Ἦ 6 Π6Γ6 τηροῖ ἴον ἴῃ βγηὶ {πη6 ἃ ργο- 
τ βαίεσηΐν, τ Ὀϊοἢ ἴδ ποῖ 8} δοοϊ θη] δβϑθπλ- 
πὸ ἃ οοῃῃροίοα, υπηϊ θα οοτησηθηγ. [18 

ΤΟΘΙΏΌΟΓΒ 8.6 6816] “ Ρτχορβοίβ .:᾿ 10 {Ποὶγ ἀρβῖῳ- 
πείοη Νούέπι (Ὁ .32 [“Ρσορβοίβ," ἰδίκδῃ ἰο Ὀ6 
ἔτοιη 8 γοῦῦ τυ οϑηΐηρ “ ἰο χαβἢ οσ ἢ ̓̓ )]) ΔΗΒΉΤΟΙΡ 
(06 ἱπορίγοὰ ΡΑ ἐὐφμυαν οὗ ρῥσγδαΐηθ ἴο οα ἴῃ 
ἰοβ οὴΥ οὗ Ηἷδ ἀοοὰβ οἵ ρστδοθ; ἐμ Ὀθοπὰ ἱἐπαΐ 
ὈΠΐ 68 ἴΠ6πὶ 6 ἴ6 ϑρὶτιί οἵ αοά, γμο 6118 ἰμοπὶ 
δηα ἱπηροὶβ {Ππ6πὶ ἴἰο βυοῖ ἱηβρὶγοα υἱ οΓΔΏ 65; 
μοῦ ἸΠΠΟΣ ΠΗ Ὺ δηα [6] ἢ Βμοτβ ἐϊβοῦ 1ἱ 
δ ργόῦδ0]6, ΔΙΓΟΔΑΥ͂ ἴἰῃ ἃ οὐπιπιοη αδοάδ βοὰ 116 
ΤΩΔΏΠΟΥ Οὗ 116. [Ὁ 6 8 δεβοοίδίοη οὗἨ ργορπείὶ- 
ΔΑ] τηοῦ, γοργοβοη ηρ οί (Β6 ὈγορῃΒΘΌΟ οἰ ης 
δ οἤοο {πιμπιι8), ἀηὰ (Π6 ργορμοίϊο χἱἢ (ἀοπιπι), 
[8ιδὶ 15. ΡΓΟΡΏΘΟΥ ποῖ οὗ 6 Ὠδίυγο οὗ δ δ] τσ 
διὰ οὗἶοο. ὙΥ̓Βδίονοσ ΔΥ δῦ ὈΘΘῚ {86 ὨυΠη6- 
ΤΙΟΑ] αἰγοησίη οὗ (μιϊ18 ρῥτορμοίῖο οἰϑιαθηὶ ἰη {6 

ἰο, ἰξ 18 οογίδιῃ ἴγοιω (ἢ6 Ὡδυταῖνο ἐμαὶ ἰῃ6 
βρίηι οὗ 86 1,οτὰ βμονοα ἐιβοὶ ἢ δἰν ἴῃ ἰηάϊνὶ- 
ἀμ] οἰγοὶοϑ οὔ {π6 πδίϊοῃδὶ 116, δὰ ἔΥ̓ΘΟΙΥ δηά 
ἘΜΕΊΕΙ πη] θὰ 118 ῬΟΎΤΟΣΒ δηὰ μἱῆἔδ. ὦ ΡΤο- 
ἱπαϊοδίϊοη οἵ (18 18 ἰουπὰ ἴῃ ἐπ ἱποϊάδηϊς τοοογάἀ ρα 
ἴῃ Νυπι, χὶ. 26 βᾳ., ψἤθγα ἐμ6 Βρίσι! οἵ ἰμ6 1ογὰ 
ἴτε! γ δηά ἱπάθροηάθηι!Υ οἵ ̓ πδ αι οηβ Ἔχ ἰδ ϊοὰ 
ἴξ δππαϊκοπίηρ δηὰ νἱ δ] Ζηβ Ῥόττοσ, οὐδ 6 οὗ 
δ εἶσοὶο οὗ ΕἸ] άογβ και μογοὰ δγουπὰ οθϑϑ δὲ (86 

6, ἴῃ {9 ΟΕ οὗὨ [86 Ρ6ΟΡ]6, δῃά πῆθῃ 
Φουα οοπίοηἀοα (μδὶ Μοβοθ οβῆςοϊαὶ δυϊμοσν 
ἯΓ85 (16 ΟὨΪΥ ἸΝ τὰ τηράΐϊατα οὗ (6 αἀἰνίηο Βρίτὶϊ, 
Μοθθα τεδυκοὰ εἶτ τὰ (16 ποτάθ: “ Εηνϊοβὶ 
ἴδοι 0 ΤΩ Βα ΚΟ [ ποιὰ (μαὶ αἱ “ελουαλ᾽ε 

ὍΘΙ ΡΓΟΡΠοΐβ, {παὶ Φομονδὴ που]Ἱὰ μαυΐϊ 
ϑρίτῖϊ ἀροὶ {Π6πλ}} Τὴ {86 γίϑε οὐ ἐδδ 

οὗ βαπιθ6}᾽}5 ἐἶπ|6 νγγ76ὲ Β66 8 ἢ] ]]πιοπὶ οὐ ἴδ Ῥσο- 
Τηΐθα οοηίδί ρα ἴῃ ἤοβοαδ᾽ Ἔσο διηδίοη, ἃ εἰρη οὗ 
186 ποῦν πρὶ ταδὶ 1118 οὗ ἔα 1 δτουβοὰ ἴῃ ἰμ6 ροο- δΤϑα 
ΒΟ, ἃ ἴγρ6 οὗ μα ουἱρουτίηρ οὗ (τς Βρί τὴ ο 81} 

ἃ, προ ἢ 18 Ρτορ ἢ οαϊοά οὗ ἴῃ .106] 11]. [1]. 281], 
διγὶ 18 βοΐ (ὑσὶ ἴῃ ἴΠ6 Νανγ Οονθηδηϊ 88 [βοίϊιια] 
οὐὐαϊίοῃ οὗ [86 ὉΠΙνΘΓΑΔΙ γα μοοᾶ, 11 πϊοὰ 
οὐ]γ ὃν 189 ποτνκίηρ οἵ Οοὐἶδβ βρί᾽ τὶϊ, δηὰ δ πα] 
Τονεἰδιίοη οὗ (πὸ ἱνηρ αοά. Ευγίπον, ἴῃ ἴθηθ 
Ῥτορμοῦς οοτηταη ἶε8, ἩΠΟΙΠΟΙ ΠΟΥ͂ ΟΓΟ ΠΌΤ, 
ἴα ῬορΙπηΐη κα, ΒΥΠΙΪΥ ΟΥΒΗΪΖΟα ΟΥ ἤἴγθθ δβοϑοοίδ- 
ἀξώσὲ Μῇ Β66 {Π6 υπησ, αἀεϑοσιαξίτο οὗ {86 
Ῥτορποιὶς ορὶγῖς ΟΥῸ δραϊπδὶ (μΠ0 ἀϊδβγαριίοη οὗ 
ἴδε ἐποοογδῖς δηά σοὶ ρίουβ 116 ψ ΟΝ τα ἰδ 
Ἰερδογ οἵ 186 ἐἶπιθ οὗ {μ6 ΦυάφεδΒ. ΤῊ ΘΟΙΙΡΔΩΥ͂ 

11 

᾿ ἀΠπαὶ τη δῖος τγὰ8 

ἀοθορηάϊηρ ἤγοιι (86 Εἰ ἢ-οἾδοο δὲ Οἱ θοδὴ, π ῖοῃ 
888} ποίπες, δον ἰδὲ 1π [Π6θ66 Ὀοαΐο5 [ΠΟΤ ΘΓ 
οοπηπιοη, τοί σίουιιδ ΟΧοΥοῖθοθ, ΗἩΟΎΘΥΟΥ ἴἢ 686 85860- 
οἰδίίομβ ἄσοθο ἰβσουμὰ [86 δρδοοίδιγϑ ἐπ ρ]8θ οὗ 
186 διυδκοηθὰ πΐζθοσ [1{6---τΒοῖμο βαμθοὶ 
ἰουπαοα μοῖλ οὐ ποῖ ἰβ υποοχίδίη, ἴΠ6 αὔθ 18 
ΤΟΙ ῬΓΟΌΘΌΙ6; αὶ δήοσ (μοὶγ Θβί Ὁ] θηΐ δ6 
ἰοοἷς ἰἤοτα ὑπάον ἷδ σϑγο, δῃα ἰδοῦ ζᾶνϑ ἰβϑῖω 8 
ΒΥΤΩΘΓ ἰοστ δηὰ φονοσηπηθηΐ (εθ οἢ. χὶχ. δηὰ 
ἩΠιδὺ 18 ἔθ 6 ΓΟ Βαϊ αὖ στθδίδσ ἰεησίῃ οἵ [μ8 βοβοο β 
οὗ (16 ΡῬγορῃθ})---ἰΠ 0 7 τόσα, ὈΥ ἰῃοὶγ οομοθῃ- 
ἰγαϊθα βοόνεσ οὗ σοϊ ρίοιιβ ᾿ἡἴ6, ἴσην δηὰ 88} ἴοσ 
{λ6 Ρορυ αν [1ἴὸ, δῃὰ αἰδιβοαὰ δγουμὰ ἰἤθι (89 
ἰηβυθηοοθ οὗ ἐπα βρί γε (δι Π]1οϑὰ τε. Απ ἴῃ- 
αἀϊοβοῃ οἵὨ (μΐ8 ἰθ 186 μόογχοσ οἵ ἔπ βρὶγὶιϊ ὉΥῪ 
Μοὶ 56} τδ8 Ἰαϊά ποιά « οὗ (πῃ Β18 (81γα 8] .Ὦ) 
δῆλοσ Ηἷβ τηϑοϊϊηρ πὶ} ἰδόοθα θη, Βαὶ (ἢΠϊ8 ΠΟ 
Βρ τ οσε ΕΠ ἕδ5 118 οοῃ γΓαδὶ ΔΙΎΓΑΥΒ ἴῃ ἃ ἸΟΎΤΟΣ, 
ΒΟΏΘΌΟΙΒ 11{6, ἀ}6: πο] ηθα ἰο (6 ᾿ογουβ δραπάοῃ 
δηὰ {6 ΠΟΙΥ ρτὶαΐηρ ᾿ονσασὰβ ΤὨΘ ποῦ- 
ἀοτίηρ αυοδίίοη : “19 5840} 4180 διηοηρ ἴπ6 ὑχὸ- 
Ρμοία Ὁ ροϊηΐα ἴο διιοὶ 8 οοῃίγδδί, θὰ σῃϊοῖ [86 
πον] ]γ-τϊηἀ6α, εΒίγδηρογα ἴο {πο 116 ἰὴ ἴῃ βρί τὶς 
οὔ [86 1οτὰ, βἰαμα ορροβθϑᾶ ἴο (16 πιο μ ΡΟ. οἱ [Π6 
Ῥγορβοῖὶς [πἴοῃ, δῖ 88 ἰο-ἀδὺ [86 σὨ ]άτθη οὗ 
(86 ποῦ], ἀφβρίβίῃρ ἴπ6 ρυϊάδηοε οὗ (Π6 δρὶ σις 
ἴτοχμ ἃθουθ, ϑοὲ {μοιγβοῖνοθ ΜΠῚ} σοὨίοτρὶ ΟΥ 
ΤΟΥ  ονοῦ ἰπεὶ νὴ ΟἸγϊδίίδηβ, (86 
“νοι βία δῃὰ ᾿" 
ΤΟ λειὶς ἱπορίγαδδοη, ἴθ ΟΠ Δγδοίοσ: βι 108} 

ἀο]οαίδα 1ῃ {Π 686 ΟΟΟΌΓΓΟΠΟΟΒ. [ΓΒ ἐβδέποα οΟἢ- 
δἰδίβ ἴῃ βιιοἢ δὴ θηίσβποο οὗ ἰῃ6 ϑ'ρἰτιῖ οἵ αοὐ ἰηίο 
{86 πον 116 οὗ (Π6 μτορβεί, 1ηδιὺ ἰῃ6 Ἰαίΐοσ 18 
ὑΠΟΓΘΟΥ τα σμ]γ Ἰαϊα ΠοΙὰ οὗ δῃὰ ᾿᾿ἶἔοθὰ ὑρ ἰηίο 
1Π6 οοηαϊιίοι οὗ οοδίδιϊο γαυ βοΐ, ΑΒ ἃ υελίοία 
οὗ ἐπὲβ βρ᾿ γἰΐυ8] Ἂχ δι! ἢ κὰν ΒΟΓΘ ἱμπβίσγυ- 
τηθηΐϊ8] δῃ ἃ γοοδ] πιιδίο Ὑ ϊοῆ, Ὅὰ ἰΠ6 ῬἨγΕΙΟἃ]- 
Ῥβγοβῖςαὶ βἰάθ, γίνε ΕΘΟΣ ΡΙΔΥ ἴἰο 86 ἔρο]ΐη 
δῖουβοα ὈΥῪ ἐπα αἱνίπε ϑρισίί, ΤὴθΘ Ρῥγορ)ιθία 
ἱπδρί γί ϊοῃ ἰδ Κοβ [6 πη 5108] τὶ ἰηΐο 118 βεσνυΐοο. 
ΠῚ νϑσ. 5 βᾶυβ Ὠοιμΐηρ Βρθςῖδὶ 88. 1ἴὸ {86 χοἰ αίΐοῃ 
οἵ πιυδβῖς ἴο {Π6 ρῥσορἰιοίια υἱίογαηοα, 1 γεῖ ΒΙΟὟΒ 

ἱοεὰ ἴῃ 186 Ῥγορῇῃδίϊο οοι- 
Τὴ] 11168. [ἢ ἰΐ ογίσίπ (μ6 ῥσορμοίλο ἱπδρι γαϊίοη 
Βῆοτβ 1.861 δὲ 8 βιδάθῃη {πὶὴρ ὙΒῚΟΒ χοῖβ (Π6 
ΤηΒδίοΥΥ οὗἨ [6 Τγ8}} 8 δ] ον βίδίθ; ἴῃς ρὶγι 
οἵ αοἀ ““σοτη68 Ὁροῃ᾽" ὅ81} ; γὸ ἰγϑοθ ἰΐ 88 8 οοῃ- 
(το Πρ ΡΟτοῦ ἴῃ σοόσβ, 6, 10; χὶχ. 20; ΜΙο. 11}. 
8. ΤῊΘ υμέογαποῦ οἵ {18 ἱπβρίγαϊοῃ, ἴθ “ρτο- 
ῬὨΘΕΥἑημ,᾽ 18 Σπηρδβδίοηθα δά άσθαθ ΟΥ ἱῃβριγοὰ 
ΒΟην,, αη μ88 δῇ ἐεπεὶπαϊνηρ, βϑποθρίηρ ρόνγοσ. [ἰ 
18, ΠΟΥΟΥ͂ΘΙ, ΟὨ]Υ͂ 8 πιοπιεηίατῳ, Ὡοΐ 8. ΠΟὨ ΠΟΙ 
(πῶ. ΑΒ ἴδλ6 βονθῃιγ-ῖνο οἰ άθσβ ὑσγορμοβϑδιθά 
ὁΠ66, δηα ποὶ δρβίῃ, 8ὸ δβὸ 38.}} Βοσθ διῃηοπρ (ἢ 
Ρτορβείβ. Τδ6 βργΐηρ οὗ (6 βρισιλ 1θ δὴ ἰηίοτ- 
ταϊ τσ ομ 6, Ὀθοδαδβα, βοοοσαϊῃρς ἴο {86 Ὠδίυγθ οὗ 
116 ΟἹ Οονοηδηΐ, ἱπουρῃ ἴΠ6γο ταϊρηϊ Ὀ6 ναυϊουβ 

68 οὗ ἱμαϊν ἀυ] Ῥουοῦ }} ἱμπσουκίηρΒ, {ΠΟ ΥΘ 
οου]ὰ ποὶ ΒῈ ἃ ρεττηδηβηΐ πα} ἱηρ οἵ τη 6 ϑρὲτὶς 
οἵ αοὰ ἰπ ἐδ ποσὶ οὗ τδπ."" ΤΠ ἸΠαἰΒρΘΏΒΆΌΪΘ 
οοπάϊδοη οὗ [6 ῥτορβοίὶς ἱπερί γβοῃ δηὰ οἵ Ῥγὸ- 
᾿ιοαγίηρ 88 8 βοῃυΐηο [1 6-υἱΐογαηοθ οὗ [ἢ ϑρ᾽γιῖ 
τβὰ δῦονο ἴθ 8 χϊηά ἀϊτοοίοα ἴοὸ [μ6 ᾿ἰνίηρ ᾿ 

4 [ΤῊο δπίποῦ βοοπὶδ ΠΟΘ ἰο0 δοῃίουπῃα [ῃ6 ΡτΟΙΑὶ 
δῃὰ (ηο ογάϊΐπϑαγν ἰπὔιθηοο οὗἩ (Π6 Ηοῖν δρίγι. ΤΉρη, 
88 ὨΟΥΤ, ἐγ Ῥθ6ΓΘ Αἰ ΥΘΠ 668 οὗ πρὶ γί δὲ ῬΟνΘΥ δἱ αἰ ς 
[οτϑηὶ {ἰπι685:; Ὀ8Ὶ ὑπ γῸ βϑϑῖηβ ἴο ὯΟ κΚοοά ΓΕΒβδΟοἢ 
ἴον ποὲ Ὀοϊονίης ἴπαὶ (η6 Ηοὶν ϑδρίτγὶς ἀνοὶῦ ἰ18ὲ δθ 
ΤΘΔΙΥ͂ 8Π ἃ ΡΘΓΙΠΒΏΒΏΌΥ, ὑποιρῇ Ποῖ 80 ΦΕΠΒΘΗΣ, πη 8}} 
μι ἀμμνὴ 6 ὑπάοσς ἐμ ΟἹ]ὰ Οογθῶδηϊ 88 ᾿ηάθγ τὴ6 ΝΟ. 
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ἴο Πἶτ), δι ςἢ 88 8380} Γοοοῖγοα ὈΥ {μα 1ογα Β 
Ἰοδάϊΐησβ, μα ροΐϊηρ οὐθα ΏΠΥ δηθὰ απ Ὁ ἴῃ (ἢ 6 
ὙΆΥ8 δρροϊηἰοα μἴπι. ΟΟῺΏΡ. γνογ. 9: “ἀοαὰ χανε 
ῖτα αποίλεν ἀδατί," πἰ08 νοῦ. 10: ἤ1μ6 ϑρίγω οὐ 
οὐ οαπλα ὑροῦ ἷπι, διὰ ΒΘ ρὈγορἠδοϊδα ἴῃ {Π6 1 
τη βὶ,᾽" 

6. “αοἀ χανο Ηἷπὰ δῃοίπον ἦδαγί," ΘΟΠΡ. γΕΓ. 
9 τί νογ. ὁ δὰ θοαϊΐ. ν. 26 [29]: “0 ιδμδὲ {πο 0 
μδὰ δὺς 8 ὀδαγέ ἰο ἴδαρ τη." “ὙἸδογείοσε (ῃ 6 
ποικίηρ οἵ τονϑδίίοη 18 ἀϊγοοίθα ἴο σ ΘΠ Ως 
Τη8ἢ ἤγοπι {Π6 ᾿ιϑασί, αῃὰ 118 αἷπὰ ἰβ, ὈΥ ἃ ἀϊνὶῃηθ 
Βα γαϊΐου, ἰο ἀδβίγου ἔπ υηγοοορίάγοηθαα ({Π6 
βία ρ αἰ ἴῃ ψ ῖο [86 800}}8 ΘΘΠΓΘ ΙΔΌΟΓΒ, 88 

ΘΧΡΓΘΑΒΟΒ ἴἴ, Εωπα. ρενολοί. ἐξ ϑαῦγ. δοτίρί., 
1769, Ρ. 153) ἀπά (16 ορροβίοη οἵ ἴῃ μοασγί ({Π6 
αἰγοιπηοϊδίοη οἵ {π6 μοατΐ, Ὠδϑυΐ. χχχ. 6), ἴο ρυὶϊ 
{πὸ ραν οἵ αοἀἂ ἱπίο {π6 μοατὶ (Ψ6γ. χχχὶϊ. 40), 
δα β0 πιδῖκθ (6 ἰΔῪ 8ὴ ἱηνασγὰ μν: 
83). ΤῆΐΒ 18 οἤδβοιϑα ὃν (μ6 αἰνγῖπο ϑριγὶϊ πΒ]οἢ, 
δυο τπᾶον (ἢ ΟΙά Οογοπαηΐ, στηδκίηρ ΡγΟρ Ιοῖ8 
Ὀγ οἰδηρο οὗ ποατὶ ἰηθο οἴμογ τθῃ (1 ὅπ. χ. 6, 
9), 8δηἀ οδυεῖπρ (86 ρἱουβ ἰὸ δχρογίθῃοες Ηἶβ 
Ῥονοσ, (μὲ ρηγῖῆθβ {π6 ᾿οατὶ δηὰ Ὀσίηρβ ἰΐ Ἰηΐο 
δοοοσὰ ψῖἢ 68 ἰατν (ΡΒ. 11. 12-14), (8 Ροΐηίβ 
ἴο 186 πϑὺν ογοδίίοη οἵ (δ μθασΐ οπ (86 Ῥίδηθ οἵ 
οοπιρίοἰοά βαϊ ναϊΐοη, Εσοκ. χχανὶ. 26 βᾳ.; χὶ. 19." 
Οὐ ἶον 8. υ. Ησεγε, σεγτορ, Κι. Ε. 

ἡ. Τλο ἔλοο εἰφοίίοπδ οΓ ἐΐπο; ἸΣ. 1-Χ. 16 δηὰ 
Χ. 117-27. ϑαιδδ οαἱΐ ἴο ἴ1μ6 τογαὶ οῇἶἕοθ οοῃβίβίβ 
ἰῃ ἐν οοπϑεσιμῖυε αοίδ : τ ἴῃ 186 βοσϊίου ἰχ. 1--π. 
16 18 τοϊαίθρά πον ὅδ} ἴβ ρεγϑοπαὶίῃ οδ]]οὰ ἱπ 
δεογεί, οοῃβοογαίθα ὈΥ δποϊηίϊηρ, δα ΌΥ̓͂ (86 (ΓΘ 
εἰ χη ἀβαυγοα {παῖ 6 18 (86 Κιηρ οὗ [5γ86] οδ]ϑὰ 
Ὀγ 186 Ιοτὰ Ἠροτθ Π6 ἀϊνίπο ἰδοίογ, 88 [16 ομἱν 
εἴδοιίλνθ οὔθ, Δρροδιβ ἴῃ (η6 ἵογσγορτουμά; 2) ἴῃ 
ΣΧ. 17-27 ἰδ πμοῚ οἷς ριιδίϊς εἰεοίϊοπ οὗ 884. Ὀγ 
ἰοὶ ὉΥ ἃ Ῥορυιίαν αδϑδεηιδίῃ οα]]6 ἃ ἴοσ {παὶ Ῥυσροβε 
ὃγ δ πλ}6) ““ἰο {μ6 1ογὰ." Ηρτγο ἰμα Βαμλδη ἰδοίου 
ΔΌ ἴἢ σο-ορογδιοη τ [Π6 αἰ νὶ πο, Δηα ϑδπλι6ὶ 
18 Ποῖγ ἰηοττηοαἱδίογσ. ΤΉΘΓΟ ᾽8 ἢῸ σοηΒ]οῖ Βούπορη 
1Π686 τὸ παγγαῖδνοθ. “18 {μὴ {86 αἱνίηθ ἰη- 
βίγαοίϊοη ἰο β'δηχιοὶ ἰο σταπὶ {Π 6 ῬΘΟΡΙΘ᾽Β ἀθιηδηὰ 
δηὰ ρῖνο (Π6πὶ ἃ Κίηρ (οἢ, γἱ}}.) δηὰ ἴμ6 γενοὶδ- 
ιἴοη μὲ 581 γγχαβ (ἢ 6 τγ8η βο]θοϊθα ὈΥ Φοδβονϑῇ, 
ἰοχοίμον σι {πὸ δηοϊηθηρ οὗ 8848] (1Χ. 1---. 16) 
ἐγγθοοπ ΟΣ] 4016 τ 1} Ὠἷθ σἤοϊοα Ὀγ ἰοἱ ῆ-- ΤῊΗδὶ ἃ 
ἊΝ θὰ ΟΑΓΓο5. οὗὖδ- Ἀοο!α ΟΠ Ϊγ [86 Μ}} οὗ 
ὃ , Θυ θῇ ἩΠ6Ω ἐΐ ἀ068 πού βοουγὰ σις ἢἷθ. οσῃ 
σνίονε, δηὰ ἰοανοθ {Π6 ἀδοϊδίοη οὗ (6 οὶ ἰο (Π8 
οΟΠίΓΟ] οὗ οὐ, ἰηνοϊνοθ ὨΘΙ ΟΡ ἃ ἰδιηρίἑηρ οἵ 
(ὐοα ποῦ ἃ μίϑοο οὗ Ἰυρρίοτυ " (Κεὶ], 1πἰγοά. 1., 
235 ; {π6 ᾿αιῦον ραγί δμαϊηδὶ ΤὨθηἑυθ). ΒΥ {π6 
ἰοί, ΔΒ ΤΆΘΔΏΕ οἵ ἀὐγοοῖ ἀϊ νη ἀθοϊδίοῃ, 584], αἰ γσοδαν 
ἴῃ βθογοῖ ο]]16ὰ ἴο δ6 Κίῃηρ, νγβ 88 βιοιι ορεπὶψ Ὀ6- 
ἴοτθ {πὸ ψῇ 016 Ι6 ἴο γϑοοῖνα βοϊοηη ανὶηθ 
Ἰοριἰπλλίίοα. Θ᾽ Π}}]ΑΥῚΥ ἢ ΑΑΓΟῺ ΒΒ οδβα, ΝΌΣΩΡ. 
χυὶ. Βοβίδβ ἵπ6 ἔτὸ ἜΡΠΒΟΙΡΕΙ βἰδίζουβ οὗ ἴῃ 
τοδά οὐ ψἤΐϊοῦ 888} 18 [Ίοθὰ Ὀγ οὐ {πγουμρἢ βϑαπιυοὶ 
ἱπίο {πὸ Κησάομι, Βϑιηδὴῃ δηὰ Μίζρδῃ, θούγγθοη 
ψ 1 0ἢ} ἘΔΟΠ 6] 5 στανο, Πο ΟΣ ἢ Β δηὰ ΟἹ ΌΘΔΗ 
ΔΓΘ ἱπιρογίδηϊ ἰηἰοστη δία βἰδίΐοηβ, {Π 6 Γα 18 γοί ἃ 
ἰϊγά, ΟἾμχα], οὔδρ. χὶ. Ηογο ἴἢΠῸ ΚἸΒΚῚ Οτὴ 18 
ΤΟΠΘΉΘα ἰὼ Πῖπι, ἤογο ἢ6 ἤχει ἤπαάβ υὑπάϊνίάοά, 
ὈΠΊΥΟΓΙΒΆΙ ΤΟΟΟΉΣ ΠΟ 88 Κίηρ οὗὨ [βγ86], μδυΐην 
ΟἾΟΘ ΙΟΓῸ τϑοοι νὰ {86 αἰνίηος Ἰορὶ πηδίζοη ΌΥ̓͂ 8 
Υ]ἹΟ(ΟΓΥ͂ ΟΥ̓́ΣΡ {Π6 ΘἤθΥ. Ἦε πα ἢοΙδ 8 χζταάδ- 
οι ἴῃ [16 Οσσυστοηοοα, οδοῦ οὐ πϊοῦ οοπίδὶπβ ἃ οἰοὰβ Ῥγοδοῆςο οὗ αοά (ρϑε!γΥ ἴῃ ἰπ6 
ὨΘῊῪ τηοπηθηΐ, πὰ ὨΟΠ6 οὗ τ ΐοβ 828 δηγίϊηρ ] ἴῃ {π6 ρῥτοαθηὶ : “ αοἀ 18 ψὶ ἢ} 1866}; 
{δὲ ὀὁχοϊυοβ οὐ οοηίγδαϊοίδ {86 οἰ Γα. 

(εν. χχχί. 

'ογβεῖο γα οῃτηδη 
'8. Ὁ. Κὔηπὶο ἰὼ Ηροτσ, ΚΕ. ΕΟΥΙ. 12, 

ΤΗΕ ΕἸΒΒΤ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΑΜΌΕΙ, 

186 γεἰέσίοιιω-εἰλιοαὶ ἐπ θα υύωι οἵ ἀδατὶ τη}}- ] δεῖ πρ 8, Τῆε ἑωοίοϊα ἰαω οὗ ἐδδ κίπο, ΥἹ}. 11--18 διὰ χ, 
25. ΤἼμόθο {Ππ Ὸ 816 ἘΠΘΗΣ ἐχαϊυπῖίνο. ΤῈθ 
ἴοστηον (ν11}.) 16. δὴ β]οἢ 18. ἰ βίου  Ο8}}}7 Ὡθοοθ- 
ΒΑΙῪ ἴγοιῃ ἴδ 6 οβίμοη ρμοϊηὶ οὗ νίον, ἐδδ δοηϑε- 
φιόποε οὐ ἰδὲ ἀεπναπα ἰο α ἀπο ἰλε (δε ἐὲ 
οὗ ἰδὲ παίξξοηδ; ἰμ6 Ἰαίΐϊοσ (χ.) 18 (86 1ἀ68] [μοὺ- 
ογϑιὶς ἰδ οὗ ὑπὸ Κίηρ, τ ΐοῖῦ οΟττεβρομὰβ ἴο 16 
681} οὗ (ῃ6 οονδηδηϊ: ΡθΟρΙ6, 8π4, 88 δῇ ουϊῇον 
ἴτοιῃ 189 ΒΟΙΥ 11} οὗ [86 οονθηδηΐς (οά, ἰδ ἰμ6 
ἰπῖν δῃὰ ποτὰ οὗ [86 σογδὶ μονοσῃητηθηῖ, ΤῊΘ 
ΪΌΤΤΩΘΓΡ ΒΡγβηρ ἔγοτῃ {8 εΕ]η|Ὁ] 561{-|}} οὗἩ τηϑῃ, [6 
Ἰαϊίου 18 186 Ἰαΐα ἀοπιϊηΐοη οὗ (6 αἰ νίπο Ἡ}}]. 
8.81}}}8. 081} δῃὰ οἱθοίϊοῃ τῶβ ἰο θὲ οοπιρ]οιθα ἴῃ 
ὴ8 δἰἰοϑίδ 0. δῇοσ [89 ποσὰ οὗ (ἷ8 1δν οἵἉ {16 

ΟΣ. 
9. ΤΏ ροδίδοπ οὐὗἨἁ ͵ Ῥτορλδον ἰοσατβ ἰῃ6 πον ]γ- 

ΘϑΙΔὈ] Δ μοα Κιηρσάοπι 18 8 ΘΟ ΓΟ] Ἰἱηρ, Ὄπ ἡνετι 
ΠΟΙ - ΑἸ ηρ ΟΏ6. βϑϑυλθ 6} 8 οοπάυοῖ ον γάβ ϑβδυὶ 
οἢ δ18 ΘΠΊΓΆΠΟΘ ὍΡΟΙ {86 ἱΠοοσγαῖῖς ΤΟΥ] ΘΔ }]Π1πρ 
ὐνὰλὴ ὐνύμῳ [89 Ροκιΐοη τ οἷ ΡΓΟΡΏΘΟΥ γγ88 ἢ θῃοο- 
Ὁσγίῃ ἴο ὁσοὰρν δἰοηρβῖαο οὗ {πὸ ἰπηράοῃ. “ὙΤμδὶ 
{16 ἰατν οἵ (π6 Κίηρ βΒῃου]Ἱᾶά ποὺ δ6 ἃ ἀοδα [ἰοίζοσ, 
(Πδἱ ΤΟΥ Δ] 86} 7}}} βῃου ] Ὀ6 Κορι σι Ρουπάμ, 
ΔΒ [0 ὃ06 ἴΠ6 Ο8Γ6 ποὶ οὗ8 τθΕ τεδιλο Υς ΡΟΡυΪδΣ 
ΔΕΒΟΙΏΌΪΥ, θυ οὗ ΡΟ, ὙὮΟἢ αἰοοά 88. (Πθο- 

Υ 1ἴΠ6 ΒΙ46 οὗ τογα]γ." ΟΕ ]οσ, 

ἨΟΜΙΣΕΤΙΟΑΙ͂ ΑΝΌ ῬΒΑΟΤΙΟΑΙ͂, 

ΟἸδρ. 1Χ. 27; Χ. 1. ἤουωυ ἰδ 1,ογὰ βία Ηὰ 
οδοόδϑοη οπέδ ἴον ἰδδ κύησίν οαἰϊπρ ἴα Ηΐ κιπράοπι: 
1) ΒΥ αυἱοὶ ᾿πειγαοίίοη ΟΥ̓ πλο8ηΕ οὗ ἰὼ τοοτὰ Ηδ 
ΕΙ͂ΒΕΡ {Ππ6 πὰ μ 8 ἐΠΒῚΙ ΚηΟΝ]οα Πα 1Π6 ὑδ5 8 

6 ἀβαῖψῃβ; 2) ΒΥ (Π6 δποϊπηρ οὗ Ηὼ ϑρίγεὶ Ηδ8 
ἱτηρδτγίβ ἴο ᾿μοῦὰ ἴπ6 ὩΘΘΟἕΙ] ΡΟἾΘΣ δηα βιγοηρίῃ 
ἐπογοίοσ; 8) ΒΥ 116 ῥγοἀποίίοῃ οὗ ἐπίαῤ δέδ δἰσπε 
Ηδ καἶνεοβ π6πὶ ἃ δῖ οΕΓΔΙ ΠΥ δηα )ογουβ οομ- 
ἄφηςοο. [δ ογ. 2, ἰδϊΐου ραγί, ϑοοίέ: Α βΒυροσΐοσ 
ἴῃ σομοῃ [ἰἰΐδ, ΒΤΔΙ]Ο 8 ὉΡ 80 ᾿ΠΙΌΣΙΟΥ ΟὨΘ: δῆ 
186 ἰθπάου ραγϑῃΐ ὁθβ868 ἔγοπιὶ δηχίου δρουΐ πἷ8 
ῬΓΟΡΕΙΥ, ὙΠ ΘῺ βο] οἰ ὐουβ ἴοσ ἐμ 6 ψ 6] τα οὗ μἷβ βοῇ. 
ον ον ΑΔάθο, 8 ἀὰ6 σομοοση δροῦί οἰοσδὶ (Ὠληρα 
που]ὰ τηοάογαῖθ ΟΣ οδτὸ δρουΐ (πὸ ἰπίογοαϊα οὗ 

ΕΝ με οτβ. 2-9. δίσηδ οἱ αἰυΐπε σιδάαηοε 
ἐλὸ ρα Ὺδ οἵ λυπιαῃ ἰδ ὁπ. ἐατγίλ, ἸΟῪ (Π6γ 1) Τοῖπε- 
ἐπο δαολιοατάβ, του ἃ 18 οὗ {Π6 τη} δβίδιοηβ οὗ 
ἄτδορ ἰὴ μαδβὶ {ἰπι68 (1Π6 ΒΟΙΥ͂ Ρ]6068) ; 2) οΐῃέ- 
ἵπσ » 8ἀτηοη βῃ υ8 ἴο 110 ὍὅΡ {Ππ᾿| Ὠρασί ἔτοπὶ 
τ Γ ἢ] 688, θδυί} ὑΠΊΏρΒ ἴο ΕἸσθοΓ ροοά; 8) Ῥορ- 
ἐπ [οτυατάβ, ἀοτηδηά 8. πον [ἰδ ἰῃ (π6 ϑρί γῖῖ, δοιὰ 
4) ς8}] ΟἹ 8 ἰο ἑοοῖ ἑπίο οὐδ οὖσα ἀδατί, τ Ὦ1]16 ῸΓΣ 
1Π6 ψοτὶς οὗἨ γθῆρνα]ὶ οἵ {86 ὙΠοἷ6 τδη {Π6Υ ῥτοὸ- 
ΠΠῈς 86 ρἱἣδβ δὰ ρονετῖβ οὗ (6 ϑρίγιϊ ἦσαι 

νο. 
Τῆς α' δὲ οὗ δρεοὶαὶ αἰοὶπδ εδἰσηδ ἴθ λυπιαα, 
Ἵ 1) γμονοο οοπιΐηα 8) Οτάεογοα ἴῃ ταθ ὉΥ͂ 
οὐ Β πῖβο Ῥγονίάθῃοθ, ποῖ βρυϊηρίηρ ἔτοσῃ σμδῃοε, 

Ὠοί αὐπιῖεβ8; Ὁ) Πεογοοα ἴῃ Ἀ18 Θἴο ΓΔ] ρισροθο, ποΐ 
δοσιἀθηΐβὶ, ποῖ σγοι ἰδ88; Ο) ϑοπὲ ΔΒ ΤὨΘΕΒΘΏΡΘΓΒ 
οὔ Ηἱβ ΠΒοΟΙΥ δηὰ ρσυδοίουβ κ1}}, ποῖ πιφαηὲ 
2) ΤῸ υδοπι ψίποῦ 8) Τὸ τι ψ8ὸ Ἰοίβ δέτω- 
Β61{ Ὀὰ σεῦ Υ αοἂ; Ὁ) Τὸ Βἷπὶ γπὸ ἀοίαδ δέ 
λϑς 6 χυϊάϊηρ Εἶπ, δηά 6) Τὸ δὶπὶ πο 
Ιοἰβ αοἂ δρεαξ ἰο Ητην Ὀγ Ηΐβ ποσὰ. 8) Ἡΐλαξ 819» 
πὐνίπο3 4) επιϊπαΐησ οἵ (Π6 βανίπρ δηὰ γ»τϑ 

ΠΡ ΚΔΩΝΣ 
ἴο οὖν ἰδαῖκα, σι μιἰοι πάθος [86 ρυϊάαποθ οὗ (δ 



σΙΆΑΡ. 

Τωτὰ δῖὸ ἴο δῈ Δ] 8 ]}1]ο (νοσβ. 7, 8); οὐ Ετλονίϊπσ 
ἴο ἃ ΤΡΏΘΨΓΆ] οὗ ἐπΠ6 Ὑο0]6 ἱπποῦ [1 ἰὨγου σῇ (Π6 

γ16Γ οὔ (6 Ηοῖὶν ΟἸιοβί (οοπιρ. νϑγβ. 6,9). [δ ογ. 
ξ' Μυβῖς 828 ἃ πιθδὴβ οὗ τε! ίουβ οχα δίίοῃ. 
ΟὐμΡ. 2 Εἴη 11). 16; 1 Οὐον. χὶν. 26-38; Ερῃ. 
γΥ. 18.--ΤΕ]. 

ετα. 6-9. Τῆε ἐγαπδίογηνῖπο οἤοοίδ ἐδ ἐλε ϑρίγι 
αἱ Οοἀ. 1) Ουΐϊ οὗ ἰμα οΪά πραγ Ηβδ οτοδῖδθ 8 
ΠΟῪ τηΔη. 2) Οὐ οὗ ἀυσπὶῦ ρΡθορ]Ὲ Ηδ τρδίκθρ 
Ῥτορδβοα. 8) Τὸ {86 γοδκ Ηδ ᾿ἰθμβ ροΟῦο δηὰ 
δὶ ἴὉΓ ἃ ρτοδὺὶ νοσίς. 4) Ἐριηούθηραθ ἴγΌτη 
αοὰ ες ἰηΐο ἴμ6 πηοβῖ ἱηςἸπιδῖδ ΘΟΠΊΠηυ- 
ἰοῦ τ] ἢ -Υ 6:5. ἊΝ Τῆς ΡΝ οἵ ἰλε 1οτὰ 
τοῦ! οὐπιὲ ἐμδεε 1 εαί ἰδ6, 
το ὴ ἐροίας ἰο0 ἐδεγῳ πὲ πὶ ΤΙ αμ ἴο {Ππ6 
Κίησάομα οὗ ἀοά. 2) Α ῳοπάεηω ευεηὶ οὗ 1ῃ6 1η- 
ΠΟΥ [ἰΐρ, ποῦ Τσουγβ δηὰ ἰβ Ἔβχρογίοποθά ΟὨ]Υ 
ππάος ἀσῆἤηϊα οπαΐοπα. 8) ΤΊα ὀεσίππίπο οὗ α 
παο ἰἴε, π ἰοῦ ἰδίκοβ ρ]δοθ Ὀγ (86 οἤδηρο οὗ (6 
ποδί. [ΡΜ γ. 6. Ῥσορῃθαευϊηρ ποῖ ἃ σογίδ! ἢ ργοοῦ 
οὗ ρἱεῖγ. ΟὐμΡ. Βα]δαπι, Οβιρἢ δ (0 ΧΙ. δ]), 
ἰΣῚ 186 “τδη γ᾽ ἰὴ Μαίί. Υἱϊῖ. 22.--- ΤῈ.]. 

νος. 7. Τῆς τον, “Οοὐ ὦ οὐδ ἰδοε 7 1) 
ΤΠο ἐπίαϊιδίε ὙΠ ΠΊΟΝΙ δϑβυγο ὯΒ οὗ . 2) ΤῊς 
οοἩϑοίϊης γον ια τὴ ἰσἢ (μ6 ποαγὶ {ΠπΟΓΘΌΥ γϑοοῖνϑα, 
3) Τἢα πιϊσλέν ἴἰο ἀο δοοοσαϊηρ ἰο οὐ β 
ξοοά ρῥΙοδβυζο, ἘΠ Ιοἢ 1168 ἐμποσοῖπ, 4.) ΤὭς δαγηπέδί 
«τλοτίαξίοπ, Ὑ« ἈΪΟῚ 18 {ΠΟΓΘΌΥ αν Ώ, 1 84}} {πὸ οὐ- 
ΓΌΓΤΘΠΟΕΒ ΟὗἨ δυϊηδη [1ἴδ, ἴο τηᾶτῖς (μ6 Μ|11] οὗ (Π6 
Ι1,οοτὰ {πο γοῖη πβ6 πον. 

γον. 9. Τῆε πειὺ λδατί α σὺ οὐ αοά. 1) ΤὨτουρἢ 
λισπαπ Ῥγοοϊδιηδίζομβ οὗ ἰῃς αἰ νὶπο σόοσαὰ ἐἠέ τέ- 
πειραὶ οἱ ἰδὲ ᾿ἀδξαγὶ ἰΒ ΟὨΪΥ Τα βΑ ον. 2) Βιυϊ 
(πσουρὴ πὸ αὐσέπε αοἰ οὗ ἰπΠ6 Η]Υ Ξϑρὶ γι πουκίης 
{Πγουχὴ {μΠ6 ποτὰ ἰΐ 18 οἤδοίοα, δῃηὰ 8) 10 ἰδ αο- 

τοα ὈΥ͂ 1} ΓᾺ1110]6 βῖσηβ οὗ [Π6 πηδηϊοβίδί ἢ 8 
οἵ ἡϊνῖης ἀμ [ΗΠ ΝΕΥῪ : Ηδ [88 0 ἰοῆροῦ (86 
᾿Πιοβτί οδ δυβθβπατηδῃ, ΘΟΠΟΘΓΏΘ οηἱν δροαὶ 
ἢΐ8 ΠΟΥ δηά οδεία; αϊ (Π6 Προαγὶ οἵ 8 βίβδιίθβιβῃ, 
8 ΖΈΠΟΓΔΙ, 8 ὑσίησο, ὌΠοσα (οα 08]]κ ἴο βοσνΐοθ 
Ηὸ πὶ}} πλακα δἰ ἴον 1. 1{ δ᾿ δάνβϑῃσοθ ἰο δῃοί Ποῦ 
βἰδιίϊοη, δ σπὶ}} σῖγα δῃοίῃος ἢοαδτγί, ἰοὸ ἴἤοθα τη 
ΠΛΚΟΟΥ ἀθεῖσγο ἴο βεσνθ Ηΐτὰ τὶ ΓΠ 61 ΡΟΙ͂ΤΟΙ.--- 
ΤΕ.). ' 

γεν. 10. ΤῆΦ Ῥοεν οὐ οοπιπμιπίοη ἐπ ἰδ6 Τιονά : 
1) Παταΐν ἴὰ ἀὐλῦθβ (Π8 τ πο ΤῈ ΟἸΟΒΘΙΥ ἱΟρο ΠΟ, 
Δ) ᾿πίο 88 Ἰη8Γ ΘΟΠ Θ΄ ΘΓΆΟΥ οἵ ᾿ονο ἴῃ (Π6 [ογα, 
Β) ἱπίο ΒΔΣΠΙΟΠΣΟῺΒ ᾿γαὶβο οὗ {ῃ6 1,οτή; 2) Ου- 
Φοαγάϊΐν ᾿ὶ Θχογοῖβοβ 8. ΟΠ ΓΟ] ρ δηὰ οοηίδρίουβ 
᾿πῆυσπος: 84) 8ὸ (πδὲ ἃ ἯΔΥ ἰβ τηϑάο ἴοσ πὸ ᾿η- 
ἀν! ]τηρ οὗτπ6 ΗοΙγν βρίσιϊ ἰὴ {π6 Πολγίβ οὐ οἰ ΠΘΓΒ, 
Δα Ὁ) Βὸ ἔπαὶ Κα οβἴδοίβ οὗ 1ῃ6 ρισιϊ ΔγΓθ τηδηϊ- 
ἰδπϊοα 1η οἴ ΣΕ δ]δο. 

γ ογβ. 7-12, Τῆς δερίπηϊΐϊπο οὗ α πεῖ ἐϊὲ ἐπ ἰδέ 
ϑρέσιι; 1) Ναμιγαίϊΐνψ ργερατοά [ο᾽ διὰ Ἰπαϊοαϊθα 
θοέοσοβδηά {μσουρῇ βὲρηβ σίνοη Ὀγ αοἀ (νοοῖ. 7, 
9); 2) ψ οὔεείοά ᾿Ἀτουσἢ (6 ΡΟΙ͂ΤΟΣ 
οἴ πὸ Ηοῖν βριτῖϊ (νος. 10) ; 8) ᾿ηιραγαϊΐν οοπιϑιδιϊπς 
ἴῃ ἐῃ6 Τοηονα] οὗ ἴπ6 Ὠοδσί (νοσ. 9); 4) Οιμιραταΐν 
πιαπιἐδίἑπῷ ὑἰδοῖ[ τὰ ἴῃς ἔγαϊ!Β (οῇδοίβ) οὗ (8 
Βρέτι (τ Πρ οθοάθησα ἰο [Π6 1,οτα᾽ Β οοτησηδηά, 
Ῥαεϊοπὶ ναι ϊηρ ἴον ἐπ Πογα  ἀἰγθοιίοῃ; ΟΥἹ] ἴθ686- 
ὨΣΟΩΥ ἰὸ ὑἱῃε 1,ογ  στας). [Π{ 18 Ὠοΐ εκδίϑ ἴὸ 
ἴσϑβδλὶ {18 ΠΙϑιΟΥΥ 88 ἃ 0856 οὗ ἱχὰα δηὰ ἱπογουρῃ 

ἐγ 8] ΣΟΠΘν ΑΙ, ἴῃ ἈΠ δεῦῖς ἈΡΡτοδοβίηρ ἰἢ6 
Ἧον Ἰοαὶ. ὑθ6 οὗὁ δἰ τ} ΟΧΡΓΘΘΘΊΟηΒ. ΟὈΟΣΏΡ. 
ποίο οὗ ΤΥ. δδόονε ἴῃ “ Η:δίοσι Ά)."--- ΤᾺ.]. 
πλόθαι 11, Ι᾿ Ἴι ὁπ, “18 το τε ἴκάυᾳ 

ρδείβ οΥν οὗ αδἰοπιδηπιξηί 6 
ποιὰ οεἰγαησοὰ ἔσο Οοα, ἴῃ τ ίο ἢ ἴἰ ἩΈΝ ΤΣ 

ΣΧ, 1-27. 1608 

ΠΟΥ δοηΐθηοα; 2) Α τ 1806 αἰεδίαζίοπ πὰ οοη- 
᾿ Πππαῦς οὗ [16 τλίγϑοϊο οὗ (86 διαὶ ηρ ἴο ἃ ὨΘῪ 
16 ἴογΥ Βΐπη ἴῃ σοι 1ὑ ἢ848 Οοουχγοά: 3) Α ὑαείμαὶ 
οοἰαπιαίίοπ οὐ ἰλὲ λοποῦ οὐ (δ Ποτα, τθο ὈὉΥ Η 8 
ἰ τ οτγοδίθθ δυο ἃ ἰΥΒΏΒΙΟΣΤΊ8ΙΟη ἰὴ Ιη8ῃ. 

[ ΕΝΈΥ : [ἱ ποῖ 86 νογεῖ θὲ ἀφθραῖϊγθα οὗ, γεὶ 
οἵ ποΐ 8 Θχίθ τ] Βῃ0Υ οὗ ἀεονοίϊοη, Δηἀ 8 βιιά- 
ἄθῃ σἤδηρο [ὉΓΣ {Πὸ ῥγεβθηΐ, Ὀ6 ἴοο πηποἢ γο θά οἡ : 
ἴογ ὅδ] διηοὴρ (86 ρῥγοροίβ, γα ὅ3δυ] 8.}}}.--- ΤᾺ .]. 

γοεια. 153-16. Τῆε ατί οἵ ἐεεινίπσ απὰ δείπρ εἰϊσηΐ 
αἱ (δ τίσἠέ ἐΐπια αδουΐ ἰδὲ ἰλίπρε οὐ ἰδε ξἰπσάοπι οἵ 
Οοά: ε Ηον ἰὶ ἰδ ἰο Ὀ6 ἐρατηδὰ 1ῃ (π6 βο!οο] οἵ 
{π6 ΗΟΙΪΥ ϑριγι (αἴον 840} Β ἐχϑηρ !ο); 2) Ηον 
ἰϊ ἰΒ ἴο 06 ἐχογοίδοαὶ δοοογάϊπρ ἴ0 {Π6 ΘΟΙΏΡΘΗΥ͂ ἴῃ 
νΓ ἢ 16}} οὴΘ ὅπ 48 ̓ ἰ πιο} (1π6 ᾿πδρίγοα μοβὶ οἵ ρτο- 
ΡῬΒοίβ---ἰῃο ῥγοίδῃθ ὑη6]6 οἵ βὅ'3δι}]). 

οι, 17-19. Τῆς πυϊσλξίοδί πιδαηδ ἐπιρίογοα ὃν 
ἐδλὲ ὠοτὰ οὗ Οοά ἰο αὐαζεπ ἰτιις τερεπίαποε: 1) 1ἰ 
δυπιδίεβ ὉΥ τεπιϊπαϊπο δ οἵ ἴ[Π6 πιδηϊρβιδίϊοηβ οὗ 
σταοθ Ψ ΒΙΟῊ σ]ῖποιΐ πιοσὶς Οὐ που ἰηθρθα τ Πᾶν 6 
Θσχρογθησθά, ἴῃ προ (Π6 1οτγὰ 1.185 μόνη Ηἰη- 
Βο ἢ ΟΌΓΡ οοτηρδδαϊοηδίο ἰδέ Πμογ (νοσ. 18). 2) [τ σό- 
διιξεβ ὈΥ ϑεοί(τσ δείογο τὰ ον ἰησταί 16 δηὰ τη- 
[ἈΪ Ό]ηθθα, ἢ τ ΟΝ τὰ μᾶγὰ τοσδαγάοα Ηἰπὶ 
(νον, 19, “οὐδοῦ 8, )πα 8) ἢ δλαπιδδ τιβ ὈΥ ροϊπί- 
ἔπ ἰο 1Π6 Ετλο9 δηά (ΑἸ ΠἸ δ ] θβα οὗ αοά, ψΠΙΟΝ 
ὨΟ ΤΠ ρίΔηαηρ ἀο ποὶ ἀερατγί ἴγοτα 8, ἴῃ πο ἢ 
Ης ψνδιϊθηιγ οομαάβοθηαβ ουθῇ ἴο ΟἹἿΓ Β1 {1} γν 18}168 
δηἀ ἀοιημδηαβ (“ Αῃα ΠΟῪ ργοβθηὺ γοῦσγβοὶ γοθ ὕ6- 
ἴογθ 1.6 1,ογὰ"--). Μογα. 21-2. [Ηδ6 οομ]ὰ ποῖ 
6 ἰοιιηά---π' ἀάρη διθοης [ἢ 6 6. ΗΕΝΕΥ: 
50 ᾿1{||6ὸ ἰἸρηὰ ταβ 6 ποὺ οὗ δαὶ ρονογ, νυ  ϊ ἢ 
γοῖ, θη 6 γ,δδ 'ῃ ροκβοβδίοῃ οὗ ἢ οουἹἱὰ ποῖ 
ΜΠ πουΐ {Π6 υἱπηοαὶ ἱπαΐρηδιίοη {μῖπκ οὗὨ ραγίϊπρ 
πίῃ... η᾽ἘΣῈα ΠΙΔῪ ΒΌΡΡΟΒΘα Β6 νὋϑβ δ (18 {{Π16 
ΓΟΔΙ]Υ͂ ΔΥΘΓΒΘ ἰο {8 Κ6 ἀροῦ [ἷπη (6 ρονογημηοηῖ, 
1. Βοϑοδυθθ 6 γγὯὯΒ ΘΟΏΒΟΙΟΙΒ ἴ0 ΗἰτΒ6 ] ἢ οὗ υπβΆ1- 
688 [ὉΓ 80 τοδί ἃ ἰσυεὶ. Ης δὰ ποῖ βοοὴ Ὀγεά 
ὉΡ ἴο ὈοΟΟΙΙΑ͂, ΟΥ ΔΙΤΏΒ, ΟΥ οουγία, δῃαὰ ἰραγοὰ [6 
βῃου ἃ Ὀ6 σΌΠΥ οὗὨ βοπιθ ἴαϊαὶ ὈΪυπᾶοσυ. 2. Βο- 
σδιβθ 1 νοῦ] α Ἔχροδα ἢΐπὶ ἰὸ ἐπ ϑηνύ οἵ ἢηΐ8 
ΘΙ θοΓΒ ἰμαὶ τοῦ 11}1-θδοίρα ἰοταγάβ πη. 8. 
Βοοδυβα Βα πηάἀογβίοοα ὈΥ̓͂ ψἢδὶ ϑαϊηθθὶ δα βϑι, 
1Π8ὺ {Π6 ῬΘΟΡΙῈ βἰππραὰ ἴῃ δδκίηρ ἃ Κίηρ, δηὰ 
ἰϊ να 'π δηρον {πὶ αοἀ ρταηϊρα {πρὶν τγοΐοθι. 
4, Βοοδιδο ἴΠ6 8:61γ5 οἵ [βγϑθὶ σο γα δ (}}18 {1π|6 ἴῃ 
8. δα ροείυγα: ἱῃ6 ῬΒΙ αι θ8 τ γο βίγοηρ, 1}}6 
Απλτοηἑίθβ ἱΠγθαϊθπίηρ, δὰ πα τηυκδὶ θ6 θο]α 1η- 
ἀεοή, {πὶ Μ01}} βϑὲ β81} 1 8. βίογηχ.-- -Τ Β.}. 

γεῖβ. 20-27, 7γιι6 λυπιιίν απὰ πιοαεϑίν: 1) 
Ηον ἰὶ γοοίδ ἰἰβθ ἢ ἴῃ ὁ υμηδῃ πϑαγὶ ἰουομο ΚΥ͂ 
1Π6 ϑρί γὶϊ οἵ αοά ; 2) Ηον ἰὺ δλοιρα ἰἰβο ἢ ἃ) ὀφίοτε 
Οοά ἴῃ [Π6 οοῃέθεβδιοη οὗ ὑπ τ ἰηθθη απὰ υηβὺ» 
688 [Ὁ Βογοα ἴῃ Ηἷδ Κιηράοηι, Ὁ) δοίογ πιδη ἴῃ 
ὕΌΒΟΓΨΟ δηὰ βιϊθησο; 3) ΗΟΥ ἰΐ 18 σγοισπρα, ἃ) Ὁ6- 
ἴοτο σοὰ, υῖἢ (86 οαἰίπο ἴο ΗΒ βεσνίοθ, Ὁ) θθίοσθ 
ΤΊΘΏ, στὰ 186 οδαΐιοπ οὗ ΤῊ η᾿ Β μοαγίβ ν}ιὶς] 
8 Ὑτουσμὺ ὈΥ αοα ἐπε 1οτὰ. 

ψοΣθ. 24-27. Τῇ αϊυΐπα ολοῖοα απὰ οαἰϊΐπφ οὗ « 
πῇ ἰ0 βεγυΐοε ἵπ Οαοα 8 κίπράοπι: 1) 1 πλδῖκοβ ἐιβο 
ζηποισ ἴῃ ουὐπνατα βἰρστιβ (“866 γα," νϑσ. 24). 2) 1 
8. οοπαϊμμιοπαὶ ΌὈΥ 186 τοαυϊαϊίθ πδίυγαὶ αἱ ἣβ δπὰ 
ΡῬτορογίῖοθ (“ἰμδὶ [Πογὰ 18 βοῇθ [ἐἶτθ ἢ! πὶ,᾽ ἄο,, 
γοΓ. 24); 8) 10 οαγτίοδ ἐίδοὶ [οτυαγὰ ὈΥ ργθραγδιΐοῃ 
ἔτοτῃ αδουε, 8) ὙΠῸ (μ6 ριῆβ δῃὰ ροόνϑῖβ οὗ {16 
Βρί τίς, 8) τπγοαρὴ ἱπείγασείου ἴῃ {π6 ὙΠ οἵὗἨ Θοι 
(νον. 25); 4) [1 τίϑοβ ὦρ ἄθονο 86 ἴΆΥΟΥ δηά ἀΪ8- 
ἴδλνοσ οὗ ρδγίϊθβ, ἰῃ (μδῇ ϊ ἰθϑοῦθβ 8, 8) ἴο νϑὶὺθ 
Βυτδῃ ΔΡρσγοβδίίοῃ 85 ἃ σἱ ἢ οἵ αοἂ (νογ. 26), διὰ 
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Ό) οΥ̓ῸῪ διζδίπβί ἐμ ἢδίθ δῃὰ οοῃίθιρί οὗ ΟΡῬΟΘΟΙΒ] ΘΥ̓́ΘΣΥ (μΐηρσ δοοοσάϊηρ ἰο (89 ἀϊτοοίΐου δὰ τὶ] 
" οὐ εν  πα ΒυΔ0]6 ΑἸ]Θμοα Ὀοίοσο Θοα. οὗ Θοά. 

7. ΠΙΒΒΕΙΉΟΕΈ, νοσβ. 1-11. Τῆς αποϊπδηρ ἰο 6] [δεγ. 27. “"᾿Απά Βθ νγδβ δὲ ἐβουρῇ μο ποσὸ ἀθϑδί" 
οἴδοε οὐ κἰπρ: 1) Οἡ ἴδοθα πὸ μοϊὰ 84}}} Ὀδίοσβ 1 Νοιμ  βίαπαϊηρ (ΠΟΥ 1) ᾳυοϑοηῃθα ἢ}8 οσβρδοῖιν, 
ἰῃεοὶν οὐ ιμἰ8 δῃοϊηηρ ἷ8 νὐλνύμα, ΓΟΆΙΪΥ δηὰ | 2) ἀοδρίθοα ἢἷβ ρόνοσ, 8) στοΐαροα πΐτη Βοσηϑδρο 
ἔγυϊγ, ἱπουρ δὲ ἢγαὶ ἴῃ Πορθ; 2) Απὰ δ δουρὴ 11 δῃὰ μεοὶρ (θθ6 Εἰχομοίϊοαὶ Νοίθβ), "9 τ,ᾶβ δβ ἱπουρῇ 
ἦ ττουες ΟὨΪΥ ἴῃ ΠΟΡΟ, γοῖ ἰΐ ἰ8 διθαίθα Ὀγ αἱ- 5 6 ψϑῦ ἀθδΐ, [ΠΟΥΘΟΥ͂ μον 1) θο] Ἐοομῖσοὶ, 2) 
γἱῃα δἰ χη 10] ονίηα. ΕΒΑΜΕ: γοτβ. 7, 8, 15-27.  ῥσυαάθῃοο, 8) μυμαὶ γ. Αρρὶγ υἷα ἴο 1) Ρα}ῖς 
Ἰσλαὲ (δε αποϊπέίπρ σίυδδ, απὰ τολαί τὲ ἀφ- ' ΟΠ ΠΟΘΙ, 2) ΘΙΏΡΙΟΥΘΙΒ οὗ θοσυδηΐβ ΟΣ ΟἴΒΟΥ ΒΌ ΟΓ- 
πιαπάδ: 1) [τ πιδῖζοβ [86 διοϊηἰθὰ ομθ Αϊ ἴοσ ἀἰπαῖθα, 3) ρϑγβοῦβ ἴῃ δοοίθίυν, 4) σοι ΟἹ οἶΑ18. 
81 (μαΐ Ηἷβ οὔοθς ἰᾶγβ ὑροὴ δἰπη; 2) [1 ἀθ- ΤΠοσΘ ἴβ 8 Ππὶρῇ βϑῆβα ἴῃ στ Β]οἢ δοῖ (μυδ, δὰ 
ΤΩΔΠμ. {μπαὺ [Π6 δηοϊηίοα οὔθ βῃουἹὰ ΠΟῪ ἀο ] Ἀδὰ τἤϑθῃ ἱπαδρῖηο ἐμαὶ Ηδ ΓΘΆ}}Υ ᾿β ἀοαί (8. ἰχ χὶὶὶ. 
ΠΟΙ ἰηρ ΙΏΟΓΘ δοοοσζαϊηρ ἴο .ἷ8δ οσσὰ οδοΐοο, θαΐϊὶ 11: χεῖν. 7; Φοὺῦ χχὶϊ. 18.-- ΤῈ.] 

ΤΗΙΗῸ ΞΕΟΤΊΟΝ. 

Οοειδετοδιῖίοι δᾶ ὕθεηοσαὶ Εοοοκηϊιίου οὗ 186 ΚΙ ηρᾶἄοστῃ ὑπ ἄος β[6ῃϊ, 

ΟΒΔΡβ. ΧΙ. ΧΙ, 

Ι, ϑαυΐε γιοίοτν οὐοῦν ἰδ Απὐμποηνίίεδ. ΟἾΔΡ. ΧΙ. 1-1δ. 

1 Ὑτπὲν [Αμπὰ]} Ναβδβὴ [Π6 ΑἸηπιοηϊΐα οβΠ16 ὉΡ, δηἃ δησδιηροα δράϊηϑι" Φ 8 0 65Ἐ- 
ΕἸΠ]οδα ; δῃά 4}} [9 τηϑθὴ οὗ 6 ῦθβιι βαϊα υπίο [10] ΝΒ δϑη, Μδκο ἃ οονυοηδηὶ Ὑ1Ὰ 

2 8, δὰ νὰ Μ1}1 βεσυϑ 866. Αμὰ ΝΆΒΔΒΙ {Π6 Ατητηοηϊίθ δηβνογοὰ [βαὰ 10] 
ἴμϑιι, Οἱ {818 οομάϊ θη Μ1}} 1 τρδ 9 ἃ οονθηδηι τ} γουὺ, [μ6ὺ 1 ΤΑΥ͂ ἰΒτυβὲθ οὐἱί 

8 411} γοὺγ τὶριῦ ογοδ8, 8πἃ ἰΑΥ̓ 1Ὁ [ὉΓ ἃ ΤΘΡΥΌΘΟΙ. ὉΡΟῺ 4}} ἴασαι. Αμπά (πὸ οἱάθγβ οὗ 
9 ὈΘΒ ἢ βαϊά υπίο [0] Εἶτα, Οἴνοῦ 08 βϑουθὴ ἀδγβ σοϑρίϊο, (μα΄ Ἧ6 ΤΔΥ͂ ΒΟ6ηα ΠΊ6ΒΒ6Π- 
ζογ8 υηΐο 8}1} (ἢ οοδϑίϑ" οὗἉ ἴδγϑϑὶ, δηὰ {μθη [οπι. [Π6}] ἰζ {μ6 γθ 6 ὨῸ τωδῃ ἴο βᾶνϑ 

4 υ8, γὸ Ὑ}}} οοτὴθ ουϊ ἴο ἴ0ο0θ.0 ΤΉΘΩ οϑῖμθ [86 ΙΘΒΘΘΉΡΟΙΒ [Απαὰ [86 ΤηΘΕΘΘΌ ΡΟ ΣΕ 
681167 ὑο ΑἸ θό8} οὗ 580}, δυὰ ἰοϊὰ {π6 (ἐαἰπρβ᾽ 'π [86 οδγβ οὗ [86 Ῥϑορὶϑ; δῃὰ 4} 
ΡΘΟΡΙΘ ᾿:οα ὕρ {μοὶν σοΐοθϑ δπὰ μερί. 

ὅ Απά Ὀοδ0]4, β'δυ] σϑῖὴθ δἷΐον ἴῃ μοσγά [οχϑῃ] ουί οὗ [τοτὰ] [0 ο]Ϊ 4. Απὰ ϑευϊ 
βαϊὰ, ὙΥ αὶ δ δῖ ἃ (6 ρϑορὶο ἐῃδὺ {ΠΟΥ͂ υδαν δ Απᾶ ἔδμογ ἰο]ά ἴῃ {86 αἴηρβ οὗὨ 

6 ἰδ πιϑθῃ οὗ ϑδθοβῃ. ἃ (86 βρί τὶν οὗ σϑ6 Ὁροὴ δι} τῆ θη 6 μοατὰ {886 
7 [1886] ἱἴηρδ, αηα Ὦ8 ΔΩΡῸΣ ψγ͵88 Κἰπα]οὰ στοαῦϊγ. Απα ἢ6 ἴοοκ 8 γόκα οὗ ὁχϑῃ, 
δα Βοποα ἴῃθπὶ ἴῃ ρΡίθοεβ," δῃὰ βϑηΐ ὑμθυλ δ ἰΠτουρβουΐ 411 (86 οοδδίϑ οὗἠἨ [βδγ86] ὈΥ͂ 
{86 Βαηὰ οὗ πη ΘΒΘΏΡΘΓΕ, βαγίηρ, Υ Βοθόθν ον οοταϑίῃ ποῦ ογὮἢ δου ὅδ] δηὰ δῖϊοσ 
βϑηλυθὶ, 80 8881} 10 θ6 ἀομο υπίο [07 Βἷβδ οχθῦ. Απά {δ6 ἔδασ οἵ {86 [οτχτὰ [968ο- 
ψ8}}} [6]} οὐ [6 ΡὈΘΟΡΪο, δῃὰ [Π6Ὺ οδπιθ ουὖἱϊ γ]0ἢ Ο116 σομβοηΐ [88 006 Τῃ8}]. 

8 Απά πῆθη [οπ|. θη} δ6 πυτηρογοᾶ (ῃοθῖ 'ῃ Βοζοῖς, [π8. Δη4} {86 οὨ] το οὗἅ 
9 [Ιαγϑ6] ποθ ἴἤχοο δυπαάγοα ὑἐμουβδηᾷᾶ, δηᾶ [86 τπηϑη οὗἩ υάδῃ (Εἰ τυ (πουβαηα." Απᾶ 

[Π6Υ Βαϊ υπίο [[0] 210 τηϑαβθηρϑυβ μα΄ οδπλθ, ΤὭυΒ 888}}] γὺ ΒΔΥ υπίο [0] {86 τηθῃ 

ΤΕΧΤΌΑΛΑΙ, ΑΝῸ ΘΟΕΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

 ΓΥ͂οσ. 1. Οἡ τοδάϊηρ οὗ βορί. δηὰ Ὑυϊᾳ. βοο ἔχρου.-- Τὰ. 
8 ΓΥ̓ Υ. 1. ΟΥ, Ἰαἰὰ βδἷθμο ἰο.--Τὰ. 
8 ΙΎου. 2. Τὴδ νογὰ “ σονθῃβῃῖϊ  ἷβ Ὠοΐ ἰἢ ἐδ ΗοΌ. Ὀυὲ [8 Ἰμνοϊνοα ἴῃ [Π 6 ντοσῦ. ΤΉΘ ἰηϑοτίίου οἵ ἐπΠ6 πογὰ ἴῃ 

{ηο ΗΘ0. ἰοχὶ ἰ6 [Πογοίογο ΠΏ θσοϑαασγυ. ΤΉτοῦρῃους ἐπ5 Ραδβαμο ἐπ βορί. 85 ὀχριδηδίοσηυ δ αϊίοηϑ, ἩΒΊΘἢ 
ὨθΘα ὕὉο τορεαγάθα ΟὨΪΥ 85 ἢ ὕἤγοϑαάοσζῃϑ οὗ 8 ἐγϑαποϊαίοσ.---Τ.] 

4 ΓΥ͂ογ. 2. Βοπάοτγοα “ ῥἱαἷς οὐἱ ἢ" ΌὉΥ ΕΚ. Α. Υ͂. ἰὰ ῬΒ. χχχ. 11.--Τὰ.] 
8 ΠΥ Υ. 8, 7 Ηἰρῆ. ἴιρυ. Αροο. οὐ 3. 668. Ηεδ. Οτ., Σ 1δ, θηι. 1δ..-ΤᾺ.} 

ΦΓΥ͂οΓ. 38. Οτ, ἰηΐο ΘΥΘΤΥῪ ΤΟΒΊΟΗ ΤΕ] 
1 Γνον. 4. βορί. 88 ᾿ποΌ ΤΟΥ “τὸ ἐο Βα]; ἰε͵5. ουνάθηῦ ἐῃδὲ ἢ 9 ἴἢ Ὃ25 Ὠοΐ Ὀγοῦχδξ ἰο 546]. 

ϑδγι. “ἼΠ6 ἈΠῚ οἵἉ Β81}},") ΑΓδΌ. “τὴϑ οἱτν οΥ̓Βδῃ]," Ὀαὺ 1Π9 ποτὰ ἱβ δ ̓  ἐδυ μονὶ μι αραιν μαυν μας, 
8 [ον 4. 1,10.“ πρδες [Π9 ΤΟΙᾺδβ (ΟΣ ΑΙ ΉΝ [ἢ τσ. ὅ 1 ἰ8: “ ζοϊαιϑὰ ἰὴ9 ψοσγὰάβ (οἵ [πίη ᾳ.8)."--Τὰ ) 
ΦΊγοτ. 7. ΟοιηρΡ. Εχ. χχίχ. 11; ἴον. 1. 6; πὰ. χΧ. 6.---Τὰ.] 
9 ΓΥ͂ον. 7. βϑοτὴθ γϑηάου: “ βϑῃΐ (Ὑογὰλ) δίο., ΒΟΥ ΠΝ ὙΤΕ 
τ [νογ. 8. ΤΏ Βορί. κίνϑϑβ ἴῸΓ [ϑγῶθ] θ00,000, δΔηὰ ἴον 58 ἸΟΟΟ, δῦὺοῦϊ ἀοιυῦδ]ο ἐπ ὨΏΤΩΌΘΙΒ ἰπ ἰῃ6 ΗΘΌ. οχὲ 

διχδείοσι οὗ (06 ἰϑῃΘΏΟΥ ἰὸ τη ἱ ὧν ΠυΤΩθΟΓ.--π.] 
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οὗ ΖΑ Όε8Ὰ ΟἸ]οδα, Το οττοῦν, ὈῪ ἐδαὺ [[86] πι0 (89 δῦ Ὀ6 Βοί,"5 γ6 588}} ἤδνο Β6]ρ. 
Αμπα [86 ΤΩΘΘΘΘΏΡΌΓΣΒ οδ1η90 8η4 Βιονοα [Δηηουπορα] ἰΐ ἰο [86 τηθη οὗἁἨ “80 68ἢ ; διὰ 

10 (Π0Υ πόσο χίδαὰ. ἸΤμογοίοσο [ἈπᾺ]}] {89 πιϑὴ οὗ “ψβθοδβῇ βαϊὰ, ΤΟ ΩΟΥΤΟΝ τὸ ν1}} 
σοῖο ουὔῦ υπΐο [10] γοῦ, δῃη4 γ6 8:8}} 4ο ψἱϊ [0] υ8 4}1 ἐμαύ ϑοοιαϑίῃ ροοά υπΐο 

11 [0] γου. Απά 1ὑ νὰϑ 8ὸ [οϑ}θ ἴο 0888] ΟἹ [ἢ Τ]ΟΓΓΟῪ ἰμδὺ δι] μὰ (Π6 ρ600]6 ἴῃ 
ἴΓΘ6 ΘΟΓἢ 
δηὰ ε]ο 

68; δῃὰ {ΠΕ6Υ̓͂ (816 ἰπΐο {Π6 τηϊάβὲ οὗ [6 δοβί ἴῃ 86 τροσηΐηρ- γί ἢ, 
8 Αῃπιοηϊίθθ ὉΠ1}} (6 θοαὶ οὗ [Π6 ἀΔΥ, δῃηὰ ἰζ οδπὶθ ἴο ρϑ88 ὑπαὶ {(ΠεΥ͂ 

ἩΔΙΟὴ τοδὶ ηδὰ 6 γῸ βοδί(ογοα, 8ὸ ὑμδύ ὑτοὸ οὗ ἔθῖὰ ᾿οΓῸ ποί ἰο, ἑοροίῃογ. 
1. Απά [ἢ9 ΡΘ0ρ]6 βαϊά υπΐο [10] Βϑιιυοὶ, ΤΟ 18 Βὸ ὑπμδὲ βαϊά, 5884}} ἃ] γοῖρῃ ΟΥ̓ΘΡ 
18 8 }}} τη ρ᾽ 6 (86 τηθη ὑπαὺ ΤἯὯ Τ]ΔΥῪ ρυΐ (μοπὶ ἰο ἀθαίῃβ. Αηα δ] βαϊά, ΉΤΟ 8}}8}} 

μοῦ 8 πι8ὴ ὃ6 ρυΐ (ο ἀεδίδ {818 ἀΔΥ ; ὉΥ ἰο-ἀδγ [πο [οτὰ [Φοιμονδῃ} δ} τ τουρὰΐ 
14 βαϊ νδϊίζοῃ ἴῃ ἴβγβοὶ, Τθθη βαϊ ἃ ϑαηλθοὶ [πὰ ββατι6] 8814] ἴο [ἢ Ῥθορ]θ, Οὐπιο, δη4 
15,1 ὰ8 φὸ ἴο ΟἹ] 

881, δῃα ὑῃθγθ 
581], δια {6 6 {86 
{86 γ6] Ὀοΐοτο [86 
Ἰοϊοθα στθδίὶγ. 

,) 8 ΤΘΏΘΥ͂ [ἢ κἰησάοτῃ ἴμ6γ06. Από 81} (89 ρϑορῖὶο πϑῃΐ ἰο 61}- 
ΟΥ̓͂ [οηι. {867 τη 6 5'Δ] Κίπρ Ὀοίοτο [9 1ωοτὰ [96 ον8}} ἰη 61}- 

[οπι. ἰὮογο {Π607] βϑου βορα ββουιῆοοθ οὗ 
τὰ [Φ6μόονδῃ]; δῃὰ μοσὸ 8.80} δῃὰ 4}}] [9 τῶϑθῃ οὗ [βγϑοϑὶ σο- 

-ΟἸδυηρβ [1η8.Ψ 

ἸἩ ΓΥ͂Ογ, 9. 1.11. “ἴῃ (ΟοΥ, δὲ) ὴθ οδὺ οὐ [ἢ 50} ;" 566 αἰ Δ ῬΉΓΑ36 ἴῃ τον. 11 -Τὰ.] 
Ἃ ΕΥ͂ΟΣ. 19. Βορὶί., ἃἁ., Ἔγτ., ΑΥΩΌ., ἰηϑοσί 8 πορβέίνο: " 864. 88)4}} ποὶ γοίψῃ οὐοῦ 6." ΟἾΔ) ά., “15 ποὶ δύ ἰο 

τοίη," ΜΟΙ. 86 Ἠοῦ. ΤὨΪδ πορ. ἀο68 οὺ ὨΘΟΘββαΥ ϊγ ἱτρῖν ἃ αἰδογομὺ ἰοχέ, γοί 8 χὉ ΤΆΘΔΥ οδϑὶὶν ἤαγο ζΔ]]69 ουἱ 

οὔ ἐῃο ΗδθὉ., ἐδο ντοοϑάΐηρ ποσὰ ϑηάΐηρ πὶ (ἢ 
τ Εν 12. 

ἀϊδίου ὁ τορδαϊη πᾳ (ασἷποο [ῃη9 δάάσϑεβ 88 ἴο Βαση!6}} 
6 Γ. 18. Ῥί: δηοϊηἰθά---ὧδ ἱηοχργοίδιίοῃ.--- ἢ. 

ἢΐδ5 πνογὰ ἰκ μὶι. ἴῃ Ηοῦ., ΟΠ 414., δα ΚΕ, Α 
ἴο 

Ὁ, ΤΏΘ 66:89 ἰδ ἐπηθ βϑτὴ9 ἴῃ Ὀοίἢ τοϑδάϊημ8.-- Τὰ. 
ταῦ., Ὀυΐ βίη. ἰπ δορί. δὰ ὅυγ.; τἢ9 ΤΌΣΤΏΘΓ, 88 (ἢ ΣΩΟΤΘ 
ὈΘ Ῥτγοίοστοα.- Ῥ 

16 [Υσ. 18. ἔϑρυ: Βοσητ6) (ἰποἐθδα οὗ Κ8}}})---Ὡ 70 ῬΤΟΌΘΔΌΙΥ οἴτοῦ οἵ ἐσδηροσίριίου ἔμδη αὐξοδιρί ὑο τηδὶςο βδηλη9)] 
ΘΟΒΒΡΙΘΌΟΌΏΣ.--- 

ἘΧΈΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΞΙΤΊΟΑΙ, 

γα, 1--4, Τῇλο εἰορε οἱ αδειλ ὃν Ναλαδῆ, ἐΐπσ 
σ΄ υἱὲ Απιπιοπίϊεδ. ; 

γον. 1. ΤῊΘ πορα οὗ δ νἱογοῦθ δἰ] Ἰοδάδγ- 
Βἢ Ὁ ἴῃ ὰῦ ἍΚΕΙΠΗ 1π6 Βυστουηάϊηρ Ποσί1]6 ρθο- 
Ῥ]6β, ὀπρϑοῖδ  γ ἴῃ 1Π6 ἢχθί ἱπβίδποθ ἴογ ἰπ6 ὍᾺΓ 
πρὸ αὐ δὶ Ὀγ πϑὶ τ το θῖν παῤ (χὶ!. 12), δὰ οὐ- 
οδϑιοηθα [Π6 ρ6Ορ]6᾽8 ἀδαῖτγο [ῸΓΣ 8 βίσοῃρ γοβὰ] 
γογηπιοηΐ [6 ἰβαὶ οὗ (Βοβθ πριομα, Οὐἱ ἐμὰ 
γ]Ἱ 6] ἀρὰ ἴο ἐμοὶν ἀδαῖγθ, δηὰ ἰπγουρῇ ϑδπηθοὶ αίνϑη 
ἰοπὶ δ Κίησ. Βυϊ {μ18 Κίηρ, αἴ μανΐηρ Ὀδθῃ 

δι1εἰγ ργεβοηίθά δπὰ ἰθα 89 Κίηρ, αι ἢ- 
“τ ᾿ηΐο δθοϊ πδίοῃ. ΕῸΓΡ ἃ μαζί οἵ [8 Ῥθορ]θ 

ὙΟΓῸ ὈΠΥΊΠ1ηρ ἰο δοοαρὶ 6 ΠΘῊῪ οτάος οὗ (πηρθ 
ὈΠῸΣ 840}}᾽ 8 ΚΊΏΡῚΥ δυϊμοτγίίγ, πο Ὀο ονίης ὑμδὲ 
ἢ οὐ] χϑϑοῦο {Π|6 ῬΘΟΡΙΘ ἔτοπι ἰμθ {πγοδίθηϊηρ 

. 1 ψδ8, ἰμοσγοίοσο, 4}}-τροτίδης ἰμδὺ 
δὲὶ βῃου]ὰ, Ὀν βοπιθ ἀθυὰ οἵ ἀ6] σθγδῃοθ, ΒΟΥ 

᾿λπηρο]Γ τὸ 6 186 Κίηρ, το οου]ὰ 1οδὰ [βσϑθὶ ἴο 
ἀνύει οὐϑν {πεῖν θμθπηῖοθ. Αὐσαϊ τ πρ' ὑμ6 τηοταθηΐ 
πθοη ἢ6 οοὐ]ὰ ἀ 514} κὲβ βίγοηρίῃ τι} ἰμ6 1,οτα Β 
ΠΕΙΡ 88 εἷβ Αποἰϊηϊθά, ο δᾶ Κορὶ βίϊθῆοθ Ὀδΐοσϑ 
186 οοπίοπρὶ οἵ 8. Θῃηθιηΐθδ, απὰ ἢδὰ τγεϊγοὰ ἴὸ 
δο αυϊεί οἵ ἷ8 δοσυδίοτηρα τυγαὶ οοσυραίίοῃβ, 
Απὰ τοί ἰοῃρ δἴδυ (μ6 ἀδὺ οἵ Μὶ οδ126 ἐΠθ 
ῬΕΙΙ, ἐν ΤΕΥ ὈΓΠΉΙΕΙ 16 Αἰνσνας ἐν 136 μεν 80 

Τ ἃ Κιηρ [0 ὑπ 6 ἴο 6. αλαεῆ, 
(δε Απμποηΐζο, ἀὐταποσα ΜΝ απ ἀγτῖρ, -δα Ὀορδη 
μου ουαιν αγθθὶ τ ὑΠμ6 αἰορο οἵ “6066 }- 
ΑἸἱ]οδά. 6 δορί. ἱπρογίβ δ ἐπ θαι μηΐηρ οὗ (818 
ψΈγϑθ ΠῸπ (ἢ 6 ρτϑοοάϊηρ (χ. 27) [6 τογὰβ: “δηὰ 
1 στο ἴο δῆλον 8 τη," δηὰ ἷ8 [Ὁ]οντοᾶ ὃν 

᾿ Ἐπ. δηὰ ΤΠσῃ. ἱμουρἢ 411] οἶμοσ δῃοϊθηὶ ἱγδηβιαίΐοπα 
Ἄρτοο τ] (6 Πι85, ἰΘχί, οὨἱγ ἰμ6 σαϊς. δὰ ἴο 
" ἱτβπαϊδιέουι οὗ (89 ἐσ τὰ ΜΟΓΒ : οἱ γαοίνιηι 

Ῥοβέ πιθηδοηα, δι δια Ἰτἰοη οὐ ρΊηδίΐηρ ὑτοὸ- 
Ὀθὴγ ἴπ ἰἢ6 Τα], π οι 90]οτα ἐμ 6 Βορί. Ἐμο 

Ὁ [Βοράϊης 1 ἽΓΙ23 ἱποίοδά οἵ Ὁ Ἴ7|23.--Τὰ]) 

δἰδίοιηθηὺ οὗ ἄσηθ ἷβ οὐ θην δὴ ἱπίογργοίδιϊοη 
οὗ (86 ἰτδηβδοη. Ὁ [Ιὐ ἰβ {μ6 [6δα Αὐπμϑρρν ἴῸΓ 
[86 οοῃποοῦοι ὈΥ̓͂ ΣΟΔδοὴ Οὗ (Π6 ἸΟΟΒΘΏΘΒΕ οἱ ἐπ6 
ΘΠὨΓΟΠΟΙΟΘΥ ΠΟΓῸ. Αοοοσάϊηρ ἰο χὶϊ. 12 [ἢ ἰμγοδί- 
οπρὰ γὰῦ ψἰτἢ (6 ΑἸητηοηἑίοβ ψγ88 (π6 ᾿τητησα ἰδία 
οοοδδίοῃ οὗ ἴπ6 ἀθιηδηὰ (Ὁ ὁ Κίῃρ. Ναίγα νυ, 
τμοσοίοσθ, Νμδδῆ, μανηρ Ὀοίοτο ᾿θ846 ἢΪ8 ὕγθ- 
Ραγϑιομβ, δηϊαγοά [ὴθ Ἰϊάβα ὑδττιοΓΥ ϑοοπ 
δίνουν ἴΠ6 Κἰηρ τὲ οἤοεοῃ δηὰ οομῆᾶσχμλθα. [Γ 1 
δα Ὀθδη ᾿πἰοηαθα ἴο μχῖνο ἰἢ18 ἀδίυπι οὗὨ {1π|6 (ἢ 6 
ποτὰ “οπὸ᾽ τουδὶ ὨΘΟΘΕΒΑΣΙΪΥ αν Ὀ6ΘῺ ἰπρογίθα, 
--Α ΟΑὅ Νιαλαδὴ,Τ εἰν οὗ [6 Αὐηπηοιϊίθβ, δ66 οἡ 2 
868η). χ. 2. 7ὰ Βᾶγο ΠΟΥΘ ἃ γθρΏθναὶ οὗ {86 ΔΓ 
ψὶιἢ [Π6 ΑἸητηοηϊΐοβ, τ ἰσὶ (δοοοταϊηρ ἴο Ζυάᾳ. 
Χ. 11) Ιβγϑοὶ δα υἹοϊοσίουβὶυ οαγτῖθὰ οὐ ὑπ 66 Ὁ 
Τορπίμαι. Νοὸ ἀουδὲ ΝΑΙΒΒἢ πηδάθ ([Π6 βδτὴ6 οΓΚῸ 
διφαϊηδὶ [6Γ86]---ο]αἰ υΐηρ [ἢ 6 (ΟΣ ΟΣΥ οδδὶ οὗ ἱμ9 
Φοτγάδη σ ΐςοῖι, 1ἴ γᾶ 8] χοᾶ, 18γ86] ἢ δά ἰδίκθη ἔγοῃ) 
ἀν Ἐπ πε τῶξλα, Ἰὰ τὸ (θα πον Ὀ τε Κίηρ 
δηά τὸ Υ Φορῆ. (δυάς. χὶ. 18 5ᾳ.). ΟὐτΏΡ. 
Ψοβῆ, χίῖ!. 258. 7 ἘΣ δα ποῖ ροσπιδ- 
ὨΘΏΟΥ ὈΓΌΪΚΘΩ ὑπ πἠμξῇ οὔτμο ΑἸμλοηἑίθϑ. 84 Ὀ68ἢ 
Ιδὺ ἰῇ πουίμοσῃ αἸ]6δα, δηὰ θ᾽ οηροα ἰο (ἢ8 μ4}1- 
ἔγτιῦο οὗ Μδμδθθοῃ. Ἀσοοογήϊηρ ἰὸ Ψοβορὰ. (Απὶ, 
θ, ὄὅ, 1), 1 γγαβ (μ6 οαρίϊΔ] οἵὗὁἨ Οἱ]68δα ; Δοοογαϊης 
ιὸ εἶδ ΟἼοΙ,., “δἱὶχσ Βοιβηδῃ 11}68 ἔγοτχ ῬῸ]]8 οὐ 
[86 γ8Υ ἴο "» δηᾷ 19 οοη]οοϊυγοα Ὀγ Ἐοδὶη» 
βοὴ (111. 319) δηὰ σδῃ ἀογ γεοϊάς (σπι., ὑ. 8253) 
ἴο Ὀ6 {δὸ βαγθ τὴ (Π6 ργεϑοηΐ συΐῃβ οὗ ΕΜ - Ποῖ, ἴ 
οα ἴΠ6 βου! δἰὰθ οὗ (μ6 ων «αὐὲδ, ἱπ π]ιςἢ 
ψοχὰ ἰ8 ποῦ ἱπρΓΟ Δ ΌΪΥ οοπίδιῃ θα ἰἢ6 Ὡδη)6 οὗ 
[86 οἱά 7 6θεοδῃ. ὦ ὙᾺ5 ἴῃ6 ΟἿΪΥ εἰϊν (δυάς. 
χχὶ. 9) τοὶ αἰὰ ποῖ ἰδῖκο ρατὶ ἱπ {86 ψῶὰγ οἵ 

4 [δὶ 116 δὰ 4 ἀἰδοτγοοὶ ἑοχὶ Ὀοίοτο Ὠΐπ|.--Τὰ.] 
{ ἴοι {πὸ τγοϊαθοη Ὀθίνγθϑῃ τΠ 15 ΝΘ δβῆ δηὰ ἢ ροσβοῃ 

ταϑηὐνοηϑα ἰῃ 3 βαπη. χυἱ!. 26 δὲ δίποσ οὔ ΑὈΐμκα!, δηὰ 
ἴον ἀἰδουδαίοῃ οὗἁ 1 ΟἩγ. ἰ᾿. 16, Β00 Ατγίβ. Αδίραίϊξ, Ζε: 
Ναδαδλ, ἴὰ Βυν ἐ 5 Βίδ. Ὀίσί. θα ὑπ6 Οομηγοθῃίασγί 98 ἐπ 
ἴοοο, διὰ οΟἸΡ. 8. βδτη. χυί!. 21.---ΤᾺῈ.] 

1. [Οἱ ἐπ πιοαηίδίηβ ἰῃ 0}}} ν᾽ οῪ οὗ Βοίβδῃη." ΤΊ] οτη» 
ΒΟ, Σαπὰ απὰ Βοοκ, 2, 114.--Τ1Ὲ.] 



106 ΤῊΗΕ ΕἸΕΒῚΤ ΓΟΟΚ ΟΣ ΒΑΜΌΕΙ. 

Θχίθστηϊ πδίξοη ἀραϊηρὶ Βϑη)δηλΐη: 118 Υἱ ΣΡ ΒΒ ὙΘΙΘ 
οΑΓΓΙοα ΟΥ̓ ἴογ (6 ΒΟ) Δι [68 ὠ υᾶρ. χχὶ. 6 56}. 
Εὸγς (ἴῃς ᾿ηρογίδηϊ οοπηροίΐοη οὗ “εῦοϑι πλὶ 
834} 8 6ηἀ β06 χχχὶ. 11-18 δῃὰ 2 ὅπ. 4, ὅ.--ΤὴΘ 
᾿ῃ ΒΔ ἰΔηῖ8 οὗἨἩ ΨΦ6Ὀοδἢ ἀγῸ ὙΠ|1 Πρ ἴ0 οοΙλθ ἴο 8ῃ 

τοοιθηΐ 1 ΝΑ βῆ, δορὰ θυ τα ΟἹ ΓΟΒΒΟΙΏΆ- 
ὈΪ6 οομα! οηβ. ΤῊ βμον μοῖρ οητο ἀφίδηοσο- 
ἸοβθΏθη8 ἀϑϑίηδίὶ {6 ΘΏΘΙΩΥ͂, δηἃ ΟΠδγδοίο Ζ68 [8- 
Γ86]᾽Β ὙΘΔΙΚΏ 668. ἢ ΘΟΩΒΘΟΌΘΏΟΘ οὗ (δ 6 ἰδοὶς οὗ στη 
Δηα ρογιηδλποηὶ ὑηΐοῃ διηοηρ ἐΐβ ρασίβ. [ηδίοδα 
οὗ δοοορίϊηρ [π6]ν ἈυπλὉ]6 ῥ᾿σῸ ΝΑΒΑΒἢ ΟΥ̓ΌΓΒ 
[6 Δ ὈθΘβ}ιἴοθ [6 Ἔχίσζοιηθβὲ 1ηβ]} ὈΥ (06 (Πγοδὶ 
{Π80, ὉΠ]|666. ὑΠ6Ὺ βυστοηάογοὰ ὑποοηα ΠΏ ΠΥ ἢ 
6 ποιά Ρυΐ ουἱ (μ6 τχς ογ68 οἵ 4}1} οὗ {μου ὖ 
Οη οὔ] οομάποί υὐντατὴ: ΘΟὨα ογοα ΘΠΘΓ 68. 866 
ΒαρίβοΣι, Ποτα. Η. Ε. ΝΠ]. 87 [αἱρὸ Ατίβ. Ἦασ 
1η Ἀιιοῖβ. οὗ δι δηὰ Εαδὶτθαΐση, δηὰ ϑ'δδιβο 2, 
ΑἸτολἀοίοσὶς ἀον Ηέδδγᾶον, 11. δ06.---ΤῈ.]. ΝαΑΒαβἢ 

᾿ Υ]] ἸΔΥ̓ (μ1858 838. 8 σαργοδοὴ “οπ αἱ [1γαοὶ" ποὶ 
Ὀϑοϑῦβθ {μού δα ποὶ οουγαρο ἴο Β6]ρ ἔπ (Βαῃ- 
86), Ὀαΐ τι (μ6 ἱπίθηϊίου οὗ υπάοτγίδικίηρ ΜᾺΓ 
δραϊηδὶ 811 [βγ86], δῃὰ δυθηρίηρ [μ6 ἱπρυ]ὶ οὔἴἶδγοα 
Ὀγ Φορμμ 88. ΄ ΟΒΘΡΒ π᾿ γοπιαεῖς, (μα μ6 δ γοδ- 
ἰθηθὰ ἰοὸ ἀο {18 “ἴῃ ογάοσς ἰμδὶ, (μοῦ Ἰοδ ὄυϑβ 
θείην οοπορδιϑα Ὀγ ἐμ οἷν βῃ}:6] 8, [Π6Ὺ πιϊρμξ Ὀ6 
ΠΠΟΙΥ ὈΠΒΟΓΥ Ο68Ό16,,, 18 οοτγοοὶ ΟὨΪΥ οὐ (δὶ 
ΒΌΡΡοβι(ίου, ἐμαὶ ἢ ἰῃ ἴδοὶ ἀρεϊμπϑᾶ ἰο ΘΟΒΑΙΘΓ 
ἔγαι [06 Οἱ δηὰ το Ο11684.--- ον. 8. ΝΠ ΔΘἢ 
τϑηίβ ἰΠ6 ἀραϊσοα βούθῃ ἄδυβ, ἰῃ πη ϊο ΠΟΥ 81 
ἴο ΒΕ ΓγΘΒΒΘΏΘΙΒ ἰἴ0 ΘΥΟΓῪ οὗ Ἰδβγϑοὶ; ἴῃ 
(18 πγ6 μ6 (πουρῆὶ ἴο Βηΐβιι ἢ18 ργοραγδίϊοῃβ ἴοσ 
ἐπ οομααοβὶ οὗὨ ἰῃ8 ΟἸ(Υ, ἰῃ ογάσσ, ἰη [π6 οχἰ βίην 
αἰνϊβίοη οὗ [86 [βγϑο] 1018} (το δηὰ ἴοόγοθα, [16 
ΙΏΟΓΘ ΒΌΓΟΙΥ ἴο ἰδίῃ ἷ8 οὐάὰ. ΤῊΘ «Δ οϑηϊοα 
Ῥτοιἶβοα ἴο γὙἱο]ὰ {μπουάβοῖνοα, ὑΓ πὸ ὁπό δαπιὸ ἰο 
ἐλεὶν τέδοιιΘ. ΤἊθΘ δϑδυτωρίίοῃ οἵ {Π18 88. ρορβϑεὶθὶ 
δηα (86 δοί {πᾶΐ ὑΠ6Υ δβϑηΐ ἴο ΦΡΩΝ Τούοκ υ 1πεϑε] 
Βῆονβ ὑμδὲ ἰῃ (μἷβ ἰγαπαὶ οη-ροσίοα ἔτοπι ἐδο 
υάραβ ἴο {μ6 Κἰηράομι, ἰπ βρὶΐ οὔ πῇῃδὶ βαιιυοὶ 
δὰ ἄοπα ἰοναγαβ βθουγηρ ὉΠΙ οὗ δοίζοῃ, {Π6 
οἷα ἀϊνίαίοι οὗ ῬΟΥΘΙΒ ἴῃ, (1041 Ἰροϊδίίοη δηὰ (ῃ9 
οομβοαιθηΐ ΘΔ 688 ἀραϊηδὶ θη θη θ5 8.11] οοη δ - 
Ὠυοα, Τμδί [86 ΤηΘΘΘΘΏΡΟΓΙΒ (γοΓ. 4) ρῸ Ὠϑνουίῃ6- 
1088 ποῖ Βαρδζδίδ!Υ ἰὸ {Π6 ψδυϊοιβ {τ δαὶ 41] 
ἰοροῖμον ἤσθῦ  ἰο Οἰδοαλ οὗ ϑαιΐ, ἰ6 ἀουθί]οθα 
δοοογαϊηρ ἰο ἱπαίγυοϊομβ ρίγσθη πο. Απὰ {86 
τοᾶβοη οου]Ἱά Ὀ6 ΟὨΪΥ {πδὶ {8 τᾶ [Π6 τοαϊάθησθ 
οὗ [Π68 οἰοοίορα Κίημ, δηὰ [ἢ οδηίγθ οὔ {86 ποθ 

ΡΪ6. Ὑ͵ά δα ποὶ ἰο οοποϊυάς (πιὰ ΤἈΘΩ.), 
τὰ {86 οὶ οὗἩ ὑποὶν ροΐϊπρ ποῖ ἰο ὅδ], Ὀαΐ ἴο 

[6 ΡΘορΙΘ, {πδὺ [Π6 ΚηΘῊ δοίης οἵ ἷϑ οἰοούδοη 
88 ΚΙης; ἩΠΕΥ͂ μὴν πϑιλον 886 ὈΘΙΌΤΘ ὅτὸς 

ΡΪθ, δῃὰ ποῖ 8δ)}, Ὧ86 (88 ΒΡΡΘΕΣΒ τὰ 
ἀπῇ (0110 8) Ὧ6 νγᾶβ οί ἰῃ Εἰ θοδὶ, ἢ ἀἰὰ ποὶ 
ΤοίυΓ ἴγοπι ἢΐβ ΟΓΟΪΠΑΓΥ οοσαυραίϊοι {111} δον 
{Ποἷγ βἰδίθμπιθηι ψῶβ τηδᾶο.--- ΤῊ τροορίπρ οὗ [86 
ῬΘΟΡΪΘ ροϊηίβ ἴο {6 στοδίμοβθβ οὐ [19 ἀδηροὸσ δηὰ 
[86 ΡΑΙΏΓ1] οοπβοϊουβηοαθ οὗ μ᾽ ρ]θβδῆθβθα Ῥοὺ- 
δδρ8 834} νγγὰβ μ6]ά ἔῃ ̓ ϑβδὲ οδίθοπλ ἰῃ μἰβ Ὡδάνϑ 
εἰϊγ. 
Ὁ ΤῚΝ δ-7. βαιἶ 8 ἢγεὶ τοναὶ ἀροα. Ἠδ καϊβοτα 

[86 ῬΘΟΡΙΘ ἰοχοίμοσ, θὸ {μδὲ (ΠΟΥ σίθθ δ. οηδ πιᾶπ 

 [ΤῊΪ8 [5 πού 9 ὀχδοὶ ὀχργϑβϑίοῃ οὐ πο ἑδχὲ; γέμον 
πὸ ρυϊψιίης ουὐ οὗ ἔῃ ογοὸβ γγὰ8 ἐΐθ οοῃάϊἐΐοηῃ οἵ 5ι.Ὁ- 
Τρὰ ΠΟΥ πὰ Ι ἰϑϑῖῦ οὔἴογοα ἰῃὰ βαυδβθ ὈΙ ΘΒ ὨΎ ὉΥ Ναὰ- 
85ἢ.-- 

1 13, “1[Β [ἢ 16,᾽» ἐμδὲ 18, οὐ ἐπ ἰϑ οομαϊίοη. ΤΏΡ 

διῇ. ΤΊ ἢ ΤΟ 16 ἴο Ρ6 ἰαΐζθῃ δῷ πϑαΐϑσ, γοζοστίηρ ἴο 
189 ραϊίηρ οαἑ οὗ ἐπ δγθϑ. 
1 (1816 οὶ βαϊὰ, ἐμδὶ ἔμον νγϑηὶ βεσί ἰο Οἰθϑαὶ.-- τ κ.] 

δραὶπεὶ (86 ΑἸητλοὨ ἴοΒ, δηά (86 ΒΓ ΙΒ ογίο-οχί κεῖ 
αἰβαηΐοη ἰδ δὲ δὴ θηὰ.--- ον. δ. θα {86 πο 
ΒΘΏΡΈΓΒ ΔΙΓΓΙ͂ΤΟ, 858.}] ἰδ ἴῃ {86 βε]ὰ ἴῃ 
δατισυ ἴα ΓΆ] ἰαθοτθ. Ηδθ ἰβ ο8]]ϑὰ ἔγομῃ (Π6 ρίσεσὴ, 
88 Οἰάθοη ἔοι ἰδ ἰἠγεδλίπριἤοον (Δ αάρ. νἱ. 11 
54.), ἰο ἀο χτοδὶ ἀδοὰβ ἴογ Ηἷβ ΤΡΌΡΙς, “Αῇἢεν ἐλ 
οχεπ᾽ τοίοσβ ἰ0 ἷ8 αἰ Κρ ὈΘἰηα {Π 6 οχοῃ, πιὰ 
Ὑ ὩΙΟΝ Π6 ἢδα Ρῥ]ουρῃοά, δὰ πῇ ϊοΐ ἀγὸ οδ ]οὰ ἴῃ 
νοῦ. 7 “8 γόῖκ οὗ οχϑη."-- ’ ἐὺ. 6. ὕ θη ἢο ἤθατβ 
186 οδυβ οὗ (80 ΡΕΘΟρ]ο᾽β Ἰδιηοηηρ βηὰ προρίῃρ, 
ἐδ ϑριγὶἐ οὐ Οοα ἰανο δοία ο΄ δΐπι πιϊρμν. ΤῊΘ 
τοδὶ τποιηθηὶ Β8α οομλα ἤθη ἴμ6 ἢτγο οἱ πιίσλέῳ 
ὠταίδ, ἰηβατηοα ὈγῪ (οὐ βρίτιὶ, εἰ ἀ]οὰ δὲ τῃ6 
ΓΕΡΓΟΒΟᾺ ἸηΠ]οίοα ὈΥ {μ6 ΘΠΘΙΩΥ͂ Ο [ιΐθ ὈΘΟΡΪΘ, 
Δα Π6, ἰῃ 1 6]]πποηὶ οὗ κἷβ σογδὶ Ἵδ}] ηρ ἴο Β6 
109 ἀοἰΐνεσοσ οὗ ἷβ βϑορὶθ, ψγὰ8 ἰο δίθρ ἴοσίῃ: 
δοοογάϊηρ (0 [Πῳ.“.ν}}} οὗ ὑπὸ 1,οτὰ.---ος. 7. Τῆς 
ουμπς ὡρ οὐ ἰδὲ οτθη δοῃθ που]ὰ ποὶ αν οχ- 
᾿ιδυδύρα ἐπ τηοδηϊηρ το} (88 Δρρϑδᾶσβ ἴτοτ ἱμ6 
οομίοχι) (Π8 δ σα 0} 108] δοίΐοῃ ττῶϑ τηοδηΐ ἴο 
Βαυθ. ΤθΘΓΘ 88 ὨΘΟΘΒΒΘΑΤῪ 8190 (86 δεπτπο ὉΓ 
ἐλ ρίδοεδ ἰηῖο ΟΥ͂ ἴοῃ οὗ ἴδσδοεὶ, {πὶ ἰβ, ἴο 
ΘΥΘΣΥ͂ {δ 6, 88 ἰῃ πλάτη Ῥγοοθάυσο ἴῃ Ζυάμ. 
χῖχ. 29. 6 χηϑδηΐηρ οὗ 580} 8 βῇδγρ πογὰβ ὈΥ͂ 
1πΠῸ Τὴ οδοόνοσ οοιβδοῖὶ! πο 

(ἢ ΐϊ8 | ἔοσῖ δἷτος Β.6ὰ] διιᾶ αἴτοσ δδβαστϑθὶ, 8δο 68} 41} 
ἐξ ὍΘ ἄοποθ ἴο ΐα οχϑῃ, 'β οἢ]γ ἔ1}}γ Ἔχργοβθο 
Ὀγ [16 ρύδοθβ ἩΠΙΟΝ ΔΥῸ δοβέ αἷἴοπσ πἰῖῃ ἰποπι. 

οὐρὰ [86 “Ρἰθοιβ᾽ δῖθ ποΐ Ὄχργοβεὶῦ ταθη- 
θυ, ἴῃ [86 ἰαχί, 86. ἴπ Φυάρ, χὶχ. 29 (ΤἈΘΩ.), 
γοῖ [Π6Υ πιυδὺ θ6 υπάοταίοοα ἴγζοπι (ἢ6 οοπηῃοοϊοῃ. 
ΑΒ ἔπ θγὸ [6 ρίθορβ οὗ [Πὸ βμδιωηθία ! ! ῦ τιυτάοτγοὰ 
ἬΟΙΩΔΗ ΒΒ ὈΟΟΥ, Βὸ Ποσθ ὑπ6 ρίϑθοθβ οὗ {86 ποπχοὰ 
ΟΧΘΏ ΔΓ [89 ἔδοίι8] δυμημηοηβ οὗ ἰῃς ἱπάϊνίυλ] 
Ῥδτ οὗ [86 ΡΘορΙδθ ἴο 8 οοϊαπιοη Μαγίαγο, σοι 
ΔΒ ἴ0 δΔυθηρθ (86 ὙτΟΠΡ ἀἄοπο ἴμθα. ΑἸοΩΣ 
τὴ (16 δἰ] αν, Βόνονον, θούσθοι {86 ἔντο 
δοίζοῃβ δηὰ {πο ὲγ δἰγηβ, {Π6 ΓΘ 15 8η ϑαϑοηϊδὶ αἷί- 
ἴδσθῃοθ δοίνγθοῃ ἰἤθὰ. [1 (88 ΌΓΤΙΘΙ οδϑ ἴΠ6 
Ρΐθοββ σοργοβεηϊθα {ἢ} οσΐσηθ οὗ {Π6 ν]οϊἰοὰ χη 
οὗ Βοβριλ ἶΥ δὰ (μ6 οχρίδίΐοη πῆϊοῦ ψτῶ5 
ἀοιηδπἀοᾶ, Ἦτο 860] βοίϑ ἰοσίι {86 ῬαΒίδικηεαι 
ἴο 6 Θχρϑοίθά ΕΥ̓͂ ΘΥΘσΥ ὁη6 Ὑἢ|Ὸ βμῃου)ὰ ποὶ Ἰοΐῃ 
[Π6 σδιραὶ ἰηδὲ (ἢ6 ΘΏΘΙΩΥ ; δά ἐλγοαίεπα ἴῃ 6 
Θχοζοῖβο οὗ ἢ ῬΡΊΡΙΝ ποτ, τ οἷ 18 ἃ πποϊλου 
οὗ ἰδ τογαὶ οἱῆοο. 6 Βδ)]εοἱ [ἡ 6. ἀχοουΐξε:] 
οὔ [86 (Πγοδὶ ἴβ ποῖον (ἢ ρεοορίε οὗ 6 τϑουβαηξ 

τέ ψα ἰῆται ὯΟΡ {86 ἰηνδαϊηρ ἐπόην, ὑτιέ 
10 8. ἦ6, {86 Κίηρ οὗ Ι8Γ86], ψὸ ἰβ ἱπΟΤΟΌΡἬΪΥ 
Ἐρ πρκΊσΩΣ οὗ ἴθ ἘΠΕ ΊΘΕΙΙΣ τὸ ΒΌΓΩΠΟΙ μὰν πἰοῖς 
ΡΙ6 ἰο ψδὺ δρδϊηδὲ {Π6 δῇῃθηνΥ, Ὁμοῦ (ἢ 

ἐαραὸς οὗ (86 ϑ'ρίγὶὶ οἵ αοἀ, τΉοΝ 8 Θοϊὴθ 
ὉΡΟῚ τ. 8.841 ἤθσγὸ εἴθρα ἔοσίῃ, ἴθ [86 Ὡδπὶθ 
οἵ {πὸ 1ογὰ, νῆὸ μδ8 ομοβθὴ Ηἶπὶ ἴο βαυο Ηἱ 
ῬΘΟΡΙ6 ἤγοια {πον ἴοοβϑ, τὶ δὴ δοὶ οἵ βονογεῖρτι 
ἱπροογδίῖο ΓΟΥ͂Δ] ῬΟΎΤΟΥ. 48 ῬΟβΘΟΘΘΟΣ οὗ [ἢ ϊ8 
ΡΟΙ͂ΤΟΣ Ἦθ Ὡϑηλο8 ἈὨ]Π156] ταί 86 Ἰοβάοσ οὗ [δγϑοὶ, 
δηά [Π6ὴ βαπι6) δεοοπά. ΤΗδὶ, μόσονοσ, δ6 ἀοοα 
εοπηδοΐ ἴδ Ἰαἰύοτ᾽Β πδτὴθ ἢ ἷ8, ΒΟ Β δαπιιο!β 
Ηἰρἢ Ῥοδίοη δὲ ρσορδοῖ δὰ παίομιηδη οἵ ἰδ6 
Κιίηχάοπι δηὰ (σὐᾷ 6 χσοϊθη!οη οὗ δ ᾿πάϊοΐαὶ 
ΔΌ(ΠΟΥΥ) 85 Ἰἰοδᾶοσ οὗ δ6 Ρϑορὶθ δος στὴ 
84}, δηα ᾿γόγοθ δ]δὸ β'διρι} 8 ΔΡΡΓΟΥΑΙ οὗἉ ἐμὲ 
ΔΕΒΌΤΩΡ ΪΟῺ Οὗ ΤΟΥ] Δα ΠΟΥ Ὀοΐίοσθ (86 ΡΘΟρ]β. 
ΗΙΪΒ δυταθο 1081 δοΐοα δπὰ 19 δοοοια ρδηυμηρ 
ἐπγοδὶ, τοὶ 18 ἴο τοῦθο [86 Ὀϑορὶϑ ἴγομπι αἰνιβίσει 
ἴο απίΐγ, δπὰ ἔγτοτι ΘΙ ΒΑΓΑΥ͂ ἰο ἃ Θοσμπιοη ΘὨΐΕΣ- 
Ῥτῖθο, 18 1ῃ8 βίδῃ νι} ἰδ6 ρΡγορμοῖΐο δὰ 
7υἀϊο8] δα ϊ μου οὗ βαιαυοὶ, ἀπάον τ] οἢ ΔῈ} 8 
ΤΟΥ͂Δ] διδοῖ δίῃ 8.---ΟἹοσὶσαβ ἀχοθ θη] σο- 
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ΤοΑσκβ: “ΤΊἷ8 8 ἃ. δΥτα Ὀ0]168] δοϊΐοι τ ποῖ, Ὁ 
(86 Ἔχ: δου οὗ 1π6 ρίθοθβ οὗ ἰῃ6 οχϑῃ, βίγυς 
46 τοῖπὰ τπογθ ἰμδὴ ποτὰβ αἰοθθ ποιυϊά μαγθ 
ἀοπς." Το δοὔοῃ Ὀϑϊοωρβ ἰο [ἢ 6 οἰ ΘΘΌΤΥ οὔ 
Βυταθ. 1164] δοίβ, μοι θαὶ ἰοσί ἢ ΘΟΥΡΟΓΑΙΠΥ͂ δηάᾶ 
ΥἱΖΟΓΟΙΕΙΥ͂ ἔπ οοπίϑηϊ οὗ (Π6 (ΟΠ] ον ηρ πογάβ, ἴῃ 

ΕΣ ἴο πβίγοηρίμοη ἐποὶγ ἱπργοβδίοη, Ξθο 1 
Κίηρβ χὶ. 80; χχῖϊ. 11; 2 Κίηρπ χὶϊὶ. 18, Οοιαρ. 
ἴδιο Βγπιθ 0108] δοίζοτβ ἴῃ [6 Ῥγορῃοίΐσ πυϊηρα, 
- 6 μονγοσία! ἱπαργθββίοη τηϑθ ΕΥ̓ β'60}}8 δρ- 
ῬΘΆΣΔηοΟ δπὰ βοὶ ἰβ Ἰπαἀϊοβδίθα 'ῃ δ ἐιοο. οἷά τΑΥ: 
1) Τῇ ἔραν οὐ σελοναλ [εἷ ὁπ {δὲ ΟἸετίσι: 
ΕἸΊΔΟΣ ἔδδσ βοΐ οὐ 1 ΒΟΙΏΘ ΘΟ ΕΓ ΜἨῊΑῪ ἰη διθοα 

ἔπίο πηθη τη άβ Ὀγν αοά, ΟΥ̓ ἴθδαγ 1οδὲ [μ Ὺ βῃου]ά 
οὔκηκ Οοά, 1 πον Τοίμπδοα ἴο οὔοϑυ ἴδο οοηπιδηὰ 
οἵὗ ἴδε Κίπρ διὰ 86 ῥγορῃει." ὁ θοοομά οχ- 
Ηἱδηδίΐοῃ 15 ἰο Ὀ6 ρῥγοείοιτοα ; 0. ὅδ} 8 δρρϑβϑ- 
Δῆοο ἷ'86 (ποοογδίϊο; ἢ6 ΒρΡΘδ ΚΒ ἰῃ {6 Ὥδιηθ δηὰ 
πρᾶον [86 οοτηταϊβαίοη οὗ [86 Τ,ογὰ, πμοβα ἐπδίσι- 
ἸΩρΐ ἢδ, 85 Ὅ6]1] δὲ βδηγοὶ, ἰβ.0. ΤῊ ῬΘΟΡΪο, 
τὰ ὃν ἷβ δοὶ δηὰ ἷβ τογάβ, ἷσο 19 
ΒΟΙΥ δηὰ τ ρσἢν Μ1}1 οὗ {ποῖν αοα, δπηὰ 816 βοϊσξοᾶ 
Ὁγ δ συοίοθοϊηθ ἴϑασ Ὀοίοτο ἴπ6 1, οτά, ποῦ Ἰοδαᾶβ 

6πὶ ἴο γοοορπτΐζθ ἱμς ΟὈ] ἱχαίίοη ἴο [18] Ηΐ8Β Θοπι- 
τηδπα τονδὶ οὐ ἰβτουρὴ βαυ]. “ὙΒΟ ἔδασ οὔ ῃ6 
Τ1οτὰ"" ἴα ἤθγο, ἐδμοσοίοσο, ποῖ 8 “ρδηΐο ἴϑασ᾽ 
(Τπεηΐπα, Βδιομοῦ); ((ὉΓ Φοιονδὰ 16 ποῖ-: 
ἘΠΟΒΙι, δδ Καὶ! νὸ}] χοιρασῖκθ " (ἢ᾽6 τοΐοι- 
Θῃ66 Ϊ8 ἰο (6 τοϊαϊΐοη οὗὨ (89 16 ἴο 1 οἷν 
οονοηδηϊ Οοα, τῆΐο ΘΩΘῊῪ ΓΙῸ 1τλ861. 2) 
Ανὰὶ ἰλεν οαπι οι αϑ ὁοπδπαπ. ΤΏ οβδοιῖ οὗ βδυ}} 8 
ΔΡΌΡΘΒΓΔΙΟΟ δὰ τὴ ἴο {86 010 ῬΘΟΡΪΘ γγῶϑ 
ἐδδι [Π 6} τοϑθ ουἷ οὗ ἀϊνβίοη ἰηΐο 8 ἥττῃ ὑπ γ οὗ 

τίς (ἰγθε8) δηὰ ρόοΐοῖβ. Τὰθ ϑριγὶ: οὗ [86 
ἴω, φῇ οἢ ἱπηρο 16 Ββδὺ] ἰο (18. Π00]9 δηά 
νἱχοτγοῦβ δοϊΐοῃ, Βοὸ βίσβηρμο Υ οοηἰγαϑίοα τ] 19 
ἴοστωοσ αυϊοί 116 ὈΘ ΠΣ {πὸ Ρ]ουρὶ, Ἰαἰά πο] δἱ 
86 εβϑῖηθ {ἶπηθ οἡ {π6 τ 1016 δίΐοῃ, βὸ ἐμαὶ 10 γἯδ8 
βυἀάθη]ν 11 ἔρα ἀΡ, 88 ἰὲ πσϑγὸ ἱπνοϊυπίαυιγ, ἴἢ 
ἐπ6 υπϊίϊηρς δηὰ εἰγοηρίποηΐηρ ΡΟΤΘΙ οὗ {Πΐ5 
Βρ᾿σὶς ἴτομι δρονο, ἴο 8 ποτ 116 Ὀεΐογο αοάἄ (ἴῃ 
6 [6Δ1} δὰ τὰ πῖη 1ἰδο] ἢ (ἢ Ὁμΐγ δηᾶὰ ὑπῖο}) 
ἀἰραϊηκὶ {1:0 ΘΠ 168 οὗ [86 (ΠΘΟΟΥΔΟΥ͂, 

Ψάατα. 8-11. ϑαυΐε ἀεοά ᾿᾿Αἰ ροδοξς μος ὃν υἱο- 
οὐεν ἰδδ Απιπιοπῖεε. 6. ΒβΒῃπμηοηΐηρ οὗ 

16 νῬϑορίο δπὰ ἰδθ Βοσΐηρ οὗἩ [0 ἢδοσίβ 
ἔοεβ δ ΠΥ οὐ. Τθο ἰδίζον 18 Ῥροβρᾶ ἴῃ 
6 Ῥδγαβδο “πυμ ογοα ΟΥ περδέογοα (6 1.) ΤΉΐΕ 
Ἰοοῖς ρ͵δο ἱῃ Βεζεῖ, πὰ {86 Τσῖρο οὗ Ιββδοῦῆδν, ἰπῃ 
ἴῃ ρίαϊη οὗ 76Ζγθοὶ, πθοΐ ἔδσ ἴτοτη Βοιμβῆδδῃ, αἱ 
δθοῦί 88 στοδῖ δὴ οἱϑυδίϊΐοῃ 88 798 Ό6β, δοοογάϊης 
ἴο {86 ποι. 17} Βοιηδη τ ]68 που οὗ Νϑα 
119 (ΝΙ Ὁ ].5), ου ἰμ6 τοβδᾶ ἴο ΟΡΟΪΐβ. Τὶς 
ΡΪδοα τησεὶ ποί θ6 οοῃίουπαρά πι} ἐμ6 Βοζοὶς ἴῃ 
Ἐπὸ Το οὗ ΨΦυάδῃ, γβοτο (6 Οδηδδηϊίεβ δηᾶ 
ῬΡοσ ΣΣίζοα ὑπάοσ {μοὶσ Κἰηρ Αἀοηΐθοζοὶς τγοῖο 
Ῥαοβίθῃ ΕΥ̓͂ Φυάδἢ δηὰ ϑ'ΐχηθοη, Ψυάᾶρ. ἱ. 8, 4. Τῃ 

ἴο 186 βοεραγαίθ τηοηϊίοη οὗἁ Ϊ δηὰ συ- 
ἀδὰ [νογ. 8] ΟἹθυῖσυβ σθσηατῖκ: “(8 Ἷ8 βτηδοῖτα οὔ ἢ 9 
ὥσωοβ (δαὶ [0] οπτϑὰ (89 ἀϊνγίδίοη οὗἨ ἰῃθ Τβγδοὶ θα 

4 [16 ποτὰ ἘΠΟΒ τὴ οσ Σὲ (σοα) ἰ5. ΔΡρΑΓΘΠΕΙ͂Υ δβοχηθ- 
εἰτλθα υϑϑὰ ἴῃ πο ΟἹὰ Τοείδπηθης [π 8 δι: ρου δὲΐνο 9659 
“Ὁ ΤΟΤΥ τοδὶ ογ ΐψἢ,") )8 ἰῃ Ῥβ. χχχυῖ. 1 (6), το [8 
ἨΟΙΑΙΙΥ “τοουπίδίῃ5 οὗ ΕἸ," Ῥβ, ᾿χγυὶ, 16 (16), 1 Βαυμ. 

“ἦν. 16, ογΥ σ ἢ ῬΓΟΡ. υ ((0) 85 'πη Ζ2οη. {{|.8. Βυὲ ἴῃ ἴπ9 
ἕουτωο οϑδθ5 (δ {ττ|ῦ τηϑϑηΐηρς οὕ {πὸ ψογὰ “ Οοα " ἰδ 
οἰνσαυβ Κορί ἴῃ (ἢθ Ἰογορτουπηᾶ, Ποῦ Κἢ ἐπ δα]ϑοξίγαὶ 
ςοποορεοη “ρμτοϑῖ " ποίαν αὐΐδο 98 ἰο ἰ(.---ΤᾺ.] 
{ {Το ΘΟΥΤΏΔῊ 88 ̓ Ποογτϑοῖν 7, ΒΟ σοῖς ἰν αἰ τ πε 

Ἰοσείοα ὃν αἰβδοτγοηξ ν του. ἐΠη6 αἰοσεϊοπεσίοθ ὁ 
Ἵπον, Ἑαϊγθαίση, ἀπά ϑεαίιῃ, 8. υ.--Τὰ.] 

ἱπίο ὕπνο Κίῃραομμβ." 83.666 (ἢ βαηὶθ αἰἱβιϊποίξοη 
Τ.Δ646 ἷπ χυϊὶ. δὅ2; χυἹ][. 16; 2 βγη, 1}. 9 84.; 1}. 
10; ν. 1-8ὅ; χὶχ. 41 βα.; 1 βδι). χχ. 24. Τῇαΐ (89 
ἴαγχθ δῃὰ ΡΟ Θ ΓΗ ἰσῖρθ οὗ Φυάδῃ [88 [86 τοΪδ- 
Εἰν ον βπ14}} πσσροσς (30,000) οΥ̓ τΑΥΤΪΟΥΒ ΟΥΟΣ 
τδρμεν 186 ἼΠΟΟΙ οὗ [δΓγδ6], 18 ἀ6 τ 116 ἴδοί 
1Πδι δ ἰαῦρϑ ραγί οὗ 118 ὑθυυὶ ΟΣ γΔὯ8 ἴῃ 1ῃ6 
βίοη οὔ {6 ῬΙοποο, 88 ἴο 086 ΣΤ ΘΓ Ὁ ἐρορα 
ΙΏΟΓΘ ΟΔΓΘ [δα ἴο 6 ἰδϑῃ, ΠΟΥ {πᾶὶ {π6 ὨοΣίὶ- 
δαδίογῃ Ἰτοηϊογ οὗ (ἢ 6 ΘΟΠΙΓΥ ψ1͵αϑ ἱμγοδίθηθα ὉΥ 
16 Απλπηοηϊίοβ. ΤῊΘ ἰγρθ ὨΏθΟΓΒ 8. Ἔχρ]αἰηρα 
Ὀγ [86 σϑῆθγαὶ ἰ6νυ οὗὨ ἰῆθ ὈΘΟρ]6 (8 βοσί οἵ πι1}}- 
εἴα): ας 9. ΤΊΘ ΤΘβθΘΏρΟΥΒ ἔγοτη «6 068} ἃγΘ 
ΠΟῪ αἰδῃ)θθοα ὙΠ [6 δῆβνγεσ (μδὺ Βο]ρ πουϊὰ 
6 Ὀγουρμὲὶ ἔποπὶ [μ6 ποχὶ ἀδΥ ὈῪ ἐμ {πιο 186 βυῃ 
ἯΓ845 Ποίίεϑί, 8.0 οοηδάοηϊ 18 534] τι} Ὦ18 ΔΥΤΩΥ͂ 
ἴῃ {89 ΡΟΥΤΟΣ οὗ [86 ργορμοίϊο βρίγὶξ, (μὰξτμ6 νὰ 
ὙΠ (του [μ6πὶ Ὀγίηρ, ΠΟΙ. Ἰὰ δββγϑηοθ 
οἵ [Αἰ τ ΒΊςἢ, ἰῃ 8 κτοδῦ πῃ άἀοσίδ Κίηρ, δηιοὶ ραΐοβ 
118 δύσοοββ 88 80 δοοοῃρ ] 8ῃ6α ἴδποί. Θ ΙΠ68560- 
εγ5 του 6 ὈοΒἢ Πα {ῃ9 βαπηθ οομῆάδοποο οἵ ἴδ (ἢ. 
-τ- ν ἐγ. 10. “Το-τοστον," τΠδὲ 18, οὁὴ6 ἀδὺ δῇδσ 
Π6 ΠΠΘΒΒΘΏΡΌΓΒ δὰ τοϊατηρα ἰο ΨΦ4065}. ΤῊ 
ὨΣ οὔ {πο ΨΦ4 ΘΒ ἴ68 ἰο {86 ΑἸηπηοηΐῖθβ τηϊβῖ, 
πο Τῆς ἴο νοῦ. ὃ, μανο 1οα {(Π6 ]αἰΐον ἰο θ6]1ονθ 
(μαὶ ἰμ6 Ὺ ὙΠΒΠ 6 ἴο ἰγοδὺ οὗὨ ἔθυύτωηβ οὐ βγη ογ. 
Τὶ τγὰβ 8. βἰγδαίδροιῃη ψΠ]Οἢ τηδὰθ ὑπὸ Αὐητηοη οβ 
8}} ΕἸ Ἔρτο ἀρθμ τρὶς ας Σ Ἐν ΔΙῸ Οὔετ- 
ῬΟΊΟΟΥ. ΒΌΓΡΓΙΒΘ. Θ ἔλπιο οὗ [6 “τπηογηΐηρ- 
ψαίο "ἢ Ἢ τοῖα 8 ἰο 6 ο᾽οἰοοῖ ἴῃ {Π6 τῃηογηϊης, 
ψἤοη [86 πἰρμὶ ἰβ ἀαγκοσ. ΑΒ αι} ΔΥΓῚΥ Ῥ;88 
ποΐ 8 ἀἰθαϊ ρίεποὰ οΠ6, νυΐϊ ΒΑΒΕΥ ρα πογοα τόμ 
116 ψὙἘΒΟ]6 Ῥθορὶο, 6 οου]Ἱά ΟὨ]Υ ΠΟΡΘ ἴο μαΐῃ 8 
οοπιρὶοΐθ δηὰ ἀθοϊδῖνθ υἱοίοσυ ὉΥ δἰίδοϊκιηρσ [9 
οομδάρηϊ ΑἸητηοηϊίοα ἴῃ ἐποὶν σι ἔγοση ἰμγῸ0 
β᾽ἀ68 ἀυγίηρ [Πμοὴν βουπμαοϑίὶ Β]6 6. Θ ὉΓΙΩΥ, αἰ- 
γ᾽ 64 ἰηῖο τ γοθ 6816 “1ηἴο {Π6 χηΐαβὶ οἵ 
{π6 οϑιαρ᾽ ἤοπὶ ἀϊ Πδγθηΐ ἀϊτοοομβ. ΤῊ υἱοίουγ 
788 ΘΟ] οἷθ “ΟΥ̓ {6 ποδί οὗ {86 ἀλΥ;" [86 6η6- 
ΤΩΥΒ ΔΙΙΩΥ͂ 15. ΟἰἱοΣΥ͂ βοδίίοσοᾶ. “Ὑπὸ στο οὶ 
Ιεῖ ἰοχοίμοσ.)ἢ 
γε. 12-1ὅ, ϑαιῦς τεπευεα οοπβγηναΐξίοη, απ φό- 

πογαΐ τοοοσηίοη, α ξἴπρ.---Ἄ οτ. 12. ΤῊ θο]α ἀοορα 
οὗ ἀρ] νοσβῆοθ, ρουϊοσιηθα ὑπμάθσ (ἢ6 ἱπηπγοάϊαὺθ 
᾿πΡ]96 οὗ ([μ6 ϑρίτίξ ἴσο δθονο αἱ (86 μοβδὰ οὗ 
86 πδίίοῃ, Ἰορὶ πιο 5861 Ὀοίογο 4}1 [βγ8 6] 85 
ἐποὶν ἀοα-Δρροϊηίεὰ αὐτὴ ὦ Τι 8 αὐϊΐ6 ἢ ΚΟΘΡΙΒΗ 
ψίῖ [6 οηἰ υπίαδυα τὶὶῃ τ ΠΣ ἢ Ὰ ἢ,8α ἱπβρὶ 
1π6 ῬΘΟΡΙ6 παῖ {ποὺ τ βῃθα ἰο ρῥυπίβη ἢ ἷ8 οοἢ- 
τοιηρίυουϑ ΟΡΡΟΒΕΙΒ (χ. 27) 1 ἀδαίῃ δ8 ὑγαϊίοσε, 
Το πογάρβ: “381 βῃου]ά τϑῖβῃ ΟΥ̓ΘΣ Ὧ8᾽ δγὸ ἴο 
Ὀ6 ἐδ οἰ ποῦ 88 ἐχοίαπιαξίοτ, ΟΥ ΔΒ φιιεβίϊοτ.---- 
Ψ ον. 18, Ιῃ ἴο {18 ἀριηδηα 8.81}} Δρρθδσβ 
ἴῃ 8 γοῦ ΒΟΌΪον χης. Ηἰἴ8 ποτὶ 18 [}] οἵ λιπιδίο 
Ῥίεῖν ; ἢ6 ΕΘ 186 ΚΙΟΥΥ ἴο αοἂ δ]οῃο, βαγίημ, 
Το-ΔΥ Φο μονὴ δίῃ ντουρηΐ βαϊ ναϊΐου ἰῃ [5- 

το]. ΤΉ Ὑ]ἹΟίΟΥΥ Οὐ Ρ [(ἢΠ6 [06 ἰΒ ἴο Εἷπὶ ποι ηρ 
θυϊΐ ἃ βανϊηρς αεἰ οὗ Οοα ἩΗϊπιδεΐ. ἩΗροταο ΕἾ τὰ- 
56 1 88 β ΠΙΡΙΥ [86 Σηδίγυτηοηί οὗ ἀοα, 'ᾺΪΒ ἷΒ (116 
τουπά (3, “10γ) οὗ (δ0 τεοὐθοίΐοη οὗ δ ἀθ- 
Ι,δηἃ : ΠΟΏΘ Βῃοιυ]ὰ ἀϊο (μαὶ αν, [ἐ 18 ἐπ υἱΐαν- 
806 Οὔογαὶ ἐν ἰογασαβ ἢϊ8 ΘΠ ΘΙΏ 168, ἩΏΏΟΒΘ 
μοί 1ΐ τηῦυδῦ μᾶνθ σοῦ. ΤΠ ΠοσοῦΌΥ δ6 ψαϊποᾶ 
αποίλεν ουὐδίογῳ : 1) ΟΥΟΥ λτηΒ61--θ χοβίσαϊ ηβ 
ἘΣ γ861 ἴῃ 116 Ἔχογοῖβο οἵ 8 τ χῃί, 2) οὐϑὸσ (86 Δῃ- 
εν οὗἩ τμοθὸ ψὰο ἀοιηδηαοά ἱδπαὶ πβίλοθ 6 6Χθ- 
ουϊοά, 8) οΟΥ̓ΟΥ ᾿ΐβ ΤΌΣΟΥ ΟΡΡΟ ΘΒ, ὙΠῸ ΠΟῪ 
ΟἸΘΑΥΪΥ δοο ἐμαὶ ψμΐοι, πον {πΠ6 ἰηθύρηοο οὗ 
ΒΔΌΡΠΥ οοπίοτηρί, {μ6Υ μδὰ ἀουθδίεα, δηὰ 4) οὐ ν 
19 ὙὙ019 Ῥθορίβ, 0 τωυδὶ Βανθ ἰνθοα οαγγιϑὰ 
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δ΄'οηρ ὈῪ Ηἷἶπι οἢ ἴ86 ῥΡδίἢ οὗ Ὠ0Ό]6 τρογα] οοπαασῖ, 
διὰ ᾿Ππρὰ ἀθονα {ὑμοπιβοῖνοθ ἰ0 {μ6 Βοῖρῃϊ οἡ 
ψηϊοῦ 6 βίοοά. ΤὮδ ϑηιμυβίδϑας τοοορηλοη οὗ 
8541 ὈΥ [ἴΠ6 ψΧ}016 Ὡδίϊοη 88 αἰν  Π6 } ἈΡΠΟΙΟΙΟΙ 
ἰεῖηρ νγὰ8 ἰδοίυ! ]γ (1 οοηίγδδί πιὰ χ. 27) οὐπλ- 
ΡΙοἰρά.---  ἐγβ. 14, 186. Το (Π]ονα, ὑηάοσ 88- 
Τη0.6} 5 ἀϊτοοϊίοι, (ἢ 6 ἔογπμδὶ δῃη4 βοϊθιὴῃ γεπεισαὶ 
οΥ ἐδε ζἰπρφάοπι. ῬΑτ 6] ΟΓάΘΓΒ 8 ΔΘΘΟΙΩΌ]Υ͂ οὗ ὑπ 
ῬΘΟΡΙῈ δἱ Οὐσαὶ ἴῃ (6 Ψογάδῃ- δου ; ἴοτα [86 
ΒοΘΏ6 οὗ ΥἹΟΙΟΓΥ (86 ΡΘΟΡΙο, ᾿οὰ Ὁ 54] δῃὰ 84- 
τη 6], χοὸ ἰο ἰδμδὶ λοίν ΤΏ οὐδ]οοῖ οὗ ἴδ ρμ5- 
ἐπογῖηρ 6 ἀθοϊαγοθ ἴο 6 {π6 τεπϑιυαί οὐ ἐλε δῖπρ- 
ἄοπι 11} τοίοσθηοθ ἴο {μ6 οἰεοίίοη οὗ Κιηρ δἱ Μὶ:- 
δῇ, χ. 1786ᾳ. ὙΒαὺ {86 “σϑῆοναδὶ οἵ ἴπθ κίηρ- 
ἄρτι ΤΑΘΒῺΒ τηυδὲ 6 Ἰοατηοὰ ἤγοια ἴΠ6 [0] ον ηρ; 
ποσγὰρ: ΏΘΣΘ δον στδᾶθ 8460] Ἰεπρ Ὀθέοσθ 

Ιαταο].-- ΤῊ ποσὰ 1270 [“τοδάο Κίηρ"] εδῃ- 
ποΐ 6 τοπαογοὰ “Π6Υ αποίπέρα ἷπι," Ὀδοδῦθθ 
1πδὲ ἴθ ποὺ 118 τηϑϑδηΐϊηρ, δηὰ Ὀθοδυβα (Π6 δοῖ οὗ 
δηοίηἰηρ οου]ὰ παν ὕθθη ροσίογπιοα, μοὶ ὈΥ {16 
Ῥθορΐο, Ὀαΐ ον ὈΥ βδιηυοὶ ἰπ [6 πδπλα οὗ 6 8ο- 
γ8}. ΕῸΓ (ἢ6 τοβί, 1 (Πογὸ δα Ὀθθἢ ἃ βοοοηὰ δῃ- 
ΟΙΆΠΒΑ, ἢ που]Ἱὰ, οἡ δοοουπὶ οὗ 15 ἱπιρογίδηοσο, 
αν θθθη ΘΧΡΓΘΘΘΙΥ͂ πλοπιϊοπθά, δ ἴπ αν 8 
(886, 2 βδῃι. ἱϊ. 4: γν. 8. ΤΊ ἰγαπδδου οἵ (μ6 
Βορί.: “αι δηοϊηὐρα 840] 15 οὐνιουβ! ν δὴ ἴῃ- 
ἱογργοίδιίίοη, {ΠΥ δία] ηρ δὶ (Π6 βἰγβῆρθα σχογὰ 

οἵ ἐδ οτἱρίηδὶ (3 )5.}), ΜΠ 1ΟΝ βοοσηθα ἰο οοπίσϑ- 
ἀϊοὶ χ. 17 9ᾳ., 8ηα δἀοριΐηρ, 85 {1:6 Ὀθδῖ 6 ἰοηΐ, 
[Π9 δΒαυρροεί ἄοῃ οὗ ἃ ϑοοοηά δηοϊηϊηρ (ἢ τοίογ- 
ΘΏΟΘ ἰο χ, 1), βανίηρ ἴῃ τϊηα (ἢ 6 ἀου]6 δαοὶηΐς 
ἱπῃρ οὗ Ῥανϊ 4. ΑἹἹ ἐμ οἱμδσ δῃοίϑηϊ ἰγβπαιδιΐομβ 
ἴο! ον (π6 Μαρογοίίς ἰαχί, ϑϑιδγίϊηρ ἔγοια [μ6 υῃ- 
ουηάοα δερυμπιρίίοη {μὲ 8 δηοϊηϊϊηρ 8 ΒΟΙΟ 
Βροίζθῃ οὗ, ΤἬΘηΣ 8 ἩΤΟΠΘΙΥ δύβιθα {μδὺ ΠΟΙ ἰβ 
ἃ πρῃ οὗ αἰ βογοηΐ δι Ποσβῖρ ἰοῦ οἤδρ. χὶ. δηὰ 
χ. 1-16, εἷποθ ἃ ἀοιῦ] βποϊπιίηρ' ἰβ Βαγά]υ βὰΡ- 
ῬοδδΌ]6. [1 ἰδ ἰῃ Σι66 1} αυΐΐα ΒΌΡΡΟΒΑΌ]Ο, βίποα 1ἴ 
ϑεοίυ δ! γ οσουττοα ἴῃ δαν᾽ 8 ολρα, ἱπουρῇ ἰποη 
ῸΓ ἃ ἀοῇῆηϊίε γθᾶβοῦ. Βαὶ ἴπ6 ἰοχὶ ψχῖνθβθ Π0 Βὰ- 
ΡῬοτγί ἰο {18 ΠΡΟ ΠΟ: Ἐὸν [86 ψογὰβ “"1ῃοῦ 
τηϑθ πὶ Κίηρ Ὀοίογο ΖΦ μονα" τ όδη ποίησ 
6]66 (μὴ 186 βοϊθπηῃ δηπουποοιχθηῦ δηὰ ργοθθηΐδ- 
ὕοῃ οἵ 8341] Ὀοίογο {π6 Ὡδίίοη 88 αἱνιη οὶ δἂρ- 
Ροϊηιϊρα ἰκίηρ ἱῺ οοπαραῦθηοθ οὗ {πα ἀἰνὶπο Ἰορὶ- 
τηϑίίοη ρίνθῃ ὃν ἢἷδ ὈΓΠ]δηΐ ἐχρ]οἱἱ δραϊηεὶ (Π6 
Απποηϊίοβ. [δὲ 18 δῦονο βεαἱὰ Ὁγ Ὦγ. Εγά- 
ΤΩΔΠΏ ΠΙΔΥ͂ ΒΕΓΨΘ 880 88 ΒΏΒΥΟΣ ἰὼ ΥἾ 6] Παυθοη 8 
οὐοἰς8] Το ΚΒ Οἡ (118 ραγαρταρῇ. Ηο δο]ὰβ 
{πὲ σΠΔΡ. χὶ. διίδομοβα 1861 Ὡβίῃγα ἢ ἰὸ χ. 16, 
δβίῃοο 8.40] ἴῃ χὶ. 1-11 ἴβ ποῖ Κίηρ, ἰΒοιρῇ ἢ ἱζῆονσβ 
{παῖ ἢ Μ|}} 6, δῃᾷ ἷβ τῆο]6 ργοοθάυγθ οοσσο- 
Βροηάϑ Το Ο ΟΡ ΕΙΣ ὙΠῚ} ὀχδοίηθϑβ ἴο ἔπ ἴοῦ6 
οὗ πηϊηα παίυγα! γ ἱπάυοοα ὈΥ (μ6 εἶμτο χ. 9-12. 
Βυὺ εμ18 18. ΠΟ 688 ἰχσ δοοογάϊηρ ἴὸ {6 ργοϑϑηῖ 
ΔιΤΑηροπλοηΐ οὗ ἴΠ6 ἰοχί. ΤΏΘΓΘ 18 Ὠἰδίογ! Ὁ] τηοὸ- 
{ἰνο ἴον (88 ἀουδ]θ ἀθοϊασβοη 88 Κίηρ, δπὰ ὑπ 6 ΣῸ 
ἷβ ΠΟ Ἔχίθσῃδὶ ουϊάθηοο ἰο δον ἰδ χ.' 17-27 δπὰ 
χὶ. 12.14 δτὸ ἱπιοσροϊδίίομηα.--- ΤῈ. Το “ὀφίοτε 
ἐδε 1ονὰ" (ΟἸοσγίσυβ: “σδ᾽ Πρ οα αΟοα᾽ 8 πδπιοὸ διὰ 
ὉΓΌΠΙΝ βϑοσι ἤοοα ἰο Ηΐπὰ) ᾿ἰπάϊσαίθδβ [Π 6 δβεδϑῆ- 
(ἰαὶ αἱ ττρῆσο ἀμρλη τονε τροἢ δοί εἼΠ} Τὴ ΒΓΟΡΙΆΠΙΑῚ 
εἰοη δά ποίμδρο δὲ ΜῚΣ ΤΑΔΕ ΚΙ ηρ [Π6 τοίσίοια 
αοἱ οὗἉ ἱπδίαϊϊαξίοη, Θ6816 ἃ ψ ΊῈ ἃ ΒΟ] πη οδεγίπς (Ὀ6- 
ἴοτο {μ6 1,.ογὰ), ΕΥ̓͂ σῃῖς 5.40} γὰβ ΌΣΤΩΔΙΥ δά 
ΒΟ ΘΠΔΗἸΥ οομθοογαιρα 
Ασοα-ῖηρ πὶ τοποισοὰ Βοπιαρο δηὰ Ἰοα 
οὗ δου παίίοη, δηα δηοίπον ρ]οάρα ἴὸ ἰγϑαρ 
ἴδο αἰνίὴθ ἰδαν. [τ 18 40} 8 βοϊθθῃβΒἢ ἱἰπδυ- 

ἴο ἢϊ6 οῆοο ὈΥ ἴπ6 ἰην]βῖ0]6 | τυϊϑὰ 

ταιϊϊοη, ΤΏΘ ῥσγονίουβ ἔδοίβ 'π [86 Βἰρβίοσυ οὗ 
ἰβ. 681} ΔΣΘ [86 δβοθῃάϊηρ βίθρα (0 {μ 18 δοσῃο--- 

186 βοϊϑδι:ῆῃ ῃ δοχίππίηρ οὗ 18 σουδὶ τη]ο.-- 
“ ἍΥΒδὶ δὰ θϑοὴ ἄοῃο ἴοσ ὅ838:}} Ὠϊπβοὶ οὐ 186 
ἀδγ οἵ ἷθ δποϊηϊηρ, δὰ ἴον (6 ἔΡῸΡ 6 δὶ [09 
Θἰθσοη οἵ κης ΠΟῪ ἴἰη (Πκ4] ΡΌΡΠοΙΥ 
τοηονοα δὰ οοηβγμοα ἴον (86 ἡ ῃοἷο Κἰράοεω. 
ΒΟΒΊΙΟσ, 88], Ρ. 22. 6 “ροβοθ- οσίρβ᾽ἢ 
ὙΠΟ ὙΌΣ ἀπῇ “θοίογο (86 [τὰ ᾽ἢ οχ- 
ΡΓΟΒΟΘα ἸΟΥ̓ δὰ πταιϊάο Ὀοίογο ἴπῸ 1 οτὰ, 186 

Ἰογία! τοϊδίΐοη οί Ηΐπὶ δηὰ Ηϊ5 
ῬΘΟρΙ6. ΑἸοῃρ τι (Ἀ18 το ρίουβ 5146 οἵὗὅἁ ΤΥ 6 
ςοῃῃθοίοα αὶ τποαὶ τοργοδοηίοα 1.5 Ὠυτηδη 
αἷά6. Τῆι ν͵γ88 οο]ουγαιθα δὲ ΟἾχ8] Ὀγ ἰκῖπρ δὰ 
νμθον ἃ ἰρβναὶ οἵ σγεαὶ ον. Τότ βαπηιθὶ Ρ6Σ- 
ὍΓΙΩΒ {86 ἐησίοη8 οἵὗἁ ργϑεδέ, δηὰ, δ ργορλεί διὰ 
ΤΘῚ, ἷθ τὸ ΤΟΒΙΕΗ 186 ὩΣ τὸ 186 μὰ κῃ 
οβαὶηρ οὗ Οοά, υπάος Τ Ὡξ δῃὰ ρθορὶϑθ 

ΘΑ ΔΙΠΥ͂ δἰαπᾶ, δηὰ ὈΥ ψΐοὶ [Π6 ἵν δΓὸ ἴο ἔόσγῃι 
(16 ἐπαϊθοοϊθ (Πποοσγϑς ΒΥ δηὰ [6] ΟΕ, 
ΜΕ ἰοἢ ἔτοτι ΠΟῪ ΟἿ τουδὶ Ὀ6 110 ἰουπάδεου οὗ [16 
8010 [Ποοσχδίῖο 116. 

ἩἨΙΒΤΟΒΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΤΗΞΟΙΟΘΙΌΟΑΙ, 

βοο (86 Εὐχορϑίίοαὶ Ἴχρ᾽δηδίζοηβ. [Ι͂ἡ δα άϊοι 
186 [Ὁ] Ὡς ΓΟΙΔΆΓΪΚΒ ΤΑΥ͂ Ὀ6 Πη866: 

1. Τῇο ἀθϑροσγ (89 ἱρποιρΐην δηὰ [86 στοδίος 
ἴὴ9 πορὰ οἵ αοα᾽ δ ρΡθορὶ]ο ὑπάον {πΠῸ ἱπγοδίβ οὗ (89 
Ἡμομεδνὰ ἴοθ, 80 τι σἢ (6 ΤΟΤΕ μἰοτίουθ τῶϑ ἐπ6 
οἰΐνογαῃοο, 80 πῃ} Οἢ {116 ΤΟΣ ΟΥ̓ΟΓ Πα] πληρ ἴδ 9 

ταδη  οαίβί!οη οὗ {Π6 ΚΟΣΥ δα δα ΤΑΣ] ο88 οὗ 
(6 οονοηδηί-ἀοα. 6 τγοορίηρ οὗ (6 Ρϑορὶο ἢ 
νἱον οὗ (Π6 ρονγοσ  ϑϑβηθϑα οὐἨ (86 υπυηὶϊρα ὑσῖθοα 
δηὰ οἵ [86 Βοογῃηί}] ῥσὶάθ οἵ (89 Θῆθωυ, εσργοβοθὰ 
δὶ (Π6 β8πὶ0 ἰἰπι6ὸ (86 δυο, ἰϊθηΐ βριγὶὶ ἐπ 
τ ἢ 1Π6Ὺ βουρδί (6 1,ογ᾽ 8 Β6ΙΡ, 88, ἰη ἰῃ6 ἔτωηϑ 
οὔ τΠ6 Φυάχοε, δος ἀοίδοϊζοῃ Δ 1᾿οηδύου ἔγοτα 
Θοά, {Π6Υ̓ ΘΥοσ ἱασηιθᾶ Ροηλίοηίν ἰο ἐμ [τὰ 
τ ΘΠ {861} ΠΟΘ γγ88 

2. 538} Β 681}, ἱῃ δοοογάδῃοο τ} (86 οοοσδαΐου 
ΜΘ Ἰοαὰ ἴο {π6 ἀδιηδηά [ὉΓ ἴῃ Κίηράοχω, δὰ 
ἴῃ δοοοσύδῃοο σι (86 Ὠϊδύοσί 68] το δι οηδ οὗ {86 
ῬΘΟΡΙΘ6 ἴο {86 Βυτγουπαϊης μοδίμϑη πδίϊοηβ, 88 8 
ποαγν οοθ. Απά βὸ 86 Ῥγοϊυὰθ ἰὸ μἷβ δβδαυσωρ- 
ἴοῃ οἵ {86 χονογηπηθηὶ δηὰ ἢΐβ ρ]1ς βοϊοιῃ 
οοπττηδίάοῃ δ8 ἰσίησ οὗ ἴαγδοὶ ἴδ {18 τ 1] Υγ 
ἀθοὰ, σβοϑο (δποοογαίῖο αἰρτ ἤοδῆοο ἰδ ἱπάϊοδίρα 
Ὀγ 186 ποῖ, ἐμαὶ 18 ϑοῦγοδ δὰ οτἱ βίῃ ͵8 δδ:ὰ ἰο 6 
[6 Ἰαγίησ ΠοΙὰ δηὰ Β]Πηρ οὗ 86} Ὀγ [6 ῬΟΤΤΟΣ 
οὗ [6 βριγῖιϊ οὗ αἀοα (νογ. 6). ΕῸΡ ἴθ π}}} 
σοῦ οὗ [86 ἰμοοοτδῦο ταις εχ ὈῈ βδῃοι 

ἰάοα, δοοοιῃρ  δμοὰ ὈΥ ἀἰτθοῦν ΓΠγουρἢ 
ἤπιε ϑρίσι,, ἴῃ οὐάογ (Πμδὲ {πΠ6 ουΐεῦ δῃὰ 1πΏοΓ οοῦ- 
αἱοτϑ οὗ [π6 ἔδυί μοῦ ἀονοϊορηθηὶ οὗ [86 {πθοο- 
ΓΆΟΥ 'ἰπ [ογβϑοὶ ἸΏΔΥ ὃ6 βοουγοα. 

8. ΤΏ “ οοπΐηρ οὗ ὑμο ϑρί τὶ οὗ αοα᾽ οἡ 856} 
(νον. 6), δῃὰ οὐ ἰμ6 ογρβῆβ οἵ ὑπὸ {ΠπΠΘΟΟΓΔΟΥ͂ ρΘῃ6- 
ΓΆΪΥ, ἰ6 ποί ἰο Ὀ6 γο 1 σϑὰ ᾿πΐο δὴ 1 θη δὶ ἐγ ης 
οὗ (μεὶν δρὶ τἰΐυ4] 116, δὰ ἀρ] Δίηρ οἵ {μϑηλθεῖ νοθ 
ἴο πογάβ δηὰ ἀδοϑὰβ ἰῇ ὑπὸ βοσυῖοα οὗ αοά, Ὀαΐ 
τχσδὶ Β6 μ6]ὰ ἰο Ὀ6 ἃ τϑϑὶ, βα ρεγῃδίιγαὶ θη σαποθ 
οὔ ἴῃ ϑρί τὺ οὗ Οοἄ ἰηῦο {μοῖρ ἱποσ 116, ΤΉ Ϊ6, 
ΒΟΤΘΡΟΣ, 8 δοοοι ] βηϑαὰ ἤθσθ (νογβ. δ, 6) δὲ ἴῃ 
χ. 10, ποῖ πιοῦν 8 οχίργηδὶ, Ὡδίαγαὶ οοσδαΐοι 
δηά Βυπιδη ἰπδιγαπιοηίδ! ἐγ. ΤῊΘ Βριδιὶ οὗ αοά 
δάνδῃποοθ δοηρ ἐδ 6 Ἀδίἢ πιατκοὰ ουΐ ὈῪ {86 αἰ γηθ 

ΟΠ. 
4. ΤΏΘΓΟ ἰβ ἃ ΒοΙῪ αἀπρερ, Ἰυσ βοὰ Ὀεδίογο Οοά, 

Εἶτα ἐμαὶ το βοζο βδι} (νον. 6). [18 οὐ κὶπ 8 
(λ6 ϑρί τι ἔγολ δῦουϑ, βοθθ βδπλο Κη ά]οα ἰδ; 15 
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οὐὐοσὲ ἰδ [86 Ῥόνγαὺ οἵ ἴῃ, [86 βδιηθ δηὰ ἴφῃο-} (γεσ. 9). 6) ΗΪ8 ἰηδυείσυ δηᾷὰ οἴοβθ δρρὶλοδίΐοι 
ΤΥΙΗΥ͂ ἰηἢϊοῖοὰ οὐ Αοα᾽ Β ̓ΘΟρΡΙΘ δηὰ ἤϑπιθ, ἴπ 6 ἴΛὸ (μἷβ Ὀυβίποδθ (γοσβ. 8, 11). 7) Ηἱΐθ δβυο- 
Θροῖθ8 οὔ ἀοα ; δ δἷτα 8 (6 Βοῦοῦ οὗ ἀοἀἂ δηὰ 
116 ΤΠ όσδηοα οὗ ἴμ6 οηάδ οὗ Ηἰδ Κἰησάοαιι. 

δ. 1 ε ψ' λα ϑρισῖ! οὐἹ αοὐ, πο Α]]οὰ 
δῃὰ ᾿πρ6]}]οὰ 850} βῃονθὰ ἱἰδε]ΐ, ἴῃ 118 ἀρὸι Τὸ 
μοηβῖνο, ροποίγδ προ ΡΟΥΤΟΙ ΟΥ̓ΘΣ 8.6 ὨΔΙΊΟΠΑΙ [1{6, 
ὈΥ (86 ἱποίοϊὰ οἥεεῖ, πῃ ϊο γα ἀϑοίηϊνθ [Ὁ (6 
τοὶ )οἰπὲ δοϊίοη οὗ Κἰηρ δηά Ῥρορβἶθ, δηα δἰθὸ .}}} 
οἵ ἰγρῖς8] τηθδηΐϊηρ ἴὸσ [μον ἢ 0]6 Ὠϊδίοσν 88 ρθο- 
ΡΪ6 οἵ Θοἀ: ἐδε [ραν ῳ ἰδλα 1,οτὰ ἴῃ ἰμ6 τοεἰαιίου οὗ 
ἰῃ6 ΡΘΟΡΙΘ ἴο τμοὶν δὐμς δηὰ ἐδ υπὲῤν οὗ (Βοὶγν α1- 
[εγοηΐ ρμασγίβ (“1 μ6 ρϑορὶο ποηΐ οὔ 88 ὁῃ6 τωδῃ ᾽) ; 
186 ἱπηδτγτηοβί, ἱμ6 και οὗ Φεβονδῇ, νᾶ (ἢ: 6 βου Γοθ 
οἵ (δεῖν οοπ)ποίίοη (0 ἃ ὅστα ὑη1ὦὕ. Τὸ ἅνακθῃ 
διὰ πουγίβῃ {Π6 [εαν οὐ αοὦ ἴῃ (Π8 ΡΘΟΡΙΘ ὈΥ̓͂ ΘΏ6Γ- 
ξοϊς, ἀϊνὶ ο]γ-συἀοα χονογηηθηῖ, Δηἀ ἰο βοὶ (ῃ6 
ῬΘΟΡΙΟ αδ ὁπὲ πιαπ ἰῃ ἱποὶγ (πθοοσγϑίῖς ἔθ] υβὶ 
ΟΥ̓ΟΓ δραΐπεὶ [Π6 ΠοδΙΠ ΘΠ ΡΘΟΡΪΘ6Β 88 ἱμθ Ῥθορὶθ ὁ 
(86 [,οτὰ, νδ8 (6 ἰδδὶς δῃὰ οδ ]τηρ οὗ 89 [Πθο- 
οἴδίίς ΠπομΆσοῦυ. ὙΤθοθο {πὸ δἰπὶβ οοηίδίη ἴῃ 6 

οΥ Θοά. 
Μαιϊ. χχὶ!. 37-40.. Ὦσδαϊ. νἱ. δ βᾳ. ; [χυὺ. χὶχ. 18. 

β. Βοη δδυϊ, δἱ μἷὶβ οἱϑοίζοῃ δ Κίηρ δῃὰ {ῃ9 
Ῥατ Δ] ἢ χορ πὸ τοοοϊνοά, τηδἰηἰδϊηοὰ 
Ἰ]ΘΏΟΟ νυδάμ δι Ἢ ΒΟΟΣΏΪΙΙ ΘΠΘΙΏ168 8π4 ργδοϊ ρα 
βε ἀθηΐδὶ ἰῃ ἀασϊοίμοδα δὰ ρϑίθῃοα, [6 Ῥοὺ- 
ἰοιτηοα (ον Σ διζαϊ παὶ ὑμ6 ἀοιηδηά ἰο ν]δὶῦ ἀθβοσυϑα 

Ἰδῃτηθηΐ οὐ [Π6 ἀοβρίβοσῃ οἵ {πὸ 1,οτὰ ΒΒ Αποϊηύ- 
64) υπάογ (μ6 χυϊάδηοο οὗ ἀοὐ᾽Β βρίτιϊ δὴ δοὶ οὗ 
ἰουε ἰο Ἐν ρας, ἱδιδπὲ {δ εΞ νὴ ὈΏΡΟΠἰΒῃ 64, δηά 
βοϊπρ δαάβ (6 ἀδιγδηὰ ἰο γἱαὶΐ βίγιοῦ Ἰυβάοθ οῃ 
(δοὰ ὈΥ ροϊηπρ ἴο [80 Δα βδὶ γαίΐοη 
πβογοΐη Οοα μαὰ [π8ὲ σουοϑδὶοὰ ΗΒ] (0 {86 
πῆοὶς πϑδίΐοη. Α ργοϊυάθ οὗ (ῃς9 ἀροδίξιοη οἵ 

ἴῃ, τη ΓΟ Ὁ] Ἰονο, ΒΟ ὅπ 68 ἐ8 μων μέπιονμ 
ἰπ ἴῃς Νονν Τοϑίδεηθηϊ δοοογαϊηρ ἴο (μ6 τογὰ οὗ 
()6 [ογὰ (Μϑίΐξ, ν. 44), διὰ ἰῃγουρῃ (πὲ ϑρίγὰ 
πποὰ αῦονεο ([ὐκο ἰχ. δδ), δπὰ 88 186 στουπά ἴῃ 

ἐδ οὗ ἰδ)6 πιοσοα] ἰονο οὗ αοἀ 
Κα νἱ. 856). 

ἩΟΜΙΠΙΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΕΒΑΟΤΊΟΑΙ,. 

γε. 1-11, Οἡ δαί ἐλε λεῖρ «πὰ ἀεϊζ- 
ϑεέγαῆος οἵ α ἐπι ἐπι οὗ στεαΐ ἀμ 1 
ΤΟΥ τηπδὶ ἢ ἐμοῖς νοΐοθβ ΣΡ] ΟΥΙ ΡΥ (0 
(νον. 4). 2) ΤῆΘ πϑὴ σμοπὶ αοα 88 σαϊβεα Ὁ 
88 (ποῖτ ΒοΙροτα, [Π 6} πιυδί τοοοῖνο ΜΠ} οοηβάθποθ 
δὲ ἰῆ6 1, οΥγὰ Β ἰπδίγηπηθηίβ (γοτθ. δ-7). 8) ΤΉΟΥ 
τοῦδέ δ6 δι )θοοί ἰπ οροάϊθηοο δηᾶ δα οι γ ἴο {86 
τυ ΐ τα ΕἸται ἴμοὰ ὉΥ Οοά. 4) ΤΉΘΥ τουδὶ ὑΪδοα 
ἱβοπιβεῖνοβ ἀπά ον (ἢ αἰδοῖ] πα δπὰ μαϊάδποε οὗ 
ἀοά᾽ε ϑρίτίιιϊ, ἰπ ογάου, α) 1η {τ6 ἔρασ οὗ αοά ἴο 
θ6 ν|ῦ]}}- ]οδδίπρ ἰο ἴπ6 1,οτὰ, δηὰ δ) ἰὴ ἔσὰθ υηϊ(γ 
οὗ ονα ἰο θ6 δβ 016 ΠΆΣι.. 

γέετῖα. 1-ὅ. ἸΡλαξ ἰδ πιραπιέ ὃν (δε γιιεδίϊοπ ἵπ α 
ἐἴαρ᾽8 πιοιμΐ: Ῥλαΐ αὐϊεί, ἐδχο ἐλαὶ ἰλοῳ γὐζα ̓ 
1) Α Δι μοσβ ΓΑ ἐμ Ὁ] οδϑεγυαέίοπ, οὗἨ Ηἷβ ῥΘορ θ᾽ 
Νεδὶ δὰ τοὺ. 2) Α Ὀγοίβουβδυτρδί μ᾽ ζιηρ οοπν- 
Ῥαξείοη, ἴοΥ ἰποῖγν ἀἰπίγοθα. 3) Α Κἰηρ᾿Β ΤΡ ΤΙ ΔΏ1- 
Τοῦ τεσσ έποεδ ἴο Π6ΙΡ. 

[ΜΝ τα. 5-11. ΗΈΝΕΥ (α]ίοσο) : ΤῊ βρί γὶΐ δᾶ 
οσπάμεοί οὗ δα! (οοτιρ. σ. 9): 1) Ηΐδ8 Βυμ}1ν--- 
δηοϊηϊοά Κίπρ, μυΐ [Ο]ονίης (μ6 οχοη. 2) Ηἱμ 
ἙΟΠΟΘστι ἴοσ ἢ πρὶ θοτΒ (νοσ. δ). 8) ΗΙἰδβ ζβϑαὶ 
ἴοτ (δὸ εδίβιυ δα δοπου οὗ [πτβοὶ ὐΑ 6). 4) 

ΔΈΟΣ  δηἀ ΡΟΤΟΙ Π6 οχ ὍΡΟΙ [818 
ἡτηροτίδηϊ οοοδείοῃ. δ) ΗΪ8 (118 δηὰ οοπβάθῃοο 

Ο686.---ΤῊ.] 

ἴῃ χρῇ ίθουβ ἀπϑεῦ δρδιηδὶ 8}} {μιαί 19 
Βοβί!]ο ο οα᾽ οπὰ (γογ. 6); 2) [ἢ σὰ ὕϑαν οἵ 
Οοά, ποῖ απύθβ κἰηρ δπά 
ἴοτϑ [86 [οτὰ; 3) [ἢ (ἈΠ μα] 

818 χυϊάδποορ (ΠΟΥ χῖθο ρ 88 ὁπὲ ππαᾶῆ ἀρθὶϊηβί (ἢ 6 
ΘΟΙΏΠΙΟΏ ΘΏΘΙΩΥ, δηα ἴο οἰρ 186 βυβδσιηρ [6}]οὸ τ - 
οἰὔχοηθ {ΥὙοσ. ); 4) ἴῃ οοηδάοηϊς ἰδ: ἢ 1ἢ 
(80 [οὐὰδβ βυρροτί, ψηϊο ἄἀοοα ἠοὶ βιιδσ ἰαἷβ 
ΡΘΟΡΪΘ ἴο θ6 Ρυϊ ἰο Βμδπ)ο (γϑσβ. 8-11). 

γ οι. 8, 9. 71[ε , Το-τπούτοιῦ γε δλαϊὶ δαῦο 
λεῖρ : 1) Α ἐδείϊπιοαν οἱ δείρβω, αοἰΐυε ὈτοΟΙΒΟΤΙΥ͂ 
Ιοσγα; 2) Α ὧδε οὗ ργοπερί, λαδίδπῖπσ ΒΕΙΡ; 8 
Α ὑὐυβιπογίὮΥ αἀδϑιεγαπος οἵ ἰογίππαίο ϑυσοίδδ; 4 
Α δοιζοε οἵ χατοδὶ ἡὸν (“" τω) οϊοϑα ι1γ᾽". 
να. 12-1δ. τῇ ὅαν Ἡόλμε, ἡ] υτοισὴξ ϑ8α» 

υαδδοη ἵπ Ἰδγαδὶ: 1) Α ἡιδύίϊοο-ογν, Ῥσγαϊδιης [80 
Ιοτὰ δ ποποῦ; 2) ἃ τοαγπίπο οτν, τουαϊπάϊηρ οὗ 
Καὶ! ν οὔδηοοβ δαί Ἰογρί νης δηὰ πα μον τὰ 
δῖ ἰονθ; 8) Αἢ αὐαζεπῖπο οτν, ἀοιδηάιηρ (86 
Ῥγοβοηίδιίίοη οὗ ἐλαπζεοβεγῖποα Ὀοίοτο (ἢ 6 τοτὲ ; 4) 
Α ογοινιδ στ, οΑ]]Πἰὴρ ἴο ΡῈ μἰδὰ ἴῃ ἰμ6 τά, 
7. ΒΙΒΘΕΙΗΟΘΕῈΕ: Τλὲ βγϑὲ ξἰποίὶν ἀεοὰ, ΤῊΘ 

ὑπο ὨοὈ]οαὶ οσῃδιηθηΐβ οὗ ἃ βογσυδηΐ οὗ Οοὰ 879 
υπϊϊοὰ ἰὴ 1Ὁ: 1) Βυγηΐηρ, ΠΟΙΥ Ζ68] ἴῃ [86 σϑυ86 
οὗ ἀοἄ δῃηά [δ6 Ὀτοίδγοη ; 2) Οὐγσοβροπάϊηρ μθῃ- 
016 688 ἴῃ ΟΠ 6᾽Β ΟὟΤΏ Οδ1186. 

γο τα. 4-6. βοοττ: Τῃο ογὰ, ἴῃ ρῥγουϊάθῃ 
Ὑ|11 τηαῖκο ΤΑΥ͂ ἴοῦ ἰβοθα ὙΒΟΙΣ Ἦτο μδβ ἀρεῖρτι 
Δηα ΡΓΘΡΑΓΘα [ὉΓ 86 0} 688; ΠΟΤ Βἢ.8}] ΔΩΥ σορϑηΐ 
οἵ ΒυὈΥ παϊπρ ἴῃ ΟὈδουΓΙΥ δηά Ποποϑὶ ἱπάυ8- 
{Υ, ἃ}}} Ηδ 18 ῥ] θαβϑα ἴο 98}} {μ6πὶ ἰογίἢ ; ἴον ῥγὶ ἀθ 
δῃὰ ἱπρδίθηοθ Δ]006 οδ οοῃοϊθαθ, (Πδὲ (6 ΟὨΪΥ͂ 
86 (οἵ ἢ88 Πρηοὰ ἃ σδῃα]6 ἴο ἰθανο ἱΐ ὑπάοσ ἃ 
Ὀυ5}6}].---ΤῈ.] 

γος. 6. ΒΤΑΒΚΕ : ΟΠοῖα! πτϑιὶ ἰβ ππίουθ άθῃ, 
ΟὐμραΓο “ Ηἰκβίουὶοδὶ δηὰ ΤὨθοϊορὶοαὶ," Νο. 4. 
ρὲ 9 Βοιηθίϊπγ68 18 Βοτηθίξμλθβ 8 ἀυΐγ. 1ι 

18 οα]ῖ, Ὀὰὺ Ὠοὺ ἐπηροββὶ 16, ὑο “ Ὀ6 ΔΗΡΤΥ δηθὰ 
βἷη οἱ) (ΕΡἢ. ἱν. 26). Ουὖυν Ἰωοτὰ νὰβ δἱ (ἢ9 
ΒΑΙΩΘ ὑ11π|6 86 μτίονοὰ (Μασῖ 111. δ).-- ΤᾺ. 
5. ΒΟΗΜΙΟ: [0 ἴα 106 ϑρὶτιὶ οὗ Θοὰ δ᾽ομο πὲ 
ὙΓΟΥΚΒ ροορα ἰὴ τλθῃ, ὙΠοῖΠΟΣ ἰη δ οσὰϊ ΟΥ δ 
ΘΣΙΓΔΟΓΟΙΏΔΕΥ ΤΏΒΏΠΘΙ. ἈΙΒΒΕΙΈΟΡῈ: ᾿ ἱἰδουΐ 
(Πϊβ ΖΘ] πῸ δῃοϊηίθα οὔθ ἸΏΔΥ 6 ἰοιμά. ΕῸΡ 
{18 πτοχὰ ν1}} αἰ τᾶγβ πο] ὰ ξρού: “Οαγβοα Ὀ6 ἢθ 
(μδὲ ἀοείῃ {π6 ποῦκ οὗ ἱπ6 1ωογὰ β]ο  1]γ [80 
ΤΠ ον ἴῃ Φ6γ. χν. 10. Ερ. ΑΟὟ,, “ ἀοοοῖυ- 
.11γ,᾿ θαὶ τραγρΐη, “ Ὡρρὶ] Υ," ὑπ] οἢ ὈοὶίοΓ 
ἐπτι 186 ᾿ἰεα ςατν ΜΝνας Σ᾿ --Βυὶ ἴῃ ἔγὰ ἢ σοϑὶ 
8Ιομο 18 ηοὐ γοὶ (19 σίρηϊ ογηδιηθηί οὗ {Π 6 ὙΤΆΥΤΊΟΥΒ 
οὗ ΟἈτῖδί. γ6 ἰἢγ 268], τῃοίμον ἰΐ ἰδ πού Ῥ6Σ- 
Βδρ6 ταϊχοὰ ψῖῖ θοβ δηα Ὀ]οοά, οὐ θυθῇ ῥχγο- 
οοϑάβ δἱἱοροίμβοσ ἔτοτῃ {18 ουηίδϊη : δηα ΚΏΟΝ 
ἐμαὶ Ζϑαὶ ἴογ (μη6 [ογὰδδ οαιθο βῃου α τοὶ ον 
ἔγοτι ΙΏ6ΓῸ σοὶ 8 Ὀ}1}, ἴγοτη 8 ΣπΟΣΘὨΙΆΤΣΥ Θρὰ]- 
Ἰοῃ οὗἨ πδίασβϑὶ οοσηρδδβαίοῃ, Οὐ ἔγοτι Ὀθὶηρ ΟΥ̓ΘΣ- 
οομῖβ ὈΥ̓͂ ἢυτηδῃ αἰδρίοδβασο δηὰ δῆροσ, Νοὶ [86 
εἴσϑηρο στο τῃϊο (Π6 Βοῃβ οὗ Αδῖὸπ ἴοοκ, θυὲ 
{π6 ὅτο ἤοτα [86 ΠΟΙΥ αἰίδσ, (6 βριτιὶ οἵ ἀοἀ--- 
Ια '6 Ιοδτῃ ἰΐ ἔγοιαῃ ὅδ] [---τησϑὶ ΟΥ̓ΟΥΤΩδϑίοσ, 
ἰηθδμιθ, ᾿ΕΡ 6 ὑ8. 

γε εγ. 7. Βετὶ, Βιδίε;: ΤΏΟΥΘ ἃτὸ ὕπο βοσίβ οὗ 
ἔϑθασ. ΟἿ 18 ἃ 8β861ΉΗ8βῃ, σονγασα δοοκίηρ ἴθασ. [ἢ 
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τη ἷβ γὸ δ΄Ὸ σδυϊρ (ΣΡ ΟὈΥΒΟΪγΟ8, δηά ἴὑ ἰἴπὰ β6] 
ἰηϊογοδὲ (μδὲ δχοϊίθβ, δὰ ἰδῇ 18 ῬΓΟΡΘΥΙΎ Βυπίδη 
ἴοαγ. Βαϊ 6 γὸ ἰβ 8180 ἃ ἴϑασ οἱ ἱ86 [ογτὰ, ἰἢθ 
ἴθαν ἰμδὶ ομθ 88 ἴοσ Ηἰ8 βαϊζθ ματα Βμθθν {}.1: 
ἴδδτϑ ἰϑδὲ {86 1οτὰ ἢδ8 ὑθϑὴ χγίθνυοα ὉΠ} Οὐ 
ΟΥ̓́ΤΕ 81η8, ΟΥ (Πο86 οἵ ΟἴΒΟΙΒ, ΟΥ ἰοδῖ 121 ΟΣ Οἰ6.Β 
Ββοι]ὰ ποῦ πᾶν βυββοίθηιΥ ρ]ου θα Ἠΐπι ἰη οὐτ- 
Β6Ι͂ν68.--- ΟἸΒΒΕΙΗΟΕῈ : ΤῊ18 ΘΔ 076 ΙΔ δοροι- 
ΡΙ 68 ἴῃ 186 Ρθορὶθ οἵ ἀαοά, πῃ Β6 18 ἀτίνγθη Ὁ 
ἃ ΠΟΙγ, ΠΟΥ 268]. Τμο ἴδας οὗ αοά ἴο 
ἔτουχ ἶμπλ, δηα [8118 προ 811 ἴο τ βοσὰ ἢθ οοτμοβ. 
ΑΒ 8οοῃ 89 (80 ἴδαρ οἵ ἴ8ο [οτὰ ἀγίνοθ 8 ΔΙΤΩΥ, 
ἃ. ῬΘΟΡΙΘ, ἴο [86 οομβϊοῖ, ἢο ποϑὰ οἵ Ὀθϑίῃρ ὈΠΘΘΒΥ 
85 ἴο ἰλ6 γτοϑυ]ῖ.---Οπο ΟΟΥΤΑΓΟΙ]Υ͂, ΒΌΣΙΥ βο ἴον οὗἉ 
ΟἸσίβί, δίγαϊά οὗ βυ Ὁ Υ πα, ΘΆΒῚΪῪ τα ἶκοβ ἃ Βυπάγοα 
ΟΟΨΆΓΑΒ, [ῸΥ οοὝαγάΪοο ἰ8 οοηίδρίουβ.---Ὗ ον. 12. 
ΒΤΑΒΚΕ: ΑΒ ἰη αοά, βθο 'η Ηΐδβ ἀοραυίΐοθ, ΤΘΓΟΥ͂ 
δὰ ἠυδίλοο βῃουὰ ὍΘ ᾿ΏΒΘΡΑΣΘΌΪΘ; ΒΘΣΘΘΟΘΥΟΓ 
ἀπ686 ὕπο 30 δϑυπάοσ, χονθγημθηΐ (0]]Ογ8 {61 
Ἰηΐίο ἀϊδιγβοίίου, δηὰ οηὰβ ἰῃ συΐῃ."---ΙΒ8ΕῚ,.- 
ἩΟΕῈΈ: δυο ὴ 8 βδυϊηρ (νοσ. 18) ἰβ {π6 ἰδὶγοδὶ 

4 ΓΑ8 δίαγίζο ἢὯ88 Ὀογγουϑα ἐπὶ (Ρραγϑηίν πὶϊπουῦ 
δος οὐ] χη) ποτὰ ἴοὸγ ποτὰ ἴγοῖη ἴῃῇ6 Ἐπμ] ἢ 
ΒίϑηοΡ Ἰ, ὸ αγὸ ποῦ Γο- Υβη δ] αίϑα, Ὀκὺ καἰγϑῃ ἴῃ 9 
ΟΥ αἰ ΏΔ). Αμῃὰ 80 ἰῷ ὨΌΠΘΣΟΙΒ Βυ Ὀϑθαυθηῦ 083598.--κ.] 

οσῃδιμθηΐ οὗ 6001}8 Μλττίοσβ, ΠΠ0Π-Πἰἶχθ ΖΘ 8] ἀραϊπαὶ 
186 οῃϑσαΐοθβ οὗ Οοά, δραϊηβὶ εἰ δηὰ 41} 118 ουΐ- 
ὈΓΘΆΙΚΒ, ἃ ἰϑσαθ-11ἰκ6 αἀἰβροδιἔοη ἰοντγαγάβ παϊνι 8] 
ΒΙΠΠΘΓΙΒ, ἴῸΓ [ΒΟΥ 81:6 ποὶ (0 6 ἀρεδιγογοὰ, Ραΐϊ ἴο 
θ6 βαυϑὰ {βγουμὴ (6 βδιιθ βαϊ νδίϊοῃ δὶ μ88 
116 ο οὔχ ἰοΐ.---ΒΕΒΙΕΝΒ. ΒΙΒΙΕ: δ} 5 δῃ.- 
ΒΥ͂ΓΟΣ ἰῃβίσχαοίΒ (6 ῬΘΟΡΙΘ ἱπ ἔνγο ὑμῖηρβ δὶ οσιοα: 
ἘΡΡ ΤΕ ἯΘ πηι Ὠοΐ ΔΒΟΥΌ6 ὙἹΟΐΟΤΥ ἴο ππαπ, Ὀαὶ 
ἴο Σ Βροομάϊΐυ, παῖ τὸ τηυδὶ μοί Ὀ6 ἴοο βιυῆ 
ἰῃ Ἰυάρίηρς ἰλοθα πὸ ἰδσουρ ἱρπούϑδηοθ πδᾶνθ 
τοὐοθοίοα οὐ β ἐν γνηνάν δὰ (μαὺ (Π6 Βαϊ νδξίου 
ποι (ὐοα 88, ἰῃ 80 ρίογίουβ ἃ ἸΔΠΠΘΥ, σίνθα 
ἴο [δἀγβϑο], πουϊά Β6 ΤΑΙ ΠΥ Θηουρῇ ἴο Ὀτὶπ ὕδοκ 
ἀσαΐη ἰμο86 γ͵ῃλὸ δᾶνε ψδηάσγοα ἅνγαγ.---ἀοά νΥ11]8 
ποί {86 ἀφβίῃ οἵ [86 Β' που, εἰσ. Εχοδβεῖνο βέγὶοῖ- 
ὯΘΒΒ ΓΑΙΒΘΙ ΣΘΡΘΙΒ Β' ΠΏΘΓΒ, [π8ὴ Ὀτίηρβ ἔπθτὰ σῖσμὲ 
δααΐη.---ὕογθ. 14, 16. ΟΒΑΜΕΒ: Τῆο δεοδὲ Ὀοπά 
Ὀείτθοῃ δυϊβογι θ8 δῃα βυ )οοίβ 18 ἰμαὶ 1ΠμῸῪ 
ἰπίομα ἴο Ὀ6 παΐυδ}} Υ ΤᾺΣ ΓΠ ].--- ΠΙΕΒΕΤ ΉΗΟΕῈ : 
ὝΒοΩ οὔθ ἀοδβ ϑνϑθῃ βοιῃθίἰηρ τοδὶ (ὉΣ 18 
Ιοτὰ, δηὰ ἀοοθ ποὶ βῆσίηὶς ἴσομλ τυ οἢ ἴἰοἱ}] δᾶ 
ἰγοῦ 0 ]6 (ῸΣ Ἢ κατ, 8 ἪΡ ἡρατί μέλ δς 1 ΟΣ 
τοδί ἸΟΥ 1 6 ἴογμοίβ ψζϑη ]θηθβθ δὴ 1ΘΏΟΘ 
ἠλμε ὦ μ πο ρἤ θοῦ, Ὀθοοῦλθθ Ὀσονοκοᾶ δρζαΐϊτσὲ 
τα, Ὀἱζύασ δηὰ 11}-πὰδη πο] 

ΤΙ ϑαηιιοῖ 8 δοΐδηνη, οοποϊ απο Τραπϑαοίίοη, εὐἱδῶ (δ Αεεοηιδὶν Γ ἰδλε ῬΡοορίδ αἱ Οἴἶραὶ. 

ΟἜΑΡΤΕΒ ΧΙ]. 1-25. 

1. ΑΝ ββδιηυοὶ βαϊα ὑπο 811] [βγϑοὶ, Βοβοὶ]α 1 αν Βοδυκοηθα ὑπο γοῦγ γοΐοθ ἴπ 
2 81] ἰμαί "ῷ 8814 υηὐο τΏ6, 8η4 Πᾶῦθ ᾿Ω866 ἃ ΚΙΏρ᾽ ΟΥΘΡ γου. 

Κίηρ νὰ 

ἀδοοά υηΐο {818 

Αμὰ υοῦ, Ὀ6δο0]ά, 9 
Κοίῃ Ὀοΐοσθ γου, δῃά 1 δῃλ ο]α δῃᾷὰ γσγδυ-βοδαοα,} δηα ὈθΒο] ἃ, ΤΥ Θοῦβ 

[πΥ ΒΟΏ5, Ὀ68ο]ά, ΕἸ] 8ῚΘ ΜΠ γοὰ, 8η4 1 ἤδνθ ἩδΙΚοα Ὀοίοσθ γοῦ ἴγοτι τηΥ͂ 
8 οὶ 8Υ. ΒΘΒΟ]ά, ποθ 1 δὼ. ΥὙΥ̓Π6885 αρϑίηδβί πὶ Ὀοίοσο ἐδ 

Τοτὰ [96 Βον 88} δῃὰ Ὀδίοσθ ἢἷ8 Αμποϊηϊθα : ψῇοθθ οχ πᾶν 1 δίκθῃ ῦ ΟΥ, τ ΟθΘ 8.88 
ἢδνο ἴδ Κοὴ ἢ οὐ, σοι δᾶγο 1 ἀοίγαυαοα ἢ στ μδῦθ 1 ΟΡργϑϑβοα ἢ οἵσ,, οὗ τ οθϑ 
Βαπα ΒαυθῚ γοοοϊνοὰ απ [4] Ὀγῖρο ἰο ὈΠΠπΔ τηΐμθ ΟΥ̓ΘΘ ΘΟΓΟΝΙ πα 1 ψ1Π 

4 γοβίοτσϑ Ὁ γου. Αμὰ {Π6Υ βαιά, Τβου μαϑὲ ποί ἀοέγαυάοα 8, ΠΟΥ ΟΡργθϑθβοα ὑβ, ποὶ- 
δ 86Ρ ἢαϑβί ἑβοὰ δίκϑη δυρῃηΐ οὗἉ ΔΩΥ τῶϑῃ ΒΒ βδηὰ, Απὰ μο βαϊ υπίο 6, Το Γ,οτὰ 

ἴθ [Φϑμονδα 06] τϊζμοθθ δραίηϑί γοῦ, δῃα Ηἷ8 Αποἰηίθα 8 [06] νυ]ΐλιθ88 (18 δύ, {πδὶ 
6 δᾶγνθ ποῖ ἰουμπὰ δυρῇῃϊ [ἢ τὰ 

6 ΓΥ Ιμοδ8 Ὀ6 ἐμ 60]. 
8Δηα. Απὰ ὑδογ" δηβινογοα [5814], Ηδ 18. νϊζησθδα 

ἃ ϑδδιαοὶ βαϊὰ υπίο (ἢ 
[9ομονδ}]" ἰμαὺ [π|0] δάἀνδῃοοά [δρροϊηΐθὰ] 

ΡΪα, αὶ ὦ [οηι. ἰῇ 18] [86 Τιογὰ 
ΟΒ68 8η4ἃ Αδγοῃ, δηὰ (μδὶ [80] 

Ὀτουρῖ γοὺγ ΤἈΓΒΘΓΒ ὑρ ουἱΐ οὗ {μ6 ἰδηὰ οἵ Εργρι! 
1 Νον, ἰμογϑίοσο, [Απὰ πον] βίῃ 8.}}} [βἰδῃὰ [Ὁγ}} ἰδαὶ 1 τῆᾶὺ [δπᾶ 1 ν111] 

ΤΟΆΒΟΣ ΜῚΓΠ γοὺ Ὀοίοσο (86 Ἰωοτὰ [96 Βονδ8}}]" οὗ 411 (86 τἱρῃίθουβ δοὶβ οὗ (μ6 1, ογκὰ 
8 [96 μόνδ}} ποι 9 ἀἰὰ ἰο γοὰ δηὰ ο γοὺσ ἔδίμοιβι ὙΒοὰ 8000 γδ8 οοὴθ 

ΤΈΧΤΟΑΙ, ΑΝ ΘΟΕΑΜΜΑΤΙΟΑΙ, 

3. Γῦοσ. 2. δορὶ. ὙΓΟΏΡΙΥ καθήσομαι, 8.5 17 ἴγοτα ἢ,07)».--ΤΕ. 
8 γον. 8. Οὐ, “ἿΪἢ ἈΤ ὑμθι : βὸ Οδδ]ὰ.: “1 ἢϊὰ σῶν » ἘΣ ἴῃ Ἰαάρτηϑηὺ ἔγοσα εἰτη." βορέ. τοϑὰβ: "8 γταζυχγϑοῖῃ 

(ῬΤΟΌΘΣ τοι ἀϑγίηκ οὗ 23, θαΐ ογϑκ Ὀγὶθο ἢ δηὰ ἃ βδη44] (σϑδαΐτς Ὁ»), ἰπείοδα οὗ ὈΝΡΝ), ΔΗΒΉΎΟΘΥ δραίη σὲ ᾿ «2 Ὡὸ 
ΤΏΘ, 6 οἷς. 8.0 ἴῃ Βίν. χὶνὶ. 190. Ψα]ρ, : ΚΙ π|ι}} ἀοαρίδϑο δὲ ᾿ο- δ γ." βυσ. δῃὰ ΟΠ] ά. βῃρροτε θ᾽. ΤῊ δ ἔπιδοσ.-. 
ἴοι ἴῃ 
ΔΟΡχον αἰθὰ ΗθΌ. ἰοχί.---ΤῈ.] 

8 [Υθσ. δ. Ηϑῦ. 18 βίη. Βυὺ β6 
ΤΏΒΥ ὮΔΥΘ ὈΘΘῊ ἰδ] ΘῺ 88 8 δίῃ. σοἸ] οι γο.--- ΤᾺ. 

6 ϑ8θρῖ, οὗ [Π8 ΘΑΒΥ͂ “ΔΏΒΎΘΥ "16 δαδρίοίουδ, δηὰ ἐῃ6 “ 8δ6η) 81" ἰδ ασὰ, [ἐ δϑϑίηϑ Ὀδίοσ ἰὸ σοιδίη ἰὴ 

Δα θον6η4] Υ885. δπὰ ΗἨθΡ. ΜΒΆ8Β. ρὶα.; (869 δυῦθος ἰβ “6 Ῥϑορῖθ," πῆϊο ἢ 

γον. 6, βορί,: “ΦοΠούδῃ Ὀ6 ἩΪ[ηΘ88, ὙΠ. εἴδ.,) ἃ ὨΔίΆΓΑΙ δηὰ βυδρίοϊουδ ἐπδογίίου, δηὰ ποῖ ὨΘΟΘΑΘΒΙΥ. ΚΆ8.071ι. 4 
ἮΔ5 “ ΟΝ ἰ8 αοἀ αἱ οὔθ." 

6 [Ψοσ. 1. Βοριί. 
Ῥσγϑρηδοὺ ΗθΌ. οομδίσαοξίου.--ΤΕᾺ.) 

σἢ. δῆά νυ 88 Η60.--ΤῈ. 
ἰῃδογίβ: “δῃῶ 1 π|}} 00}} γου;,᾽" 16} πλαῖςθ8 ἐῃ 9 δϑηΐίθιηοο ϑϑϑίοσ, αὶ 18 ϑδϑί!Υ δυρρὶ θὰ ἴω ἰμ ὁ 
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[ς8π|6] ἱπίο Εἰωγρί, απ γοὺν ἈΠῈ Β ογδὰ απίο ὑμ6 Ι,ογὰ [96 μον}, μθὴ (89 
Τοτὰ [96 ον} βοηΐ Μοβθθ δῃὰ ἄδγοῃ, ἡ ΒΊΟἢ [δηὰ [Π6Υ] Ὀτουρὴϊ ἔσῃ [οπηιν. ἰοσ 

9 γοὺγ [ἈΪΠ6ΓΒ ουὖΐ οὗ Ῥεγρὶ Δα τηδα6 ἴμθὴλ αὙἾὙ6}} ἴῃ ἐμ 8 Ρ]δοθ. ᾿ἀπὰ ψβθῃ [οηιὶ. 
γΠ 8.6} ΠΟΥ ἔογχαὺῦ ἔμ0 τὰ [96 ον 8}} ὑμοῖν Οοά, [π8. 8847 δ6 βο]α ὑβϑηὶ ἰηΐο 89 
μη οὗ δίβογβ, οδρίαίϊη οὗ [86 Βοβί οὗ ΡἾ δῃα Ἰηἴΐο (6 Βαμα οὗ [μ6 ῬΒΙΠΪδυΐποῦ, 

10 δῃὰ ἱπίο {86 μδπὰ οὗ ἰδ Κὶπρ' οὗ Μίοδ, διὰ [Π6 0 ουρῃύ δραϊηϑὺ (μθ. Απὰ {ΒΥ 
οτϊοά υπΐο (Π6 1,ογτὰ [9 6Βόνδ}] δὰ βαϊα, ΥΥ 6 ανο βἰπῃηραά, Ὀθοϑιβο γγχὸ δύο ΌΤΒδ γθη 
186 1ωοτὰ [96 Βονδ}}, δῃὰ δυο βοσνοὰ Βδβ)πὶ δπὰ αβηίδγοίιι ; Ὀυΐ [8η4] ΠΟῪ 

11 ἀοὶῖνογ υ8β ουὖὐ οὗ (80 μαπά οὗ ΟΣ Θῃοθιΐθθ, δηὰ τὸ ψὶ}} βοῦν ἰθθ. Αμὰ {πὸ Τοσὰ 
[9 6Βονϑ] βοΐ Φογαῦῦδαὶ, δηὰ Βοάδη, δπὰ Φορμίμδῃ, δὰ ββδιαθὶ,"} δπὰ ἀο] νογοὰ 

12 γοῦ ουῦ οὗ (Π6 Βαπα οὗ ΥΟῸΣ ΘΏΘΙΔΪ6Β ΟἹ ΘΥ̓ΘΕΥ͂ 5146, δηἃ γὰὺ ἀπ6]]οα βαίθ. Απὰ 
ΜΘ γὁ 58} ἴπδὶ ΝΑΒΔ8ἢ (16 Κίῃρ οὗ (Π6 ΟΠ] άτθη οὗἨ Αὐησηοι οδῖὴθ δραϊῃβὶ γοῦ, 
Υ9 881 υπΐο τη6, ΝΑγ, θυΐ 8 Κίηρ 8881} τοῖβῃ ΟΥ̓ ὕ8, πο ἰμ6 Τοστὰ [96 ΒουΔ}} 
γοῦν (οα γγὰ8 γοὺγ Κίηρ,. 

18 Νοῦν, [Βογαίοτο, ΓΑὐὰ, ΠΟῪ} Ὀ6}0]4 ἰδο Κίηρ σι βοτὰ γθ ᾶνθ οβόβοη, απὰ [οπι. απα] 
ΠΟΙ γ8 δΑγΘ ἀοδγοα [ἀοπηδηα 64) 9 δηαὰ ὈΘμο]ά, ἐμ 1,οτὰ [6 μον} δαί βοῖ ἃ 

14 κΚιηρ ονὸσ γοὺῦ. [1 γο Ν1}} ἴδαν "6 τὰ [99Βον8}}, ἀπ βεσνο Εἷπη, δἀπὰ ΟΌΘΥ ἢΪἷ8 
γοΐοθ, δῃηὰ ποὶ τοῦθ] ἀραιηδὶ [16 οοταχηδησιτηθηὶῦ οὗ ἐἰδ9 [μογὰ [96 ΒΟΥ 8}}, μθη 8}}4]} 
[οπι. [6 58}4]], ἦι. 84 θοΐῃ γὸ δῃα 4]80 [οηϊ. 8180] (86 Κίῃρ {μδ΄ τοῖρῃθί ἢ ΟΥΟΥ 
γοῦ [ἐπϑ. Μ11}}] Θομ 06 [0] οστηρ [[Ὁ]100}] (μ6 Τωοσὰ [96 ον 8} γοὺγ , τυοἰ .}9 

10 Βυὶ τ γο ψ1}} ποῦ ΟὈΘΥ͂ [80 γοῖϊοθ οὗ 189 [ογὰ [Φοβονδ], Ὀαΐ τοῦθ] ἀραϊηδί [80 
οοἸδηἀτηθηΐ οὗ [Π6 ὑρτὰ [9268 ον δ], (Πθἢ 8881} πΠ6 πὰ οὗ 186 Τοτὰ ἢ] δῇονδῇ 

10 06 ἀραϊοβί γοῦ, 88 Ὁ 88 κα δηκτυ γοὺυγ ΤΑ μου. ΝΟΥ͂, ἱΒογοΐοσο, [πᾶ πον] βίδῃ 
17 δῃὰ 5866 ὑμ18  τΐηρ, πίοι [86 Τοτὰ [96 ΠΌΟΥ8}}} Ὑ11] 4ο ὈΘΙΌΤΘ γοὺγ ογθβ. [8 

ἷς οί ψμοδὶ ἤμεταὶ ἰο ἀΔΥ7) 1 ψ}}} 0411 υπίο (80 ἴωοτὰ [Φ6ῃονδ}, δηαὰ Π6 8}}81] 
[π|}}] βου ἐπυ πον δηα σαίη; ἰμδὺ γ0 τι ρογοοεῖν [Κη0] δῃὰ 866. ἰδαῦ γοῦν 
ΜΙ ΟΚΘαΏΘΒΒ 18 ζτοδῦ τ Ὦ1Οἢ γο ἢανθ ἀοηθ ἴῃ [Π9 β'ρῃΐ [6γ68] οὗἨ (86 1ωογὰ [ΨΦ6Βονδ}] 

18 ἴῃ δϑϊσϊηρ γοῦ ἃ Κίηγ. ὅο [Α1}Ὰ] βαπιιοὶ ο8]]οὰ υπίο ἰδ6 Ιμογτὰ [Φ6 μον 8}}}, δηα (6 
Ιογὰ [Φοδθονδῃ] βοηΐ ἐπ υπάου πὰ σϑῖμ {Πδὶ αἀδΔΥ ; δῃὰ 81] [16 ΡΘΟρΡ]6 στ ΔΙ ἔδαγοά 
{86 τὰ [ΨΦοΒοΥΔ}1} δηα βϑιιαοὶ. 

1. Απά 8] {δ ρϑορὶϑ βαϊὰ υπίο βδιηυϑὶ, ῬΥΑΥ ὉΣ (ΠΥ βοσυδηΐίβ υπίο {πὸ 1,οτὰ 
[96 ον 8}} ὑΒγ Ὁοά ὑμαὺ γὸ ἀϊ6 ποῖ; [Ὁ γὸ ἢδνο δα ἀρὰ υπίο 811 ΟἿΓ 5108 ἐλὶθ ου]!, 

20 ἴο αδϑκ υϑ ἃ Κίὴηρ. Αμπᾶ ϑδϑῃο)] βδ]α υπΐο [6 ρθορὶε, ΕἾΘΑΡ ποῖ. Ὑο δᾶνθ ἀοῃθ 81] 
(818 ψ] ΚΟ Ώ688 ; γοῦ ἰΌγχη Ὠοὺ 85146 ἔσομαι 10] (μ6 Τοτὰ [οθονδ ἢ}, θυ ΒΟΥγΘ 

21 6 [τὰ [Φόβον] 1 811} γουγ Βοατί ; Απα ἰυγ γθ ποί 88146, ἴοτ᾽Σ ἑλθη δλοιμά 
γ6 φο [οπι. ἴου {Ἀθη ββου]ὰ γ9 ρῸ] δῇζθν νδίῃ (μ᾽ ηρθ, τ ΒΙΟὮ οαμποί [0 ΠΟΥ] ὈΓΟΒὺ ΠΟΥ 

22 ἀ6] 1 γοῦ, ΤῸ. (ΠΟῪ τὸ ναΐβ. ΕῸΣ {π0 Τοτὰ [96 Βόν8}}} {111 ποῖ ἔΌγβακο 818 60 }]6 
[0 ἷθ σγοδῦ ὩΒΙΩΘ᾽Β 88 Κ6; Ὀοοϑῦβο 10 Ὠαίῃ ρῥ᾽θαβθοὰ ἰ86 1οτὰ [Φε μον }} (0 τηδῖζθ 

28 γου 18 ρΡθορὶθ. Μοσϑουϑῦ [07}. ΤΏΟΓΘΟΥ͂ΘΓ] 88 [ὉΓ Πη0 [ὑη8. 8150], Οοα ἔογἱα {π 1 
Ββου]ὰ [οηι. Θοἀ Τοτθ]ὰ ἐμαὶ 1 ββου]ά, ὑπδ. [τ Ὀ6 Ὁ ἔτοτη τὴθ [0] δίῃ δρδϊηδὺ (86 
Ιογὰ [Φοθονυδ] ἴῃ οϑαϑίηρ ἴο ὈΥΑΥ͂ ἴον γοῦ,}δ υΐ 1 Μ1}} ἰβδοῦ γοὰ {πμ6 ψοοὰ διηὰ 

24 ἰδὸ [οπι. [86] τὶσμὺ ταγ."'͵. ΟἾΪγ ἴδαν [00 [τὰ [96 ον 8 }} δηα βεῦνο Ἀΐμὰ ἴῃ συ ἢ 
ἢ 411 γοῦν μοασί ; [0 οομβίαθ [800] ΒΟῪ στοαὶ ἐλίπρϑθ [Ποὺ] ψτθαί]υ} ἢ μα 

25 ἄοπο [στουρ!] ὉΥ γου [οναγβ γοῦ]. Βαῦΐ 1 γθ 8}}]] 8111] [οπι. 8:11] ἀο σψ] Κϑαϊν, 
γα 888}} 6 οοπβυιηοα [ἀοθίγογθα] Ὀοίῃ γ0 δῃά γοὺσ Κίηρ. 

ΦΓνον. 8. ἘΣΤΆΔΠ ἢ Ὡοὲ 80 ΜὸΪ σδῖτοδ ἐδο δροάορία Ὀοκχίῃ ΠοσΘ. Ηδτθ δορί. ἱπποσία: "δηὰ Εμυρὶ Ὠυτη ]οὰ 
[δοπη," τῆ οἢ ἢ85 τησοῇ ἰο γϑοοϊωσαθῃὰ ἐξ. ΒΓ Ὲ ἢδὰ Ὀθθη ἴῃ ἐπθ ογἰἶμδὶ ἴοχί, ἐὺ που] ὍΘ παγὰ ἔο οσχρ)αίῃ 
δον ἰἐ [6}} οὐ. ὙΠ δα ἰζίοιυ οὗὨ “δηὰ ἢ18 Β0}8᾽" δῖον “ 90}84600 ᾽" 18 ὑπ0 βορῖ. 18 ῬΓΟΌΘΔΟΌΙΥ δραγίουβ.---Τὰ. 

ΤΓνγ. 9. ϑορὲ. : “ οδὺ οἵ σδοΐ8 Κίηρς οἵ Αϑοσ," πῆ οὶ δρτθθδ δ ὑῃ9 ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΏ ἰῃ ὐυάβ. ἱν. 2, 1. 80 [89 
ὍΘΙ, ᾿.} 

Ψοτ, 11. βορὲ.: Βασγοῖκ. [π (ἢ . ἐπ ἰδὲ 185: ὨϑοσδὮ, αἰάθομ, Νορῃίβη, βυθοῦ. ῬΣΟΌΔΟΌΪΝ ψὸ 
ἐΒοῦ!ἢ ἀν “ ΒαΓαῖς " ἴοσ “ Βοάβῃ :" Α οἴποσβ 85 ἰὴ [86 ΗθΌὉ. ἰθχι. 866 Εἰχοροίίοαϊ Νοίο8.--ΤΕῈ. 

5 [νογ. 13. Οὐηϊ δα ἰη δορὰ. ΤὮσ οτάοϑν ἰῃ 9 Ηϑδ. ἀοϑα ποῖ βϑϑῖὰ Ὠδίαγαϊ, Ὀὰὺ ΤΩΔῪ τοίου ἰὸ Ἐῃ6 ἔγγο Ῥαῖῃβ ὉΥ 
ψΌ] ἢ ΠΟΥ οδίαίοα τῆ0 Κίης (5 ε χ. δῃὰ χί). ΜΟΙ μδυδϑὴ βυρροβίθ ὑπαὶ [ΠΘΓΘ ἰΒ ΘΓΘ ἃ ἀπρὶοί, 6 Βοββὲ ὑῥσχο- 
τ, τ 18 διυϊπογίεν οὗ τωδῃῦ Δ488, δῃ ὰ ἰὩγοο Ν88. (ϑγσ., νΌΪς., Ατδῦ.}, ἔλθ ἐπδοσγίίου οἵ “διά " Ὀϑίοσθ “ἩΏΟΣΩ γ9 

γὸ ἀοτηδηδοά.""-- 
ΤῸ [Τογ. 14, Οἡ ἰδο Ἰεεεαοφηνα 860 Ἐχοροί. Νοίοθ. ΒῸΣ Η6Ρ. ὈΓΤ, “ Ὀ6." ΟἾδΔ]α. ἱπ Ὑ δέον 8 πο σΕ, 88 

ΠΤ, “Πνο" (σμῖο ἄοδϑ ποῖ Ὦ6]Ρ [ῃ6 τρδίνθσ), Ὀὰς Ρ. ἀο 1μαρκαγαθ᾽ 8 θα, οὗἨ Οοάθχ Βουομ! ἐπίδῃ (ΤᾺΓΚ.) μ88 

ἢ “06 καϊῃοτϑά."-- Τὰ] 
6Γ, 15. Βορί.: “δηὰ Ὡϑὲ γοῦν ἰείηρ,"" τ ἢ δασογαὰβ υὐἢ τοῦ, 14.--- ΤῈ] 

Ἀ. ἴον. 21, Τὴ 32 ἰβ, πίξἢ δ} ἔθ διηοίθῃς γϑ8., ἰο Ὀ6 οὔ θὰ, βζυτ. διὰ Ασγϑὺ. δηὰ Ομδ)ὰ, ἀΐγοσῃθ δ Δ ΕῪ 

ὅτοτη ἐθο πηδδοσγ. ἐδ χί.--- Τ π.] 
Δ ΓΤΩΓ. χ8, Βορί, ἰπδοσίβ: “δηᾶὶ νὴ }}} βοστο ἔδο ],ογά."--Τὰ.] 
Ἡ ἱγέν 2., ΤῊΘ οχωϊβδίοῃ οἵ ἐλ Ασί. ἰῃ 3 [4 βίγσδῃ κοϑ.- -Ἴ.} 



172 ΤΠΕ ΕἸΠΒΤ ΒΟΟΙζ ΟΕ ΒΑΜΌΕΙ, 

ἘΧΈΕΈΟΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΙΤΙΟΑΙ, 

γον. 1. Απᾶ απιθο1 δβαἰᾶ ἴο 811 [5τ89]. 
Τμδὶ ἐδ 7οἰϊοισΐπισ ιοοτὰδ τοετὲ τεαϊΐν δροξεη ὃν δαπιιμεὶ 
16. Ρυὶ Ὀογοπα ἀουδὲ ΒΥ (μο ἀϊτοοῖ ἱπιργϑββίοη οὗ 
᾿ϊαίοσί 8] ἐγσαὶῃ πο (18 παγγαῖῖνθ ἴῃ οδαρ. χὶΐ. 
ΤΆΔ κοθ, δηα ὈΥ {6 Βοπιορθηθ τ οὗ [6 ᾿παῖν 118] 
Ὠϊβίοσί δὶ ἰϑδίαιγοα οὔ (μ15. ρἱοίατο τί (6 Ηϊαίοτ!- 
ΚΕ Ἰοΐατο τ 8 ἴῃ κι ΕΣ 2: 

Οὐεϑολ. ᾿ , 229, ΒΘ"). 
(8115 (18. 8 ἢ μα ἐν ἴῃ 18 Ῥγοθοηΐϊ 
ἴογπλ ἰᾳ ἰῃβογίϑα ΟἿ]Υ Ὁ (86 βακὸ οἵ ἴδ οχ- 
Βογίδιϊοῃβ ἴο Ὀ6 Ραΐ ἰπίο πα θ᾽ 8 ηουίῃ, διὰ ἰδ 
οοοββίοηδὶ ιἱδίογί 68] βἰαίθιηθηίβ οὔ πο δβουπὰ 
ΨΟΙΥ͂ ἀϊβογορδηΐ," δραϊηβὶ τῇ] ἢ τὸ σϑιηδγῖκ : 1) 
{πδὲ (Π6 ᾿ιἰδίογὶ 68] βἰαιθιηθηΐθ ἐῃ ἐπιἷ8 Ρΐθοθ, δ {Π6 
ἐχροαϊίΐοη πὶ' 1 δον, ἀο ῃοὶ δὲ 411 οοῃίσδαϊοι [86 
ἰογοροΐπρ Εἰσίογο 8] δοοουηῖ, δηὰ 2) (μδὶ 1{ ἃ πῦο γα 
ἰηβοσίίου δὰ θϑϑη ἱηίθηἀϑα ἤθγο, ἰἢ ογάογ ἴο ρυὶ 
Θχδοσγίδιίοηβ ἱπίο ϑββδπιιθ}᾽ 5 τιουΐι, ἰξ που] Πᾶνο 
ὈΘΘΩ βἰ ΠΡ]. ἴο χὶνϑ ἰὲ ἰῃ (86 ἴΌγτῃ οἵδ πιοποϊοριθ; 
{μὲ ἰ8, 8 ΘΟ που δα άγοββ οὗ βδηλι6] ἰο (ἢ 6 Ρθο- 
ΡΪ9.-Ὗγο αν Βοσθ, ΠβπΠΊ6 }Υ, ποῖ οὁπε οοῃ(ἐπιουβ 
αἀάγεδε οἷ ϑαταμοὶ, 88 [18 ϑϑοίλοῃ 18 ὑϑι8}}Ύ 68}1οὰ, 
θυΐ 8 ἀϊαίοσιιο, αὶ οΘοηνογβαίίοη ΟΥἩ ἐγαηβδοίοη πίῃ 
16 3 ε: ἴῃ 186 ἀοδβὶ βίσθ. ϑδιιαοὶ 
ἴο 41} [βγϑ6], δῃὰ (067 8 ἴο Εἷπι ΌὈΥ̓͂ [89 πιουτἢ 
οὗ πο ὲγν Θ᾽ ἀ6γ8 (οἷ. νουβ. 8-6, 19, 20), δὰ {ῃ6 ἸΟΠΡῸΓ 
οοπηροοίοα ἀθοϊαγδβίίοηβ οἵ ἐπ ̓ υδϑώμα, (νοτβ. 7-17 
δηὰ 20-26) δ΄θ δι γβοθα ὈΥ ἰΐθεο οο]]οχυΐοβ δά 
δἰϊδομοὰ ἴο ἘΊΡΙΟ ἘΞ Τησυττοσι 8150 ͵θ8 ἐμ ὑπ] ΒΕ ΣΣ δὰ 

ἱσηδίΐου οὗ ἰἐπἷβ ϑϑοίζοῃ δὲ ἃ ἵπς- 
ΜΠΟΙΓΘΌΥ 18 βἰρτὶ ἤοδηοο ἴῃ ἸΧΗ λαάρη [86 Ρῥγο- 
οϑάϊμῃρ δοοουηΐ οὗ 3.80} 8 ρυ ]:ς βοϊθπχη ρῥγοβθηίδ- 
οη ἴο 6 τῆο]6 Ῥϑορὶθ 88 Κίηρ οὗ [β8γ86] ἰδ οὔ- 
βουγοα οὐ σοῃοθ 8] Βαπγμθὶ ἀοθα ποῦ (δίκα ἰΙθᾶνὸ 
οὗ (ἢ6 Ια πῃ οσάδν ἴο ὶι μάταν ἔγοπλ (Π6 ΒΟΘ ἢ 6 
οὔ ρυ  ]]ς ]τἴδ δΔηὰ δοίΐοη ἰπίο 1Π6 το ἐγοιιθηὶ οὗἉ ργὶ- 
γαΐο 116; Π6 ΓΙ Γ ῥγοιϊαΐβοα ἔῃ οοηςπυϑηοθ ποὶ 
ΟἿΪΥ οὗ Ηΐβ ἱῃύογοθαβίοη [ΟΣ (μθπι, θα 4150 οὔ ἷβ ρσο- 
Ῥμοίῖο Δ ΟΥΒ ἴῃ Το ἴο {ῃ6 πο]α ρῬθορὶθ:; ἢθ 
Ῥοίΐηΐβ ΘΧΡΓΘΒΒΙΥ ἴο (π 6 οἰοναίθα ροδϊάοη νος ἢ 
ὙΠ] δεβυτηθ, 88 “ ἴθβοιογ οἵ ἰΠ6 χοοὰ δηὰ σίρε 
ὙΓΆΥ, ΠΟΓΟΔΙ͂ΟΓ, 88 ΠΟΥ͂Τ, ἴουσα γὰβ κί ησ δὰ ρθορΪο.--- 
ἘαΠΕΙΣ δα ἐπι μμοων ῬΓΟΟΘάΌΓΟ, 88 ἷβ πένθος ἐρε 
β τοῦα 88 ἃ τεβισηπαίϊοπ οὗἩἉ οδεοὶ Ὁ 8.6- 
Τηλ6], γγχ8 τλυϑὲ 68}} αἰξοηίίοη 0 μ6 [δοὶ “μβὴ ιορτῆ 
ἴηι νἱ!, 1δ, (δὲ 6 “}πάροὰ [δγϑ8] 8}} (Π6 ἄδγβ οἵ 
18 118, ἀπά ἴο 186 νἹροόγοῦβ ἰηϊοσίογθηοο τιΐος Β6 
Τοροδίϑα!γ ἰου μα ὨΘΟΟΒΒΑ ΡΥ ἀατίπρ' 84} 8 ρονϑτη- 
τηθηῖ. ΟΘΓΔΙΪΥ τθι [Π6 ᾿ποουηΐηρ οὗὨ 86 Κίηρ- 
ἄοαι, πἢΐοῃ ἰῃ6 ῬΘΟΡΪΘ ἀρεϊγοᾶ ᾿πϑύθδά οἵ (μ6 6χ- 
ἰβέϊηρ 7. ρσοθηὶρ (νι. δ, 20) ἰῃ ογάἄοσς ἐμαὶ τῃ9 
Κκῖηρ ταῖρῃς ἱπᾶρθ ἰμ6 Ῥθορ]6 δηὰ ᾿ἰϑδὰ ἰμϑπὶ ἴῃ 
ὙΓ, (ἢ 6 ΟΠ 618] ροαϊοη πίοι βδιηθοὶ δὰ πἰϊ}- 
ογίο οοσυρίοα 88 υᾶρο ἰῃ [βγϑοὶ, τισὶ ἤλνο δα 
80. οπὰ ; δῃὰ (8 δῃηά οἵ ἷβ ῥγορογ Ϊυἀὶ οἷα] οΒἢ 
8016 δηὰ πἰρηοδῖὶ Οὐνόστιοσ οἵ [Ἃδγδθὶ 88 Β6 δ 
Ἀὐποσίο Ὀθθη, ἰ8 {86 ; πὸ ἴου ψῆδὲὶ ἢθ 
ἢμ88. ΠΟΥ͂ 511}} ἴο ΒΔ Ὺ ἴο ἴθ βϑορὶθ. Ηδθ τοιπηβίῃβ 
ὅπ [αεί τ μδὲὶ μ6 πδϑ, (86 ἱρῃοαί ἰιαάρο οἵὁὨ [6γ80] 
δοοογϊΐηρ ἰο {πὸ πὶ}] οἵὗὨ ὈΠῸΣ 086 ΟΥΟΓ- 
βἰχιί δπὰ συϊάδηοθ [86 ἰκἱπράοτηῃ 8180 δίδπαδ ; οὔἧ- 
οἰ (μ6 Ἰοδθγβῃΐρ ἴογ θχύθυτιὶ δηὰ ἰηίθσμιδὶ ρο- 
[τ] αθαῖτβ, ἴὸσ πιο [86 Κἰηράοτῃη τῶ δβίδ- 
Ὀ]18ι6ά, 18. Ὡο ΟὨΘΘΓ ἰῃ δῖ8 πδηᾶβ. ΟἵἨ ἃ τοαϊριδίϊου 
οἵ οβοΘ ποι ΐηρ ἴθ βαϊά, αὶ (ργοοθθάϊηρ' ΟὨΪΥ ἔγοτι 
186 [οὶ ἰμδὶ [86 χονθσῃμμθηὶ 15 πον αίνοη ἰηῖο (ἢ 6 
Βδηάβ οὗ [Π6 κηρ, δηὰ εἷ8 οβῆοΐα] ρονοσημπιθηὶ δο 

ἡυᾶρχθ δ85 ΠΟῪ ΟΟΙΚΌΠΟΟΟΥ ΟΟΠ16 μὰ 8} οῃ!α) ἢθ 
Ῥαδδ68 ἵπ γευΐοιῦ ἠϊδ Ῥγευίοιιδ οἰδοίαὶ ἰὕΐε αα γιιάρε 
(δε 1 ΟΓΥΔΟΥ, ΟΥ̓ΘΡ δρσαϊηδί (μ6 1] 8] πποηὶ μ 
{ΒΘ }Γ ἀθθι 6 [ὉΓ 8 κίησ, ποῖ γγ88 ἃ ἰδοΐι δὶ γχο]θο- 
(ἴου οὗ Ηἷβ οἴδοϊαὶ Τα κορμίν ΘΧΊΘΓΏΔΙ]Υ οοσεαδίοηοὰ 
Ὁγ 186 6γν1} οοπάοὶ οὗ ᾿ϊκ βοηβ (Ὑ11}. 1--7), βο ὁπ η]Υ͂ 
ἰο ἰαϑιγ δηα σδυθο ἰμθῶλ ἴο ὑρθβ γ {πδὶ μ6 μοά 
ἢ]16ἀ Πϊ8 οἶοβ ὈΪΑ ΘΙ ΘΒΗΙΥ διὰ τὶ ὐδουλὶγ. Οἱ 
{18 [0] ον (ν 618. 7-12) (86 σϑῦυκιηρ τεΐεγεηοε ἰο 
ἐμὲ στεαὶ οἵ ἐδε 1,ονὰ,  Βογοὶα ἴῃ 1Π6 ΜΟΥ 
οἵ ΠΙ8 συϊάδῃοσ οὗ [86 Ῥϑορὶο Ηδ δά πιλρπῆ 
Ἡ παρα ἰῃ ἔδοπι, δηα ἰο ἐδδ σιϑέν τεἰαέϊοτ, οὐ ἴπ- 

απὰ Ὶ σγαξίδιμίδ τηΐαι πόδε τὰ ποῖ (μον μβὰ 
Ρἰδοϑὰ {μοσλβϑοῖνοβ ἰο ἰμ18 πεῖν αοάὰ Δ ΡΟ ῚΥ 
(ἰ Ἰοηρίηρ δ δῇ θυ] υ Κίηρ, ὙὮ1ΟΪ τῶ ἃ 
τοὐοοίίοη οἵ Ηἱβ δυϊβου!υ οὐδοῦ ἴθ. [Ι͂ἢ γοΓΕ. 
158-18, δῇοσ δ βοϊθσηῃ δοῃῆγιηδίίοῃ οἵ ἴδ6 ἐμοί, [Πδὶ 
αοὰ ἰδο ω χὰ ἰῃ δοοογσάδησα σι (πδὶ θεῖτο μδὰ 
σῖνθῃ ἰμοῖὰ ἃ κίηρ, πῃ ρονογῆι! πόογάβ, 1 ἢ 810 
δοοοϊηρδηϊοα δὰ δἰσθησίποηοα ΌΥ̓͂ ΔΏ δϑιου ἴῃς 
ἰαίταοῖο. μϑ ἐχλοτί κῖπο απὰ ἐοσείδεν ἐο ἰδὲ 
τ οι, ἰῃ πο ὴ ἐπὶ (αλλ οδεαάΐεηδε ἘΠ 6 7 
ΓΘ ἴἰο ρΡυΐ {ποιθοῖγνοθ, ἰο ἐδδ οὐδὲ απὰ τοοτὰ οὐ ἰλ6 
1ογά. Κιηρ δῃὰ Ἰ6 ἃσὸ ἴο ΡῈ οὐϑαϊθῃξ βυδ- 
Ἰοοῖ οὗ ὑπο ἱηνίβι 016 κἰπσ. ΕἾΠΑΙΪν (0]]οὸτβ (σοτα. 
θ-25) ἃ υὐτὰ οἵ ͵ ϑαπιωοὶ ἴο (6 

ΡΙΘ ΠΟΥ͂, ἴῃ Θομθοαῦθποο οὗ (18 ψαγηληρ δὰ 
ογὔίδυοσυ δάάτοεβ, ΓΟΡΟπίδηνΥ οομίοβαιησ (Β6ῚΓ αἰ ἢ 

ἴῃ ὑποὶν ἀοπιβηα ἰοῦ ἃ Κίηρ, ἴῃ τ] ἢ ἀνθ Βατμν 
δηά ἴῃ ἔγίοηα]ν ἕδη ϊοπ σου (ποι ἰο 'θποθ 
δηὰ (ΑἸ Δ] ηθ886 ἰονγασὰβ ἰδ 1 οτὰ (γοσα. 20, 321), 
ΓΟΙἾδο8. (Πθ πὶ (Π6 1,ΟΥ 8 ζτδοθ δα (1 ἢ Δ] πθθα 
ἵνα 22), δῃ!ἃ ΔΕΒΌΓΕΒ ἔμοτὰ οἵἉ δἷ8 οοη“παΐπρ δοῦν 
ΘΙ] οσβἢ τι [Πθτὰ ἰῃ Ἰηὐογοθθβίοη βηᾷ ἴἢ Ἰηβίσιιο- 
οη ἐπ ἰδ6 γδγ οὗ ἰσυη (νοῦ. 23), δηὰ ἢΠ8}}γ πῖῖὶ 
τοροδίρα δχβογίδοη δηὰᾶ ἱην βοῖβ Ὀθίοσο ἱμοσα 
(86 ὈΪοραὶηρ᾽ Δα μοοα Ρ]θαδϑυσο οἱ ἴμ6 1 τὰ δ]οὴς 

9 [ῬὈΕΣΡΡδοῦ (ἴῃ 
Ζ]εναεὶ. Βιδ.): “Τα ς 18 ΟὯ6 οὗ Π6 δησδι ἰὴ 
{Π6 Ῥοοΐκ, δῃὰ ἱβ ἃ πιοάοὶ οἵ οἰἀ-Ηθῦγον δ]οαθηοο. 
Ὑγογὰβ δηὰ ἰοῆθ βρϑαῖ ἴον ἐμ ἰσὴ δηιαυΐίγ οὗ 
(18 ρίοοο."-Τα.] 
ΤῊ ποόγάβ: Ε66, 1 Βανὸ ϑεαιϊςθηοϑᾶ ἴο γοὺςσ 

σοΐοο ἢ 8411] ᾿μαὶ γὸ δβαϊᾶ ἴο 126 οουγεα 
ΘΧΘΟΙΥ ἰο (86 τογάβ ἰῃ νυ]. 7, 21. βδιπηθοὶ δὲ τῃ9 
ΒΔΠ16 ἰΐπγο ἰθβι 68 ἱπάγθοί νυ ἰο [Π6 ἴδοι ἐπαὶ δὲ 
Πα {μογϑῖῃ ορογϑὰ (ἢ οοτητηδηὰ οἴαοα: “Ηφατῖ- 
6 ἴο [86 ψοΐοο οὗ ἴππὸ ρϑορὶθ᾽᾽ (νυ. 7, 9, 22). Ηΐ 
Ιἰαϊοΐης ἴο (Π6 νοΐοϑ οὗἩ {86 ῥθόρ]θ νγγδϑ θαϑϑραὰ οῃ 
1806 τοροδιϑα ἄϊν!πηο οοσηπηδηα, δηἃ γγ88 δὴ βοΐ οὗ 
βάθη γίηρ οροάϊθηοθ ἴο ἐμ Μ1}] οἵ {π6 1, οτά.--- 
“ἈΑμπὰ 1 πδνὸ πγδάο ἃ Κἰηρ᾽ ρμοϊηὶα ἴο νοσ. 15 α οὗ 
(89 Ρ ἱησ ομαρίοσ.--- ον. 2. Ὁ ΑΙ κοῦ ἴα τὸ 
6 υπὰ ποῖ ΤΊΘΓΘΙΥ οἵ Ἰοβάϊηρ ἴῃ τὰν, Βαϊ 
ἴῃ “9ΘΏΘΓΑΙ οὗ [πο οβὶοϊαὶ ριϊάδηοο δοὰ ρονοσῃ- 
τηθπηΐ οὗ ἴῃ ῬΡθόρ]θ. Τῇ “δηὰ 1 ἱπιγοάυοσβ (ἢ 
οοπῖγασὶ Ὀοΐτοοι (ἢ9 Ηἱ( Πόσο δηά ἰμ6 Νονυυ. Σ 
81 βτονσῃ οἱ δ ἃ ταν θα θα ροϊηία ίο τ. 6 
πΟΓὰβ οὗ (Π6 6] άοτα, υἱϊΐ. δὅ. Α8 ἴ[π6 ρβθορὶϑ ὃν τὸ 
τοῦ ἢ οὗ {ποεῖν οἰ άοσβ ἐπ γο (Δ Κ6 οοοδαίοη ἔγοσῃ ἢ 8 
αρέ ἴο δεῖς ἃ Κίηρ ἴ0Γ (μοπηβοϊνοα, δ0ὺ βϑηλθὶ ΠΟΘ τὸ 
Γαΐου ὑδοῖς ἰὸ 1ϊ, ἰἢ ογάοσ ποί ΟἹ] ἴο μοΐϊμξ ουἱ 
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δὲ τα ἐμοῖς ἀοσθαπὰ τῶϑ ἢ 8116, αἰποο 6 ἴῃ 
[οὶ ὈΥ͂ τοδβϑοῦ οὗ ἢΐβ ἀρὰ οουἹά πο ἸΟΏΞῸΓ Βο]ὰ ἴῃ 
μὲ8 δηὰβ (6 ᾿ῃίογη8 } δηὰ οχίθσηδ] ΘΟΏΓΟ] οὗ (86 
Ρθορίο, θυξ δὲ 6 βᾶπλθ ἰΐπηθ, ἰῃ Ὑἱ ον οὗ (86 ἴεδσ- 
τοϊηδοη οὗ [ιΐ8 οβῆοθ δὰ ἰμ6 δορὶ πηΐηρ οἵ (ἢ6 

, ΤΟΥ͂Δ] τα]6, ἰο ψῖγο δοοουπὶ οἵ ἐμὸ τ ζβίθουβ ομᾶ- 
γδοῖοῦ οὗ μἷ5 ἰορ σᾶγοοσ. ΤΠ ΤΘίρσθοα ἴο [εἷθ 
ΒΟΏΒ 88 ΟΟΟΌΡΥΪηρ ΟΠ οἾ4] ρμοαϊοιθ 8 ηοὶ ἴο ὃὈθ 
τοχαγἀοα (Τοηΐπα, Κ ΟἹ], εἰ αἰ.) 88 ἃ ὀοῃβττηβίίοη 
οἵ ἰδ αρὸ, Ὀὰϊ Ιοοκίηρ ἴο οἤδρΡ. Υἱῦ. 1 {(πτμογο ἱἰ 
ἰβ ΟΧΡΓΟΒΑΙΥ 8814 (πδί Ὧ6] οπ αοοοιηξ οἵ λὴδ ασὲ 
[δὲ τιδάβ ἢ 18 βοῦβ ᾿πάρθθ ΟΥ̓ ΡΥ [βσϑϑὶ, (Πδὶ ἴβ, Ἀ18 
δϊδιδηὶβ ἴῃ 1Π6 184} 618] οΒῆοο) σϑίμοσ 88 ἃ φοῦ- 
πππυδέίοη οὗ {π6 αφοϊαγδίίοι ἰμδὲ [818 ομδηρο 1 
(86 σονογηλοηΐ ταυδὲ πϑϑὰβ δυο ἰδίῃ ρ]δοθ ὈΥ͂ 
Τοδβο οὗἨ ἢ18 ᾶρ6, τ βὶο ἢ δα ΔΙγθδαν πϑοοθαϊίδοά 
(86 Βαυθδαιαϊου, οὗὨ 18 ΒΟΏδ. ι 6 ΟἸΘΑΣΙΥ που 
10 (Βιδ. Οὐπι. ᾿Ὦ, ἴοοο) ἰμδὶ “ἃ ιἱ ο 
το οα ἰδοἸηρσ δὲ {86 τοὐθοϊλοη οὗὨ Ὠἰτηβοὶ ἡ δὰ 
δἰ ΤἈπιῖ]γ, πιϊ χοα τὶν ἃ ἀοαὶγ ἴο σθοοιησηθηα ΕΒ 
ΒΟῺΒ ἰο ἴῃς ἴδγοσς δηὰ ροοά-ὙἩΠΠ οὗὨ [86 πδίζοῃ, 18 
αἱ [86 θοϊίοτα οὗ {Π18 τηϑηϊίοι οὗ ἔμο. ἘΤΉΘΓΘ ἰδ 
0 Ὁ3086 ἤΟΤο οἵ τηογ  βοβίο ΟΣ ἰἈγου.θθοκίηρ. 
Βαθ6ὶ δἰδη 5 ἰῃτουχπουΐ δῦονα [ἢ 6 ῬΘΟΡΪΘ, δηᾶ 
Ῥτοπιῖθο8 μ18 οομ ἱπυοα ἔτ ΘΠ ἀβῃ Ὁ διὰ γδίοῃ -Ολγο, 
ὙΠῚ16 δ6 σογ 18}}Υ7 δοσορὶβ (ἢ 9 οὗ 16 μο- 
γετηιηοηί.---ΤῈ.]. δὶ βδιυυοὶ ΠόΓῸ δϑστοβ οὗ 
ἢ8 οδο4] σΑΘοΣ δἰδη 8 1 αἰγθοῖ οοῃίζαδὶ τ] ἢ 
ἩΠιδὶ 18 Βαϊ ἴῃ οδδρ. Υἱϊ. 8 οὗ [ἢ ὈΪΔΙΘ ΤΟΣ ΠΥ 
οἴδεῖαὶ οοπάπυοὶ οἵ ἰμοθ6 ΒΟΏΒ, δἰποθ 1ἱ 16 ἱποοῦ- 
οοἰνδαῦϊο ἐπὶ πο ἀἰὰ ποῖ ἰκπονγ, πὰ ΠΟῪ ἰἰανα ἴῃ 
ταϊπά {πΠ6 ὀογοίϊουδηθαβ δηα ρογνοσβῖοι οὗ Ἰπαρτηοηΐ 
δικὶ (Π6 τοβυϊτρν ἀϊδοοηίθηϊ οὗὨ {Π 6 ῬΘΟΡ]Θ, τὶ ἢ 
ἸῸΝ ἃ οοἴδοίοσ ἴῃ (Πποὶγ ἀοαῖγο [ῸΓ 8. ΤΟΥ] ρΌγοΓη- 
Ιμοηΐ, ΤῊ τηοαθ 85 Ἧ76}} δ8 {Π6 δοὶ δῃὰ οοῃ- 
ἰοπὶ οὗ 86 [Ὁ]ονίηρ 561 δι 1 σαίζου. πδίασΑ ΠΥ 

ἐπ σἰδίομμοῃς ἴῃ Υἱῖ!. 8, δΔηα ᾿οδαὰ ἰο [16 
οὐῃοϊυκίοη (μ8:ὲ [μι }5 ντγῶ8 [ῃ6 οσοββίοι οὔ (18 (οὐ μοῖ- 
ἩΪδῈ Β ΓΡ 5: Χ) δ δοδιλοη οὗ πὲδ ΟΠ Ο18] ΟΔΓΘΕΓ 
οῃ πηΐοῖ ἴῃ ὑπ 6 Θγα68 οὗ {Π6 ῬΘΟΡ]6 8 ΒῃϑΟΥ μδά 
Δ ||6ἢ 'ῃ Θοηθοαθοποο οὗ ἰμ6 ορροαὶΐθ οοπάποί οὗ 
᾿βϑοόηθ, [πογάοσ ἰμδί, δἱ (}}18 ἩΠΡΌΤΘΩΙ ̓ αγηὶηρ- 
Ροΐηϊ οὗ πῖ8 116 δηα οἵ 8 ρϑορ ! οἷβ ἢϊβίοσγ, {Π6 ΓΘ 
ἸΏΔΥ͂ θ6 ρογίθοϊ οἰθαστιθδρ δηὰ ἰσἢ ἰὴ ἴο 
1.8 7υἀ1ο14] σΆΓΘΟΣ δηα ἢἷ8 οἵἴδοϊαὶ ᾿ 
ἰοσιαγάς ἐἦδα ρεορίε, διὰ ἰμδὶ {π6 1» ὐοδὶ βάν οἱ 
ταϊδιττικὶ 8} Τα ΒΌ Πἀογβίδ ἀρ ΤΔΥῪ Ὀ6 α18ρ6]164, 
νιο ἰη (86 σι ρἷδοθ τοίδυβ ἰο δὶ οὐδοίαὶ ἰὐὲ τοὶ 
ἰαψ εἶδαν απιὰ ορεπ δείογο (δε ἐνε8 οὐ ἰδὲ 
γῆ ἡὐν πμηΐο ἐλὶδ πιοπιεπί θη ἢ6 Βαά τὴ ο]ἀ 

ΒΟΥ; ίοσ (6 ποσὰβ “1 ἤαγὸ παὶκοᾶ Ὀθίοσα 
γοι," 1κὸ {86 ἴπῃρ “πα κοι ῃ,᾽ ἱπάϊοδίθ ἢΐβ 
ῬΌ]1ς οδὶςῖδ] ᾿η οΤΟΟΏΓΕΘ 8η6 τγλ]ῖ.--- εὐ. 8. Α.2- 
ΒΟΙ ἀξαίΐπαοϊ Σ26, (πὶ ἰδ, ὙΠ ΓΠΘΕΒ 1ηβῖ Ιη6. 
Α ἰοττηδὶ μοδτίηρ οὗ ἩΪΈΠΘΒΒΟΒ 88 8 1014] δοί 18 
βοτὸ ἰηϊτοάπορᾶ. Το υάϊοῖα] αὐὐὐλογίξίδδ ἃΤΘ ὕντο, 
ἃ ΒΟΔΥΘΏΪΥ, ἰηγ81016, Οὐ ἐμ 71ογά, ἰμ6 Α}- 
Κοονίησ, θείοσα οτὰ ΒΘ ΜΑΙ κα, δηὰ δὴ θασί ἢ ]γ- 
Βαπιδη, οἰοίμοά, βονανοσ, πιῖὰ αἰγῖπο δ ΠΟΣΊ 
ἴδ Αποίπίρὰ οὐ ἰδλα ],οτὰ, τὸ πὶ (Π6 πδιὴβ «πὰ 
Ῥίδοθ οὗ αοα Ἔδχοουίοβ ἐπ 6 σΟγΔ] οὔῆοθ, πῃΐο ἰῃ- 
οἰυάεβ {πὸ υάϊοῖ41, Ηγο ἴον ἴμὸ ὅγαὶ ἰΐπηθ δ 
6 οϑἰΔ 18 τηθηὶ οἵ [86 Κίῃράοιῃ (ἢ6 ἐμϑοογϑίῖο 
Κίην ̓ ἴα οΔ]]6ἃ 16 Αποίηεα οὗ ἰδὲ Γονὰ. Ἡϊοτο ἴον 
ἴμ6 ἤχει πα δῇδσ [15 1ηβι δ Ἰδἴοη τοραγὰ 18 μδὰ 
ἰο 848] ἴῃ ῖ8 γουδὶ δι οΥ Υ δηά ροδιΐοη. Βο- 
ἴτε ᾿ΐπὶ 88 Ὀοίοτο [πὸ 1ογᾶ, (86 Ῥθορίθ, ᾿π ΣΡ! Ὺ 
ἴο ϑαηιι6} 5 αποϑίοηβ Ρὰΐ ἰπ πὐπέγεη Ἰαρί αν 
εἴγ]ς δη πὶ στδηα σοίοσίο, ταυδὲ Ὀ6ΆῚ τἩϊΊΏΘΒα 
ἴο ἴδε (]Ἱοπίηρ: 1) Τῆαέ δά δαὰ ποὶ εονείοιιδίῃ 

αἀρρτοργϊαίδα ἐδδ Ῥγορεγίν οὗ οἰδογδ,---“’ ΟΧ διιὰ δε 
ΓΟργοϑθηΐ ΡὈΣΟΡΟΣΙΥ 1η 8, βοσΐδ] 116 θαδοαὰ οἱ 

ἰᾳσο δῃηὰ ἰγϑάβ, δῃ!αὰ Δ ἜἘΧΡΥΈΘΘΙΥ πδιϑὰ ἴῃ 189 
1ῃ σἰὰ [6 ἰκἰηρπ ἰογυϊάθη ἰο οονοὶ (ΕΣ. χχ. 
17); Βδιλθθ}᾽ Β ΒΟΏβ, ἢ {6 ΘΟΠύΓΑΣΥ͂, “ ἰαγηοα αἱ- 
ἴον ραΐη,᾽ (Πδὲ 18, Ἔσο οονϑίοιβ, υἱ11. δ :---2) ἰλαέ 
δὲ λαα υἱοίαίεα πὸ πιαπ᾿δ τἱσὲ απὰ ηοεάοπι ὃν ορ- 
Ῥγ δοίη απα υἱοίσηοα,---Ἴ  “΄ ἀοίγαυα ἢ 18 βίσοῃροσ 
ἰμδῃ υ Ὁ “ορρτθβα᾿" Ῥοίᾷ οὔδῃ οοσὰν ἱοροίμοσ, 
88 ἴῃ δαί. χχανἹἹ, 88, ἕο ἜχΡυθαβ υὙ]ἱ  θηο6 ;---ἶἰἷ 
ΒΟΏΒ “ ροτυοτίοα γιά σηιοη," Υ1}1. 8 ;---8.) ἐλαΐ ἧς λα 
ποὶ δέεη, σιν ἡ" υεπαϊν ἐπ ἰδλό αὐἀπιϊπἰϑίγαξίοη, οἵ 

}ιδίῖοο ὃν τεορεϊοίπο ὄτίδει,---λορῆεν (83) “ὌΣθ6᾽ 
ἷβ Βογὸ ῃοΐ ἴο Ὀ6 τορϑσγάθα (σι Κι 611) 88 β' ΩΡ ῚῪ 
ἃ ῬΔΥΠΊΘΩΐ [ῸΓ ΓΟΪΘΆ86 ἔγοτλ σδρὶΐα] ΡΟ ΠΙΒΒπηιοηΐ 
(Εχ. χχὶ. 80; Νυμ. χχχν. 31), θυϊ πλθδῃ5 ἴῃ ρὸ- 
ΠΟΙᾺ] 8 Ἱ ἢ οὗἁὨ ἸΩΟΏΟΥ ἀρεοὶρτιοα ἰο ὈᾺΥ ἰδ6 ἴδνογ 
οὗ 186 υάρο δηὰ {μ8 ἐθοδρα ἀθβοσγυϑὰ ρμιιπὶβῃπηθηΐ. 
ΤΠ κϊ νὰϑ ἴο σοῦόρ 06 Ῥυπὶβητηοηὶ [(π6 Ηοῦ. 
ὙΟΓΑ ΠΊΘΆΠΕ ὈΥΪΓΔΆΣΙΥ “ οοΥον,"-- .7, δα (ἢι5 
ὯΒ ΟΟΥ̓́ΟΙῺρ 6 8ὴ ἐχρίαίξϊοπ: “ἐδαέ 1 πιϊσὶέ 
λύε πῖν ονεδ βοπι ῥΐπι (οΥ, υἱἱδὰ {Ὁ ΤΠ βοὴβ 
οὗ βαιμθὶ ἰοοῖ αἶβ, σἤδρ. νἱ. 8, ΤῊΝ νὰ8 
ἃ ἰγαπθρτοβδίοη οἱ 86 1νν,) Εχ. χχὶ. 6; οι. 
ΧΧΥΪ!. ὅ. -- ΤΙ δῆβοσ οὗ (Π6 Ῥθορ]ο: {πδῖ 
ΒΑΠ. 6] 84 ἀοπθ πὸ στοηρ.--- ον. ὃ. ΒΙΓΟΏρΙἢ- 
οηΐηρ οὗ [8 ἀφοϊαγαίΐοῃ ὈΥ {π6 Ῥδυίο ρα! οι 
οὗ τῃ6 ΒΌΡΙς πῃ βαμη 618 ἱηνοσδίίοα οὗ (6 
Ι1ογὰ δὰ }}15 Αποϊηϊθα δδ εὐὐξπεδδ. Οδνίη: Κη 
[8.86 τόογὰβ {ΠΕΥ οοηΐραβ {Ππὶν ἱηρταιί 6 δηὰ 
ΕΣ θοΐοσο Φθβοόνδὴ δῃὰ [δ6 ἰκίηρ, ἢ {πὲ (Π6Ὺ 
δὰ τοἠοοίρα {86 50 ὈΓΑΙΒΟ ΤΟΥ χονοσητηοηΐ οὗ 

βδηυο6]. 
ες. 6. Εὐτίποῦ β γεηρί θη ΐη οὗ 1Π6 ἰοα  ΠΔΟΩΥ͂ 

ὈΥ̓͂ τοροιἰοη οα β'δ 615 ραγί Ν 186 ᾿ηνοοσκίΐοῃ 
οἵ 5 τϊίμοβθ. Τὸ “ ΨΦεπονδὰ )) πὸ τημβῖ 8}0- 
ΕΙΣ “εἰδυδδε," ἴπόγὸ ἷβ ἢ0 ποϑὰ ἴο βΒΌΡΡΟβο {πᾶδἰ 1 
611 ουὐ ὈΥ οἰοΥῖ 1] οστοῦ.---Μδυσοῦ : “ ΝοΙης 
ἢ)85 18116ἢ οαἱ. βϑιηι6ὶ τοροδὶβ ἰῃ6 ἤδιηο οὗ “26- 
Βονυδὴ ἴῃ ογάδὺ ἰο πιαΐὲ ἰδὲ ἰγαπδίῥίοπ ἰο πιμαὶ [οἱ- 
Ἰονγβ." “ ἱπιοα" [ΠΖ» “τηδάς," Επρ. ΑΟΥ. 
“βάνδηοοα "] σοίοτβ ἴο τῇῃδὶ (ΠΟΥ ποσῸ ἴῃ ΓΠΟῚΓ 
Αοα-Δρροϊηϊοα οβ] Πρ; [ΠΟΥ ποτ 7υδὶ [Π8ὲ [ῸΓΣ 
πῇηΐοῃ ἦε Τ,ογὰ δὰ τηδᾶδ {ἢ 6Π|, 48 Ἰδδάοσβ οὗ (ἢ 8 

ΡΪ6 δῃὰ {μοὶγ σοργοβοηϊδίϊνοβ θοίοσο Οοα.-- 
νἱη: “ΤΠ ποσὰ “τ δ ο᾽ ἷἰδ ἴο Ὀ6 υπαοτρίοοά 

οὗ ἔῃοβθ οχοδ])οηὺ χἱἣδβ τ ῃΐο αοα πδὰ Ὀεβίοποα 
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4 ΤῊ ΘϑηΐΏ8, οἡ ὑπο σγουηὰ ὑπδὲ ὈΝπ ἰἢ {9 860} 89 

οὗ “δ 46 18. αἰ τγαγβ οοῃϑίγσαϑα τῆ Ὁ, ΟἾΔΏΚο5. [8 

ἰοχὶ ἸΣ Σ᾽ ὈΡΝῚ ἰοίο 2. 3)} Ὁ Ὁ 9), “6πὰ (ΟῚ 
06 ΟὨΪΤ) ἃ ραΐγ οὕ βῆοθδ ; νίξῃθ88 δβϑίῃηϑδ τὴ," δραϊηβὲ 
ὙΠΙΘἢ 1 6]} τ ΠΕΡ γοηλατίσα ὑπαὶ Π6 βΒαρροβοὰ τηϑδηΐηβ 

“ἢἰὰ 9 ὕγουῃ  ἀοοθθ οὐ βυιϊῦ ὮΘΓΘ ; ἐδαὺ [6 που ρ}ν 18 ποῖ 

ἐπὶ τὴ ᾿υᾶμκο Ὠϊ468 Ὠ18 ΟΥ6ὁ8 ὕγοτη ἐδ Ἴ23 ἔῃ ογάον ποῦ 

ἰο 806 ὑπο Ὀχίδθ, θαὲ ἐμαὶ ἢ οόύϑσβ ἢίβ θυϑβ υὶτῃ ἰμ 6 
Ὀγῦθ, ἰῃ ογάϑθτ Ὡοΐ ἴο 860 δῃηὰ Ρυῃίβῃ ἔπ ογίπηθ. ΤῊΘ 

3, Βονγουϑυ, το κηὺ αἰβδὸ Ὀ9 τοίοσγὰ ἰο , διὰ που]Ἱὰ 

ἠδπϑη πιϑθϑῃ: ὑπαὶ 1 πιὶρηὶ Ηἰὰθ ΤΥ ΟΥ̓́ΘΒ “ΟἹ ὮΪΒ 60- 
οαοαῃηῦ,," “τοσαγάβ ἢΐπι,,"") στ “ ἴῃ τοϑρϑοῖ ἴο Ὠΐτη." ΤΉΘ 
Θἤδημο αἴοσ ἐπ Βορὶ., τοαπίτίς 8 ἴδσβο δα ἀϑη τη [ὉΤ 
οχρίαπαίίζου, οοηρο]8 "8 ἴο ἰηἰσοάυο9 8 ἴοο Βρθοίβδὶ (πίη ς 
(80.068) ἰπ ἐπα πηοϑὺ οχ σβοσα ϊ ΠΑΣῪ ὙΔΥ. 

{ ὁ τουδὲ τοβδὰ πο δίῃ. Ὑ2)) [“ 5614"), ποῦ (9 

ΡΊα. (φοτ!), ϑίποοϑ “ἐδθ ρϑορὶθ" ἰ8 ἴο ὉΘ ἰακθῃ 85 βῃδ- 
]9οὶ, 

. 
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ου Μοβϑβ δπὰ ᾿ὲβ Ὀγοῖ μοῦ Ααγοῦ, (δὲ ἢ6 ταλαιί 
086 ὑΠ6 ῖγ ΠλΪ ΠΙΒίσΥ πη οδαϊηρς ἴΠῃ6 ῬΘΟΡΪῈ οαἱ οὗ 
ΕἘμωγρι. ϑαιμυοὶ αἰβὸ νγῶβ πγ866 ὃγ {86 [ογὰ ἰηϊο 
μᾶὺ ψ ΐοι ΒΘ 88 ἴο "6 δῃὰ ψδ8 ἴο 186 ΒθΟριο, 
1 ἱακίηρ ραγῖ, Ποῦ, ἰῃ Ηἷβ ἱηνοοδάοῃ οὗ 88 
ὙΠ] ΓΏ686 ἴο [με ἩΏΡΑΓΙΔΙΠ ΠΥ δηὰ υδίοο, ([Π6 ΡΘΟρ 6 
σᾶνο οοπῇγιηδίίοη ἰμδύ Π6 δα Θχϑγοϊθθα ἢΪ8 }.14}- 
Οἷ4] δ μου Ὀθίογο (λ6 [τὰ περ ον ὴς ἴο αἷ8 
αἰνίηθ οδὶ]ηρ, δῃὰ ὑμδὲὶ ἴῃ {δϊ8 νἱοὸν ἰμογοίοσο, 
{Π6γθ ΜΜδ)8 0 ὨΘΟΘΒΒΙΥ ἴοσ [Βοῖγ ἀθιηληα ἴῸΓ ἃ Κίηρ. 

Αἰἴον (νογβ. 1-6) μβανίῃα ΒΟΪΘΙΔΏΙΥ ὑθθι  Βοα δπά 
Βοίογο αοά δῃὰ τμ6 Κίης πλδάδ μοὶ ἰοβ ἐγ ἰο ἐδέ 
ρυτὰν απὰ 8ροίἰδδδηέδδ οὐ ἠδ ἰίοπο οἰδοϊαὶ ἰζΐε ἀπιοπς 
ἐϊ6 ρεορίε, 'χα Ἰοϊηϑ (ν γβ. 7-12) ἴο 186 ἤδηι6 οὗ 6- 
ἢοναῖ, στ οπ ἢ ἢ 838 ᾿ηγοϊκοα 88 τ]ίηθβθ, ἐλο λυην- 
δίϊπρ τοπιϊπεν οὐ ἐδδ ὑπ αϊιλίωϊηθ88. οὐ εονϊοὴ, ἐδεν 
μα δέον σιν ἵπι τεβρεοὶ ἰο ἰλὶ ἰδεῖν αοὐ απὰ 1οτὰ 
απὰ ΗΠ δεποιία ὃν ἐλε ἀδηναπά 70 απ ἐατίλἐν-ωπιαπ 
ξίησ. Ἠᾳ ἢθγο Ἰοοῖβ δὖ ἐδδ γεἰαίΐον οὐ ἰδέ ρεορίξ ἴο 
ἐλεὺ» αυά. ΤΤ 6 τοίργθησα ἰοὸ Μίοβθϑθβ δῃὰ ΑἌγοῃ 88 
εἰι6 Βτϑὶ ᾿πβίγαμηθηΐα οὗ 6 [γα 8 ΤΡ ἩΥ ἀθθὰβ 
ἴοσ ΗἿ5 ρϑορίθ, δηὰ ΗΒ ὅσβὶ ἀϑϑά, {πὸ ἀθ σογδῆοθ 
ἰτοῦλ ᾿ὑρυρῖ, ἰΟγπλϑ (6 ἰσαηβί ἄοη ἴο {π6 [Ὁ] οί; 
εὐὐπιεγαίοπ οὗ ἀοαβ ταϊρη ΓΟ δι] 008 ἴῸΣ (Π6 
ἀοἰΐνογαποο οἵ Ηἶβ ΩΝ ἔτοιῃ ζγοδῖ ἀδηροτα. 

γον. 7. ΕΌΓΣΙΏΔΙΪΥ δα ΒΟΪΘΠΔΗ]Υ {π6 ταὶ ποσὰ β 
“ δ η ΠΟῪ βἰδηα ἰοσίῃ (Πδῖ 1 ΠΔῪ γθϑβϑοὴ τ] γου 
Ὀοϑίογο {μ6 1ογὰ "ἢ ἰηίσοάμσοθ 88 ἰΐ οτ ἃ 706 1.14] 
Ῥτγοοραυγὰ ((Ἰογίο: “1 ψ1}} οοπαμποί ΤΩ σδιβθο, 
ἃ8 10 ψοσο, Ὀοΐοσα ἃ υᾶρθ ᾽)), 'π τ οι βϑιλι6] ἃ8 
86 υάργα Ὀδϑίοσο ἴμ6 ὑἸθυηδὶ οὗ [Π6 ᾿ην1810]6 
ἰπρ ταργοβοηίβ ΟΟΟἿ ΒΒ οδυδο ΟΥ̓́Θ αραϊηβδέ [ἢ6 
ῬΘορΙίθ, πὰ μοὶ ἀβ ἂρ Ὀβίογθ [Π6 ἰαϊίεγ ὑμὶν ρα} } 
1ηὴ (18 τηϑδίϊοσ οὗ πὸ ἰκίηρ.  Εζοκ. χνυἱἹ. 20. 
ΤΡῚΣ [τἰριιίδουβ ἀ6618)} ὨΘΥΘΡ ΠλΘΔῺΒ ΠΔΘΓΟΙΥ͂ 

“Ὀϊ]οαδίησ, Ὀοηοῆς, Κἰπάποβα,» δὰΐϊ αἰνγαυθ οοη- 
ἰδ 8 ({Π6ὸ ἰάθα οὗ σὶρ θουβῆοθθ. [Ὁ ᾿ἱηἀοορὰ 
οἴϊοη δοία δ} } } Τλθδὴ8 811 (πδί (848 ἰῃ Ῥβδὶπὶ χχὶϊ. 
82; χχὶν. δ; Δυάμψ. ν. 11, Ῥχτονυ. χ. 2; χὶ. 4) θυΐ 
αἰνὰ 8 ἴγοια ἴΠ6 βιίληά-ρΡοϊηΐϊ οὗ (σα 5 410} 1} 688 
ἴῃ σογοπδηῦ δηα ὈγΟΠλ186; [Π6 δοὶβ οὗ βαϊγαίζοηῃ 
ΔΓ Ρῥγοοῦ οὗ {πὸ αΐνιηθ σὶρ δουβῆθββ, 50 ΔΓ 88 
{6 Ὁ δτὸ οὐ Β ΓΘΡΙΥ ἰο τη δηβ σὶσῃῦ οοπαμποὶ ἴον- 
δ΄ιὰ5 Ηΐπι, ογ, σψιιμουΐ 815, 8ὴ οαὐἶον οὗ (οὐ 
141 Π]ΠὉ]ηθ88 ὈΥ τὶς Ἠδ [8 τἸη8ὴ [Ππ6 (ΠΣ 
᾿Ν ϑεξ τος 88 Βοπχθί τηρ [Δ]]1ηρ’ ἴο ἷ8 Εατθ. ΤῊ6 

Ια. “ γἱσλίοοιι αοἱἰβ," 88 ἴῃ ΜίΙρ. νἱ. δ, αἀγὸ οὐ β 
ΒΟΥΘΓΆ] ἀροα8 οὗ ρουοῦ δηὰ Ῥοσίοστηρα [ῸΓ 
ΗΒ Ρθορ]θ ου ἴπὸ στουμᾶ οἵ Ηΐβ οονθηδηΐ- το] ίΐοη 
᾿ηϑταϊοα 'π ΑὈταθδια δηά ἱτουῦρῃ Μοβοβ. [5 |Ὁ. 
Οὔπιμι. : ϑδτααθὶ 1β Π6γθ νἱηϊοδην Οαά, σΘΟΙΡ. 
ἜΡΡΙΒ5 Ε ΒρΡοθοῖ, Αοἰβ νυἹ}.].--ῷὶγ ογ. 8. ΤῊὴ6 ἤτβὲ 
δια σγοϑίοϑθς οὗ [πΠ6 τρί ἀοοαβ οὗ (μ6 ἀϊνγίηο οο- 
γοηδη -ΤἸ ρ ἢ δου ΒΠ 688 18 (86 αοἰϊυεγαποε οὐ οἵ Εσψρέ 
απὰά ἱπίγοαυοίϊοπ, ὑπίο ἰδ ἰαπά οἵ ἰδεῖ ἴῃ 
ΨΟΓ, 9 (μ6: δ [86Υ ἴοσβαϊ ὑπ Τιοστᾶἃ ἱποὶσ 
Θοᾶ ἰδ ρυϊ 88 οοηίγαϑύ ἰο {86 “ τἱρῃύδουβ βοὶβ᾽ οὗ 
ἴπ6 [μοσχὰ ; ἐμ 6Υ δηβϑγογοα (οα᾽ 5 οονθηδηῦ-β 611} 
ὙΠ ἀπ ΓᾺ]η 6886, ἀείθοώοη. Απά βοὸ ἰμ86 ορ- 

“- ΤῊΘ Ασουβ. βίζη [ΓΝ }) [5 ΘΓθ : “ φομοοτηΐης.᾽" “ ἴπ ΤΘ- 

δρετί ἰο."--ΤῊ 6 νοῦ ἡμμᾶσο ὈΒΌΔΙΥ 88 Ὁ» τὶν [86 οὉ- 

)6ςΐ, 85 ἰπ 76γ. 1. 85; 506] 1{|. 27; Ὀτ1ὺ ὯΔ8 4180 ἐῆθ Ασσυβ. 
88 πῃ Ἰκ. χν]. 20, Ε 
{ Νἣἥ ὁ ἃγϑ οὐ ψ]ἢ [δ 6 ϑ8ϑρί. ὑο ἰπδοτγέ 1.) διὐίδσ 20.) 

διὰ Ὁ» 235} αἴνου Ὁ ἽΝ. 1 ἔμον μδὰ ογ κίμδι!ν Ὀθο 
τὮθγο, ἰὑ του] ποὲ βανο Ῥθθῃ ογηἐθᾶ, ΤῊΘ Ὀγχϑυϊ]οααθηΐ 
ἰοχ ΒρΘδίκΒ Υ01 ἐἰι8 οσ κί δ! γ. Τὰ πν ἰ5 ἐπ οχρὶδ 

Ὠδίίοη οἵ (ἢ Δ ρ " ἰῃ γοσ. 6). ΠΡ 
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ΤῊΕ ΕἸΒΒΤ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΑΜΌΕΙ, 

ΡΓΟΒΕΙΟῺΒ οὗ [16 ΡΘΟΡ]Θ ὈΥ Τογοῖ χη ΘΠ 68 ΔΓῸ Γο- 
ΡΓδϑθηϊθα 88 ριιπιδηπιοτδ ὈῪ 186 τὶ ῃϊοουβ ἀοὰ ἴογῦ 
τη οἷν ἀοίδοζοη. Εἴθ δο] ἃ ἴμβϑι ἑηἴο 186 Βαπὰ, 
6ἴ6..) Ἰηἀϊοδῖθ8 {Π6 ᾿υδὺ σοϊγι αθ θη οἵ (61 ἰογρεί» 
ἐπ Ηΐπι. ΔΝ ἈΘα ΗΒ ρθορ ὃ ἀραμάοη Ηΐπι, Ηοσ, ὑΥ͂ 
υἰγίθ οὐἨ ἐμθ βϑιηθ στρ ἰδουδῆθθβ Το ὈΪοβθοα, 
{ποτὰ 1 (ον δΓῸ [Δ Π 1], Δα οβ ἰμθπὶ ἰο ΤΠΟΙΓ 
ΘΏΘΙΙΪ68, ἯἼΙΟ ΘΏβίανο δηὰ ΤὌρργοβα ἰἤθ. Τμ8 
“6111. ᾽᾽ τοίδσβ ἴο ἰμ σῖχμῖ οἵ τὰ 6 ἔΔΓΠΟΣ ἴο 86} 
Ηἷδ οἰ] ἀγθὴ 88 δἰδνθα, ἤθγο δχοχζοίβοα Ὀγ οὰ δὲ 
(86 οχίγοιγοδὶ ρδίθσγῃηδὶ σι ρῃξ, 88 1 ΟΣῸ ἸπθθΕ, 1, 
14. 1], 8- ἴν. 2,9: Ὠουὶϊ, χχχὶϊ 10: ,.1:; 
11}. 83; Επεὶκ, χυχ. 12). [1 ἰβ αἷβὸ (μς τίρῃι οὐ 
186 ΚΙηρ' ἴο 56}] αἷθ βυ ]θείβ, δηὰ οἵ (ὐοὰ ἰο ἀϊδροθθ 
οὔ Ηἱδ ογθαΐῃγοβ.-- - ΓῈ.].--- [ἢ ργοοῖ οὔ τἢ18 ραμπιῦνο 
Ἰυβίῖοο οὗ οὐ ϑαμλιοὶ δαάμοοβ ᾿μάϊνιάιια] ἰποῖβ 

τὰ ἐμο ἄπχο οἵ 186 δυᾶάροβ οὔ, Ὀυϊ ΟὨ]Ὺ “ ῥργοιϑ- 
ῃοηΐ ουθηία, 88 {Π6Ὺ οοουχγοα ἴο Ηἷπὶ.. .. πορίοεί- 
ἴῃς 6 ογάδσ οἵ ουθηΐβ δηὰ οὗ ἔπεα, σι ῖο πὰβ 
Βοῖθ υποϑϑοῃία) ᾿ (ΟἸ]6γ1..). [(Ροοίε᾽ 8 ; 
Νοιΐοα μογβ ϑδιμ 6} 5 ργυάθηςθ ἴῃ γοργοοί: ]) ὈΥ͂ 
Ηἷβ σθργοοῦ οἵ {ποῦ δῃοθβίουσβ ἢθ Ῥγδραγοβθ 106} 
ταΐηἀβ ἴο γθοοῖνο σορτοοῦ; 2) Β6 βῆονιβ ἰδὲ ἱμεὶγ 
ἰησταιπά6 ἰΒ ΟΪά δῃηα 8ὸ πόΌγβθ, δηα ἰΠ 6 Ὺ ΒΒου]ά 
ἴΔ Κα οδθ (ῃμδὺ ἰΐ ζ(ΤΟῊῪ ΠΟ Βίγοηρογ; 8) 6 σΠοοϑοβ 
8. ὙΟΤΥ πι11ἃ πογα, “ ἴογροῖ," ἴ΄ο Ὄὄχργεβθ {πρὶν οἵ- 
ἴρῃοο.--ΤῊῈ.]7.---Παζον τὰβ ὑπ οδρὶ 4] ΟἿ οἵ (Π6 
Οδπδδηϊίθθ, τ ἤοσο ἀνσοὶὰ εϊηρ Ψ401η τ οῖὰ Φοβῆπα 
βἰδότο ἀκ αν 1, 10-18; χἸ!. 19. ἐ 186 ἐτϑονε 
{πὸ 240 ὉΖΟΥ 381} ΔΡΡΘΔΙΒ 88 (86 Γοβι ἀθῆσθ 
οὗ ἃ Οδηδδῃ} 188 εἰν Ἀ] ὅλ} Ψψυάρ. ἵν. 2 58α.), ἴῃ- 
δίοδα οἵ σ ποσὰ, μούνου, ὑπ {πο ΓΘ - ΠΟΘ ΟΔΡ- 
ἰδ ϑίϑοεγα 1ἰβ Βθγα Ὠδηγθα, Ὀθοβιι56 6 οομμηδηθοα 
{Π6 ΔΥΤΑΥ͂ Ὑ 1ΟΪ [ἢ 6 ἢ ΟΡΡγθββρα ἴβγβεὶ. Τῇ ἥορί. 
ἱπβογίίοη οὗ “ Ζ4ῦϊ1η Κιὴρ οἵ" αὖον “"μοαῖ οἵ ἷἰβ 
ΟΥΙΘΠΘΥ͂ ἃ τλοσο Θχρ᾽δηδίΐοη.--- πο ἴ86 Βαηᾶ 
οὗ ἴ8ὸ0 ῬΒὶ δι ηθα, βοο Φυὐρς. 11]. 81, στ Βοτα (86 
αἰίδοκα οὗ {Π18 ῬΘΟρ]6 ἃγὸ ὅγϑὶ τῃθηιοηθα. ΕΠ 
αἰδοὸ δυάς. χἱ ἢ. 1.--ΤῊ.].--τἶἰ ποὺ ἴμ6 Βαπᾶ οἵ 
[89 Ιεἰπρα οὗ ΜοδΌ, (δαὶ 18, σίοα (Φυὰρ. 1]. 
12).--- ΤΠ ο86 [ἤἴγθο δ οΩβ γοργοβοηῖ, 35 186 πηοβὶ 
τοι πρηῖ, 41} [η6 ποδίμοη ῃδίϊΐοηα ἰηΐο ὑῆο88 
ΔΒ χᾶγο Ηἱβ ρϑόρὶθβ. δίῃ θὶ πιθης10}8 

1Π 6], ων ἢ ἴο [Π6 δεσίπηΐησε οὗ 86 βυ ΒοΥΙηρθ 
Δα ψΆΓ8 οὗ ἰῃ6 Ῥοτγοὰα οἵ {Π|ὲὸ δυάμοθ, ἰῃ τοαρθεὶ 
ἴο νοὶ ἱπ ἰμ6 Βοοϊκς οὗ Φυροβ 84]50 (οἷ. 111.) τῃ6 
“6 δοία {μ6πὰὶ ἱπίο ἴη6 ἢδηαβ οὗὨ {πον ΘΏΘΏ.168 
Γουπά ἀροιυὶ᾽ (νοῦ. 14) δῃὰ “ἐδεὺ ὕοτσαὶ ἰδε 1,οτὰ " 
8ΓΘ Ἰηἰγτοάπορα (48 ΠΟΓΘ Ὁ’ βδτΩ6}) 88 ΘΟΓΓΟΙ ΔΏΥΘΆ. 
--ν ον. 10. Τῆο Γ᾽ πὲ οοπυογβίοη, οἵ (6 ΡΘΟρΐθ. 
Απᾶ ΓΒ 6 Υ᾽ οτϑᾶ ἴο ἴΠ9 Τιοτᾶ (οογιρ. Τααρ. 1]. 
18, 1]. 9, 18. ἵν. 8), (Πδὲ 18, (π6 ἐαπιοπηαΐίοπ, ΟΥ̓́ΡΣ 
(μοῖν ταΐβογυ αἰ γθοίθά το {π0 1οτά. ΤῊ ἐοΠοπίηρ: 
9 Βανϑ δβὲιληθᾶ [5 (ΠΟΥ δοἰ- ασοιιδαξίοπ, ΟἿ 80- 
οουπὶ οὗ {61} ἀοίδοιϊϊοη ἔγοια . ἴδ κῃ 18 ὑπὸ- 
[0]4, γογβαξίπᾳ δ Τοτὰ απᾶ βετυΐπσ ἑάοίδ. Τῶι 
Β8Π16 Δοσιϑα0 18 Τουπα [᾿ΟγΆ}]Υ ἴῃ Φυαᾶρ. χ. 40, 
ΟὨΪΥ ἰμδὲ Πογο, 88 ἰη Δυάρ. 11. 18 δπά χ. θ, Αβἢ- 
ἰΔτόιἢ 16 αὐ ἀοά ὑο ΒααΙῖπι. Βααὶ ἰβ (Π6 οΠ ΓΑ] 
ἀοβὶρπδίίοη οὗ ἐμ6 αἰ ν᾽ ΠΣ Υ διμοηρ ὑπ ῬΗ ΘΗ ΟἰΔη8 
δηὰ (Αγιμαρί ἴδῃ; τι {Ππ| «4 τί. 10 16 (6. πιδ]8 
οἰϊοῖ ἀοἱτγ οὔἐμ6 Ῥῃρθηϊοϊδηβ; ἰῃ6 Ῥ]α. τϑίθυβ ἴὸ 
{π6 Ὡυμλογουϑ ἐπα ν] ἀυ8}1Ζαίάοπα οὗ {Π18 ἀοιῖγ. Ρ. 
8586] [1 1ληροβ Βιῤδίδιοου ] οα Φυάρ, 1), 18: 
“ΤῊΘ ψϑγίουβ οὐτ168 δηὰ (σἱδοα δὰ {Ππ6}ν πρϑοίαὶ 
Β4415, ΒΟ Οσο πδηιθα ποὺ ΔΙ ΑΥΒ ἔγομῃ (ἢ ς 
οἰτθθ, Ὀυὺ ἔγοσα γατγίουβ πδίῃ γα) αι18}} 168 γγοσε !ρ- 

ἴη ἴθ. Τ]ν8 18 11|κ (6 νγὶου}8 δέ ΥΊ υ 168 
γοῦὰ ψὨΐοἢ ΖουΒβ χοοοΐϊνοα ν Ἀγ Οὐ Β ὩΔΠ165 Δ ὍῸΓ- 
Β. 109 ἴῃ ασγθθοβ." Οἡ Β88]-ου]ὰΒ διμοὺρ (λ6 [9 
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το ἰϊε8 800  ἸΠοΣ, Β. .- ἩΡ. ὁ.υ.1..118.. Αεδμα- ἐπαϊοα Ὁ οορν 818. Βαυὶ ΒαάΓαϊς ἰβ ὁ:6 οὗ (ἢ πγοεὶ 
τοίλ ἰδ τ6 ἀρεϊρπδαιίίοη οὗ [6 Ῥμθηϊοίδῃ ἐμὰ Ρτοιϊπεηῖ υαχοθ αἰοὴς τ τ 1086 ΒΟΥ αθηϊοποά. 
) ἰηδη ἴδια ομϊοῖ ἀογ (6 10ΠῈ σε ΒαλΔ}} 1 Τμ6 πἰβιοσιολ -ΟΒΓΟΠΟΙΟΒΊΟΆΙ ΟΓΘΡ ͵β ποῖ βίγιοι} 
πὰϊοὶ ΔΝ 880 ὙΟΓΒΕΣρροῦ ὈΥ ἴπ6 ῬΒ1ΠἸβιη68 (1 | οὐὔθογνθα ἴῃ νογ. 9 δ'3ὸ. Βαγαὶκ χϑργοβϑηΐβ πη 
δ. χχχὶ. 10) ; {86 Ριι. γεΐδσβ ἴο (86 Ὡσαλῦοτ οὗ ᾿ Ἰλευογαῃ ταὶ Βογοὶς 1Θγαθ  εἴ88 θαηα ἐμαὶ (Φυάς. 
ιἱ δίαγα, τ ῖο 8Π6 88 αυθϑῃ οὗ μθδύθῃ σοργοθθῃῖθ 1γ.} Ὀγοῖζο [86 μΟΎΟΙ οὗἩ ϑβίβογα δηὰ ἀο  τοτοὰ [ϑγδοὶ 
({6ε. νἱϊ. 18; χὶῖν. 17 84ᾳ.); ἴοσ (6 ὅϊηρ. Αβμίο-  ουἵ οἵ {πὸ πδηὰ οἵ (Π6 (βῃμβμηῖτ68.--- δ ἴδοι ἐμαΐ, 
τε μετ᾿ βασι (τὐί.) 88 188 β8η16 σοοῖ 88 δίωγ ᾿ δῖον Φερὶι., δάμη. Πα. 68 ἀνπιϑοὶ 88 (ἢ ΤΟ τἢ Τοργο- 
[εγπι. δίογ], ἀστήρ, δἰοἰία, ἴὰ Ῥετβ. Αβίαγα (οῃ  βεηΐδιϊνε οὐ τη αν ἀ6}} νΟΓΒΏΟ6 ἰΒ πού 80 βυγρτγὶ- 
ἴλ6 ὕρρεσς Αβίδεις οτγἰχίηῃ οἵ (18. ποσὰ βθὸ 4. (ὦ.  βίηρ μ8 ἴἴ 18 ̓ δουμῆῦ Ὀγ ἴῃς ϑγγ, ἀπὰ Αὐταθ. ν ΓΑ Οἢ8 
Μά]]ογ 4. συ. ἴῃ Ηογζορδ 1}.-.Ε.}; βὴ60 πνδβ ποῦ  δῃΐ ἃ ἀτστϑαῖς πηδπυβογῖριὶ (Καὶ Θηηϊοοιέ ἰη [86 Αἀάοπα. 
τ ΓΌΪγ (λ6 πποοπ σοι έ85 Δ]οΏρΒῖας οἵ Βδδὶ 88 εὐἢ- | ἴο εἰμ ἀἰδϑογί. σἜη 67.) νι σὴ ρΡαΐ ϑαπιδοπ ἱπβίθδα, δηὰ 
εοί, 88 ΒῈσ ρἰοίαγοβ ΠΕ {Π|6 ΤΟΟΙ-ΟΓΘΒΟΘΩΒ ἢ ᾿ 8150 Ὀγ ΤΒδηΐυβ, σμο, (μου ζῇ τ 6 βθρί. απ Υ αἱρ. 
6 μεΔα ὑρϑε γ, Ὀὰΐ 838 ἐσ - αἰ νη εἰσμυ-χούάομη, ΓΝ Δαπιιιοῖ, δοοαρίβ (816 ἰὈΓΠΊΟΣ γοϑαΐϊης θθοϑυβ 
Αἰ8ο δίαγ-φοιίε88, τεργοϑοηιλνα οὐ ἴὴ6 ρἰλύογῖηρ αι 6] ἀο68 οἱ βρθδᾶκ οἵ λὼ ουπ (ἰτηθ8 1}}} 18 
βου οἱ θανθη (06 Σ. γι]. 18), ακ (86 ἰαύὸγ Ασίθ- ᾿ ποχὶ γϑῦβθ. ὅδ τλ16] οου]ὰ ταρηΐζοῃ ἢϊπ)8617 νι 11}- 
πα. Ὁ (ΩΡ. Ρ. (δη88] οὐ δυά, ἰ1. 18; Υ ποῦ, ] οαὐ δχοϊιηρ βυτργίβο, θθοϑιμθ ἢ6 τὧἋβ οοῃπβοίουβ 
5. ν. Οὐ ἰδ6 τομονοα ἰηϊγοάυσίοῃη οὗ ΒΓ πΟγΒΒΙρ 1 οὗἨ μἷθ ἰῇ πλἰκβίοη 88. υἀ κα δηα ἀρ] γοσοσ, ἀπά 
δγ ϑοϊοιβοι, ἴῃ σσῖο 18 ῥγοβεηῖρα πα ἔα] δ] θη [86 ῥτοίουπά βἰμῃ βόβηοο οἵ ἰιἰθ οβίος (Ὸγ {116 ἢἷδ- 
οἱ ὕδαϊ. ἰν. 19, βθο 1 Κι. χὶ. ὅ, 383.--Οπ {Π|ὸ δο-] ΤΟΣΥ οὗἨ Ιεγὰο] ψγἃ8. ΠῚ γΟΥΒΆΠῪ σοοομηϊζοα, Ἀν 
οὐβδ!οη [ὉΠ] ΟὟσϑ {Π6 ῥγαψον, “ 1)εἰτυον ;δ8᾽ ἴῃ οοη- | {818 πλϑηϊίοη οἵ μἰτηΒ 6} 6 ΒΟΠΟΙΒ ποῖ Πἰπιβο , θυ 
ἰταδὲ ΨΠῈ 186 ῥογϑαΐηπο ἀπὰ ὑοτροίέϊπο, πὰ ἴῃ υοῖσ ] (6 Τογὰ, 0 84 πιαιὶς ᾿χἱπὶ (11|τ6 Μοβοθ δηὰ 
“ρὲ οὐδὲ δεγυε ἰδδε᾽" 1ῃὼ οοπίγαβὶ 1} “Ὡδ δαῦυε  ΑὍτοη Ὀεΐίοτο) τι ῃϑὶ Π6 γγᾶ8, ΘΟ. γοΣ, 6-9. Βο- 
δεγυο " ΒΔΆΪΙ τα, εἰθ. ἢ σερεπέαπος μα 1, οτὰ | δἰ άθβ, ἰὑ γγδβ υπέίοσ ῃΐμὰ (μαι [Π6 γοῖκθ οὗ (88 ἔοτί Υ 
σταοιοιιδίν ἀπιδιρεῦδ (Υ6 7. 11}: 1) ὈΥ̓ βοπάϊηρ αεοἰΐ- [ γοαγθ᾽ ἀοπιίῃϊοη οὗ τ1π6 Ῥεῖ πθ8 τὰ ὈσοΚοη, 
εγετ. ΑἰϑΊῺ ΟὨ]Υ α ὕειο ἈΓΘ τηθπιϊοπο : ὥζεγυδ- τ ἰοἢ ποτῖκ οὗ ἀ6] νόγϑηοθ βαπιβο γ{88 ΟὨ]Ὺ 806 
δααί-ΑἰἸάρφοῃ ; [16 Ὡδηλ6 5: Ἔ}ῆ 65 “ἰεἱ ΒΔ] βίγι ν6,,)  ἴο θομρίη. ϑδηλιθὶ ἰποϊυθ8 ἢλπηβ6} 7 88 δὴ ᾿πϑίγυ- 
ἴΠαἱ 18, ΤΊ 1 ηλ, Πα ΟΧΡΓΘΆΒΘΒ ΒΟΟΙῚ δη(ὶ οοηϊοπιρὶ ᾿ πρηΐ οὗ ἴῃ6 αἰγπο ἀοἰ γεσαηοθ, θθοδῦθθ ΟΥ̓́ΟΣ 
δὲ 186 παρούδῃος οὗ Β64Ά4], ἤοβοὸ 8}{8γ (Ἰάθοη μα | ἀραϊηδὶ πἷπὶ 186 ἀςπηδηα [ῸΣ 8 Κίηρ ἱμνοϊνοὰ {Π6 
πΊΙἢ ἱπιραη τυ ἀοβίγογοα, δ υάρ. νἱ. 28-3.2, ἀἰάοοη | τεὐθοιοῃ οἵ ἴ6 1ογὰ (νδ. δ), ἀπ 80 116 εἱπ 
8 τποποα ο811εἀ ΘΓ υθαμοιῆ. 2 ὅαπι. χί. 21.-- Ἰἰ δραϊπαί ([Π6 [ογὰ ἰῃ (παὶ ἀθηαπά ἀρροᾶγα ἴῃ {116 
ΤΙ πῆ Βεάαπ 1ἰβ ἰουηα οἰβοσίοσο ΟὨ]Ὺ ἰῃ 1 οἰεαγοβὶ ᾿ρῃῖ; δηὰ 1118, δέϊοσ. πανηρ ροϊηϊοά 
(τ. νἱὶ. 17 88. ἤδπ)6 οὗ ἃ ἀδδοοπάδηϊ οἵ Μίδηβδδβθοὶι,  δεοοπαϊν ἴο {Π6 ταροαίθὰ ποπάργίι! ἀο  ἐνογάποθϑ 
ΠΟ ἰδ, ΠΟΎΤΟΥΘΓ, οὗ Ὧ0 ὨΙΒίοΥυ 4] ἱπηροτγίδποθ [ἢ] οὗἉ [δγ86] ουὶ οὗ ὑπ6 δῃά οὗὁὨ φημ 6 πι168 ΕΥ̓͂ {Π 686 πιθ8- 
ἰ)6 Βοοκ οὗ ψυάροθ, ἰο βοβα οοῃϊθηῖβ [88 ραγί 1 βθῆρϑβ οἵ ()οἀ, δῃὰ ἐλῥγαάϊν ἴὸ 16 αἰὐοῖ ἀπά βὸ- 
οἵ ϑαδιλπο] 5 δά άγοαθβ (ϑαρϑοΐα} }ν νοῦ. 10) πππιῖδ- [ σΌΣΙΥ ὙΠΙΟΣ ΠΟΥ πόσο θηδυ]θα ἴο δἰϊδίη ἱπ {Ἰτὸ 
ΔΚΔΌΪΥ ροϊηία, ἔμοσα ἰβ ηο0 Ἰυᾶάρα οὗἩ {118 Ὠδηλ6 ; [ ἰΔη4, ἢ6 βοίβ θθίογβ {Π|6π| ἴῃ νοῦ. 12, Τῆθβο ποσ 3 
δεῖ τ6 οοηποσομ βῇονβ ἰπαὶ ἃ Ἰυΐμχο 18 ἤοσθ [ Ἔχργϑβεὶν ἀθοίαγο (πὶ ΑἸ Πλο ΒΗ δἰΐδοκβ οἡ (116 
Ἰθληΐ. ΤΠ πᾶπιθ ἤδ8 Ὀδθῃ Βοη- ἤδη Ξξξ  ὑθυτ ΟΓΥ οὗ [6Γ86] σογο {πΠ6 Βγεὶ ὀοοδβίοη οὗ {10 
“6 Ὀδηϊο,᾽" 88. ϑαπιϑθοη, 88 Ὀοτῃ ἰῃ ἤδη, παρ. ἀομιδηα ἴοσ ἃ Κιῃρ 858. Ἰδοὺ ἰῃ ὙᾺΓ, ΘΟΠΡ. ΥἹ 11. 
ΧΙ, 2 (ΚΊ οἰ), δηα δ ἴη6 βαῖὴθ {1π|6 ἃ ραν οὗ ] 20. (ΟἸογίουβ τ 8}} τοθαγκβ: “10 Βοῆσθ ἈΡῬϑδΗ 
ποιὶβ ου Ηἷβ οΘογρι]θηοα [Αταρ. δαάαπα] ἢ88 ὕθθῃ ᾿ ποὺ ἱπιργοθαῦ]ο ὑπαὶ ΝΆΒΑΒΙἢ Πδὰ τηδᾶε ἱπουγβί τ 
δἰβὸ βιρροκθὰ (Βδμδι.). Βιιΐ αραϊηαὶ {Π|86 ᾿δαΐ β ἰηίο {ἴπΠ6 ΗΘΌΓΘΥ ἰογγϊίοσν Ὀοίοσο ὑμ6 [βγδθ} 1165 
ΤΠοηΐυβ ΤΣΟῪ τοπιαγκα {πᾶ ἃ Πάπι6 σοβιηρ οἡ ᾿ δα ἀθιηδηάοα ἃ Κίηρ, δη δῇοσ ἢἷβ δἱοσίΐοη μια] 
ἃ πογά-Ῥ]αν που] ὈΥ ΠΟ τ0888 βιιλὲ {1:18 ΒΕΓΙΟΙΒ ᾿ ΓΟ ΓηΘα δηα Ὀοριη (ἢ 6 βίορθ οὔ ψαθθβῃ. [ἰ οὔθη 
ἸΒΟΟΏΓΒΟ ; βραϊηδὺ [Π6 ἢγϑί (αρατγί ἔγοηγ (Π6 [ΌὉΓΠῚ) ΠΡΡΟΙΕ ἴῃ [Π686 θοΟκΒ {μᾶὶ οἱ Γοισηβίδῃσθα ΟἹ ἶϊ- 

δ (ἢ ἕβοὶ ἐμαὶ βιδσηβοι ἱβ ἤθ νοῦ 8ο- 810, 88 πχιβϑί [ ἰθα ἰῇ {πΠ6ῚΡ ῬΓΟΡΘΟΙ Ρ]δοθ ΓΘ τηϑηϊὶ οηθά Ψ ΠΟΓΘ 
ἤανα ὈθθῺ {86 6886 ἰ {Π6 ρϑορὶθ πϑογο μοῦ ἰο π- {86 0 1688 Ῥγόρθῦ!ν 6] οην. ΑΑπᾶγοῖ [Π6 Τιοτἃ 
ἀογείδηὰ [6 ἢδῖηθ. Οδθοπῖυβ (Παίς 1,11. Ζ. 1841, γοὺσ ὅοᾶ γουῦσ ἰεἰπᾷβ .--- ΒΥ βυο ἢ ἀθ  νογοῦβ 
Νο. 41) τορατάβ [8 πδιθ δ δυθγονίδιίοη οἵ ΑὉ- [Ηαρδά βονῃ ΗΠΠπ|56} δῆον {Πποῖν Κίηρ; (μἰ8 Η ὁ 
ἄοη, δῃά δο Επσα]ὰ, σῆο υπἀοτείδηαδ (μ6 ᾿υάρο οὗ [85 ὈΥ 186 οονοηδηῖ, απ (Π18 Ηδ γοπηδἰ πὰ Ὀγ Ἠΐβ 
ἴδας πδπλο (Τυὐρ. χιϊ. 13). Βαϊ (8 Ἰυᾶρο ἀο68 [ οονθηδηῦ- 1} ἤ.] οβ8. Ὁ [Π6 βατηα ἀθο]δγαίί οὴ 
Ὡοὶ ΟΟΟΌΡΥ ἐμ ἱπιροτίδηϊ ρ΄δοθ ἴῃ ἴδ6 ἰδίοτυ | ΟἸάθοῃ (Τρ. νι}}. 28) Ἔχ ἢ 1 0118. ὑπ6 Ἰπδατη μαι })- 
πῇ ]οἢ [806 οοῃπῃροίζοῃ 6081}8 ἴὉΓ. ΘΙ ΤΩ] ΑΥἸΥ τὸ πγυβί μαῸΣ ΗῚδβ δ] νδίίοῃ 858 Κίηρ, δῃὰ β'δπιὶ {Π6 δἰ ἢ- 
ταϊοοῖ (89 βιιρροβίοη (Πδῖ [8ἷν οὗ ΟἸ]οδα ὑορ᾿ σ. [ διΐπθθθ δηὰ 186 Ὁπ᾿ 8.1 ΗΕ Ὁ] ΘΠ 688 οὗ ἐμϑὶγ ἀδιιαπά 
δαεδιηθὰ ἰὸ ὃ 8 ἀοβοθηάδης οἵ Μδομὶνς (πἤοβο  [ὉΓ ἃ κἰηρ. 
τοδὶ σταηάδοῃ, 1 Οἢγ. υἱϊ. 17, ἴΒ Βοάδῃ) ἷἰβ ἤεγθ ' Ὅιβ. 183-18, Τὴ ἰδὲγα δοοίίοη οἵ (818 ἰγδηβηο- 
τηρπΐ, βίῃοθ 6 οοπποοίΐοη οὗ 7αἱν δῃὰ Μδομῖν ] ἄοη: ἴῃ νἱον οὗ 6 ἕδοί (πᾶὶ αοἀὐ ἤν δοίαα!ν 
ἰποὶ ργονοά ; δῃὰ 1τμ6 βαρροπί(ΐοη ὑπαὶ ἃ υᾶψο ] οβίβ ἰθῃηθα 8 Κίηρ 'π δοοογάβῃοε ψὶῖ {πεῖν ἀδ- 
οἰ ἰοα ἰῃ [μ6 Βοοϊκ οἵ Φυάροθ ἔγοτα ᾿ἷβ ἰπβίρτιϊ- Ἰ τηδηὰᾶ, ἱπουρῃ ἰΐ νγὰ8 ἃ βίπι! δθὰ Ὀ]Δ θα. ΟΠ6, 
βοδῆοο 8 ἱπίθηοά, 18 ἀπίθμδθ]θ. ΤῸ Ὀοβὲὶ οχ-  Βαπιυοὶ ἀθοίαγοθ ἃ ἐγι δ, τ ῖοἢ οοηΐαῖπβ 8 δαγηεεί 
Ροάϊοης 18 ἰο τοδὰ {συ ἱτἢ βορί., ὅγτ., Αὐδο) Βαγαξ; 1 ατηΐησ, ὨΔΓΛΟΙΥ, (μδὶ, Ἢ Ως ῬΕΡΙΣ εὐἱιλ, ἰλεὶν ξίη 
ἴογ (λ6 Ἰεἰΐατβ οὗ ἐμὶβ πδῖλθ ([) 2) παϊρῆ! ἐδβε]ῦ τ παρ Πα Ν ἰς τι τ τ ΠΟΝ Το ( , 8 Δ ΠΡ} ἐν 

. οὈϑάϊοηοο ἰο Η]8 Ὑ1]1, (ὴ6 Βαπά οὗ (ἢ6 ψ] ΡΆ:5 ἰηίο {86 οἴμεγ (13) δηὰ {ἢι6 δἰτοῦ 06 ΡΕτΡΘ- ἃς οἱ ἔοι ὍοΙμ ἰπ ειο ΟΟΠΕΓΑΡΥ σαϑο, ἴὲ ὴ]] δ 

ἃ! γϑυαὶ ροϊηίϑ [ἢ-  αϑαϊπδί [ΘΠ “τ ες. 18, Ἀπ ποῦ. Ἠδτο ἰδ 
πεν ΤΗὸ ὙδΕ ἢ ἘΠ δ νον τὺ τὰ γῶν ΜΉΘ ἴ6 ποῖ ἀΙΒοοῦΓθο [ΆΤΠΒ ἔγοπι [86 ΤᾺ δηά ἔγσοτα ἰο 0 ρ- 

πα πο θα ΤΡ ον ἀρβφα νὰ μεγν πα Π 128 δέοος  ΟὗἨ ἁ {Π6 ΘΑΙΔΌΪΠ18 ἰπράομῃ, σμίοι, 8 [86 
ἀρ ἘΣΤΙ τι ἡ τε ον ὃς ποῖὰβ: ΒΘΒο] ἴδ ἰσί πρὶ 18 ἰκθ 88 δίαγίϊηρ- 
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γροϊπὲ ἴον ἴμ6 (]ονίηρ ἀδοίαταίίοπ ἀπ {Π6 δἰἰδομιοά 
βασγίουβ τυαγπίηρ απὰ ἰγιμλ. [ἴῃ 116 ἀφοϊαγαίίοῃ ἴδ 
ϑοῖ Τοσί ἢ (ἢΠ6 ογίσίη οὗ 584} 8 ἰῚῪ Ροπϊοη---]) 
οἢ ἐΐα ἀμπιαπ αἰάθ ὉΥ (86 πογάβ: ὑυ βοτΣ γ8 Βασθ 
οἴοδου, ὙΒοῦΣ γ06 αν ἄθιδῃηϑθᾶ--ἰΠς 
αἰβοοῦτζθο ΒοτῸ τεργεβειυείῃ ταὶ ἴο [86 εἰδοίίοη, 
ἱπβιϊαϊοά ὈΥ͂ δ λυοῖ δηὰ ἡϑνα ἴἰο ἴμ6 ἀσπιαπὰ 

πουἹὰ τμθ τϑαυῖτο ἴῃ 10 (80 Προτ 1 (1 1} 
ΚΙπιομὶ, Μδυσγοῦ) τὰ τεδὰ ΠΤ, ἐγ 684}} 

Ἰΐνο," τὸ οδῃηοί ({(τῖὶϊἢ Μδῦγου) ἰγβπαὶδῖθ: “ ὑπὰξὸ 
τοΐμτιβ ΟΥΕΡ γοῦ δίζογ ὕ ϑ μου" (ἰπδὶ 18, “ποσὲ ἰο 
Φοβονδὶ᾽), βίποα [818 18 8ῃῃ οχργοβαίοη ἴοσγοῖψσυν ἰὸ 
{86 ΟΙα Τοβίδηηθηί; ὭΟΥ͂ (σλἢ Ἵ τοτμ6}1108) ΒΌΡΡΙΥ͂ 

πιϑά6 δραϊποί πἷπὶ δηὰ σα 8 μδν ἡμῶν ἐυσϑὸ ̓  ΒΟΥΑΚ, ἐῶ - Αἰ δέσε γε; ὈΌΥΡΕ τ εν 
Ἰαδὲ ΘΓΟ ἃ ρσγορτοθδίοη ἴῃ ἐμ ἰδουχῆι;"-- . 1" τι : 

τὰ ἴα αἰυΐπε εἷἰάο ὈὉῚῪ ἰδ6 ποσάβ: ὈΘΒο]ᾶ, (οδϑηρ ἐΑτ ΒΒη ἐὐ μὲν μον, τὸ Ἢ ΕἸ μρλφτυας 

ἐῆθ Τιοτὰ μδῖῃ δοῖ ἃ ἱκίπᾷ ονὸς γου.-- πππιοὶ ἼΣΟΣ ττ ἐὐπεὰ Ἐπ ἢ εγηρίατοι 

ὙΣ ὦ ΤΙΒΗΠ. ἘΡΡΆΒΕ. ΓΟθ τα τῳ προ εν  οϑάϊτς πογάϑ, οὗ Το ]οπίης Οὐὰ ἴα οὐεάϊδωηοθ ἕο 
ἃ 6 : -- : : 

ὩἸ μον, ἀπ α Νὰ εἰφασλήμε. ἦγ γου--ἶδ γοῖ 8]006 Ηΐἷδ οομλπηδῃ Βυϊ, γοϊδιηϊηρ ([μ6 ἰεχί δῃὰ δαρ- 
ἐξα ις : : ἱηρ ἴῃ6 δροάοσδίβ οὔ θα, ϑβαπλθθὶ ἤογθ, 15 

8 ποῖκ οἵ αοα: ἷβ οἰϑοϊίοῃ δῃὰ οδϑίδὈ θη παθπὶ σπρδ π [86 ἐτηροτίαποσ οἵ {π6 ταοπιθξ παπᾶ 
τοί οὐ ἰΐθ ἀϊνῖπθ π|ὶ}} δῃηὰ οοπηηδηα. ΒΥ . : ω 

{Π6ρ6 πογάβ ἴβ οοηθγιησϑὰ ἰπθ ἐγαϊα ὑμδῖ ἰμ6 Ζογὰ (86 διαοΐοῃ οὗἉ μἴ8. οἶτῃ πϑαγί, Βθαρβ (ὀρείας ἦτ 

ἐβ δηὰ τοιηδίηβ κίηρ (γον. 12). 80 ἴδγ ἰδ (ῃδί τὸ- 
Ἰϑοιΐοῃ. ((βοίμδ}}ν δπττηθὰ ὈΥ 180 ἀθπιδπά) ἔγτοσα 
ονομτοπίηρ Φ πονδμθ Κιηράοτι, [πδὺ (86 υῃ}- 
γ ΓΕΔ Ϊ δ ΒΟΓΙΥ οὗ [86 ᾿ΔΓΟΓ 18 ΓΑΙΠΟΓ ΠΟΥ͂ ἴοσ (ἢ 6 
βΒγϑὶ εἶπιθ σἰ ἢ] ἀθοϊαγθὰ ἴῃ (16 1πρι8]]δδοπ οὗ 

γαοϑὲ οοαυοης ἐββῃΐοη {6 ἀσπιαπάδ Ἡ Ὡ]οἢ ἃ τὸ ἴὸ 
Ὀ6 πιδάθ οὐ γεἰἐσίοιιδ-πιοταὶ ἰδὲ ἴῃ νἱον οὗ 189 
οοπὐδοηδ ἔγιις ωοεἰϊ-δεῖπο ἴον [Π6 Ρθορία δπὰᾶ 
τοῖν Κίηρ ἴῃ 186 πον ογάοσ οὗ ἰμΐηρβ: ἰο ὕδαν ἐλα 
]ωτά, δετῦε Ἡΐτα, ἀδφαγίεη ἴο ΗΪβ σοἱοϑ, ποῖ τεδεῖ 

1π6 βουρξί- ἴον Κίπρ, δά ἴῃ ἷ8 ὁ σϑίομ δπὰ [86 π6Ὸ ΠΡ Στ τ Ὁ μοῦ ἀψεῖς ν ̓ Ξ δ σε 

ῬΘΟρΙθ᾽8. ὑο Ὀ6 βυθ᾽θοὶ ἴο Φεβονδλ δῃὰ πποομάϊ-Ἐῃα Ρ6 δῆσ εἷπι, οΓ, τεπιαῖπ ἐπὶ ΗῺ τείϊπως ἔχις ἐό 
(ΟΠ Ά}1Υ οροάϊθηι ἰο Η8 π|}]1. ΤῊ Ϊ8 ροΐμι οἵ νον ἰ Ἔπι. Αδοαὶ ἰδ Ἰαδδί ποσὰβ Κεὶὶ τὶ σαμεν σουσα σῖτα 

ὉΓ (δ ἀλδλΊΔ!6. ὁ προτοῦ! μοι ΟΩΣ αὐ τα (8.6 τΆΟΓΘ (ραἰῃοὶ ΤΗΘηΐι8) (μὲ ὝΠΙΝ ΤΥΤῚ “ἴο Β6 δῆδσ ἐδ 
οΟἰΘαΓΙΥ μοὶ ΟὨΙΥ ὈΥ͂ (86 ἱπιμιοα δέ ο Ργθοθάϊηρ, ξοοὰ Ηοῦτον, δηά 14}}γ ἴα οἔθη υϑοὰ ἴππ (8 9 
ΤΘίδγεποθ ἴο 186 Βιυπιδῃ 546 οὗ {86 οτἱρίῃ οὗ {86} οηρ6. πο δος οτθίβ βεὶ ἢ ἰο ἐδ Κίηρ, Βοϊά ἰο 
Κίηράοπι, Ραΐ δἰδὸ ὈΥ βδπιθθ}} 8 ἀθοϊδγδίϊομ ἴῃ} κι: τὴ ἡ φοτωρ. 2 βδιη. ἱϊ. 10; 1 Κίηρε χὶϊ. 20; χνὶ. 
γετ. 1: “1 λατε ὑποῖς α ἐὶπρ οὐδ μον 21. ΤῊΪΐθ Ἔχργοβαίοῃ ΘΟυσ θρο 48 Ομ] οί 6] Ὺ ἴο 
Εἰαπῦ ρρύυ θα (Πε ΠΡΕΙΒΡΕΟ τς τυ Εις Πορά τὴς ἐμουρθί ἀπάοτγίπα εαῖθ ὀχ βοτίδείοιι, τπιαιινοιῖν, 
λα}, δεὲ α Κπισ ονεῦ νου. εἰὰ γι ἩῚ ᾧ ΚΗ {μαι {86 ἰ,ογὰ, ἴῃ δρὶιβ οἵ [βγϑ6}}8 γοὐϑοίΐοῃ οὔ Η ἴπὰ 
ἱμϑί 1 ἡ Κίηρ 18 8 σϑῇ οἵ [6 ᾽ 10 [16 . μν [ῃ6 ἀοηηδηά [ὉΣ δὴ δδτί Η]γ- υτηδη Κίηρ, ἴα πὰ 
ῬΘορ θ᾽ ἀουλδηά (θοταρ. χ. 19), 9Ο]]οντΒ ποῦ, 1π Ἐπ γηδίτβ τμ6 Κίῃρ οἵ Ηἰδβ ρθόρὶο (γε. 12, 18). 
ΥἱΘῊ οἵἁ {9 τοἰαιίοπ, ὑπ ὐῖον, ἐδεταίογο θεορίς ἀμ) ψϑς, 16, ΤΊ) ὀοπίταδε: Βαὲ "7 γϑ ψ 1} πϑε-- 
ξἰπρ δλουά εἰαπά ἰο (δε ΠΝ 610 88 [ΔΘ (βοτὰ (μ6 ργβοθάϊηρ δϑ σϑοδρὶ τ] αϊθά ον {89 
ἐρατπίηφ: Τῆθ Μ6}1-θοΐπρ οἵ δίῃ ἀθροπάβ ομ το (ταί οἱ οὐδάϊεποε ἰο [μ8 ποτὰ ὁξ 86 Γοτα ααὰ 
(αι ἢι] οὐθάϊεποθ ἴο ἰμ6 1,οτὰ Β Μ1}} δηὰ πογά. ἡ οί γοδειὶϊὶ αραϊπϑὶ Ηἱδ οοἸητιδπἀτηθηι)---ἘΒ Θὰ 
ΤῊΘ κ1 ἱπιτοάμοοθ 8 ῥγοίαδίβ8 Β1οἢ ἱποῖ υἀ68 411 0 1}}} Ἐ89 ἃ οὗ [89 1οτᾶ Ὀ6 αραίπδὲ γου, 
οὗ γοῦ. 14, ἀῃὰ 88 πὸ σΡυ οπιῚ Το ψίον ὑπαὶ} 5 ἐξ γα ἀραϊπας γοῦν ἔαξδοτβ"-- ΤῊϊ 

ἴδιο Ἰαίίον μ8 (8]16α ουϊ ὈΥ͂ δἰ ταῦ] ἐπαΐηρπ, ἀπά οοτηρασζαίίνϑ δ ἀϊτοη Ἰοοκ ἰο ἔμ 6 ψογάβ ἔτομι σὸσ 
τοδ : “(Ππδῃ [8 Μ1}] βαῦθ γοὰ ουἱΐ οἵ 188 βαπά οὔ 7.0 γον, 12, πῃδγθίῃ 18 ροϊπιϑὰ οαὲ Βονν ἰμ: 6 ἔβ. 
γοῦ ΘῃΘπηΐοβ᾽" (Τ Θη 0.8) 18 ΠΟΐ ΒδΕ 18[Δο. ἽὙἪῪ Βαρ- ἢ ΣΡ ῃφᾷ Ὀτουρῆΐ οα ἃ τίνα ὈΥ εἷῃ δῃὰ ἀς- 
Ῥοτίοά, ἀπά ͵8 ποὶ γθηυϊγθά ἴο ἐχρἰδίπ {π6 τ λα (ϑοϊΐοι ἰμ6 ορργοβαΐοῃ οἵ [μ ΘΒ ταῦ, ἴθ τ ΒΟ τῆ 
Ροβίβ, βίπος {π6 δῦβθηοε οἵ {88 δροάοβίβ 18 ΘββΙ]Υ ς ἢ κῃ ἃ οὗ [ἢ Τοτὰ ν͵Ὧ8 ΠΟΔΥΥ͂ ΟὨ ἴποιω, πα ἔσοσγα 
Ἐχρ δἰποὰ ΟΥ̓ (π6 Ἰϑηρίῃ οὗ (Π6 Ῥγοίδβίβ, δηὰ 18. Ηΐοι {86 ῬΘΟΡΙΘ ποὺ Βορεά ἰἴο μα ἀεί τεσ ὯΝ 

ορηίθηϊΐ ἡ ὐὐαδο ἔροπι (86 δοῃίεχύς-  γ76}},}} οἵ, ἢ} 6 Κίηρβ. Αἱ Ὀοίίοτα {Π6 ἀοίεοϊοη οἵ ἴῃ ἰατ πο σα 
“Ὁ ΜΠ] δ Μ0}} σῖτμ γου.} ΑἋ βἰπλϊαν ΨΆΠ]ΟΓΘ μη 1μ6 ἀδιπδηα ἴον 8 Κίηρ Ὅη0 28 ἴο ἀθ νος 
οὔ (ἢ 6 ἀροάοκπία ἴο Ὀ6 βῃρρ!]1οα ἔγοπι [Ππ| σομ ΘΟ ΟΣ ΟΊΩ ο Ργοββίοηβ βαπὶ ὉΥ σὰ ἰοσ ἐμεὶσ βἰπα, ατϑ 
8 ἰοαπά ἱπ Εχ. χχχὶϊ. 82, ΤῊ δββυπιρίίοῃ οἵ 8} πο δης [6 Βᾶτὴ6 ΤΟΙ ἀραϊποί (δε 1ογὰ. ΤῊ 

δροάοκὶβ πὶ ΓΤ [88 ἱπ Επρ. Α. Ψ.] ἴῃ 186] ἔοτθ βδηγμθὶ πίβμϑβ Ὀγ ἢΐβ ϑαγηοϑὶ παγηίηρ ἴο Ἰεϑὰ 
Π 6 γο Μ1]1]1 ΤΟ]]οτ (π6 1, οτὰ,᾽" 15 ἀπίδπδ- 1 (μετ ἰ9 γθρθηίΐδῃσο.--- Ὑ ογ. 16 ρῖνοβ (μ6 ἰτδπβλτῖοι 

816, ΡΑτΕΪΥ ἔγόπι (86 ἰδα!ο!οσν 1ΐ πρδῖκοθ ἴῃ ῥγοία- [0 8 ταϊγδου !ουβ οομβετηδίίοη οὗ ἰμδὶ γϑαϊηθειβ οὗ 
58 ἈΠ4 δροάοαίβ, ΡΟΣ ἤγοτη ἴΠ9 οχροοϊδοῃ, : πρπε τ 
απδκοποὰ ὃγ ἴμ6 ραγβ! 6  ἴθυα πὶ [86 ΤΠ] οπίηρ , ̓ Νοέ “διὰ δρβίῃβί γοὺγ Κι μβ," “ ἔδέβμιθυβ᾽" Ὀϑίτις 
βαηίθηοο ἰπ γοσ, 1δ, οὗ βπάϊηρμ 6 ὑσοχηΐβθ βοὲ ΟΥ̓ῸΣ ΠΣ κὐναροὶ ἀν; ἀρηλο δον. ἘΔ ογόνρηΝ ἐν τΡ ΤΒο- 

᾿ . ὁ Δηαὰ γου ἰεἰηρ,᾽" Ὀυ " Ὁ. ΑΣΩΡ. 

δρδιηδὶ ἴμ6 {πγοδί. ΤᾺΘ γοϊαπίαἰἐνθ βθῆβα οὗ ὉΚ Οἴοσ., Μδασ., Ε οἱ) τοίδαϊης 6 παγὰοσ γοδϊηρ οὐὗὁἨἁ τὴ 9 
τειοο, “Ὁ οὐἶγ᾽ (Κα }) [ΞΞ {πὲ γε ποῦ] | ἰοχέ, διὰ ἑαϊκίπς ἐπθ Ὁ δα δοϊωρδαγαξγυθ [-ο 88, 80 Ἐκ. 
ΟὨ]Υ], οδπηοὶ Ὀ6 ἰβκϑθῃ Βδσο, βίποϑ 1ΐ που]Ἱὰ (μθῃ | αὶ Ψ.1, ἴἢ δαρροτί οἵ νηϊοἢ ἰ8 ἐμ ἐμοὶ (Πβὲ ἰξ δοτηθὶ ἔχγχγϑα 
ἴδΥθ 186 Πωρογί ἡ (Ἐν. ἢ 829). ΝΟΣ σδῃ ὙΘ ] τ[πἰτοάποθα δπὰ δοῃπηθοίβ Ἰουϑϑὶῦ τίθ ἐδ ρσθοϑαξως 
(τι 8. βομπι 4) οοηηθοῖ νον. 14 τὶ 186 Ἰαβὺ 1 γῃοὶθ βοιίθῃσϑα, ἐδ ἐμουρῆὶ ἴῃ τη] 0 ἰδ ΒΌΡογΣ 6, 
νογὰβ οὗ γοσ. 18: τ Τῆο [τὰ μδίῃ Βοί ἃ Ἰὐησ ΟΥΕΓ ΘΧΡΙ Δ δίοσυυ, ΟΥ οοτηρδγαξίνο, Εν. δϑέ0δ. Ιὲ ἰα Ῥτοροσὶγ 

γοῦ, ᾿Γ γα ΟὨΙΥ ΜΠ], εἰδ., Βαϊ 1 ποῖ... ἢ βῖποθ } ἰο ὍὈ6 οχρίαἰπϑὰ : “Ἀπά ἱξ ταβ δραίμαί γοῦν Τίμθτει,"-- 
πο οοηαϊοποα ομαγδοίασ οὗ [86 ἔΌστλοσ Οοἰδῦδθ γῇ! 15 δμοσίθηϑα ἰηΐο: “ δῃὰ δραίηδὶ γοῦσ ἔδίϑσα," 
--ὖΠΡΠΡΠΡΠΠΠΠΠ.--- “Ἑ“.-ἕ. Ιπῆθῃοθ ἰδ βυρκμοδίοθα ἃ οοτηραγίδουῃ. [1πϑἱοδὰ οὗἉ ἐὴ ἰᾳ 
4 Ἢ {πὸ ὙΠΕΡ ΚΟΒΙΩΚ οἴ {9 α ἴο 6 ἴῃ ὈΡΉΝῦ, 866 66- ( Βοτῃογἢδί Ἰογοθὰ οχρίδηδιίοη [ἰ 15 Ὀδίίογ δἰμοσ ἰο ϑεδομὲ 

861ι. ΓΕ, ὁ, ΟΤΏ, 1. ἐῃθ τοδάϊηρ οἵ (δοὸ βορὲ. οὐ ἴο ΒΌΡΡΟΘΟ [9 1 “δια " το ὈΘ 

δαΐ Ὀπδὲ ὑπὸ σοπαίσης τίου {π᾿ τον, ΤῊ Ὲ ΟἹ ΔΕΙΣ ἘΠπῸ ΒΛΙΩΘ ΔΒ ΘΥΤῸΓ [0 2. “88". ΓΘ τοίβ!ὶ δχρθοί ἰῃ ψϑσ. 1δ {6 
88 ἰδὲ ἴῃ τοῦ. 1δ, νγῃϊοἢ ἰα σοπα:ιοη!!).--ΤᾺ.} τωϑηἰίου οὗ 9 Ἰκείηκ.--κ.} 
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ἐδ ἀἰνῖ πο ΠΟΙ 665 δηὰ σἱ  θουβηοδα, τ] (ἢ σ᾿ ᾿ 811 γοῦν πϑασῖ, {μ6 υπαάϊνἀοά, οοταρ]οὶθ ἄσθνο- 
δαιηι6ὶ, μ1β χαζξὸ ἔχϑα οὐ ἴδ ἔαΐυγο, ἢδα ᾿υδὶ αἱ- 
τεούϑά ἢϊβ Ἔχβογίβδείοῃ ἴὸ [9 ῬΘΟΡΪΘ ἴῃ [86 ἴογιη 
οὔ 6 δηποιιπορηιθηϊ οἵ ἃ βοηΐθησθ. “ρθη ποι" 
ὐὐποοίδ ἐπα [Ὁ] ον ες τὶ (Π6 ργοοραϊηρ, δὸ ἰδὲ 
1) (86 Ρἰσίαγο οὗ δ ᾿υα1ςἴ4] βοθῆθ, πῇ ῖοἢ τϑβ ἰπ- 
ποἀπορα ἴῃ νοσ. 7, 16 οουςπυδὰ ἴῃ (Π6 [0] οπὶηρ 
παστδιϊου, δηα 2) [896 καἰ μη βοβύοη οὗὨ [Π6 Ὠοχῖ ΓΘ- 
ἰαιοὰ ἔβοὶ 18 οἰσβϑὶῦ οοπηοοίθα πὰ [δὶ οὗ (Π6 
ῬΤΕΥΙΟΌΘΙΥ͂ βροίθῃ πογάβ. ΤῊΘ “ΟἿ 68]80᾽ Οὗ 

ἜΥ̓́ΘΏ ΠΟΥ ταΐδσβ ὉΔῸΚ ἰο υοσ. 7, σβοσα (ἢ [υα]- 
ἀϊοῖδὶ βοθρῆθ ἰβ ἑηϊγυδπορα υὶϊὰ (Π6 βδγθ ΨΟΓᾺΒ: 
“δηὰ ποὺ βίδηα ἰογίς, (μδὲ 1 ΤΑΥ͂ τοϑϑοη τ] ἢ 
γου. Τῇ τοδδοηΐηρ οοπεϊμαθε ἰἤθηοθ (ὨΓΟΌρΡΕ 
41} {Π6 αἰαροβ οὗ (πὸ ἀϊδοοῦγμο, πος [6 ὈΘΟΡΪΘ 
δυο ὑρ ἰο {π|8 τιοταθηϊ ποαγά, δηά 18 οοῃῃρ]οἰθα 
ἴη ἰΠ6 ἴδοξέ δῃηπουπορῆ ΟΥ βδιηθοὶ [πὲ 18, ἰῃς 
ἰδυηάοτ-οίοτῃ.--- ΤῈᾺ.}, ἴὰ τσ ἢ ΠΟΥ ἀγὸ ἴοὸ ὈὉθ6- 
ΠοΙὰ ἐμ6 1,οταΐΒ Ἰυάρταθηΐ οὐ ἐποὶνγ δἰ ἴῃ {ἢ 6 
τηδίϊοσ οἵ [6 Κίηρ.--- ον. 17. 15 1 ποῖ νυβοαῖ- 
μδῖνοδὶ ἰο- ὧδ) ΤῊΪ6 αυοαίΐοη εκἰριῆοα (Πα 
δὶ [πὶ βοδϑοῦ (πη ΜδΥ οὐ 16) γδὶ ἢ γγχϑο ὉΠ Π8118], 
80 ἰοπίΐβοθ Φογοὴθ οὐ Ἅ“4πι. ἱν. 7 [πὰ Ποῦ. 1., 
429.43] -- ΤῈ.]. Αἶον [86 Ραυ] θυ -αγνοα (2 ὅαπι. 
χχὶ. 9, Βαϊ 1. 22; 11. 23) [0] οττοα [6 ψἢθαί-Πδγ- 
γεοὶ, νἱ. 18. αφη. χχχ. 14. Ψυάᾳ. χν. 1.--- Τὸ 
φίρε υοἵοεδ,᾽ καϊὰ οὗ ΦΘΠονδῇ, ΞξΞ “ ἴὸ ἱπυπάογ," Ῥα. 
χΙν!. 7. Ιχτἱἱ]. 34:; χυἹἹ. 14; Ἐχ. ἰχ. 23, ΤΗυη- 
ἀδν ἰβ 816 {π6 νοΐοϑ οὔ {86 1,οτὰ, ΡΒ. χχὶχ. 8 ρη. 
βδιηθθὶ Δ ΠΟΌΠΟΘΒ ἃ βίοσπι ὙΠ ΓΠπΌΠ6Γ δηὰ σαΐῃ 
85 ἃ (ἀοά-βΊν τσ Ὑ ΠΙΟἢ {6 Ἰϑταο 68 ΒΟ] 
Ρεγοεῖν {Βαΐ (ΠΟΥ Πιδὰ στ ΒΥ δἰ ποθ ἀρδ πὶ 
Οοά ἰῃ δεκίηρ ἃ Κίηρ. 6 ““νοϊ᾿ο8᾽ Ξξξξ (πο Γ᾽ 
ΔΌΞΕΙ ἰο (ἢ 6 ““νοΐο0᾽ δηὰ “του 1 νοῦ. 13.-- 
γε;. 18. Αἱ δα 6} 8 γτοαποαὶ {18 αἷσι οἵ ΗΪ8 
ΔηρΟΥ δηά Η]8 ρυηϊῖνο πδέῖς6, 88 πηδηϊοθίδιΐοη οὗ 
Ηἰα Κίηρ]ν ρίογυ, (δ Κθ8β Ρ]8οθ.---Ἴ 86 ταβα]ῦ 18 {πδ| 
1|6 ῬΘΟΡΙ6 ἃγθ 861Ζϑα πῖϊἢ στοαί ἔδαν οὗ ἐλε 1οτὰ 
απὰ οὐ ϑαπιιυιεὶ; “οἵἩἨἁΔΒαπιιιεῖ᾽ 15 αὐ ἀφα Ὀοσδαβα Πο, δ8 
δαίογτα ὈΥ ̓ 18 νογά, βο ΌΥ͂ ἰδ ἰηἰγοἀυοσίίοη οὗὨ {πΐ8 
ΤΩΔ ΗΕ οδἰδίίοη, τοπάογῆι δη ἃ ΘΟΠΙΓΑΤΣΥ ἴο (Π6 οΥ- 
ἀἰπαγν οοῦτθα οὗ ἡδίυσο, οἵ (ὐοα᾽β στα, "δα ἀΐ8- 
Ρἰαγοα Εἰτηθοὶ Γ δ ᾿πδίτυσηθηὶ οὗ (μ6 [1618] ρΡΟΤΤΟΓ 

Εἰοτγ οὗ (μ6 αοὐ-Κίηκ. 
γέ ει. 190-25. Τουγίλ, ϑοοϊίοῃ οἵ Βασαν 61᾽ 5 ἀθ δ] Ὡρ 

πὶ ([μ6 τοροηίδηὶ ρθορ]θ. Οὐοηίΐδβαΐοῃ οἵ βἰῃ, 
οὐδηοτί δηἃ Ἵσβογίδιοη ἴο ἴῃ6 Βυτ] ἃ ΡΘΟΡ]Ο. 

Ψογ. 19. ΤΊΣ ονογ οϊλΐηρ ἔγίρῃΐ δηα ἰΘΥΤῸΣ 
οἵ δοὰ] 1.845 ἢταϊ ἴο ἴΠ6 Ὀγϑγοῦ ἰο ϑιαπηθθὶ] ἰὼ 68]] 
οὐ ἰδς [τὰ ἐπὶ Ηδ τσ ἢ ΤΟ 1} Βραγα {Πθι. 
ΤΒδῖὶ ντὸ ἅϊθ ῃοῖ,---ἰΠ6 ῥγοβθῆοο οἵ (π6 ΠΟΙΥ 
δηα ᾿πεὶ αοα 85 τηϑδὰθ ΜΑΙ Κηόνη ἴο ἴΠ6 ΡΘΟΡΪ]6. 
Βοίοσγε Ηΐτ Π6 εἴπῆοῦ Ἴδηηοί πἰδηά, Ηΐβ Ἰυάρ- 
Ἰηρηϊ τηυδί τοδοὴ Ὠΐα. Τῆα “ΤῸΓ᾽ ΒΌΡρΙ]ϊο8 [Π6 
δαῖδ ἰο [86 [πουρῆς οοηίαϊποα ἴῃ τ ἢ δὶ ργθοθάθμ, 
{μδὲ μὸν δὰ ἀδβογσνοά ἴῃ ρυηϊβητηθηΐ οἵ [ἢ 6 
ΔΤ Οοά. ΤΠοὶγ ροηϊίθηϊς οοηίραδίο ἰ8 ποῖ 
ἸΏΘΓΟΙΥ (Π6 δατηϊβδίοῃ ὑπαὶ {ΠῸΥ ἢδα βοκοὰ ἃ 
Κίησ, Ὀυΐ ἐλαΐ λαὰ αααεα ἰο αἷἱΐ ἐλεὶν δἴη8 
ἐλὶδ εὐἱ, ὝΜον. 20. Τῆς υοοτὰ οἵ σοπδοίαίίοη : ἘΘαῖ 
Ὠοῖ, ἴῃ οοηίγαδί ὙΠ :- “δπα 4}} ἴ[π6 ῥθορ]θ 
ΕΤΟΔΕΥ ἰρασοα " (νογ. 18). Τὸ ἷβ σοῃρο της 
ποι ϑαιησοὶ δά 1) [Π6 τοίϑγθηοο ἰο (μοἷγ αἷῃ, 
σἰοἢ, ἴῃ ογάοσ ἴο σοίδίηῃ ἰμϑ 'ῃ ὙΠΟΪΘΒΟΠΊΘ 
ΒΟΙΤΟΎΓ] τερεπίβΏ 6, δ6 ΘΩΘΥ δοίβ Ὀθίοσο [ἢ 6 πὶ 
ἴὴ ἰ5 ψηοΐὶθ οχίοπὶ (ἦψ6 λδαῦσε ἄοηδ αἰ ἰλίβ 
τἰοξοΐπεες"), δῃὰ 2) {86 . σε: ἐχλογίαξιοπ, πέσαΐ 
ΟὨΪ ἴσῃ ποῖ δε ἄθ ἴσοι ζοϊ]οννῖηρ ἴδ 6 
Ἰεοτᾶ (186 “ἴγοπι δήϊον" ρμοϊπίβ ὑδοῖς ο [86 "δῆθ᾽" 
1 Υοῦ, 1δ); ροείξίνε: Θοῖνθ ἴ89 Τωοτὰἃ Ὑὴτἢ 
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Ὥοη οἵ [86 Ποεσγί, [6 ἱππουτηοαῖ [16 ἰο {ῃ6 1οτὰ 
θ᾽ ἱΠΘΟΡΑΓΔΌΪΥ οοηηθοίϊοα πὴ} οὶ ἰυγηΐηρ 88149 
ἴτοπὰ Ἧτο, ΨΈΣ. 951. Ἡγανγπΐπο δχαϊμδὶ ἀροβίδβ 
ἴο ἑμὠοί-ὐοτολΡ. Απᾶ ἴσχῃ γθ ποῖ δϑἰ ἅθ [αἱ 
ΤΟΣ γὙδη 1685 Ὑ Π]ΟῺ ἀο ποῖ γοῦν]. (Τεχί-ογ ἐὐοιδηλ. 

-οΥ͂μο ἀϊ θη σα εῖοθ ἴῃ ἰμ6 3 “ἴτ᾽ ἴον ἡ ΌΠ μ Ὁ) 
ΔΙῸ ποῖ: βοΐ δϑὶἀθ ΕΥ̓ βυρριγίηρ 1 οΣ 2, 
88 ἸΩΒΔΏΥ δηοίοηὶ δηὰ τηοάσγῃ οχροβίίοσβ ἀο [βο 
Εηρ. Α. Υ.--ΤᾺ.]. Αοροογάϊηρ ἴο (δ 16 νἱονν, ἴῳ 
δτουπά οὗἁὨ [86 τοβυμηοὰ ψαγηΐηρ που]ὰ ΒῸ ἢθτθ 
αἴνθῃ: “ΤῸ γ68 ρὸ (1 γε ἀο {Ππδὲ, ὨΔΠΊΘΙΥ, ἰαγῃ 
δδῖ 6 ἔγομι ἴ86 αὐ, αἴογ νδῃϊοβ." Βαυϊ (Πρ 
βοιῃθί ῃἰηρ᾽ ἰΒ Δα ἀποσα 88 σγουπα οἵ 86 τδγηϊηβ 
ὙΠΟ 18 ἱτρ ] ]ΟἾΕ]Υ [18 οὈ͵θοί ; Ὀοβὶ 68, ἀρασί ἔγοτι 
ἴπ6 Βαγάμῃοο οὗ ἔα ἱπρβογίΐοη, ὑπ 6 γοδυμηρίίοη οὗ 
86 “(τῇ πού δὶ θ᾽ χὰ Ὁ “δηα᾽ 18 ὁ ἀϊ βου γ. 

Ι,οοἰκίηρ δὲ (86 [Ὁ] τίς 33, ἰξ θδοοπλθα ργορ8]9 

ἰπδὶ (8 οπ6 γα ΟΥ̓ τηΐρίαϊκο ἱπρογίθα ἃ 1ἴῃ9 
Ὀοίοσθ. [{ 18 τοηἀογθα ἰἢ ποί οπὲέ οὔ ἴθ δῃποὶθηὶ 
γογμίοηβ (ΤΠ ο.). [8 παπίΐηρ ἰπ Πα Π 6 ΓΒ γογ- 
δίοῃ 8160. Τὴ6 οπιίββίοη οὗ {πὸ 33 ρίγϑ ἃ μοοά, 
ΟΙοαΓ ΒΟΏΒ6 Δα δὴ δάνδηοο β  1{80]6 ἰο {π6 ᾿ἶν ον 
ΟΠΑΓΒΟΙΟΡ οὗ (Π6 σΠ0]6 ἀϊβοουτβο ΤὴῈ “ΤΌΓη 
ποῖ βαϊάθ ἔγοτῃ {86 [ογὰ ᾽ [νογ. 207 ἰβ οοπεϊπυρὰ 
ἴῃ 186 “Τυγῃ Ὠοὶ δεϊάθ δῇ υδῃ168,᾽) [ῸΓ 8ροθ- 
ἰ6Υ ἰο ἰἀοἸδίγυ ἴβ (88 Θοπβθαθθηοθ οἵ δροβίδα 
ἴτοπι 6 1οτὰ. Τῇ ΤΌΣΟΣ 18 ἰηιγοάυοοα τὶ 

ὑΝ ΤΙΣ (ὍΩΙΥ ἀο ποι) ἰπ 186 ἕοστα οἵ ἀσρθῆὶ 
Γραυσεβί, ΘΑ πῖθῃ, (86 ἰδίου δὲ ἃ οδῖο- 
βοτῖ4}1γ-ἀοἰοττηϊπθά ποραῖνα τί τἢ με), (“τοὶ,»). 
οἰδ ἃγθ ἀφοῦ ροἃ 88ὲ ἽΠΠ, “πδυρηῖν, νη" 
(ΞΞ 7311), 8 ἴῃ 1βαῖδῃ χ]ῖν. 9 186 ἰΔο]-ταδίκοσα. 
ΤΉΟΥ σαπηοὶ δεΐρ ποῦ αεἰΐυον, Ὀδοδῦβ ἰΠ6Υ 8ΓῸ 
ΒΙΡΙΥ, ἑοΐπ, ποιμίῃμ, νϑη1γ.---[Οορ. 1 Οὐογ. 
ψ1]. ὑπ. Ἶ--Ν ἐν. 22 18 ἰδοϊ Δ } }γ ἴΠ6 ΓΟΆΒΟῚ 
ὙΠΥ (ΠΟΥ͂ 8. Ποῖ ἴο ἴδασ (νεγ. 20) ; Ὀὰὺ [ὈΓΓΔ}}Υ 
{18 σ γθΘ 18 ἴπ6 στουηα οὗ 6 Ὀγοοθαϊηρ Ἔχῇοῦ- 
ἰδιΐοη: ΠΟΥ ἃγὸ ποΐ ἴο ἴὌγβα Κο εἶ Ιοὐὰ δῃα ἴτη 
αϑὰ8 ἄόοτα Ηἰἶπι απά βοσνα 14οἷ5, Ὀδολυβα ἐλς Ζονὰ 
οἱ! πο ἔογϑαζε ἰΐεπι αα ΠῚῚ6 ρμεορίο, τ ΪΟΝ ἷθ βεϊά 
1η οοπίγαδίὶ τὰ (6 γαὶῃ ἴά018, τ ὩΪΟ σδπηοὶ 
610 δῃά ἀοἸἶνεν, Ῥροδυβ ΠΟΥ͂ 86 ““πϑυρῆὶ," 
ψἢ}}6 1πΠ6 ΟΣ “στοαὶ παπιξ᾽᾽ 18 ἴο Ὀ6 {86 ρΙοάρο 
ἐπὶ Ηδ νψ1}} ποῖ ἴοσβδε πο. Τῇ πόγάβ: ἕρσ 
δα τϑδη2θ᾽ 5 6ΕΪΚΘ δΓῸ οχρ δὶ πο ὃν δηὰ ὑδηρὰ 
ΟἹ ἰδ ἀφοϊαγβίίοη: ἔοσ ἐδ δῖ ρὶϑαδοᾶ ἴδὁ 

τιοτὰ (Ὁ ΝἾΤ 33), ποὶ “τι [οτὰ μδὶὰ δόσιη," Βαϊ 
“ἢ Ὧ᾽88 ὈΥ ἔγοθ ἀοίοττηϊηδίίοῃ ἰδίῃ ἰΠ6 ἢγηξ 
βίθρ ἱμογοῖο, ἰΐ ΗΪπ1᾽ (οορ. δυάρ. χνὶϊ. 
11; Φοβῆ. νἱ]. 7; Εσ. 1ἰ. 21)... δο αῖϊσθ χοῦ 
ἰδ ῥϑορῖο.- ἰμἰβ δπιθγαοοβ 4}} 6048 ἀδοάξ, ὈΥ 
πῃ Ηδ 85 οϑἰ Δ Ὁ] 1664 [βγ86] ἴῃ ΒΊΟΥ 88 
Ηδ ρ»εορίε, (6 ἀοθάβ οὗ ομοίςβ, ἀθ  σογαῆοθ ουὖΐ 
οὗ ῖ, οονοηδηίδην, ᾿ηἰτοαυσίοη ἰηΐο ἢΠ 6 Ὀχὸ- 
Πλλαθα ἹΠ ΠΟΥ ἴδποθ, ῬγοΒΟσυ δ 0η ἴγοῦλ Θηθπὶθη--- 
Ὀγ [(Π686 ἀθοθάβ δ [88 μ]ογ βϑὰ ἢ 9 παπιο, σ πὶο ἢ 
6 (ῃ6 Ἔχργοβαίοη οὗ 811} Ο οὐδ γον δίϊομβ οἵ 88]- 
γδίίοη δηὰ ρόνοῦ ἰο ΗΪ8 ΤΌΘΡ ο. ΤΟ σγουπα οὗ 
{18 ἴα ἑουπα δἰ ΡΥ πῃ ἴμ6 αεἰεγηνίπαίνοη, οὐ ἰδ 
βίωα, ἰουΐπιφ εοἱἱϊ! ο( Οοά---Ὑ εἴτι, οοταρ. δαὶ. νἱΐ. 
θ-12, πιίσῃ ΤῊ 8.68 8 ΘΟ ρ] οἴθ ρα γα 116] ἰὸ (9 
ἰγαΐη οὗ ᾿ἱβουγΐ Ππορθ. ΟΥἁὨ ἐπ ψαΐῃ :40]58 ἰξ ἰδ 
Βϑ]ὰ πῃ γοσ, 21 ΓΔ χ; [1Ἰο γοΐϊα, “ΊΠΟΥ ἀο 
ποῖ ῥὑγοδι!᾽)], οὗ (86 Ιογὰ Βοσθ ὈΚῚ [Ποΐἱ], “9 
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ἀϊά εϊπάϊγ, ᾿ξ ῥ]οαθοα ἴηι), ἃ Ῥασζοποιηββὶα οὗ 
Ῥγοβηδηῖ πηοδηΐηρ,. Τῆ παπιὸ οὔ (86 [οτά, [μ6γο- 
ἴοτο, (αὶ Ὀγ ψο Ης ἢδ458 πιδάθ Ηϊπηβ6] (ἢ 
πδιη6 ἰη ΗΒ το δίϊουβ ἰο Ηΐδ ρθορ]ς, δῃά ἐμαὶ 
σοῦ (ἄθηοα γοϑυ] θα, (μ6 αἰ χη Υ οὗἁ {π6 ῬΘΟρ]Θ 
85 ἴ80 [οὐδ ΡΘΟΡΙῈ δηὰ {Πποὶγ Ὡρρογίβ! πηηρηὶ 
ἰο Ηἰπι 88 Ηΐβ ργορετγίῳ ἰβ 88 ὁ ἴῃ Ης 
ὙΠΠ ποὺ Ἰοανο ΗἸβ ρθορὶθ. “Η!8 ρϑορὶ]θ᾽᾽ δηὰ 
“Κα γοὰ Ηἰβ Ρῥθορὶ θ᾽ δἃγθ οογγθβροπάϊηρ 
ΘΧΡγοιϑοηθ, ΠΟΥ τὸ δ ἘΡΡῸ θϑσδυθο Ηφ 
8458 πιακίὲ ἵμοπὶ Η 8 ΡΪ6. ὯΔΡ. Ῥββϑ] πὶ ο. 
8; χον. 7; Ῥοαϊ. νἱϊ. 6, 9, 18.--Ἶ ἐγ. 28. ϑαιηαϑὶ 
ῬτΟμ 868 ἴΠ6 ΡΙ6 πἷβ Ῥϑγβοηδὶ πιραϊδίϊοη 
δΔηά αἰά, ῬΑΓΠΥ ἰπγουρὰ (μ6 ργώδιν Τα ποϊΐοη οἵ 
ἐπίεγοεεβδίον, ἴον ποθι, ρατῖν ᾿Ὠγουρὰ [Π6 Θχογοῖρο 
οἵ 8 Ῥγορλείϊς οἴἶδοοῦ τὰ βῃονσίηρ ἰἄθηλ [86 Αἴ ὐᾳ 
ταν. ὙΠ “88 [ὉΓ πι6 ἴοο᾽ γοΐϑυβ ἰο {86 ““6Πο- 
νλ ἢ ἴῃ (6 ργϑοοήϊπρ γοῦβο, δπὰ ἰὼ ἴμ6 οἷοβθ 
οοπηροίίοη ἰηῖο πὰ οι [86 Ῥϑορὶθ (νοῦ. 19) δὰ 
δτοιραῦ Εἷθ ἤδπγ6 τ ἱ{}} 16 ἡδπι6 οὗ {π6 1ογὰ, ΤΘ 
ἈΒΒΌΓΔΠΟΘ οὗἉ [ἷ8 ἰη Θγοθβϑίοῃ [Ὁ] οὐ οὐ (86 τέφιιεϑέ 
ἴῃ νοῦ. 19: “ Ῥγδαὺ ἴοσγ (ἢ γ βογνδηίβ." Βοίὰ 
ΒΆ68 μυὺ ϑπλ 6} Β ΡΓΑΥ 6Γ- 116 ΔΏΘΥ ἴῃ ἃ οἶθαγ Πρπί 
(οοιαρ. νἱΐ., ν111.). ΒΥ [86 8ο θη δββθυ γα 0 
“(Ἀν ὃν 1, δὲ ροϊῃία ἴο 86 ἐπιρογίαποε “ῃϊοῦ 6 
Ηἰπλθο }  δἰὐὐγιθυΐοι ο Ηἷβ. ἰηϊογοθβδίου ἴον ἴΠ6 ρΡ60- 
Ρἷβ. Τιιο πογὰ “βίη ἱπαϊοδίθβ 18 οδἐϊσαξίοπ, δ6- 
ἐμῷ ἰδὲ Γονὰ ἰο ἰηίογοθάθ ; ἴο πορθεῖ {818 σου] 

ἃ βἷπ δραϊηθε ἴπΠ6 [οτὰ ; ἴου, 88 πιοάϊδίορ θ6- 
ἴχοοῃη αοά δηὰ (6 ρϑόρ]θ, ἢθ6 πιυβὲ θηΐο [Π6 
1μογὰ 5 ργϑβθποθ ἰῃ ἩΠδίθυο οοποθγηθαὰ ἰἤθτα, [ῸΓ 
68] ΟΥ ἔογ 'γοθ. (οιρ. δὶ8 ψοΥκ οὗ ργᾶυοῦ ἴῃ οἢ 8, 
ψἱϊ,, νἱ ἢ. ΤῈ “ποῖ οοδβίηρ "ἢ ἸηαΙσαίοβ ἢ18 }ὲγ- 
δἱδίεπον ἴῃ ᾿Ἰπἰθγοθβαίοη.--- ΑἸοηρ ὙΠ {Π|8 ΓΙ ΘΒΕΥ 
τηρή! αἰΐοη πηι 6] ῥγουἶβο8 4180 ἢ18 οοῃβίδηϊ »γο- 
ρλεῖϊε πιαϊο-οᾶγο, σα ἰοῇ οοῃβὶϑίϑ ἰη “ δλοισίπο ἰδέ 
φοοί απὰ τίγἠξ τοαν,᾽ ὑπαὶ ἴα, 16 νὰν οὗ Οοά. ΤΏΘ 
Ῥγοαϊοδίθβ ἐἐχοοά δηά την" βῆον ἴῃ δὴ πλοῦ] οοη- 
ἀυσὲ 8 τοίδγγοά ἴο, δῃά {μαὺ δοοογάϊηρ ἴο (86 ν1}} 
δηή αν οὗ {πὸ [ογὰ (θ0 ΙΒ. χχυ. 4). Τῇα ἴη- 
διγαοίίοη ἴθ ἰο Ὀ6 ρίνϑη ἰο Κιπρ᾽ 886 γχ6}} 88. ΘΟ} ]6. 
--νεῖ. 21. ϑδιαιὶ, πανίηρ βροΐκοη οὗ [ἷβ. ΡΟΥβοῺ 
δΔηα Ϊ8 ρογβοηδὶ οἷἶῆοοσ, ὩΟ αἰ γθοὶβ {Π 6 ρϑορ θ᾽ ἡ 
Ἰοοῖκ ἔγοπι [8 ρεγβοπ ἀμ ψοῦκ ἴο {π6 μοσᾶ, δπὰ 
ΒοΙ 8 τῷ ϑπον Ὀοίογα Κἰπρ 8ηα ρϑορῖθ ὑπὸ γγοαΐ 
Ελεν----ΟΥ: εὐλον γα ΜΠ ἴδαΣ (6 [υοτὰ δῃά βοῦνϑ 
Ηΐπι δημὰ γὸ ψ1}} οχρογίθηοα 86 βα] νδίίοῃ οὗ γουγ 
(ἀοά,-τον, γα ψι}} ἀο 6ν1} δηᾶ---οΐῃ οἵ γου π|}} 
Ὀθ ἀρείγογοά. ΤΠ ἀἰβοοῦγθα συ] πι  δίθ8 [η 8. οοη- 
ἀἰοη 964 πἰαἰοπλοηὶ οὗἩ ψδὶ 8 βα] ἃ ἴῃ σνοτα. 14, 15. 
Τῆι “ἴῃ ἱγίῃ, ἢ 411} γουτ Ποαγί," Ἄχ 115 ἐμ6 
ἄου]6 σπαγβοίοσ οὗ ἐπ6 βευνῖο οἵ (οά, οὗ ἐγαϊῃ 
8η4 οὔ ᾿ΠΠΘΥΤΊΘΡΗ, 1 οοηίχαϑί 1 {116 βογνίοο οὗ 
ουὐϊνγαγα ἀρΡρϑᾶγδηοα δπὰ ἀθδα πόσα. ϑἴΐποο {Π18 
οχ]ιογίδίϊοη ἴὸ ἴδ δῃὰ βοσνὸ (οά χοϊδίρ ἴο {π6 
ΒδηΘΓΑΪ το] χίοιιθ- ποτὶ 11{8 οὔ (μ 6 Ρθορ]θ, γγο σδῃ- 
ποῖ τοίου [ῃ6 ροῃβττηδίογυ ἀθοϊαγαίίοη: ΕἘΌΣ γ͵8 
800 νῶἔδαῖ ρβιϑαῖ τηΐηρα Ὧδ6 μαὶ ἄοῃθ ἴοσ 
γον ἰο [6 Οχίγδου ἰπαγῪ παΐαγαὶ Ῥῃθποπιθποη 
παγγαίθά ἰπ ψορ. 18, Τῆο πιωλίν ἀδοάλ οὗ ἰπ6 
1,οτὰ Πογο γοΐσγθα ἰοὸ ἀγὸ ἴῃοβο τηϑηϊοηθαᾶ ἴῃ γ 6 Γβ. 
6, 78644., ἰο τ οἢ τοίθγομοο 'β τορραί θαυ πιδάθ ἴῃ 
411 ἐο86 ἰγδηβδοίίοῃβ το αιΐηρ ἴο Π6 Κίπρ (νἱ 1]. 8 ; 
ΣΧ. 18), ἴτουπα τ ιϊοῖς τηοδὶ ἔγοαυθηιν 8 ἄγανται (ἢ 6 
πιοίἑγα ἴον (τὰθ ἴδας οἵ αοἂ δῃὰ ορδάϊθποο ἴο Η]8 
Μ 111, Ὀθοδηβα ὈΥ {πο Οοα φαἰδὈ] βῃ θα δηὰ οοπ- 
ἢγπιοα Ηΐβ οογθηδηΐ γοϊδίίο 1 {Π [βγα6] δ Ηΐβ 
ΤῊ Ἶ6, δηᾷ βμο {πὸ Ῥϑορὶθ ονοὰ Ηἰἶπὶ οονθηδηί- 

8 1 δπὰ ονοϑάΐθηοο 88 ἐμοῖς ἀοά. 

ἩΙΒΤΟΒΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΤΗΕΟΙΟΟΘΙΟΘΑΙ, 

1. Τευίεω οἵ ὑπ Ηἱοίογυ οὗ (δ6 Ἰηἰγοαυσίοι ὉΥ͂ 
βδῖημθὶ οἵ (ῃ6 [Βγδϑ ἰδῆ ΤΔΟΏΆΓΟΙΠΥ ὑπάον ὅϑυϊ 
(ομαρβ. νἱῖ}.---χὶ!.), ὙΠ [Ὁ] Ὡς δγα 118 ῥγὲν - 
εἰραὶ δἰαάϊα, ἴῃ! (6 ζεΈπογαὶ δηὰ βρϑοΐβδὶ ἀδθνεὶυρ- 
τηθηὶ οὗ ψῃῖοῦ ἰμ6 ψὸ}]-δα)ιυσίοα οοηποοίίοι νοὸ- 
ἴνθθῃ (ἢ 6 ΒΟ ΟΓΆ] βοοίζοηβ ὈΘΟΟΠΔΘΒ ρράγθηι. [ἢ 
ΟἾδΡ. νἱῖῖ. ϑαπειιοὶ σοῃίεγβ τ (1.6 ρεορίς ᾿οΠοοσῃ- 
ἱπᾳ ὑΠοῖγ ἀεηιαπα ἴῸΣ ἃ ἰχίηρ, Δα γεοθί γν 651} ργαψεγ 
{π6 τευείαζίον, ἔγοτὰ 6 [οΓὰ πδὺ πα Βῃου εἰ ̓ἰβιοη 
ἴο ἴ[λ6 Ρϑορὶ θ᾽ 8 ἀδπηαπά δηὰ ρῖνε ἴΠ6πὶ ἃ Κίῃρ. [ἢ 
σἤΡ. ἰχ. [1 ἰθ θοῦ ἰοσῖἢ! ἴ6 ργονϊάθηοο οἵ ἐδε 
1 νὰ, ἩΠΟΥΘΟΌΥ ἴῃ {π6 ρεγϑοη οὐὗἨ ϑαυ τ αἀἰνίποὶν 
ἐλοβεη δῃα δρροϊηιοα ἐς οὗ [8γ86] 15 θὰ ἴὸ ὅ88- 
τη0.6], δηῃὰ 18 ἀφειμηδίθα 88 βυοῦ ὈΥ 8 θρθοὶδὶ τὸ - 
γοϊδίοη ἔστοια ἰμῃ6 τὰ. Οἶδρ. ἰχ. 17---χ. 16, 
ϑαπιιυεὶ 88 ᾿πδίστπιεπ οὗ (ἢ 6 αἀἰυσίπε οσαἰΐ τ 1. }} σδ 6 
ἴο ϑαιώ; 8,80] γϑοοῖνϑϑ ἴγοτῃ ϑϑιμιοὶ ἤγαὶ (6 απη- 
πομποοηιεπξ οὗ ἷβ ὨΙρχ Ο8}Πὴρ’ ὈΥ ἴπ6 [γΓὰ (νογα. 
17-.27), τὰθη 1Π6 οοπαοογαΐξίοη, ἰο [86 ΤΟΥ] ΟΒβΊοο Ὦγ 
δηοϊηίης, δηὰ [Π6 δβϑυσγαηοθ οὗ ᾿ΐ8 68}} Ὁγ τοΐο- 
ΓΟΏσΘ ἴο ϑΔρροϊηιθα εἰρῃβ ἱπογοίου (σχ. 1-ὃ), δῃὰ 
βηΔ 1 {μ6 οοπβγπιαξίον, δῃὰ αὐ γ βθννα οἵ ἢἷβ 
αἰνίηθ 681} ἱοροῖποῦ τι ᾳυδ) βοδίΐοη ον ἰζ ὈΥ 
(6 Βρίνγι οὗ ἰῃ6 [γα (νοχα. "0 πον Σ. 
18-27. ϑαπιμεῖ δῃρὰ {Π6 ρεορίς ἴὼᾷ {16 δββοι Ὁ] ν᾽ αἵ 
ΜῸιωραβ ἰοτίμο ρυδίϊο ργεϑεπίαξίοη οἴπὸ ἀοά-οἤοδοη 
κΚίηρ, ψ  ῖο ἢ ̓8 [Ὁ] ον οα ὈΥ 8 μαγίΐ8] σϑοορηϊ 
ΟὨΪγ οὐ [ἢ6 ραγί οὗ (86 ΡΘ6ΟΡ]6.---ΟΒδρ. χὶ. 584} 8 

οοἰαπιαίζοπ ἀμ σοπεγαξ τεοοση οι 88 ἰκὶηρ οὗ 
ἐξπτεὶ ἰῃ ΘΟηβοαῦρῃοα οὔ Ὠΐδ Βογοῖς ἀθοα οἵὨ ἀο]}- 
ψΟΓΔΏΟΘ ἔσο ὑπο ΑἸπιπηοηΐίοδ, δηα αἰδϑὸ ἢ18 βοίοεπ 
ἱπείαϊαξίοη, αἱ ΟἸἰσαί.--- ΟΡ. χὶϊ. ϑαπιμεῖ, ἴῃ δ 8ο- 
Ἰθηη, δῇδοίίηρ ἤπαὲ οοπίεγεποε δὲ Ο᾽ἱ ΔΙ͂ΟΣ 8 
Ἰυβι ἢ αίοτΥ σον οὗ 18 οὔἶοδ! οάτθογ, ὑ] δοθα 

απὰ ὑπάογ 6 μογογητηθηὶ οὗ πὸ 
Τὰ, 88 (μὲσ Κίηρ, δῃὰ οὐ] χαίθα Ὀοΐὰ ἴο ΟΌΘΥ 

Ηἰδ μ1}}. 
2. “ βαιηυο} νἱθ]ἀβ ἰο {86 ἀοδῖτο οὗ [π6 ρθορ]θ 

Ὀοοδιβα ἴθ Κηοτβ [δὲ ἡονν (οὐ (πὲ ἢδ85 οουηδς: 
πὶ αὖ {Π6 βαπλθ {1π|0ὸ Ἦθ τα ῖκοα ΟΥ̓́ΘΥΥ οἤοσι ἰο 
Ὀυΐηρ ἰἢ6 ΡΘΟΡΙΘ ἴο 8 σοῃβοϊουθηθαβ οὐ (μοὶσ αἰ δ. 
{1 ἑμον ὑπ ΙΝ, ρου μὴν τ λά νδῊ τηο- 
ΠΑΤΟΒΥ ἴῃ ἐἰ86 ] 7 Ἰποοι δ. 016 τ π1}} (πὸ {ΠΘΟΟΓΔΟΥ͂, 
ΠΟΥ͂ ΥΘΓΥ, αἱ ογηΠ]Υ ἢ ταυδὺ ἤδᾶνο δοῖθα { [ἢ ἐμ δὲ 
σ886, θη ἴῃ 6 τ ποΪ6 ΡΘΟΡ]Θ, ἀθαρὶν πηονϑα ὃν ἢἷς 
ΑἸΒΟΟΌΣΒΟ δηὰ ΟΥ̓ {Π6 ΘΟΠΗ͂ΓΙΠΠΔΙΟΤΥ αἰ τὶπο βἰρτι, 
δῖα ; “ Ῥγαν ἴου [ΠΥ βουνδηίβ ἰο ἰὸ Γοσχὰ ἰπγ αοά, 
ἴον γα πανὸ δαάρά ἴο 4}] ουγ βίῃβ ἴῃ δν}]} οἵ δαῖς- 
ἱῃρ ἃ Κίηρ " (νοῦ. 19), ἢ6 τηυβὲ μανο ἱπαϊβιοὰ τη δὲ 
{π6 οἱὰ ογπὶ "6 βἰγαϊ ῦναν γΓ6- Θβι  ὉΠ]8 θα. Βαὶ 
ἢ6 18 Άγ ἔγοιαῃ ἀοΐηρ (ἷ8. Η6 γϑίμογ ὀχδογίβ 186 
ῬΘΟΡΪΟ ἴἰο 06 ἔτομηῃ ΠΟῪ οἢ ἴδ} ἰὼ {πὸ 1οτὰ, 
ὙΠῸ πουἹὰ ρῥ]ου νυν Ηἱπλβ6 1] ἴῃ ποῖ δηά ἱμοῖσ 
Κη." ἩΗδρηρβίοδθογω, είν. 8, 258 νᾳ. [(οηϊτ- 
ὈυςοηΒ, εἰδ.]. 

8. Αἱ ΟἸἸκχαὶ [Π8 0. χὶΪ.7 ϑαταθοὶ εἰδηᾶβ δὲ {π8 
ἰμμοδῖ ροΐηὶ οἱ ἷβ τοῦῖς 88 ἐπδίττιπηθηΐ οὗ {ἢ 6 
ἀϊνίηο συϊάκποο πὰ μονοσγησηοηὶ οὗ μἷβ ἰο, 
84 88 τηραϊαῖοσ θαύτσθοη [86 Ρθορ]θ δῃά δά, 8. 
ὑποῖν Κίηῃρ δὰ Ἰἰοτά. Αβ ργορὴεὶ ἢ ᾿ϑδάβ Κὶ 
Δη4 ρῬοορίς ἱοροῖμονῦ ἰηΐο [Π6 ργθβθῆοο οὗ ἴΠ6 1,0 
6818 ἑοστί ἢ ἱῃ 16 ρΡθορὶθ ὃν ἃ τηονΐῃρ ἀἰθοοῦγθο 
(η6 ἀθ6ρ ἴδοι ηρ οὗ βὶῃ δηὰ ὑπ ρμοῃϊθηΐ οοῃ δαί οα 
οὗ ραυΐδ, Ρ]δοθβ Κίῃρ δῃηά Ρ]6 υπᾶογ Οοὐ᾿β 
ΤΟΥ͂Δ] ΤΑ] ΘΟ δηαὰ 6908] δυιπου Υ, δηὰ Οὔ ἰρϑίθα 
ἴΠ θη ἰο 1 ν ]0180]6 οροάϊοησα ἰο ἐμ μι} οἵ τῃ6 
Ιοτὰ. Αβδ γμμῖσε 6, αἱ (οὐ οοϊηστηδηᾶ, ἰηϑί4} 1 



ΟΗΑΡ. ΧΗ͂. 1--95, 

[6 δοκοά- ἴον Κη, τρδῖκοα [Π6 ῬΘΟρΡ]Θ ΒΟ ΘΠ ]Υ 
οοπῆγηι ὑμ6 8610. 81 γὴν ἀθοϊαγαιίίοη πο ΒΘ 
πἰιἢ Ἰηνοολίίοη οὗὐἠἨ (ἀνὰ δπὰ 6 Κίηρ οὰ τηδά6 
φὐάιοίβ (88 [γ᾽ Β οδυθα δραϊηε (μ6 ἀπρετταΐ 

6 Ὀγ γοδϑοπίηρ τὶ [θὰ ἀπά δοουδίηρ [ἢ 61}, 
Θχθ118 πὶ ἸΒΌΠαΟΓ δηὰ δἴοσμλ [86 ΠιΔ) ΒΥ δηά 
16 πτϑῖὰ οὗἨ ἔτ ἀοϑρίβοά ἰῃν 81 016 Κὶηρ, ἄθοῦθοβ 
Μ6Ά] Δηἃ ψο6, βα ̓  νδοη δηὰ ἀθβίγυοίίοη ἴο Κὶηρ 
δὰ ρέορίθ, δοοοσάϊης ἰο [6 τορδασγὰ σῇ] ἢ {ΠΟῪ 
Βοθαῆο ΒΠΟῊῪ ἴο ἰῃ6 Ἔσχμογίδιομβ δὰ ἱπείγιο- 
σμβ νὰϊοὰ Βο πδὰ σίνθη 18 6πΔ 88 Ὀγορμοῖ. [Ι͂ῃ 
818 Θ6Ώ86, 1 βρὶ δ οἵ {6 (οΥτα  δί 0 ὨΟῪ οὗ ἢΐ8 
οἴδεῖδὶ Τπποὥοηβ 848 1 Β6 γοιηδίῃβ ἃ ἰπαρθ 
ΟΥ̓ΟΓ Κὶπρ δηὰ ρϑορὶ9θ. Απηὰ ἱπογὸ 18, θ6β᾽ 468, 18 
ργιοειίῳ μοὶ οη, πῃ τ ΒΙΟἢ μ6 αρσϑίη ργοβθηΐα ἈΪπ}- 
861 Ὀείτοοι ἰμ6 1,ογα δηὰ Η8 ρθορὶο, ψ τ ἢ (86 
ΔΟΒΙΓΆΠΟΡ 8π6 Ὀτουλῖβο (δὲ ἢ6 ψ|1}} ἜΚῸΓ Ἰηίθγοθαθ 
ἴογ ἴθθηι, δηὰ ψου]Ἱὰ βῖη ὈΥ ποΐ ἰηἰογοθάϊηρ. ΤὴΘ 
Ροορίο βὸ ῃθϑαρα ἢϊπὶ 88 ἰοῃρ 88 ἢ6 ἰἱνοῦ, 

4, Το 1, ταϊ ἢν ἀθοάβ ἰοναγὰβ δηὰ [ῸΣ 
ΗΪ5 ρμθορὶβ, ὑμοῖσ ΔΡΟβίϑδΥ ἴο παι μη 688. δα 
ἸΔοἸδίτγ, ρυμιβησηθης ἴοσ ἐποὶγ βἰῃβ ἴῃ Ορργοββίοῃ 
δηα πΊΙΒΟΓΥ͂, ΟΥ̓ ἰο 186 Τογὰ ίοσ μοὶρ ἴῃ (πα οὗ 
πορή, τορϑηΐδηοθ 8η6 ΘΟὨ ΒΑ ΟῺ οὗ δῖ 8, ὨΘῪ 6Χ- 
ἈΠ] οπβ οὗ ([Π6 1ογ Β χτδοο, (ἢ 686 ΓΟ ἐπ οοπδίαη 
δϑέχιεηος ἰἦμα οὐτεί ξραΐωτοδ οὐ ἰδὲ λὐδίοτν οὐ ἰδέ Εἴπρ- 
ἄοπι οἱ Οοἀ ἴπ ἤδγαεὶ, Ἰετα Ὀσιοῆν ακοίς θα (νο ΓΒ. 
{11} ἃηὰ ἴῃ {86 Βοοῖ οὐ ὑὕυάφεξ ἀοίαι]οα αἱ 
ἐηρί 
ὅ. Τῆδ πιρηίίοπ οὐ ἰδὲ 1, ογα 8 ̓ἐνλρδῥῳ κριοὶ τ 

απὰ τευοίαξίοπδ οὗ Ῥοιοεν [ον ΗΠ 8 ρεορίες, πἷς 
ΠΈΣ ̓ιοατὰ ἴγοτα ΣΕ κρῖ ἐν ΓΟ Δ 1 Π8 [Πγουρἢ- 
οπὶ 4}} ΡΓΟΡΉΘΟΥ ἃ βίδπαϊηρ οἰθσηθηΐ οὗ ργορμοίϊο 
Ῥτοδο ίην, 85 88 115 αὐπι: 1) ἴο αἰοσιῖν [Π6 ΠΑΠῚ6 
οἵ αοά, ἰο Ὀτίπρ οαὲ Οἴου ΗΒ οονθηδηΐ- 8 10}- 
[υηθβα, δηὰ ἴο Ἔχ 11: {Π6 ρϑορ ο᾽Β ΕἸρΉ σ8111ηῥ2ρ' 88 
οἤοβοη ῬθΟρ]6 δηὰ (ὅσα δ ῥγορογ ; 2) ἰο ΒΠΟῪ 
ἸΏΟΓΟ ΒίΊ ΚΙ ΡΥ ἴῃ 6 ΡΘΟΡ 68 βίη ἴῃ υπίδ! {Π| ΠῚ] 66, 
ΠΗ ΔΉ ΚΙ] 688 δπα αἰβοροάϊοηοο, πὰ ὑπο γοΥ ἰο 
δυτηρ ([παῖλ ἴο δοκπον]οάρπιθηΐ οἵ {Πποἷν βίη; 8) ἴο 
ἱμάποβ βἴ ἤοοσο σοροηίϑηοθ δηὰ ροηϊοηὶ τοϊυγῃ ἴο 
("6 Ἰογά ; 4) ἰο βῆον [π6 ρῥϑηϊθηΐ Ρ]6 {Π6 
ΔΟΌΓΟΣ οἵ οομβοϊδίΐοη πα ἢ6]Ρ, δπά ἰὸ ἢχσ ἴῃ {πο ὶγ 
βολγία {πΠ6 στουπά οὗἉ Πορο ἴον ἕαΐατα βαϊναϊΐοη ; δ) 
ἴο πιᾶκο τηοτο οἴδοίξνο δα ΟΠ ΠἼΟΠΒ ἈΠ ΤΥ] ἢ 
τεβροοησ {Ππ6 μλαἰίθηδηοα δηὰ δἰἰοβίδίίοη οὗἉ ΟἸ 61 
Οὐὐοηδηῖ- [Δ Π {1 Π 688. 

6. Τε ἱσιμλ απὰ δε [αεἰ: “Τλε 1,οτά ψοιν Οαοα 
ὦ γουν Κι)" (νον. 12), οὐ παι πάϊπρ 1(5 Βα Ὁ- 
Ἰεεῦνα ορϑοπταϊίοη ἴῃ (86 σοηβοϊουβηοθΒ οὗ {6 
Ῥθορὶθ, σἤθποθ ῥγοοθοάοα [Π6 ἀοπηδπα (βἰηΐα] ἰπ 
118 τηοίϊνοβ. δηὰ τΟΓ8] ργοβΌρΡΟΒΙ(10Πη8) ἴῸΓ δῇ 
ΘΆΠΪγ- υγηδη ἰηράοπι, πα5 ἰοβὺ βὸ 1{{{16 οὔ͵θο- 
{ἰτοὶν ἰὼ νἀ" Υ δηἀ ᾿τηροτίαηοο ὑπαῇ ΠΟΥ͂, ἴῃ 1ῃ6 
οπίβεὶ οὗ {ῃ6 ΠΙΒίοΥΥ οἵ [86 Κίπράοπι σταηίοα ὈΥ 

ἴῃ δοοοσάδηοθ ψ1ὲᾺ {Π18 ἀοΘβῖσο, ἰὺ ταί 
ΘΟΠΊΘΑ͂ Οὗ τηοτα Οἰθαγ Υ, Β[ 06 ΣΔΟΠΆΓΟΒΥ δηα Ρ60- 
Ρθ δα μἰδοϑά ππάον ἴῃ 6 ἰτηπιράϊ αἴθ σου] δυῖῃο- 
ΠΗ οἵ δοὰ (νεσα. 18, 14), αηὰ βοΐ Ῥθορὶθ δηὰ 
Κιπρ (([λ6 ὑττὸ δι ταορα 88 ἃ υπἱΐ ἰπ (18 ροΐηϊ 
οὗἉ γἱοτσ, σοῦ. 14), οχμογίϑα ἰο {Π|π6 οροάΐθῃσθ ἴο 
Ηΐβ τογαὶ π111, ἂπά ἐπτοαίοηοα ψ ἢ 1Κ6 Ῥαη 88- 
τπιοπΐ ἔτοπι (ἢ6 Μοαὶ Ηρ ΚΙηρ 48 ἰμοὶν υᾶρθ 
(νοτβ. 14, 15, 25). ὙΠ γοὐϑοϊίοη οἵ ἐμ6 αοἄ Κίηρς 
Ὀγ τἴ6 ἀοιμαπά ἴον ἃ πηδη-κίηρς ἰϑά ἰο ἃ Ηἷσθοῦ 
εἰδσβ οἵ ἀονοϊορημηθηΐ οὗ {Π6 ἱπϑοογϑου, οἡ τ 16, 
ΟΥ̓́Τ δραϊησί Δη4 ΟΥ̓ ΤΔ6 81:85 Οὔ {Ππ6 ϑασίῃγ Εἰ σΠΌΠὰ, 
ἴδογθ τᾶϑ οὗἩ ΠΘΟΘΘΘ ΟΥ̓ 8 80 τα Οἱ ἴΠ6 πιοτὸ ]οσίουβ 
Ὁ] ἀΐηρ᾽ οἵ (86 τογαὶ βοηοῦ οἵ αοάή. 

7. θοΐϑ τηΔηϊ [65ἰδίζοη8 οὗ ζτδοθ δῃὰ βαϊ γαίζοῃ 
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ἰο [8186] δγὸ οἴρη τοραγάδα ᾿η {π6 ΟἹ Τοβίδπηθηΐ 
ππάον [μ6 ρΡοϊηὶ οὗ νίαν οἵἉ τίρλέεουδηεδ8, μὰ ο4]]6ἀ 
ΕΥ̓͂ 1:18 Ὠδη16, 88 'π γοὺ. 7. Βυΐ (Πῖ8. “ΤΙ θουβ- 
Ὠ 688 8 ποί ἴθ (88 18 οἴδῃ ἀοη6) ἰο Ὀ6 ἰδ κθῆ 85 
Ξε Ὧ688,᾽) “Ῥεποῆις," δηὰ {Π6 16, [ἴὉΓ {{Ἰθ μα 
ΔΓ αἱ δυθηΐ οοποορίζοηα; ΠΟΙ 88--- "Ὁ ΓΛ ΉῊΣ 
“ἐγ Β ΤΟΥ ΒΙΏΘΕΒ,᾽ βὸ ΤΆ. δ8 ἀοα ἢ} 8 ἰο ΗἾβ ρμβοο- 
δὰ {Π6 ΡῬΓΌΙἾθ68 Ὠϊοὴ Η6 ρΊνοΒ 88 δούσαδην (ἢ 
6 στουπά οἵ (μὲ8 ἀφδὶπαίοη οὗ {89 ἀϊνίηθ ρτὰ- 

αἰουβ ἀμ ρθβοβ 18 ρίνθη ἴῃ {ΠπῸ τγείαξίοπ ἴῃ πο ἢ 
Οοὐά 88 οουθηδηῖ- οὐ βίδηάβ ἰο ΗΪ8 βθορ]θ; δεία- 
ὈΠδῃοὰ ὃν οἴῃ ἴτε ρζύβοθ δῃὰ Ἐπ8 ἀρεοϊυΐο 
ἰονίηρς ψὶ}} (νον. 22), 0 158 16 πογπι, δοοογάϊηρ (ὁ 
ὙΠΟ. ἐλε οὐοῦ ἀραϊπδὲ ἀϊπι χ8}}ς ἴῃ [η6 οὔθ- 
ἀΐθποθ ἀὰθ ἰο Ηἰβ μοὶν ψ1}} (οἰ 164] τὶ ρῃίθουε- 
Π688), 8η4 οἢ (Πα οἰ ΠΟΥ απ ἐλε 1,ογὰ οὐεῖ' ασαϊπδί 
Ηΐ ΤΈνΘ 418 ἴο ἰμθῖ 186 ἰονϑ δῃὰ ζοοάῃρθεδ 
ὙΠίςἢ ὈαΙοηρ ἴο {Πθ 1 88 Ηΐ8 ροββοδείοῃ ὈΥ͂ νἱγίαθ 
οὔ μα ρτδοίουμ στ ἢ ΐβ θα Ὁ} 1566 Ὀγ Η πὶ, ᾿τηραγὶ- 
πᾷ ἴο {Π 6 γ᾽ δ δα θομοῆ οἵ βσβοθ Ῥδγ Υ 85 8 
ῬΙΟΠΑΒρα Ὁ] βίη, ῬΆΥΓΓῪ 88. ΣΟ οὐ {810} 8] 
αηὶ ονοάϊοπὶ Δ] Π] πηθηΐ οὗἨ οονθηδηί- Ὁ] αι οι 
(Ρμ. χχίν. δ; χχὶϊ. 82. Μία. νἱ. δ). [ἴῃ δοοογά- 
Δη66 11} (18, αοὰ ἱπ Ἠΐδβ 46! ἐνογαποοβ Ἔχογοῖβοδ 
Η]8 τἱρλίεοιδηδδα (πο ρῖγεβ θδοῖ ᾿ΐβ ΟἸΤ) 88 
Κίηρ οἵ Ηϊβ ἀβτῳ οὔ ἴπο στουπά δηὰ δοοογάϊη 
ἰο {Π6 ποτὰ οὗἉ [π6 οονθηδηί- το δίΐοῃ θαίβ Ὁ]: Βἢ 
ΕΥ͂ ΗΪΒο]Γ ἰη Ηΐ8 ονῃ 806 (νογα, 14, 15 
24, 368). Οοπιρ. 1 Φοδη ἰ.9: “Θοὰ 15 ἐμ μι] δά 
γισλίδοιιδ ἴο ἴοΥῖ 6 υ8 ΟἿΓ β'π8. ΑΠἶοσ {Π6 οοπι- 
ἰοξοη οἵ {16 ΘΟΟΠΟΙΩΥ͂ οὗ βμαϊγαϊΐοη ἴῃ ΟΠ γί εὶ, 
οὐ᾽β τίσλίεοιδηοβα ἰΒ Ἔχ ΠΣ Ὀἱϊοα, πὶ Ηἱΐθϑ 

τα  ] 5, ἴῃ {86 ὈορίοΥ πηθηῦ οἡ ἴΠ6 ρρηϊίοπὶ 
ΑΙ ΏΠΘΥΡ οὔ {πὸ ρτγδοίουβ ρ᾽ῆ οἵ ἰογρίνθηθββ οὐ 5 8 8.8 
Βοιῃ  Π]πρ πὶ ἢ δείοπσα ἴο Πἷπὶ ὃν {πΠ6 τὶ ρΐ δ6- 
οογαθα Βἰπι ὈΥ͂ ἴγοεθ ζγϑοο, β πο8 Οοὰ ἢ88 οταπὶπρὰ 
{μα΄ ἢ6 ὙἢΟ ῬΘη ΘΩ͂ Θοῃίδββοα Π18 δβίιβ 868}4}} πὰ 
Ρδγάοῃ. 

ἨΟΜΙΙΈΤΙΟΑΙ, ΑΥ̓Ὸ ῬΕΑΟΤΙΟΑΙ,. 

γετα. 1-6. Ηον ἃ βογνδηΐ οὗ (ὐοά ββου)ά, δ οΣ 
{Π9 ΘΧδπΡ]6 οὗ ϑαπλοὶ, τῖρθο}ν ροσίοσπι ἐλε ἀν 
οΥ πιαϊπίαϊπῖπρ ἠδ μπάς, τη λόποῦ απὰ ἱπποοδέποδε 
διαὶ πϑῇ απ) δοσυβαίίοπρ: 1) ΒῪ ἃ οΙοῦγ δῃὰ {γΓῸ6 
βίδίοπγοηΐ οὗ Πἷβ οὐ οοῦτβο οὗ ᾿ἴο δηα Ὀϑ αν οι 
(νογβ. 1, 2); 2) ΒΥ ἃ θο]ὰ δρρϑαὶ ἰο {π6 πον]οάκα 
Πα οοπβοίοηοα οὗ οἴμουβ (νογβ. 8, 4); 8) ΒΥ ἃ βο- 
Ἰοηη ἱπνοοσδίίοη οὗ ἰῃς 4}}-Κηονίηρ αοἀ δὲ 186 
θεοὶ σψὶΐηοθα. [τα 2, 8, βαπλιοὶ ἃ εἰαἰθειηδῃ 
δΔηα οἷν} δηα τα] ΑΥῪ συ 6, νης πῃ {ἰπὴ68 οὗ 
σΓ 0] ψαγίαγο, ΡΟ] 11ς8] οπδηροα, βοοὶδ] οοσγαρίοη, 
Πα ρὍΏΘΓΑΙ χοἰ αχαίοη οἵ ἸΟΓΆ]Υ͂ ; Πα σδΠ 80- 
ἸοΠὨΪΥ ΔΡΡΟΔ] ἰο οὐ δηα τδῃ ἴον [6 δθβο]υΐβ 
Ἰη οστΊΥ οὗ ἷβ ΟΠ οἷα] οοπάμποι ἰπγουμῆ 4}1} (6 
ΥΟΔΓΒ (Ρδγί Ὁ] τὶ Ζίηρ {Πᾶἰ---α)ὴ Β6 88 ποῖ βοϊζοα 
{Π61Ὁ Ρῥτοροσίυ, δ) ἀοἰγαυσοα {μ6πὶ, ΠοΥ 6) ̓ πβ]οιοά 
ῬΟΒΟΠΔ] γἱοίΐίοθηςο, δηὰ ὦ) [88 ῃοῦ ἱακθη Ὀτίραα); 
ἃπὰ 411 ἐμ6 Ῥβορὶδ (ψογη. δ, θ), απὰ (οά Ηἰπιρεὶ 
(τον. 18), 1} γ οοπῆτη ἐπ6 οἶα. Α ποίδὈ]θ 6χ- 
ΔΙΏΡΪο, οἴδη ποοᾶάοά.-- ἔα, : Νὸ ἄἀουδί βασιμοὶ 
ἰουαπᾶ ἩΣΠλ861 συγ Ὀοίοτο αοα οὗ δὴν Ὀσγὶ γαΐθ 
ἱμβγγ 168; Ὀαϊΐ, [ῸΓ [» ῬΌ]1ο σαγγίαρο, μ6 ΔΡΡ68]8 
ἴο ἸΏ. ἀ πλδη᾽ 8 ποαγὶ σδῃ Ὀοβί πάρα οὗ ΗἱπΒ6 ; 
οἴἤογβ οδὴ Ὀδβὶ ἰυᾶρο οὗ ἢ18 δοϊϊοῃβ. ΗΡΡΥ 18 
1ῃδι τηδῃ {Πππ1 οδη Ὀ6 δοαυϊίρα ΟΥ̓ ἈΪΠΊΒ0 17 ἴῃ ᾿σὶ- 
σαίθ, ἴῃ ρυθ] ας ΟΥ̓ οἰθοσα, Ὁ αοἀ ἱἰπ Ροϊἢ.--- 
βΟΟττ: Τὴ6 Ποόποῦ σοηάοτοα ἰοὸ ἴΠπο80 Π0 8Γ6 Θοη- 
οἸυάίπρ ἐποῖτ οοῦτγθο, αἰ ΗΠ τθ σ 6} ἔσοτη {86 δρ- 
Ῥίδιβθ δηά οοηρταίυ)αϊϊοη ψ ΟΝ ΙΩΔΏΥ γϑοοῖνθ 
ΝΘ [ΠΟΥ βχαὺ βίθρ ἰοσίῃ Ὀείοσθ ἴ.6 ρυ}16 6γο. 
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ΤῊΪΒ, ἰηάορά, οἤδῃ ἰοσταϊπδαίθα ἱπ ἀΐβστδοθ δηὰ 
οοῃίοιηρί.--- 18. 

ψοτα. 7-12. Τῆϊπλ οὐ ζογηνον ἐΐηνοδ: 1) ΤΉ το 
ΤΩΔΥῪ ὙΠ} ΒΏΔΠ16 ΣΟΙ ΘΙ ΘΓ (Π6 ΤΟΥ Β ΤΊΔΩΥ τηᾶ- 
Ὠ Θθί ΔΕ] 0}8 οἵἉ ζτδοθ δῃὰ βϑπβῆϊβ; 2) Τι δὲ ΝΘ τη ϑΥ͂ 
6 ΡὈΘὨΪΙΘΠὮΥ οοηβοίουβ οὗὨ [80 51π8 δοτηπλὶ 
δραϊηβὶ 186 Τογὰ ; 8) ΤΠδὶ γ͵ ἸΔῪ ΒΌΙΩΘΙΥ 80- 
Κηοσ]οαζσα (η6 στουηά οὗ 8}1 6Ὑ118 δῃὰ ἀἱβίγθεθοβ 
ἴῃ Οὔγ οὐ μ}]}; 4) Τὺ γα ΤΏΔΥ ΒΟΠΘΒΟΥ τ ΓῊ 
ἴο ἴπ6 οΟὐΘά! 606 οὗ ἔϑ:1ἢ το ψαγαὰβ ἴ[ῃ6 1,οτὰ. [ οτβ. 
7-12. ἩΑΙῚ,: 8 πλ6ὶ Πα ἀἰϊδρυδάοα ποτὰ "Ὸ- 
ἴοτο--- σοργονοθ ἴμθτλ ποῦ υπη}] πον. .... 6 
ΣΩυΒὶ ΟΥΘΙ Οἰ531}|κ6 βὲῃ---Τ6 ΤΑΥ͂ ποῦ ΟΥ̓ΟΣ ΒΏΟΥ ἰΐ, 
 ᾿βογοῦοη ἰμ {Π6 σἤοΐοθ οὗὨ βϑββοῇβ [ὉΓ σϑργονίῃ 
ἷθ Ὡοῦ 1688 σοι 8016 δηὰ ὨΘΟΘΒΒΑΙῪ 1μ 81 πεὶ 
διῃἀ (10 ΠῚ] 688 ἴῃ σορσγουϊηρ.- -ΤῈ.] 
γε Σ. 14,186. Ἡ δ, λοπι ον ασαϊπδὲ τοἦδοπι ἐδ (δε 

δαπὰ οὐ ἐδε ]οτὰῇϑ ΤὮθΘ ΒΠΕΝΟΣ ἴο {18 αυοϑίζοη 
ἄορθηαμβ οἡ [86 [0] ]οσ]ηρ ΘΟμα! ἀογαίοηϑ: 1) Ἦ Βο- 
1η6Γ οὔθ 88, ΟΥ 88 ποῖ, σίνθῃ ὨΪπηβ6 1 ἰὸ 6 ἰῃ6 
ΤΟΣ δ πὶ ἷ8 016 λεαγέ---αὐ ἴῃ τὰ ἤξαγ οὗ 
Οοά, δ) ἰπ ἔσθ δεγυΐος οἵ αοἂ : 2)  ποῖθοῦ οὔθ 
ἴδ, ΟΥ̓ 18 τὴν νὰ ἢ18 τοῦ ᾿πογου ΚὮΪΥ οδεαϊεπέ ἴο [ἢ 0 
Μ}} οὔ ἴ6 [μοτὰ, α) λεαγκεπίπσ Ἀποοηα! ΟΠ Δ}}Υ ἴο 
Η]8 ποσὰ, δ) ποὲ τεβιβίίπο Ἠϊθ οομηπμδητηθηΐδ; 
8) ὙΥΒΟΙΠΟΓ ΟἿΘ ἴδ, ΟΥ 8 ποῖ, ἰῃ δὶβ8. Ὑ)016 
φαὶξ τ΄ ίο Ἰοίίοιυ ἰτ6 Ἰ,οτὰ ἰῃ Ηΐ8 σμϊάαποο---α) 
Κοορίηρ ἱπ [λ6 ὙΔΥ ρΡοϊηὐοά ουὐ Ὀγ Ηΐπι, ὃ) Κοορ- 
ἱπω ἴῃ υἱοῦ [ἢ6 μοαὶ οὶ ὉΡ Ὀγ Η!. 

ΘΓ. 13--1δ.Ψ αϊέν δείκοεεη, πο απὰ 
αὐμλογ ἐϊεβ απαὰὶ διιδ)εοίδ: 1) ΑΔ Ὀοΐηρ ἴς 18 
οἰοδοὶν δουπά ὈΥ͂ ἰλ)6 Παπά οὗ με ΚΊηρ οἵ 411 Κρ 
ἷῃ Θϑίδ Ὁ] ]βῃϊηρ (Π6 δονεπαπέ δείιοδεη, (δα ἔσο (Υ6Γ. 
18; 2) Α5 δοΐϊῃρ ἀεερίν στουπά ρα 1ὶ ἰδ τοοίδα τι (ἢ6 
δοσατηοῦ ΟΡ] ραύώοη οὐ δὈοὶἢ αἰΐκο ἰο ἔϑασς αοά, 
βοῖυο (οά, ΟΡοΥ αοἀ (πο ἔσο ππὶὶγ τι μουΐ ἐ νὰ 
ἔθαν οἵ αοα, Βυχαῦ]6 βοσνίοθ οὗ αοα, ΤᾺ} Π] ο 
ἀΐϊθηοθ ἰο αὐοσά) (γον. 14); 8) Αη υπδλαζαδία απὰ 
αδτάϊηρ τ ἰΒ πιαϊπίαϊπεαά ἴῃ {ἰπηο8 οὗ ΠΟΑΥΥ 88- 
580]18, θη ὈΟΙῚ ὅτ ἰθιηρίρα ἴο 8 Υ, η06- 
οὗ δῃὰ ἀϊβορθαΐθποο (νογ. 1ὅ α) ; 4) 1 δλοιυβ βοῇ 
ΘΌΟΥ ἤγΉμΟΡ ἸῺ ΥἹΘῪ οὗ ἴμ6 1,ογά δ ἰμτοδιθηΐηρβ δηὰ 
ῬΓΟΙἶΒ68 ἰο Βοιἢ. 
γε. 114-19. Τῆε λαγὰ δρεεοἢ, οΥ Οοα ἀαραϊπδὲ δἴη- 

φ6γ8: 1) ὙῺΥ ἴδ 16 πόοξοϑατυ ---ὈΘΟΔΌΒΘ 6 Π Δ͵Θ 
Βαγά-οδγίοα, μβανὰ οὗ μϑαγίης, οσοθθιταϊηδα . 2) 
Ἦον ἰϊ πλᾶῖκοθ ἐἰβο  λἀεαγα---ἰη [Π6 οαγποϑὶ Ἔχ ἤοῦ- 

ἀπετουμαύμμι 88 Ὑγ6]]-τηοτ θα, 8) ΘΑΡΈΓΙΥ ΒΚ 

6Ώ66. 
Ἄο.. 20,21. Τῆε εὐλονίαϊξίοη, ἰο βαοίτν, ΤωτγΉ, ποί 

αεἰάς ἤοπι μὲ ογά. ΤΌΤ ποὶ 88166.--1) Βα 

᾿ππππι....ὕ......... 

ΟΧΡογθηοῖηρ Ηἰβ ρυηἰνο ᾿παίλοσ, θα μάνα οἰ] ὰ- 
{πΚ οομῆάθδησθ ἰη Ηἱἰβ Τογρίνιηρς ἰονο; 2) μοι 
Βιαγϑβϑθα ΟΥ̓ ὨδίηΓΑΙ πο} δου ἴο χοϑαὶδίὶ Ηΐ8 π|}}, 
δυΐ βεσγο ἦτ. ἰῃ 101] οροάϊοπος ἱμτουρὰ ἰθ0 
ῬΟΝΟΙ οὗ Ηΐα ϑρὶτγιι; 8) ὙΠ α ἱειηριθα ἰο [8] 
ΔΥΓΒΥ ὈΥ {86 σοῦ] ΜΠΙΟΝ ἴθ δυηκ ἐπ ἔδ6 βοσυΐοθ 
οἵ νδῃμν, θυΐ Ὀγανυ ον πὶ ρίαν (86 1ἀΔο] ίσν οἵ 
186 ὉΠρΡΟΙΥ ὙΟΓ]α.-- ἀγα. 20,21. Α' ἐλγεσίοία οοτὰ 
οἵ ἐσλοτίαξίοη ἰο Ῥεπϊῥοηὶ δίμημοτβ: 1) Α ποσὰ τοπιπά- 
τπῷ οὗ ρϑϑβὶ βίη (“Υἵο μανὸ ἀοθῃθ 8}1 {818 πὶοκού- 
ὯΘΑΒ ἢ); 2) Α ποχγὰ δομθο Πρ] ροΐπέίησ ἴο [Π6 
ἀϊνίπο στδοθ (“ἔδθαγ τοί); δ) Α ποσὰ δχλονέϊησ 
ἰο βαείείν (“ΤΌΤ ποὶ δοϊάθ ἔτοτυ ἐμ [τὰ ἢ 
ποῖ, τὶ (Π6 Ἰοαγηΐπσ πραϊηβὶ [ἢ 6 ἸΠΟ ΒΕ οὔ (Π6 
ναϊῃ ποῦ] οοηίδίμβ 8 ἀσπιαπαὰ ἴο βεγνὸ (πὸ 1οτἱ 
8ΔΙοὴθ πὶ ἢ 41} 86 Βοδγί.--- ον. 22. Τῆς 1,οτὰ [0τ- 
δαΐεδηοὶ ΗΠ ρεορίο---ἶον 1) δ 88 πχδάς Η]18 βθορὶθ 
Η! 15 ροκϑεβεῖοη---αἡ ὈΥ͂ σΒοἷοο οαΐ οἵ ἔγοε δ)}0γ 
οονθηδηϊηρ τι ᾿Π τὰ ἴῃ ΓΑΙ 1] ἰΙονο; 2) Ης 
χη86 6. Ηἰτη86] ἃ χγοδὶ παπιὲ διηοηρ Η]8 ΡΘΟΡΙςΟ, α) 
Ὀγ Ηἰβ ποπάοσῆι) ἀθθάβ ἰῃ (Β6 ρμαβῖ, δ) Ὀγ [ἢ6 ῥγοὸ- 
γα 868 οὗ ΗἾ8 ποσὰ ἴοσ ὑμ6 διίῃγο.---Ὗ ἐσ. 23. Τὴθ 
λισλοδὶ δϑεγυΐος οὗἩ ἰουε λϊὶοῖ πιῆ, οαπ ἀο οπς αποίδεγ: 
5 πρυνοες ῶὶ 680 ἢ δε το ἀγα λϑς ἰὰθς Ἰοτὰ; 

οἱπέϊπο ἴο ἴ'86 ροοα δῃὰ τσὶ τγᾶγ.--- (δαδίης 
ἐο ἐπίεγορς ἴου ΟΟΣ Ὀγθί βγη α δίπ ασαϊπδὶ ἰδέ ]οτά: 
εν ἀῆβεισοι 158 τδε τὶ οὗ οὔγ ὈΣθίΠΣΘῺ 88 εἰναι ἐς 
οὗ ΗΪβ Ρθορ]ο δύὸ Η]8 ροββοβδϑίοῃ; 2) Βϑοβιιβε (86 
Ιοτὰ ἀειαποῦε ἱπίογοθββί ἢ 88 8 βῖρτι 8η(} ἔγυϊὶ οἵ 
Ιονθ, τς ἤοτβ ἴγσοτὰ ἰδ ἰουπίδίη οἵ ΗῚΗ ραδΐογ- 
ὯΔ] ἰονθ, δῃὰ ἴῃ ὙΠ] οἢ ΤΘ 88 Η18 οἰ] ἄνθη 8ΓῸ 
ἴο ΚΘΘΡ ὑμδιηβοῖνοβ θοίοσε Ηΐπ: 3) Βθοβυθο (}6 
Ιοτά, 1ῃ ἐΠδὺ σομησ Σὺ οὗἉ 136 ἴῃ π ]οἢ Ηδ [88 
Ρἰδορά πθ, οὔβη μῖνϑα υ8 βρϑοΐδὶ οοοδβίοῃ δηὰ π6- 
ΟΟθβὶ Ὑ ἴο ῬΓΆΥ [ῸΓ οὐγ Ὀγθίμγθῃ. [Η ΈΝΕΥ : βαιημεὶ 
ῬΓΟΙΆ1Β6Β ΤΊΟΤΘ (μ8ῃ {Π6Υ δϑικοὰ. (1) ΤΉΘΥ βακοὰ 
τἰ οὗ Ἀΐπ 88 8 ἔδνον---ἢ6 ῥγοχηϊβοα ἴΐ 88 ἃ ἀυίγ. 
(2) ὙΠΟΥ δβκοὰ πη ἴο ῥσγὰν ἴογ ἰΐθπὶ δὲ 1818 
Ὠτηθ6, δηα ὑροῦ {Πΐ8 οοοδβίοη, θυϊ ῃ6 ῬΓΟΠΊΪΒ6Β ἴῸ 
σΟΠ 06 ἷδβ ὈΓΆΥΘΙΒ ΤΟΥ [ἢ 6π), δα ποῖ ἴο ΟΘ886 88 
Ἰομρ 88 "ὸ ᾿ινϑρὰ. (8) ΤΟΥ δεκοὰ Ηἷπὶ ΟὨΪΥ͂ ἰὼ 
ῬΓΔΥ [ῸΓ ἵὑμ6πι, Ὀὰϊ ἢ6 Ῥγογαΐβεβ ἕο ἀο πηογθ, ἴο 
ΒΔ 0 ἢ} {πθπὰ 8]8ὸ (86 ροοᾶ δηὰ [δα τἱρῃὶ γαν,᾿" 
[88 ὙΔΥ οὗ ἀυΐγ, [86 ΜΔΥ οὗ Ρ]οδδϑυσα δῃὰ μιοξι. 

γε. 24, 25. Εδαν (δε Τοτὰ: 1) ὙΜΔι δβοτὶ οἵ 
ἴϑαυ' {π6 (τ ἴδθδυ οὗ ον Ε πο, ων ἐξ 18 
στουπαοά (“σᾳτοδῖ {ϊηρ8᾽}). ὃ ΘΙΘΌΥ͂ ἰδ παν 
[κείβ ἡ. ΒΥ θΒ Ηϊ). 4) Ετοιὰ δὶ 1ὑ ὕγθ' 
ϑογυεδ (ἴγΟΙ ἰριροΟσΆὶ δηᾶ οἴοσηδὶ ἀοβίσιο 08). 
[ΗἙΈΝΕΥ: Απὰ ὑπὸ {πΐηρθ δ6 ΌΥ τῶῪ οὗ 
τηοίνο: (1) Ογαξίῥιιάε, οομβὶ ἀοσὴρ “ πμδὶ ατοδὶ 
ἰὨΐηρβ Βα δὰ ἄοπο ἴογ [μοι :᾿ (2) 7ιεγεδὲ, οομαὶ- 
ἀστὴρ πδὶ μτοδὶ ἰμίη 6 πψουἹὰ ἀο δραὶ 
1Π τ, 1 ἐΠ6Υ Βῃου α 581}}} “ ἀο νίςκοα!]γ."--ΤῈ.] 
ψ οι. 22, 25. ΗΑΒΙῚ,ΕΞΒ (Οἡ Παϊϊονοπρ ἰλὲ ϑαδδαὶλ, 
Ι.. 118): ΤοΨ δορὰ οὐ φεπιιΐηε παξίονναξ Ῥγοβρ δι. 
ὝΒοτο [πο ἰβ (Π 6 στουῃά ἴῸΓ ΒΟρα οὗ βϑῆππηθ π8- 
εἴομαὶ Ῥγοβρεσγῖ] ἮΒοτα ἔμογο ἰβ 1) Εδδγ οὗ 
οὐδ ΡΩΝ 2) Οομβάρμοε ἴῃ (οὐ Νϑῃιθ. 
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ΒΕΟΟΝῸ ὈΙΤΨΙΞΙΟΝ. 

ΕΙΝΟ ΒΑΌΙῈ ΟΘΟΥΕΕΝΜΕΝΊ ὕΡ ΤῸ ΗΙἸΞ ΒΕΣΕΧΤΊΟΝ. 

ΟΗΑΡΤΕΒΒ ΧΙΠΙῚ.--ΧΥ͂. 

ΕἸΗΒΤΊ ΞΕΟΤΙΟΝ. 
8ο ὕὉηζοϊάϊηᾷ οὗ μὲ6 Εογαὶ Ῥονσοσς ἰῃ Θιαοοοσοδέυϊ ὕϑ δσα. 

ΟΠΗΑΡΤΕΒΕ ΧΙ͂ΙΪ.--- ΣΊΤΥ. 

Ι. ΑΑραΐπδ ἰδε Ῥλιϊιδίνεδ. ΟἾδρ. Χ]1Π,.---ΧΤΊΥ͂. 46. 

1 βασι, τοϊρτιθα ὁΠ6 Υϑᾶσ ; δῃὰ σῇ 86 δὰ γοϊρῃηϑά ὑπὸ γϑϑῖβ οὐσ [βγβο], [βδὰ] 
Ἧ88 ------- γ6818 Οἷα ψὨθὴ ἢ θοβδη ἰὸ σοῖρῃ, δηὰ ἢθ γοϊχηρὰ ------ ὙΘΔΥΒ ΟΥ̓ΟΡ [8Γ86]].} 

2 [1π6. Απα] δι} ομοθο εἷπὶ ἔπγθο ἱμουβαπὰ πιοη [ὑπ8. οὐἹ] οὗὨ ἴδθγβοὶ,, υυλόγθο  [οηι. 
Βοσοοῦ, ἐπ8. Δ} ἵνο ἱβουδαπα τοσο πὶ 860] ἴῃ ΜΙΟΝμ δὴ δηὰ ἴῃ τιουμπὶ [{}9 
τοοπη δῖ ΟΓ7 ΒοίΒοὶ, δῃὰ ἃ ὑβουβαηὰ τόσο τὶζ Φοπδίμδῃ ἰπ ΟἹ ΌοΔᾺ οὗ Βοη͵δπίη ; 

8 δὰ [86 τοδί οὗ [89 ρϑόρὶβ ἢ βοῃηὺ ΘΥ̓δσῪ τη 0 8 ἰθηῤ ἔγαι Ἢ Απα ΜΨομαίθδῃ 
διηοΐο ἴΠ σδυτθοη οὗ ἴπ6 ΡΒ ΠἸδύϊμοβ (μαὺ ττὰ8 ἴῃ αορδ, δηὰ {δο ΡΒ] 150 165 μοατὰ οὗὨ 
ἴ. Απάϑϑυ! ὑΐον ἰδ6 ἱταπιροί [γουρμουῦ 811 (Π6 Ἰδηά, βαυϊηρ, [οἱ (89 ΗΘΡγονΒ 

4 Βρασγ."ὀ Απά 4]] ἴαγϑϑὶ μβοαγὰ βαὺ ὑδαὺ 36} δὰ βιν θη ἃ. ζδγτγβοιθ οὐ [86 ῬΆὨ]]18- 
{1π65, Δα ἰῃαὺ [βγ86] 8180 τγδϑ ῃδὰ ἴῃ δου ηδίϊΐοη τὶ ὑμ6 ΡὮ 1 Πϑηθθ. Απὰ ἰδ 

ὅ ρΡΘΟΡ]6 Μ6γθ 681]6 ἰοροίμοῦ δου β'δ ἰο ΟἿρα]. Απάὰ {μὸ Ῥμὶ]οηοθθ ρα μογοά 
{ΠΟΘ  γ68 ἐποιοῦ ἴο Βρθὺ νι) [βγδοὶ, ἰἰτίγλ [μουδαηα Ἑμαγίοίβ, δῃ ἃ δἰὶχ ὑβουβαηά 
ΒοΙΒΟΠΏΘΏ, δ ἃ ΡΘΟΡ]Θ 88 {80 βδῃὰ τ ἴοι 18 ὁ [86 βϑαββοσο ἴῃ σα] ἰαἀθ; δηὰ ὑΠ6Υ 

θ. οδῖιθ ὕΡ, δῃὰ ριϊομοὰ 'η ΜΙΟΘΒΙΩΔΒΕ οαϑύπασγά ἔγοση [οὐϑῦ δρϑίηβϑὶ] Βοίβαγοῃ. ὝΒθἢ 
[Α14]7 τἈ}.6 πιθῃ οἵ ἴβγ86] βαὺν (δὶ ΠΟῪ τ ΓΘ ἴῃ 8 βίγαι ἢ (ΤῸ 186 ρθῸρ]6 ψϑγα ἀΐδ8- 
ἰτοθ8666), θη [8η4] {μ6 Ρϑορὶθ ἀϊὰ μ]46 [3] 4] ὑπϑιυθοῖνοθ 'π σανοθ δηα ἰπῃ (Ὠϊοἰκοίθ 

Ἷ [᾿λνθγΏ8]} δηὰ ἴῃ σΌΟΚ8 δπὰ ἴῃ ἈἰρΉ ρ]δοοθ [Π0]]Ον8]} δῃὰ ἴῃ ρἱΐβ. Απά δοηιθὴ οἱ δι6 

ΤΈΧΤΟΑΙ, ΑΝῸ ΘΟΒΑΜΜΑΤΙΟΑΙ, 

1 [γδγ. 1. ΤῊσ ἐγδηϑδείοη οὗ ΒΕ: κ. Α. ΜΚ. ἴω ππίθηϑοῖθ, δὰ ἐπδὲ σίνϑη ἴῃ Ὀγδοϊκοία 19 [ἢ 9 ΟὨΪῪ Ῥοβδίθϊο οὔθ. ΤΉΘ 
ΠΌΙΉΘΓΆΙα ἤδγο (8|1]60 οὔϊ, δηἃ σοδη 6 ΟὨΪΥ ΔρΡΡΥγοΧὶ πη Δι 6 Ὁ γοδίοσθα. ΤῊΘ ρὶυ. Ὁ), που]Ἱὰ Ἰηάδίοδίο (αὐ ἐΠ 6 Ρ6- 
γἰοὰ οἵ 84:1}᾽5 τοί χζτι τγδϑ [Ιϑδα (ἤδη θη ἄμα αἱ, ἴῃ {Ππ6 ργοβϑοῃΐ δοστγυρὶ 8 οὔ τ ἰοχῦ, ΠΟ βυσὴ ἰηΐογοησο σδῃ 
δείοί Υ Ὀ6 ἄγαν. ΤΏ6 οτηϊβϑίοη οὗ ἐπ 18 σοσβο ἰη ἔη6 Βορί. ζῶν ἤδυθ Ὦ ἤγοιῃ ἰΐβ δΌΒΘΩΟΘ ἰῃ ὑποῖσ ΜΆ. οΥ ἔγοτω 
νον ἐπ Ό ΠΥ ἰ0 ΣΔΚΘ 5686 οὗ ἰδ, ΟΥ ἤγοσω οἱογίοδὶ ἱπδαυθγίθῃοθ. [ἐ ἰᾳ Ὀούου ἰο ἴθανο ἐῆθ ὩΌΠΊΘΓΑΙ8 Ὀϊδηϊς, δὰ 
οχρίδίπ πη ἃ ἢοΐθ δὲ (ΠΟΥ͂ Πᾶγθ ζβ!] οη ουῦ. βοῖηθ, Βονογθν, ἐπίπκ (Ηἰαία, Μδυγοσ, ΤὨοηΐυβ, 7 611] μα υ 860) ἐπδὲ 
[86 ΠΌΣΑ ΌΘΓΕ το Γὸ ἃ αν Ιοΐ ουὐν Ὁγ [ὴ9 ΔυῖΠοΥ,---Ἴ ἃ. 

3 ἀρὰ Φ. οτγο ἰδο Ηϑθό., ἰῃ δοοογάδῃοο τί ἢ πη νογϑαῖ Ο, Τ᾿. ἀδδρο, ἢΔ85 ἐῃ9 Ὀ]ΓΑ).---Τὰ.] 
8 [γον 8. ΤΠο ὅυτ., ΑὐϑδΌ., γα εν ΟΠ δἷ!α,, ἢθτο κυδίδίη [π0 Μαϑκα. ἰοχὶ, Τὴ τοδάϊηρ οὗ {πὸ βορί. ἰδ ἀϊρουεθθὰ ὮΥ 

Ἐχάτηθῦῃ, ὍΜ6]  παθδοη Ῥσόροδοϑ ἰοὸ τοϑδα : “ δῃὰ 6] Ὁ] (ἢ ἐτατηροὶ ἐπγουκπουΐ ἔῃ ἰδ, διὰ ἐμ Ῥηϊ ϑείηο8 
᾿φαγά, βαγίω, ΤῊο βίανϑοδ γογοῖϊ (3 »95)" (ὴο9 πογὰθ “ βΒαυίῃρ, οἱσ." Ὀοίηρς ἰδ. θῇ 88 ἃ αἱοβδϑ. 

4 [γεγ. 4. Α ἀἰδότγοης ΗθὉ. ποσὰ ἔγοτῃ ἐπδὲ πδοὰ ἴῃ χίν. 1, ἐπουκῆ ἴγοσωῃ [ἢ δαίηϑ γϑῦαϊὶ σίοσω. [Ἐ ἴβ πδοὰ αἷϑοὸ 
ἴῃ χ. ὅ; χὶ!!. 8; 2 β'διι. υἱ!, 6, 14; 1 ΟἿ. χὶ, 6. Επναϊὰ γοηάθγ “ οἵδοοσ," αἰδιϊηχυ βηΐης 22 (Βορί. Νασίβ) ἔτοτη 

“Ὕ2.-ΤὰᾺ] 
“ςΣ 

δ [γον δ. ΤΉ 5 ΠΌΤΟΥ ἰ8 ΚΟΉΘΡΑΙΪΥ ΓΟ δὰ δὰ ἰοο 1 . ΒοπΠ1θ ΒῸΡ Ὀαρκαρκο ἰποϊηἀοὰ (ῬΑΙΓΙΟΚ), ϑοτὴθ 
16 εἰμ απ μῤ νων (Οβῆϑῃ δηὰ οἷῃϑ ὍΣΣ ΒατΆ. χ. 18). οἰ μϑῖβ βὰς μι βκῃρα:ν ΟΥΤΟΥ͂ οὗ ἰοχὺὶ δηὰ γοδὰ 3 ἴον 30 
(αἰασῖκο, θυτ., ΑΓϑΌ.), οὐ 300 (δ. ΟΌπεπι.). 8.111 οἴμϑν σοηθοίσιγϑθ τὸ μκίσϑῃ ἴῃ ῬοοΪθ Β ορϑβίβ.--Ἴ π.) 

4 [Υδγ. 6. ΤΊ ἸοχίσοὴΒ ΒΘΩΘΓᾺΙ] τη ὰθν “ ἰη οἰκοῖα,᾽" δ Ἐπ. Α. Υ. δπὰ Ετάνηδπη; ΕἼγοῦ ΓΘΉ 6 ΓΒ “ 61618.᾽) δη ἃ 
Ἐν αὶ ὰ το ὉΠ “σανοα. Βαὲὶ ΟΠ δ]. ἢδ5 “ (ογίγοδδοδ," βυσ, δηὰ ψυϊμ. “" βοογοὶ 8," Ἀἀηά Βορὲ, “Θηοο- 
δύυγοδ ΟΣ “ Ὠοΐθθ." Οὐ πο τηοάογη νογϑίοῃδ [λίπον δηὰ ὈὨίοαδο ἤδτο “ οἰθίω» ϑρδηϊδῃ Ψ0]1 τα  Ὸ]κ., (ἢ 6 ΕὙΘΠΟἢ 
τ ὝΜαγιη), Ῥογί., Ὀυτο ἢ στ Ἐπ α. Α. Υ. Οὐδον Θθστηβδῃ γϑσβίουηβ κίνϑ “" Ὦθαμοδ,," “ἘΠ ογη-ὈΠ 5685," “ 616 ὁ." 
αἰ ϑάγμυ τος οὔ ὑπο δῃοίϑηξ γϑγϑίοῃ δ τηδῖςο Βα] 5 τοδάϊης ΡΓΟΌΔΌΪΟ, δηὰ ἐἢ8 β0η86 ΘΔΟΟΟΓΟΒ Ὀοίίον πῃ [ἢ 

ἐδοοίοχί.-- 
Τ (Υοσ. 6. θο ἔπο δῃηοίϑῃξ νγογϑίοῃϑ. ἘΠῸ ΤΠ ΘΓ ΠΟΏΉΘΓΑΙΥ τη οΥ “ (ΟΥΤΟΓΒ " (80 ΕἸ τηΔηη), τ Ὠ]Πἢ [κα ἀρροτιρ 

Ὅν ἴὸ ΑὐδΌ, δαγλαν. Τὴ6 πόογὰ Τὁσσῦγα ΟἿΪΥ ἰΐτοο ὑἶτῆθα ἰη Ο. 7... ὑν|οϑ τοπάθγοα ἰῇ Επρ. Α.Υ. “ ποϊὰ ΨΦυάκ. 
ἷχ. 48, 4)) δῃ! ἃ ἤόσο “ ὨἰᾳὮ-ρ'δοο," ἨΠΙΟΘΉ, δα [5 τοτηδγιεθὰ ἰὴ Βὲδ. Οὐηνν., ἰδ δὰ υπΐοτίαηδίο γοηἀοσίηρ, 8 01]9 ὑο Ὀ6 
οοπέουπαοὰ τἰϊῆ (Π6 »Ιδοϑ οὔ γο! κίουα ογα ἢ ]ρ.- -Τὰ.) : 

δ [γογ. 7. 16 γα ]γ, “ ΗἩΘΌΓΡΟΥΒ ϑἣϊ ΟΥ̓ΘΓ," δὸ βυγ., Ὁδια., ΨΚ. ΤΠ6 βορ, ᾽88 οἱ διαβαίνοντες (2 »1) διὰ 

ὯΠ8 οἱ ἐκ τοῦ πέραν. ΤΊι6 τη45. ἰοχὺ ἀοθα ποῖ δαϊξ (ἢ 6 σοπίοχὲ, ὑπαὶ οἴ βορί. 18 Ὠδί ΗΠ 6Ὦ. υδᾶκο. δηὰ ἰπαὶ 
οἵ Βγτοδο 8 (Ἴ2)Ὅ) ἴθ ἀπδαρροσίϑά. 761} δυβϑθῃ ῬΓΟΡΟδΘΘ ἵππ ΠΥΣΚΡΘ Ὁ2}»1 “Δοὰ ἱΠ60} οτγοϑϑϑα ὑῃθ 

ἴοτὰβ οὔ ἰδο δοτάδαη," πϑί ἢ αἰἷτοσ ἃ βοοὰ δθὴδο ΜΠ ἃ Ὑϑ ΣῪ δ᾽ ἰβμς σμδορο ἰὼ ἐδο ᾿οἰίοσα. ΤὨσουσμοῦὲ ἐπὲ8 δὲ» 
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Ἡοῦτονβ ποῦ Ὄνος ϑογάδῃ ἰο {π6 ἰαπά οὗ αΔδα δηὰ ΟἸ]οδά, 88 ἴογ [δη4] βδὺ] ἢ 
[οπι. ᾿6] ψγ88 γοῦ ἴῃ ΕαἿΠρ8], δπὰ 8}1 [η:6 Ρθορὶθ [Ὁ]]ο νϑὰ δῖπι ἰγθα ηρ. 

8 Απάδο ἰκγείθα βούϑθῃ ἀδΥβ δοοοσαϊηρ ἴο (86 Βοὺ [πὴ6 (Πδύ βϑιλιθὶ δα δρροϊηϊοά᾽; 
9 Ῥυὶ ββ6πλι61] σαπιθ6 ποὶ ἰο αἶἶμαι; 84 ἴμ6 ῬΘΟΡ]6 τοῦθ δβοδίίοσοα ἴσο ἢϊη. Αμά 
βδ] βα]α, Βυίηρ [͵π8. τΔ6] ΣΥΠ6 Σ᾽ [οπε. ἈΠ Π6Γ] 8. [186] Ὀαυγη-οΒθυιηρ; ὕο το [οη|. ἰ0 

10 π|6] δῃὰ [ὑηϑ. {π6] Ροϑοθ- οβδγείηρβ. ΑΔῃὰ ὃθ οογοά {μὸ Ὀατγηϊ-οἴδείηρ. Απά ἱξ 
Ο8Π16 [0 688 ἰῃδΐ, 88 ΒΟΟῺ 88 ᾽6 πβα τη866 δὴ ὁπα οὗ σβθγιηρ [6 Ὀυτηΐ οβδυϊηρ, ὃο- 

11 δοϊ]ὰ, β'δηλιοὶ οαπιθ: δηᾶ 8586] σϑηΐ ουὔἱ ἰο τηθϑοί ἢἷπὶ ἰῃαὶ Ὠθ πιϊσῃΐ βα] αἴ μῖ. Απὰ 
βϑπλυ6ὶ βαϊὰ, αὶ μαϑὺ ἑῆου ἀοῃοῦ Απὰ δ] βαϊά, Βϑοδυϑδ 1 βδὺὺ ὑμαὺ [86 ῬΘορ]6 
ΘΓ ΒοδίοΓοα ἔγοιῃ τη6, δπὰ {μαΐ [ποὺ σδτλοϑὶ ποὺ πὶ ἐῃ6 ἀδγ8 δρροϊπίρά [δἰ (86 
ΔΡΡοϊηΐθα {1π|6], δῃηὰ ἐμαί {16 ΕΣ] δύη68 σαι ῃμογοα ὑμοηλβοῖνοθ ἰοροίμοῦ δὶ ΜΘ πιϑϑὶ, 

12 ΤὨογοίοτο βαϊα 1, ΤῊο ῬΒ1Π18ι1πο8 τὶ} [ΝΟΥ͂ Μ|Π1}} (80 ῬΆᾺἸΒι1 68] οολθ ον ΠΟῸΝ 
[οπι. ὨΟΧ] ρΡοῺ τ16 ἰο ΟἾ] ρα], δὰ Γ δᾶνο ποὺ τηϑαθ βυρρ ! σοι απο ὑπο [ον 
[96 Βονυ 881, ἊΝ ΑΔ] 1 Ὀγοθὰ τὰ ὑμογοίογο [οπ|. ἐμοσγοίογο], δηὰ οβογϑα 8, [[}6] 

18 Ὀυγη οβοτίηρ. Αμπὰά βδιιοὶ βαϊὰ ἰο βδυ!, Του μαϑὺ ἀοηθ 1ὉΟ] ΒΗ [ὑπϑ. ἴῃ πὰ 
ἴμου μαϑὲ ποι" Κορὲ {π6 οοπιπιδπατηθηΐ οὗ (6 [τὰ [Φοθονδ}} (ἢ . ΤΠΙΟΒ ἢθ 
ΘΟΙΩΠΔΔΠαΘα [66 ; [ὉΓ ΠΟῪ ψου]ὰ {6 1,οτὰ [9 ομονϑἢ]) μᾶνθ οϑίδ Ὁ] βμ θα [Ὦγ Κιηράοπι 

14 πν [οὐ] ἴϑγ86] Ὁ ουοσ. Βαΐ πον (8γ Κἰπράοπι 8.}4}} ηοὺ οοπίΐπυθ ; 86 [0 
[ον Δ} δαί βουρᾷί Εἷπι ἃ τηδῃ δον κἷἰβ οσσῃ Ποϑτ, δῃαὰ 86 Τωογὰ [36 Βονδ}]} 
δαί οομαηδηοα Βΐπι ἰο Ὀ6 οαρίδίη οὐϑῦ ἷβ Ῥθόρ]θ, Ὀθοϑυθθ μοῦ μαϑὺ ποῖ Κορ (δαὶ 
ΜΓ ΒΙΟὮ ὑπΠ6 Τωοτὰ [96 ον] ὀομῃμπηδηοα (866. 

15 Απα Κΐδπιιϑὶ) δγοβα δῃά ραὶ ῃΐτω ὑρ ἔγοπι ΟἾ.8] αὐίο ΟἸ θ688}7 οὗ Βοηϊδιοΐη. Απὰ 
Β'δὰ] πυπιθογοᾶ ἐῃ9 ρϑορὶθ ἐμ τϑγθ ργοϑοηὶ σὶρ Ηἷπι, αρουΐ 5Σ μυπαγοα πιρη. 

16 Απὰ δυ] δηὰ ομῃδίμδη μἷβ βοὴ δηὰ [Π6 ρϑορὶθ τῃδὶ τϑγθ ργαϑοηΐ τι (πη Δθοαθ 
ἴῃ ΟἸθο8} [6604] οὗ Βοη)αυιίη, θυῦ [484] [6 ῬΒῚΠΒεϊπο8 θμοδιιροα ἰῃ ΜΙΟΘΙ πη Δ. 

17 Αηά [86 ΒΡΟΙ]ΘῚΒ σϑηηθ ουΐ οὗὁἨ [80 οδρ οὗ 86 ῬΆΣΠΒΌ1 68 ̓ π [ΠΓΘΘ ΘΟΙΏΡΔΏΪΘ8 : 006 
ΘΟΙΏΡΘΩΥ͂ ἰυχῃθα ηΐο [86 ΜΑΥ {μδὲ Ἰοδάϑίι [ὁπ|. (μαὺ ΘΔ 6.8} ὑο ΟρΡΒΓΒΆ, υπίΐο [86 

18 Ἰαπὰ οὗ βϑδυα!; Απὰᾶ δποίβμδν δοιρδηυ ἰυτηοὰ [86 ΜΑΥ ἴο ΒοίΒΒόσοη ; δῃὰ δῃ- 
Οὗ ΘΓ ΘΟΙΩΡΘΩΥ͂ ἰυτηρα ἐο [οπι. [0] (86 ΒΥ οὗ ὑπ6 ὈογαάοτΣ ὑπαὺ Ἰοο κοί ἰο [89 νΔ]10 0 

19 οὗ Ζοῦθοίπι ἰοναγαὰβ [ῃ6 τὶ] ἀογθαθ. ΝΟΥ͂ ἴμογθ 88 Ὧ0 Βιβῖ (ἢ ἸΟυπὰ πτουρδουΐ [12] 
81 Π6 Ἰδηᾶ οὗ [ϑγδ9] ; ἴοσ ὑμ6 ῬῈ1] 1 ϑ.1η65 βαϊά, 1[,εϑ0 [Ὡ6 ΗΘΌΓΘ᾽ΥΒ 86 ποτα βτογαβ 

20 ΟΥ βρθδῖβ. Βαΐ [Δη6]7 841] ἐμ Ιβσϑοὶ ἴθ ταῦ ἄονα ἴο ἴμο ῬἈ ΠἸΒΌ1π68, ἴο Βμ ρθη 
21 ΘΥΘΥΥ͂ ΙΔ} ἢΪΒ Βα δηὰ ἢἷβ σου ὑοΥ δηᾷ ἢ]8 ἀχὸ δηα ΗΪ8 σηδίζοοκ. ὁ Υοἱ [6] (δ6γ7 

ϑμῷ νῷ 158 ἩΘΌΓΘΗΒ (ΔΡΡΑΣΘΏΥ τϑοζοδοὺ [5180}168) βϑοῖὴ ἕο Ὀθ ἀἰοίϊηυϊδη θα ἤγοσῃ ἔδπο [β.8ο] 1068 (γὙ8ο ἑοϊονοὰ 
δι π᾿ Β. ᾿ ᾿ 

9 [όοτ. ἃ, ΤῊ] πογὰ 8 ποῖ ἰῃ οὔἂγν ΗθΌ. ἰοχέ, θαΐ Ὕϑξ 158 Το ηα ἱπ βούϑγαὶ ΜΒΒ, δυὰ ρῥγίπἰθὰ δά οπβ; οἔθθτθ 
δγο 5) νϑίο ἢ Ὧθ Εοϑϑὶ ϑυρμοσίθ ᾽Δ8 {8119 ουὔξ ἤγοσω σϑϑϑιρθίδηοο ἴο ὑῃ6 ὕνο ἰηἰτία] ᾿ο ΐοΣ5 οὗ ἐμ {0] ον: ς νογά 

γον. Οὐ [9 οτ ἐἶσαὶ οὈ]θούίουδ ἕο ἐμ:8 βϑαοξίοῃ, γϑσϑ. 8-.-16 α, δο6 Εγασωδιη  [πἰγοαποίουῃ.--ΤΑ.] 

Ὁ [γον. 18. Βονοσγαὶ ΜΒ8. δηὰ ργίε δὰ οάδ. ἰπδοζὲ ἢ δῃὰ βορί. 888 ὅτι. --Τὰ.} 

1 [γογ. 18. Ηϊὑσίᾳς ῬΓΟΡΟΘΘΒ ὑπο ββασῖν ἴο ροΐηὺ "Ὁ ἐππἰοδὰ οὗ κἐ᾿).-- Τα] 

Ἐ [ψγϑ. 1δ, 16. 10 [5 ϑοτηϑυῃδὲ βασρυί βίης ὑμδὲ Βαυησοὶ κοθβ ἰο Οἱ δὴ (γοσ. 1δ), ἢ 116 βδι}} [8 Τουπὰ ἴῃ 68 
(τοσ. 16) στ πουὺ Ὀγουίοιιδ τϑηϊίοι οὗ ἢΐ8 πανίηρ κοῦθ ἐμ την. [ηϑἰθδα οἵ αϑθβθ [8 δῃοίθηϊ γ88. βανϑ Οἰθδθδι, δὰ 
ΔΙῸ [0] ονγϑὰ ὈΥ͂ πβ. Α. Ν. πὰ Ετάπιδπη. Βοδίμβοη (ᾳυοῖοα ἰὴ διδ. ΟΟημΜΉ.) (1 η]κ5 ΟοΌδ οογγϑοί. Α βορὰ 0180 
ἐα κοιύϑῃ ΌὉΥ σοπηθοϊίπα Τα ψ ἢ 1δ ὃ. ΤῊΘ γοδαΐηρβ οἵ ἢ βϑρί. δὸ ἀιβουμβϑαὰ ὈΥ Κοῖϊ! δηὰ Ἐτατηδηη.-- Τὰ. 

18 [νογσ. 18. 11 15 οὐὔἿϑθα Ὀσὺ νἱπουΐϊ δυϊδείθηϊ στουηά, παι ἐπ6 ποσὰ Ρῶ (“" βίχοίσϑϑβ ᾿ον σα Β, ἸοΟΚα, οΥ̓αῦ- 
ιδημβ ") ὁδῃηοῦ 6 υ80Ἁ οἵ “ Ὀογάοτ." ΤΈΘ Βορί. 85 “ ἢ11}" (7»2}}-- Τὰ] 

18 [γὸον. 2). Νὸ 5διϊϑίβοίοσυ ΤΟΒΘΘΓΙΠΕ ὯΔ45 γοὺ ὈΘΘῺ κίνϑη οὐ {ῃἰα τόσ. δηὰ ἔμ ζο]ονίης. ΤῊ παηθα οἵ [80 
ἰπδιγατηθηΐδ ἃγῸ κίνϑῃ αἰ ΡΥΘΏΓν ἰη αἰ βδυθηῦ γοσϑίοηβ, ὑπ τὸ ἰ8Β ἀουδὲ δρουῦ (Π6 πηοϑηΐη δ οὐ {Π 6 πδῦμϑβ, ἔπο δορί. 
45 8 αἰβότϑηι ἰοχὶ ἰῃ νου. 21], δηα ἐπ ἰηἰυία! τγογὰβ οὗ ἐπὶβ νου. ἴῃ ἐμο ΗθϑΌ. δπὰ [πΠ6 σοῃῃθοϊίοῃ οὗ ἐδθ ἔνγο ΘΟ ΓΒ6 8 
86 γοῦ οὔϑουσο. ΤῊΘ βίτηρὶ δὶ γθοοηϑίγυσίίοη οὗ τὴ ἰοχὲ ποιὰ ὯὉθ6 ἐο Θοηβίαοσ γϑ σ. 231 88 Δ ΘΥΓΟΏΘΟΌΒ γορϑιοη 
οὔ γοϑσ. 20, δῃὰ οχχηϊί 4}} οχοϑρὺ (}9 ἰαϑὲ ἐνγο ψόογὰβ (οὗ [6 Η60.); δαὶ ἐἢ18 ψου]ὰ ποῖ δοοουηΐ ἴογ ὑπ6 αἰ Βθγθηοθ [πα 
ἴοττηω οἵ (ΐιθ ἴνγ ΥΟΥΒΘΒ, δηα ἰδ γθῃἀογϑὰ αἰ δβῆου!ξ Ὀγ ἰΠ6 γοιϑαϊίοη ἴῃ 41} ὑπ 9 νϑγϑίοῃϑ οἵ υϑῦ. 21 ἴῃ 7]}. [ἢ ογάοσς 'ο 
ΘΧΠΠΙΣ πο αἰδόγομοθθ οὗ 89 Ηθῦ. διὰ 89 βορὶ., τὸ ϑδοὲὶ ἔῆϑθσα ἤϑύο ἀόσῃ ἰομοϑίδοσ, κἰνίης ἴμ6 ᾿δέλοσ οοη θοία- 

γι. 

ΠῚ ΤΥΤᾺ ΕᾺΤ ΡΠ ΠΡ ΘΠ ΘΠΚΤ ΠΒΔΠ5) ΕΘ ΠΎΣΕΣ, ΠῚ Ἢ 
5 τι 2} {ΠΡ ΓΗΒ.) ὈΤῚΡῸῚ 152 ὅγε τ᾽ τ Ὁ ΠΤ (ον ΓΥΦΓΥΟὉ) ΣΡ [}82 ὙΈΞΤΙ τττττΘ. 
ΤῊΘ ἐγδη βίου οὐ (ἢ ΟΥ̓ΘΘ Κα [8 : “Απὰ {δ νἱπίαρθ νγγχῶϑ τοδάγ, δηὰ ἐῃοίγ ἰθο}5 τοῦθ [ἢ ΓΘΘ 5}: 6116]5 ἐο ἐδ ἰοοίδ, δηὰ 
ἴον (ἢ 6 ΑΧΘ δῃὰ (ἢ β[οἷς]9 ἔθ 1788 ὑπ: βαῖηὴθ τϑῖθ (Ογ σῃδγδοίθυλ" Τῆὴο βΒορὲ. [8 βυθδίδηϊίαἴδϑ ἱπ ἐπ τρδίῃ (9 
ΘΟΠΒΟΏΔΗ(8 Οὗ [πΠ9 ἩΘΌγον,, αὶ αἰνοϑ ὯΩῸ ΟἾΘΘΓ ΘΘΏΒΘ; ἐ86 ῥχίοϑ οἵ ΒΠΑΣΒΘΟΙΩΒ ΤΌΟΙΕ [ἢτθθ βῆϑκοὶβ ἴο [89 Ἰοοἱ ἢ 
(μσὺ (6α ὉΥ αἰ τοὺὰ δηὰ ΤῊ ΘὨ 1.8) [8 ΘΠΟΤΤΊΟΏΒ, Δηὰ [ἢ9 ΓΘίδγθῃοθ ἐὸ ἐπ 6 πατγοδέ, τ ὁ 10 15 3 ΒΌΚΕΟΒΕΥΟ, ἰδ ὉΠΟΙΘΥ. 
ἢ θ οἴδϑσ ᾿δηά, οὔἵοσβ ἃ τηϑδῃϊηβὶοδϑ γορϑεϊ οι ἰῃ τόσ. 2], δῃὰ [06 ὈΏΚτΑτα 68] “2, ἐδθ οοἴ,- 

ἐπδβφυν ἐγη δηὰ ἰἢθ ἀϊδβοοπῃθοίθά ὕνὸ ἰαϑύ χογὰϑ ργοδϑηὶ κγϑαὺ αἰ ΒΟ 68. Α 86:86 ΤΩΔΥ Ὁθ βοἰέθη ὉῪ ρυδίηρ ἰδ9 
690 ἤγϑί τοσὰβ οὔ ΥὙϑ1σ. 21] δὲ ἐῆθ οί ποίη οὗ του. 20, δπὰ οορ δ οτίης [ἢ 9 ὭΒΙΊΘΝ ἰἢ Υοσ. 230 85 τορϑαιρά ὅπ γοῦ. 

31. Βαϊ, ὈΘίοΓΘ διδίίης (18 γϑδάϊηβ, 1ϑύ Ὧ5 Ἰοοῖ δὲ ἐμ πδιηθ8 οὗ ἰτυρ᾽ϑιηθηίβ. ΤᾺΘ ἄγδὶ, τ αὶο ἐδ ἐμ 6 δϑδίῶθ ἰῃ Ὀο ἃ 

9 Ηοδ., ου 
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δα ἃ 19 ἴοσγ {86 ταδίϊνοοϊβ, δῃὰ ἴογ (86 σου] ύουβ, δηα ἴῸΣ [ἢ6 ἔοσκβ, δῃὰ 10. ἐπ6 διχοϑβϑ, 
22 ἀπά ἰο βῆδγροη ἴῃ ροδᾶβ. 80 [16] ἰζ οϑὴθ ἴο ρϑ88 ἴῃ [86 ἀδὺ οὗἁἨ αι 6᾽56 ἐμαὶ 

1610 τὯᾺὄΒ ΠΟΙ͂ΟΙ ΒΟΓΑ ΠΟΙ ΒΡΘΆΣ ἰὈυπα ἴῃ {6 Βαμα οὗ ΔΩΥ οὗ [Π6 ρ60ρ]6 (μδὺ γ6 0 
πιὰ 5601] δπὰ Φοηδίμδη : θυΐ νι ὅδ δα τι Φοηδίῃδη ὮΪΒ ΒΟ ψ88 ἴμοτο Του πα. 

23 Απὰ {86 ραγγίβου οὗ [89 1] 1ϑηο8 πϑηΐ ουαὖ ο [86 Ῥᾶββδρθ [0888] οὗ Μισῃπηδβὶι. 

ΟΒΑρ. ΧΙΝ. 1. Νον [Δ.67 1 οδῃ10 ἴο Ῥᾳ88 ὩΡΟῚ ἃ ΑΥ̓͂ ἰμαὺ Φοπδίμδη ἰδθ βοῃ οἵ 
β60] βαϊ ἃ υπΐο [10] (6 γουῃρ τθδη ὑμαὺ ὈογΘ δῖ8 δστηοῦ, (ὍΠπΙ6, δηὰ ἸΘὲ 08 ρΡῸ ΟΥ̓́ΘΓ 
ἴο (86 ῬἈὨἢΠἸδυηθ8᾽ σαγτίβοῃ, (μδὺ 8 οὨὉ [1.6 ΟἿΔΟΙ 81:1ὁὅ.Ύ Βυΐ [Απὰ] δο (014 ποὶ ἢἷβ 

2 ἴδιμοσ. Απὰ ββαυ] ἰδυτὶ θὰ [τπἋ8 ᾿γἱηρ] ἴἢ (86 αἱξοτιλοθὲ ρατὶ οὗ ΟἹ ΡΘΔἢ ὑΠ66Γ ἃ ρο- 
ταοστϑηδίθ {το ἰη Μίρτοη, "ὁ δηα [ἢ 6 ρ6Ορ]6 [δῦ τόσο τὶΐ Πΐπὶ 6 γ6 δρουΐ Βὶχ μι. ἢ- 

8 ἀγτοὰ τηρ, Δ πα" ΑΒΔ, [δ6 βοῃ οὗ Αβίζα), ΟΠ θοα Β Ὀτοίδοσ, [86 βοῃ οὗ ῬΒΙΏΘἢ 88, 
[86 8οῃ οὗἩ ΕἸ], 186 [γα 8 ῥγίοοί [ργὶοδὲ οὗ Φϑβονδῃ)] ἰβ Β]ΟὮ, ποδείηρ δὴ [{}|6] 

4 ὁρβοά. Αμπά (Β6 ρεορὶθ Κπδὺ οὐ ὑπ8ὺ Ζοῃδίμδη 88 βοηθ. Αἀπά Ὀθίψθθῃ [86 ρδ8- 
ΒΕρΡῸΒ [0 88868] ὈΥ ποῖ Φοιδίῃδη βουρῃῦ ἴο γὸ ονοὸσ ὑπίο 86 ῬΒ 1 δ 1 Π68᾽ ΣΆΓΓΙΒΟΗ 
{Βοτὸ 88 8 ΒΏΔΓΡ ΤΟΟΚ οὐ [86 006 546 ἀπά ἃ Βῃδγρ γοοὶς οὐ (86 οἱδοσ δἱάβ ; δῃα {δ 

ὅ πϑπιθ οὗ [06 ὁπ 88 ΒΟΖΘθΖ, δῃα {6 πϑιὴθ οὗ ὑμ6 οὐδοῦ βϑῃϑῃ. Τδο ἕοσγοΐγοηί οὐ [89 
016 γ88 δἰαδῦϑ ποτ πτατὰ [ΤῊΘ 016 ΤΟΟΪΚ τγὰβ ἃ ΘΟ] υτ}  Οἢ {86 ΠΟΙ] ΟΥ̓ΟΡ ἀρδϊηβὶ 
ΜΙΊΟΒτ δὴ, δηά (86 οἱδοῦ βουϊηαγα [οη [86 βου ἢ} οΥ̓ῸΡ δραϊπβί ΟἿ οδ [604]. 

6 Απά Ψοπεαίδϑδη βαϊὰ ἴο 186 γουῃρ πιδὴ ὑμδὺ Ὀδγθ 818 ἄστηοσ, (οταο, δηὰ Ἰοὺ 18 ΚῸ ΟΥ̓́ΘΡ 
ἴο ἴ86 ψαντίβοη οὗἁὨ ἔμοδθ υὑποϊγουχηοίϑοά ; ἰῦ ἸηΔΥ 6 ἐμαὶ (μ6 1ωοτὰ [96 μον] μ}}} 
ΜΟΣΪς [Ὁ ὑ8; [ὉΓ {δ γθ 8 Ὡ0 γεβίγαϊπὺ ἰὸ [9 [τὰ [968 ον 8}}} ἰο βανα ΟΥ̓ ΠΙΒΔΠΥ͂ ΟΥ ὮΥ͂ 

7 ἴον. Απά ἢεἷβ ΔΥΙΔΟΥΌΘΑΓΟΣ βδαϊα υὑηΐο Ὠἷπι, ο 811 ἐμαὶ 18 ἴῃ Φΐηθ Ὠοδτΐ; [ΓΤ 
8 {66,3 Ρ68014, 1 δαὶ πιΐῃ [66 δοοοτγαϊηρ ἰο (ΒΥ Βοατί. Ὁ ΤΉΘη βαϊὰ Φομδίμδη [πὰ 

Φορδίηδῃ β814], Βϑῃο]α, γὸ ψ|}} ρϑᾷβ88 οὐνὸγ υηΐο ἐΐό86 [{86] τηθῃ. δηὰ ψὸ ν1}} [οπι. 
9 πὸ «11}] ἀἴβοουδγ ουγβοῖνοθ αρΐο ἱμβο. [1 Π6Υ ΒΑΥ 1808 υπίο υ8, ΤΑΙΤΥ [Ββίδπὰ Ὁ} 

000}] τὸ σδπ ΘΟπ16 ἴο γοῦ, ἴμθη τὸ νμῖ]}} βίδη 8.1}} [οηι. βι}}}] ἴῃ οὺσ ρίδοθ δῃὰ ν]] 
10 ποὶ ἣν υῦς θα. Βαυΐ, 1 {Π6Υ 560 {μ8, Οὐτὴθ ὉΡ υπίο υ8, ἔΒθὴ ψ͵ὸ Μ01}} ὸ ὑρ, 

ἴον ἰδ6 τὰ [96 ον} μαι ἀ δ] νογοὰ (μθῖ ἰηῦο ον ἢδῃ4 ; δῃηὰ (})15 8}}8]] Ὀ6 ἃ [[86] 
11 εἶγσῃ απίο υ8. Απὰ Ὀοΐἢ οὗ ἐμοπι [86 {00 0] ἀϊδοονογϑθα ἐμθπιβοὶ γθθ υηΐο [86 ζΓΓίΒΟΩ 

οἵ [6 ΡἘ1] βῆ ποδ; δηα [86 ΡΒ] Ἰθίϊηο8 βαϊ ἃ, Βϑο]α, ὑμ6 Ηῦγονβ οουγθ ἔοι [6 ΓΘ 
12 διὸ ΗθΌγθτβ οοταϊπρ' [τ] οαὐ οὗ [86 Βοΐε8 σβοτθ ἴπογ δὰ μἰὰ {Βϑλβεῖσεβ. Απά 

[86 τηθῃ οὗἨ [ἢ ψΑΓΓΊΒΟΩ Δηβινογοα Φοίβη δηα 8 ΔΙΙΔΟΓΌΘΑΓΟΥ δηὰ βαϊα, (ὐτ6 ὉΡ 
ἴο 8, δηαὰ γγθ Ὑ11] δον [[6]1]] γοὺ 8 ἰδίηρ [βοταϑίηρ]. Απα Φοπδίμβδῃ βδ1α ὑπΐο 
Ὧ16 ΒΙΙΙΟΓΌΘΔΓΟΣ, (ὐτὴ9 ὕΡ δίϊοσ πιο, ἴοῦ [86 Τωοτὰ [ι ΟΥ̓Δ] μδ(}} ἀ6] Ἰνογθα ὑμ θαι 

γοσΒοΝ (χορὸ ΔΡΡΑΓΘΏΝΥ ἴῃ ἐπ ΟΠ 8] ἃ.) 5 γτγϑηογθαὰ “ δῆβγθ᾽" (θγτη., Ψυ]κ.) “ ϑογίδο" (Βγτ.), “ οσαὐηᾳ-ἴ00] " (6Π.), 
“οχ-οβα " (ΤΏ 6Ο0α,.), δηα [5 Ῥγοῦθθ!ν Ὀθδὺ χίνϑῃ δα “ βῆδγο᾽" οὐ “ δου ον," ὑποῦρη ἐπ ΔΕΙΠΟΓΙ [ῸΓ “βου " 

. Τδθο βοοσομὰ ὨβδΙὴ6 [8 ὈΓΟΌΘΔΌΪΝ “ 5Ρ8α 6" οὗ “" ἢοθ᾽" ὼς ΟἾ81]α. (2), ϑντη., ψαυΐμ. Κιίποῆί, ΝΜ ίηοτ, Ενπγαὶα, ΘΟΠΊΡ. 
1, 4); Βαδιβοὴ ἅϊ (Αὐγολ. 1.. 108-106) ργϑίογβ “ οἱ σκ]θ,᾽" ἔγοϊη [88. 1}. 4. ΤΏθ ἘΠἰτὰ πδῖὴθ ἰ8 ἀπαουπθίθα! Υ “ 8ΧΘ." 

ΤῸ οαγέῃ Ὠδὴθ (τη! ἢ ἰβ αἰπλοϑὺ ἰάθη 68} ἴῃ ἔοττῃ ἴῃ τη6 ΗΘὉ. ψί(ἢ ἐπ 6 Β:ϑ), ἰΒ γθοπάθσϑα “ ἐγ ἀθηὺ" (Ἀ4.}. “ Ὀἱ- 
ἀσης" (Βν τη.) " ϑουύῃο " (Βορί.) “ κοβα " (δγὴ “σου οΣ " (α]ρ.λ. δὰ ἰβ ΒΡΡΑΓΘΏΝ Γ ὙΘΡΟΤΠΟΝ ΡΥ πιἰδίαβικα οὗ ἐπθ 
ἢτϑέ πδ 06, ΟΥ οὗ [9 ἰδδὲ ποσὰ ἰῃ τόγ. 21; {10 Ὀ6 ἐμ οογγϑοί γοδαίηρ ἰῦ ἰ5. Ὀθ8ὲ σϑῃηὰθ “ φοΟΙ οΥ.᾽" [ἢ τοσ. δ [ἢ9 
τη τὰ πΆρΘ ἰ8 1808}}Υ κίνϑῃ δα " ἰτί ἀϑης," Ὀὰὶ ὈΥ ΒΥΤ. 85 “βοσδροτ." Τὴθ Ῥογὰβ ΔΘ βυβρίοίουβ δῃὰ ΠΊΔῪ ῬΘΥΠΔΡΒ 

ὍΘ ῬΤΟΡΘΟΥΙΥ τοϑα Γ᾿ Σ᾿) (ΟΥ̓ δ}. 0 (89 Ὀοκίπαίης οὕ νου. 21 ἐπ βοοοῃὰ ποσὰ τουδὲ ἀσοὸρ ἐΐ8 Αὐίΐο]9 (ρϑσ- 
τ π ἐν 

δδρ6 τοροδέρα ἤγοτωη ργϑοοϑάϊηρς τγογὰ), δῃη!ὰ ἰδῖκο {π οοπδέσιος. ἤοττη.--- Το. 10] ονίηρ τοδαΐηρ, ἔμθη, ταὶ κῃ ὍΘ Ῥγο- 
Ροδϑά: “ Απὰ 166 γγῶ8 ὈΪ ηξΏ688 οἵ δά χϑβ ὑο ἐἢ 9 βῆδγοβ δηὰ ἢ068, δηὰ 4}1} [5γβθὶ σϑὴς ἀονῃ (0 ἴπ9 ΡὨΠΠ δύ πθ8 ἰο 

Ὦ ΟΥ̓́ΟΤῪ ΓΔ. ἢΐδ ΒΏΔΓΟ δΔῃὰ ἢΐ8 ἢοθ, Δηὰ ἴο 8ἢ ἢ ἐδ ροίηΐ οὗ Ππἰβ ἃχϑ, δηὰ ἰο χ [ἰδ κοβα." Τηΐβ ΓΘΏ- 
ΔΓ νοῦ ]Ἱα δοσοπῃὶ ἴογ ἔπ 8ϑρί. ἐἰσϑδίτηθῃς οὔ πο Ἰαϊύου ἢ] Υ οὔ νου. 41, ἴοσ ὑπ 9 γορϑυ ἢ 8 οὐὗὨ ὨΔΓΏΘ8. δῃα 0 Γ [2 
ΟΠ δ). γσοηογίηρ (“ χοδα ᾽)) οὗ ἐπ ὅτι βδγὴθ ἰῇ τϑγ. 306. 1ὑ ποιὰ ὍΘ ὨΘΟΘΒΒΒΓΥ ἰο Βαρρύες ἐπαῖ ὑπὸ αἰδΙοσδιίοη οἵ 

ἰὴ ποτά Ἰοοῖς Ἢ πῶ ΥΟΥΥ͂ ΘΑΥ͂Υ, Ὀϑίογο ἐἢθ Βορί. ἐγαῃηβ᾽δείοη νχδὰϑ τοϑᾶάϑ. Βαὺ βᾷοῃ αἰδβοοδίίοῃ ἰ8 μαγὰ ἰο δοοοχῃῦ 
ἴοτ, διὰ ἰξ τ ϊκηΐ Ὀ6 Ὀοιύον ἰο ΒΠ}Ρ ἃ Ῥατϑηςοϑίβ δηὰ γοϑὰ : “απὰ δ] [βγϑϑὶ πϑηῦ ἀότῃ ἴὸ [π6 ῬἢΠἰδέ 98, (0 
8 Ὦ ΟΥΟτΥ τηδῃ ἢΐδ Βῆδτο διὰ Ὠΐβ 06 δηὰ ἢίβ δχϑ δηὰ ἢΐ8 δου 6 (ΤΥ ὕῃθτθ ψγὼ8 ὈΪ [Ώ688 οὗἩ Θάρθ8 [0 [ἢ 9 
οουϊέοτα δῃα ἢοσθθ δηὰ ἐτίἀϑηΐβ δηὰ 5Χ908) δῃὰ ἰο ἂχ ἐμο βοβὰ " ψῃίοῃ 5 γοῦν υπϑοιδίδοίοσυ, ὈὰΓ ρογθδρΒ [6 Ὀθβὲ 
δὲ (ἢ Ῥγχγϑδοῃὶ τοχῖ ροστηϊ8.--.- ΤᾺ.} 

Ἱ [γεσ. 952. βορί. ἤθτο ἰῃπδβοχίβ “ οὔ ΜΙ το δῆ," προ ἰ8 δαρροχίϑα ὉΓΣ ἐμθ σοῃδβίσυοι. ἔοστω "2, Ὀαὶ 18 δεαϊῃμδὶ 

Ἡδοδ. ὦ σῃϊοῖ πουἹὰ κίνο “(ἢ ἀν οἵ Μιοἢτηδϑἢ " (Ὁ 6] ΠμΘαθθ). ΤΉΘτΟ ἰ8 ὮοΓΘ ἃ ἀμρϊοὶ, ΠΌΤ δηὰ 

9025. {ὴ6 δΙοροὰ οοπγδα σε οη ΘΘῺ γοτ. 42 δηὰ γυϑὺ. 23 βο6 Εχομοίϊοδὶ Νοίθϑ.--- ΤῈ.) 
ἸΊΝον. 2. βορὲ. Μαγδών, Βντ., ΘΘ απ, Ψ]α., Μαστοη. ΤῊ ψογὰ ΠλΘ 88 “ (ὨΥΘΒὨΪρ-ΒοΟΥ," ΑΥΔΌ. τα ἤγϑῃ.-- Τα.) 
1 ΓΨ ΟΣ. 8. ΤῊ Ϊδ ΤΟΓ86 ΤῊΔΥῪ ὉΘ ἐδ ΚΘ ἢ δ 5 8ῃ ἐπε πηάραὶ Ρδεθηϊπῃοίίοδι βοηίθῃοθ.-ΤᾺ.] 
1 [ψότ. δ. Τποπίαβ ἐΠ η1κ8 ἐΐδ πογὰ (τ ἢ ἰᾳ ποὶ ἰῃ ΒΡ.) δαρογῆαοῦβ, δῃὰ ὈΓΟΌΘΌΙΥ 8 τορϑυϊ οι οἵ ὑῃ9 (οἷ- 

Ἰοσίηρ ποτὰ ; Βυξ ϑγτ., ΟΠ 6]α., δηὰ ὙῈ}ᾳ., το ἈΡΡδγο Εν 85 ἴῃ Μδ8. ἰοχί.-- ΤῈ. 
Ὁ Γγογ. δ. 80 ἐπ ΗϑΌ.; Ὀπὲ ἐπ 6 γϑγαίοῃβ ἤδυϑ “" Οἱ Ὀθδὴ,"" πο, ΒΑγΒ Βίδη ον, [8 ΡΙ αἰ Ὠ]Υ 8 ΤΠ ΞΈΡΕΙ. ΤῈ} 

Ὁ νου. Ἰ. 80 3» τ. Οδαίά., ΨαΙΚ. (ρεγρο φυο οωρὶδ), Ὀὰὲ ἐπ 6 ϑορῇ. ῃ89 “0 8}} (ηδὲ ΠΥ Ὠθατί [6] 1Π68 0," δηὰ ἐΠ19 

5 Δἀοριοα ὃν Εχάτοδπη. ΤῊΘ ΗΘΌ. οΟχργοϑϑίου ἰ5 δοτη δὲ μαγὰ, Ὀσὲ ποὺ ἱτηροββίθϊθ. Κὅ.τ. γϑϑδὰ 17 “κ5ο," ἱποϊοδαὰ 

οἵ 3) “ἴο ἐδθε.» 
τ 

1 Γυοσ. 1. Βορέ. : “ δὸ ἰῃγ ἤϑαγὲ ἰδ τ Ὠϑασὶ," δ] ἢ ἰΒ δοιίοσ. ἘΠῸ ΗΘΌ. ΡὮΓΣΘΒΘ ΔΙΟΏΘ ΓΩΔῪ τη0 Δ} “βοοδοσάϊηᾷς 
ἴο ἐδγ ἀοεῖγο," Ὀασὶ δ ὲ6 που] Σου ΐἷΓΘ 8 του Ὀδΐοσο 1|.--- [Ἁ.} 



184 ΤΗΕ ΕἸΒΞῚ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΑΜΌΥΕΙ,. 

18 ἰηΐο {86 Βαπὰ οἵ ἴβγβεὶ. Απὰ Φοβδίβδῃ οἰϊπι θά ὑρ ρου [08] Ηἷ8 βαπᾶβ δπᾶ ὑρομῃ 
[ὁ] [ιἷ8 ἴδοί, δοὰ ἢΪ8 ΒΥ ΌΘΑΓΟΓ δἰζου Ὠϊπι; δηὰ {μον [6}}5 θαΐογο Φοῃδίμδῃ, δηθὰ 

14 8 ὉΣΙΔΟΥΌΘΔΙΟΣ 816} δου ΐη. Απα [δαὶ ἔγεϊ δἰδιρ δος πο Φοηδίμδβη δηὰ ἢΪ8 
ΘΙΤΠΟΓΌΘΔΓΟΓ 2866 Μὰ8 δῦοιΐ ΓΣΘΏΓΥ ἤλθπ, ὙΠΓῚΏ, 88 1Ὁ ἯΘΓΟ, 8ἢ 841} δόοο οὗ Ἰδῃὰ, 

᾿ φυριοΐ, ἃ γόοκο οὐ οσθη, πιϊσλξ ρίοισ [πη δυουῦ 8 ΒΔ] ΕΡΙΓΤΟΝ οὗ δ γόῖζο οὗ 18πα].3 
16 Απὰ {μογθ ᾿ψ88 ἐγϑί ὉΠρ ᾿ἢ {86 Ὠοδὶ [ΟΒΠΡ]. ἴῃ 186 Β6]4, δηὰ ἈΡΑ ΕΗ ΡΕῚ 186 ῬρΟΡ ΟΣ 

[86 σαγγίβοῃ δπα [ἢ6 ΒρΟΙ]6ΓΒ [ΠΟΥ 8180 ὑγθ 016, δηὰ ἴθ οί αυδίκοα, 80 [884] ἰὲ 
ἴοην. 117] σσαβ [Ὀθοϑτ}9} ἃ ψΘΓῪ στοδῦ ὑγϑι Ὀ] ἴηρ; [8 ὑγθιι Ὀ]ΐπρ' οὗ ΘΟΑ]. 

16 Αηάίδο πείοδιηθη οὗ 640] ἴὴ αἰ θοδὰ οὗ ἐρυμαη Ιοοκοὰ [84Ν}, δηὰ 6 8ο]ά, 6 
τυ] τυ 46 πιο] ΔΙΑΥ͂ δα (ΠΟΥ ποηΐ οα Ὀθδίίηρ ἀο ΤΏ ὁπ6 αποίλον [οπι. αθᾶ. .. 

17 δῃοίβου, π8. Εἰ μον" δπα (6 Ὁ]. ΤΆθη δα! α 888] [πὰ 880] βα147} απο [86 ρθορὶθ 
(παὺ ψογο ὙΠ Βἷπι, ΝΠ ΡΘΥ ΠΟΥ͂, δῃηἋ 806 ὙΠῸ ἰβ ΡὍΠΘ ἔγοιῃ υ8. Απᾶ πθθη {ΠΥ 
84 πυιηθογοᾶ [πὰ (ΠΟΥ πυιηθογοά δηα} θθμο]α, Φοπμδίμαη δηᾶὰ [εἶθ ΒΥΙΘΟΥΌΘΒΓΟΣ 

18 ποτ ποῦ ἔποτο. ᾿πά 880] βαϊὰ ὑπο Αμίβα, Βυΐηρ μἰΐμον [86 αὐ Ὁ οἵ αοά [({6 
Θρἢοα7; ἴον ἴθ δύ κ᾿ οὗ αυά νὰβ αἱ {μα {1π|0 στ [[ῸΓ ἢ6 ὈΟγΘ ἴδ ϑρῃοὰ δἱ {μαι 

19 {ἰτλθ Ὀοΐουο 7 {πΠ6 ΟὨΙ]άγθη οὗ ἴϑγϑθ]. Αμπὰ 10 οδλθ ἴο ρβ88, πῃ] ὅδαϊ 8] |κοὰ ππῖο 
(86 ρῥγἱοδί, [δδὺ [Π6 ποΐδθθ [δ΄ Μγὰ8 ἰη 080 Ὠοβύ [6810] οὗ (Π6 ῬΒ]] 8 ηο8 σοηΐ οα δᾶ 
[οπι. 87 ᾿πογοαϑοα [Ἰπογϑϑϑίηρ]; δὰ ὅδ} βαϊα υπίο (μ6 ῥγίοδί, Ἦ θά γα (ΒΥ 

20 βαπά. Απὰ δι] δῃὰ 4}1 6 ρϑορὶθ ἐπμδὺ τοῦθ πὶ ᾿ἰπὶ Θβροιι Ὁ]ο ἃ {ΠΟ πιβοῖ γο8 
[8ῃου 6477 δῃὰ {Π6γ [οπι|. [860] οδπιο [δἀνδποθα] ἰο (86 Ὀδίι]6; δηᾶ ὈθΠ 0], ΘνοΥγ 

1 τηδηὴβ βοτὰ Νὶ ἀγαϊηϑί Ὠὶβ [6]1οὐν, δ ἃ {86 γῸ Ἧ88 ἃ ὙΘΕΥ͂ στοδὶ αἀἰβοοιηδίυτο. Μογο- 
οὐοῦ [Α847 6 ΗΘὈτον ἢ (μα 6 γῸ ἢ} (μ6 ῬΒ1] ση68 [ὑπ8. 88] Ὀσοίοτο {μα {1πη6, 
σι] οἢ ποῦ ἃρΡ τὶς τἄθτ Ἰαο [ἢ 9 οδιρ ἥγοπι ἐδ οομπέγυ τουπὰ δὐοουΐ [οηι. ἔγοτα ..... 
δου 7, ουθὴ [οη|. 66} ΠΟΥ͂ αἰϑὸ ἐμγηθα 5 [{ὰγπ64} ἴο Ὀ6 ὙΠ} (86 ΙΒγδο θα ἰδ δὲ 

22 ψοῦὸ ψὶ ἢ Θδιϊ δπὰ Φοπδίθδη. 1μΚουσῖθο [Δ η67 41} ἐπ 6 τωϑ οὗ [βσδοὶ νι οὴ μὰ μἰά 
(ποι βοῖνοα ἰῃ ταουηὺ [086 ἢ11}]-σουηίτΥ οὔ] Ερηγαῖπι θα (ΠΟΥ [οπ|. πῃ θα ΤῊ] 
Βοαγὰ {δὲ [10 Ῥ ἢ] Ἰβύϊη68 θα, [ὑπ8. δ 4} ονθῃ [οηι. θυ θ ἢ} (Π6Υ 8180 [0] οτοὰ δ 

28 αἶνον (μη ἴῃ [86 Ὀδ0016δ. 80 [Δπὰ] ἴΔ6 Ἰ,οτὰ [ΨΦο ον] βανϑὰ (δδὺ ἀΔγ. Απά 
(86 Ὀα.16 ραβϑοα οὐϑῦ απο Βοίῃ-δυθῃ. 

ῶὩ4 Απά (Πθπθὴ οὗ ἴβγϑϑὶ ογο αἰδίγοθβοα ὑπαὶ ἀαγ ἢ ΕΌΓ ἐν β'6δυ] δὰ [οηι. ῃ84] 
84) υγοᾶ [ἢ 6 ρϑορὶθ βαγίηρ, Ουγδοὰ Ὀθ [9 πιδὲ (πὲ ϑαίθί ἢ δΔΕΥ [ὁην. ΔΥ7 ἰοοα ὑπ] 
ονϑηΐηρ, ὑπ80 1 τΩΔΥ Ὀ6 ἀνΘηρΘα οἢ ΤτΐΪη 6 Θηθη θα. 80 ΓΑ δαὶ ΠΟῸΠΘ οὗὨ [89 Ὀθορ]θ 

25 ἰββίϑα δὴν [ὁηι. 8ηΥ} ἰοοᾶ. Απά 8]] ἐΐεν οἵ [οπι. ἐξεν 9 (86 Ἰαπα σϑιηθ ἴο ἃ [εξ] 
20 πνοοά, δπὰ {ποῦ γἃ8 ΒΟΠΘΥ͂ ρου ἴΠ6 στουπά. Απὰ ψὮθη [οη|. 6] {89 ῬΘΟ.]6 

Μ6Γ6 ΟΟτῺ6 [08π|67 ἰηΐο [π|0] {Π6 ψοοα, ἢ [ἐπ8. 8η4} Ὀ6ῃ 014, [ἢ9 ΒΟΠΘΥ͂ ἀγῸ [νγ88 
βοπίηρ] ; Ὀαΐ [854] Ὠο πιδὴ ρυΐ ᾿ἷ8 Ὠδηα ἴο Ηἷβ τηου (ἢ, ἔον [86 ΡΘΟΡΙΘ ἢ οτος [Π6 οδίδι. 

27 Βυι ΓΑμα] ΨΦοπαίμβη ποαγὰ ποῦ τ θη ἷδ (ΔΈΠ6Γ ομαγροα [ῃ6 ῥῬϑορὶθ σι ἐἢ 9 οδίῃ, 
ΜΠ ΘΓΟΌτΘ [8η4] 6 ρΡαὺ ἔοτίἢ (6 Θῃὰ οὗ ἴδ τοὰ τμαὖ ψ88 ἰπ ἷ8 δηᾶ, διὰ αἀϊρροά 
ἰξ ἴῃ δ ΠΟΠΟΥ-οοα Ὁ, δηα ρμυΐ ἷΒ Βαηα ἴο ιἷ8 που, 84 Β]8 ἀρὰ ὙΟΙΘ ΘὨ]ΠρΡὮϊν 

28 ομοὰ. ἢ ΤΏΘη δηΒΝ ΓΘ ο.6 οὗ 86 Ρ60ρ]6 [πὰ οὔθ οὗ (80 ΡΘΟΡ]Θ δΔηβΟσΘα ) δηά 

5: [Υγ7οτ. 13. δορί. ἐπέβλεψαν ... 325. -- Τα] 

8 [γογσ. 14. ΕἿΣ (18 ππί πύθ} 1 ]016 τοαάΐης ΤὨΘΩἑ 5 ἰ χΘὨΟΌΒΙΥ Ῥγοόροϑοδ ΣΡ 9) Ὕ{Χ91) ΟΥΤΙΞ “πὶ ἀασ βλτδρι ᾿ ον 
διὰ βίοῃμϑδβ οὗ ἐδ δοϊὰ,"" Όσωη τ] ἢ Ὀο᾽ ΗΘ. δα βορέ. τὰν Ὀ6 Θοηδίταοίοὰ.--Τὰ.] 

8 ΓΨνογ. 16. ἘῸΣ 19 τοδὰ {(τίυ ἢ βορί.) δ; 80 Ετγάτηδῃυ.-- ΤᾺ] 

46 [νογ. 18. ΤῊΘ ἱταργοθ ὉΠ οὗ [ἢ αΥἰτ 8 Ὀοΐηκς ἴῃ ο δοϊά, ἔπ 6 τργορτγίοιῦ οὗ ἔπ Ῥῆγβδδο “ ὀγίν ἐπ δσῖς," 
δηα [η6 χΟΠΘΓΆΪ 186 ΟΥ̓́ ὁ ἤν ἴῃ ἱπαυίγίπε οἵ αοὰ (88 ἰπ 1 βατῃ. χχχ. 7) γϑοοζητηθῃᾷ [ἢ δορὶ. τοδάϊης “ Θρδμοῦ," 
16 Ηφ6Ό. νοχὰ ἴον νη οἢ αἰΒΌΓΒ ΟἿΪῪ 8] ἘΠΗ͂Σ ἔγογῃ (δὶ ἴον “ αὐγὶκ." Ετατηδῃη σγοίδὶὴθ “ ατὶς."-- ΤῈ. 

8 ἴνγοσ. 18. ΕῸΣ ἴΠ9 Β8π16 γθϑβοῃ8 ἴῃ Βορί. τϑϑδαίηξς ἰδ δάἀορίϑα ἤθσθο. Τὴ ΗθΌ. "223 ἰβ δὰ θῖτοσ ἴῸΣ ὮΡ 
ἈΠῸ . 

ἾΘ, οὐ ὦ 8); 189 Ἰαύίον ἰδ δάορίοα γ Ετάτηδηη (“ (δ 9 ΔΥΚ ΜΔ ἐπ ἐἢ.9 ὈΓΘΒΘΏΟΘ Οὗ [8786] ἢ), ΝῆΟ ΟἰμΟΥ 99 οἱ 

Ἰοῦγα (ῃ 6 ΗἨΘ6Ὁ.--Τὰ.] 
41 ΓΨοΥ. 20. 80 ϑυτ., συ ]ρ., ΤΉθη., Εχάτηδηη )» ΟΠ δὶὰά, δπὰ βορί. δα . Α. Υ. ΟΡ" 41).-- [Ἐ.] 
8 ΓΨΟτ, 21. Βορ ἡυλφπαϑοι ΠΥ δοῦλοι. Νοὶθ ἰγμι ἐμο σοπέγαδὺ ὃὉθ ἐρρκο ρος πρὶ ἐπα Ὑπειδηνον ΤῊο Ἐπ κ. Α. Υ͂. 

Ὧ885 ΘΟΥΓΘΟΙΏΥ “Φυγηθα " 4,530) Ὀυσὲ χοηάἄογο ὑπ βδὴθ ποτὰ (3 53 δ8 10 ἰποοσζοοῦν δβίδθ δ ἰω ἰδο Βοῦ. ἑοχἕ) διδίη 
Ω " 

“τουῃὰ δϑουὶ."--ΤῊῈ.] 

19 Γ[Κογ. 24. Εὸν ἴῃ ἰπϑογίίοῃ οὔ ϑορί. δοοὸ ΕἘχοζοῦ. ΠΟΕΞΤΑΊΙ 
δ ἵΨ ον. 28. ΤῊ Ϊβ γϑσθθ ἰβ Εἰ 19 τῆογο ἐῆδῃ ἃ σορϑεου οὐ ἔμ ργϑοράϊηᾳ. ἤλδν ἴῃ Μαοα (Ὁ ποὶ ἰπ 1,56 

οὔθ 26 α. δορί, τϑϑᾶα: “ Αμὰ 7984] γγ88 ἃ σοοῖ δρουηάίηρ ἰἢ Ὁθ68, ΟὨ ἴη6 ἴδΔο6 οὗ ἴ᾽9 βο]ά, ἀηὰ ἐδθ Ῥϑορὶθ τϑῃ 
ἐπῖο {πὸ ρος οἵ Ὀθθα, δῃὰ 10, ΠΥ ψοηΐ οἢ ἀρι  ΣΟΝ ὙὮΘΥΘ [Π6Υ τοδὰ ἊΣ ἴον 9952; Ὀυΐ ΘΙ μασποπΒ ϑιγθη δ- 
τίου : “ Απα {πότὸ ψᾶα ἤοπον οἡ ἴδ βτουηὰ, δῃηά ἴδ ροϑορὶθ νγϑῆϊ ἰηΐο [89 ποοὰ, δῃὰ ὑθοϑ σϑσο τοουϊης  ἰ ἀουι- 

ΤῊΡ ραββαχα ἰδ αἰ ΒΊο}}.--- Τπ.] 
δι [οΣ, 27. 80 (ῃο Οοτὶ ἰῃ5 οὗ οἱ “565Ν."-- Τὰ.) 



ΟἬΑΡ. ΧΙΠ. 1-- ΙΓ. δ2. τς 186 

8814, ΤῊΥ ΑΥΠΟΥ βίγι οὐ] Υ ομυροα [Π6 Ῥ6Ορ]6 τ ἢ δὴ οδίμ, βαγίηρ, Ουγθοᾶὰ Ὀ6 1π0 
29 πιδὴ (μδὺ οαίθίἢῃ αν [οπι. απν] ἴοοα [Π]8 ἀΔΥ. Απά [6 ρθορὶθ ψϑγϑ ἰβἰηί. ΤΏρη 

βἈ ἃ Φοπαίμδη [πὰ Φομδίμβῃ βδὶ4], ΜΎΥ ΦΙΒΟΥ μαι ἰσου]θα {μ6 Ἰδηὰ ; 566, 1 ὈΓΑΥ͂ 
οὔ, ΒΟΥ [106 ΘΥ̓́6Β αῦθ ὈΘΘἢ τἀ ὐπμα, Ὀϑοδιθο 1 ἰλϑίθα αὶ 1116 οὗἩ {86 ΒΟΙΘΥ͂. 

80 Ηον πιο τλογο 1 ΔΡΙΥ [ογι. ἘΔ Υ] [86 Ῥϑορῖὶθ δᾶ δδΐθηῃ θυ ἰο- ἀἂν οὗ (Π6 
1 οὐ ὑλϑὶν δῃθπιΐθθ Μ Ὠ]ΟΝ ΤΠ6Υ ἰουπα ἱ ἴῸΓ δα {Π6γ9 ποῖ Ὀθθῆ ΠΟΥ͂ ἃ το σγοδίογ 

81 εἰδυρμίοῦ [[ὉΓ ΠΟῪ δα οὐ (Π 65 Βἰαυγηῃίον Ὀθθὴ στοϑαί] διθοηρ 86 ΡΒ ]ΠἸδυἰη68) Απάὰ 
ΠΟΥ βΒιιοίθ 6 ῬὨΠ βπθ8 ὑμδὲ ἀΑΥ ἴτοιῃ ΜΙΟΏ]ΑΒἢ ἴο Αἰὐδίου [Α]]6]οη7; δῃὰ [89 
ῬΘΟΡΙΘ ΜῸῚΘ ΥΟΣῪ δι ηΐ. 

δὃ2 Απα (ἢ9 ρθ0}]6 ΗΘΨῪ Ὅροπ [86 Ββροὶ!, δῃα ἴοοῖκ βῆθερ δηὰ οχϑὴ 8η4 οδῖνο, διὰ 
83 8]6}Ὲ7 ἐἤθτα οἢ ἰἢ6 στουηὰᾶ ; δπ4 [86 ΡΘΟΡΪΘ ἀϊα οαΐ (θὰ ψΊ [08] [μ9 Ὀ]Ϊοοᾶ. ΤΒΘη 

[4π4] ὑμ6 0 ἰο]ὰ ὅδ], βαγίηρ, ΒΘΠο]4, {μι Ῥθορὶβ εἷῃ δρδίμϑι (86 1γὰ [96 Βου ΔΒ] 
ἴῃ (μαι (ΠΥ οδὺ πιὰ [05] ἴμ6 ὈΪοοα. Αηά [6 βαϊά, 8 Βαγϑ ἐγβῃηβργοββοὰ [δοϊϑα [ΑἸ }- 

84 ]6881]γ] ; Γ0]] ἃ ζτοδὺ βίοῃϑ ὑπίο τὴθ {818 ἀδΥ [τῸ}} τη6 ἃ γτοδῖ βίομϑ ἢ} 6.3. Απὰ 
860] βαϊ 4, Πίβρθγβθ γούσβοὶ γ68 διωοηρ (86 ῬΘΟρΡΪΘ, 8πα ΒΑῪ ὑπίο ἴμοπι, Βγίπρ' τὴθ 
ΒΕΠΘΥ ΘΥΘΟΥΥ͂ Τ8η ἢ]Β ΟΧ, δπα ΘΥΘΣΥ͂ ΤΠ] 18 ΒῆΘΘρ, δῃὰ 5]8 0 ἴθπὶ Πόσο, δα δδί; 
Δηα δἷη ποῖ δρδίηβὶ (86 [χὰ [ον 8} ἴῃ οδίης 1} [06] (ἢ 6 Ὀ]οοά,. Αηἀ 8]] [9 

88 16 Ὀτοῦρηῦ ΘΥΟΥΥ͂ πηδη ͵8 ΟΣ ΜΠ δἰ τα (Παὐ εἰρὮ, 86 8]6νν [μοῖὰ ἴΠ0γ6. Ἀπ 
ἔδυ 0110 δὴ Δ] δγ ὑπο {86 τὰ [τἢ0 Φοῃον δ] ; [Π6 βδηθ ψ͵ὰὺ8 {Π6 ἢγβί δ] δὺ {Πδὲ 

86 δὲ Ὀ.1}}1 υπίο [86 1,ογὰ [ἴο Φοβονδῃ] 5 Απα Κὅ'8]} βαϊά, [,κεἱ υβ ρὸ ἀοψη δῇϊογ (ῃ9 
ῬΒ ]Π]δἐϊηο5 ὈῪ ηἰρῃΐ, δηα 8ρο}]} {Ππϑτὰ 811} (Π6 τπῃογηϊηρ- ρμΐ, δηὰ ἰοῦ υ8 ποῖ ἰοδνθ 8 
τηδη οὗ [Πθπ. α (86Υ βα!ά, ο [οτν 1)0] τ μαίβοονοσ βοοσλϑίῃ χοοᾶ ππῖο {866 [ἐπ8. 
ἀο0]. Τ θη βαι ἃ [86 ρῥγϊοδὺ [πα [86 ρῥγὶοδὶ 8814}, [με υ8 ἀΓΑῪΣ ΠΟΆΓ ἈἸΓΠΟΥ υπίο ΟΟά, 

87 Απὰ Κ'δι] δβικϑα οουηβοὶ οὐ ὅοα, Κ5'Ῥ[)8}} 1 ρὸ ἀονῃ αἴἴοσ ἰμ9 ῬΒ1]Ἰδύϊηο8 ἢ 11 τΠοὰ 
ἀο γοσ ὑθοτα ἰηΐο (86 μαμὰ οὗ ἰθγδοὶ ἢ Βυὶΐ ΓΑΡΩῚ 6 Βηϑνογοα ἢΐπη οί {δαὶ ἀδγ. 

88 Απᾷ βδυϊ βαϊά, Ὁγαῖν γ6 ποϑγ Εἰ Πογ, 41} [Π6 οἰϊοῖ [Π6848] οὗὨ [86 ΡΘορ]ο6, δῃὰ ον 
89 8η4 8606 ὙΒΟΓοΐη [815 δῖη παῖ Ὀθθα (μῖ8 ἄγ. ΕὟΓ, 88 89 1οσὰ ἢ δ βόονδ}]} ἰἱνοί, 

Μἰςἢ [ὙΠῸ] βανθί ἢ ἴδσϑοὶ, ὑπουμὰ ἰδ ὈοὟἾ 1 ομδίΒ8Π ΤΥ ΒΟη, Β6 8Π8}} βυγϑὶν α16.͵ 
40 Βυὶ [4π4] μοῦ 88 ποῖ ἃ τῆϑῃ διμοηρ 8}} (ῃ6 ρ6ΟΡ]Ὸ ἐμπαῦ δυβνογοὰ πω. ΤὭθη 

βδὶ α ἢ9 [Απὰ δ 8814] υπΐο 8}} ἰβγϑοῖ, Βθ γ9 οῃ Οῃ6 βἷ46, δᾶ 1 δῃὰ ΨΔοῃδίμϑῃ ᾿ΩΥ͂ 
Β0 Ὑ111 θ6 οὐ [ἢ ΟΥΒΟΡ 8116. ἀπά [86 ρΡθορ]ὁ6 βϑαϊα υηΐο βὅΐδιϊ, θ)ὸ [οπι. 1)0] νι μδΐ 

41 βροιαοίῃ σοοᾶ υπίο ἴΠ66 [πη8. 40]. Ὑδοτγοΐοσο [Α. 4] ὅδ] βαϊἃ ἀπίο {Π6 Ἰωγτὰ [Φὁ- 
Βονδ}] ΟΥ̓ Ιϑγϑοὶ, Οἷνο 8 ρογίϑοι ἰο δ Απα ὅδ] δπὰ Φοῃηδίμδῃ [οηδίῃδῃ δηᾶ 

42 δ80]}] τόσο ἰδίχοη ; δὰ} [8π4] 6 Ρϑορὶθ ϑδβοαρϑᾶ. ἀπά δ] βαϊά, Οδβὶ Ἰοἱβ Ὀϑίνθθῃ 
1ὴ0 8η4 Φομδίῃδῃ ΤΥ δοῆ.. Δπὰ Ψοῃδίιδῃ ψϑ ἰδίοη. ὙΤδοὴ [44] 80] βαϊα ἴο 

48 Φοπαίμϑη, 16]] 6 ψῇἢδὶ ἐμβοὺ μαϑὶ, ἄοῃθ. Απᾶ “ομδίμδῃ ἰο]ὰ πἷπι, δηὰ βαὶϊὰ, 1 ἀϊὰ 
Βυὺ ἰαϑίθ [1 ἰαδῦθα ] ἃ. 11{016 ΒΟΏΘΥ πὶ (6 Θπὰ οὗ {μο χοὰ (Πδὺ ψγὰ8 ἴῃ ταΐηθ μαηάᾶ ; 

44 απὰ [οπι. 8η4 1ο, ἰ πιυδὶ ἀϊθ6. Απὰ 6] δπδυνοσοα [8814], Θά ἀ0 βο δῃηὰ τοῦ 8180, 
45 ἴον [οηι. ἴ0γ] [μοὺ 5] βυγοὶγ ἀΐθ, Φοηδίμδη. Δπᾶὰ [89 ΡΘ0 6 βδὶα υπίο ὅδυὶϊ, 

884}1 Φοπαίμδῃ ἀϊ9, σβο βαιἢ πσουρῦ (818 στοδῦ βα] ναϊίοη τη ἰβγϑοὶ] ἢ Οοα ἐογθὶα 
[Ἐὰν Ἀὸ 107] ; 88 {89 1ωτὰ [Φομονδ] ᾿ἰνοίμ, [ΠΘΓγ6 888}} οὶ οὔθ μδὶγ οὗ δἰ8 μβοδὰ 18]] 
ἴο ἴδ0 στουπά, ἔογῦ ΒΘ βαίῃ σγουρὰ ψιτὰ οὐ (18 ΕΥ̓ β5ο [4184] {π6 ῬΘΟρὶθ σϑϑ- 

46 ουοά Ἰδυδύνει τὺ ἢ ἀϊοά πού. ΤΆρη [Απ4] δὰ! ταῦ ὑρ ἔγουι [Ὁ] ον [80 
ῬὨΠ]Πδποβ, δηὰ {μ6 ῬὨΣ) β΄ η68 πουΐ ἴο ὑμῖν οὐ Ρ]806. 

ι 
ΠῚ, Ἁραϊηεὶ ἰδὲ οἰδον Ἐπιοηνίδε γοιανὰ αδοιά---οοροοϊαϊῳ δα “Απιαίοκιίεα. ΟἾΔΡ. ΧΙΝ. 47--52. 

41 βο[Απά] 860] ἴοοκ ἐμο Κηράομι ονοῦ ἴβγδοὶ, δῃηὰ υρας δραϊπδὲ 81} ᾿ἷ8 ϑηθῖθϑ 
ΟΠ ΘΥ̓ΘΥΥ͂ 5146, αραϊηβὶ Μοδῦ, δηὰ δραϊηβί (μ Ομ] ἄγϑη οὗὨ Απιτιοι, 5η4 δρδίηβί Ἐκ, 
δα ἀρδίηδύ (.6 Κίηρβ οὗ Ζοῦδι, δῃὰ δρβὶποεὶ ἴμ9 ῬἈ]}ϑυϊμοβ ; πα Ὑ ΒΓ ΓΒΟΘΥῈΣ ἢὮΘ 

48 ἱατηθοα Εἰπη661} 6 γοχϑὰ {μϑτα. Ληά δα και βογϑά- δὴ μοβϑῦ [χτοῦν ἴῃ βίγθηρί}, δπὰ 

Ὁ [γοσ. 233. Α ραγϑηξῃοίίοδὶ οδιϑθ, δρρασϑηῖν ἰηδογίϑα ὉΥ͂ τη βίδκο ἔγοσα ΥὙοζσ. 81.- - ΤᾺ. 
ἃ [ΜΝ γ. 30. Το ποτὰ βμουϊὰ ἢδτο ἐδμο Ατί. ἴῃ ὑπὸ Ηοῦ.--Τὰ.] 

δι [γον. 88, Βοδά Ὁ 777 (Βορι.) Ιπιϑἰοδὰ οἵ ὈἿ"71.-- ΤᾺ. 
5 [γοσ, 34, ϑορί. “" ψμδὲ νγῶδ ἰὴ 8 μαῃα."--Τπ.] 
Ῥ ΓΚΟΓ, 36. ΤὐΈΟΓΑΙΥ : “ΙΕ (οΥ δ ἕο 1) ἢθ Ὅθφδῃ ἐο ὈυΠἃ δὰ αἰέασ ἰο ΖΘ Πουδῇ," δὴ οὔβουσθ ῬὮσββο.-- Ἴὰ.] 
ω δῶς 409. ΤΊο γγδ86. Ῥζοῃ. (γοΐογτί ες ἰο ἃ ἴθι. ὨΟΠ ἢ) Δ᾽ Ὀ0 ἀοίοπαθα 88 ΠΑ δὲ ἰμάϑϑηϊθ χοίοσθῃ 66. 

Ε 'ο ΤὨΘοΐα ἰδο Βορί. τοδὰ ἢ) »»" (ἀποκριθῆ).--Τ κ.] 
αν πὶ 

δ [γὲσ. 41. ΕῸν ἀϊδουδαίου οἵ (89 ἐοχέ οἵ (μὲ ραδβαβὸ 860 Εχοχοί. Νοὐϑβδ.--- ΤΒ.} 



186 ΤΗΕ ΕἸΒΩΤ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΑΜΌΕΙ, 

ἐπε 1860 Απιδ]οκίίοϑ, δηα ἀ6] νογοα ἴϑγαοὶ ουὐ οὗἨ (80 βαηᾶβ οὗὨἩἨἁ δπὶ ἰπαὲ βροϊ]οᾶ 
6Π1. 

4 Νον [Δα] [86 βοῃβ οὗ ὅδ] σοῦ Φομπδαίδδη δηὰ [980] [18} ν}]}]5 δηὰ Μο]ομιίβῃυδ; 
δηα [6 ΠΔΠ168 οὗ ῖ8β ὕψχο ἀδυρὨὕΘΥΒ τόν (0.686 [0ηϊ. υὐδγὸ Ἴ, [86 ἤϑηθ οὗ (Π6 Βτεί- 

60 Ὀογῃ Μογαῦ, δηὰ [Π6 ἤδη οὗ [6 γουηροῦ Μίομα]. Απά (ῃ6 πᾶπιὸ οὗ ὅδ} Β συ ὶΐθ 
γ88 ΑΒίποβδιῃ, μ6 ἀδυρπῃίον οὗ Αδβίτηβδζ, δὰ (86 πϑὴο οὗ [6 οδρίϑίη οὗἨ κὶϑ Βοβῖ 

81 νὰϑ ΑὍπογ, [6 βοὴ οὗ Ν ὺ, ὅδι]᾽ Β ὕμ}9]6θ. Απὰ ΚΊΘΏ νὰ8 [οηι. 1788] [86 ΆΓΠΟΣ οὗἁ 
βδιυὶ], δὰ Νοὺ [ῃθ ἴἈΓΠ6ῈΣ οὗἩ ΑΌΠΟΥ νγχαβ [ἢ 6 βοὰ [ὝΘ7Ὸ Β0}85} οὗ ΑὈΪοὶ. 

δ2 Απὰ {ποῖ ͵ὰ8 8016 ΨᾺΓ διζαϊηϑυ {86 ῬΒ]]Π1Β01Ππ68 411} [ῃΠ6 ἀδγβ οὗ ξδυ! ; δῃὰ ν 6 πη 
ΒΔ] ΒΑ Ὺ ΔΗΥ͂ Βίγοηρ ΠΙΒΏ, ΟΥ ΒΏΥ γΑ]δπΐ ταδη, δ6 ἰοο κ πὰ απΐο Εἷπι. 

89 [Κρ Γ. 49. “" ΕῸΡ “2, ὑπ βορὲ. τοδὰ 1.2, .-., ΔΝ ...ὄ γοτῦκ -« Ὁ 5 ΜΝ" ΟΥΘΙ δῦ δ5θη). Ιβῆψο γ͵Α5 Θαιιὶ- 

ψαϊοηΐς ἰο ΙΒ 82] δὲ ἃ ἐΐπ|6 ἤθη ῃ 6 ΔΘ Β88] (Π[οτὰ) γ88 ιιϑ6ὰ οὗ ὑῃ αοὰα οἵ [5γ860]ὲ. Αϑγνασγαάδ, ἴσο ΓΟρΡΌπποΟ 
ἴο ὑπ {4180 Β48]- ΓΒ Ϊρ, Βοβῃθιἢ Μὲκ58 βιιδαςἰαἰθαὰ ἴοῦ Β88].--ΤΕ.] 

Ὁ [Υοσ. ὅ1. ΤῊΘ Θηδηκο ἴο ἐΠ9 ΡΙυΓΑ] ἰ8 ΓΟ ἀοΓο ΔΘΟΘΑΒΒΓΥ ὉΥ͂ 1 ββῃ. ἰχ. 1 δηὰ 1 ΟἼΓΣΟΗ. ἰσ. 88,-- Τπ.] 

ἘΧΈΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΞΒΙΤΊΟΑΙ,. 

Τῆς οοπποοίίοη, οὗ οδαρ. χὶὶ!. 1 54. οὐδῷ, τοδαΐ ργὸ- 
οοδβ ἰΒ ποὺ ἰο θ6 Θχρίδιποα 88 8 γεβυταρίίοη ΠΘΓΘ 
οὗ ἴμ6 Ὠδγγαῖνο το γγὰ8 ἀγορροα ἰῃ χ. 16. [Ιὴ 
Βυρροτὶ οὗ (818 γον Τ βοηἶι8 ἐ Ὁ κα (Πδἱ 11 18. ΟὨΪΥ 
ὈΥ Βυρροβίηρ 8ῃ οὔ χκίῃδὶ ἱπλτηθαϊαῖθ οομηθοίίου 
Ὀαΐνϑοη χὶΐὶ, 2 δῃά χ. 16 1ῃδὲ {86 πογὰβ οὗ 88- 
ΤΩ06], χ. 7, “τθθη ἴΠ686 βῖβτβ ΟΟΙΩ6 ἰο ἴΠ66, υἢ- 
ἀογίαϊςο οοδάθηιν τδὲ ὁοολβίοη τᾶν βυρροα, 
δᾶγνα ἃ ἀοδηϊϊο γοίθγθησο; Ὀυϊ ἔπογο 18 βιιοἢ 8ἃ Γ6- 
ἔοσθῃοα ἴῃ ΟἤΔΡ. ΧἹ. ΔΙ γοδᾶν ἰπ ἴμο ἀθϑα ἔπογο ἀοῃθ 
ὈΥ 8401. Απά, σῆθη [6 βδηιθ Ἔχ ροβιίου τ 868 
84], ἱπορὶγοα ὖγ 1Π6 ὑπιῖοας Βγτηὴβ οὗ {Π6 ῥτο- 
μιοίβ, ῥγοοθϑα β γα ρηναν ἰοὸ ἴγϑθ 18 Ῥθόρὶθ 

τὰ ἴΠ6 γοόοκθ οὗ 86 ῬὨ1) δι 68, ἢ6 ἰδίκθθ [Ὁ 
ιδηίθα πῆδὺ ἴθ ηοὶ βυργροδίοα ἴῃ [Π6 πογάβ, δῃὰ 
Ῥυΐβ ἴοο τηυσὰ ἰηΐο [ἢ 61}.---α χαϊηδὲ 1Π6 νἱον (μδὶ 
{6 Γ68] οοῃεϊπυδίλοη οὗὨ [π6 παγγϑαίίοη οπάϊηρς 11} 
ΣΧ. 16 15 ποὺ χίνθῃ {1}} ΠΟῪ (0Π6 βοοϊοῃ σχ. 17- 
χὶϊ, 20 οοηίαὶπϊηρ τηδίίοσ ἰογαΐρη ἴο [Π6 ΘΟΠΠΘΟ- 
(10) Κι οαὶ] (πηι. Ρ' 90, Βοι. 1 [Επηρ. ΤΥ. Ρῥ. 122, 
Βδαι. 17) διἀμλ γὈΪΥ γολδγκϑ ὑμδι, οἡ 18 τ ρα 
βἰ οι, ἀΐ 8 ἱποοποθῖνδῦ]6 {ἐπδὶ ὅδ], τπὸ οὐ Ὠὶβ 
του ἔγοπλ βδηλ6] ἰο ΟἸ ὈΘΔἢ οΟΠοοΔ]6α ἷ8 ΤΟΥ Δ] 
8ΠΟΙ Πρ ἔγοσα 8 ΚΙΉΒίοΙΚὶ (χ. 16), Βμου]α εἰγαϊ ἢ ῦ- 
ὙΆΥ ἰᾶνα δηἰογρα οἢ ἢΐ8 Ρυ]} 6 ΘΆΓΘΟΓ ΟΥ̓ ΟΠοοδηρ, 

ταθῃ δηὰ Ὀορίπηϊηρ (Π 6 ᾺΓ δρδίηβί {Π6 ῬΗΪ- 
εἰν ἀααπινὸ ον ἐν ΤΩΙ 884] βῃου]α αν μαὰ 
ΒΌΟΝ ὉΠΊΎΘΓΒΑΙ, οοταρ  οὐθ σοθροοὶ 88 18 βυρροβοὰ 
Ἐγ 186 ῬΘορ θ᾽ 8 ῬΟΌΠΙΕ ἴο Ἀΐηλ 88 ἰπρ' οἢ ΝΣ ΟΆΠ 
ὉΠ|οῈΒ ἢ6 πὰ Ὀοίοσθ θθθῶ ρυθ] 17 ῥσχοο δία 
κίηρ ἰῃ [Π6 Ῥγϑδϑηοο οὗ 4}1 ἴβσϑδοὶ, δηά μδᾶὰ σοὴ 
ΌΥ 8 Ρυ}]1ς ἀδρὰ (δ ΤΡΟΟΜῸ ΠΣ δῃά οοηῆάοποϑ 
οὔ Β6 ψ80]6 ρθορ!ο---ὴῃα, ἤη4}}γ, {πεΐ (Π6 ΠΑΥΓΆ- 
εἶν ἰῃ χὶϊ!, 1--7 γοαυΐγοθ [Π6 Ἰηἰοτιηθάϊδίθ ουθηΐβ 
οὗ χ. 17-χὶϊ. 256 ἴῃ οὔθ ἴο 6 ἰπι6]11ρ10]6.--- 
Βυὶ (8.18 γἹ ο οὗἉ [86 Τ68] δηα ἰδίου 8] οοηηθοίοη 
δαΐγοϑῃ χὶϊὶ. Βα. δηα χ. 17-- χὶ!. 25 ἀοθβ ποὶ βχοϊάθ 
(16 ΡῬΟΒΒΙ Ιἰγ τ. (6 τοάδοίογ οὗἁ [16 ὈοΟΚ ἔγομπι 
ΧῚΪ,, ΟἹ υδ80α ΔΗΟΙΒΘΥ δ ποτὶ (ΠΔη (μὲ οἸαρ] ογοα 
ἴῃ (86 Ῥγχγονίουθ Βἰβίουυ οἵ Αἰ δι οὶ, ΟΏ6, ὩΔΙΊΘΪν, 
ψ ΒΙΘἢ ἰγϑδίρα οἵ 8580} 8 τοῖρη δηὰ τοὐϑοϊΐοη ; ἰπουρσῇ, 
ΟἹ ἐπ6 ΟΣ Πδηά, 1ὑ 18 τόσο ὑγοῦ8 019 (Πδὲ ἴΠ6 
οαϊίον οὗ ἱὰρ Ὀοοὶς (τοῦ ἴθ ἀογῖγοα ἔγοπλ βονϑγαὶ 
ΒΟΌΓΟΘΒ) ἈΘΙῸ Ὧ868 (80 Β8Π16 Δ ΪΒΟΤΙΔΥ [ῸΓ 8580} 
11Πἴὃ 828 ἴῃ ομδρ. ἶχ., Βροδκὶηρ τηοτὸ δὲ Ἰθηρσίῃ οὗ 
ἷβ ἀθϑὰβ δηὰ οἥδοῖαὶ 118, δἴοσ μβανίηρ Ἰηἰγοἀυοορα 
ἴγοπλ (86 ΒΟῦχοΘ Γοἰδίϊηρ ἰο βδιλυ οὶ τ δὶ Μγ88 Γθ- 
᾿νλτ ἰο οοπίΐϊπῃθ (ἢ9 παγταίλνο, δηα βοΐ ἕοσίἢ ἴΠ 6 
᾿Ἰβίογὶ 681 δυθηΐβ ἴῃ (μον οὈ͵θοίϊγθ ῥγδρτηδίϊολὶ 

οοπηθοίίοῃ, 

γεν. 1. ΤῊ οἰτοηοϊορίοδὶ βιαϊθιηθηΐβ δ [86 
δαρί πηΐηρ οὗ 5.80} 8 οὔ οἷ] 11{6 σοστθβρομα τὸ 186 
188} ΠΟΙΙΟΩΒ οὗ ἰῃ6 ἀρ 8η4 {ἰπι6 οὗ τεΐρτι οὗ 1816 
Κίπρδ δῇ [ῃς ουϊδοί οὔ {πο ῖγ Εἰ ΟΓΣΥ͂ (ΟΟΠΡ. 2 38πι. ἱξ. 
10, 11; ν. 4 δηὰ (86 ΤΏΔΩΥ Α᾿ ΠΑΡ Ρ]δοθδ ἴῃ [ἢ 6 
ὈοοΚ οὗ Κίηρβ). Ὑα βδμου])ὰ ἐδογοίοσο Ὄχρεςὶ 8 
ἀϊδδγθηί ἀδίαπι ἔγομι ἰμδὲ οἵ {με ἰοχί : “541 πα 
ΟὯ6 γοᾶγ οἱὰ σβθη δ Ῥθοᾶπλο Κἰηρ, δα δα τεϊρτιοα 
ὑνο γ688. Απηά ([Π6 δἰξοιηρίβ ἰο Ἔδχίγδοϊ ΒοΏ56 
ἤτοπὰ (86 ρῥτοθϑηΐ ἰοχί, δὶ Ἰοδϑί (6 γι ραστί οἵ (Π8 
ΨΘΙΒ6, χασβὲ θ6 ὈΓΟΠΟΙΠΟΡΑ, ὈΑΓΠΥ οὐ ᾿ἰηριυϊδίς, 
ῬΑΥΠΥ οἱ ἰδοίαδὶ στουπάβ, υἱΐοὺ [41] Γ68; 8ὸ {πὶ 
οὗ [μπἢ., Οτοῖ., ΟἸον., ν. αδγίδοῦ [ΕὩρ. Α.Υ.]: 
“ 8548] δα Ὀδθϑὴ Κίπρ Οη6 Υγ6δγ,᾽ δῃὰ ἐπε (δὶα.: 
“85,4] νᾶβ 88 8η ἱῃποοθηΐ ὁμ114; ΜΏΘΩ ἢ6 ὈΘΟΒΙ6 
κίηρ." Το ἱοχὶ (πηϊοῇ 18 ῬΓΘΒαΡ ουύβθῃ ἴπ 
1η6 ϑορί.) ἰ8 σογίδι ]ν οογγαρί, ἰη ἴΠ6 ἢτθὶ ἢ 
ἴῃ [86 ἤτβι μα], δὰ 8 ΤΩ ΡΟΥ τηυδὶ Ὀ6 ΒΌΡΡΙΪ 
μαύπθοη 3 δηὰ ΠἼ) , ΝΆρΘΙΒΌΔΟΙ βαρ ροθββ (Ηεῖσ. 
ΧΤΠ., 438) ἐμδὶ 8 1 ΞΞ δ0 [88 Δ]]16οὴ οὔ αἴοσ 3 
ὈΥ͂ σϑβϑβοη οὗ {86 ἀουρὶα Νυπ; ἰο ψϊοὶ 11 18. πὸ 
ΟΠ εσίση (ΤἸὨοηΐυ 8) πὲ (6 η 88], δαρροκίηρ ἰδὲ 
6 τεϊρηρα 20 γοδγβ, σου ]ὰ μαναὰ Ὀθθὴ 70 πῆθη ἢ8 
ψοηΐ ἰηίο ἷ8 ἰδὲ θα 16 (χχχὶ. 6), Βαὶ στοαί ἀ1- 
ΟΠ ἀτῖθοβ ἔγοα (Π6 Βἰδίομηοηϊ οὗ 881} 8β χοῦ ἢ 
ἶχ. 23). Οἰδοῖβ, δα. Βυηβοη, Ὑ δι μΐη (Ηο.υς. 
111. 8) ΒΌΡΡΙΥ ἃ  -Ξ- ὯΝ ΑΝ δ μω τος ἴο ἢδνο [Ἀ]]6 ἢ 

ουὐ ἔτοιι (μ6 (ΟΠ οπίηρ δἰ πλῖαν 2, ψ ἰο που]Ἱά 
δυϊς Ὀοιἢ [6 δἰδίοπχοηὶ ἰῃ χὶϊὶ. ὅ, ἰμδὶ Φοπδίηδῃ 
ΑΘ ΔΙΓΟΔΟῪ 8 βίουΐ ἩΔΙΤΙΟΣ, δηά (μδὲ ἴῃ ἰχ. ὅ. 
ΤΙΐβ ἢγθί βίδίθιαθηΐ δροὺΐ ψοπδίμδη τπδῖκοβ ἐὶ ᾿τὰ- 
Ροβαΐ 016 ἴο δοοδαρὲ [86 βιρρ)οπιθηὶ ἢ -- 80 (1 δῇ 
ΔΏΟΠΥΙΊΟΙΒ ψοσβίοη ἰῇ [6 ΗΘΧΑρ]Δ8).--- [ἢ [Π6 
βοοοῃά μι} οἵ (ῃ6 ψϑυῦθθ ΤΩΔΗΥ͂ ἰσν ἰο γοίβδ ἢ ἐμθ 
ἰοχὶ “δηά μ6 γεϊρτιοα ὑνχὸ γὙ6818 ΟΥ̓́Θ [8γ8 6] ὈΥ 
σοπβίγιϊηρ ἰξ ϑγτ βοΐ} }ν πὶ νοῦ. 2, δπὰ οχ- 
ΡΙαἰπίηρσ, πιὰ Οτοίλυδ, ἐμαὶ 86] οοἸϊοοϊοα ἷα 
ταδὶ Γ πὰ ΔΙ͂ΟΣ δαυϊηρ; γοϊρτιοὰ ἵἔνγο γοᾶσθ. 80 
αἰθοὸ ΟἹοσίουβ: ΚΑΒ, ὑποῖνο ποθ ἢ 5 Δα ΒΟΙΩΘ ΙΏΟΣΘ 
δον ἐσ ΟἿ ΠΙΔΥ͂ Ὀ6 Βαϊ ἰο θ6 {86 βοὴ οὗ οῃϑ 
ΥΘΔΓ δῃά ᾿ἰνίηρ ἰῃ ἢΐδθ κϑθοοηά γϑᾶσ, βο, ἔμ6 ὙΠῸ016 
οὗ οῃ6 ΤῸ οὗ τοϊρῃ δηα [88 Ετοαὶος βαῖῦ οὗ (λ6 
ΒΟοΟηα πανϊηρ᾽ οἰαρθοᾶ, Ο.6 ΤΩΔΥ Ὀ6 ςΔ]]οα ἃ Κὶπρ 
οὗ ὁῃ6 γοβῦγ, ὙΠῸ Μὰ8 γοϊμηίϊπρ ὕνο γϑασβ."" Βυΐ 
ΨΟΥΓ. 1 σδηηοί ὍὌΣΙΩ 8 ἰδοῖς πὶ τὶ τοσ. 2, 
ὉΠ]|6 866 {86 5] οὶ ὝΟΘΙΟ ΟΙΣἱ ὑρα ἱπ γετ. 2, 
σῇ ϊοἢ που 6 Δυυϊγασγ. Ηόοτο, ἴοο, τὸ πιιεξ 
ΒΌΡΡΟΒΘ 8 βῈ Ἰο Ὀγ [6 οταϊβδίοῃ οἵ ἃ ὨΌΓΙΩΘΙΆΙ - 
δα ἴἰ 18 ΒΙΘΉΪΥ ῬτΟΌΔΌΪ6 ἰδὲ 2 -Ξ- 20 [88 (16 
οαΐ, 80 ἐμαὶ 186 ἀυταίίοη οὗ 86 δηίῖγο τεῖρτι γσϑ8 
ἴγσθῇ 88 ἴῃ οἴμοῦ οδϑοβ. Βαΐ ἰμ6 βυρροεϊ οι 
ᾷ ἴὴρ [86 ἰοχὶ πιϊπουὶ οομπθοϊΐοι τὶδ γὰσ. 2) 
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[μδἱ 880] τεϊρτιθὰ δ] οβοίμου ΟὨ]Υ ἐϊσο Υ6ΆΓΒ, Βα γὰ]ν 
ἄσβοσυϑθ τῳ θηοη ; ἰΐ 18 Βονη ἴ0 Ὀ6 δρθισγὰ ὈΥ {16 
ΒΟΙΟΙΠΆΓΥ Βίδίριωθηϊ ἴῃ χῖν. 47 οὗ 88} σαγβ 

Ι. ΤΆ ργιϑποείραὶ ταν ασαϊπεὶ ἰλ6 Ῥλιϊιδίεδ. χὶλὶ,; 
Σὶν. 1-460. 

1. ει. 2-7. ΤῊ ἱπέγοαιιοίίοη οὗ ἴμ6 νγὰσ. Τῆδὶ 
(818 γγῶγ ὀσσαγτοα ἴῃ ἔμ ὀέσίπηΐηρ οὐἠἨ δαι8 τεῖση 
15 ΒΙΖΒΙΥ ργοῦδ0]6 ἔγοτα [6 βἰδίοταθῃΐ δἱ {86 οῃὰ 
οἴ γεσ. 2, ὧι ἢ δοηΐ {μ6 τοδί οὔ [86 ρϑορὶβ ἢοπηθ. 
Εὸσ Βοῖδ ἃ ρα βοῦς οὗ [86 ὙΠΟ0]6 δυτῃθ- Ῥθ τ! ηρ 
ΡΟΡυϊδιϊοη 18 ΡγΘΒα ΡΟΒΟΘῦ, ἔγοπλ ὑῃὶοὶ ἑἦγος ἰδου»- 
ϑαπκὶ το “ὍΓΟ ολοδέη, πὰ ἰν 18 Ὡδίυγϑ] ἰοὸ ἱμπίογ, 
εἰποθ ποίίηρ, [848 Ὀθθὴ βαϊα οὗ ΔΏῺΥ ζΘΏΘΓΆΙ Βι|1})- 
ΠΊΟΠ3 οὗ (6 ΡΘΟρ]6 δχοορὶ ἴοσ (6 ΑἸωμηοῃθ ΔΓ 
(εἢδρ. χὶ.), ἐμαὶ ου {818 1δἰΐϑυ [Ὁ] οοα βοοη ἴῃς 
ΔΙ Ἀραϊηπί (6 ΡΒ] 1Βε᾽η68 Ὠδγγαίθα ἴῃ χἹΪ]., χ᾿ν.-- 
ΤΏ βἰδίοσωηρῃηϊ, "πὰ ὅδ] οἤοβθ ἰτα ἰἤσθο ἰπου- 
βαπὰ τηθῃ ουϊ οὗὨ ἴκτα6},, ἰπαϊοδίθθ δὴ ὑπροτγί- 
απὸ (αεὶ ἴοσ 40] 8 τῺ}}} τυ]: 7ῆε {ογπιαίϊοη, 
9 α εἰαπάϊϊπο τατίϊζε δοών οἔ ολοδέν, πιὸπὶ ἱπιίο ἃ Ρὲγ- 
ππαποπ ἀϊϑοϊρ ἐπρα αἀττὰν τη αἀὐδίϊποίϊον ἤγοπι ἰδλ6 ἡναδὲ 
τῳ μα δ᾿ ἐτα λυδαγίο δόξῃ, διιπιπιοη δα ἰο ὑαγ. 

ἱ Υ οὗ 8000 τηϑῃ νγὰβ βὸ αἰ νι θα μοίγοθη 
88] δηὰ ἢἷβ βοὴ ΨΦοῃδίμαη (Ὑᾷὲ0 18 ἢδσὸ τπθη- 
Εοπρά ἔον ἐμ ἢσβὶ {1π0) {μαὶ {1Π|Ὸ ἰΌΥΤΔΟΡ δα οοιὰ- 
τιδηὰ οἵ 2000, δηὰ {μ6 ἰδίαν οὗ 1000, ΤῊΪΒ ἰβ 1η- 
ἀϊσαιοὰ Ὀγ [86 “τὶ (Ό})), δῃὰ 10 18 (Βδγϑοίογε 
ὈΠΙΗΘΟΘΒΒΑΤΎῪ ἰὼ ἰπβοσί ἢ ΤΒΘηΐυΒ 4 “πο μ᾽ 

(ὐ) αῆεγ “{πνὸ ἐπουπαπα᾽ (855) ἘΒροδυβο 
840} Βἰταβο]  οου]Ἱὰ μανὸ θθθη ΟὨ]ν ἴῃ ὁη6 ὈΪδοα." 7 
--Ο ὙΠληπναδῆ, δοοοσάϊηρ ἰο οὗ. 11. 828 ρα. [Α1}. 
ο4. 1., 440.442, ἀπὰ βρὸ ατονϑ 'π 55 διό. 
Τνεὶ., 8. Ὁ.--ΤῊὴ.} ὑμ6 Ῥγθροὴης ἀθβοϊδῖθ υἱ]αρὸ 
Μαωοῤηιναδὴ, δὲ Ὠοὰτβ [ὩΘΔΡΪΥ 9 Επρ. τὰ 1]66, Ὀαΐ 
ατονο ΒΆ4Υ5 7---ΤῈ.] Ἀοτι ϑδδὶ οὗ “ ϑγπβα]θτ οἡ (86 
ΒΟΙΒοσῃ Ο1186 οὗἨ 106 ὨΔΙΤΟῪ Ρ648 ὙΠΙοΝ συηβ Ὀ6-. 
πόθ 1 δὰ ονα (πο ἢ τγ88 οὐ ἰδ βου ΓῈ 
τϑησα οὗ Βεῖρβί8), (89 ργεθοηὶ αν Βαποὶηϊ. 
ΤῊ ΟΠ ἴδ: ΟΥΓ ἹΔΟΙ Δ, -Ταηρο οὗ Βείλεὶ, ΜΠ ἢ 
Δοηρ τὶ ΜΘ ΔΒ ἢ τγ88 8 ροκὶ οἵ 86 2000 πη 
ὑπάοσ 88}, οδῆ ὈΘ ΠοηΘ ΟΥΒΟΡ ἴπδῃ (6 Σϑηρθ 
(3οβἢ. χνΐϊ. 1) οἡ σοι {μ86 οἹ]ὰ Βοίδ6] ἸδῪ (οομιρ. 
18. χ. 8). Το τυΐπδ οἵ Βοϊΐη, οὐ ἐμ οἱ]ὰ εἰΐο 
οὗ ΒοΙΒο], αμὰ βυστουπμά θα ΌὈΥ πιουῃίβιηβ, τὸ δὲ 
πουγθ [9ὲ οὐ 10 Ἐπηρ. τὴ}]68}] ἔγοπη «6Γ 68] 61}. 
ΤΟ ἵπο ροδίβ τοῦθ ἰδ οὶ [ἈΓ ἴγομη ΟΠ6 δῃοίπου, 
διὰ μα ῬΧΟΡΒΟΙΥ δρουΐ (Π6 βαπὶθ δ ϊυάς.--- ΤᾺ 6 
οἴδοῦ αϊν! βίου, οὗ 1000 τηθῆ, τῶβ δἱ Οἱδεοαλ οἵ 
Βοηδιῖη, {6 Βομηο οἵ 5.80}᾽ 8 ἔτ ]γ, Ὁμ6. 9 0Πη8- 
ΠΑΡῈ ΠΡ ΠΙΡῊς Ἐπ ΤΡ ΤΟΆΒΟΏ [ῸΓΣ ΤΟΣ εἰ Νὴ ὶ 
οἵ ἰῃ6 τοδὶ οὗ {80 Ῥ6001]6 γγ8ὲ8 ῥδσί)γ, ἢο ἀουβδὶ, ἰμδὶ 
54} ἀἱά ποὺ γοπίασο ἴο δάυδηοθ μῆρησι τὸς ῬὨϊ- 
᾿βύποβ τ δὴ ὑπ !βοὶ 16 π888, δηὰ {Π8ὲ ὯΟ 
ἀὐα ἱμεῖ Ὀοάγ, Ὀαυΐ ΟΠὨΪΥ 8 Ββίγοηρ ἱ Β6ΓΘ 
τλγκοα ἰμ6 Ὀογάογ οἵ (μ6 ῬΑ] π6 ρΟῸ δηθὰ 
δ οΥγ.----Ἶ ἐσ. 8. Φομαίηδηβ πογοῖο ἀϑθά, ἘΕΐθ 
Βιιοῖθ 1:6 ρβαχχίδου οὗ ἴ89 ῬΒΠΠ|διίηθα ἰπ 
Θαοῦα. ὙΒοτο 1β ὯῸ Γοδβου ἴοὼσ γοδαϊηρ ΟἹ θοδ ἢ 
(ἰδουσῃ ἴ6 δποίθηΐ γβ8. βὸ δᾶγθ 10) ἐπριθδα οἵ 
αεδα ; ἴον {818 σοδαϊηρ 15 ον ΟΌΒΙΥ 8ὴ δἰΐθπιρί ἴο 
οὐττοοῖ {86 ἰοχί πῃ ϊοῦ (ἔσοτὰ Οἱ 1 Υ6 1. 2) γγὙὰ8 
δυρροδβρὰ ἰο 6 ἱποοσσοοῖ. οί ΒοῚ (18 σχαγτίβοη 

4 [ϑοὴθ δθρΡΟΒΟ ἐπλῦ {86 ὩΠΓΏΘσαΪβ, Ὀοΐη ὈΠΙΚΠΟνΤΏ 
ἴο εἶδ οαϊίοσ ἔξτυ νοὰ Ἰοῃς ἀδον ΜΑΓΒ). ἡ τὸς ἭΟΙΟ ἴῃ 
1η6 ἰοχί. Βυΐϊ ποίη ογ ὑπ οση ἰϑϑί ου οἵ γϑσ. 1 ἢ βορέ. ΠΟΓ 
1826 ΓΕΒΟΤΩὈΪΔη69 οὗ ὙΠ (ἔον ")0) ἰο ἐξ ν Γϑαυΐγοϑ [ἢ 8 
Βυρροσίτίοι,, τ 6 ἢ. ΟὮ ΖΘΏΘΓΣΑΙ Κτοῦῃ Βοὺ ῬγοΟΌΘΌΪΘ. 

{{ΤὨϑη 5 ({0]] οσίπα 8ορί.) γοη ἄθγα “2000, ψὮ]ΟὮ ΟΓΘ 
Υ ἴῃ ΜΙΘΠΙΑΒΏ, ῬΘΕΙΥῪ ἰῃ ΒΘ6[Π6]."-- Τκ.] 

28 ἰῃ6 Β8Π|6 88 {μα τηθηϊοποα ἰὴ χ. δ, σῇ ϊοῆ 
ὙΆ8 ῬΟΓΠΒΡΘ, ἴῃ ΘΟὨΘΘαΌΘΏΟΘ Οὗ {86 ΒΓ] 1ὐ68᾽ ο0- 
συργιης ΜΙοΟΒΔΒἢ, τορονοα ἰὸ (ἀερα ορρομίίο, 
18 ποογίδίῃ. Φοῃδίμδη σι ἷθ. Ἰμουβδη τθῃ 
ἱῃῆϊοιοα 8 οί] ἀοίδαὶ ου (818 χασσίβοη οὗ (6 ῬὨ]- 
᾿δύμοα, Τὴ ποσὰ “βγηοίθ," ἴσοι 118 ογά ΠΑ ΥῪ 
ΤΑῚ ΠΠΙΑΓΥ υ86 δηα ἴγοιλ ἰμ6 οοηίοχί, ΘΔ ΘΓΘ ΤΘΔἢ 
ποίην Ὀυΐϊ ἃ “᾿βἰδυμμύον." ὅδ6.}} δὰ “ομδίδη᾽ 8 
βγδὶ πον θη ἸΔΥ πᾶνγα ὈΟΘῺ ΘΟΟΠΟΘΑ]6α ἤΌχη [ἢ 9 
ῬΒΠ]Ἰδπθ ραγσίϑου ὈῪ {16 παίυγα οὗ {μ6 ᾳτουηά, 
ΟΥ ΤΥ ΒΆγὸ ὈΟΘΏ 80 Βυ 6} δ88 ἴο ΡῈ |ἰκ6 8 βυτγ- 
ΡΓΒΟ; ἢ δηάὰ, 88 ἴο {1|ὸ μαυτδῦνγο, 10 γγὰβ ποῖ πθοϑβ- 
ΒΆΓΥ ἴο ρ5ὸ ἰηΐο ἀοία1]8 οἢ {1ὸ τϑίμοά δηὰ σϑρυὶι 
οὗ 1818. τ] ΔΥΥ ὑόν, Ὀθοδαθθ Ὁ 18 οοπρίἀογοὰ 
ΤΏΘΓΟΙΥ 88 {π6 θορ᾽ πίῃ δηα οοοδδίοῃ οὗ ἰπ6 ἀοοί- 
βἶνϑ βίγσυρ θ δρϑιηβὶ (6 ῬὮ1]1ΒΈ1π68. [0 18 ἐμογο- 
ἴΌΓΘ ἈὨΠΘΟΘΒΒΑΓΥ͂ ἰ0 Γεραγα 3} 28 "' Ῥ1]1δγ,᾽ αἴψιι 
οὗ (δ6 δυϊβοσῖν οὗ (86 ῬὨΠΠΙ πο (ΤΉ ΘΠ.), ΟΥ 88 
189 Ὠδμπλο οὗ 8 Ρμ]δῶπο οὐδοῦ ποτὶ Φομδίμαῃ 
βον, (Επ.), ΟΥ ἃ8 ἃ ῬΥΟΡΟΣ πϑδιηθ (δορί.). Αα41118 
[48 οοστϑοίυ ὑπόστημα, δίαδίο.--- Τὴ πογὰ “βαγιῃρ᾽᾽ 

αν.) ὉΒΌΔΙΙΥ, ὙΒΟΙΘ 846 Ὦσγο ἰΐ ἰ8 οοηποοίοά 
πὶῖ ὈΪοπ ρ 8 ἰσυτηροί, ἰηἰτοάμποοα τ μδὶ 8 ἴο Ὀ6 
ῬΌΒΙΙΟΙΥ Ρῥγοοϊαϊπηθὰ αἱοσ (89 βουπάϊηρς οὗ [}6 
{τυτηροῖ, ΘΟΙΏΡ. 2 βδιη. χχ. Ἱ; 1 Κίηρβι. 84,39. 2 

ἰχ. 13, Ἧ7α τοϊγμι δοοογαϊηρὶῦ βᾶῪ ἰδαι Κίη 
58} οτάογοα 1ΐ ο 6 Ῥγοοϊαϊτηθὰ ὈΥ͂ βουπὰ οἵ 
ἰγαχηροί ἱστοῦ (μα ἰαπάὰ: “1,οὐ 16 Ηδθθσγονθ 
μοδσ." ὙὩΤβρη που ]ὰ [Ὁ]]ὸν (τοτ (μ6 σοηηθοίοη) 
1:6 ΒίοΥΥ οὗ Τομδι ἢ δη ποσοῖς ἀθοᾶ, Τῆθθα τογὰβ 
Μοῦ] 1η (μαὶ ολ86 Ὀ6 (86 ὑδ04] ἰπἰτοαἀυοίζοη ἰο 
ὙΠαὶ Μαδ ἴο 6 πηδᾶθ ΚΟΥ͂, 88 διοηρ υ8 ἴῃ 
ῬυδΙς Ργοοϊαυηδίϊομβ δοοοαρδῃϊθα ὈΥ τηιβὶ δ] 
ἹΠΒΙΓΌΤΩΘΩΙδΒ, (ΠΟ ΓΘ Δ.Θ ἤγδί ὙΟΣῸΒ [Ο 08]] δἰἰθη οι. ἢ 
ΤΠ6 Βοσϑ]ὰ ψουἹὰ (μθα γψῖνα ἰμδ6 αυθηΐ ἴο ΡῈ ὑσο- 
οἰαἰ πηθα δἰ ΩΡ Υ͂ Δηα οἰ ΑΓΙνυ.---Βαὶ 10 18 δὴ Θ΄. Δ}} 
Μ6]]-ϑυρροτγίοα νἱον, {πὶ ψἢδὲ 18 βδι ἃ 18 σῃθ σοὶ 
μὲ 841 μαὰ [δ ΠΡΡΌΡΙΒΕΣ ἔαλοὶ Ῥγοο]αϊπηϑὰ ὈΥ 
ἰγυτηροὶ ᾿πγουρδουΐ [6τ86}, σιπουϊ αυοίϊηρ 
[Π6 ψογὰβ οἵ ἴῃ 6 ῥγοοδγηδίϊοῃ, δηὰ ἰπδὲ ὑμ6 “'βδγ- 
ἱηρ᾽ ᾿ἰπίσοάυοοθβ (848 υ88]} ΟὨΪΥ {ῃΠ6 τοΟΡΩΒ ΟΓ 
που οὗ (6 βυδ᾽θοῖ οὗ [Π6 δοηίθῃοθ. Τμδὶ 18: 
540} δ] [Π6 ἱσαμαροῖ ἴῃ 811 ΙΒΓ86], βαυΐϊηρ (ΟΓ 
(ὨὐηΚίηρ), Το Ηοθγονγα ΒΠ.8}} θα 1ΐ, ΠΑΡΊΟΪγ, 
1η6 ἀορα οὗ Φοπαίμββῃ. Ἦνο πορα ποί, ἱμογοΐογο, 
ἴῃ ΔΩΥ οδδο, ὙΠῈ Τοηΐυβ, [Ὁ] οσίηρ ἰδ 6 ϑορί. 
ἠϑετήκασιν οἱ δοῦλοι, “19 εἴαγεβ ἤϑαῦθ Ἷζο- 

γο]οὰ,Ἔ ρυὺ “σνο" (}»0}9}) ἴὸσ “"μθδσ᾽ 
αΡο" δ τουάογ: “1οἱ (86 ούτε γευοίξ, ἴγοθ 
{Πποτηβοῖγοβ."" ΝΙῸΓ ἀο68 {μ6΄ “τον  πρ᾽ βυϊὶ (η6 
ΓΟΒΌΡΡΟΘΘα γοϑϊαΐίοῃ οὗ [πΠ6ὸ Ηοῦγονα ἴο [0 ῬΒὶ- 

ἱπριπον ΤὨΘ πόσγάδ οὗ Φόδβορβιυβ, φυοϊοα Ὀγ ΤῊ6- 
εἶθ: “ΕΗ16 φσοοϊαίτηβ ἰζ ἰβσουρμουῦΐ (Π6 γ8.0]6 
Ἰδῃηά, βυχηπηοηΐηρ ἴμ6 πὶ ἴο οὔ, οοηἰδίῃ 81 
Οχρ δηδίοτσυ, Ῥδγαρῃγσαδίϊς σϑλαυκ οἡ ὙΠιδὶ γγ88 
οὗ οοῦσϑο υπηάογείοοα ἰῃ [86 Ρ0Ὁ]1. Ῥχοοϊδζηδίϊοη 
ἴῃ οοῃβοαῦθηοθ οὗ Φοῃδίμδηβ ἴθαί, δηἀ οἽδῃποὶ 
{πογοίογο ΠὨΤΗΪΒΗ 8. 8518 [ὉΓ 84 σἤδηρο οἵ ἰδχί. 
Βυὶ {μΠδὲ 'π [εἰ 186 οοπϊρηὶ οὗ [86 ργοσϊδιμδίοη 
ἯΔ8 οὶ ἃ ΒΙΩΤΊΟΠΒ ἰο τουοΐὲ, Ὀυΐ 9 Βίἰδίθ- 

4 [0090 οὔἐδο ἐγβη β]δίουβ 0 88 υἱδ  ὑδὰ ὑπ δροὺ ροίη 8 
ουὖῦ τπδὲ ἴΠ6 αἰϊθηϊίοη οἵ (ῃ6 ρμαγτίβοῃ ψουϊὰ ὨδΡΌΓΆΙΠ ὈΘ 
αἰτοοῖθα ὑο 88} ἕἴογοθ δὲ ΜΘ 6 ἢ, ψῃΐΪσἢ 88 ΥΟΥΥ 
ὮΘΆΓ ἴἤθτη οἱ ἰδ Ὠογίῃ ; δπὰ (Ππ8 Φομδί θη, ὙΠῸ ἨΔ4 86- 
ὙΘΓΆΙ τγΐϊο ἀἰδίδηξ οὐ τἢθ Βοιιπγοδί, οουϊὰ ΤΏΟΓΘ ΘΑ Υ 
οἴἶθϑοι 8 Βυγρτίβο.- -ΤῈ.] 

[8ιὸ. ΟὈπεηι. ΘΟΤΩΡΑΓΘΗ͂ ΟἿΓ ΟΥ̓ΘΕ, ΟΥ62.--Ταὰ] 
Τὴ πηϊτιδυοσγε ΐηθ988 οὗ ἐπὶ 18. δον ὈΥ̓ [26 

ἜΣΕΙ, ὙΠ Οἢ 888 ΑΓΪΒΘῺ ὉΥ͂ οοῃίουμαϊηρ 3} ν᾽ 41}.} 
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τηθηΐὶ οὗ ΨΦοπδίμδηβ ὈΪΟΥ͂, ΔΡΡθδσβ ἴγοϊω ΥΓ. 
4: ψὶϊ [86 ἰγαμπιροί-ργοοϊδηγδίϊοη επί [του ρἢ- 
ουἱϊ ἴβσϑ6] (86 ποιρβ: 8581 ((Πδὶ ἰ8, δα ομιοῖ 
ΘΟΙΩΣΩΔΠΉΘΘΥ, μοδα οὗ ἴΠ6 ΤΑΣ]ΠΆΓΥ ἴΌΓΟΘ, ἃ ρμᾶτΐὶ 
οἵ ψμίοι μαὰ ἱπβιοιϑὰ (μ6 δον) Βα8 διρὶῖ- 
ἴθῃ 86 μκατισίδου οὗὐ ἴπΠ0 ῬΒὶΙ] δι 68 .---Αἱ 
106 δβϑιὴθ {πὸ [06 ρϑόρὶθ Ὀθοϑῖὴθ διἾΑσΟ οὗ 
{16 απὰ δἰσπὺ οὗ η16 δἰίδοϊς οἡ 
186 ρΡοπίοη οὗ (86 ΡΒ] βιΐηθθ: [πτγδ6], 1ὁ 18 αρῖα 
᾿ιδα Ὀϑοοσμο δέπλίησ, (μα ἷδ, βυβροοίθα οὕ μα 
αἰ (6 ῬΠΠρηθα (οορ. χχνὶϊ. 12: θη, 
Χχχὶν. 20; Ἐχ. ν. 21), Ὁ ὑποῖσ ρῬΡΓΡΟΘΘ ἰο βῇδϊκθ 
ΟΗ͂Σ ΔΙΙῚΒ ἴῃ μδηά, (86 ἰογαεῖμῃ γοῖο. ΤῊ οηἰίη- 
ἀ]οὰ Βαῖθ δῃᾷ δῆροσ οὗ (6 ῬὨῈ}]}15{1Ππ68 ταυαὶ ἤθθαβ 
ἢν Ἰρὰ ἔμθπὶ ἴο 8 ΒΡΘΘΟῪ ΓΔ] 1ΑΥῪ ὑπάογίαϊκίη 
δραϊηπί 1βγαο], 88 18 παγγδίρα ἰῃ νον. ὅ; δπὰ πε 
Ἧ25 ἱΠΟΓΘΟΥ οοΟμ ρΟ]]οά ΔΌΣ ἴο ἀρ ῷ 811 1ϊ8 
δβίγοηρ ἀραϊηρί ὑπ6 ῬΠ1] δ πα. 8. πυϊϊίίατν 
δυπιπιοηδ οὗ (ῃΠ8ὸ ΜΏ0]6 ῥθορὶο ἴ8 Ὄχργοεδοὰ 
ΡΥ [ς41164]: 156 Ῥϑορὶθ σχϑσθ οαἹἹϑᾶ 
τοροῦδβοσ (δα οι θᾶ) εἴνοσ 8481 ἴο ΟἽ] κα]. 
ψυϊᾳ., ϑαποίδυβ, ΤΠ 6} ἰγαμβὶαῦθ ἱποουτϑοίϊν : 
( ογῖοαἢ [ἱπβίθα οἵ “Ὑ6γΘ ΟδΙ]ϑὰ ἰοροί μον Ἴ 
ΤΏ Βυϊηχηοηβ ἰοο ῖ Ρ]6ο6 δἱ (Π6 βδίηθ ἔτλθ τὶ 
186 ἰγυχαροί-δημουηοθιηθηΐ, 8.88] τοὶ ἰο αἰραὶ, 
(86 οἷά οδιμρίῃς-Ῥ]δοθ, θθοδῦβο [ῃΠ6 ῬΘΟΡ]6 ΤΘΊῸ 
ὕο ἈΒΒΘΣΔ]6 ἴπογθ, δῃα ἱπάθοᾶ οι] ΟὨΪΥ ϑββοιη- 
16 ὈΘμὶπα [86 βέϑορ ἀθο νυν ιθ6 οἵ (π6 μ1118 ἴῃ (ῃ6 
Ὀγοδὰ ρ]αῖπ ψΒ οἢ βίχοίομοθ ἴο ἰμ6 Φογάδῃ.---’ δύ. 
ὃ. Το ἔπε τηονοπηθηΐ οὗ ΙΕΤΆΘ] ΒΏΒΎΘΙΒ ἐδό ταρὶ 
σαιλεγίπρ οὗ α ἰαγοε αττὰν ὃν ἐλ Ῥλυϊβέῖηοβ. Μοβὶ 
Θχροβίίοσβ 86 πυσηδοσ οὗ ομασὶοίβ (30,000) 
88 ἴοο ἰᾶγρο 1 Ῥγοροσίοη ἴοὸ {ῃ 6 ΠΌΤΩΡΟΣ οἵ Ποσρθθ- 
τιθῃ (6,000), ἀῃὰ (σογαρδυὶηρ βἰτ αν ὩΣ ΌΘΓΒ 
ἴῃ 2 ϑαιι. χ. 18; 1 Κίῃρ χ. 16; 2 Ο(Ἔγου. χὶϊ. 38) 
ΒῸΡ Δ) ΟΙΤῸΥ οὗ ἰοχί ἢθστθ. Αοοοσάϊΐηρ ἴο 
ΤΒοηΐὰβ ἴμ6 Οοάεχ 71δ οὗ θς Βοβεὶ μδ8 (οτίρὶ- 

ὨΔ]17) ΒΙΤΡΙΥ “8 ἐπουδββηά᾽" ()}).» 1. 16 “8 

ὨδίαΓΑΙ] οοη͵θοῖιγο ὑμδί (86 βίῃ ἰοῦ 80, ᾿, 8 
Ὀδοη σοροδίρα ἔγοσα ἰῃ6 Πέρα ὦ: πο, δὰ τὸ 
{ΒΘ ΓΟΔα '8 ἐπουβαηά ομδγίοίβ᾽  (Βυηδβθῃ). 
ΒΌΡΡοβὶ ἄοῃ οἵ ᾿βουβδηά ομασιοῦ- ΤΑΥΤΊ ΟΕ 
(ϑυτ., Οαἷον., Ηδζ., ϑοθαζ, Μδὺγ.) ἰβ δυοἰίσαγυ, 
δΔηα υπδυρίαιηοα ὖγ 2 88πι. χ. 18.--ΤῊΘ ἰατρο 
ΔΙΓΩΥ͂ οὗ ὑπ ῬΠΠ]]δύοΒ (ὁπ ἱπουβαπα οπασγίοίβ, 
εἰχ [πουββδηα Βουβοθὴ) Θηοδιηροᾶ ἐμ Μ|ὶ)ο;- 
ΣΑΘΒῺ (τ Ἐ]ΟΝ β'Δὰ] 1684) ἰπ ἔσγοπι οὗ ΒΘ ἢ- 
ΔνΘΏ. Τ|16 Ἰοο8}}γ 16 ἀἰθρυϊθα διποηρ τηοά ΓΤ 
Θχροβίίοσβ. [πῃ {80 ἤγαί θ]δοθ, δραϊπδί Φοτοπλθ 
ψ 8 (ου Ηρ. ν. 8, Βοίβανθ, φια φιοπάαπι υοδα- 
δαέιτ Βείλεὶ) ἀφ ῆοα Βοίμασοη πὶ ΒοίΠοὶ, 
{μ6 αἰ ποίηθβα οὗ ἔμ686 ὕππο ρ]δοθα ἦβ, δοοουάϊηρ 
ἴο Φοβὶι. υἱΐ. 2, ἰο 6 τηδἰηἰαἰπρα; δοοογάϊηρ ἴο 
(8ὲ8 ραββαρθ, Βοίμανϑῃ Ὁ δδϑὶ ἤοτη Βοίδμοὶ, διά 
δοοοσάϊηρ ἴο Φοβὰ. χνὶ!. 12 {6 ΓῸ γγχᾶβ ἃ “ πὶ ]άοσ- 
Ὧ688 οὗ Βοίμανθη."" 700 πιυδὶ ἢγαίὶ ἱπαυΐγο ΠΟΤ 
ἯΘ ΔΓΘ (0 ὑπάογβίδῃμα ἤουο αραί πὶ" (ΠΡ). 
Τῇ νὸ δβϑῦμηθ μα {Π18 Θχρτοβαίοῃ “ἰῃ Ἀέθε ἕν 
βἰαἰθι θη 8 ΔΙ ΎΤΑΥΒ ΤΏΘΔΏΒ ἐαδί᾽»" (Τ 6"). τὲ γεῖ ὈῪ 
ὯΟ 6808 [Ὁ] ΟτΒ, 88 ΤΆΘη. {ἘΠ ηϊκα, ἐμαὶ ΜΊοΙ- 
ΤΩΔΒἢ ΜᾺΒ ὙΘΓῪ ΠΘΆΓΡ (86 “]ογάαη, ΤᾺΣ ἔγοτα ΟἼθθδΒ. 
Αραγί ἔοσα [ῃ8 ρτουπμά]θβα ᾿ἀοη  βορίΐοη οἵ αἰ θόδἢ 
δηᾶὰ αοδδ (16 ἴοστωθν, Φοῃδίμδηβ ροβίϊοη, γγαβ 

4 [80 Ὧο Βοπαὶ βίαΐϑη ἰη ἢἰθ Ῥαν. Ζεί., δῇ ἃ 4180 Τῇ 6Ὲ- 
(ἰοὴ8 ὑπαῦ Βοομαγῦ, Ο8ρ61}8 δηά Ἠοιδίχαμὺ ἴανοσ [ἢ 9 
τοδάϊηρς οὔ ϑυσ., Ασδῦ. διθοθῦ. Ῥογάϑυοσίῃ κυρροβία [πὲ 
ἐῃ8 ῬὨΠ βθἢ68 Βίγοα ομαγίοία ἤγογω οἶμοσ πδίίοηθ (Ἱ 
μλ Βύο ΣΧίχ. 6, 7. Βδδ}ιϊ, Ηδάδὶς, Βδι ας βῶὺ ποίμίῃκ. 
--Τα. 

ὨἾΠΘἿ τ1166 ΤἈσί ΠΟ δου), ποτα ἴ6 Ὀοίθοῃ 
Βοίδανϑῃ (εδδὶ οἵ Βθί8}) δηὰ 86 Φοσάδῃ βοὸ οοῦ- 
Βἰἀθγαθ]θ ἃ αἰἱδβίδηοα, ἐμαὶ Μίομτδαἢ τωδῪ γ6]]} 
αν ἰαΐπ οδδί ἴγοπὶ Βοίμαυθη, σἰίμβοαὶ Ὀοίης 
ΟΥ̓ΟΓΥ͂ ΠΟΑΓ ἴδ6 ΨΦοτάδῃ,᾽"" δῃὰ {μογείοσο ἔασον 
ἔτοπιλι ὅθρα ἤδη (μ6 παιταῖγο ἱϊβ. [ζ 186, 
1βογϑίοσθ, ὈΠΠΘΟΘθΒΑσῪ {πὶ} Κ 611), ἰὰ οσάοσ ἴο 
ταθοῖ Τμοπίυβ᾽ οδὐθοοα, ἰο σεράος ΟῚ “ἐπ 
οπέ οἱ," ἰπουρῖι ἰο (816 ἐμοσθ ἴθ ὯῸ ομἠθαίίοῃ, 
δἴμοθ ἴδ οὐπδίαπέ ζοορτγαρῃ οι] ΘΧΡΓΟΒΒΙΟῺ [ῸΓ 

κραδὶ" ἰβ ὈῪΡΌ, διὰ (86 ἰάθη οὗ (86 ὕπνο 
ΠΟΙΓΠΟΣ δ88 ὈΘΘῺ ὯΟΓ ΟΔ 6 Ββοῦγῃ (τοῦ φῃ. 
ὶὶ, 14; ἷν. 16; 1 ὅδῃι χὶϊ!. δ; Ἐζεϊς. χχχὶχ. 11 
[ἢ6 ΟὨΪΥ Ρ]Δ068 ἴῃ ὙΔΙΟΝ ΟΥ̓ ψΟΓΣα ΟοουχΒ) ; δά 
ΒΟ Εὶ Βῶ. ων. Χ. δ4 (οορ. Κι 6}} οῃ ἅδη. 
11. 14). ἴπ 188. χ. 29 Οἰθϑδη- Βοηϊδτοΐη (δϊοης 
τὶ Εδηλ8}}) 18 πδιηϑα πὶ ἀοδδ ἴῃ βιιοὴ 8 ΤΑΥ͂ 
τμδὲ [0 Ἰα ίοσ ἀρ Θδ18 88 ἃ βίγοῃρ ΠΠΤΘΡΊΘΕ ῬΙ ΒΟ, 
ΜΈΙΟΒ δα ἴο ῥγχγοίθοὶ ἰ6 ὑπὸ οἰ δῦ μ]δοεβδ, 88 
ἴγοπλ σοι ὑπο ὲγ ἰουτι  οΥὙ ἯΑΦ45 Θοτητημδηαρα. Τῇ, 
ΠΟΥ͂Γ, 854] (δοοοσάϊηρ ἴο νοῦ. 2) γγχὰβ ροβίβα ποσίἢ- 
Μαγὰ δἱ ΜΙοΒιμβδἢ δηα Ψαοπαίμδη βου παγὰ δὲ 
αἱροδη- Βοη͵διχῖη, (μ6 ῬὨ]ἰβῦ πο ροαϊξοη δὲ σοῦβ 
ψοῦἹὰ Ὀ6 66 ἴδποπὶ; ΟΟΣΔΙΗΪΥ Π6 ἀου }6 
Τβγϑϑ  ἰθὴ ρου ἄοῃ τῶἂβ ἱπίθη θα ἴὸ διλῦγδοα (86 
ῬὨΣΠἸδπθ μαγείρου οὐ ὑοίξι εἰάοβ, Φομδίμδῃ 
δανίπρν ἀοοίτογοα (μὶβ μαυτίθοη ὈΥ ἃ οὐ Ἃ6 
"παΐπ, δηθὰ (16 ῬΒΣἸδίϊηοα πανΐηρ τοδγομβοα ἰὸ 
ΜΟΙ ΘΒ ἴῃ ροτοδὶ ἴοσοθ (Υ6Υ. δ), 881 'τῶβ 
ΟὈ] χοα ἰο δραπάοη {μϊ8 ροαϊοῃ (τ 1 ΔΒ ὩΟῪ 
αἴογ 7οῃδίμδη ἴθαϊὶ οἵ πὸ ἐτηροσγίδποα ἰὼ ἢ 1πλ), 
δηα βοίαϊκο Ηἰτηβοὶ ἴο [86 οἹά ἘΉΠΡΙΗΡ ΒΙΆΙῈ δἵἱ 
αἸ]ρΑ], ἐμδὺ μ6 παραὶ Πογθ δββοια θα (ἢ 6 ῬΘΟΡΪΘ 
ἰο ὙΑΥ, Ὑ8116 Φομδίμδη ἱκορίὶ εἶθ ροβιο δὲ 
ΟἸΒοδ"- Βεη)δπίη (χὶν. 16, 17), σβθθοθ ἢ6 Ῥδσ- 
[οστηϑὰ 8 βοοοῃὰ ὑο]ὰ ἴδαϊ [16 σδρ οἵ 
186 Ῥμὶ] δποθ δὶ ΜΙ ΤὨοηϊυβ σϑϑβ 
Βειδν»ελογοη, ἰμδίοδα οὗ Βοίμαγοη, οὐ (86 υηὰ 
(μὲ 180 ῬΒΙ]Πβπθ οδτὰρ που] ΡῬγΟΌΔΌΪΥ Ὁ 
1ιοποὰ ἰῃ ἴ[ἢ6 16γ1]6 τορίοῃ δουμπὰ Οδεοη; Ὀὰϊ 
(ἢ (μ666 ΡΙδο68 116 ἰ00 ΓᾺΡ νγεβὶ [0 βυϊ! (818 πιϑῖ- 

ταῦΐνο, δὰ [89 ῬἈΠδίϊηρΒ, ἱπ ομδηρίηρ ὑμεῖν 
οδρ δὶ ΜΙοδδβῃ (γοσ. 29), που]ά ΣΤΘΙΗΥ 
ΤΑΓΟΝ οδοίπγασὰ ἴῃ [6 γ 816 7 Ὀοίτθοη ΜΙοΉση 
δηὰ οὐρὰ. Τῆθ ῥθῸρ]ὶ9 ψοσο δίδια οἵ {πῃ θπὶ 
(νεσα. 6, 7), Ὀϑόδαβθ {Π6Υ ΓΘ Δρργθιβηβῖσε {πδὶ 
180 ΡΒ βάμποα που δάνϑδησο ἔσοπὶ ΜΙΟΒ τ ΆΒἢ 
ἰηΐο 89 ΟἿ 4)-]αἶη, δῃὰ οὐοσροῖῦοσ {8 
ὈΠΡΓΟΡΘΙΘἃ 88 (Π6Ὺ ἴγαγο.---ς ἀπὰ (86 τηθῃ ὁ 
ἴδγϑθὶ βανν ὑπαὶ ΠΟΥ ΘΓΘ ἷπ ἃ εἰγαὶΐ ὰ αὐσι- 
ἐἰϊ8ὴ), ὈΘΟΔΌΒΘ [86 ῬΘΟΡΙΘ ΕΓ ὈΓ ὈγῚ 16 
ῬΒι ποθ." Τὰ Ϊθ τϑοορτιϊάοῃ οὗὁἨ ἀδηροσ δηὰ 
ἴδαν οὗ 8 ΒΌΡΟΙΪΟΙ ἴΌγῸΘ ΘΧΡΓΌΒΘΘΒ ἢ ἴῃ ἴδγοθ 
ψαγΒ. αγίν, λα εδοπιδεῖνεβ ἴῃ ἴὄῃΏ6 ΘΟΙΒΙΣΥ 
(18 εἰάο οὗ [λ6 Φογάδῃ ἱπὶ δσαυδα, 7 ἑδογη-διιδὴλσδ (ΤΕΥ 
(ἰοῖκ θυβμ66 (τοὶ ὨῚΓ, ἐλογη) βου ποὶ βοσνϑ 
ἴον ἰάϊηρ (ΤΒ6ἢ.) 18 ἢοΐ οὈν]Ομ8), ἱπ οἷο οὗἁ 
τΌΟΚΒ, ἴῃ τραίολείσιρογΒ οὐ οαβέϊθβ ((88 ποτὰ ἐβ 
ἰουη οἰθο τ μοτο ΟὨ]Υ͂ ἰπ Δυάρ. ἰχ. 46, 49, ὙΒΕΓΘ 
ἰϊ 16 ἀἰβ ρσυλθηοα ἔγοσῃ πιὶ “ἴονγον," δηα ἷβ 
8 ΒἸρῃ, ἰβοϊαὐθὰ, ζοοίοα Ὀυλαϊηρ, ρογμδρβ ἀεὶ ρτιοὰ 
ἰο μυατὰ δραϊημδὶ σαἱ] ἰυΎ αἰίδοῖζθ. ΟἸΘΓΙ 8: 
“ον Β6α Ρ]δοοθ; (ΠΟΥ ἀγὸ δῖρῃ Ῥίδοβα, ἰου βοά 
ΟἹ 8 ἸΟΗ͂Υ εἰΐθ, 88 ρΡῬοδιβ ἔτοπι [809 ΑἼϑθὶς, ἐπ 

4 [Οἱθοδἢ γὙ88 Ὡοΐ πίη τηἶ68 δουϊηνοθὶ οὗ αθθθ, σὲ 
δΔΌοι Τ0ΌΓΣ ἼΠΙΘΒῚ 866 ὑπθ ΠᾺΡ6 οἵ ἐἀαμιονθα Ἐ58 Ῥοτ- 
ἴοσ, αηὰ Εγατηδηη 8 εἰδιθσηθηῖ οὐ χίνυ. 16. ΤΕ. 
Ὁ [ὁπ ἐῆθβθ Ὡϑῆλθδβ 8060 “ Τοχίθδὶ διὰ αγοσασωδείϑαὶ," 

ἑῃ .-- ͵ ὰ.) 
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ποθι [86 ποτὰ τ ΔῈ τὴ ὩΣ οὐδε ον ) α 
πῃ ρβ,; ραγίΐν (νον. 7) ΔΟΓΟΘΘ ἴπΠ6 ΨΦογχάδῃ 
πὰς ων οἱ (μὰ πὴὰ ὐκοά ((ἱθεῖσων: 
“γερίοηθ ἰουγαχὰ (Π6 ΒΟΌΓΟΘ οὗ [π6 Φογάδῃ, τηουῃ- 
ἰδίου δηὰ ποσὰ αἰ  ου] 1 οὗ βοοϑθα ἴοσ (6 Ῥ.1]110- 
εἶπῈ Ἀγταῦ 7), ἘΒ116 8801] 8.11}} γπηδί ηθὰ δἱ αἼ]ρ8]; 
νὸ 866 ἔγοπλ [ἢ}14, 88 »Ὑγ68}} 88 ἴτῸπι| [ἢ 6 ΘΧΡΓΘΒΕΊΟΙ5 
ἄουη αὐπὰ ωρ (νοτα. 12-15), (δὲ τιλα ΟἸΠρ8] οου]α 
ποὶ δγα Ὀθθη ἴμα οἰοναίθα ΟἿ] οὐ “1]}4}16ἢ 
θοίποοι ϑιομοιι δηᾶ ΨοΣΌΒ8] 6, πο αἰθο σου] 
θῈ ἱπιροβαὶ Ὁ] 6 ἤγοτη [6 πα} ΣΑΣ Ροβί(οΒ Π6ΓΘ 
τιθηἰοηθα οἵ με ῬΗΣ] δποα δπὰ οἵ 888]; ρατγίϊν, 
{πον ρὸ ἰγοια] ης αἴεν 880}, (πὲ ἷβ, (Π 6 Βο] ἀἸΟΓΕ 
ΜΠῸ τΘΓῈ ἴΠΟΓΟ 88 ΟὯ6 ὈΟΟῪ ὑηάοσ ἢὶβ σοϊμδῃ 
(π). Ιυ ἐδυθ Δρρϑδγβ ὑπαὶ ἔθ ΜΠ] δι μ68 

δάνδηοοα αραϊηδί ἴΠ6 Ι6Υ86} 1066 ἩΠῚἢ ταρ᾿ αἰ δηὰ 
Ἔποῦσν ἰῃ βίγοηρ ἴοσοθ, ἴο τὐῤέα 1 οιηβοῖγοθ δηὰ 
Θα Δ ΌΠ8} ὑποὶγ δ ΒΟΥ ; δηᾶ ἰμδὲὶ διηοηρ [ἢ 6 
εγδο ἴθ {ΠΟΥ 188 ζτοδί ἀϊετοδυ δῃὰ οοηϊαβίοῃ. 

2. γετβ. 8-14. βδ0}} 8 ΠδΘΟΥ οἴδδείηρ ἴῃ ορροεὶ- 
ἴοη ἰο ἰμ6 αἰνὶπο δυτδηροιηθηΐ, δηα, ἴῃ ΘΟΏΒ86- 
4ῦθποβ οὔ (μΐα, μἷβ τεθύθο ΌὉγ βαπι61᾽8 ρσορμοίς 
)7υα οἶ4} δοῃ θῃςσθ.--ν 6. 8. 540] ιραϊέε" Δοοογάϊης 
ἴο Σ. 8 βονθῇ ἀδΥβ [ὉΓ βίδινθ οὶ ἰο οοὴθ δηά τηδῖκο 
(6 οβογίηρ [ὉΓ (86 ῥϑορὶθ γὙ͵ῥἠὴὸ σοῦ δυτηΐϊηρ 
(Ποπιβοῖνοα ἰοῦ [ἢ6 ΜΠΞἁ᾿ Ὶ οὶ (μ6 ῬὨ]]ἐβιη68. 
Αἴδσ “ὙΠ ]10 ἢ} ΘΌΡΡΙΥ “δρροϊηϊοα" (Ἵ᾽ ογ 
ἼΟΝ͵ Ξορί., ΟΒ814.), 2 βδῃι. χχ. δ. Οορ. Εν. 
ἐ 292 ὁ.---Βαῖ Ββαττι61 οὐσῶθ Ὡοϊ ἴο ὦμκαὶ, 
(μδὲ 5, ἀυτίηρ ἰ6 δουσηζλ, οτ δ υβῚ ῬΘΟΡΪΘ ἼΟΓΘ 
βοδιίογθα ἴστοτλ ἢΠῖπὶ ῬΔΙΪΥ͂ ὈΡὮ ἴῬΔΣ οἵ ἰῃ6 
ῬᾺ] β.1 68, 5ΕΥ ἔγοτλ (μ6 ἌΣ] το οὗ (6 ΠΟΡΘ 
Π6 14 οἱ ὈΥ̓͂ δυϊ {π8ὲ ϑαταυ 6] που] ΘΟμ16.--- οΓ, 
9. 38} πηϑῖτοβ (86 ΟἸΘΤΪΏ, ΟΥ οδυθοβ ἰὲ ἴἰο Ὀθ 
τηδάς, νυ πουΐ ΤΣ Π ΠΕ ΟΒΕῸΕ ἴοῦ ϑδηυσθὶ. ΤῊΘ 
ἔεδν ἰμδὶ 6 που]ὰ ΤὯ6 Θῃἰδηρ]οα ἱηῃ Ὀαί]9 
θείοσο (86 μι ὙΟ͵ΤΟ ἰδπογοίο σοηδβθογαίθα ὮΥ 
οδυϊηρ δῃὰ ὑγαυοσ, δηά κε οραν ον οὗ (9 
οοἴαρίοῖο ἀἐβροσβίοη δηὰ ἀἱβῃποαγίθησαθηὶ οὔ ἰδ 6 
ΡοορΙο ἄγον μἷπὶ (νοῦ. 12) ἰο 1818 ἀἰβορθάϊθποθ 
διὰ (Πΐ8 ονογῃδβία.-- -Ὗοσ, 10. θη ἴδ9 οὔσοε- 
ἰπρ 886 Βηϊδῃθᾶ, Ὀ6Πο]ἅ, ὅβδιατιθὶ οὔσῃ, 
ἔτοπ (86 οοηΐοχί, οἡ [86 βατηθ ἀδγΥ οὐ τος 8.4] 
μὰ παϊϊϑὰ ἴὉΓ Ἀ1πὶ ἰῃ γϑῖη δῃηα πηδάθ 6 οῇδι- 
ἷησ, [ἡ δἷβ ᾿σηρδίάθηοο 'π ἐπ6 66 οὗἉ (Π6 
Ῥτγαοραγθὰ ΘΠ ΩΥ 8801 Δα ποῖ παϊοα ἴο 86 οπὰ 
οὗ 106 ἀρροϊηπίοα ἀδγ.---ὅἴἷ οτβ. 11, 12. ϑαπιιοῖ 8 
φιεδίϊοπ : ὃ δεῖ ἴδοῖ ἄοῃθ7 ἴα δὴ βϑδι- 
ποδί ταρτοοῖ ἴο 88] οὺ [18 βο ὑπτ 1 ]]οΘὰ νἱοϊδιίίοη 
οὗ τ1π6 αἰνίπο δυγδηροιηθηὶ πηΐϊο δὰ θδθὴ ὑγο- 
ΡΡΕΚΘΙΣΣ τ πβο τη ἰο ἶπι. [Ιη ἀδίδθηοθ 36} 
Ρ (πἰηρδ: [86 ἀἰδρογαίοη οἵ [8 Ι 
186 ἀδηρονῦ οὗ 8 βυάάφῃ ἀοβοθηὶ οὗ ἐμ Ῥ ἐδείηου 
ἰηίο {86 ραίῃ οὗ Φογῖομο, δμὰ ἰῃ9 111 οὗ 
Ὀοΐηρ οὈ]ροά ἴο ρὸὼ ἰπῖο Ὀδίε]6 ψιϊμοιΐς ἀϊνίπθ 
ΘΟμθθογαίΐου δηά Ὀ]θθδίησ. ΤῊ ΗδΡ. ΡΒ γβθο 
(Τ|͵, δίς.) 15 ΠΣ ΘΓΑ ΠΥ “(0 δέίγοξα 1λ6 ἴλοθ οἵ 76 8ο- 
ΥΔῈ,᾽ ἰὴ ΟΥἋΘΡ (0 ραΐῃ Ηἱἰβ ἔδνοσ δηᾷᾶ ρτδοὺ ὉΥ͂ 
οἴεγίηρ οὐ ὑγᾶγοσ. Οὐρ. Εχ. χχχίϊ. 11. “1 
Ῥρυοοὰ πυγεοῖ!," αἰὰ νἱοϊθποθ ἰο τὴν ἀδαῖτο, ἰϑὸκ 
οὐ 8841 Ποτθ ᾿η(ἱπλδίθϑ (μὲ ἴΐ 18 ΟὨ]Υ 
8 ΕΓ ἃ βίγτοῃρ ἱῃ(6Γ8] οομῆϊοὶ μαὶ ἢ ἀοιοττηϊ ποῦ 
ἰο δοῖ ΘΟΠΙΓΕΓΥ ἴο ὑΠ6 ἀἰν!ηθ σοτητηδηά.--- ον. 13. 
πο Τουδίγυσίο.:8 ΤΩΔΥ Π6γ δα ἰδκεη, ΤΏο ἢχαὶ 
εἰἶδῃβθ ΑΥ̓͂ 6 οομαϊἝοῃ δ] (γε ννλ.)-- 3})), 4 

5“ Τὴ Ηίρῃ. οἵ φοστί, 7ΓΠ}»}, (9 οἰϑασὶγ Ἰοστωϑὰ αἵοσ 
ΗΙρἢ. [Ἢ χ. 8, δπὰ οι, 277" ΟΥΡΏ. οσ Ῥῇ) 18 ἴο ὍΘ 
τοιδίποά. (0η ἐπίϑ ϑοοϊίοῃ, γο γ8. 8-1δ ᾿ 
ἡαφονο  μρύζων " δ μὰ 

βου Βεάσοὶ Κορί," δηὰ ἰμ9 βοοοῃὰ (ΠῺΣ 3-- 
“γεᾷ, ἔπη 1) (86 τοβυ]ῦ: “γαα, ἐποπ πουἹὰ [6 
[οτὰ ἢ οὗ [6 ἔγβί ΏΔΥῪ Ὀ6 ΒΙΤΡΙΥ ἀροϊεγαίνο 

ρῥόγες ποί ἢ): “ἰδοὺ μαδίὶ ποὶ ἱκορί,᾽ δῃηὰ Ὀοίοσγο 
(Π6 βοοοηά (ΠΡΚ9 13, “γοαδ, ἔβθῃ που]ὰ [86 1,ογὰ 
ἢᾶνο οβί δ} } θα ἐγ Κιηρσάοιῃ ᾽)) ΜΘ ΤΑΔΥ δΒαρρὶ 
[ηὴ6 οοπάϊίου [“ τ ιβοὺ Βεάεὶ Κορ] ἀέρι μνα 
ὈΥ [Π6 βθρῆβθ. ΤΠῸ Ἰδῦοσ ἷβ Ὀγοίογα 6 ἴσοῃχ (86 
ὙΠ0]6 βἰἰυδοη, ἰο ψ Σοὶ δυο ΠἸγο] θα οὗ ἀΐη- 
ΟΟΌΓΒΟ ὈΘΓΘΥ ΒΏΒΥΓΟΙΒ. ΕΧΔΙΏΡΙΟ8 οὗ βυοἢ 8 οοη- 
βίσυοίοη, πὶῖὰ ομγδβαίοη οἵ οομαϊομα] Ρῥχγοίδϑβἑβ, 
1 Εχ. ἰχ. 15; 2 ΚΙ. χὶἱἹ. 19; Ζ0Ὁ 111. 18; χΙ]. 19. 
566 Ἐτν., ἢ 368 α. ΤῊ ἱπΐοο (Ῥορὶ πηϊηρ οὗ νου. 13 
δῃα δηά οἵ νϑγ. 14) τοροδίοαά ἀθοϊαγαίίο : “ {μοι 
Παϑβῦ ποῖ Κορὺ {πΠ6 οοασηδηατηθηΐ οὗ 6 [,οτα,᾽ ἴη- 
ἀϊοαίθβ ἐπ ατουηά οἵ [Π6 εἰ πλ 1] ]Υ ὑπῖοο (βτϑὶ ἢγ- 
Ῥοιμοῦς}}}γ---ἰἤθη δἰ γιγδιῖῖνοὶ νυ) τοροδιοϑα }ιάρ- 
ταθηῦ: “ΤΥ Κίηράοηι πῷ}}} ηοὶ Ὀθ 6δ Δ]: θὰ ὈῪ 
189 Ι,ογά, ΠΟΥ βιδῃά." [{ 18 ἐμβοσϑὶῃ βεϑιπλθα ἰμδὶ 
5344] τοοοϊγοα [πγουρἢ βΑΠ)06) ἃ αἰ νίπο αἰγϑοίίοῃ, 
δηα ἐμαὶ Βὸ δά γοοορῃϊζοα ϑδιηυ6}᾽ Β ΔΥΓδ σοποης 
85 8 ἀἰγοσίου ἥοὰ Οοα αἴνοῃ πὶ ἱμγουρὰ (ἢ 6 
του οὔ (86 Ἰορὶ τ πγαῖο πηοαϊδίον, τὶς ἢ ϑδιαμο], 
88 Ῥτορδοὶ οὔ ἐμ 1,ογὰ, τδβ. Το οοῃίοηί οἵ (ἢ 9 
αἰνῖπο αἰγοούζοῃ νὰβ 118: 5.881 τγᾶβ ἴο αὐγαὶϊΐ (ἢ 
ΑΥΓΙγν αὶ οἵ βδιησοὶ, γῆο, ποῖ δυΌϊ γαγ]γ, Ὀυΐ 1 δο- 
οογάδῃοθ τὴ 8 οἶος (Β6τὸ πιηθης οη64} ργοὸ- 
ποῦς πογῖὶς, ἀοιοσιλϊηθαὰ ἰμ9 ἔπι δὲ πιϊςῖ (89 
{110 γδϑ ἰο θοχίῃ ὑπάογ (ῃ6 οοπθοοσαίζου δηθὰ 

ἀϊγοσοη οὗ (86 γοργοβοηίδνθ οὗ ἐπθ ᾿ῃν1810]9 
Κίπρ οἵ [Ιετϑοὶ. Οὐρ. χ. 8: "ἰμδὶ 1 ΔΎ ΒΟΥ 
(06 ὙΠδὶ μου ατὲ ἰο ἀο.) δὺ] μδᾶ ὑδὺυβ θθθῃ 
ἀϊγϑοίοα ἰο διαὶ (86 ἀϊνὶ πο ἀϊτθοίζοηβ, δῃὰ Ὀγ ἷ8 
δΔ͵οίζου ΠΟΙ ἰξδηβρτοοθθα (ἢ 6 ἰαι οἵ οὗό- 
αἴσπος ἴο 18 Κίηπα; υπησϊοὺ δηὰ ἱτηραίϊοηΐ, 86 11- 
1 }1ο δηὰ ἤδβἢ]ν, ᾿ο 1118 ἴο βίδα {Π6 ἰγ14] ψ ϊς ἢ 
αν ἰῃ {Π18 οοτωημλδηα, δηὰ δβοίϑ ἢϊπηβ6 1 ουΐρῖαθ 
οἵ 1} τοϊδίίοῃ οὔ ὑυποοηαϊοηβὶ οὐυθάϊοθηςα ἰο (Π6 
πὶ} οὗ αοά, 6 ὨθμΔ0]6 [Ὁ] 6] ποπί οὗἨ ποῖ γᾶ 
16 οομαϊεοη οὗ {6 οα δ  ϑῃμαθηῦ δηα οοηί ηι- 
δηοο οἵ ΗΒ ἰεἱηράοϊη. ϑθδλι6ὶ ΣΘοορΏΖΟΘα 1 
εἶθ ῥσορμοίϊς Ἰοοῖκ ἰῃς ἀϊθρορϊἄοη οὗ μοαγὶ ΒΟῸΣ 
Ὑ88 δ ἰῃ6 Ὀοϊίοιῃ οὗ βδύβα οὐπόδες οῃ δοοοιηΐ 
οἵ πίοι ὩοτθοΓ ἢΘ ὩΟΥ ἷβ Βοῦυδβθ οου]Ἱά ΡῈ 189 
Ῥοσιωδῃθηΐ Ὀθασοσ οὗὐἠἨ [86 ἰπηράομη. ββδιλο} Β 
ἡυαρταεηὶ β {ποτϑίογθ μοὶ Βαβίυ, υηὐυβὶ, παγβῇ, 5 
11 885 βϑϑὴ ὑμουρὶῦ, θὰ (86 Ἔχ ργοββίοη οὗ {πμ6 ἀ]- 
γίηθ σὶ ρἠηϊθουβηθεθ δηα ΒΟ] μοβ8, 858. ΠΟΘ6 οὐζδῃ 
ΒΘ ΟΥ̓́ δραϊηδίὶ ὅδ]; δῃὰ [18 οοπάιοί ἰο- 
πΆΓαβ 5840}] ΘΟΓΓΘΒΡΟΙὯ8 ΘΧΔΟΙΪΥ͂ ἰο δ18 ροβι οη (ἃ 8 
ὸ αν Βογοίοίογο βοὴ 11) 88 ἰπείσυτηθηϊ οὗ 
Ιασδ0}}8 Οοα-ἰεῖπρ. ϑββαπλῦ 6} 5 ἡυα οἶα] Βθηῦθηοθ 
εἰστι ἤθε ἴ[Π6 τοϑεοέΐοπ οὗ βὅδυϊ; ποραξιοεῳ, 1 ἰβ [89 
ἀοηΐαὶ οὗ νμδὲ σου]ὰ πανο οοσυγτγοί, 1{ 580] Βδὰ 
[16 1164 τῃ6 τραυϊτοα οοπαϊίλοη, {π6 Ῥοστηδηθης 
οβϑίδ "βῃτηθηὶ οὐ Ηΐ5 κἱηράομι, ροδίδνεὶν ἰὲ 6 [ἢ 9 
δα Ποιηοοιηρηὶ {Ππαΐ (Π6 ,οτὰ μδα οΠοθθη δ οΐποΣ 
88 (Πμοοοζαίϊο ἰεϊηρ ἰη [18 βίβαα. Βδοῖ οὗ [πὶ8 ͵ὰ- 
ἀϊοία! δοὲ οἵ ϑαμπιποὶ βίδα δβ ἰΐ8 πηοίϊγο [86 
ἰτυτἢ, Ὀγτουρῖ ἰο ᾿ἰρηῦ ὈΥ 40} 8 οοπαποῖ, [πδὲ 
βδι] δα ἰογίοϊιθα [86 ΤΟΥ͂Δ] οἱἶοΘ οοταπιιἰοα ἰο 
Ηΐτη; ἴογ {πΠ6 [μοοογαίϊς Κιὴρ πιυδὶ "6, δ (86 μοδα 
οἵ αοα᾽ 8 ρῥϑορῖο, ἰῃ 41}} δοοοσὰ τῖῖῃ ἰ..6 ΤΟΥ͂Δ] Μ}}} 
οὔ αοἄ. ΟἸατίο.: “068, (6 δ οΣῖ Ὑ οὗ (Π6 ῥὑτὸ- 
Ρδοῖ, σδίμονγ, οἵ Οοὰ Ηἰπιθοὶ ΐ, ττσὰβ πιδἱηἰδὶ ποά--- 
σοι, 1 βδ0] οουἹά πὶ ΣρΌΣ Υ πορ]θοὶ {86 
τηοδὲ ἱπηροτίδηϊ σοτησαδηάβ, ποῦ ἃ δθοσγαταβ μα νθ 
Ὀοθῃ ἀοθρίθο ὈΥ ἰδο οὐβίλμδιθ ρϑορ]ὸ ἱπιραϊθηὶϊ 
οὗἩ ἰδ γοΐκθ, δηὰ ὈΥ ἐδ9 ἰκϊῃρ Εἰπλθο 1 ἢ." -- οΣ, 1. 



100 ΤΗΕ ΕἸΒΕΒΤ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΑΜΌΕΙῚ, 

ΤΙ 600 πηρθη, 411 ὑπαὶ χσεπημαὶποᾶ ἴο 8.80}, βῆονγβ 
{μαῖ μα οοὐυ]Ἱὰ ποῖ πῃ ΔΗΥ͂ 6886 ἢδνο δυοϊαθὰ ψμδὶ 
Βα ψιβηρα ἰο ανοϊά. Τὴ ἀφοϊαγαίου, “ἴμοὰ ᾿δδὶ 
αὐ [00] 188 }γ,᾽᾿ 18 ἴῃ οοπῆτγτηθα, 8.80}᾽ 8 οοῃ- 
ἀιοῖ νὰβ ἐοοἰ δῆ, Ὀθοδιιθο ᾿ξ οἵἨ ὨΘοοβα Ὑ ργοάπορα 
{Π6 ορροβιίο οὗ ἐλαῤ λοι ΒΘ 88 ἴο χϑίη ΟΥ̓ οδο- 
ἀἴθηοα δηὰ ἰσυθ ἰη αοα. 

8. εχ. 156-28, Βαιυθο}} 5 “ σοΐπσ ὦρ᾽ ἴτοτα (86 
ὈΪαἷπ οἵ ΟἸ]ρα] ἰο (86 δ] εναίθα Οἰδεαλ- Βοη)δπιλη, 
54} 8 ΒΟΠΊΘ, 18 δίδίθα δἰ ΡΥ 88 8 ἴδεί, δα 186 
ΤΌΔΘΟΙ ποί ρσίγοη. Τμαΐὶ 38} 8180 ψϑηΐ {1} Π6ν 

ΜΊΟΝπΙΆ8} ἀοβοσίοα Ὀγ 3584], ὙΥΆΪ16 βατημοὶ το- 
τὶ ηθα αὐ ΟἿ θοδἢ- Βοηἠδυηΐη, Φοηβίδη κ ΤΌΓΣΤΩΕΣ 
Ῥοδιτίοη, 84] δηὰ Ζοπαίμδη ἰοοῖ ροβίκίοη ονοῖ 
ἁμαϊηδί 1Π6 ῬΙἸ δἰ μ68. ἰπ (6θ8: (δαὶ ἴα, αἱ τ} 6 
ΡΙδοθ ὙΒΘΓΟ Φοηδίδμδη μδὰ Ὀγοῖζθη ὡρ ἐμ ῬΗ1]16- 
{16 ρΆΓΓΙΙΒΟΏ. 
γε. 17--283, Τῆς ὀδδίοη, οὗ ]εγαεὶ ὃν ἰδε Ῥλύ- 

ἰξβύϊπεα. ἸῺ σγογθ. 17, 18 (π6 ἀευναδίαίίοπ οἵ (89 Ιβγβοι ἴδ ὑδιτήνοσυ Υ ῬΑ βεπο ταῖὰβ ἱβ 46. 
βουῖρθά, ΕὟοπὶ π6 οϑρ οὗ ἐμ6 ΡὨ]ἰβίϊπθβ δἱ 
ΜΊΟΒΙμΑ8ἢ πνεηὶ ἔστ “(ἢ6 ϑροΐ]οσ" (9 ηλ 

ἔτουα ΟἼ]ρα] (ΤἈΘΏ.) 1β ποὶ ὨΘΟΘΒΗΔΙΊ]Ν ΒΙΡΡΟΒΘα 76. Αχιεΐοὶα ἀσῃοίοα ὑπαὶ ρατί οὗ (μ6 ἈΤΤΩΥ͂ ἴο ἴῃ {π6 πογά ““πααρεγοα." ΤῊ πιυδίογίηρ οἵὗἁὨ δ᾽] ΤΠ ΣΩῊ γγαβ βραίσῃθά {πὸ ἰδεῖς οὗ ρΙυπάοσίηρ 5πά ΤΟΙΊΔΙ Πρ ὑΓΌΟΡΒ 18 Ῥεβϑί μἰδοβά ἰῃ (Ἶ]ρα]; Βθ ἀεναβία(ίοη, πὰ 188 ἱποϊιπρ ἰο Ὀαι]6. ὕμειο {πο γο σου] θα (Ποῖ ἴῃ ΟΥΟΘΥ ΠΟῊ ἴο ΙΩΔΓΟΝ οὐδ᾽ ἀπτοα Βαηΐὰ (οῦκτ-- ἴῃ χί. 11). Οδθ ραϊηβὺ {πμ6 ΡΒ] 186 1πθ6. ΤῊΘ πυτηθαῦ οὗἩ ΜΑΓΤΙΟΣΒ 
000. 8.4.1 μαὰ ἐμοσοίογα, ὈῪ μἷ8 [οὗ [η8 θδηάβ ἴοὸκ [86 τοαά ἰο Ορῆτα, ἰο 1ῃ6 Ἰαηά ἐν ον νὰ Βα τὰ : ἀγὼ οὗ ϑέμαι, Ὀρβγβδῆ νχὰβ ἰὴ (Π6 ἰογγίϊοῦν οὗ Βοη)8- ἱ ἱ α ἱ αἰϊαϊηοα δὶ Ἠιαβίυ, ἀϊβορθάϊθηΐ οοπαποῖ, πὸ τὰ ὌΝΩΝ ἜΝ (9 οβῇ. χυὴ!. 238), ἔνα Εογηδη πυλΐθα μ Εοπι, 6 οΥ̓ μοϊαϊηρ {86 ῬΘΟΡΙ6 ἱοροίμογ (νον. 11).---- [ΤᾺ] ᾿ 

6γ. 16. Τοτὸ ἧς ἐγ Ῥοβίἰοηβ οἡ ἴδ ὈΡΡΌΟΝΣ ἘΈΕΞΟΝΣ τ ΡΠ" γ5π|} ΤΥ Ὁ ΤΠΉΡΟΙ : ΠΑΠΗΊΔΔΗ. ἃ ἃ Ο[2.}, (οη766 Υ ΒοΡ. Π.. τὰ. δα. 1. ἀῶ, ΒΦΟῚ αδειῦσα τρια, εάν αμμν ἐρ  ἀτι Ὁ ἡρταν δὰ ΟΣ ΡΝ τ Μὴ ἧς Ρτεβεπὶ Ταὶγίθεμ. Τηΐς θαπά ἔνθ {Ππθὴ ΓΌΠΗ Ωρ οδϑίσαγα ᾿πίο (Π 6 Ρ] 6, δ ΓΘ 
ἫΝ κοὰ. ΤῊ ἢ Ξδα] |(Βογοίοσα τηονϑα πογίλιραγα. ϑλιαὶ, “ Εοχ δα," ΠΡ Υ ΒΗ ΕἸΒΗΣΟΙ ἐπε δ χρή ῖν ἰβ ῬΓΟΒΆΒΙΥ ἐμ6 βαπλθ Μὴ} ΒΗδαΙέτι, ἰχ. 4. ΤῈΘ δΔηα ΨΦοπαίμδη 18 βαϊαὰ ἴο Ὀ6 'π αοδα (ἰδ 6 Ρτοβθηΐ ἰρεἱπσυἰϑηοά ἔγοτα Οἰθθαἢ-Βο 1}), | Βθοοπα ΡΑΣΤΥ͂ πιθηΐ ἰοταγὰβ Βείλλοτοη ( οβἢ. χ. 11) ΤΕ Π8, τὸ ὉΘ αἸΠ ΠβτηΒΠ δα τοδὶ (τὶ Ἴ  π  Ν εὶ ἃ ὙψἹπουΐ τιθηϊοη οὗ 586} Β τιᾶτοῖ ἰο ἀοῦα; (Π6 

ὙΟΓΒ “Τα γῸ Θποδιρ6α ἢ σαίμον ἐπίγοάθοδ ὺ8 ἰηΐο | δοιμλ-φαδίετίῳ ἀϊτοοίΐοα, ΤῊΪΐβ Ζθθοίτω (Ὁ Ῥ2Χ) ἷ8 {μ6 πιϊάβὶ οὗὨ {86 βἰἰυδοῃ, Βοίνθεπ (μ6 πογάβ ᾿ἰο Ρ6 ἀϊβιϊηριυίθηοα ἔτοπι {π6 Ζεβοίχω (Ὁ 27) οἵ “ἄγοτῃ ΟἸ]ρΆ1᾽" δηὰ “ΟἹ θδ- Βθη)δπαῖπ" [νϑγ. 15] 1 δαὶ, χχίχ, 92. θη. χίν. 28; δοοουιήϊηρ ἰο ΝΘ. 106 δορί. (μοῖ πα ογβίαπαϊηρ (Π6 6) ἰηβογίβ: | χὶ. 84 1 νγδβ ἃ οἱἵυ ἱπῃδοιϊοα Ὀγ Βοη)αιηἰἴοβ, δὰ 
ἰΠπογοίοσο πῃ [ἢ 6 ᾿Ααπεσιν ἰογτιίοσυ. ΤΠ ἀἶχρο- “Δῃὰ (6 τοδί οὗ (86 ρϑορὶθ ψϑηὶ ὉΡ δἷον 880] ἰο 

τηθοὺ 1ιΐτὰ δἴδσ [Π 6 πάθῃ οἵ γγ8γ, [6 Βανίηρ' Θοπλθ | (ἴοι 18 χίνθῃ ὈῪ (μ6 δαάοα πογάβ: “τοχαγὰβ (ἢ6 
ὙΠ ΔΘΓΏΘΒΒ," [ῸΓ (Πἰβ8 τὶ] ἀοσπθηβ ἴΒ ἀουθε θα ἴτοῦχ ΟἸρα]. 8δ8ββὸ σι βομθ τῃοαϊοδίΐοη ἰμὸ 

γυ!ρ:: οἱ τεἰἱχυυὶ ρορυδὲ ἀϑοοπιάετιιπέ ροδί δαμὶ οδυίαπι 1 οἴασ (μδῃ ἐμαὶ οἵἩ Φυάδῃ, πηϊοῖ οχιθπάθα δαδὲ 
ἔγουῃ “}ϑυβα]θη. ὙΉ116, Θγοίοτο, (ἢ [βγδοὶ ἔθ 

υἱο φιὶ οχριισπαδαπί ἐ08 υεπὶεηίεδ ὁ Οαἰσαία. 
δάι ἐπι] τα ἢ ὑπάον 8580] ἀπ ψοπαίμδη μ6]ὰ ἃ εἰτοῃρ Ροϊηΐ οἢ ἰῃς οαὐ 18 οὶ ποραρά ἴῃ ΤΟΣ ἴο 
ἀπάογβίδηα {88 οοπηθοίίοη. ΤῊΘ διί μου} ἰδ 8 1 (π6 Ποὶχῃίρ, (Π6 ῬΗΣβίϊ 68 ΡΙυπάοτοὰ ἢ ρ]αἴμα 

δηὰ γα ]]ογ8 ΠΘΓα (ΠΟΥ δα (δ οοπίγοὶ.--- σα. ποῦ (ο ρἷνθ 8 οοῃρ]οίο, ἀοἰαι]οὰ ἰβίοσυ οὐ (818 
νὰν, Ὀὰΐ (0 καί ἔουί ἤοτα (μ6 {μϑοογαίῖο ροΐηϊ οἵ |.19, 20. Ηδτθ {μὸν ἀοργίνοα {πὸ Ἰβγδο ρα οὗ ἈΤΤΩΒ. 

ἴου ΚΠ γα γγὰ8 πὸ δηιὶ ἡ, Του ἴῃ 411 (ῃ6 Ἰαπα ἢ νίαν, ἴῃ σοβροςοΐ ἴο ὅ'δι}᾽ Β οοηάαςὶ δὰ 606} ἀ64]- 
ΤῺΘ ΡΒΣϊβίμοα. δα Ὀγοκοα ἂρ 186 Βῃὶ τ ἶθβ---ἰῸ ἵηρ, ψμδὺ οοσυγτοα, ἩἩδνίηρ ἴῃ σοπροοὶ ἴὸ {π6 ; 

ἰοττηον ρίνεῃ ἃ ἀοἰα 1] δοοουῃί οὗἉἨ 108 βοθπο δὲ [{Π 6} βαϊὰ : “1δβὶ (ῃ8 ΠΟ γοτβ ππαζε ἑλδηὶ διροταῖβ Ογ. 
ΑἸρα], σι βοὰΐ τηοπίϊοηΐης ἴμᾶὺ 540] Πδὰ ζοῃθ τ8.} ΟἾΪ]Υ (86 ἱπηρ]οπιθηΐβ ΠΘΟΘΒΒΆΤΥ ἴῸΣ δ;- 
ἤτοια ΜΟΙ ΔΒ ἰὸ αἸραὶ (τ 1 ἢ 18 ἀϑδιπιθά ἴῃ | ΓΟ] σΘ τ ΓΘ δἰ]ονσοαὰ {ποχη---ἰο δλάτρεη “ΠϊΟῖ 

ΠΟΥ τηυβί γὸ ἰο {ῃ6 ῬΒΠΠἸει ποθ, 50 Ῥογβθῆηδ γΟΥ. 4), ᾿ἴ τγ88 βυ οἰ θηί, ἰαἰκῖηρ 11 [ῸΣ σταηίθα {Π δὶ " ΡΒ 
841}} 84 χηονϑα ἴγτοτῃ αἸἶμ8] ἴο Θ 6}, ἰο βίδίϑ 116 δ] ονγρα 186 Ἐοϊηδῃβ ἴσζοῃ ἸτΩ Ρ] οηΘἢἿβ ΤῸΓ ἀρτὶς}]- ἴδοι ἰμδΐ {μ6 οδηρ οὗὨ {π6 Ιαγαθ! 1ῦθ8 γγαβ [Πθὴ ἴῃ [ἴτε οὔ]γ. Βείοτο “1η6 ῬΕ δ 687 (ἢ 6 δορί. 1π- 

Βοσίβ “{π6 ἰαπὰ οὐ" ψΒΊΟῊ, 1Β ΤΠ ΤΟΙ 8ῃ Ὄχρίδηδ- Οορα, δα (βογ ΌΥ ἴο ᾿ηαϊοαίθ (86 ΠΘῊ βοθῆθ, ἴῃ ; ἣ 
ψΉΙΟΝ ἴῃ (6 ΤΠ] ΟΣ πρ οοηίοχὺ [ἢ 6 οοπάαϊίοη οὗὨ | ἐΐοῃ οὗ δὴ υπυβυαὶ ὀχρσορβίοῃ. ΤῊ ὑπ0}18 εἰσστιϊ- 

βθβ 86 Ἰαπὰ οὗ ἀλδυ (Εν. 2, 281 ἀ). ἸᾺΝ 
ΒᾺ ) υρσαώοη οὗἨ ἰῃ Ιβγδϑ] θα ΕΥ̓ 106 ῬΆ1]) 1568 Ι 
ἐβάμει (88 ἀἰνῖπθ ρβϑγῃιϊββίοῃ 18 βοΐ Τογῃ. [πὶ (Πΐ8 | πιθϑηΐηρ οἵ ἐδ 6 ὨΔΠΊ6Β ΟὗἨ ἱπη}0] ΤΏ ὨΪΕ ἴῃ σοῦ. 20 Εἰ ΡῚν ὑποοογαῖδο βροσδαὶς ἘΡΚΉΡΟΟΝ ὙΠ 1 Ὁ} [οδηηοί Ρ6 ἀθίθγμιϊ πο ψ 1 οογίδιπίγ. ΤῊΘ ἢχαὶ 

(ΠΡ Π3) ἔγοπα ἰΐβ θίντμ οἱ ΟρῪ ταδ  Ὀ6 ΔΠΥ ουἰηρ 
ΟΟΥΓΟΗΒΡΟΠΒ. ἰο {86 σαύιυρ Βαΐαγο οὗ ἰδα ἰαπὰ οἢ 
ΜΓ ΠΙΟΒ (18 ΟσοΌΓΤΘΠΟΘ ἴοοΚ ΗΪδοο, δηὰ ἰο [86 ἱτω- ἐποιχαπδηξ Ὑῆδ ΣΝ ἀπ Π0) δε νίδ ἀδῃ- 

ἄογβ δαγουζωπι, κ᾿ 6." ΤΏ βεοοπὰ (ΠΕ δ) ἴ8, δ ἐπ 
χηθαϊδίθ υἹοϊηΐϊίν οὗ 11} δῃὰ γ]}]6ν, ψ μιᾶνα ἔτοπλ 
γΟΓ, 2 ΟἹ 8 ΒΕΙΪΘ8 οὗ ἀἰδίϊποι ρἱοίαγοθ, τὶ ποὰὶ ἊἝ ᾿ 
βίαἰθηηθηΐ οὗ {Πποῖγ Βἰβίογ 94] - βΘορτΆρΡ 041 σοππθο- ᾿ ΜΊο, ἷν. 8; 188. ἰϊ. 4, “ ῬΙοΌρΉ ΒΗ το, ΟΣ “ ΘΟ] οΓ.»ἢ 
ἤοη: 1) ΜΙΊΟΒ,8ΒΗ--- ΑἸ Βοδ}- Βοηϊδυνίη ἀπὰ αθδα | ΤῊ εμἱτά (ΟΡ) 18. “ἀχθ᾽Ὁ οὐ “βδίομει."--- δὲ. 
(νετβ. 2, 8); 2) Μ|ΙΘμ πλ88}---ΟἼ]ρα] (νογα. 4-16); δ᾽ όσα Ἡπε ὺπε (ΠΤ) οἵ 186 ἨδΡ 

πνγμὶ ν ἀπέ αοἹ : ἷ 1{Π8, Δῃά μανίηρ ἰο ρῸ ἴο {86 ῬΆΪ]18- ΤῊις ἀίβίοτίοαί- σεοσταρλῖραὶ δἰμιναδίοπ, 1 88 [Ὁ] ονα:  μσ Ὡς ὨΟ δαὶ ἐμ, δ β 
Αἱ ἢγι {6 Ιβγδϑ  ἐ1}ν ἀστὴν ἴῃ ὑπὸ ἀἰνίβίοπβ αν (ἴΠ68 ἦο ββδυρθὴ {πεῖν ἴοοϊε. πᾶ ἔμϑεθ νγὰ8 

ἴπ Πἰθεδἢ- Βοη]απιῖθ. Ετοτὰ (μΐ8 ροῖπὶ ϑοπδίμδι. β5βΆγθθ, δέσ ΟΓ, ἴμδια οᾶτηθ θάρο-ἀυ!ποββ ἰο 186 
βιηοΐβ (ἢ 6 βΆΓΓΤΊΒΟΙ ΟΥ̓ ΘΑ Ρ οὗ ἰμ6 ῬΠΙ βίδα ἐπ [6 Πάτα. (ΥΥΒ ἴοι 8 βίθῃῃη συ βΐο ἰπ ΑΥ̓ΔΒ. 

ὙΠῸ οοηίγο ]οα {Π6 ρμ]6ϊη---οοἸ]οοϊοα ὑμποὶν ΪΙΌΓΟΘΑ, “ἢ Ὧν ᾿ 
β6ι] Ἰοῖδ ΜΊ Ομ πνββὴ ἀπά πιδτοηιοα ἄστη ἰο Οἰ]ραὶ ] "6599 'π Ὁ᾽9. δγὸ θὲ βίγδηρθ; δῃά {86 βέ. δρα. 

. [Ξ ̓ ΤΟΥ͂Θ ἐΏ11κ8 (015 τοοσίαΐῃ (Βιελ 6 δίδ. Ὠέεέ. 
Α. 

9) ΟἸΡΘΔἢ-Βοη). δπὰ Οοθ8-Βοηϊ. ---- ΜΙ δαὶ. 

οῃ ἴΠ|8 ὁη6 546 πη ΜίοΠ πᾶ, οι 186 οἱμον εἷάς  ἅ1|1|0858--ΡΓΟΡΟΓΙΥ ποιομίηρ οἵὁὨ οἄρεθ ἴο (ἢ 

ἀοῦα. Τη οοῃβοαῦθηςθ οὗὨἩ {ῃῖ8 16 ῬΕ1Σβεΐ τ 68---- ΤΆΘΔΣΒ “οἴθανβ" Αβ ἰδ Αγί. ἤοῖο δηὰ ἱΐα εὖ- 

ἷῃ ΟΥΔΟΡ ἱππότα ἰὺ ρδίθμεσ [Ιβγϑοὶ ἴἰο (6 οοῃῆϊοὶ 
8. υ.).--- δραὶϊηδὶ 186 Ῥ 1] 1ϑἰἴποα, τ 8116 (86 Ἰαΐίας οοουρὶοά 



ΟΗΑΡ, ΧΙ]. 1--ΠΤΊΝ. δ2. 

δι 5 ̓παίοβα οὗ [86 βὲ. σοῃπί., 1 18 ᾿ρωτω {8δὲ 
186 ἰοχὶ 18 οοχτιρί, δηαὰ (πιῖ} 611} ἴο Ρ6 γοδα 
ὉΠ ὙΥΘΩ͂, [ηΐ ΗΙΡΒ. διὰ σοπὰ “μο {Π6ΓῸ 

οορυγτοὰ ἀυ]ηθαβ οἵ (ῃ6 οἄρεβ," εἰς.) ἘΒυπβοη 
ΒΔ 78 ΘΧΟΟΘΙ]ΘΏΓΥ : “ὙΤὮΘ ρϑγοηῖοβῖβ ᾿π]]1οδίεα {Πδ. 
(86 τοβυ τ οὗ [6 θυσθῆβοπιθ θοθροῖῖν οὗ βοὶπᾷ ἴο 
[8.6 ΡΒ] δεῖ 68 γ͵ϑ [Πλᾶἴ ΤΏΔΏΥ (0018 ὈΘΟΆΓ.Θ βοΐ θββ 
ὉΥ ἀαΐποββ, 8ὸ {μΐ ουύϑῃ {818 ῬΟΌσοῦ βογί οὗ Ἀγπκθ 
ἀϊὰ 16 1βγϑο  1ἴ68. Ὠοΐ το βοσνΐοθ δί ἴΠ6 Ὀγθαῖκ- 
ἷἱὰσ οὔὖἱ οὗ (ῃ6 γεν. ΑΑπᾶ ἴο δοῖ ἴδ96 κοβᾶεη --- 
“ΠῸ ρρ[᾽) οὦ η68. 10 “ἴο Βδυρϑῃ," δῃὰ οοι- 
Ῥἰεοβ (6 ρΡἱοίυχο οὗ [Π6 ΗΌγοντβ᾽ ἀοροηάθποθ Οἢ 
(0 ῬΒΙΠΙαοΒ 1 τοϑρϑοῖ ἴ0 δρτου γα] ἱπιρ16- 
Ιηρηἰα, ΤΠῸ Ῥγον] ΟΌΒΙΥ τηθη ]οη α ἐπ ρ] Δ η(8Β 
(που [6 ἰδἰάοηὶ οΥΓ ἴΌγΚ) ποράρα βῇδγρεη- 
ἰῃσ; 1Π6 οχ- οδα ποοάρα ποΥ βοίηρ. Τῃ6 ἰγϑηβ- 
ἰδίίοη οἵ Ὧδ γ͵είϊο: “τοὐδη, πδιηοὶγ, ἴπ6 οὰ 
Ζωμεςς 6 ΓΟ ἀα]]ρα .. ... ᾽᾽ 18 οογίδι ηἶν ηοὶ ἰθηδῦ]6 
(ΤΒδη.). οἷ {1|ὸ Οἰ6σ παηα, Πθ ΠΥ {}|18 Ὡ- 
(ποκα, 1 ἢ ἀοθοσγ θα 16 σοηϑοαιθηοο οὗ {Π6 ορ- 
ῬΓαραίοη, ΠΟ {1|ὸ αἰ βδγεμοα ἰῃ ἐἢ6 ᾿ἰδῖα οὗὨ ἱπρ0]6- 
ἸηΘὨΐ8, 18. 80 ΓΟΙΠΔΙΪΚ80]6 88 ἴ0 τοαυΐγο {Π6 [0]]ον- 
ἴῃ οἵ 1Π6 ἰεχὶ οἵ {Π| δορί. (Το. αηα ΒδιίοῃοΥ). 
εν. 21 τοϑδᾶβ (ἢ 1ῃ ὑπὸ βαρύ: “δηὰ ἐπ νἱηί- 

δῦ ΔΒ ΓΟΒΥ ἰὼ ὕ6 μαϊῃογοά, δηά [ῃ6 ἴοο]β ΓΟ 
(ἤγοα βιλοὶςθ]β ἰο {μ6 ᾿οοίῃ, Δα ἴο [π6 ἀΧ6 δῃᾶ (86 
βου 6 ἰπ6 ΣῈ γὰδ [ἢ 6 βᾷπγ6 Γαὶθ.) [Ι͂ἢ {Π6ῚΓ ΘΟΠ]66- 
ἴαγ4] τοϑίοσγδίϊοη οὗὨ (116 οσὶρίηδ] ἰοχί δοοοσγάϊηρ ἰὸ 
[16 ατθοῖ, Το. Δηα ΒΟιίοῃ. ργοςορά φοἰοιίο ν, 
δὰ ἰγδηβὶαίθ: “᾿ἀ πα τμόγὸ αρροποα βῃδυροηϊης 
οὗ ἰδ οάχεβ ἴο {Π6 ΒΗ γοβ δῃὰ (ἢ 6 Βρ8Ὰ68 δἱ [ἢ σϑθ 
δια ο 8 8 ἑοοί ἢ ({πὲῈ ἰ8, ἃ δἰ 5]6 δ θοτι, ΔΠ( 8ο ἴῸΓ 
ἰῃ6 ἀχϑ δηὰ (Π6 βίο Κ]6, γδ8, ἴογ {6 βοιἱηρ οὗὨ (ἢ 6 
οχ- ο δα" (Βδιίοι. ψγῆο αἰ ΓΒ ἴγοπι ΤΊ θη. 88 ἰο (Π6 
ΠΔΠ168 οὗ (Π6 ΣΡ] οπηθ μία, ΓΘ ]οσΒ {Π6 βοοοπα [18]: 
“Δῃ4 βὸ ἴῸῪ {86 καἰ] 68. δῃὰ [6 ἀχϑα, δῃα [ὉΓ ἴῃ6 
βοιρ' οὗ (μ6 ῥσοῃρ.᾽) Αρεϊηαὶ {π|8 (οοη͵οοίαΓ4}) 
Ἀχίηρ οὔ [86 ἰαχὶ ἃγθ: ἔγβί, {π6 Ὀπ1 6 ΠῚ Ὁ] ΘΠ 688 
δηἀ οοηἤιξίοη οὗ [6 ατγθοκ ἰοχὶ, οα νος (18 
επιοπάδιϊοῃ ἰΒ ἰουαπα θα ; (μοη, (Πα ορνίουθ!ν στο 
οοησεορίίου οὗ (6 Η60. Ὀγ 16 βορί. ἴῃ {π6 Ὀορίη- 
ηἰηρ οὗ νου. 21 . (υσίμοσ, (16 τη} }}] πο ρβ οὗ (ἢ 6 

τεπάοτίηρ “ βίηρ]6 ρΐθοθ᾽᾽ ἴον ὀδόντα, 1.2) [τοο1}}], 
ΠΊΟΝΙ 5. ποὶ βυρροτγίοα (ΤΏΘη.) Ὀν ΤΗροδοτγοῦα 
τοι ΔΓΕ “ ΘΥΤ ΔΟΙῺ Γοπάογε οὐοπία ρ]ου  ἤΒΠ ΓΟ, 
8πὰ Απῃ1]8 ρ]ουρ,᾽" [ΓὉΓ 118 τηθβῆβ τη τοὶ Υ (Πα 
οὐοπία 88 ἀπαοτείοοα οὗ (8 οὐ (μδὶ ᾿πηρ] 6 πηθηΐ, 
ποὶ 1Ππ1 1ζ Ἰηρδηΐ ἃ αἰηρῖθ ρῥΐθοβ 1ῃ σϑίθγθηοα ἴο 
Ῥτῖοθ ; βη4}}Υγ (611), “(πὸ [ποθὴ νδ]υθ οὗ ΤΩΟΠΘΥ͂," 
δοοοσα ἴηρ ἴο τ βίοι κ ἴἄσϑα βμοῖκο]β ΤΟΥ δ δυΡθη 
ΔῊ ἈΧΘ ΟΥ̓ ἃ 50 Κ]6 νου] Ὀ6 δὴ Ἀπ οαγά-οὔ ῥσίοο. 
-Ἔτοια (Πϊ8 πο]6 βοσίζοη 10 Δρρθᾶσβ ἐμαὶ, ἢ 116 
ἴῃς ΡΒ πιῖποα 6] ἃ ἴῃ6 Ιοτ]απάβ, 1Π 6 Ηξθῦγοτβ 
οαχτὶθα οἡ ἰμοῖν {1118ρ6 οὐ {86 Βἰρη]δη 8 δὰ ἴῃ 
πὸ ρογχο οὗ Π| 7οχάδη.----Ἰ ἢ νογ, 22 Βορί. 88 “ ἴῃ 
86 ἀαγ8᾽ (ον “ἴῃ {80 ἀδγ," δῃηὰ αἴδογ “ Ὀδίι]ο 
ἰηθοτίβ “ οὗ ΜΙΟΒ 86}, δῃ!ὰ βθὸ ΤἬβθη. δηὰ Ἐν. : 
δαὶ (Πἴα ἰδ ποὶ ἢ “Ἷ οίουσϊηρ ἰο νου. 19 ἰἱΐ 
6 βεϊὰ : ΠΘΙΘ χα ποίῖποσ πυσοσζᾶ ΠΟΣ ρθαοσ 
ἰοπμᾶ ἴῃ ἴ[9 Ππαηᾶἃ οὗ ΔῺΥ οὗ ἴ89 Ῥθορὶθ 

4. Βοἰοοσπε (Π 6 ὙΥΞΩ [νἰπἰδ 69] οὗ [6 ατϑεὶς, δηὰ 

τοδαϊης δὲν ΣΡ) [9 Βδυρθῃίηδὶ, ὙΠ οἢ (ΠῸΥ οοηηθοὶ τι ἢ 

Ὁ [186 6468], ἀπὰ ᾿πδίαρὰ οἵ Ἴὴ: ὑχὰ; [ἐτ!- 
ἀδῃ!ε] τοϑὰᾶ 13) 19 ΟἿ Ψ ΤΣ 03 [δι ἐῆγϑο βοῖκοὶβ 
ἴο το ἑοοέδ, δῃὰ 50} ' 

Ὁ θα 18 ἕοττα ΠΟΤῚ) 866 Ἐνταὶὰ, ὥγαπιπιαν, 8188 6. 
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(Πδὺ ψΓῸ πὶ ΚΔ} δηαά “οπδί]αη. [ἢ ΘΟΏΒ6- 
ΠΘΏ06 οὗ {π6 δΔρονε- της ομθαὰ πηϑαβυτο οἵ (ἢ 8 
1] ]βησθ8, [Π6 Θηττα ἴογοα 1} ΒαῸ] δηὰ “7 0ῃ8- 

{ῃ8η, 600 ἴῃ ὩΣ ΘΓ (0 (18 ἔογοθ 6 βῬῆγβϑαβθ 
“4}} 1[π6 ῬΘΟΡΙΘ᾽" ἷβ τοῦ [(ῃη6 οοῃίοχί ἴο ἶε το- 
ἔδγγθα) γἃ8 Ὀῃρτονι θὰ ὙΠ αγδ. ΤῊΪΒ 18. ποὶ 
ἴῃ σοη γβαϊοιίΐοη τὶ 1[ῃ6 παγγαΐδνα οἵ ἴη6 Ὀδι1]6 
ΓΟ ὙΚΤΟΣ οὗ Ιβγ8 6] ΟΥ̓Ὸγ 18:6 ΑἸπλπγοηΐίθβ (οἤΔΡ. 
χὶ.); ἴῸΓ ἔποσθ Μὰ ἤλυθ ἠοΐ ἃ ΓΟΡΊΪΑΓ ἈΣΙΩΥ, Ὀυϊ 8 
βυδάφῃ τἱβίηρ οὗ {86 ρθορὶθ, δηά, δυο (πουρμὰ 
ἈΥΤΩΒ ὙἜΓΟ ροίϊίΐοῃ ΟΥ̓ {πᾶὶ νἱείογγ, ἰΐ ἄοοθβ ποὶ 
{Π0Ώ66 ΤὉ]ΟΥ ἴπδϊ [6 σΟΙΡΑΓΑ νΘΙΥ Βῃ.8}} ἴογοθ 
{παῖ ΓΟ Ι η6α ὙΠ 8.41}} ἀπα ὁ οί δη τηυβὶ πᾶν 
ὈΘΘῺ ΓΟΡΈΪΑΓΪΥ ΓΒ Π6α τ ΣῊ ἈΓμ.8, ᾿πϑβη ΠΟἢ 88 
ἴμ6 ῬΒ]1βύπ6 ΡΪδὴ οὗ αἱβασιηΐηρς ὑμ6 [Βγϑο  ἴο8 
ΒΒ ἃ ΡΕΓΙΔηΘηΐ Ο0Π6, Πα ΠΘΟΘΒΡΆΓΙΥ ΓΟ] οα ἴῃ 
ἃ ΖΘΠΘΓᾺΪ ἰδοκ οὗ ἀσηβ. Τἤοθα ἀστῖθ πογο ἰουπά 
οὨἷγ τ] 888] δηὰ Φοπδίηδη.--- ἐγ. 238. “Ὁ ΒΡΌΧΡῚ 

15 116 ῥϑβεδρθ ΟΥ ρ888 οὗ ΜΙο  πιββῆ. Ετοιη Ποο- 
τοὶ (ΒΘ) οχίθηαβ ἃ ἀθὸρ γ8]16ν, ἰῃ 6 ργοβοηΐ 
ὙΥΔΑΥ 66 ϑυνοὶηϊί, Βου [.-Θαδί ἀπά (πο θϑβί, ορθη- 
ἱπρ ἰηΐο {ῃ6 γΆ}16Υ ἰονανὰβ Ζοσῖομθο. ἡ (86 
διοισἢ δ ορροβὶΐε ἰὰγ βου χασγὰ ἀθθὰ (1688) πουὶ- 
ὙΑΓ Μ|οΙΔ8ῃ (ΜΘ Ιδ8Α). Εδβιναγα ἴσοπι [ῃορο 
σᾶηρθ οὗ {86 Ιβγδϑ! ἴο8 δὰ ῬἘΣ]Ἰβι 68. βονογαὶ] 
Β:46- δά γβ ὍΡαΘι Ἰηίο ἴπ6 ἄἀδορ ἡ δάγ, μαγὶν 
ἔγοια {116 ποσί ἢ- τοδί, ΡΑΤΕΥ ἴτῸΠπλ [16 βου! ῃ- τοδὶ, 
ὈγΥ ψῇ]οἢ [Π6 Ῥαββαρὸ 8 ἰοσηθᾷ. ζορ. ΕοΌ. 

αἱ.. 11. 827 κα. [Απὸ. οα,, 1. 440 δε4ᾳ.]., ἀηὰ 7, αέεν" 
Βιδῖ. ᾿οβοατοῖδα, 818 βη. [.ἅπι. οά., {Π|. 289 Βα]. 
“ΤῊ τἱάροβ Ὀοίνγθθη τ μὰ (16 β46- Υ δἄγ8) ἴοσ- 
τηϊηαῖθ ἰη ο]ανδαίθα ροϊμίβ ργο]θοϊίϊηρ ᾿πίο ἔμ6 τοδὶ 
γδαυ; δῃηὰ [6 δϑβίβσῃησγηοβί οὗ ἴῃ 686 Ὁ] ΗΒ οα θδοῦ 
δ᾽ ἀ8 ὕγ ΡῈ ῥοῦ ΔΌΪΥ [86 ουροαίβ οἵ {μ6 ὑνγο ραγτὶ- 
ΒΟΠΒ οΟὗὨ [ϑγδ6ὶ δῃὰ (Β6 Ῥ]}] 1βι1 68.) Τουαγαβ ἴῃ 8 
Ῥ888 οὗ Μ|ομ τ δΒῃ (ποτ, ἱπογοίογο, ον σ δραϊηβὶ 
(16 ΙΒβγα6]1168) (η6 ῬὨ1]1Β01Πη658 Βοπὶ ἰογ χατγὰ ἃ ροκῖ, 
ἃ γ8Π-“ΌΔΙα, 88 ὑσοίθοιοῃ δρδίηβι {Π6 Ιβγαρὶ ἴδε 
ὙΠῸ τὐἱῃϊ οἷθ6 αν δ] ρρϑᾶ ὺὕρ ἀπροτοοῖνοα 
{πτουρῃ ἴΠ6 βἰα6-  δάγβ οὐ {πΠ6 ρβϑβ8 ἵογσμχβα Ὀγ 
{1|686, δηἃ βυγρυβοα [86 ῬὨ]] δ πο οδρ. Το 
βίγαύερ! 4] τηονϑιηθηῦ ἤΘΓΘ ἱπαϊοδίθα ῥγθοιβοὶν δο- 
οογβ ὙΠ ἴπ6 στουπα πἤοτο ΕΟὈϊηβοη μδ88 βοϊηιοά 
ουξ [ῆ6 Ραᾳ88. [18 ἤθῆσοβ ὉΠΏΘΟΘΒΒΑΤΥ {1} Επν. 

δηα Βυηδβθη) ἴο σοϑδ ἼὩ,Ρ Ὁ δηά ἰγϑῃβὶδίο: “Τῆι 
νδη-χυδτγὰ οὗ 6 ῬΠ 1] 15.165 τγὰβ ἰἤσοόνῃ Τογισαγὰ 
θαγοηά {88 Ἄσδιὴρ οὗ ΜΟΙ πλ88},,) ἱποιρῃ {18 ἴῃ 
ἴαοϊ νὰβ ἀοῃθ, Β᾽ποθ 8 ἴοσοθ τγχάαβ (ἤσόσῃι Τογψασγὰ 
ἔγοτα [Π|6 Ἵδιὴρ οαδίνψαγα ἰονσασαβ (ἢ 6 Ρᾶ88. 
Σ 4. ΧΙ͂Κ, 1-1δ. “ψοπαίλαπ8 δοι( αἰἑαοῖς οπίλε Ῥ)ι- 
ἡδίγηι68. 

γος. 1. “Οἱ ἃ ἀδυ"" (ΟἾ"71})}, οὐ {86 ἀξίη ἀαν 
ου ΜΕΙοΩ {Π6 ΤΟ] ονσίηρ οοουττοά, ΤμῈ σψότγάβ: 
Απηάᾶ Φομδίμδῃ βαϊὰ ἰο ᾿ΐθ διό θθδασου: ζῳθῖ 
;8 δο ονὐϑσ ἴο ἴδ9 Ῥδ Πδείτθα᾽ ραισίδοι, 
ΔΓ τοροδίρα ἴῃ σου. 6 ἴον (πΠ6 οοῃιϊπυδίϊοη οὗ ἴῃ 6 
Ὠδιτδῦνο ὙὩΐσἢ (ΠΥ Ἰηἰγοάυοο. Ἧ μαὶ 1168 θὸ- 
ὕχθθη [νογβ. 2-ὃ7 18 ἃ βίἰδἰθμπχθηΐ οὗ {π6 δχὶβιϊην 
Βρϑοΐδαὶ αἰγουπηβίδῃοοθ δηα ]Ἰοοδὶ γοϊδίίοηβ. Τ] 8 
οἰδ θα παγγαίΐοῃ βῆονγ [δὲ 10 18 (Δ Κοη ἔγοτα (ἢ 6 

δοοουῃὺ οὗ 8 ογο- σὶΐποββ. ΤΊο “ σαγγίδοῃ ᾽" οἵ (86 
ῬΒΠΠβάποα ἰ8 [Π6 δαγαηοθα ροϑὶ πιθηιοηθα ἴῃ χὶὶΐ. 
28. Οἱ [89 οἵδος δἰ ἅθ." 
Το ᾿Ἰηἰουδοθηΐ δἰδίθηιθηίβ ἱπσοᾶαοθβ 08 ἰηἴο {16 

ἀοία 118 οὗ ῃ6 στ βοΐο εἰϊυδίϊοη : 1) οοπαίδλαπ ϑαγα 

4 015 δὴ δυθσονίαιίου οἵ ΤΙΝΊ, ἐῃ9 8ἰχοηριῃθηρα ΤῈΣ ΠΔΙΣ 
ἀοπηοπβί. “ ἐλαΐ ;)" ξ 15 βΒοϊδοπι Τουπὰ, 838 Ὦθσο, τί ποῦς 
ον ῶ ϑυϊδίδηςίγθ. Οοίορ. Ῥαμῃ. Υἱὲ]. 16; Ἐπδια, 
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φοίλίαο ἰο δὲδ ἰαίλεν οὗ ἷβ Ῥύγροθο, θθοδῦβα ἢ6 
σοῦ πᾶν ἰογϊἀάθη ἰὺ 88 ἴοο ἀδηφογοιβ. ἐμ 
ὉΠΘ ΟΣ Κη 18 δοῖ οἡ ἴοοϊ ΒΘΟΥΘΙΎΥ, ἴῃ 1Π6 ἢΟρΡΘ6 
οὗ βυγρσγιϑίης [86 ΘΠΘΠΙΥ ἱῃ 5166 ΟΥ̓ ΠΏΡΓΘΡΑΓΘα. 
2) ϑαω (νον. 2) ἰδ ΘῃησΑρΡΘα δἱ (86 εχίγεηιῳ οἵ 
Οἰδεαλ. ΤῊΒ ᾽8. τοη!οποᾶ (0 ΒΒ0οῪῪ ὑἰμαὶ Ψοηδ- 
[δὴ οοὐ]ὰ υβκηονῃ ἴο πἷπὰ λδῖκθ βυοἢ ἃ Ὀ]ΟΥ͂Ν. 
Οἱθοδὰ (νοσ. 16) 18 (6 οἱἵγ ΟἸῬΘΔἢ ἰη ΒΘὨ) πη, 
ὙἘ1ΠΟΣ δἰθὸ ὅδηλι6ὶ 84 ροηο ἔγτοσα ΟἿ] χα) (χ]1}. 
158) ὕδοῖκ οὗ ὕθῦα ἰονασαβ ὑμ6 βουΐῃ, γοῖ ψὶ 18 
ΟΧΊΓΟΠΔΥ (νοΓ. 16) ποῖ 80 [8 ἔγοιῃ [δ ὕ8δδ οὔ 116 
βου πταγα-γοηάϊης ὙΥ Δάν, ἰδὲ (Π6 πηονοιηδηίβ ἴῃ 
186 γῆ Κϑ οἵ (π6 Ῥἢ1Π} δἰ μθ8 ορροβὶῖθ οου]ὰ ποὶ Ὀ6 
{πόποο οὔβεσνοα. Ὅπαᾶθροσς ἴδ6 ροϊιηθμιδῃδῖο- 
ἴτγθ6 ὑυ Βίο ἰα ἴῃ ΜΜΊρτου. ΒῪ ““γώηπιοη ᾿᾽ τ 
τηυδὲ ὮΘΓΟ ὑπαογϑίδηα ποὺ ἐπ Ὠδπὶο οὗ ἃ ρΪδοεο, 
θαΐϊ, ου δοοουῃί οὗ ἰμ6 Ατί., [86 τ]}}-ἰτπουσῃ μοσηθ- 

ῃδίθΘ. Ασοοογαϊΐηρ ἴο δυάμᾳ. χα. 45 ἃ τοοῖκ ὩΘΆΓ 
1ροδ ἢ Ὀογα ἰδ6 ἤᾶσηθ “ ΒΟΟΚ οὗ (6 Ῥοπιορτα- 

πδίθ᾽ [ΕἸΠΩΠΠΟἢ] ; 8ηὰ γἯδΔ28Β8 ΜΠῚ]] δαἀδρίρα ἴον ἃ 
Τογβοα ρμουϊοη. 1ι 18 ἃ δίῃ Γαὶ βΒυρροβι(οῃ {πὶ 
16 ΒΆτη6 ὈΪ]Δ66 18 πχοϑδηΐ ἤογο, πδιηρα δῇοσ {6 
ψ6]1- που Ροτηορταηδίθ 1 Π6Γ ὮΟΓΘ ΤΟΙ ΟΓΒ 

στοῦ, ἸΠΟΟΥΣΤΘΟΙΪΥ διδισό. 1 ΔΏρυ 81168}}γ 10 οδ 
ΠΥ ΒΙ ΘΠ ἃ Ρ]δοο, ποῦ, Βόνανογ, ἴσου (Π6 

Ἰοοδὶ σοϊδέϊοηβ οδπηοῖ Ὀ6 ἴμ6 Μηέστοη, οἵ 188. χ. 28, 
ποῖ οὗ ΜισοΒπ 88,1, ὙΠΟΒΘ ὨδΙηΘ ΒΟΟΙῚΒ (0 Ὀ6 
Ἰουπὰ ἴῃ (δα τυ ΐηβ οὗ Μίβρτυμῃ, οἰχηὶ πλϊηυο8 ἴτοτὶ 
Βοεϊάη. οὐ. 11. 8340 [866 Απι. θὰ. 1., 468, διδῃ- 
16γ}8 δίπ. απὰ Ῥαὶϊ. 202]. Βδίμδγ 1818 ρίδοθ ἰδὺ 
βοπίῃ οἵ [86 ῥϑββ οἵ Μιομγλ δῆ οὐ (Π6 ποι ΓῚ 
Οχ ΓΘ Ὑ οἱ ΟἸΡοδἢ- Βοη)δεοΐη (β6}}), δηὰ ᾿ψ88 
τηλυκοα Ὀγ [86 γὙ6]]-κῆοτσῃ Ρομηορταηδίθ. ΕἼΌΣΏ 
(ἢ σοηίοχί 1 ΔΡΡρθδτβ ἱμδὶ ΟἹ Ρ68}- Βοη)ασαΐϊηΐ οχ- 
ἰθπάοα [ἈΣ ΔΙοηρ οἡ 186 μοὶ ψ ]Οἢ αἰτοίοποα 
οαἱὐ (βουΐι οὗἠἨ (604) Ὡογίἢ-οαδί ἰονασγὰβ (ἢ 6 ρϑβ8 
οὗ ΜΙΟΘΒΣ ΑΒΕ, της ΒΡΝΕῈ ἷπ δ ἀρὰς ὃ ΠῚ ἐπ 
Ῥομιοστδηδίο βίοοα, δῃὰ οἡ ὙΠΟΒ6 ἀδοϊ ἱνὶν 18 
1η6 ρμἷδοθ Μίγστοῃ. Τὴ ποσὰ τρθδῃβ δα τῶ 
ἢ ἐοἴριοο " (Τιιθι.) ψ Β ςἢ ἰδ Πρ ΒΕ 1 68}}}7 Ὀούΐοῦ 
{Ππ8ὴ δ΄ {Πγοβηρ-ἤοον᾽" (Εοβοημ, Α .1., 2, 
171). ΤΒδὶ ἵνὸ οοησιουβ Ρῥ]δοθθ βῃου α ὈΘΒΓ 
1018 8116 18, ΟἹ δοοοιιηΐ οὗ ἴΠ6 παίυγε οὗ {Π6 
στουμα, 88 110116 ϑυγρυίϑιης (Π6.) 88. (ἢ ἴγο- 
αυθοηῦ ΟΟΟΌΤΤΘΠΟΟ οὗ {Π6 πᾶπλ08 Εδιηδῇῃ δηὰ ΟἹ θοΔἢ 
(6 8).---83) ϑαι8 ῥοἰϊοισΐπσ οοπαϊβίθα οὗ δρουΐ αἷχ 
Βυπάτοα τθη δηὰ Ἂλίαλ {[μ6 πἰμῃ-Ῥσίοαι, Ὑ78 
τυ Γοηᾶοῦ : Απᾶ ΔΗ6ἢ---Ὀατθ ἴ89 Θρποᾶ.ἢ 
Το πόγαμ “ ῥγὶοβὶ οὗ ὁ μόονδὰ ἰῃ ΒΒ ΟᾺ ᾿"ἢ ὈΟ]οΩς 
ποῖ ἰο Αλίαὶ (δερί,, 11}.}, θαι το ΕἾ. ὙΠ Θασίηρ 
{Π6 δρῃοὰ νγ88 ἃ εἷρῃ οὗ ἐδ6 Εἱ Ἐ-Ῥαοβ]ν οΠοο. 
ῬτγΟΌΔΌΙΥ ΑΒΐδἢ πὰ πὶ δι! δὲ (Ἱ] δηὰ 
ταϊηϊδίογοα ἴῃ ἐπα οδοτίηρ ὑμ6γο τηδάθ ὉΥ πῃ. 
ΤΊ ἤδηγθ ΑΒ ΐδῃ [“ ΘΒ ον δῇ 8 Ὀσοί  Υ ᾽ οὗ “ Ὁγο- 
{ποῦ οἵ Φοβονδὴ ᾽) ἰβ ἰάθη δὶ σὰ Αἰ ΘΟ 
[“Ὀτοίβογ οὔ (η6 Κιπηρ᾽"] υπάϑν ὙὩ]ΟΝ (8 ρτοδῖ- 

άβοη οἵ ΕἸὶ, [λ6 8016 βυγνίνοσ, (11. 88) οὗ (86 
οὐδε οὗ ΕἸΣ, ἈΡΡϑδτβ (χχὶ. 2: χχὶΐ. 9, 11, 20: 

χχχ. 7, ἐ.α.}.. ΑΒ ἴο ἩδοίδοΥ οὗ [16 ἔνο ὩδΠΊ68 
Μ28 [8:6 οτἱρίηαὶ, Εν] ἃ σοπιδσῖκα ἐπδὶ (ΠΟΥ͂ ΠΙΔῪ 
Βανο ὕὈθθη υϑοὰ ψὶίπουΐ τσοὶ αἰδιϊποίοη ΠΡΟ 
φιοϊεοὶ, “ κἸτρ᾽" τηὶρῆηὶ τϑῖοσ (0 604) 88 ἰη Ε1π|6- 
Ἰοοἢ (ἴῃ Βαϊ) δὰ ΕἸ 1)8} (Οὐεεολ. 11. δ8δ, Βοπι. 8). 
-- Το ΡΘΟρὶΘ χὰ 86] Κηον ποίδιηρ οὗ 40- 
πδιηδὴβ ρυγροθθ. ΤῊ]8 βίδιοιηθηὺ ΟΠ ΏΘΟΙΆ 186] 

4 [ΤῊ Ϊ5 τηΐϊχῆςϊ Ὁ6 ἴσο οὗ [Π6 ἀϊαίγίοὶ οὗ Αἰ θοδῃ, Ὀπὲ 
ὩὨοΐ οὗ π6 ἰονψῃ ἰ[66]ζ, ἩΠίσἢ οσοσαρίοα {πθ δυγηπὶξ οὗ 8 
πἰκῇ τουπαρᾷ ἮΠ]; ΟΡ ἀ0685 ἐξ Β66 1) ὩθΟθα ἴο Ρυΐϊ 
ΜίκχΤΟΩ ὭΘΑΥ ΜΙΘΠΓΉΆΒῊ ; ἐὴ6 δἰδύθσηθῃῖϊῖ ἐπ ΥϑΣ. 16 οΓ 
.} Β 6Β ἃ βλθαίον ἀπίῃ σθ.--ΤΕ. 
ῥ ἶδοο “Τοχίῃδὶ δὰ ἐγεάνος Ἐπόψηον "0ἢ {9 γ6Γ590.--κ.] 

ὩδιΌΓΑΙΥ τ] (86 ΤΟΙΏΔΥΚ οὐ ΚΔ 0} 8 [0] ον. --- 
4) Εχϑοὶ ἀεδογρίϊοη, Ὁ ἐς θυπο 2 το ἡ εὐρας Πα 
86 ἴο ἴγαγοῦβα ἴῃ ἢ18 Ὀ0]α βϑογοῖ ϑῃςοσρσῖθο, γ σα. 
4, δ. Αὐοοογάϊηρ ἴο ΒΟ: ΠΒΟΏ Ἐ ΓΘΙΏΔΓΕΒ ἴῃ6 ]0- 
ΤᾺ] ““ῥδββθβ᾽") ἰβ ἴοὸ ὈῈ οχρ δἰ ποὰ οὗ ἴΠ6 βουθγδὶ 
Ῥδββδῦοθβ Ὑ 16} ὉΓῸ Π866 1016 ὈΥ [86 Ββἰ46- 
ψΆ]|1]|ονθ. [0 18 ποῖ ργοόῦ δ]6 ἰμαὶ {π 6 Ὀ]ΌΓΆ] ΓΟΙοσΘ 
ἴο ἃ ΟΥ̓́ΘΡ ἴδε ᾿ῃηουπηίδ᾽η (ΓΠ6η.). ΕὩΓΣ- 
{ΠῸῚ τ86 ποτὰ “θεοί θοη ἢ ἴθ ἱη16}}1510]6 ΟὨΪΥ οἱ 
1Π6 ΒΡ ροβι ὥοῃ οὗ ΒΕ ΥᾺ] Ῥᾶββθα. ἔπος (656 
Ῥδββ68 ἸΔῪ ΟρΡΡοΟβὶΐε ὁὴθ δηοίῃμοσ 0 ΓΌΟΚΥ οτασϑ 
ΟΥ Ργο)θοιίίοηβ, ἰοσταθα ὈΥ (86 Ββἀ6- τδὰγβ ρθη ϊηςς 
τὶ ας δπὰ ἰοΐδ ἱπίο ἴπ6 ἄἀθθρ, ργοοϊρίίΐουβ ἡ δὰν' 
οο- ϑυποὶηὶ. ἘοΟίπβδοη τοηὶϊ σοι 9606 (6.604) 
{πγουρσὰ (μαὶ  ΔαΥ δογοβα ἴο Μιςμ δ ῃ. [ὴ {πὶα 

6 (τότ δουῖὰ ἴο ἡοσ Β) Β6 δὰ οἱ ἴ6 ἐφ 
ἵττο 1118 ψ|11}} σῦθϑρ σόοοκυ βἰάθα. “"Βοιμϊπα Ἂδ οὶ, 
ΒΔΥΒ Πα, “ΣΌΠΒ ὉΡ ἡ Βῃ }|6ν Ἴδαν, 80 88 δἰ πηοαῖ 
ἴο ᾿βοϊδίθ (ἤθη. ΟἿὴδ ἱᾷκ οὔ 186 εἰς ἰονψασγὰβ 608 
δπά {πμ6 οὐδοῦ ἰἸοναγάβ ΜΚ Δ5᾽" (11. 829 [πι. 
εἄ. 1. 441]). Τὸ (Πϊ8 ορρογναίίοη οὗ ἘοθίΏθοη 
ΔΏΒΎΘΓΒ ΟΧΒΟΙΪΥ (μ6 ἀοβοσὶ ρίϊοη ἰη νοῦ. ὅ, δοοοσὰ- 
ἵῃρ ἴο τοι [Π6 086 -Ἰοᾶχο, ἯΔ8 ἃ 

ππππ  οἢ [86 ογίμ, (πο οἰὸς ϑθῃθῃ, οὐ {6 
βου, ορροακὶΐ θθδ. 

Νοεςσ. ὃ. Οοπεπηβίζοη οὗὨ {μ6 παγσϑανο, ψἱ(ἢ τὸ- 
ΒΌΣΗΡ(Ιοη οὗ ΨΦοηδιμδη 8 πογὰβ ἴὸ ἢ18 ΒΣΤΏΟΥ- 
Ῥσατογ [νογῦ. 1], θυ τι 1[Π6 αἰ όγθηος ὑπαὶ 186 
ῬὨΣ]ΠἸΒΕ1 68 ἀΓΘ ΠΟΓο ποῖ ο4]16ὰ Ὀγ (ΠοἷΓ ΟΥΤῚ ὨΒΙΊΘ, 
αὶ “ υποϊγχοιτηοϊαοα.᾽) ΤὨΐθ ΘΧΡΓΟΒΘΙΟ ΤΠ ΔΥΚ5 
186 ἀἰ βδτθηςος δοίη ἱποτ δηὰ [βγϑθ] 88 οονο- 
ὩΔΏ -ῬΘΟΡΙΟ, τ ΒΊΟΝ [Ὄγπβ ἴἢ6 δαὶβ ἴὉγ 1Π56 [0]- 
Ἰοπίης υἱΐογϑηοο οὗ Φοπδίμδῃ. Εσδ] 8 σμαγδο- 
(ετὶζαϊϊοη οἵ Φοπαῖμδη᾽ 8 16 ] Ὡρ 88 “8 τηϊχίυτο οὗ 
γουῦ ἢ ἢ] ἱτηραίζθηοο δηὰ ἸΟΔῪ οουγαρο᾽ (111. 48) 
ἀο68 ποὺ ΠΥ Ἔχ δἰ (Π6 ἰπη6 Γ κά 6 οἵ [ῃΐβ ἀΘοά. 
116 παίυγαὶ Ὀδβὶβ 18 γου η} Βοτοὶς δρὶγὶϊ δηὰ 
ἱπηροίῃουβ ἀδαῖγα οἵ δομιθνοιθηΐ; δαυΐ 1ἴ Γοοοῖνϑα 
Ηἰρῇ οἶς 8} νϑ]6 δηα δἰ χη βοδηο6 ἔγοπλ 118 στο] ὶ- 
δου τοοὶ ἴῃ Φοηδίμδηβ αοὐ-ἰδασίηρ διὰ Οαοά- 
ὑχγυκὶΐης Βοαγί, τ ἤοβο ἐθο της 18 οχργοαθοὰ ἴῃ ἰδ6 
ψοτά : Ῥοσβδρα ϑοβόονδ γ01}} σοῦϊκ ίοσ Ὅ8, 
ἴον ἴποτϑ 16 το τϑαϊσαίηϊ ἴο ὅϑθβονδῃ ἴο 
Βανθ ΌΥ ΤΏΒΗΥ ΟΥἹ ὉΥ ἔονν.---ΟΥοῦ δραϊπρὶ {πὸ 
“ἐ πῃσϊ γου πηοὶβοα "ἢ Φοηδίηδῃ ἰδ ΟΕΠΥ τοῦ ΕΙΠΕ, 
1) τδἱ Ηἷβ Ῥθορὶβ 18 μὸ σῇοβθῃ οπϑ, Ὀθοησίης ἴο 
(δο Ι,οτγὰ, νὰ σοῦ (Π6 οτὰ 188 της ἃ οονὸ- 
Ὠδηΐ, δπὰ 2) ἰμαΐ 6 [τὰ οδημοὶ ἀθὴν Ηἱϊβ 
ΑἸ τιν Π6ΙΡ ἰο (μ)18 ῬΘΟΡ]6 88 ἱμποῖγ οουθπβηῖ- 
αοά. ἀπ μἰϑ ποτὰ οὐ Ψοπδίθδη δχργοεθοβ 1Π6 
βοπυΐηθ ἰμοοσγϑίῖς αἰδροθιοη οὗ με ᾿ἰνο! τοδὶ 
φομβοίουβηρθθθ οὗ αοα δηὰ (1ὸ βγτηθδὶ ἰσυβὲὶ ἴῃ 
(οά, νῃθῆςθ δίομθ οοὐ]Ἱὰ οοΐαο ἃ ἴσια ἀθἸνοσϑη θα 
οὗ τ1}6 ῬΘΟΡΙΪΘ ἔτοτα ἐμοὶ ὀρργοβαεῖνα Ὀυσάθη. ΤΠῸὸ 
“ ῬΟΥΒΑρΒ᾽" ἱπαϊσδίθβ ποῖ ἃ ἀοαθί, Βαϊ [π6 ΠΌΣΑ Υ 
τ ὮΝ τσᾶθ οουρ] οα τ 11} “Ομ δ μη Βθσοὶο βρὶσὶξ : 
6 ἷἰβ ἔδσ ἤόομ ἰοιηριϊης αοα. ΤΒ6 ἃ δὐά 
γιοαεδὶ ὮΟΡ6 πο ἰθΒ οχργοαβθοὰ ἴῃ (06 πογά: 
“ ῬΟΥΠΔΡ8 [86 [τὰ Μ1}} ποῦς 0 8" 18 βίσα! σῃῦ- 
ΜΑΥ στουπαάδα οὐἱ (Π6 ταί: ἴΠΟΓΘ ἰβ πο τεέδίγαἐπέ 
ἰο 186 1,οτά, ἐμαὶ 15, Βα ἰδ δὶ ΠΡ ΟτῪ 0 δᾶγο ὈΥ 
ΤΑΒΗΥ͂ οὐ ΟΥ̓ 6}: (παὶ ἴθ, (868 1,οτἷΒ ΠοΙΡ ἷ8 ποὶ 
ἀοροπάθης οὐ ἴδ οχίθηϊ οὐ (86 ἃ οὗ [86 
ΤΩΘΔῺΒ ὈΥ πῃΐο 1 18 το! σοα , μἷθ μοϊρὶπηρ μυνος 
6 ποῖ οοπαϊιοηοά, Ὀυΐ Δ᾽θο]υΐθ. Τμ6 βδιὴθ 
1μβουρῃὶ ἴῃ Ῥα. Ἵχ]νὶ. 10,11, 2 Οἤγσοη. χῖν. 11; 
1 Μδο. 11]. 18, 19.-τν ον. 7. ἴῃ δῆδνγεσ οἵ {86 

. ῬΣΌ, “ γρουγοὰ οὔϊ," ἴγοζω ΣΝ 1688 “ ὅσζω," 

“μετὰ, ἰΒοιύον ἔγοτα Ὀ1Κ.-- Τὰ.) 
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ΔΙΤΉΟΣ- ΘΘΆΣΟΓ οομίδϊὶῃδ: 1) Θῃοουχαροτηθηΐ [0 ΟΔΓ- 
ΤΥ οαἱ Βὶ8 ἀδδῖστι, δηὰ 2) δϑβύγαηοθ ἰῃδὲ πα ν1}} 
δοὶ στ πῖ πὶ δίδι ὈΥ Πἷπὶ δοοογάϊηρ ἴο ἢΪ8 
π|}},. Βοηάεγ: “ἀο «.ἱἱ πῇογοίο (ΒΥ θατὶ ἰη- 
οἰϊπο8."Ὲ -- ὙεΠ “ΟΆΜΟΊΑΝ ΠΕ ΈΡ ΑΙ Ὸδ {ΠῈ5 ἢ 
ΟΔΓΙΥΙ ουὖὐ δΐδ Ρ Θ. ΡΙῸ [αὶ 
1ΠῸΥ ἄκει δλοιο ΑἼ οὶ Ἐρνι ἴο ὑῃ6 Ῥβι)]αεληθθ. 
-τὶῃ σϑσθοη 9, 10, ὅ)ἷὸ δθ (01 81 ΠΟῪ 6 που]ὰ 
(βογοΐη δηὰ 4 αϊνίηθ εἷβπ ὙΒΟΙΒΟΡ {6 τὰ 
που]ὰ ἐ υπΐο ἰδμοπλ δβιιοῦβδθ : ἐΡ ΕΙΣ το 
εἰχτι. 6 δὰ ἔσο Οαδϑοδ. 6 1115» 
πρῶ ἢ8 με! βμου]ὰ ΒΆΥ͂ : “ἀδξρ δἰ} {1} τϑὸ 
ΘΟ (0 
(ἢδὶ που] 6 8 οὗ οουγδβθ 8Π4 ργθρ Θά 668. 
Βαὶ ᾿ἴ {μ6Ὺ βου] 880: “ οοτὴθ ὉΡ ἴο 8, {67 
π|}} ρὸ πρ; ἴογ ἐμδὶ σου]Ἱὰ Ὀ6 ἃ βίρτι οὗἨ οϑγβίθϑο- 
π6 Δηἀ 5] ηθθθ. Τΐθ μΒ6 που]ὰ 88 8 
ἀϊγίηθ δῖρχτι ὑπαὶ αοἀ δή αἴνοη ἱπῈ ῬῺὮ1] βίῃ θ8 
ἰηΐο ἢἷ8 ἀκα. Το αἰνγίπο εἰχη, τοῦ Φοη8- 
{μδπ Ῥτγοροϑθϑὰ ἰο ἥπά, νγαὰβ ἃ ἴδοὶ σψπϊοῖὶ συδγδη- 
ἱροὰ ἀμο αίσεῶς οἱ (6 οηὐογρσῖθο οὐ 118 ἸδίυΓΆ]- 
δυμιδη κἰὰθ 8150.--- ον. 11. βοὴ Φοῃδίμδη δηά 
εἶ Θδαιῖγο βιουγθα {ποιρβϑογθα, {μ6 ᾿δίζοῦ οἵ (Π6 
ὑπὸ 6868 ΟΟΟῚ ΤΏ ουἱροπίθ οὗ ἱ86 λεώ- 
ἐπεξ ΟΥΥ ΒΟΟΤΏ ]Υ: ΕΓΘΌσθυυΒ δῖ οοϊϊπβ 
ἰοτῖ οἂξ οὗ ᾿μοὶζ ΒοΙθα, δηὰ .8]] ουἱΐ ἰο ἴῃ 6πι: 
Οοπιθ ἂρ ἴο 5, απἃ γὁὸ υνὶ}} [611] γοῦ 
δοπιοιϊδίηκ. ΑἸ οχργοβαίοη ἰδίκθῃ αἱ γον ἔγοπι 
86 Π|6ὸ οἵ (86 ῥθορ]βϑ, οοηϊαϊπἰηρ δ8ῃ ΔΡΡΘΓΘΏΙΙΥ͂ 
θο 4 “ἢ ΔΙ Π]ΘΏσο, γοί (858 ἯὧμὲΘ ΤΑΥ͂ 866) πού τηθϑηὶ 1 
οδγηοδί, δηὦ οομοοδ]ηρ ΟΟΥΔΙΪΟΘ ΟΥ ΟΆΓΟΙΘΒΒ 
ΒΟΟΌΓ ΠΥ δηα πρρίοοῖ, ΟἸοτίο.: “ΤΟΥ Ποροά ἴο 
αν βροτί τὶ (πθπλ, ποῖ δα ρροϑὶπρ ὑπαὶ Π6Υ 
οοὐ]Ἱὰ ποτα οἰ ὑπ6 τοῦς. «οηδίηδῃ 18. ΠΟῪ 
Βυτο ἰλαέ Οοα ἤαβ σίνεπ ἐλέη ἵπίο ἠδ δαπάβ.} 
-- ει. 18. ὐνοὶν ἀσβογι ριΐίοη οὗ {86 δχθουΐζοη 
ΌΥ Φοπδίμδῃ δηα 18 δυλοῦ- ὈΘΑσΟΣ οὗ (μοὶ Ὀο] 4 
πηοχγίακίηρ δηα (86 Ὀγὶ]ΠἸης σοθαϊ]. ΟἿ δι.85 
Βαηᾶα δεῃᾶἃ ϑοϊ Ζοπαῖμβῃ οἰ προ ἃρ ἐπα 
τοοῖ, δῃὰ 86 ΔΙΔΟΣ-ὈΘΘΙΘῚ δ8Γ. πἷπι. ΤῊΘ 
ἑεχί-τ πσ: “ δῃᾷ [Π6γ [6]] Ὀοΐογο Ψοηδίμδη δηα 
ξιωνμαι ΟΕΡκον Εἰδ.) χῖνϑθ ἃ ὙΘΥΥ͂ ρβο0α Β6ῆΒ6, 
85 ΤΏΘΏ. ΟΧΡΓΘΘΒΙΥ δάτηϊ8. ὯὟο ποορὰ ποῖ, ἐπϑῃ, 
δῇονγ ἰῆ6 δορί. τοδᾶ : “δηὰ μον ἰπγηρα δθοίοτα 
δοηδίῃδη δηά 86 βιηοίθ {ἢ 6}, στ θοσο βϑρῖ. ᾿ῃοου- 

ΤΟΥ τοδὰ 5 ὧν 128". Ηοπ (28 Ἐπαδὶὰ 
ΘΔΑΒΕΙΤΙ8) ὑπ 6 οὐῃποοίίζοη ἕλνοστα [Π6 γϑδαϊηρ οὗ [6 
δορί. 8 ποὲ ἴο θὲ βοϑοῃ.-- ἘΠ ὉΣΊΠΟΣ.ὈΘΕΣΘΟΣ 

8. Τῇο ΕΝ ΤΟ) 5 ἀΙ ΠΟ, (ὴ9 τοηδογίηᾳ “ ἴαγη [Π66,᾽ 

ἐς,“ Κο," ἢοὲ Ὀοΐηρ ΔΙΠΟΥΤΑΌΪ6. [ἐ 18, ἐποσοίοτγθ, Ὀούϊου 

ἰο τοαὰ πίῖτμ Ἑνγαϊὰ 735.) ἰωδιοβά οὗ 753)3, διὰ 712) 
ἱπειθωὰ οἵ ΤῸ), ΔὮὨ σϑηᾶθρ: “ ἀ0 Δ] ἴο ἘΔ ἢ ἐν ἢϑδσὲ 

[861}η68.᾿" ΤῊΘ ὍΟΤΑ : Κ΄ β66. 1 ὃὧγὴ πὶ ἢ (Πθ96 δοσοογά της 

10 ἔῃ γ Ὠοαγῖ, ἱ. 4.,Ἢ8.5 ἴῃγ ἢθασχὲ ἀδβίγοθ, ρσϑβϑῃΐ 80 αἰΐ- 

ἤΟΌΪΕΥ, 5ὸ ἐπδὶ ἰὲ [5 ππθοοββασυ, τί ΤΏΘη. αἴδον βορί,, 

'ο ἱπβοτέ "5.31 αἴτον 733.)3. δὰ σϑωὰ: 10, 1 πὶ σΈΝ 
868, αὐ ἐδῳν πέκᾶ (18. αἶθ0) τηὴῷ πνίπά, ΤῊ Ηθθ. ἰοχέ [5 
ἴπογϑ δρργοργίδαίθ ὑὸ (ἢ 9 ὁσσδϑῖοι ὕγοσζω 108 Θυσίηθ88 δηὰ 
ΡΙΘΖΏΔΏΟΥ,. 

Ἐ Αἰ ἴπ6 Ὀορίπηΐησ οὗ τον. 12 γὸ ἤπα ἐδο ἔδυ. ἔόστη 
ἴον “" κατίδοι "[ΓἸΥῸ] ἰππίϑαὰ οὐ ἢθ πιδαα] π1856. (ὩΥ2) 
θη (δ |6 Βδιέσ ον ΣΘτΊΔΓΚ8: κ ΤῊΘ μταιτηδίίοαι στουηά 
ἷδ ἰδὲ ἴῃ γοτ. 12 ἰὲ [5 δβαϊὰ : {π6 ροορίς (τοτὰ βδουϑσγαὶ 
Ῥοίη!8) οὗὅἩὩ 6 Ἰτολοία6 ρμαγτίβου οτίϑὰ ουἱ." Ὑδ6 τὐλοῖδ 15 
Ῥτορθεῖν ὀχργοβοθὰ ὮΥΓ ἴδ οτηἰηΐηο ἔοσ. 06 ΟἹ θη. 
ΧΧχΥΪὶ:. 18. 

18 

ψοα," (ΠΟΥ 1 ποῖ βῸ Ρ ἴο (πθπὶ; [Ὁ ( 

β'οτν οοτρΊ ΟΊ δἤοσ Ἀΐπ1.---ΤῊς Βερί. ἢδ8 
ἐπεδίδου, ΘΏΟΘ, ΒΟΥΤΘΟΥΟΣ, ἯΔ6 8.6 ποὶ ἰο τοδὰ 

ἢ [“ποσὸ ἤ}]]γ] ἱπβίοδά οὗ {86 ἰοχί “ 6] γ- 
ἴῃ; (86 Ἰαῖίον ἰβ ἴο 6 τοίδ ῃϑᾶ ἤοτη [Π 6 οοη- 
ποοίΐοῃ, ἴπ6 παγγϑίῖγο, ἔγοσῃ ἴ.}6 τρί ἀλτὴ γ οἵ (ἢ9 
αὐαὶτ, ῥγοδείηρ οὐ ἰὸ ἀθβοσῖδθ ΠΟῪ «᾿οπδίῃδῃ, 
Ῥυδηΐηρ ΟἹ, βίγῖκοθ ἀοσσὰ Ὑ{Π} ΟΥΘΓΝ ΒΟ τΐῃρ 
ταὶς ΟΥΟΣΥ οη6 ὙΒοῖὰ 6 τηθοῖϑ, ΣΙ ποὰϊ βίορ- 
ἴηρ ἴο ΚΙΠῚ οοπιρίεἰοίψ, ΜὮ116 (88 ἈΥΤΆΟΓ-ῬΘΆΓΟΣ, 
ὉΠ ηρ Ἀ1πὶ, [1118 ὑποδθ ὑπαὶ ΘΓΘ ΒίγοΚ ἀο 
(μδὲ [ΒΟΥ πιΐγῃὺ ποί γίβο δραῖὶη. Τὴ Ηρ. πο 
ΠΗΪ5) ΤΏΘ8:8 “ ΚΙ Πρ οοπιρίοἰεῖν," 88 ἷῃ χυὶϊ. 

δι; 2 Βδῃι. 1 5α.--Α Ιἰκο Ρο0]4 ἀφοδὰ ἱπ βοδ]ϊη 
ἃ ολδβίϊο ἰῃ (πΠ6 Νυιηϊάΐδη ὙΒΓ 18 ἰο]4 ἴῃ ϑαδ, Β 
7) , δ. 89, 90.--ἰ ΤῊ ἕοσοο οὐ “οοτηρὶοίθ 
ΚΙ Ως σα βαγάϊυ θ6 δεβίρπιβὰ ἰο {μἰ8 ΗθΡ. 
ἴοστη (ῬοἹϑὶ, οσα οδυβαίῖγθ οἱ 4], οἵ 732). 1ὲ 
ἸΔ6818 ΒΙΩΡΙΥ “ ΚΙ]],᾽ δπὰ 80 ἰῃ ἴδ6 ρδββαρθθ οἱϊοὰ 
ἘΥ ἴδ6 δυΐμοσ, δῃὰ [π6 βίδίθιηθηΐ ἤθσθ βθϑῖλβ ἴὸ 
6 ἐμαὶ ποῖ ΟἹἹΥ Φομδίμδη, Ὀυΐ αἷβὸο 8 δ πλου- 
ῬΘΑΣΟΓ (ΚΟ {86 ἔθ ἀ4] Θβαυγ6) ἰοῦ Ῥαγί ἴῃ [89 
οομαθαί, ΤῊΘ ρῆσαβο “1611 Ὀθίοσγθ Ὠ1πὶ᾽ (ΑἸΥΙΥ 
ΙΏΘΒΏΒ “1611 ἀοδ8α .,᾽᾿ 186 πογάβ ἀο ποὶ ψδγγδηΐ 
{116 Ὠι1ϑΐο ἐΐοη ουὗἱὐ οὗ ποῦ ὈὉΥ Ὦτ. Εγάπιδηη. 
Βαϊ [Π6 Ε ἀρνῶν ἱπουρῇ βοιηθοτμαί Ππαγὰ, ΤΑΥ͂ 
Ὀ6 τηδἰηἰαϊποα πιϊπουΐ (Πἷ8. 866 “Τοχὶ, δηὰ 
ατδιπ." -- ΤῈ.]- ον. 14. Τῆ6 τοδὶ Ὁ. ἰλῖβ 
Βτιαὶ εἱαυκδῖοσ Ώ1ῸΒ Φοπδῖδδη δι πα 
διίῆοσ. ΌΘΘΙΟΣ πιαᾶθ: δουϊ ΠΣ ΘῈ 
Μ6ΓῸ ἰῃ8 ΚΟ. [Ιη (Π6 Ἰαδὲ χογὰβ οὗ [Π6 γϑῦθθ 
1Π6 ΟΥΟΓΓΠΓΟῊ ἰδ βοΐ ἴοσῖ ἢ ἴῃ ἴδυτηβ ἱΔκθῃ ἔγοπὶ 
ΡΙουσῃίηρ: ἰπ αῇοῦϊ ἃ δε {-ἰπττονν οὗ ἃ 
γοῖεο οὗ Ἰ6πᾶ.--- ΤῊ 16 ἱπαϊσεῖοα 106 ρῬοδι(οη οὗ 
186 8116η, δῆλον Φοῃδίμδῃ, ργοβαὶ πρὶ ̓ τηροιοΟΥΒΙΥ 
οὔ, δα βίτυοκ ποθ ἀότη 06 οἴου Δηοῖ Υ, δηᾶ 
Ἠΐ6 ΥΓΙΏΟΓ-ὈΘΆΓΟΥ αἴον εἰμὶ δα [κ1}16 ἃ ἐῃοβα ἐῃδὲ 
Ὑ6ΓΟ ποὺ ἀοδ. ΤῊΪΒ οοουστοα ἴῃ (η6 βρδοθ οἵ 
δου ΠΑ] 8 ΤΓΓΓΤΟΥ ἴῃ 8 ρίδθοα οὗ ἰδηᾶ σι ῃ]οἢ οηΘ 
οουὐ]α ρου πὶϊῃ 4 γόῖζο οἵ ὁχϑὴ ἰὴ 8 ἀδυ.Ἐ 
Ιη ἐὰν Ἰσημτη οἵ Αδουῖ 8 μαϊυοϊαε αν 186 ἔπ 
58]αΐη ΡΒ 150 1π|8 βιγοίοῃοα οὐΐ 'π 8 τοῦ. ΟἸοσίο.: 
“Βυοῦ ΔΡρΑΣΘΏΙΥ πταΒ [18 Ἔχίθηί οἵ (Π6 ροϊῃηί οὗ 
ΤΌΟΚ ἀν ΑΝ 186 ῬὨ1ΠΒ ποθ ἢβ8α οοσσυρίςα,) ΟΥ̓ 
{86 ἐταπβιδίοη οὗ (ἢ βορί. : “"δροὺν ὑνθηιῦ πιθη 
αὶτῃ ἀδτίβ πα β]ΐηρθ δῃὰ βίοπμοβ οὗ ἱμς 86]4," 
ΟἸογίουβ τὴν δαγβ: “ ΤΏΘΥ ἰγαμβί θα οοη͵θο- 
{ΠΣ τὰς ΠῸῪ αϊα ποὶ υηάογπίδηα." ΤῸ 
Ἐπ] 5 τη ἀοσίπρ “88 1 ἃ γόκο οἵ Ἰδηα σοσοὸ ἴῃ 
ΡΙουῃηρ ᾽" (80 Βυαηβθη, γῆὴῸ Γοραγαὰβ [18 88. δὴ 
οχίγδοί το ἃ ροοί) [ἢ θγθ ἃγθ, ἰὼ πὸ ἢγεί Ὁ]80ο, 
ἵγο ΟὈ)͵οοϊομα: 1) {πὶ {86 ποτὰ (122) χυϑϑηβ 
“ ὈΓΥΓΟΥ͂Ν,} δΔηα ποΐ “ρ]ουρπῖηρ," δηά 2) {μαὶ 
ἐγοῖ οἵ Ἰδῃα ᾽᾽ τηϑδηβ ποὶ 86 δῃΐπηδ]β, δι [86 
Ἰδηὰ ἰἰθ6 1, ΕἸΤΙΠΟΥ οδ)] σου ἴο {}18 τοηδοσγίηρ, 

14} ἴῃ σϑίδγθησα ἴο {Π6 οοτηρ!οἰοα ἔβοϊ Πο ΓΘ 
τοϊδίοα [Εττα]ὰ γεργοβθηίΐβ ἰδ 88 δὴ δάνδποίηρ δοῖ, 
ΨἘ}116 ἐπα Βγεὶ 4] οὗ 16 σϑῦβα βρϑδῖβ οἵ 11 88 

“ ΓΩΡ) [5 [λθ ἴσστονν ὙΠ ΙΟΝ (16 Ρ] ΟΡ Ὦ τηλῖκο8, 88 ἴῃ 

Ῥε. εΣχίχς. 8. Τὸ ἰδ ἰη δίδι, δΌβ. ἰῃβίοδα οἵ κἰαΐ. δσοηϑέ., 
ὈΘΟδΏ5Β6 ἰΧΘΘ ΠΟΌΏ ΠΟΓΤΘ βίβηα ἱομχοίμποσ. Ἐν. δ 291 α: 
“ Βογηοίίγησθ πο βδϑθοοῃὰ Ὠου οὗ Βσἢ ἃ. Βοσῖθα ΒΘΟΙΏΒ ἴο 

τουηδίη ἰΏ βίβϑί. δῆν., δὸ ἰηδαῤ γ͵Ἦὁ σϑὴ ΟὨΪΥ ἐθ6}} ἤγουι [ἢ9 

ΒΘ0Ώ596 οἵ [89 ψΠοΪΟ, {Πα τοϊδεϊοη οὗ {π6 ἐπϊταὰ ἴο ἔπ ἔνγγο 

Ῥγϑθοθάϊΐηρ. 158. [Χ1}}. 11; ἘΠε6]. χὶ . 13.-- Ἴ .Υ ῬΓΟΡΘΤΙΥ 

“ βοτηοίπίηρ Ὀουπα," ἐΠΘῺ “8 ραΐγ ΟΣ γοῖζο οὔ οχϑπ," 
ἔθ “ (ὴ9 στουπὰ ρ]ουμῆ θα ὈΥ ἃ γοῖκθ οὔ οχϑῃ ἰῃ ἃ ἀϑῆ- 
Ηἰΐθ Ὠλ0,᾽" «αἱ λυριρη, ωρογίηι. 



1904 ΤῊΣΞ ΕἸΒΕΞΤ' ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΑΜΌΕΙ, 

βηϊμιοὰ.--- ΤῊ], 506 ἐπι ΤἈδηΐαδ. [ΤῊ Βορί. ἰδχί ' ΒΙΈμΟΣ απηᾶ : ἰδ Ἐμειγ [8 κοτίεα ποτα ἴηο. Εἰδινς δμιμ αν δ. ΟΣ 05 ἜΠΙΕΒΘΕ 
κι ξ. πετρ. 88 τορι οῃ (666 ΤΏ Θη, δὰ ἮΝ οἰ πδὰ- 
τ Δα ρίνοβ ἃ δοίϊθυ ββρῆθρθο. ΒΙὉ. Οὐαὶ: 
“ΤΉ 18. ποίμἰηρ ΤΟΩΊΑΓΚΑΌ]Θ ἰπ ΓΘΏΪΥ πΊΘἢ 
βαΐηρ Κι]1οὰ ἴῃ Βα4]Γ δὴ δοζὸ οἵ ἰδαπὰ ; δῃὰ τηογο- 
ΟΥ̓́Ρ (1:6 ΗδΌ. βοηίθβποθ ἰ8 θχίγθιη θυ οὔβοῦγο, 
Μὶμουΐ ΔΏΥ͂ ΔρΡραγβῃΐ γϑᾶβοῃ ἴοσ ἰΐ8 δὶ ηρ 8βο. ...ὄ 
Α πιθαβυγ οὗ πὴ6 που] ποὶ ὃὈ6 ουἱ οἵ ρΙδοο, 1 
[δὲ ογάβ οου]ὰ πθδῃ “ἴῃ δθουΐ [417 (86 {1τὴ6 
(δαί 8 γόοῖθ οὗ ὀὁχϑὴ ἀγα ἃ ΠΓΓΟῪ ἴῃ (Π6 8614.᾽»» 
ΟἸΒΘΓΒ, [688 Μ76}}, ἀπαογβίδηα ΒΘΓΘ 8 βρβοθ δῃοϊοθοά 
ὈΥ 8 ἤιστοῦ. ἈΠ ρρθΟι σϑπιαγκβ (Πδὺ (86 δῃ- 
ΟΙΘμ8 ΟΙΓΟ δοσυδβίοτηθα ἴο πχραδὴρ ἰδπαὰ ὃν 1}6 
ΡῬΙουρθληρ οἵ οχϑη; δυΐ [6 ΑἸ σα ΠΥ Πόσο 16. ηοὶ 
Δ ἴῃς ΜΑΥ οὗ βίαϊμηρ [6 Ἰ4πα-γοϑϑυγο, θυΐ ἴῃ 
ὈΠαοΥβίδη απ ὙΠΥ͂ 1 ἰ8 βἰδίθα, Κιιίο (ων 
Β δ. 14.) αἰνοβ ἃ κοοὰ πασσδῖνο οἵ (με Ὄδχρίοἱϊ οὗ 
ΨΦοπδίβδη. ΤΊ] ἰοχὺ υυβὺ θ6 τορα γα θα 88 ὑπβοίι]οὰ. 
--Τγ.]-ἣγν οὐ. 1δὅ. ΤΊ οοπϑεφιοηοο οἵ (8 ὈΟ]α ἀθοϑά: 
Ῥαμπὶς ἴθασ διηοης (6 ῬὨλ)ϑμεθ, Τῃ6 δυσοσβε 
οἵ Φοπδίμδη᾽β ἀθθὰ δηὰ {}}}8 816 ἴο 6 
Θχρ αἰ ηθα Υ ΒΌΡροβίηρ {αὶ (ἢ 6 ουἱροβίβ οὗ {πὸ 
ῬἘ1 1 Π68 ἀπά ποὺ ὑμϊηὶς 11 Ῥοσβῖθ]6 (8 (86 ἔτνο 
τηθῃ οΟὐ]α ροί υρ, 8η4, ν θῃ {μ 00 αἱά, ἰδαγεὰ ἐπὶ 
ἃ. Ὀοαγ οἵἉ [Βγϑϑ] 1θ8 γοσγ ὈΘ πα {6 πη], βδ'ποα {ΠΩ 
οου]ὰ ποὺ βθ6ὸ ἀονῃ (δα βίϑθορ ἀβοϊ νιν. 89 
οϑῖορ οὗ 89 δΒε]ἃ [Ηδ6ῦ.: ἴῃ {μ6 ολπρ (ογ Βοβί) 
ἴῃ (ῃς 86]α---ΤῈ.7 ἰ8 [ῆ6 ψ 016 σδιὰρ οἵ (μ6 Ῥῃὶ- 
᾿Ἰβποβ; (16 ἰδσγσοσ, σοῦ Πδὰ βεϊζοα αὐἱὐ ἐδ6 »εο- 
»ίε ψ ἰδι6 οἰμδροκίδ, ἸΟῪ ὑοοκΚ ροββϑϑϑβίοῃ οὗ (6 ρυϊῃ- 
αἶραὶ σϑτὰρ αἰδο. Τὴ δρούίεγδ αἰβο, [Ὡ6 Ὀοαγ οὗ 
ἰυῃμάογοση, ἐγοεπιδίφα. ΓΏΘΓΟ ΔΓΘ ΤΏΔΩΥ ΘΧΘΠΊΡΙ ΘΗ 

10 ΠΙΠΑΥΥ͂ ΗἰβίοσΥ οὗ {π6 οοπίδριουβ ῬΟΤΟΓ οὗ 
ΒΓ ἢ ἔτρηῖ, οἜχιθηαϊηρ ἴγοιῃ ἃ ἴθ Ὑ]ῸΘΙΥ ουἱ. 
Δπὰ [896 ϑϑσῖὶὰ ηαπδἰςθἃ ἰμ "οὶ ἰο θ6 υπάοτγβίοοά 
οὗ δὴ οαγίμαιδῖίζο, Ὀυϊ οἵ {πὸ ἰγϑι ]ἱηρ οὗ {86 
στουπὰ ὑπάογ ἰμ6 ἰδασαϊ ὈΡτοδσ οὗ [6 ῬΗ1]15- 
Ὁπο6.--Α πΠἃ Ὀδοδῦ6 ἃ ἴθττοσς οὗ θΘοἅ. Τῆς 
ῬΆΓΑΒ6 “'δὴα ὈΘοΔΠπι6᾽ χϑίογβ ἴο [μ6 θοίργο- θοῦ θοα 
αἰδβαβίου. οὗ (ῃς. ῬὮΣ ΙΒ ο8, 41} {Π158 ζτὸν Ἰῃΐο 8 
“ἰοστὸν οἵ (οα,᾽ [Παἱ 18, (Πα ῬὨΣ] ΡΒ. 68 Γοοορηϊζοα 
Πογοῖη 8 ἐς, τὴν ᾿6]Ρ οἵ {μ6 οὐ οἵ ἴβγϑοὶ, ὈγῪ 
ψἢϊσ ἢ (ΒΟΥ Με Ὀδοη ἐμσοόνγῃ ἰηΐο [818 ἰΘΥΓΓΌΓ. 
ΤῊ παίαγαὶ στοπαοσίηρ 18 κ1Π6 οαγῆι αὐδκοα δπὰ 

6 ἃ ἴοστον οὗ (ἀοά;," {πὲ ἴα, 1π6 ὑγθηι ] Ὡς; 
οϑγίῃ Ῥθοβηγο {86 δῖρτι οὗ {π6 γαῖ} ᾿ συ θη] 0ἢ 
οἵ ἀοά (οοαρ. γυϊρ.); 8. ταϊγϑου]ουβ οατ παῦλα 
ΒΘΟΙῺΒ ἰο ὃ6 538 ἀοβοσροὰ, Οἰδοτα ἐαένίν 16 
ἀϊνῖπθ Π8Π16 88 8 Βα ρου] δἰῖγο δα ἀϊοη, δηά γοηοΓ 
“ἐᾷ σγοιΐ (ἃ ῬΔη16) ἴοττογ᾽, ((6βθη., αἱ.) Π|Κὸ “ οο- 
ἄλτ οἵ ἀοα᾽ Ῥβ. Ιχχχ. 11, θυ (18 18 ποΐ ῥγορδ- 
Ὁ16 ἴῃ {Π|158 Ῥσοόβα παχγγδίϊνα.---ΤᾺ.] 
Εν γ οση. 160-28, αἰεπεγαὶ ΑἼ' απαὰ ουογίλτοι οὗ ἐδλ6 

ἰἰϑιηδ8 ἐπ σοπβεσιδηος οὗἨἁ ἁὩ“οπαίλατ᾽ 5 ἐπρίοϊϊ.--- 
γος. 16. ΟἸΡοδὰ οὗ Βϑη)δηλῃ 18 ποὺ (86 Ὀγοβοηΐ 
Ζοῦὰ (ΤΠ οη.), το ΥΑΙΠΟΓ δῆβνοσα ἰὸ Οἴεδα. 
ΤΠουσῃ (Π6 ΓΌΥΤΊΘΥ Ὑ͵Ὰ8 ἰἈτίμο Ὁ ἥσγοτῃ ἰπὰ Ῥἢ1115- 
ἰἴηὴ6 ΟΔΠιΡ, γγἷἕξα ΠΟΘ πού Ὀ6 Βυγρτγβοα (πὲ 8'41}}}8 
πϑίομθη οου]ὰ 866 {ΠΕ ΙΓ, δἰησα ἔγοτα ἐμ οῖν 616- 
γψαϊοα ροκίϊΐοη {ΠΟΥ οουϊὰ πὶ ΒΠΔΓΡ ΘΥ68. 8668 
ὙΠᾶὶ γα: ροΐῃρ Οἡ δὶ ἱμαΐ ἀϊβίβῃοθ (ὨΘΑΥΪΥ ὅνο 
Ἐπ. 11168], ΟΥ, {{ ποῖ, οοὐἹὰ ργὸ Ὡρδᾶγογ.- -ααἀπᾶ 
ΝΣ οἰ ᾶ, "86 πιυ]εἰτυ θ οὐ 89 τὰ υ]1---ἰΠουρὴ 
3 πρᾶν ἤθγο σθδῃ “τ ἰπα6᾽} ((ςθθΏ. 8, υ.), 
ἐι 8 Ὀοίίος ἰο σας “ ἐμιπιιζ,᾽) αἶποο {Π6 Ὠδγτσαίου 
Ἠα8 ἴῃ μἷβ θυ 86 οτοχὰ ἱἤγονῃ ἰπίο σομ δ οα 
ὈΥ Φοπαίμδηβ αἰίδοκ. ΤῊ Ϊθ οπδί ἀογαίζοη βαίβ 
δεῖ4α ομο οὗ ΤἬθηϊιιβ᾽ ΣΟΔΒΟῊΒ ἴῸΥ ἤ6 ΓΘ 4180 1[0]] 0 υγ- 
ἴηρ (Π6 ἤθε ἰγαπβ᾽ίΐοῃ οἵ (8.6 βορί. ;--ἀϊδρθιδοᾶ 

ΙῚ 136. Ὀϑιεσ ἴο ΒΌΡΡΙΥ 

ΟΆΡΒον (Ὁ Βαίοσο Ὁ’ 777), πβῖ οὶ ταῖρι ἐββὶ]!γ 
Βᾶνα 1] 6 ουἱ ἴτοτῃ ΠΟΠΊΟΘΟΡΒΟΩΥ : οὐ (νὰ 188 
αδὸ. αιὰ ἀδβ.) σοδὰ 6 [πῇ Αὐθ. δηὰ σύμ ον 
“ἼΘΙ ΏΟΓΟ 8Π6 ΤΏΟΓΕ ὕσόίκθη ὉρΡ. [ΕῸΓ δηοίδεγ 
γΊΟΥ 806 “Τοχὶ. δηάὰ Ογδιηηδι."--- ΤῈ] δες. 

.[17. 85,86} οουἹὰ εχρ δίῃ [86 αϑαϊγ ΟἿΪΥ 88. δὴ 
Ι ΙΒΥΘ  ΠΒἢ διδοῖ. ΓῺ6 πωριδεγίπο οτάργοιϊ Ὦγ 
, πη βῃοποα ἰῃδὲ Φομαίμδη δηὰ ἢἷβ ἈΓΏΏΟΓ- ὈΘΆΓΟΙ 
, ὝΘΓΘ ΠῚ ΪΒΑΙΏρ,.--- ἐγ. 18. Βυλπα Βἰῖμϑυ ἴΠ6 αἱὶς 
' οὐ οἅ. Α σμδηρδ οἵ ἰοχὶ (Κ αε}}}) δἴογτῃς ὅερι. 
.80 88 ἴο τοβα; “ Βεης ἰῃ6 ΘΡΒοά, ἴογ ['ὸ τσοσὸ {ἦτε 
, ΘΡΒοᾶ δἱ ιμδὶ ἄπηθ Ὀοίοσα 18γ86],᾽) οἡ (6 βγουμὰ 
᾿δεῦ {π6 αὐ Βδα Ὀδοη ρ͵δορὰ ἰῃ Κι ̓γ} δι ῃ- θα πὶ, 
ι ἃηἀ γα8 ποῦ ὑΒ6α ἴῃ δείκληρ ᾳυσδίϊομβ οἵ (ὐοά, ἷ8 
' ΠΠΘΘΝΣ Ὀφδοδυδθ {8 δ, τσ βίο τγδ8 ἱπουρδὶί 
ἰο Ὀ6 σοηῃοοιρα ψ}} (οὐ ργϑβοῆσο, δὲ οἵδ 
ἴδιο δοηῦ ἰο γᾶγ. ΟὐΟμΡ. ἐν. 4, δ᾽; 2 ἥδῃ. χὶ. 1]; 
χΥ. 24, 25. ὙΥΥ οου]ὰ {Π6Υ ποῖ, ἢ δυσου 808 
ψ ἢ (ἷθ ΘΒ ὈΠβ μὰ ουδβίοιῃ, ἢᾶγνο ἴδῃ ᾿ἰ τοῦ 
115 δὰ] ρίδοθ ἰῇ ἀθοΐεῖνα Ὀδιι1 68, δηὰ δήθ ατβ 
ΟΑΓΙΙΘα 1ἢ Ῥδο Βυῖ 1 1Β ποίΐ εκαδἱὰ ἴπδὶ ὅδ} 
ΜΒ ΘΑ ἰο ἐπγοΐγο οἵ αοα αὐ ἐλὲ ατὰ. Ἠδ κἰεμποὰ 
ἤγοὶ ἰο δάνδῃος εοἱίλ τ αραϊηβὶ ἴῃς δον. Βαυί, 
ΏΘΩ ἢδ 5807 (πΠαὶ 186 [πλ}}} ἱπογοαβοα ἴῃ {Ποὶγ 
ΟΔΙΏΡ, δηὰ ὑπαὶ [ΠΟΥ ΜΟΓΟ ΔΙΓΟΔΩΥ 88 8 
Ὀοδίθῃ, μ6 ἀρβιβίθα." [10 40} δὰ ποὶ ψἹεμοὰ ἴὸ 
Ἰβαυγο οὗ ἀοα ὈΥ ἴδ εὶς, 6 πουἹὰ οὶ ανα 
Β8 16 “ὑγίηρς δι 86γ," (θυ “ΟΑΣΤῪ ΤΌΣ ΔΓΑ 7), ΟΣ 
“ΒΓΑ (ΠΥ Πδηα. [10 βϑϑῖηβ Ὀείίθσ, {πο σο- 
πε ἴο τοϑδᾶ ερλοά, “ἈΘΙΠοΣ τὰ δάορί 1116 ψΠ0]6 

ἱπρ οὗ 186 ὅερι, οΟΓποὶ.--ΤῈ.]--ἌΥ ἐγ. 19. Δὰᾶἃ 
[89 τὐααϊῖ..... δηᾶ τ ἰμοχθαδϑᾶ οσο δᾶ 
ἸΔΟΣΘ ἰβ ἃ ὈΤΌΚΟῺ οοπεϊγαοίίοι, {πΠ6 βυ ) θεοὶ θοὴν 
ἔτει ρὰΐ δρβοϊυίοὶυ, δῃὰ (86 ψγοαϊοδίθ-βρηΐθῃςα 
Ρυϊ 848 σϑἰδ νϑ-ϑοηίθηοθ. Ἡμλάταιο ἰδν λαπᾶ; 
{Πδἱ 18, ἔγοτῃ γι ρίηρ [Π8 δῖ --- ἀθεῖδὶ. [πβίοδα 
γψογ. 20) οὗ “ψογθ δεβθη ] 6, 4116 ἱοροῖθον" 
(κι ἢ.), τοδὰ σι βορί. (Α16χ.), γυὶς., ὅ'γσ., 
Ατδθ., “ βμουϊοα ((,41]), οῦ {86 σὲ 8 Ὧο θὰ οὗ 
Δ. ΔΗΒΘΙΠΌΪΥ, 88 (ΠΟΥ ΜΕΓῈ ΔΙσοδαν {Ποτὲ (ΤἈΘΏ.), 
δηα Ροβίθα, δῦ 18 [26 Τηρβῃϊηρ οὗ “απαᾶ αι 
8 ΟΆ]16 ἰοροίμοῦ δῃα 4]}1 {π6 ρμθορ]ο," βἴποθ 
8541] νγᾶβ {Π:6 ΒΒθου Ὁ]ΟΥ ἢ ΤΙδηεὶαίο : Απ ᾶ ξΞ6] 
δηἃ 411} ἴ86 ὑϑορὶθ δβουϊεὰ (ταϊβεᾶ τ89 
ὌΤΒΙ-ΟΥΥ) δῃᾶ δἄνδηοθαᾶ ἴο ἴδ Ὅδῖε]96. 
Ετοῖὰ (18 ρα οὗ 6 δανδῃοΐηρ μοδβῖ ὉΠῸοΣ 
540} [Ππαΐ ποῦ (0]] ον 8 18 θϑαβὶὶν θα ρ]αηθᾶ. ἴῃ 
ΘΟΠΒΟαΏΘΩΟΘ οὗ [ἢ6 ἔογΤῸῦ ἐν ττ εΥ ΡῬγοάυοαα, τΠ6 
οοπίιδίον, ἰὰ ἰῃ6 ῬὨΠ]Π]ΒΙ1 6 ΔΥΠΔΥ͂ 88 
ΤῊ ευόγῳ πιαπ᾿ 8 διοοτα ττα8 ἀαραϊπεὶ ᾿ΐβ γεϊϊοις ἸῺ βαοἢ 
οΟὨ βίο (σοι. Ψψυάρ. νἱῖ. 22; 2 Οἤτοη. χχ. 
22, 238) 18 Ὄχρ]διηθα ὈΥ ψῃδί 18 σοϊαίθα 1 υϑσα. 
21, 22. Τθοτο πόσο Ποδτειυ ἰὼ {Π6 Ὠοβὶ οἵ 186 
ῬΒΙΠβιῖη68. ΒΥ {818 πϑπλθ, [86 δ}8] ΟὨ 6 διωοης 
ἰογοῖρσηι δ! Οη8, ἴ16 ῬὨΠδθ8. 8116 1Π6 15γ86]- 
1068 15 {πεὶγ τηϊαρί, Τῆς Ατὶ. (Δὲ Ηδρτοσε) 
Γοίοτθ ἰο (Π6 δχδοίοσς ἀδβηϊίίοηυ ἱπ {π6 γοϊδιῖνο 
βοπίθρῃοθο. Δπᾶ ἴ890 ΕΘΌτονυΒ σοῖο νυ ὴτἢ [86 
ῬΒΠ δε 98, 86 ἑοτ ον, τ πὸ μδἃ βουΘ ὃ 
Ὑυἱ ἴπθηὶ ἴο ἴ86 οδρ. [[1 ἰβ θοίίεσ τὸ 
ἱπβοσί σῆο (Ζὲι) αἴον “ἩθΌῦγονβ," 88 ἴῃ Ἐπ. 
Α. ν.--ΤΕΒ.. Βιιηθοὴ ΒΌρΡροθοβ ἐμὲ ἐοθα ΟΥΘ 
ΠΕΟΗ͂Ε ἘΠ. ἢδα ἰ Βοσῖο προ ἀρ Θὰ το 
σὺ ἀραϊηδὶ (Ποῦ οουῃίσγιηθη. Οὐ, ἰἤοῪ σδ 

Βᾶγθ Ὀθθὴ ]ον 168 ΠῸμα {Π6 ρματί οἵ [16 ἐἰβεὶ δε υθοί 

4Γ[Εὸν 3 ὙΠΟ ΕἰΥΘ8. ΠΟ ΒΘΏΒΟ, τοδὰ δ 35. 
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ἰδς ῬὨΠ]απμοα μο]ά. Τὸ τϑθάογ “ἀϊν᾽ θα οὐδ᾽ (μαῦ ομα ἀοεβ ποὶ β66 ΟΥ̓ σβοπὶ οὐ ὉΥ ψΠδΐ (6 
τοιπαάασαδομέ δῖηο 116 ΡΜ ΠβΠοα᾽ἢ ρίνοβ ὯΟ, [βγμο 68 ὙἜγΘ Ὀγϑββθα, ὄχρ αίηβ :ι8611.-- - ΤῊ 
δοοὰ βεῆϑε ; [86 ἰάδα οἵ “τουπάαδοι᾽" 18 ἱπαρργο- " νγθαγι θὰ οοῃαϊίίοη οὗ 186 ΡΙΪΘ τρδο 380] ὧδ δὺ 
τίδιθ ἴο 188 ψΉΟ]6 εἰϊπαιίίοθ. [τ 8 ἐμογοΐογθ ᾿ {Ππ|81 (6 ραγθαϊ οὗἩ 186 ῬΒ11βι:π88 που] τΠΘΓ 

ἴο τοδᾶ," πίῃ 
Τιιοηΐυθ, Βαηβ., “ἴΓῃ Τῆ6 οἰδογν θα ἰη- 
ΓΟ στ) 11 ἀΣ βίου ΠΥ ἴῃ ἴ6 Ἰηϑη. τμ18 νδῃ 1 Αγ168, 
δηὰ ψ͵ὸ ΓΟ ἀοΓ: ᾿ἴΠ686 880 ἰυγηρα ἰο δὲ 10} 
]αγβοὶ : (δὲ ἰβ, τοῶϊ ονὸσ ἴο ἴβγβοὶ. ΤῊ», οἵ 
οοῦγθθ, πον οοι!ά ποῖ ἀο πἰίπουΐ ἰυαγηΐης {Βεἷν 
ἉΓΙῚΒ δραϊησὶ (ΠΟ ΟΡΡΓΘΒΘΟσΒΌ. [Ι͂ἢ δα 0 ἴο 
ἰμοθα (γογ. 22) σϑπιθ ἢ 106 [βγϑ}} 166 ψἢ0 [δὰ 
δθθῃ ἴῃ δἰ ηρ οὐ {μ6 τηουπίαϊηθ οὗ ΕΡρβγαῖπι; 
πῆοη {πον ποδιά οὗ {Π6 ἢϊρ)ιύ οὗἩ 186 Ῥ1] 18.1.68, 
1Π6Υ ἰοο οἰ πρα ἴῃ 1π6 ραγβαὶὶ.---  ογ. 28 1) ΔΗ τ πη 
(μδί (π18 ἰοσίαπμδίδ δομιθυθπγθηὶ γγ88 46 ἴ0 (ἠδ ἀείρ 
οἱ (δὲ ],ονά, διὰ 2) δἰαίθβ ἔμ αἰγθοιίΐοη τσ ῃ]ςῇ {Ππ|Ὸ 
Ὀδι116α ἰοοῖ. 8) Ὅδιι]6 μϑαδοά ονὸσ ἴο 
Βοῖβανθῃ. Βοίνοοθῃ ἐμ 18 βἰδίθιηχθηΐ μαΐ (ἢ6 
ἤγηϊ πον θα Ὠογίμοαβὶἡ ἴτουλ ΜΙΟΠπδβὰ ἰο Βοῖα- 
γϑη, δη (ῃδιὶ ἰῃ νοσ, 51, {Πδὲὺ {πΠ6 ῬὨἢ]1α 65 γ6 Γ6 
δηλ} ττ|6ὴ {Ππαὺ ἀδΥ͂ ἴτοπλ Μ|ΊσΠγΆ8}} ἤο Α74] 0 [νπ680}ν 
8δῃ προ αὉ]6 σοηίγϑα οἰ ἢδ88 Ὀθοη αἰβοονογοα, 
δὴ 10 ἢδ8 Ὀδθη ψῥτοροβράᾶ ἴο γοϑδαὰ Βοι" βογοῃ 
(πιο ΙΔ} τοδὶ οἵὗἠ Μ|ΟΒΙΏ48}) ἰπποδα οἵ Βοίμϑ- 
γεῃ. Βιιῖ βύςἢ! 8 ὀοπιγαάϊοίύοη οδηποὶ ὃ6 δ(- 
τηϊἰοὰ, Ὀδσααβο ἐπ πιονϑιηθηΐβ ἴῃ βυςῖ 4 θ601]6 
ΔΓῸ Β0Ὸ Πιιοίυδίίησ. Ηδγα ἴῃ νογ, 23 γὸ ἢδνο δὴ 
δοοουηὶ οὗ (6 δαξίδ ιὐλίοὐ οοπίπιιφά, αηὰ ρϑββϑα, 
ποὶ αν ἴγοτα δ 145} ἰηἀθϑή, ονοῦ ἰο Βοίπδνυθη 
ἴῃ ἃ ΠΟΙ ΠΟΔΘΟΥΙΥ αἀϊγοοιοη; ἰῃ σνογ, 831] 18 8 80- 
οὐπηΐ οἵ {Π6 οοταρ οἰοά Ὀδιΐ 6, ἀπὰ [μ6 ΠΑ] γϑβα]ὶ 
18 σίσοη, τῇ ΊῸ ἢ 18 παίγα ἢν {}18, ἐμΠ8ι [η6 ῬὨ1}}8- 
ὕποϑ, ἄγασσῃ ὃν ἰῃ6 15Γ8611068 ἴτοτα ὑπο ῖὶνγ Ὡδίΐνο 
ἰδπὰ ἰονγαγάβ Βοίμανθη, βοά, (86 ἴδγ ρατὶ οὗ 
ἰἢδπὶ δὺ 1ϑϑοῦ, τοῦτα, 8η4ἃ ΟΓΘ Ὀδδίθη 88 [ὩΓ 88 
ΑἸαϊοθυ. Βυπϑθῃ: “ ἴῃ ρθηογα! ἵπὸ ΝΠ ἢὶ οὗὨ (6 
ῬΠΣΠΙ πιο 5 88. ΠδίθΓΑΥ ποβύναγα (νον, 81), γοί 
ΠΟ Ἔχοθρίοη οδῃ οὐ ἴμδὲ δοοουῃΐ Ὀ6 ἰδῇ ἴὸ ΟἿΣ 
ῬΘΒΒᾺ 3) 

6. ὅτε 24-81. ϑαυε ταδὴ ογθγ. Βοϊχαοη νου. 
29 δηα γοσ. 24 {π6 ϑερῖ. 88: “Απὰ (Π6 πψῆο]6 
ῬΘΟΡΪα ψγβ τὶὶὰ 540} ἀροὰΐ θη ἱπουβαηά πηρῃ, 
διὰ (6 Ὀδῖ116 βργολά ἴῃ ἴΠ6 σῆ0]6 οἷζν ἴῃ (6 
πιοτιηϊδί ηα οὗ ΕΡηγαΐπ. Απὰ 8.4} οοπηηγοὰ 8 
ἕτελὶ οττογ᾽᾽ (πὶ ἀΔΥ δῃηα δα]υγοὰ). ΤῊΪ]8β 18 δὴ 
Εχρ πδίουν δα! το ἴο (μ6 οτρίηαὶ ἰοχὶ πῃ 
πΐοβα οὐγίησαθ 1ὑ 068 ποὺ Παστηοηΐζθ. [{ ἰβ8 ποί 
ἴῃ ᾿μο Γ ̓πιργοόῦβῦ]6 {π8ῖ ἐμ 6 οΥἱ μη 8] εἰσ Βυπάτοα 
Ιῃδῇ ἡπουϊὰ, Β.ΤΟῪ ἰο {ἢ |18 Ἰάαῦρα ὈΟΔΥῪ ἴῃ [Π6 ΘΟΌΓΒΘ 
οἵ τῆ6 Ὀαί11|6, δπὰ ἐμαὶ ἴῃς ἤρμι βῃουϊὰ οχιίοπὰ 
οὐοῦ (Π6 πιοιιηίδ1η5 οὗ Ερῃγαϊπι 18 ἴο Βα ὀχροοίβα 
ἤοπὶ 11 ἀϊαρογθοά οοπάϊίοη οἵ [86 ῬΗΪ δ πο, 
δηα ᾿5 ἀνθ ἱπάϊοαίοα ἴῃ (Π6 οηὰ οἵ γογ. 238. Τῆθ 
Ῥῆγαδα “ἴῃ {π6 τ |ῆ0]6 οὐἵγ᾽" ἢ88 ἀτίβθῃ ἔγοτα ἃ πηΐβ- 
ΜΗ οἵ {πὸ ΤὉ]Ποτ ηρ ποτὰ “Ἰοοοα" (}"3).--- 
ΤΙ Μαβογοίίς ἰοχί 8 βῃοτγί, βῆδγρ, δῃὰ ἰο (Π6 
Ῥοϊηΐϊ, οογγοαροηϊηρ ἰο 8380} 5 ροαϊζἰοη δηὰ οοη- 
ἀποὶ 884 ἢθγα ἀθβουροά.--- πὰ τἴΠ9 τϑῃ οὗ [16- 
Δ6] υσϑῖθ ἀἰϊδβίσθαδοα ἴμδὶ ἄαν. [1η οἤδρ. 
ΧΙ, 6 τη6 βαιηα πογὰ (0922) 8 πβοὰ ἴο ὄβχργοδβεη ἐμ 6 
ορργοαβοὰ οοηάϊίοη οἵ ἴῃ Ιαγϑο] θα. ΘΓο ἰΐ ἰδ 
58] (Πδὶ ῥσεβροθ δῃὰ ἀγίνθη {π6 ρϑορὶβ ἴῃ ἐῃ6 
Ρυγπυϊ οἵ ἴπΠ6 ἢ ]Πἰβποθ. ΤῊ ποτὰ τηθβῃβ 
“ ποδιὶθα οὐἱ,᾽ δῃὰ ΤἬσηϊυδ᾽ οδ]οοίζοη 

δ Λν τ)... Ὁ 3230.--ΤᾺ} 
 {λοοοτάϊης ἰο αι. δ Βοιπ ἢ 8 ὩΟΣ γα πὲ ὕγουη 
Μ ἜΝ δηὰ ({πογῸ ἰ8 ἱποζϑίοσθ πο οοῃίγααϊοιίοη 

Γ6.-- Τὰ, ᾿ασσατπαντνενλσπαικαει σευ νεξασπασσσσεσησεστισσεεε τ δεκνεσυ εμκανατορατοαϑε τσπαρ  σαρνας τη πηκαβρμηρηστεης τ τασας υπσιε μην αστεϑμ στις τρια αι πρσαχ τ βστηης πα ΌΒρπΈ πτηαῳἪ ἑ ηιυ;α ται; σατ απηστωισ σε: νασενας πτως,- τυ ταρτομ  αττττττο ογττρεμνευμσαπεητσσναῦι τεσσ τη πτων τ οτταπτπα τα τισι πᾳἔοῇᾷτ..ς..ὄ..... ς...... ..ὕ......ὕ.............0..............0.0. 0ϑῦϑ0ῳ.ϑθ0.ὉὌ.0.0.ὁἐπτΠᾺῈᾺ,αυυτου οὐ τα -Ὁ-ἐτπἔποιοΨΨ“-«.»ν- τε Ξόὸ-" τ ἜὔδοσὍσ“πιπε π-“πεοΞ------- ἡ πὐττἶἴὐἶἔὔσσο  ............ 

ξεῖν ψυ]κ., ΟἸνα]4., ϑ'ντ., ἐὍ6 Ἰπιδγγιριθά, δηὰ ἰμ86 ΒΟΠΟΥ οὗὨ (μ6 ἀΑΥ ἴὉΓ 
τ αἰπητηϊθιθρα. Απᾶ 864} δαϊισθᾶ τῃ9 
ῬΘορ!θ."--Ηςο χπιδάθ {Π6πὶ ΒΤΘΆΓ 8ὴ ΟΔ.(}}-- 
Ὀουπα ἐδαπὶ ὈΥ̓͂ Δὴ οαἷμ. Ουγαοϑὰᾶ ὈΘ6 ἴ89 πῃ 
δαὶ θαῖϑῖῃ ἰοοᾶ 98]] ουθηΐτρ δᾶ 1 ὉΘ 
ανυϑηβθὰ οἱ ΓῪ ΘΙ, ΘΏ1168.--- δ }}5 Ραββα οηδῦθ 
268], ΒρΡυΣΤοα οὐ ὈΥ͂ 8618 π6ῆβ, β6  "πτὶ}} ἃπὰ ρδὺ- 
ΒΟΠᾺ] ἀἐϑίτε 70Υ τευδηθὲ σαυδο8 ὮΪπ ἰὼ 1066 βἰῃϊ οὗὮ 
1η6 οομμῃηδηᾶ οὗ πδίᾳγο, ἴο δοῖ σον ἰονασα 8 
818 Ὀγᾶνθ ὙΘΙΤΊΟΓΕ, δὰ ονΘΓ δηὰ θογοπὰ ἰο ᾿ῃ]Ό ΓΟ 
ἢἷβ. σᾶυθ6. “ΒΙ]1 πὰ 268] οὔἱγ δυγί5. ΒΒεγίεπδ. 
Βιδίε: “1Ἰὰ {Π18 ῥχομὶ δἰοη μοτθ 88 ἃ βραγοὶ 
Ρτγίάθ δηά μπλΐδιιβα οἵ ΡοΎσοσ, [Ὸυ μα ἀρεὶγοά ἴο οτος, 
ΔΒ ἴὑ ΟΓΘ, ἃ οομλρ]οία νυἱούοσυ, δηἀ ὑπο ἀρρτο- 
γαίθ [06 σΙοΟτΥ οὗ ἰὑ ἰο Πἰπηβ6} 0) ΤΠΘ ρθορὶθ 
ορῦ {86 οδἱϊι ἀνθ ὑπάογ {Π6 βιγοηχοδὶ ἰθιηρίβί:οἢ 

ἴο Ὀγοδκ ἰϊ.--Ν ον. 25. Απᾶ ἴδ σ8ο]9 Ἰαπᾶ 
οδλθ ἰηἴο ἴΠ9 ννοοᾶ.--Το “Ἰδηα 5 ρυΐϊ [ῸΓ 
16 , 8ἍΒ8. ἌΡΡΟΔΙΒΕ ἴγοιῃ νοῦ. 26. (ὐοιρ. Ζ6Γ. 
χχὶῖϊ, 20θ. ΤΘ ποῖ (ΠΥ ἰουπὰ ἴῃ [6 [Ὁ- 

τοδί οα [88 ρτουπά ἠοιοίπο (2 77) {88 ποί {αὶ 
ΠοηΘΥ- ἢ ΚΘ Βαυρδαίδηοο ψ Β]οὮ 18 ἰοαπα οἡ (Π6 ᾿οανθ8 
οἵ οδγίδϊη Ὀυβῆθβ δηα ἰδίκθη ο ἰἤθπι, Ὀυϊ Γ68] 
ΠΌΠΟΥ ἔγοια ὕδθα γῇο Ὀ. 1] ΟἿ ὑΓΌΉ ΚΒ οὗὨἨ ὑγθθβ ΟΣ 
ἴῃ οἰεα οὗἨ γόοῖκβ, σῃΐςῃ, 86 Βοβυ (νεἰδίωπσε, 
Υ. 138) [48 βοϑὴ ἴὴ (16 ὙΣ| Δ ΘΓΉ688 οὗ ὁ υὐδςδ, οἴρη 
ἤοντβ ἴῃ βίγοδιηβ οἡ ἴδε στοιπα ἴτοτα {π9 ονογ- 1} 
δηἀ ῥῬγθαβοά ΠΟΏΘΥ βίσαοίασε (οορ. Ὠραΐ, χαχὶὶ. 
18: Ψυάρ. χὶν. 8; Ῥβε. Ιχχχὶ. 17).--ν οὐ. 26. ἡ 
δούοουῃΐ οὗ {μ6 οαἤι ὯῸ ὁῃ6 Ραγίοοϊ οἵ π6 γοίγοδβῃ- 
ἰῃρ ἰοοά ψ] ]οἢ ἰμ}8 ῥγοβοηϊθα 1166}{.-- ἐγ. 27. 
Φοπαίμδῃ, πόονονοῦ, μλα ποὶ μοαγὰ ἴῃ 6 οδιῇ οἵ Πὶβ 
αου. [ΠῸ ἀἱρβ ἢ18 δία ἰπίο (ἢ 8 ΠΟΙΟΥ͂ δπὰ οϑία, 
ἦπ δοοογάδῃσο ψ1} (Π6 λακίς οὗ (6 ῥΡυγευΐι---Π αὶ 
18, ἱπίο {Π6 Βομϑυτοομ (βορί.: κηρίον; Ψαϊρ,: [α- 
συπι, ὑπ 6 σου, πο [86 ᾿ᾳυ]α ΠοΠΟΥ), ψἬϊοῆ ῥγο- 
Βοηΐθα 186]; ᾿πίο (ἢ 6 οοηιό, ποὶ {π6 ᾿ἰαϊά ΠΟΏΟν, 
Ὀδοδι86 ΟὨ]Υ ἴῃ {}}18 ΑΥ σου ]ά Πα μοῖ ὁποιιρὴ 11 ἢ 
1ὴ6 ἂρ οὗ 8 βἰδῆϊ. [Ιηβιοδὰ οὗ “βαν᾽" (Κ 810) 
Γοδὰ “ὠεγε δηρλέεπεα" ((οΥγ]); μθ6 ἃ βἰ 1} αν 
ἩΑΠΕΡΕΘ ΤΟΝ ἴῃ ἮδΡ. ἴῃ 2 ββδῃι. χχῖν. 20, ϑοπιρ. γ. 
16. ΤῊ ποσὰ ἀθβοσῖθοα 6 ΒΟΟΣ ἀηα τηθηῖ8] 
Γοίγοθῃιηθηΐ, ἰῃ6 γον νίηρ οὗ βου], ψἢϊς ἢ ΒΟΥ Β 
1166} αὐγαὶ ΑΥ ἴῃ [Π6 Θγ68.---  γ. 28. ΤΊ ]αϑὲ 
ΜΠ ΟΓΒ: “4πὰ (δε γῬεορὶε ατε {απ δύ βροίκδη ἈὉΐΥ͂ 
{π|6 ταδῃ ὙΠῸ [6118 ᾿ οηδίμδη οὗ {6 οδίἢ οὗ Ηἷβ [8- 
{Π 6 ΓὙ, 8η4 δ8ἱ (86 ββδιὴθ {ἰἰπηθ μίδπα ἰῇ οοηίγαδι ψἱ ἢ 
[π6 γοῖγοβῃτηθηί Ὑῃϊοἢ Φοηδίμδη μαὰ ἱπάυϊσοῖ 
ὨΙ86]Γ 1π.--ν ἐγ. 29 8αᾳ. Φοπδίῃβη᾽ 5 αἰβαρρτγονδὶ 
οὗ δὲὶβ ΤἈ(Π ΓΒ οοπάποῖ ὈΥ ροϊπίληρς (ὁ {Π6 1} ΠΥ 
6 Π88 ὑῃ8β ἀοηθ πὸ ἰαπά δῃὰ ρθορὶα: “Μὺυ ἴἃ- 
[Π6 88 ἰγουδ]οὰ (2)), ρεγίιγδατε), Ὀτοιρῖ 

ἀϊμαδίοσ οὐ {μ6 ἰδηά᾽ ((ἀμδηθβδῖὶβ χχχῖν. 30; 
Φοβῃ. νἱ. 18; Φυᾶρ. ἱν. 8356). Τηθ ἀἰδαβίονγ, 
8 (Π18: δαὶ 186 Ῥθόρ]θ, τοδὶ σι ἐδ 
θαῖι]6, μδὰ ᾿ἰοβὲ 411 δἰγοηρίῃ Υ (μ6 Ιδοῖς οὗ 

πουτίημίπα ἰοοὰ (39: 73). ὙὯὸ ἀοῖοαι οἵ 1ῃ6 
ῬΒΙ δ μ68 γγαθ ὑΠ8 1688 σοι] θα δὴ 11 που]Ἱὰ 

« Κορὰ ποι ἰ))2)}} 88 10 ὕγοτω ἵγ" ΕἾΤ, “ δοίθα 100 }].5}]γ.᾿ 
Ὀαυὲ ὈΝῚ Ιτηρΐ. ἄροο. ἴοσ Τα, ἔτγοτῃ τ, 698. στ. ἢ ἘΠῚ : 



100 ΤΗΕ ΕἸΒΞΤ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΑΜΌΕΙ, 

οἰπουτίθο μανο θη (νου. 29). ΜΔΌΓΟΥ ΓΟΠ6ΓΒ 86 
Ἰηάἀοροπάθη  βθηΐθῃο6: “(ῸΓ ὨΟΥ͂Σ [μ6 αἰδυρίοσ οὗ 116 
ῬὨΪΠἸβ 68 15 Ὡοΐ ΥΟΥῪ χτοδὶ."-τ  ογ. 81. ὅδ οἢ ν 6 γ. 
23, Α)αίοπ, (86 ῥῬγοϑεπὶ ν᾿]Π]δρα Ὑᾶϊ]ο, ἴῃ (μ6 δουϊ- 
οαϑδί δὰ οὗ 8 υδ] 60 Ἵχίθπαϊηρ ποδί γαγαὰ ἔγοϊω 
Βοίμβοόογοῦ. Βοῦ. Βιδ. 1.6. 188 [Ατὰ. οὐ. 
111. 145--- πὰ 11. 258, 2354: 14 τι ]68 ουἱὐ οὗ Φ6Γὰ- 
δβαίθπη, ϑπ110Π}8 8. }.-Ῥπ} ΤῊ τιϑηϊοῃ οἵ [86 
δτεδὶ τραγίπεε8 Δα Θχῃδυρίϊοι οὗ {86 ῥῬΘΟΡΪΘ οοῃ- 
οἰαάοθ [16 δοοουηὶ οὗ ϑδ0} Β σαβῇ οοπαυςῖ, δηὰ 
Ἰοβδὰβ ίο (88 βἰβιδιηθηΐ οὗἉ ἱΐ8β ΘΟ ΠΘΠΟΡθ8. 

ἡ. γειβ. 382-46. 77,6 οοπβεχιιόηοεβ οὐ ϑαιῦξ οὐον- 
λαδίε, απ ἰδ εἐπὰ οὐ ἰδὲ δαίίίε.---Ὗ οΣ. 82.} Απὰἃ 
186 Ῥϑορὶθ ἔϑυν ὕὑροι ἴδ6 ρζθγ ---ἰῃδὲ ἰδ, 88 
ΒΟΟῺ 88 ἰὺ γγᾶθ ΘΥΘΠΪΡ, ΟΟΙΏΡ. γο Ὁ. 24. ΤῊ βδιθ 
Θχργοαβίοῃ ἰῃ χυύ. 19θ. ΤΠ ΡΘΟρ]6 βἰ6ν {116 δῃΐ- 
γι) 5 ἰο ἰδ εατίδ, ἄἀοισπ ἰο ἐδδ δΔηα {Πθῃ εἴθ 
Β." (οσ, ουδῦ) ἐδ διοοα," Ὀ]οοὰ οὔ ἴδ6 
ἰὴ Ὀοοϑδυθο ἐμ 6 Ὺ ΜΟΓῈ οἱ ἴῃ6 στοιηά, δηά βὸ 
“γι (86 Ὀ]οοά." Οἱ ἴδ6 ργϑροδιοῃ (7) 8668 

ἘΣ. χὶϊ. 8 [Επῳ. Α. Υ.: “ν1}], πόσο αἷβὸ 
ἐς ἰηἰγοάπορδ (μ6 Βα818. ΟΥ̓ δοζοιῃλ δῃ ΠΘ (8 οὗἩ {Π6 
Ιοοὰ. ΤὴΘ ΡΘΟΡΪ6 ἈΥΔΏΒυτορθοα {πα οοπμτηδηᾷ ἴῃ 
1ων. χὶχ. 26: “Υ̓8 β}|8}} ποὶ οδί οπ δίιοοὰ " [Ἑπρ. 
ΑΟΥ.: “ν118, ἐμαὶ 16, πο οβἢ Ὁπᾶοσ πΒλοὴ οὐ 
οἡ ὙΠΙΟΝ ὑπο 18 ὈΪοοα. ΤὨ]18 18 δὴ Ἂχ θῃβίου 
οἵ [86 ῥγοβιιλοη οὗ οδόϊηρ Ὀ]οοὰ ἴῃ 1[,ον. 111. 17; 
χυΐ!. 10, 11, τ Βιοἢ 18. Ὀδβϑοαὰ οἱ {ἰπ6 ἴδεοὶ (δαὶ (89 
δ]οοὰ ἰ8 οοποεϊνϑα οὗ 88 ἴῃ βοδὶ δη ἃ Ὀθδγογ οὗ ἐἶν6 
118.-- ες. 88, ΤῊΘ Ῥϑορ]εοβ τοῦς 8. σΠδγδοίοσ- 
ἱζοὰ 88 8 δίπηίηῦ ραϊηβί (Π6 [γα 8.4} 8118 
ιἷ6 οοηπάυοὶ ῥα λίοδδβινοδββ, Ὀδοδῦβο ἴμ6 ἰδ οἵ 
{με οονοηδηὶ γ͵88 ἰγβηβοτοβδοα. ΕῸΓ ποῖσ ἱπ6 βορί. 
Ὧ88 (πηθοθββατ!] υ) λέλεγ. [Ὑ86 ΟἿ ΤΊ, “το-ἀΔγ," 
“ἢ 18 ἀΔΥ,᾽ ἰ5. Βογὸ ποῖ νπ]}] τοπάογοα ὈΥ “πον, 
προ που]ὰ ΒΡῈ ΠΡ. ; 186 ϑερί, τεδαϊηρ 18 θοίθογ. 

-- ΤᾺ.]-Κ εν. 84. 880] ἀϊτοοῖθ Ηἱβ ἱπίοτταδῃηΐθ ἰὸ 
αἀΐδρεγδε ἰδιοηιδεῖσεδ ἀπιοπρ ἰδε , 8η4 ΔηΠΟΌΠΟΟ 
{Π8ὲ ἜΥΘΓΥ οὔθ ββου]ὰ Ὀγίηρ τά νῶν ἴο ἴτω, δὰ 
δύ λέγε οὐ ἴῃ στοαί δίοπο, ἱμαὶ ἴΠ6 γῸ ἀγὼν Ὀ6 ὯὨΟ 
δἰ πὰ] οδέϊηρᾧ 58} 5 οοπιπιδηᾶ, τ ϊοῖ πρθα κα 
ἴουῦ ᾿ἷβ σΔΓο] οδϑοσνδηοθ οὗ 6 [ΑὙὉω, Μ͵Β 
ολυτῖθα ουὖὐ ὈΥ ἴ86 Ρθορ]θ. Αβ ΘΥΘΣΥ ὙΠΟΓΟ Ὀ6- 
ἴοτο, βὸ μοσο πὸ ρϑορὶθ αἰβρ]αὺῦ Ὁποοῃαϊ ὁ η 8] 
δυο ως ἴο 841. ΟἾ]Ὺ ὈΥ β]δυρῃίογί πα οἡ (ἢ6 
βίου γ{88 ἰϊ ροβαὶ Ὁ]6 ἴο βεραγδαίῖθ {π6 Ὀ]οοὰ ΠΌΤ (ἢ 6 
βοθβ. Ὑ θη (Π6 αἰδυρηϊογίηρ οσουγτοα, {116 τ 
᾿ιδὰ δἰγοδαγ βοὶ ἴῃ. 6 ϑερί. τεδάϊηρ : “ Ὑδιδὶ 
ΔῈ ἴῃ Πἰα Πδηα᾽ ἰηπίοδα οὐ “ἷβ οχ ἰῃ [ιἷβ 
μδηά᾽ [Επηρ-΄. Α. '΄ : “πιὰ Εἰπλ᾽] ἰδ ὉΠ ΘΟΘΒΕΆΓΥ. 

59 ΩΝ, ΡΓΟΡΟΣΙ͂Υ “ ἐλογοίο οοημδδ ἰδλαὶ," ἰῆθη “ ἐσὲ 

Φἴοινα." “ πο ἰο τιοηδίοη." διηῃὰ δου δὴ δδιτιηδεί οι “ οἱ ἐλδ 
“πον α," “λοιρ τομοὴ τμογα," 2 ϑαῖη. ἰἱν. 11: Θοη. ἢ 1δὅ.2 α. 
ΠᾺΡ "3 οὔϑῃ βογυϑθβ (ο ἰπιγοάυοθ τΏΟΤΘ Βίγοη νυ ἐδ 9 

Ψ . 

οϑίβ οὔ οοῃα[οη81 δϑοηΐθηοθ : “ ἐλον." Ἐπ. ἢ 
44; θη. χχχί. 42; χἧϊΐ. 10: ΝασΑ. χχί!. 29; 3 βδση. ἰΪ. 

421. ΤῊΘ "Ὁ 1πα Ἰοδῖθϑ ἐμὲ ἰὴ δροάοϑίβ 8 ἃ αποϑείοῃ. 

ἐ ον (9 τρϑδη!ηβ᾽ο88 ἰ5).») τοδά 2)», ἱπιροσγί. ΟἿἱ. 

οὔ ᾽» σψἱ" ϑασ. ζογίδ ἐπιρβοῖί. Ἰπδιθδαὰ οὗ 99»), 695. ὃ 

τᾶ, Ει9. 80 ἁἴλον Υγγ7' Ἰωβοτὲ Ατὲ, σίμι (τί. " 

1 ὈΜΌΓῚ ἴον Ὁ ΝῸΠ στὰ τοϊγδοίοα τοῦτο], Ἐν. 8188 
6. 
[ ὈΤΝ “το ἐπ Ὀ]οοά," ΤῊΘ σἤδηβο οὔ Ῥγθρ. ὅοθ8 

τ «» δ 

ποὶ αἰίοσς ἔπ τηϑϑηΐης; ἣκ δίἰδηὰα ζὸ Σ᾽ ᾧ 88 πῃ δυάκ. 

τὶ. 39 (Β900 Μδῦγ. ἐπ ἴοο.), 2 β6πι. ἰ. 24; χ. 1--Ὀοΐ ἢ δοῖλθ- 
τἰθθ οοοσυγτίηρς ἰπ ὑπὸ θϑῖὴθ βϑῃΐθῃοθ, 88 ΧΧΥ. 2δ᾽; 
ΧΧΥΪ, 1δ 5αᾳ.; 4 βαζα. Π,9; Χχ. Ὦ. «παααπιασπαστππαπιν τι τι απαιμααπππυπην τα απ σπασπτπυ αι ππισππαυπππσπιν  ασν.:.-...........ὕ....-...-- ......ὄ.-΄΄΄.--ποςπ1111....ὄ,ὄ.ῦὙῦΤ..ϑ.ᾷΡΠ|ἷ[ΠΓ{Γ[ττ;τττοοορΠσΣὗ5)07 5 --“-΄΄“....-.----- -Ξ- 
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-- ἐγ. 856. δδὰ] Ὀυΐιὶ ἰδὲ αἰἰατ ἰο ἴῃ6 [οτὰ 85 
ἐλαπκεσισίης ἸΟΥ (}18 γἹΟΙΟΣΥ ΟΥ̓ΟΣ ἴ6 Ἢ] ϑεῖπρα, 
ἘΠῸ δαὴθ δ ὕθβαῃ ἴο Ὀπὲ1ἃ---(Παὶ 15, Π6 
011} (}}18 88 1π6 ἢγβιὶ, οοιῃρ. ὅθθϑοθη. ὃ 142, Α.]. 
[ΒἰὉ. Οὔπιηι.: “"' θαβδῃ ἴὸ θυ ]α, Ῥυϊ ἀϊὰ ποὶ ἤπίδ,» 
881 ΟἾγ. χχν. 24. 80 Αὐαδγῦβδηοσὶ , διι, δοοογά- 
ἴηρ ἴο [6 Μιάγδβη, 88} θοβδῃ διηοηὴρ ἴ86 Κτρβ 
[Π6 θυϊάϊης οὗ ἘΠΕ Ἐ ΠΠΡΡΚ)» Ὑογάβυοσι: 
11 δϑο}β ἴο θῸ τωρ] θα ἰμαὶ (ἢ ΐ5 νδαὸ [ἴῃς ἔτεϊ {1 πὴ 
ἢθ Πιδα τη866 ΟΥ̓] οὐ ἰοὸ αοα ἴον ἢἶ8 
ΒΌΘΟΘΒΘΘΑ.--- ΤῈ. ῬΧΟΌΔΌΪΥ 6 ΒοΙο υϑοα πο στοδὶ 
βίοῃθ Ὑμὶο Π6 δα οδυδοὰ ἢ Ὀ6 Ὀγοηρῆϊ. Ηδ 
(808 ΘεαΙΔὈ} Βῃ θα 8 Ῥες ἴογ ἴ6 πΌΣΒΒΙΡ οἵ Οοα ἴῃ 
σου ογδίΐοῃ οἱ ἰῃϊ8 γἹοίογυ.- -- ον. 86. Ηδ πε, 
Ποπονογ, ποὶ βδιϊββοαὰ πῖῖ} τ.6 ἀοίοδι οὗ {πΠ6 ῬὨϊ- 
᾿δπθα, Ὀυϊ ΡΓΟΡΟΘΟΒ ἰο 8Ρ0}] ἔπθῖὰ {πὶ πἰρῃΐ Π]} 
{16 πῷρ. Αοοογάΐϊηρ ἴἰο Φοῃδίμαπ᾽ δ βὲδίθ- 
τηθηῖ, ἱπάορα, ὑμ6 ἀοίραὶ ταὰϑ ποὶ ἰοίδ]. ὅδ] 
τΌΡΒΕΒ ἢ ἴῃ ἠδ νὰ ἀεβίτο οἵ ΓοΥΘΏρο, ΡΟΓὮΔΡΘ 
ἱπολίοϑα Ὀγ [Π6 οοῃβοϊουθηθ88 οὗ πανίηρ ΘΟ ρα 
ἃ ΒΥΟΒΒ [0}}Υ, δηὰ 1πογοῦν Πἰπάογοα ἼΗς νἹοΐουυ --- 
δηὰ (μΐμ Π6 ψ}} ΠΟῪ πιδία ροοὰ. Τῇ ροορίς δύ 

ἴῃ ΤΟΔΟῪ ἐπ π α]ΔΙ6] Υ [0 ΘΆΓΤΥ ουὖἱΐ ἷ8 ἀσεῖγα. 
6 Ῥτίοδι, βουνοῦ, ἀθδῖγοθ ἢγβί ἰο δυο (μ6 ἀδ- 

αἰβίοη οὗ ἴη6 οτὰ. “Ἡπδον," (Πδὶ ἰδ, ἴο (μ6 δἷἱ- 
ἰᾶὺ πος δὰ Ὀθοὴ Ὀυΐ. [Ῥαϊχλοὶς : Ὀϑολῦβο ἐξ 
ἯΔ8 ἀδηροτουβ ἴο ὑπάοτίδκο δὴν ἰμὶηρ πὶίδουϊ 
Θοὐε δβανίοθ. βιό. ὥὔπηπ.: Ὀδθοδῦβο μ6 ὑγὶοδὶ 
ἀουδίοα πῇηοῖθον 540} Β ΔΙῸΟΓ νδϑ ἃ σ σι θοῦ 
ΟΠΘ, 8 Ὀγανοὶυ κἰοοὰ ἴῃ ἰὼ τνᾶγ.--- ΤῈ. }---  οε. 
87. Το ἱπσιΐγῃ οἵἩ ἰλὲ Τοτὰ ντ88 οοῃράα Ὀγ (88 
δΙρμ-ρτίθεὶ ΑΒιδὴ {σγουρὰ (πὰ ὕτσιμι δα ΤΠυτη- 
τα. Ὁ Το Τιοτὰ 8}}4}} κδὺ σι θμοῖπον ἰπ6 ῬἨΣ]}18- 
εἰπ68 8γὸ ἴο θ6 ρυτγϑυοα, δηὰ ποῖον Ηδ Πδὲ ἀο]1- 
γογοα ἐποη ἰηϊο [8γδ6}᾽ 5 βαπᾶάβ. ΤΠ οσο διὸ ἴῃ οτο- 
ἴοτα ἵἴπο αποδίϊοηβ: πβοίῃοῦ ΙΓ ΠΟΥ ῬΓΒΌΪ 
τ ΒΟΟΣ ΒΒΡΡΥ γϑβϑυ ἢ Τῆε {αὐϊινε οὕ α ἀϊοΐτιδ ατ- 
δΊΟΣΥ 18 ἴον 5'Δ}]} 8 βῖχτι ἰμδὲὶ ἴπ6 ΓΘ 18 8 ἴδ} βοπιθ- 
ὙΓΠΘΓΟ, Οἢ δοοουηΐ οἱ ψηϊοῖ (ἢ 1 οτγα 18 αἰϊοηΐ δηὰ 
ἄοεϑ ποῖ ρχοπιῖθε Ηΐβ 6] Ρ.--τῦοτ. 88. ΟλέρΓ (138 
“ ΘΟΓΏΘΓΣ,) “ ροΐηι), [π6 ῥσϊποῖρβὶ τηθῃ, (8 ποϑάδ 
οὗ (86 ΡΦΟΡΙΟ (Φυάρ. χχ. 2), ργοθδΌ]Υ {86 6] ἄθσϑ 
(ΝΌ. χὶ. 80). ΤῊ τ Βοΐθ ρὸν ΔΙῸ ἙΔ]]6ὰ ΌΥῪ 
(μοῖσ τοργοβοηίαιΐνοα, ἰο πὰ ουὖἱὐ ““λεγεὶπ (οΣ 
εὐλετεῦν) ἰδὲα δἰπ, δαϊλ δέεη ἰλὶδ ἀογ 
πορά ἰο τοδὰ {τι} ΤΉρη. δῇον ψ ]ρ.: μὲν φιξτη--- 
διὰ βερί.: ἐν τίνι) “οῃ σῃοτὰ (33) [818 Β1η γεϑίβ,» 

ἰπαίοδα οὗ “τ βογείη" (7953). Βδίμοῦ [16 ἐλίπσ 

{δὴ {πὸ ῬΟΓΒΟῚ ἯΔ8 ΠοΓο ὅγε ἴο "6 τερασζαϑὰ, αἴπιοα 
{86 αυοδίϊοη ν|ῦξβδ οὗ δὴ οβδηοε υπῃδίομϑθα ἔογ,--- 
σοῦ, πονόγνοσ, ἰηἀοοα, οουϊά πο Ὀ6 ἄχοα Ὑὴϊ- 
οὐ δἱ (Π6 βϑῆγθ (ἰπὴ6 αἰβοονογίηρ ὑμ6 
γον. 39. Αἴ Ἰὸ γοὶ 2 [{Πογο- 
“«{γ᾽], ψ ἢ οι ρῖνοθ {πὸ στοῦπα, [Ὁ] ον ἃ ϑθοομα 
δά ἃ ἰηἰγὰ, 186 Όγτοῦ ἱηισοἀποίηρ (Π6 ἀ6ο}5γα- 
εἴοη, ἴπ0 ᾿δίΐου γοδιπλίηρ ᾿ξ δῆοσ (86 ρδγθης θαῖβ. 
ΤῊ δ᾽] 6πο οὔ ἴπ Ῥθορΐία ἐβ (88 ΔρρθΆσβ ἴσοτωὼ γυοσ. 
45) εἷχῃ οἵ ἱμοῖγ οοηνϊοίίου [δὲ Φοῃαίμδῃ μαὰ 
ἄοῃο ποίδιηρ Ὑτοης.  ΤΓΊΒΡΝ 4180, εἰχη οἵ ἐπ οἷσ 
ΤορΑτα [ὉΓ Τορεπεν: ὁ ἀοοβ ποὶ βθεῆὶ ἰμδὶ 8δυϊ 
ΜᾺ8 ΠΘΙῸ ΚΌΪΙΥ οὗ ργοΐβηϊ (ΙΒ. Οὔπιηι.), αἴπμοθ 
ὮΘ ΔῪ δνὸ δορὰ ἐπα αἰγὴπθ Ὡδῖὴθ ΓΟΥΘΓΘΏΙΥ 
(86 οχργοδαίοῃ νγδὁ8 ΨΘΣΥ͂ ΘΟ ΤΏ 0. διηοΏρ, ἰδ 6 [6- 
ΓΔΘ 1166), Ὀυΐ Π6 ἷβ ὉΡΑ θὰ Οὐπιπι.) οἵ ἔτος 
ΤΆΒΉΠ666.-- ΤῈ.]--  οσ. 40. 84} ργοοθϑᾶβ ἴο ἀϑοὶὰθ 
ψῆδὶ τ88 (86 οδδηοο νοι ὑγονοηϊθα (86 ἀϊνηθ 
ΔΏΒΥΘΙ. ΤῊΘ ΙΩΘΔΠΒ ὙΠῸ 8381 ΠΘγΘ ΘΙΆΡΙΟΥΒ 

4 [Τηδὶ [ἢ ΕΡΠοά, ἴο νι 6}} τὰ8 διἰἰδορῃϑαὰ ἐδ6 ΚΟΤΕ Σ πτ 
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τοι β 08 οὗἩ ΠΟῪ βαπιαοὶ (χ. 20, 21) Ὀγ ἴδ6 ἰοέ 85 
ΤΩ08Ὼ8 οἵ ἀϊ νη ἀφοϊδίοη ργοδοηϊθα ὅ8}] ἴο (Π6 ρ6ο- 
οἷα δὲ Βα Κίηρ οβοθθῃ ὉΥ (86 Ποσὰ. ὙΥΒ1]6 'π (μ6 

ἀουδὶο ααοροι ἴῃ νον. 87 884] ῃδα δρῃ]οᾶ ἰὸ 
ε Ἰωγὰ Υ ὕτίμα δη ΤΗυπηπιΐη), ἀηὰ Ὀγ Η]8 δὲ- 

ἰσμοε τοοοϊνοα δ]θὸ δὴ απ διοοσγ, 8Δη6 (ῃδὲ ἃ ἀθοίδῖνθ 
Β6 ὯΟΝ, ἴῃ ογάογ ἴο ἀἴβοουονῦ {π6 σδυθο οὗ [818 

ἀϊνιης ἀφεϊδίου,, Θ Ρ]ΟΥΒ (δ6 ἰοῖ, 86 18 οἶθδσ [ΌὩ 
[πε πογὰβ “τΑκοη" [γογ. 41] δηὰ “Ἂοδεὶ" [νγ΄ 
42] (οοταρ. χ. 20 μᾳ.), σε δγὸ Ὥθνα ὑϑοα ἴῃ 
οὐὐποοϊίου πιὰ τί δηὰ Τῆυτ. ΤῊΘ ρεο- 
Ῥίε, πο δὰ ποῖ δπδνσογοὰ εἷπὶ βοὴ ΒΘ ΒΊΤΟΓΘ 8 
βοουπα τδδὴῃ δίῃ ἴῃ το Π6 ἰσϑὰ 186 Ροβ- 
Εἶθ }}}} οὗ Φοπδιμ δὴ χυλ] δηά ὨΟΥ͂Γ 6Χ- 

ἰγ δρργογϑὰ ᾿εἷ8 δυσδηροιηθηίΐα, Ὀυΐ δἰ ἸΘΏΕΥ 
δρίάσα ἰὸς Φοηδιμδηβ ἱπηοοθῆοο δη4 δχοιρίίοῃ 
πολ ρυπϊρμιοη. ϑαι (νογ. 41) Ὀοίοσα ἰῃ9 
ολτπρ ἰατηβ ἰο αοὐ πὶϊ ἴδ ΟΥΥ “μῖνο (οΥ 
επί Ὁ} 15} τῖρῃς." ὉΠ, “πηρυῃΐβῃδθ]6," (με 
“ χοιηρίϊο ἴγοιλ ἱβητηοηῖ,," “ἸΠΠΟοσΘηΟΘ,᾽ 
ὄρπι" “ἰγυι}.᾽ ἔοι δυάᾳ. ἰχ. 16, 19; Ψοβῆ. 
χχῖν. 14. ΤΉ τοδὶ οὗ ἴπ6 ΓΑ] ἰ8 ἐπὶ οί δῃ 
ἷδ ἰδ κοη, νεῖ. 42.---Τὴ)Ὸ ψυχαὶ ἀρτοοβ 1} [86 
Ηδφδ. ἴῃ νοῦ. 41 ΟἿΪΥ ἴῃ ἴ86 Ὀορίπηΐηρ δηὰ οηὰ: 
“ δικὰ 540] βδὶ ἃ ἴο (πα 1,ογὰ οὐ οὗ τ πε! τὴς 
δορδίμιδη δηὰ 88} τόσο ἰδίῃ, Ὀυϊ (86 ῥΘΟΡ]Θ 
ποηὶ ουἱ. ὙΤῆο ἰηϊοττηοά δία πογὰβ ἰῃ 
ἀμὸν χὰ ἢ (86 ϑερὶ,., νοι ἴῃ σνοτα. 41, 42, [δ8 8 
ΟἿ ΡΘΓΆΡΗσδαθ. [Ιὴ (μΐβ ΤΠ θη, δῃὰ Εν. 866 8 
Ρϑιί οὗ (86 οτἱρὶπδὶ ἰοχὶ, τοδαΐϊηρ Ὁ. [ΤΒυτὰ- 
1011} γ ὉΠ, δηὰ ἤπάϊηρ μογὸ [86 οομαρ] βίο 
ἰοσπιυ]α ποῖ τδβ ο ρ] ογοϑά ἴῃ ἰπ6 δ οὗἨ [{τ|πὶ 
διὰ Τῆυημ τη. Αραΐπαεὶ Ὑπὸ Καὶ! ᾿υ60}}Υ 
ΤΟΙ ΑΓ ΚΒ, [πα΄ ΠΟ ΓΘ 18 ΠΟ βὲρτι ΠΟΙΘ οὗ ἰῃ6 86 οὗ 
ὕτίπι δηὰ Τ᾽ βυτηπΐη), αἷηοθ 89 πογὰβ ἰῃ γον. 41 
ΤῸ ῬΓΟΥΔΌΪΥ ΠΟΥΟΣ υϑοα οὗ ἰΐ, θαΐ δἰνγγαγβ οἵ [Π9 
ἰοὶ, δηὰ 11 18 οἰθδγ ἔγοπι ρϑεδαροθ ᾿ἶἶκο χ. 22 δηὰ 2 
δδω. νυν. 23 {πὶ τίμα δηά Ὑπυπιποίτα α1ἃ ποὶ 
οσηδίδί ΤΏΘΓΟΪΥ ἴῃ δηδυγοσί προ ἴοθ δὰ Νο, ναὶ αἀοὰ 
ὃγ ἰὶ χανε δηρβίγοσθ, τ ἢ οου]Ἱα ΠΥ ΠΟ Τηδδη8 Ὁ6 
ἡμμρ ν ε ὐτον ἸΙο. ΤὮο ϑορί. τοδάϊηρ ἱβ, {μ6γ0- 

το, ποίπίηρ Βαϊ ἃ δυδ͵᾽θοῖγο δῃα Ἐγτοηθοῦβ ορὶ- 
πίοῃ οἵ {πὸ ἰγδηβἰδίοσε. 

γεν. 48 κᾳ. ψοπαίλαπ {πΐηξκα ἀσοδίῖι πηδνοΐ 8- 
δ]6: 1Ο, 1 τοῦδὶ ἅϊ9.---ϑαυΐ οομῆττην (δἷ5 πὶ 
δὴ οδίῇῃ : “(οὐ ἀἋ0 80 δῃὰ τροσα 8180," οοτΡ. 11}. 
17, Βοίβ Ἠοϊὰ ἐδ οστοβϑοῦβ ορίΐομ ὑπαὶ 8 βἷη- 
[0] Ῥτοπυῖβα ΟΡ οδίἢ τηυδὶ Ὀ6 Κορί. Ὑὴμδὶ {6 Ἰοὺ 
[6}} συ Φοπδίμδη τηϑϑηὶ ΟὨ]Υ, 88 8 αἰ νίπο ἀϊβροαὶ- 
ὕου, ἱπδὲ {πὸ Ῥϑγβοῦ ψαϑ ἀϊβοουοσοὰ οἡ ὙΓΏΟΙΣ, 
δαογϊηρ ἰο ΚΔ} 5 ορίηίου, τοϑίθα (16 ἔδυ], ὈῪ 
Τεδλοῃ οἱ συ ῃϊοῖ ΟἽ Β ΔΠΕΎΓΟΙ ἴ0 ἢἷ8 αποδίοη γγδα 
εἴἰεβοο. Αμαϊμαὶ οι σίθοβ (ἢ 8ὃ τπυηἡοΐδὲ 88 
(δα γοΐοε οὗ αοἁ. Τῆδ αυοδίοη [νογ. 46] “ 85114}} 
δουδίμαη ἀΐο τ᾽ δηὰ (6 δῆσνογ: “ΕᾺΓ μα ἱἱ," 
ΕΧργοθα [Π6 ΒΟΙΤΟΤ Ϊ δαί δῃτηοηὶ δηὰ ἰδ 6 ΘΏΘΙ- 

Ἰς Ῥγοίοϑέ οὗ {6 16 πο ψογ ἱπδρίγοὰ Ὁ 
ὑδκήννοιν μιογοῖς ἀὰ δηὰ ἴα τ] 1δηὶ τϑαιν 

Βαὶ {56 ἀφοϊαῖνο ἔβοὶ ἔον [Ὡ6 Ῥθορὶθ ταδ (86 ἤσιω 
οοενϊοΐοι (πὶ ἀοὐ πτῶϑ πὶΐὰ Πὲπλ δηὰ οδιτὶοα 
οὶ (Πτοῦρἢ Εἶπ (16 ἀοοά οἵ ἀοἸἑγεσαθοθ ΟΥὐῸῦ 
δρκίηκὶ 88} οδίἢῃ: (86 ροορὶβ δοὶ (μοῖρ οτῃ: 
Α6 ("9 Τοτὰ Ἰΐγοί, ἔμ το κἢ8}} ποῖ 8 Βιαὶν οἵ 
1 πῆρ [Ά}} ἰὸ ἤχῳ ἐπα τ ΕἸ ἐοῦθὸ 
ἀπτοῦρῃ " (γος. 45) ΒΌΡΡΙΥ (δ οδ᾽οοί οἵ (6 : 
ἰδία στοδὲ δα νδιίου." ἐ Απὰ [δ Ρϑορὶο γοδουϑὰ 
δῖπι,7 ποῖ, δβ. ΕἸννδὶὰ βαγβ, ὉῪ Ῥαμῖδε ΔΠΟΙΠΟΣ ἴο 
ἴθ ἴῃ 5 εἰοδή, Ὀυΐ μοϊοὶ ΠΕΡ οηογροίΐο 
Ῥτοίοαὶ, ἴῃ [Ὧ6 ἔδοϑθ οὗ τὶ ἔραὶ ἐδ οδ!χεὰ ἰο 

Ἰοὶ ἷθ οδίι ρὸ υπἤ}} 8]]ο ἃ. ΕὟΌΣ 8. δ πλ}}]ᾶγ ἰηὐθι- 
νοηΐοη οὗ ἴῃ6 ρϑορὶβ 806 [ἡγν. 8, 835.---Ῥαίγιοξ : 
ΤΉον αἸά ποὶ γοϑοῦθ αἶσα ὈΥ̓͂ ἴὍΤοΘ δηὰ υἱ  θῆοθ, 
Ὀυὺ ὃν (μοὲν νοι οῃ ἴο Ββαυὶ δηὰ (Π6 Γοδϑοῦ (ΠΟΥ͂ 
Κδνο ἴου ἰϊ, ΟΘΘΡΙ ΙΒ βδι ἢ [Πδί “Υ {μοῦ Ῥσάυοσβ 
δὰ νοῦϑ ἰῸὸ αοα {πὸ} ἀοϊνοτοὰ δἷπ)." ἜΜ. 
ὝΟΓΘ ἴ00 ἰογ γα ἱπαθρα ἰὼ βυσθαγ ἀϊσγοοῖν δραϊηδὶ 
880} 5 οδίι ; θυὶΐ οἵ [86 ἵπο, ἷβ Ὀοΐηρ ἴῃ 6 πηοβὶ 
ΓΑΒ, Οοα ταῦ ρ]οαθθα ἴο δῃη0]} ἰδ, δῃἋ δῦβοϊγϑ 
Εἴτα ΠΌΤΩ ἰι.--- Υὐ ογάνσοσι : Οὔθογνο 6 Βυ}}}1}8» 
ου ἴο ψ βίο 846} 1β γοἀποϑα ὈΥ ἢΐδ ἀἰθορδάϊθηοθ, 
-ΚΙιθο: Το δ] ἢ δηθὰ οομβοίθῃοοθ δηα ζ6η6- 
ΤΟῸΒ Θηἰπυπίδδια οὗ {Π|6 Ρθορ]6.-- ΤῈ.]--- ἐσ. 46. 
ΤῊ οΙοκίηρ πἰδίοιλθηί. ϑαιμὶ ἀραϊβίθα ἔχοι ἤιχσ- 
1Δ6Σ Ρυγευϊ οὗ 86 ΡΠ] εὔπορα, στ πτβοθο ονοῖ- 
ἈΠΓΟῪ 88 ΤᾺΓ 88 1ΐ οοὐἹἱὰ ὑθ οἰοοίοα ὑπάον (86 
Βανι] ὉΘΠΟΘΒ οὗ 8 Ὀ]1Πα Σϑδὶ, ἢ δὰ ἰὸ 
6 οοῃίοηϊοά. Το Μ᾿ εϊῥδίϊπεδ πθηὶ Ὀδοῖκ ἰο ἘΠ οἷν 
οΟἾ ἰαηὰ. 1η αρίϊο οὗ {ἷ βοσίουβ ἀθίδθαϊ ἐποὶν 
εὐβεὺν δ ἯΔΒ ὩὨοΐ ὈΣΟΪΚΘῺ (ΟΟΙΏΡ. γοΣ. δ2). ΤῊ 
ἰαςὶ [μαἱ 56} ἀφαϊθίοα ἔγομλ ρυγβυΐ βῆονα ἱΠδῇ ἢο 
ππαογβίοοα ἰδ6 1,ογα δ δἰ ]θῆοθ 88 ἃ ἀθηΐδὶ, δῃά 
ΜῸΒ Οὔ] χοά ἰο ἷζ6 88 [Π6 οδυβο οὗ ἰξ ποῖ 
Φοῃδίμδη ΒΒ οοπαυοὶ, Ὀυΐϊ 8 ον δυΌ ΣΑΣ δηά 
ἠπτ. Ῥτγοοδάυγο. ὦ 

ϑυπηαγν αοοουπὲ οἡ ϑαιζ 8 ϑαγε αηνν- 
τεϊαίοτηδ. ὍΣΑ. ἜΠΟΣ , 

γεγο. 47, 48. Απὰἃ 6} μΒεᾶ ἴαϊεθη Ἐδ6 
ἰεϊ πρᾶος, (ἤδη Β6 ἴουρπί, οὐ : “ ὙἽ θΩ 60] μὰ 
ἰδίκοη [6 κἴησάομι, 6 Του. Τμθ6 πογὰβ ἀὁ 
ποῖ βἰδῃὰ ἰῇ ρῥγαρτηδίϊοδὶ οοπηθοίΐοῃ πῖ} [Π6 
Το εΟ ΒΕ Ὠδγγαΐδνα οὗ 1Π6 Ὀ6116 ἀραὶϊπεὶ (6 ῬΗΐ- 
ἰαί 68, 88 ἐξ [16 ἱπίθῃ θη Ῥγῶ8 ἴὸ αἰδίθ ὑπαὶ ἐδτῳ 
μ 1818. νἱοίοσΥ) 858} μαϊῃβὰ του] δι μουν 

μρῆ., Καὶὶ). Ηἰ8 δοοθδδίοῃ ἴο 186 ἰῇ σοῦθ 18 
ΤῊ ΘΠ ΟΠ Θα ΤΊΘΓΟΙΥ 88 βίδτίἐηρ-ροϊηΐ ἴον {6 Ὠἰβἰο- 
τὶ Δ]-δἰαιἐδάοα] δἰδίοσμθηὶ οὔ (6 ναγίουβ ΨΑΓΒ 
οἷ 6 οΔεγὶοα οἡ ἔοτ ἐμ Ὀερίπηΐϊηρ οὗὨ Ηἷδ 

νογηοηί. ΤΠ6 δ᾽γοδαγ-.οϊδίθοα γῶῦγ δραϊηδὶ 
6 ΑἸομπλοηϊίοβ ἱβ ἤοσὸ δρδίῃ τθηοηορά, δηὰ οὗ 

1Π6 τᾶ’ δραϊῃμβὶ (μ6 ῬἘ1]Πβιἴηθα ἴὲ ἰ8 βαϊὰ, ἴῃ 8ὸ- 
οογάδῃοθ ψ{1{} (86 ἀοδίρχη οἵ (16 ἰηΐο Β60- 
(ἰοῦ, δἱ ἱβὸ οπά (γυεσ. δ2), ἐμαὶ ἐξ οχίοηάοά 
ἱγουρβουϊ 18 8016 γοΐψῃῃ. Ηΐβ πῆ 0]6 φρονθγῃ- 
τηθηΐ ἯΔ8 ἃ. ὙΓΔΓΙΪΚΘ οθ6. ἾΔΙΓΒ ΔΙῸ ΒοσΘ "ῃθῆ- 
ἰἰοποά, οὗ παΐομβ ποιμΐηρ ἰδ οἰϑοσθοσο βαϊὰ. 
ὙΥΒδὲ ἰβ βαἱὰ οἵ μὶ8 γδσβ Ὀοίοσε δῃὰ δῆοσ (πἷβ ἰδ 
ἀφίοστηϊηθα ΕΥ͂ {μ6 ἰμοοογαίὶς ροϊπὶ οὗ νίον, δῃά 
8 ἀοαϊσιιοα ἴο ΒΟΥ ΒΟ ὅδα!, πῃ (]Α]]Π[πρ μἷδ 
ΤΟΥΔῚ (ΑΙ]ΐπρ' (εββα 8} ν ἃ πα γ! κα 0156), ΟΒΠῚΘ 
ἰηΐο Ῥγποῖρ 8} οομῆϊοὶ τι (6 ἐμοοογαίῖς ἰβαῖς 
Δα εἰρηϊβοδηοο οὗ {86 Κίηράομῃμ, δῃὰ ἱμογοίοτθ 
ἱπουγγοα οὗ πϑοοβαὶ γ [86 Ἰυάρταοηί οὗ αοά. ΤῈΘ 
ΑΓΒ, τ Βίοἢ ἢ πδά ἴο ΘΑΥΤῪ οὐ πὶϊὰ ἷδ ἐποιΐοα 
τουπαδρουϊΐ, δτὸ {86 [0] τ πρ : δραϊηεὶ (Π6 Μοαδ- 
“8 διὰ «Απμποηπίίδδ ἴῃ [86 διραϊηδί {86 άοηι» 
ἐοο ἴῃ 186 ἱπδὶ {δ 6 ἵῃρϑ οὗ Ζοδαλ ἴῃ 
186 Δονγίλοαδ ( 8, ἀϊπίτίοἰ οὗ ὅγτία, ΙΔ ῥγὸ» 
ὈΑΌΙΥ ποσί -οϑδὶ οὗ ΡΒοίποοη [6 Επ- 
Ὠγαίθθ δῃὰ [μ6 Οτγοηίθβ, βθὸ 2 ὅδιη. υἱϊ, 8 
[μ Ῥογθδρα ἱποϊυάοα (6 φδβίθοσῃ βθδηκ οἵ ἰὴῃθ 
τηουπίδἰ ἢ -ΟΠδῖη πΙΟὮ δἤυϊθ ἰῃ ΘΟ] ο-ϑ'γτῖα οἡ 
{πδὺ δἰάο, ἰὴ6 ΒΙΧὮ ἰδηά δρουΐ ΑἸερρο, δῃά (ἢ 
ΤΏΟΥΘ ΠΟΣΙΒΟΓΏ ρογίίοῃ οὗ ἰδ6 Βυσίδῃ ἀδθοσί "ἢ 
(6ε6ο. Βαν] βου ἴῃ ἢ 8. 1).).--ΤᾺ.7), διὰ 
δραϊηδί (π0 Ῥλεέδίδδ 'ἰπ ἰμ9 Ἠγεορίέ. Τῆυδ {μ6 
“τουπάδρου " ἰδ μἱοίατοὰ ἰο υ56. ΤῈ ποτὰ 

. (Θϑετη. ρνίμηχρίοι) ἴα “ἰουὐπηάδὰ ὁ, Οὗ 
ϑπῆς ΤῈ μι ἢ γι οὲρ] 68," ἰπ οοπίγαδι τὶ ἢ δὲ [6 
δοοίἀθηίαὶ, ἱπδαγογίθηιϊ, οἱ Ὁ ἀΔΙΩΘΠΗίαΑΙ.--- Τὰ. 



198 ΤΗΕ ΕἸΒΕῚΤ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΑΜΌΕΙ, 

»Ον ΓΕῃρ. Α. Υ. “νεοχοϑὰ" 5] ᾿ἱπάϊοδίοθ (86 

Ροϊηὶ οὗ Υἱοῦ ἴσοτιη ὙΠΟ (Π6Ὰ6 ΜΔΓΒ 8γὸ ἴο 6 
οἀ 88 νἱοϊοσίθβ : Βο ἀθοϊίαγθα συν (Ε Εἰ]: 

ΌΥ ἀεθά8), {86 ΗἸρΆ. ἜΥΜΕΕΙ οὗ [16 νϑγὺ 
Βοΐης οὔρῃ υϑοὰ οἱ ᾿υάρεβ (ἔχ. χχὶὶ, 8; δαϊ. 
Χχνυ. 1; 5200 χχχὶϊ. 8), δε ἐπἤιοιοά ρωπίδηπιεηὶ, οτ 
ἐχοουϊοὰ ἡμάσπιεπέ ἀρϑιηβὶ {π686 πδίϊοβ, Ὀθοδῦβα 
[Π6Ὺ ψαιτοὰ δραϊηδί Οοα7 ρεορίε διὰ ἰπὰ8 Ὅρρῦεῖς 
1:6 [,ογα Β ἀδδιμηβ Ὑ1} τοϑροοῖὶ ἰὸ Ιβσϑδθὶ. ΤΉΏΘΥ 
ὝΘΓΘ ὨδΔΙΪΟΏ841 ΜΑ͵Ε, ΒΊΟΝ δα] οΔυτὶ θα ΟἹ [ὉΓ 
[86 ΒοποΥ οἵ (Π6 [μογὰ διὰ οὗ ΗΪβ ρθορὶϑ.---38ι}} 
ἀονϑὶορταθηὶ οὗὨ ΡΟΥΘ δρδὶηδὶ [86 ΑἸλδ] οἰκὶ 68. ἰδ 
τοδ δ βρθοίβ}}γ ὑγοπιηϊηθηῖ; ἢ6 “ρδίμογοα βίγθηρίι" 

Ὧπ γ᾽), Ἑπρ. Α. Ὑ΄. ἱποοσγϑοίὶγ: “και μβοσοα 
8 Ὠορι᾽]. ΤῊ Ϊ8 τῶσ δραϊπαὶ 186 σορθῖηρ, ῥ᾽ υη- 
ἀογίηρ Βογθα ὩΓΥ δηθαυ, ἴΠ6 ΑἸηδ] οἰκλίθα, 18 ἴῃ 
1δ6 ποχί οΠδρίον ἀοβοσί ρθαὰ “ἔγοσα [86 ἐδμθοοσζαί!- 
08] ροϊπὶ οὗ νον (ΤῈ 6".). 

εἴ8. 490-81. 886.}}5 πουρβθῃοϊ ἃ δηᾶ ἵΆμηΣγ. 
Τῆγες 8018 ΆΥΘ ταθηϊϊοηοα : Φοπδίμδη, ἰβῃὶ δηὰ 
Μαϊοπίβηυα. Ἰπρίοδὰ οὗ Ἰβηνὶ ἰη χχχὶ. 2; 1 
ΟἾγου. υἱῖ!. 88. ἰχ. 839, ἰ8 Αϊπμαάαρ. [Ιἢ (δ ]ἰδδὶ 
ὑπο ῬάββαροΒ 8 [ουγίλ ἰθ πδιηθα, δῆ 88),} ψ}ὸ 18 
οογίδίηυ ἴΠ6 βδιηθ σι ΙΑ ΡοΒμ οί, 2 ἔδυ. 11. 8. 
ΤΙ ἀαιρσλίοεγα: Μεταῦ δοιὰ Μηιοδαί.--- 58} Β τοὐΐε: 
«Αλίήποαπι, ἃ ἀδυρηϊον οὗ Αλϊπιααε.---ἰ Βὲδ. ΟὈπιη.: 
“ΤῸ 18 ποῦ ἱπρτόθαῦ]6 πᾶὶ ΑἸ Π882 ΤΩΔΥ ἤδγο 
θοθῃ οὗ 186 ῥγίθβι Υ ΤΆΤ (ΑΒΔ 88 80} 
οἵ Ζούοκ, 2 ὅπ). χΥ. 86), δῃᾷὰ ρϑγβᾶρβ ἰὺ τηδῪ 
παγο Ὀδθὴ οὐῖηρ ἰο ΒΌΟἢ 8 οοπηθοίοη [πὶ ΑὮἘ1- 
Δι ναβ Ὀγουρῃΐ ἰηΐο ῥγομϊποποθ ΕΥ̓͂ β60]. [1 
[ποτα '8 8ῃΥ γαῖ ἴῃ ἰπ6 δον βιρροδίου, ἱἰ 
που]ὰ ΡῸ δὴ ἱπάϊοδίϊοη ἰμαὶ ΔῈ} τγὰβ ἢοὶ ΣρδΓ- 
ὧν ἐδ ΔΠΕΣ Ἀ18 οἰϑοίίοῃ ἴὸ “Ρ (Πτοη 6." Βαϊ ἴο 
8 ἰδ ἐσθ 86 βουΐουβ οὐ]ϑοίϊοηβ, θβρθοὶδὶ)ὶ 

16 ἀρ οἵ Φοηδίϊιδη, δηὰ (μὲ Ἅ1016 8 8 κακαὶ 
δοηοοίατο. -- ΤῈ.1--- ΘΔ} οδρίδίη οὗ {86 δΒοεῖ, 
οΏΘΓΆ]-Ἰ-οὨϊοῦ, ΑΑδίπεγ, δΟργονϊδίθα (νον, δ1) 
ΑΑὐπεν, ᾿ἷδ οοιιδίπ; ἴῃ (η6 πδχὶ γογβο [ἢ 18 γϑ δ ἢ- 
ΕἾΝ 18 Βίαίθα τόσο ἔὉ]}γγ: Κι βῃ, δδι] ΒΒ ΤἈ1Π6 Γ᾽, 
δα Νοσὶ, ΑΠΟΓΒ ἵΔΊΠοσ, τ ΓΘ βοὴ οὗ Α16].1--- 
Ὕογ. 52. φοπηθοίβ ἰἰ8617 88 ἴο βυ ]θοί- τ δίίοσ σι} 
ψοσ, 46, ἱῃ ΟΥ̓ΘΥ, δΔΙ͂ΟΓ νὐ ἡ λέοσίε γσίον οὗ 560} 
ΓΒ, 0 ΒΠΟΥ ἴΠδὲ ΒΘ ἴο ΟΔΙΓΥ ΟἿ 8 διατγὰ 
Βίσυρρ ο πΠῈ οὨ6 οὗ {π686 Ροορίοβ, ἰμ 6 Ῥἢ1] 1 δ: θα, 
8}1 18 118, δηα 80 ρῖνϑ {με στοιπηά ἰοῦ (86 πθοϑϑ- 
δ᾽ ἰγ [παὐ β6} ψαβ ὑπο, οἱ ἰουπιὶπρ δηᾶ σηδὶη- 
ἰδιπἰηρ 8 ἐεπέγαὶ δοαν οἱ τρδυῖκ  ] γ γϑ] δηΐ τηθῃ 
αὐνννς ΤᾺ Ἢ ἼΠ βηΙρηοθ {πὸ λίβιογιοαἰ-ἰαΐ τ ῖθῳ 

οἰοἢ οὗ 5.δ} δὲὶ ἃ Ὡαγγίογ-ρτίπος, ἴο Ὑ Ὠ1οὴ 
Ἰοηρβ 8180 ἔγοχῃ [18 ροϊηΐ οἵ υἱον ἴῃ τηρῃου οὗ 
Ἦ]8 ἐδτγοςε Μ.0 161} 1ῃ δαΐξΐς πὶϊῃ Ἠἷπὶ (ΧΧχὶ. 
2), δῃὰ οἵ Αὅπεν, ᾿ἶβ ροποσα!. Τῆθ παέῤῥοπαϊ-λδ- 
ἐογὶσαὶ δἰ στιὶ βοδηοο οὗ ὅδ] 88 ἃ Κἰῃρ ἤοθθ τη ΐδ- 
δἷοη Μ͵88 ϑββϑη τα} ὑπαὶ οὗ 8 τραγτίονυ ἰδ ἸΠΟΙΘΌΥ 
ἀοβηίιοὶγ οἢ ἷ Αἱ {86 βδυὴθ ἰτηθ (Π6 
ἀοβοσρίίοη οὗ ϑδυϊ δβ ἐλεοογαίδξ Κὶηρ 18 ΠΘτΘ 
Θηἀφοά. [πη τῆδί [Ὁ] οντα ἰ8 βμοτῃ μον ἴμ6 Τοτὰ 
ἰγδηβίοστοα (π6 ἰμοοσγαῖΐς σταϊβαίοῃ ἔγοτῃ Ὠΐτὴ ἴο 
ΔΠΟΙΠΕΥΙ δῆ. Εἶπα: Ασοοοσαϊηρ ἰο 186 ῥτγὸ- 
Ῥδοιῖοα] ροσοοροῃ οὔ ἰμο ὕοσκ, 88}}1 οθαϑοβ ἢ 
ἜΠΔΡ. χἶν. ἴο ὍΘ {π6 ἔτππι6 Κίηρ, δηὰ ἐμογεΐοτο (Π0 

4 [βο τα ρηξοα ἰαολθης 67), ἰβκιηρ 1ἢ}9 τϑᾶ. τη 8ῃ- 
ἴῃ οἵ Π9 νὸν “1ο Ὅ6 υπαυ οὶ." 698. ΓΘΠάΘ6ΓΕ: 
εὰ ΩΣ ῬγΟΏΟΌΏΟΘ ΔΌΠΕΟΥ, καὶ ΟΠ6᾽5 σΔΌδ896, Ὀ6 νἱοίογίου." 

Ἐ [Οπ ἐδὸ τοϊδείου οἵ Ἐδηθδαὶ, 18} οβηϑίἢ δθὰ [ἢ 
5ης [6 ἰοχὺ ἰη γουσ. δὲ, δο0 "όχι. δηὰ αγδιη." ἐπ ἴοζο. 

Β. Φ 
Σ [80 του. δὶ τωυδὲ Ὀο γοηἀογϑὰ ἰηϑίθδὰ οἵ δ ἰῃ ΕΏΚ. 

ΑΟΥ.--Τα.] 

ἈΪδΒίοτΥ οὗ ἷβ τεῖρτῃ 8 Βοσα οοῃοϊαδοα πὶ} (ἢ6 
προ παΙ πλέει Το κ8 δϑουΐὶ Βϊηι."---ῸἮ᾽ ε ολη- 
ἠοῖ (νὶ ἢ6η.) ΠοΙ]ὰ παῖ 186 σοι (νου. δ2) 
“ἡ ῃοῆ Κ5.ΔῈ} ΒΔ ΔῺΥ ΒίΓΟΏ ΟΥ γδ]ϊδηΐ τηδῃ, ἢ8 
ἰοοῖκ Βῖγη,᾽ ἰδ ἰηϊοπαρὰ ἰο ἰπίσοαιοε ἔμ Ὡδυγϑῖγνα 
οὗ αν] ἀ᾽ Β οομλίηρ ἴο 858} δῖον (86 ν]Ἱοίοσγ οὐδὺ 
ΘοΙ ἢ (χνὶ. 2), οὐ ἰμ6 στουπᾶ ἐμμδι Ὠσσα ἱϊ 
ἄγδρβ ἴοο ΠΏ Οἢ ΔΙ͂ΟΓ τὶ ρσγοοοάθθ [{ ποῦ]ά, ἰἴ 
6 δοοορίοα Τ]ιοη θ᾽ υἱόν, βίδπα ἴοο βλρ τὼ 
Δηα ἰο0 [αν ἴγοην (ἷβ παγτϑίνο οἵ θαυ. [1 γδίδογ 
οοοϊυάθ8 1Π6 ἴογοροίηρ δοοουπῃΐ, δα οομποοίβ 
1186}7 ἢ [Π6 δοοουηὶ οὗἨ 116 ἢγεϊ ἰοσσωδίοη οἵ ἃ 

ἸῺ ἌΣΤΩΥ ΟΥ̓ 8 ἸΕΥΥ ΠῸΙΩ ἴΠ6 ΡΘΟΡΪο (ΧΙ 1}. 2). 

ἩἨΙΒΤΟΒΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΤΗΕΒΟΙΟΟΘΙΟΑΙ. 

1. ΤΏ ἰβίοτυ οὗ 838] ὺὕρ ἴο {818 ἰἴπη6 δῇοπθϑ 
αἶῖ πθδὶ δρ!ομαα κ1ῆ8 ἢ 6 ταϑ δπαοποὰ (ον ἴῃ 6 
ΤΟ] τ θηὶ οἱ δἷβ (μοοογδίΐς σου8ὶ ἽδἸ]ἱηρ, ἰο ἴτε 
ἤτοι ἰΠ6 1} ϑῃθσηΐθβ, τ ἀἰ παρε ᾧ 186 ῬὨΠ]ΠἸΒΊ1Ώ68 (Ἰχ. 
16), 16 σονθηβηῦ ῬΘΟρΙο, το μδὰ Ὀθοπ υπϊιεα 
δηὰ ταϊρθὰ ἰηίο αὶ ΠΟῚῪ ΤΟΙ ρ᾽ ΟΥΒ-ΤΩΟΓΆΙ 1116 Ὁγ 84- 
χαυοὶ. Τμο Φ0]ονίηρ παγτγαίϊνο οὗ ΒΒ ὙἱἹοίοσίουβ 
ὝΆΓΕ δρδὶηδὶ ἢ 6 Θῃοσηο οὗ αοα᾽ 8 ὈΘΟρΪθ ῥτοῦθδ 
ὑπαὶ 6 ΔΙ1Η]1οα Ηἷβ γχαῖ- πηϊβείοη. “"Ὲ καθ 
Κίῃς βίοοά δὲ 8 μοδὰ οἵ [6 Ῥθορὶθ, ὙΠῸ ἰοστηοα 
δῦουϊ Ὠΐτ ἃ λων μὲ ΠΕΤΟῸΣ ΒΒ γον ἰ0 ὑκὴ "ἢ 
Ὑἱβογοῦβ ἈΥΙΩΥ͂, 8ηἀ 8 ΚησὨ γ δρί σι ῥοῖν 
τὴς τ βοὶὸ Ρθορὶ9. Βαϊ ὅδ} Ἰρὰ ἰδὲ ὝΔΥ ἴῃ ἯΔΙ- 
κα αρὶ γε Ὧο 1688 (Βδῃ ἰῃ 41} τἱσίιιϑϑ οὗ β6] {-ἀ 618] 
Δα βο  ἀβοὶρ]η6,--- 6 88 ἃ τδιτίοσ-ἤοτο, πῆῸ 
τηδϊηἰαϊηοα οἱ ἴπ6 ἰᾷσοῦο ἴΠ6 τηοἀογαδίίοη οἵ δ] 
ἔοσταον |1ἴι.᾽ (δ λ] ον. 25 [πὶ ϑαυ, 9]). 

2. Ὑοῖ ποτα βῆονβ 1θο ἢ ἴπ {μ6 ἀσνοιορπιθηὶ 
οὗ 880} ἵπηδσ ᾿ἡ6 (χ1ϊ., χὶν) ἃ ρυϊποῖρ]θ, πλῖοὰ 
18 αἴ τθςιγ ἐπ οοιϑίοὶ πιὰ (6 [μοοογαῖῖο ρυϊποῖριο 
οὗ (μ6 Ιβγβοι δὰ ἰκϊηράομ : ὑπαὶ οἵ Βυτηδῃ δε} }- 
Μ{ἰ1}, πἈΙΟἢ ἄοοδ ποὶ βυδ)οοὶ ἐϊθο} Ἰὼ ΒυτΑΣΠΕΥ δηά 
ὉΠοΟΟΠ τ ομ4] ῥο]ἑονίηρ οροάϊθῃοα ἴο ἴ86 αἰν]πε 
Ὑ111, δῃὰ {8118 ἴο θδίδ Ὁ] 8} [6 ΔΌΒΟ]υἱ 6 ΒΌΡΓΕΙΙΒΟΥ 
οἵ τἶκθ Ἰαϊύοσ. δπιοηρ (Π6 ΡΘΟΡ]6 οἵ αοά. Αἱ ἰδ6 
Ῥορίπηΐηρ οἵ [86 Γι] ]σηθηὶ οἱ 818. ψϑστίογ. δ] 

ἰηδὶ το ῬἈΣ]]βποθ 5801 ψγ88 ρυί ἴο 186 παποὸὶ 
ὙΔΟΙΒΟΣ ἰπ ἰδ τογδὶ οἶος μ6 ποι]ὰ σρδβίοε δἷβ 
ΟΥΤΏ Ὑ1}1 δῃὰ γἱοϊά ὑποομαϊ τομαὶ ορϑαϊθηος (0 
{Π6 ποτὰ δῃὰ Ὑ}}} οἵ Οοά 88 σὰ κίηρ οὗ Ηΐδ ρεο- 
ΡὈΪ6. ΤῊ Ϊΐδ8 ἰοδὶ 580} α]4 ποὶ βίδα, τ θη 86 Μῶ8 
τοαυϊτοα ἴἰο 90]1ὁτ {τ αἀἰνίηο ἀἰγθοίοηβ δὲ φίγε 
Ηΐπλ ὈΥ βδγωι 6} τηουθ, ποῖ ΒΒ] μαγα Ὀθοη 
ἴον εἶτ Οοὐ᾽β παουΐμ. ΑΒ θϑᾶτεν οὗ {86 (Βϑοσγδιῖο- 
ΓΟΥΆΪ οδῖοθ δοδίονοα οἢ Εἷπι, Β8 βαεὶ ᾿ιἰπηβο] ἴῃ 
οομῇϊοὶ πῖτὰ [μα ἘΠΘΟΟΣδ- Ρσοροῖὶς τϑίο-οἰῖοο, 
ψπΐοι βδτασοὶ μο]ὰ ἐμαὶ Βα τυϊρηῦ θ6 (86 ὌΥρδῃ οἱ 
ἴπ6 τογαὶ ν1}} δῃὰ οοϊασηδηά οἵ (Π9 οονθηδηΐ 
οὗ Ιεγβϑοὶ. Ηδθ ἰμ8 ἀεφηϊοὰ ἰΠ6 ρῥυϊποὶρ]α οἵ (δὲ 
ὉΠΟΟΠΑ ΠΟΏΑ] βονθγεὶρηίν οἵ Οοα, πῃ ]οἢ τδδ ἴο 
6 βοὶ Ἰοσῖἢ δηα ὑπο] θὰ 1η ἷβ κίπράομι. [11 πῶ 
ἐποτοίοσα οουϊδίη ὑπαὶ ἀοα᾿ Β ΠΟΙ ἤθε δια ᾿υβῖ!ο8 
οομ]ᾶ ποὶ ρογιΐν μῖ8 Κίηράοπι ἴο 6 Ῥοστηδηρηὶ 
(χ δὶ. 18, 14). 

8. ΤῊ βγδὶ ἐδεὶ ο ζαἰι, ΕϊοΒ 56] μδὰ ἰο βυῦ- 
ταὶϊ ἴο, γ88 α ἐῤεοογαξίο ἐν; ἴοσ 5.80} πηυβί 
ἢταϊ ῥσουθ ἴο ἰδ [τὰ ὃν ἃ (δαὶ μα ψὶεμοὰ 
ἴο θ6 Ὁποοπαϊιοπδ}}Υ δυδ]θοὶ ἰο (86 1.ογά᾿ 5 γπς 
γἱο]ὰ οδεάϊΐθηοα (ρυϊηρ ἀντι 411} με  πΠὶ}}} ἴο ΠῚ 
ποτὰ σπΐο δ ἰο θ6 σονθα]ϑα ἴο αἷμ ὉΥ͂ ΡῥῖῸ" 
Ῥἢοίβ, δῃὰ ἰο ἰσυβὶ δἱοῦθ ἴὸ ΗΪ ἼΘΡ β0οἢ ἱεδὼ 
85. 580} δά ἴο βἰδηὰ, δσα, ἴὰ ἴμ6 116 οὗ ῥσῖμοθβ 
Δη ΡΘΟΡΙΪΘΆ, 88 οἵ ἱπαϊνϊ ἀυδ]8, ἰπ 16 ομαγοὶ 88 
ἴῃ ΘΥΘΟΣΥ͂ ΤΟΙ ΟΣ οὗ Ὁοῦ ὁ ῬεῦΡιο αἐνῖηδ εἰσπὶ" 
βοαποε; ἴδι!υσθ ἴο βίδηα ἴδοι 1] ΔΎΔΥ ἰτοῦ 



ΟἸΑΡ. ΧΠΙ. 

(6 Τοπὰ, Ὀχίηρβ ἴο πδυχῆΐ {Π6 1, ΟΓα ΒΒ ΡΌΓΡΟΘΕΒ, 
ΤΟΠΏ]18 ἴῃ παῖ ἀπὲ πε ἀοαδιγυοίίοη. 77: ἱπαΐ- 
νυἱάναὶ εἰοπιοπίς οὗ 88} 5 ρσουδίώοῃ, (μ6 ἰγρίςδὶ εἰρ- 
᾿ἰβοδῆοα οὗ πῇ ΐο οἰθιηθηῖβ ἴῸΣ 41} {ἰπ|ὲ8 δηὰ 
εἰτουταβίδησοβ οὗ πὸ Κίηράοιῃ οὗ Θοα ἰδ οὈν οι, 
8.6 ἰουπα ΡῬδΙΙΥ ἴῃ μἷβ ουαϊγαγαὰ ροβἰτἰοη, Ρατ 
πη Ὠϊκα 'πποῦ 6. Το εἐσέογπαὶ οπ οἵ ὅδ}, 88 
ἴο ἔταο δὰ ἢ ΔΒ ΟἿΘ Οἱ ΟΧΙΓΟΠΊΘ αἰὐδέγεδ8. 
Ιῃ οοπβοαυθηοα οὗ Φοηδίῃδβη᾽ Β κιιοοθβαία! οομρ δ 
“παΐπ, (6 ῬΗΣΠ πε ηθ8 πογὸ δανδηοίηρ τὶ ἃ ρον- 
ἜΤ] ἀστῦ. ὙΤῆα ρθορὶδ οἵ ἴδγϑεὶ, σοῦ μα μδὰ 
ΒΌΙΤΩΤΙΟΙ 6 δῇεσ οπδίμδη᾽ Β ἤθγοὶς Ὄχρίοἱὶ (χ]]]. 
3) ίο Ὀδε]ο ἰηδσὲ {π6 ῬὨ1]θεποα, Ὀθοδχθ αἀἷθ- 
μοαυιθηοα λα τ ἠώς ποιά ται, δηὰ ἀἱβρογθοα ὑμοπλ- 
βοῖνοα : θυύθὴ {π6 ροστηδηθηὶ Ὀδηα, πὨϊοῖ ἢ δα 

δΒογοὰ διουῃά ἢΐπι, Ἰἰυδὶ ο0 δηὰ Ὀορδῃ ἴὸ 
Ἰδδδηα. Τῇο βονυδϑηϊῃ ΟΔΥ οομιθ, δηὰ 88- 

τὴῦοὶ, πῆο δα δἀάφη ΠΊτη τδῖϊ 611 ἢ6 οβῃ26 ἴο 
αι ἰο βδοσίβοθ ἴοσ ἴΠ6 ρϑορὶς δῃηὰ δΏΠΟΙ ΠΟΘ 
(048 “111, μβδὰ ποί γεῖ πιδάθ ἢΐβ δρρθάγδαῃοδ. 
ΤῊ ἀϊοίτομεῖ προ δηα ἀδηρογοιιβ ροδὶ 0 (8486 ἈΘ 
Ηἰτημοὶ ἢ χὶϊ!. 11, 12 πε] πγα 68) χανα οοοδδίοη ἰῇ 
δἰ Ἀδατὲ ἴο [86 ἱεπιρίαἰΐοη, ἴἰο δοὶ ΘΟΠΙΓΑΓΥ ἴοὸ ΟΟα᾽ 8 
π|}1 δηὰ οομπιπιαπά. [π (ἢ 6 ἤγβί ρίδοθ ἔδαν οἵ (86 
τητοδιθηϊηρ ἀδη ΌΤΗ 6626 ΟὨ 18 Ὠθαγί: ἴο ὧδ 
Ἰοϊποα ἰίθοὶ τ ἐπιραέξίεποε, π ἰοῦ Ῥγουθηϊθα ἢΐπὰ 
ἴτοτα ψτδι πρ᾿ οὐ (Π6 {1π6 δρροϊηϊρα ὈΥ ϑδιγυοὶ ; 
8] 146 οὗ (6 ᾿πιραίϊοηοο 88 ἀοιιδίέ οὗ (μ6 ἰγυκί- 
ΜΟΓΓΒΙΠΟΑΘ οὗ {π6 αἰνίηθ Ῥσοόΐαΐϊθο αἴνθῃ ἢ πὶ 
ἐτοῦ ἢ ββϑτηυθὶ; [Π16 ὑχοάποοαὰ ὠπριιΐδέ ἴῃ ἢΐδ 
τοϊπᾶ, ποῦ ἄτουθ ἢΐτῃ ἴο ΔΚ βο  ππτι ]οὰ τηρα- 
ΒΌΓΟΒ ἴο 6] Εἰ πιβοὶΐ, δηα αἰεὶ ραίθα σῆοσθ δηὰ 
ΤΏΟΤΘ δῖ8 ἰγυδὶ ἰῃὰ αοά; [Π6ἢ σδτὰθ ϑορλϊείἰοαὶ 
εαἰοιιϊαξίοπ ΌΥ ἷβ ἙσΒΓΏΔΙ]Υ ορθουγοαὰ πάαοτβίβηα- 
πα; δῖα. Βοαγί- ἔγαωθ ἰογαγβ Οοὐα οὗ ἱπησηονδ- 
816 ἐγιϑέ δηα Ὁποοηαὶιίοηδ)] οδοάΐεποα 88 σίνθῃ 
ὭὌΡ. [ἰ τδϑ ἐῃα τοοί οὗ μηδοίφ ἴτοπλ τ] οἢ 4} 
118 ἀργϑηρ.--- Τῆς οἵὗἠ τηΐἷ8 υπαίοοά 
ἐγ18] οὐ ΤΆ δἤονν {μου θ  [ γ68 αἰγαὶ  ΉΔΥ ἴῃ ὑπὸ 
ἀϊγοοιϊίοηβ: 1) [Ὁ Βδ}} Β ὑππγ ἰὐπ: ΟΥΘΡ ἀραὶϊηβὶ 
Βαιηθοῖὶ, ΟΥἉ, τ μδὶ ἷκ (ῃ6 Βδῖὴθ ἰπίηρ, ΟΥ̓ΘΥ δραϊηβὲ 
186 ΠΟΙ͂Υ δπὰ ͵πεὶ αοἀ (πο δα βαάγχοβοοα Ἡϊΐτ- 
Βα ἰὸ [εἶθ οοηϑοίθποα ἐπσουρᾷ βαιυθ}᾽ 5 αποϑί: ο 
“ πῇδὲ Πεαδὶ βου ἀοτο 737) 6 ἀοϑβ ποῖ [Ὁ] ον (ἢ 6 
Θσμῃοτίβδιίοη οὗ μἷα οομπθοΐθηοθ, βοσσ ΠΥ δηὰ 
ῬΘΏΣΙΘΏΕΥ ἰο οοηΐραα ἢῖ8 μα], Ὀυΐ, οὐ 1Π6 οῃ6 
δαπᾷᾶ, 6 8Θθ 6 ίο ὅἌὅχοῦβθ δῃὰ 10 β.ν Πἱπη86 1 ὈῪ 
Ῥοϊπεῖηρ' ἐο [Π6 οοτίδί αν ἐμ γοδίθπί πρ ἀδηρογα, 88 
1{Π8 84 ἀοπῃο ποι ΐηρ Ὀυΐ Ὠἷθ ἀυΐγ, ἀκέδιναν ΤΊ 
ἀοίρησο ἴο {πΠ6 οχίθηϊ οὗ δὴ πηΓ76 ΤΟργοδοῦ οὗ 
βατηθοὶ (“ἴποὺ σδιηοδὶ ποί δὺ (86 βοΐ {1126 7), δηά, 
οὔ ἴδ᾽ 6 οἴπον ἢδηά, 6 ἀφθοίδαγοθ Ηἷβ οοῃηάυοσέ ἰο ὃθ 
{ΒοΤΟ ρΡΈ]Υ Ρΐουβ δῃὰ αοα-ἰϑασίηρ, δ τταίηρ {πὶ 
6 ἀραϊτοα ΒΥ Ὀοίοσο ἴΠ6 μα[.16 θορϑὴ ἴὸ βθοκ 
ἦη βδουϊῆοθ ἰδ6 Το  ἴδοσ, ἢ .}}6 ἰῃ ἴδοΐ ἐμΐ8 β8- 
οτ ἔσο δραὶηδὶ Βα 6} 8 ΟΧΡΓΘΕΘ οοιτηδηά ᾿8α (8 
ἀρορεδί τοοί ἰῃ (Π6 μπδείνο οἵ 18 Ἠμϑατί, πῃ ϑσγοῖῃ 
Βο ἰυττιοα ἤομὶ Οοα ἴο 15 οἴσῃῃ ἤθβῃ δηὰ δ]οοῦ, 
δὰ βῃονοά Ὠἰτηβ6]  ΟΡΘΩΪΥ ἀϊδορθοάϊοηϊ ἰο ἐπ νι 1 }] 
οὗ αοά. Το β6] )υ}οδίίοη οὗὨ (π6 ἱπηροηϊίοης 
Βοατί ἰοδβ ἰο ὉΠΟΙΟΒΘΓΏΘΘΒ δα πηἰστι  ὨέΆ] οβα, 
δβἷποθ 1165 δηὰ συ ὅτ τηϊχοα ἱοροίμου; δε }- 

ἡιυδίεβοα δ οΉ, Ὀοίοτο ἴδ6 1,οτὰ 8 ἱὭΘΘΟΡΔΙΔΌ]6 ἴσοι 
ϑε 1 ἀθοεϊί δηα Ἀυροογίευ. Ηθγθ 105 [ἢ9 τ5.- 
δίραύέπεεξ πα οδαταοίεγ οἵὗἁὨ δ ἴΠΟΡ 
16, 86 τὸ 866 1 αὔἤογπναγὰβ (πδρ. χὶν.) εἶπὴθ δηὰ 

οαἰέπρ [ΟἸἸονν 
ἱηράοια 58}}4}} ποὶ 
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εἰδηΐ, ἴοσ βου αὶ ποῖ κορὺ [88 οοιῃημηδηὰ οἵ {πΠ6 
Ιοτὰ." ῬΤμα πουβα οἵ ὅδ}, υ ϊοῆ οἰ γ θϑ που! 
μανῷ Βο]ὰ {86 ἱπϑοογαιϊἐς ἰάθη ΡΟΓΙΏΔΏΘΏΙΥ, 
18 ἢθγα ἀθοϊαγοὰ ἴο ἢδνο ἰοβὶ 'ϊ, ὕὑθοδυβθ 538} ἐμμὶ 
ποῖ {1616 α τἰ6 Γι πη ἀΔπηθηῖδ] οοπα!οη οὗἨ ὑῃοοη- 
αἰ ομδὶ οὐδάϊοπμοθ οὗ ἔβἢ. Τὴθ [06 ]1οῖ4] θ6η- 
ἴθῃοθ ἰβ ΟΓΘ {Ὁ]}}Υ Θχργοθθοὰ δῆδσ (ῃ6 βϑοοῃμὰ 
{γἴδ] (ομδρ. χνυ.). Ὑμογο ἐμ αἰνίπθ ἰυάρτηρηὶ 
ῬΓΟΟΘΟαΒ ἤσῖΠΟΡ (0 Γοὐθοῖ ἢΪ8 ῬΘΙΒΟῺΏ 1ἢ ΟΟΠθ0- 
ψύθῃοθ οὗ οοπίϊπυρα αἰβουθαΐθηοθ; πόσο γὄὸ9ὸ μᾶνο 
ἢγβι (Π6 σο)θοιΐοῃ οὗἁ 18 βοῦθδ, 80 ἴὰσ 88, ὑορίη- 
Ὠἰηρ ἴγοπι ᾿ἷπ|, ἰδ ταχῆξ μᾶνο θΘοΟΙῚΘ ἴἢ6 ρογιμδ- 
πρηὶ Ρ οὗ 6 ἰποοογαῖίίος τογαὶῖγ. ΤΠ6 
αἰνῖπο ᾿υάρσιηρηί, τ Εἰς ἢ ͵β οοαρ]οίρα ὖν εἶδε ποτα 
οὗ ϑαπγιθὶ, γγ88 8 τ μίθουβ οὔθ, 0Γ “15 (8189 ἯΔΥ 
88} βίγουθ, 80 [ἍΓ 88 ἴῃ ἰΐπὶ ἰαΥ,  οὔδηρο {16 
Ιργϑοι δ ἘΠΘΟΟΓΆΟΥ (ἰὴ ψβίοῃ αοαἂ που]ὰ δ6 
ΚΊηρ οἵ [βγϑοὶ δῃᾶ ὋΥ Ηἱβ βεσνδηίβ, (6 ργορῇῃοίβ, 
ΓΌ]6 ἴῃ δῆδιγ οἵ βίαίθ δῃὰ τὰγ) ἱπίο βιιοὶ ἃ ἰχηρ- 
ἄοπμι 88 89 Βοδίμθη δα, βοθα Κίῃρβ αἰὰ ὀνογυ- 
(ηρς δοοοσαΐϊηρ ἴο (δοὶγ οσῇ μίθδδυσο. ὅδ] 
ΒίγοΥ δ΄σ ὑπγεδίγαϊηθα ἔγθοάοτχ δῃὰ δι βου, 
Ὀυὲ (8 ὈΘΟΆΠΙΘ ἃ εἶδα ἴο ἀρεῖγο, ἀσίνοῃ Υ δὴ 
61] βρὶ τὶ, πὰ τῖρο ῸΓ ΒΘΡΟΘαγ ἀεδίτυοίίοη ἢ τ 
Εἰπὶ. πὶ ἀ. διδί. Οαεϑοῖ. [1πιτοὰ. ἰο ΒΙΡ. Ἡϊει.], 
2, 271). 
4, τρις Βοοοῃα ῥΡο]ὰ ἀθϑὰ οἵ δγπιβ (χὶν. 

1-1δ) ἴα, ἰῃ οοῃμίγαδί ἩΠ|} 58 .}᾽ 8 ἔδυ ἰὼ βίδπα 
{86 {Ὑ18] οἵ δι}, δΔῃ Ἔχϑρ]6 οὗ υἱοίογίοιιςΣ ἠδγοὶς 
"αἱ δ, ππῖο ἢ οομῃβίδίβ ἰὴ ὑποοπαϊοῃβὶ θὰϊ Βυ 0] 6 
το ἴδηοθ ΟΠ 16 Δἰτἱσ ΒΥ Β6]Ρ οὗ ἐμο [τὰ (“ ρεν- 
ἢδρε ἐλ6 Τονὰ Μ1]}, εἰς." νοῦ. 6), ἀ068 ποί, ἴῃ {δι 
οοηῆαρηϊΐ το] δὴ δ ἰϑαγ 7} ποιχὶι δηὰ σϑοίκου (Π6 
ταῦ οἷ ΟΣ 111116 οὗ λωυπιαη, Πη68}8 Οἱ Δοοοιρ θη πηθηὶ 
(“ ἸΒ6Γα ᾽β πο γοϑίχϑι ηὐ ἴο {80 1.ζογα, εἰο.,᾽ νϑγ. 6), 
δαΐ γοῖ ψΐβοὶν δηὰ Ῥγι θη] γ Οὔβασνοθ {86 βίρτια 
εἴνϑῃ ὈΥ ἴΠ6 ἴ,οσὰ, ρονοσηβ 18 οοπάποὶ ὈΥ ΤΠ 6, 
δη {μ6η ἴῃ Οοα᾽Β ρΡΟΟΣ Ῥοσίοστηβ ρτοδὶ ἰδ] 
(“ ἰπθγα σβη}6 8ἃ ἔγὶ ρῃϊ οἵ Θοα,᾽ νος. 1δ). 

δ. 534} 5 οοηἀυοὶ αἴοσ Εἷθ (Ἀ}} 'ὼ ἰθ σϑὲ ὑυσὸ- 
Ὀαίοη οἵἉ (Δ10}} ἰβ δὴ 11] δἰ γαίϊΐοῃ οἵ (μ6 δοὶ 
ΠΩ ΠηΔ0᾿ 8 ἠεαγέ [88 Ἰοδὶ 1 σὶρῃϊ δἰυὰο ἰο- 
τλγὰβ (Π6 [ογὰ, δἷβ ψμο]6 18, θο(} ἐπ ἰΐ τοὶἐ- 
σίοιιδ δια 118 πιογαὶ δδβροοῖ, Ιοβοβ ἐσ ἢ δηὰᾶ δβἰοδά- 
ἴδβίμθβθ [πὶ δοοοσάδῃοο τ ῖῖ (μ6 ῥγοίοχὶ (χὶὶ. 
12) [μδὲ Π6 τωυδὶ βοοῖς {μ6 1,ογὰδβ ἴδβοο θεΐογσα (6 
θαιι6, 8581 αὔογνασὰβ ποαρα ἊΡ Ῥσοοίβ οἵ ρἱοίγ 
δηᾶ Ώ668 : Β6 68]]8 [Ὁ {π6 διῖκ οὔ Οοά [οΥ, 
{86 ὁροά---ΤῈ.] (νον. 18), 18 ζϑα]οῦβ ἰηδὶ [Π8 
ἐσαῃβρτοβαῖοῃ οἵ ἴμ6 ρχοβί δἱίου οὐ δαϊηρ δοοά 
(νϑσ. 88 ρᾳ.), θυ 1148 δὴ δ] δῦ ἴο ἔμ 1,ογὰ (νοσ. 3δ), 
δαὶζβ οοῦσηβοὶ οἵ ἀοἂ 88 ἰο υσί ον τα] ἸΑΥῪ πηάογ- 
ἰδ κεἰ ηρθ (γοσ. 37), βΎΘδτ ὉΥ (μ6 τὰ, (μ6 Ὠδ- 
Ἰΐνοσοσ οὗ [εγδρὶ], ἰο ρυπῖθῃ ἴῃ οοποοδ] θα βἷη οὗ 
{π6 ῬΘΟρΡΙ]6 (νοσ. 39), δῃα 98118 οὐ πἷπιὶ ἰο ἀθοϊάθ 
ΜΌ6ΙΘ ἴἢ6 Ὑ͵ΤΟΩΩ 8 (νοῦ. 41). ὙΉ θη 1Π6 λεατί 
᾿νδβ Ἰοβὲ 1ϊ8 ῬσΌρΡῈν δἰ 46 ἰοτγαγᾶβ αοα οἵ μα τΏ}}]6 
οδραϊρηϊ (411, δῃα Μ111 ἢοὶ γσοίιστη ἰο αοά ἴῃ Πο- 
ποδί ὑϑῃϊίθηοα, (ΠΟΣΘ ΒΡΥΪΏρΒ ὑρΡ (86 ἀοἰιδίοη {Πᾶὶ 
ΟΠ6 ΙΩΒΥ͂ βϑ δῖ Οοα δῃὰ οὔθ᾽ Β οὐγῇ σοηβοίθῃοθ ὈΥ͂ 
ως αεοάβ. ΤΏ ΒΡῸΣ οὗἨ δὴ οδὖὴἹ! ΘΟΠΒΟΙΘΠΟΘ 
ΓἾΥΕΒ υ8 0 (ἢ ἢ 1ΕΥ οὗ ἃ ἰογοθα μοι δηὰ 

οὗ Ἰε,8] 268] ἴογ 16 ἤοποσ οὔ 1, ογά, τὰ] πὸ 
Ῥαΐϊ ΟΣ ΟὟ ὨΟΠΟΣ ἴῃ {Π6 ρῥἷδοο οὗ Ἦΐ8. 1 ἰ8 
σπασδοίογί μεῖς ἐμ δΐ, θοῦ {πὶ βοθὴθ τῇ βδτηθεὶ, 
Ψ Ποθ6 ογὰβ ἀἰὰ ἠοῖ Ῥοπα δηὰ ὕσγοαῖ 18 μοαχί 
ἰηῖο Βοποδὶ γσοροηίδῃοθ, 881} Ἰοβοβ 8}} πιογαὶ δίδαα- 
ΤΠΠΤΕΝ. ΒΥ αοὐδβ δεῖν πα υἱοίοσυ οὐοσ (88 
ἢ] 68 16 καϊηοα (νον. 23), [ἢ 6 ΘΠ 8 ἩΠ0]6 

ΔΙΊΩΥ 8 τουϊοὰ δηὰ βδοοίην. ὅδυ], 1 οὗ 
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(δηκίηρ ἴ6 Ιοστὰ δπά ρτδηίίηρ ᾿κιἰβ εἰγοά-ουί 
ῬΘΟΡΙΘ βοι)6 γϑγοβῃπηθηῖ, 18 ἰδ θα 11} ΠΟΘ ἢ 
ΣΘΆΙ, πῃ] ἢ ΒμονΒ ᾿ἴθ6}7 (νογ. 24) ἰπ 8 ΡῬυγμοῦθ 
ΒΕΓ ἢ ΔΥ [0 8 }}}}}} 66 116 ΘΏΘΙΔΥ, δηὰ ἰν}8 Θ0}- 
θοαυσηΐ δα)υγαίίοι οἵ 18 ἈΓΠῚῪ ποῖ (0 Θαῇ βηγιίης 
111} ὀνθηϊησ. [ἢ τΠ6 τπουρ υ!οθθμοθθ 8πὰ ργθοὶρὶ- 
ἰδῆου οὗ [Πὶβ ΜΑΓΙΣ ΚΘ ΔΓΟΣ, 6 βρθδῖκβ ἰμ6 ἰΓαὶ- 
ἱογουβ πόογὰ “1}}} 7 ανθ δνθηρθα χαυβο] ἢ οἢ τὶν 
ΘΏΘΣΩΪΘΑ,,᾿ βῃονηρ (μα ΒΘ ρμυῖ  ιλημ)βο] ἴῃ πὸ 
1,ογα δ Ρῥ͵δοο, ἀπὰ ἰογροί (δαὶ [Π6 αυρσδβιΐοῃ 88 οὗ 
6 [σα δ ̓ἸΟΠΟΣ ἀραὶϊπδὶ ἰδ ὁποιηΐοβ δὰ Ηΐβ 
αν θήν Κ'Ὰ!} 18 ΣΘΔΙΟῸΒ [ῸΣ 18 ΟὟ ΒΟΠΟΣ, [ῸΓ 

8 Γιχμὶ δα ἀΐδ βοΟσΥ. [ 18 0} 18 (81 πηαῖκοα ἰτη 
Ὀ]1ηα, 80 ἱμαῖ ΒΘ πίβῇθβ ἰο ἀθϑίσου (δ6 Ἔπθσν {1} 
ΘυθηΪηρ ΜΓ ρΘΟΡΙΘ Ἔχ δυβίθα ὈΥ ἃ μοὶ οοῃίαβί, 
πὶιπουΐ στδηίμηρ (Π δ τ γοϑί δπα σοίγοαβηχρηΐ, οσυ- 
ΘΙ διῃὰ ἀεβροιίίοδ!γν ἱφηογίπρ πδίαγαὶ Βυμδη 
τἱσμίθ δηὰ πϑϑάβ, δηα, 10 δἀαϊάοη, φηΐοσοοβ Ηἷβ 
οομαηδηά ὈΥ̓͂ δὴ ΟΔΙἢ. ϑὅυο (Βουρμῦοθθ δηὰ ογεοῖ- 
ιδδίυ οοῃάυοι οου]α, 88 Φομδίμδῃ ἀϊβύάποι !υ βαγα 
(νον. 29 ἷ ΟὨΪΥ Ὀτΐῃρ ἀοδιγυοίώοῃ. 380} 8 ρϑορίο, 

ὈΥ δῖ ὈΙΣπα᾽ Δγάογ, οουἹὰ ποῖ ἀο ται 
1Π6Υ ουὐφϊ. ΤῺ ἀοέρδι οὗ ἐμ6 ῬὨΣ] ἐβέλτιοθ τχαβ 
ποί 88 ρτοδὶ 88 10 πσουϊα αγθ Ὀθοη 1 σοὶ δπὰ χο- 
γοβιηθηΐ δὰ ἤθθὴ δ] οποὰ (νεσ. 80). ΤῈΘ 
διγεηρῖῃ οὗ {Π6 ῬΘΟρ]ῚΘ τῶὰϑ Ὀσόκοη (γοσ. 831). 
Ετοῦὶ ἴδθ δἰ} χοοῖὶ οἵ δ} βοβῃγ διάοσ 
ΘΟΠΔ6Β ΟΠ6 6Υ]] ἔγυ δος δηοίμοσ. ὙΠ6 ἐβιηϊβηδα 
ῬΘΟΡΙΘ, ἰπ οοῃβοαῦθποθ οὗ ἷβ ὑγοπὶ ἱάοη, συΒἢ 
ΤΆΨΘΠΟΊΒΙΥ ΟἹ ἴδ δῃϊη)8}8, ἀο ποὶ ἴδ {π|6 ἴο 
θερὰσαΐδ Ὀ]οοά ἔγοσῃ β6βῃ, ϑαὶ (ῃς βθβὰ ἴῃ 1ΐ8 Ὀ]οοά, 
διὰ ἰδυ8 γα (86 ἦγ Β δοϊωτιαπά. [1π 16 
Ὠἰσχοι 880} στ βθ8 ἴο Ρασθαθ [πΠ6 ῬἈ1] δι π68 ἔδγ- 
ὑπο, ἰῇ ΟΥΟΓ ἰο ἀοθίγΟΥ ἴμοπ οομρ οίοϊγ. Βαί 
Οοά Πἤοοβ Ἀἷπὰ ἴῃ (18 ἰγοῦσῃ (Π8 ΒΙρΉ-Ρρτίοαί. 
8ο 1116 ἀοοθβ 6 σϑοορῃϊσο ἴΠ6 δοὶ (Παὶ Πα ἰδ ἴο 
Ὀ]6πιθ ἴον (86 ᾿ποοσωρ] οίθῃοθθ οὗ ἴ86 νυἱοίοσυ, ἐμαὶ 
με ψἱβθϑ ἰὸ δ Φοῃδίῃδη, ὙΠῸ 18 τ ΠΟ] ΪΥ ἔγο 
ἔγοιῃ Ὀ]ΔΠη6, [ῸΓ 18 ὉΠΟΟΏΒΟΙΟῸΒ ἰΥΘΗΒρΤΟββίοη οἵ 
ἢ ΔΓ Ὶ ἸΓΑΤῪ δα ὑη)υΒι} Η 806 Ρτο Σ᾿ Ὀοη. ΤῊΘ 
Ὠδῆγ6 οὔθ 1, ογὰ 8 ἱηνοκοα Ὀγ 58] τόσο ἐμδη 
18. ὨΘΟΘΒΒΑΤΥ͂, δηα χηϊρυθοὰ ὑὸ ΟΟΥ̓́ΘΥ δὶβ ῬΟΙΎΘΓΒΘ 
ἀϊοσρορί οι οὗ ̓ ιθασί. [Ι͂π ονοσϑδίθ δηὰ Ὀἰ1ηὰ σϑαὶ] 
ἢ6 ΒΟΔΙΒ δὴ οδίδ, πΐος, ἱπουρῃ οοηνϊηορα οὗἁ 
ἰϊα Ἠοδίῖ]6 ορογαίίοη, δ6 εοὐδδβ ἴο Κϑοϑρ, Ὀαΐ δαπηοί 
ἘΠ ΠῚ μοὶ αἰϊουκὶ ἰὸ ΚοέΡ. 80 1Ὁ ροοεβ ἔγομι 81} ἴὸ 
βὶπ δον ματα] 6 ΨΆ1 ἢ ἴῃ 1ῃη6 1, ογὰ 18 ὁοποθ χίνθῃ 
ὌΡ ; ἴπ βρί6 οἵ 411 το! ἱσίουβ σϑαὶ δπὰ σζϑαὶ ἴον ἀαὶ 
δά σα πα, ὉΥ πβῖοι ἴὰ ἰδ Βοροά ἰο πίῃ αοὰΐε 
ΔΡΡγοθαίΐζοη δηὰ μοδὶ ἰῇ πουπὰ οὗ ἃ Ὀδά οοῃ- 
βοΐθησο, {πο γ6 τοιηδίῃβ (6 ἵππον αἰκοοτά, δῃὰ, 1ἴ 
ἴπογα σοπ6 ὯΟ {ΓῸ 6 τοροηΐίδῃοθ δηα οοηνογβίοῃ, ἃ 
οομαϊτίοη οὗὨ ἔπηον 116 πγαδὺ σου] 1Κ ὅ8Δ 0} 5 ΤΠ Θἢ 
186 Βρί τ οὗ ἴΠ6 1,ογά Ἰοδ Εἶτα δηὰ (δ 6ν]1] δρὶ τὶϊ 
ΟΆΙΩ6 ΟΥ̓́ΘΥ ᾿ΐτη. 

θ. ὙΠεῖθ ἴ8 ποτ (νοσα. 234-296) 4 εἶχ- ο]ὰ ὑθαιῖ- 
ΤΛΟΩΥ͂ δρεαϊηδί β'δ}]: 1) ΤῊΘ ποτὰ οὗ μἰβ οὐγὰ 
του: “111 ανο ἀνθηρθα χηγβοὶ ΟἹ ΤΩΥ͂ 6Π6- 
ΤῊ168,) γεῦ, 24. 2) ΤῊΘ ποιά οἵ ἢΐβ β0} : “ ΤΩΥ͂ 
ΤΆΪΒΟΥ ἱστοῦ] 65 ([Π6 Ἰδηἀ,᾽ γον. 29; 83) Τὴ [Ἀ]]Ό ΣΟ 
οὔ (Π6 Ῥυγευΐὶ οἵ [6 ῬὮ]]Ἰ δ πο, σόγα. 80, 31; 4) 
1Π6 1,ογὰΒ β]οῆοθ ἤθη ἣ6 ψβ ἱπαυϊγοα οὗ, γον. 
87; δὴ ΤῊΘ εἰ]θποθ οὗ ἔθ Ῥθορίϑ δἱ Ηἷβ οαίξι, γδσ. 
89; 6) [π6 ἀροίείοη οὗ [6 ρϑορὶθ, νϑγ. 4, ὈὉΥ͂ 
ψΠ]οἢ Οοὐβ ἀδοϊδίοη τδϑβ πηϑδᾶθ ἈΓΡαΓτσί. δια 
84} 8 οοῃῆ οι τ ἢ τΠ6 Τονὰ δηὰ Ηἰπιρβοὶ βῆοτσα 
ἴο 6 8 δοῃῇϊοί δἷβὸ πὶΐῃ [86 ῥϑόρὶβ, τῆ σϑοορ- 
ἰχοῖ ΘΟ Ββαπμᾶὰ δπὰ νς}} θοίίοσς ἔμπα μΒ6. Οἱ. 
ΟΟἘ κἷάς ἐΠ 6 γὸ ὅτ ποὶ Ἰδοϊκίτρ οο- πουκίηρ, τ ΈΔῈΒ 
ὮΥ πΒῖοδ ποδη, πμθα μ6 ἀείδομοβ ἱ ἔτοπι 

ΤΗΕ ΕἸΒΕΤ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΑΜΌΕΙ, 

αυά, πιᾶγ θ6 Ὀτουραϊὶ ἰο οοπαίογ Ηἰτηβοὶ δηὰ το- 
ἴυχῃ ἴ0 ἀοά. Αμά 1 μα ἀο ποὶ τοίυχῃ, ἰὲ ἐδ δ6- 
ομιι86 οὗ νὰν ΑΘΟΓΗΥ͂ ὙΠ} πο (μ6 Βυμηδη πὶ]} 
ΡΘΙΒΙΒΙΘΏΓΥ 10]]ονγθ 118 οσσ ῥδίῃ, δπὰ χοϊεςίδ δὶ] 
(οὐ Β ἐχβοσίδοῃβ διὰ ἱηδυθηορα, δὰ 

ἨΟΜΙΣΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΙΟΑΙ, 

ΟΒδρ. χἱϊἱἹ. 1-16. Τῆς ἐδδὶ ἰο ὐέοῖ, [αἰ τε ραΐ: 
1) Ὑ θη (λ9 ποοὰ σίβοθ Πίσθοσ δηὰ δἷρθοσ, δπὰ 
(γθδίθῃβ ἀεδίσυσίοῃ. 2) ἯΒϑη 186 αἀϊνῖπο Βεὶρ 
ΘΟΠΔ68 μοί δἱ [86 οχρϑοϊθὰ Βοὺυγυ. 8) βεῃ δυ- 
ΙΏΔῊ ΒΌΡΡοΥΙὶ ἩΠΟΙῚῪ [αἰ]8β.Ύ 4) μα οὔθ᾿ οὔσῃ 
Πρασΐ ἀουνίδ δὰ ἰβ δἰγαϊα.-- - ὕοτθ. 8-15. ουδὲ 
οἵ (6 ᾿εατί ὃν 5, αδ ἰο ἰδὲ 1,οτναε 
φοιεν απὰ ἠεὶρ : 1) Τιβ τοοί ἷπ ἴῃ γοῖ πποοπαυογοὰ 
Β61 (6! Π]ονο, 861 {-1}}, βο! οοπ δὶ). 

ἡ δδίαίζοπ ἴῃ ἀἰθοροάϊΐθηοα ὑὸ [86 νἡ}} οἵ [86 
Ι.ο 8) 1 δι [6 Ἰοϑθ οὗ [86 Ὀ]οδαῖΐησθ οὗ 
αἰνὶπα χγϑοο. 

Τῆς φιιοδίδοπ, ο[ οὐπδοίθποα: Ἡ7λαὲ δαδὶ ἰλουι ἀπε 
1) ὙΥΒαῖ [ἱ δισπύεδ ἴῃ 186 εἰχδὶ οὗ (86 1, οτὰ (το σα. 
8-10). 2) πὰ δὲ ἐροιιδέδ Δ ΘΥ]] ΘΟὨΒΟΐ ΘΟ 
ΒΏΒΎΟΘΙΒ ἐξ (νοχα. 11, 12). 

Ῥδέφηοο δηὰ ἀϊθουράϊΐθηοθ. 8) Εχουδο (πδὲ δνὸ 
ὯΟ ατουμά. 4) Αοουεκδίοῃ Ὀγ αοα᾽ ϑρίγιί, δ) 
βοηΐθῃοθ ΟΥ Οοα᾽Β ποτά. - Γι δ υροίοῃ 80]6 
ὙΠΟΙΠΟΣ πὸ βῃου]ὰ 88 δανῖηρ πδά 
ἔσθ ἔϑ1 1} ἴῃ Οοάὰ.--ΤῈ. 

7. ΤΙΘΒΕΙΗΟΕΈ : ΕἾγαϊὶ βίορθ ἰονγασὰβ {86 [41] 
οἵ δὴ δ γοβαγ δρργογυθὰ βοσυδηΐ οἵ αἀοᾶ: 1) ΕἾΌΣὰ 
πδαὶ Βἰἀάοη οοσποῦ οὗ (86 ποατὶ ᾽88 οο)6 ἴοσί 
[6 συμ] ην-οοῖκ πἢηϊοὰ τϑάθ ἰιῖτπὰ δίυσα Ό]6. 
2) ὙΥὙμαΐ πδβ πἰμάογθα ᾿ἷπι, δῆδοσ κίυσα Ὀ] ἰὩρ,, ἔσοσα 
ἀραὶ τα] Κίηρ ρτῖρῃῦ ΟἹ 18 ἔδοϊ.---[Π ΕΝ ΕΥ: 
1 ἴβ μοὶ εἰπηΐηρ [Πδὲ συΐηβ τηθη, Ὀυΐ κἰπηΐηρ δηά 
οὐλος ἄπρ ; [ἈΠΠ[ἰὴρ δηὰ ποὶ ροίηρ ἃρ δραίη. 

[γ. 14. ΗΕΝΕΥ: ή δὲ οὶ (818 μαγά, ἴο Ῥδβὲ 
ΒΟ ΒΕΨΘΓΟ ἃ ΒοηίθΠο6 ὈΡΟῺ Βἷπὶ δηα ἢΐβ ΠΟΌΒΘ [ὉΓ 
ἃ βἰηρὶα οττοσ, διὰ (μδὲ βϑοιωθὰ 8Ὸ 5118}}, διὰ ἴῃ 
Θχοῦβο ἔογ ἡ ]οἢ ἈΘ δὰ 80 το ἰο βαυ Νο. 
(1) Το 1ογὰ μογὸ βῃονσ (μὲ ἰποτα 18 ΠΟ δίῃ 110» 
116, θδοδυπθ πὸ 116116 αοά ἴο εἷῃ δραϊηβὶ, (2) Ἠθ 
βῆονβ ἐμαὶ ἀἰδοδοάΐοποθ ἴο 8Π ἜσρυοαΒ σοι, 
(πουρῇ ἴῃ ἃ Β128}} τηδίζοσ, ἰβ ἃ ζγϑδὶ τὸ υόλ ον 
88 ἴπ (Π6 ο686 οὗ ΟΌΓ ἢγεί ραγοηίβ. (8) Ηδ ὑσϑστιβ 
8 ἴο ἑαζε μεεὰ οὗ οὐδ φρίτείδ; ἴον ὑπαὶ πβῖο ἢ ἴο 
ΤΩΘΏ ΧΩΔΥ͂ ΒΘ6 Ὀυΐ 8 5118}} οἴξηοορ, γοὶ ἰο Ἡ τα 
{παι Κπον ποπι ταὶ ῥσϊποῖρ]θ, πὰ πὶ παῖ 
αἀἰοροκρίέοη οὗ ταϊπὰ ἐϊ ἰβ ἀ0η6, ΤΓΩΔῪ ΔΡΡΘΑΣ ἃ Βεὶ- 
ὨΟΤΒ ΟΥΠΊ6.--- : 

ΓΥ͂ο:α. 6, 7. “Μδῃ οχίσεμ τ ἰθ σα Β ΟΡ 
ἐππῖϊγ."---ῦ εν. 10. Α μκὼ πιβδηνδδ πιοῦέ, δὰ ΠΟῪ 
στοαΐ ἃ οδ δι ταῖρι μδνο Ὀθθῃ δυδτίθα, ΒΟῪ 

ὶ 8 Ὀϊοβαὶηρσ μαϊποά ἢ (8δ} οου]Ἱὰ ψαὶλ πὸ 
ΘΠρβοΓ, πὰ γοί βαπηπθὶ οϑῖῶθ Ὑμθη μΒ6 δα ἤυδὶ 
βηΐθησά ἴπ6 Ὀαχηοβοτίης, δπαὰ δα ποὶ γοὶ οἵ- 

[οτοὰ {πὸ ρϑδοϑ- οβδσίηρ, γον. 9.)--- ἐσ. 12. “᾿πὰ 

Ι ἴογοθὰ χτγροὶ," Ἐοἰυείδεὶ δηα Ββεοϊ-ἀοοοϊνοὰ 
οἵ αἰθοθου τ ἱ ἱ --νον. 13. Το ἀϊροδοάϊοηοθ.--- Γ᾽ Μοὰν Ο ΤΙΡΕ 

Θοά.--- εν. 14. “2 θοῦ σὰ δΟΌ ἜΣ 

“παἢ λα οἷπ ᾿δατέ: ΤΔ ἀονοῦΐ, ἢ 

ἀκα μα δὰ βία απὰ εἰατίβ, Ὀαϊ Ῥτοίου πα! δοὰ 
μαδίζα!γν. 2) Α πιᾶη ποὶ δ} "119, ΒΟ 

σπου]ά τῦ]ο δοοογάϊηρς ἰο ἔπ6 οοτηπηδηᾶ οὗ Οοα 

(σου ἐμο ῥτορβοῖθ. 8) Α τῶδῃ πῆο σνεσὶ ἨΘ 



ΟΗΑΡ. ΧΙ. 1--ΣΊΙΝ. δ2. 201 

δα ἄοπο ντοῦς τοῦ] ρϑηἐὑθΏ}γ Βυ Ὀτἱὶ ἰο οὐ 8 
οἰμδδοιοηΐηρ, ἰην ποῖ] ἱχαδὶ [π΄ (σάν Κοοάῃοβα, 
διὰ ἔαὶ Υ παῖνα ἴο ᾿ἶγα τογθ δοοογαϊης ἴο 
Οοά ε πὶ}}. (1ῃ [δοθὸ διὰ εἰπι1}8  ΡοΪηΐδ, ὅμι! 
δηὰ ᾿ανιὰ τΐϊχηξ 6 οοηἰγβοίθα) Μαυξιοκ: 
ΤῊ τδϑ ἰδ δὴ δῆοσ αὐ οὐσῃ Πποδσί, (6 πηδη 
Ἡΐο (ΠποτούυρὮ!ν Ὀο]ονοὰ ἰῇ Οὐοά, 88 4 ᾿ἱνίην 
δηά σχὶχῃίοουβ Βοίηρ ; Ὑἢ0 ἴῃ 4}} οδηροα οὗ ἴογ- 
ὅση οἴπης (0 ἰμδὶ οοῃνίσίίοη ; πδ8ο οουϊα δοί 
ὍΡΟΣ ἰἱέ, να ἀροὺ ἱΐ; πο οουἹὰ ρἶνο Ηἰπηβο 
ὮΡ ἰο σά ἴο δὲ Ηἶτα 86 Ηθ ρὶ ; Ἧ8ο οουἱά 
Βε .10116 οὗ ῬΟΡΌΪΑΓ ΟΣ πνηβρος Φνανμ 7υειὶ 
86 οὐ κδνὺ δὶ ἐπδὶ μα βῃου]ὰ Ὀ6.... ΗΟΥ ΏΔΩΥ͂ 
οὗ τ ἔδοϊ ἰδὲ βοβο πὶιο πᾶνθ οοιητα θα ρστανς 
ουϊπναγα ἰγαηδρτοθδίοην ΤΑΥ͂ ὨΘΥΟΓ ΒΘ] 668 ἢδΥΘ 
με μοαγίβ πῃ ΐο ἢ δηθνογοα οσο ἴο Οὐδ Βοασί, 
ψ ]οἢ οηίοτοα (ἌΓ πλογο ἰηΐο ὑΠ6 στίαἴ δηὰ [6 7ΟΥ 
οἵ Ηἰ6 Βρίτὶς, (ἤδη οἵτα νοῦ ἀϊᾷ ἱ (β60 ἰμ0 Ὑ8Ο]Θ 
Βοστθοι 1Π “ μοί διὰ Κἰηρβ.)- -ΤῈ.] 

ΟἸδρ. χῖν. 1 ρα. 8. Βυητο: βου αοα Β48 
Τεβοϊ να ἴο δοοοιαρ ὴ βοιμϑί ἱης στοαὶ δηὰ ποῦ- 
ἀετέα! ἰπτουρὴ ἃ τπδη, Ηδ Κποῦβ ΠΟῪ ἴῃ ἃ ποη- 
ἀοτίαϊ ΠλΒΠΠΘΓ 80 ἴο σον ἢ 18 δ ταν (Παὶ, ψὶϊῃουὶ 
ἰοταρίϊης Οοὐ «πὰ πίῖὴ ἃ θϑιονίηρ ποατί, ἢ6 
δἰϊοτρίβ ἐμαὶ τοῦ 18 δῦουα δἷ8 πδίυτο δηὰ ὶθ 
Ῥοντον.-- ον. 6. Μεγίεπδ. Βιδίο: “ὙΒοτο 18. ἢο 
Τοδίσαϊηὶ ἰὸ ἐμ 1οτὰ,᾽} εἰ. ΤἸΏθθο σογὰβ πδᾶνο 
ΒΌΟΘΝ ἴογοθ {μαι ποίἰηρ οδὴ ὕ6 δαάἀϑὰ ἴἰο ἴπθτὰ 
σι ποῦϊ δοδίίηρ ἰμαὶν ἴοσοθ. [ΙΏ 80 βαγίπρ Ψοηδ- 
1088 ἱπτου ἢ 41} ΛΡΡΑΤαΙ τοδὶ ἢ 
ἃ δΒρῖτιὶ Ὀοοοιαΐϊης 8 δοι}ἱ δὶ ὁποθ υἱρῃίθουβ δηὰ 
ΟΟΠ} {ἰδ ἔσυρ, Ο Θοά, (δὲ ἐΐ 18 Ὧο ΒΑΡΟΓ 
ἴοςσ ΤΏΘθο ἴο ἀοἰῖνοῦ δ ὈΥ̓͂ ἴδ (πῃ ΌὈΥ͂ ΠΊΔΗΥ. 
ΟἿΣ δβίσοηρίῃ οοπηία [ῸΣ δ 11|}|0 Ὀοΐογσο ΤΉΘΘ 88 
ΟἿΣ πΟΆΚΠΟΕ8.--- ΤῸ ταθϑδυσο οὗ (Ἀ11}} 18 δἷβὸ ἐδ 
ταϑδϑῦσα οὗ αοὐδ ποὶρ. ϑαςῖ ἃ βου] υπῃάσγίδικοβ 
δυο ηρ τὰ Ποαγίϊμοθθ Ὀθοδῦβθ ἐξ ἀοδθβ ποὶ 
Ἰοπρ οοῃβιάθσ. [1ὑ Κπονβ (Πὐ αοἀ οδη ἀο ὀνοσγ- 
{πληρ, δα (μὲ ἰθ οῃουρὰ ἴον ἰξ. ΤΠ τοτο ἰΐ 
ἀουθία, ἰοο, ἰΐ8 οὐσῃι τε 186 ΟΓΘ ἰΐ (τυσίδ (ἢ 6 
Ῥοποσ οἵ Οοα.---β8. ΒΟΗΜΙΡ: Τὸ ρμοϊηίβ [88 ἃ 
Ῥίουβ τδη ἰῃ εἶθ ῬΟΓΟΣΙΠΔΏΟΘΘ ΘΘροο Δ} ἰὸ 
Οὔθοσυο: ΟὯ6 8 ἐμαὶ ἷ6 11} 58}4}} οοηδάο ἴῃ 
Οοα᾽ δ Ῥσγοζηΐβο : {πὸ οἵδοσ, ἐμαὶ ἢ6 88}4}} ηοὶ ἀουδὶ 
Οοα᾽ δ δ᾽ πη ΐποδα.-- -[Πορε, [ουπάδα ὁπ. 1αἰιλ: 1) 
1ι 16 οοσίδιη---ἃ τηδίίοσ οἱ [Ἀ1|}--ἰδὺ ἰῃ6 1, οτὰ 
ΘΔ ΒΑ 0ὰ ὈΥ ΠΊΒΩΥ ΟΣ ὉΥ ἴθ. 2) 1 ἸΏΔῪ Ὀ6--ἃ 
τηροῦν οὗ Βορο---ἰπδὲ Ηδ κ1}} ποσὶ ἴον υ8. (Ῥθο- 
Ῥ]ὶε οἴδθῃ δβαὺ: “1 δμβανὰ ἰδ ἢ (μδὲ τὸ 88}}8}}] βυο- 
οδϑα ἴῃ {π|8 οηίογρτῖβο" ὙΠαῖὶ 18. ποῖ ῬτΤΟΡΟΥΥ 
8. ταδίζοσ οὗ ἔἈ1 18, δαὶ ΟὨ]Υ οὗὨ Πορϑ. γς- δοίζουε 
πὲ αοἀ οδὴ μἷνθ βυοοθβεα βρη 1ἴ 6 Ηἶα π|}} ; 
ἯΘ αγέ [δὲ ΟΌΓ ΘὨ ΟΥΡΓ86 18 σὶρῃίδουβ 
δὴ ποῦ]ὰ δυο ἀθεῖσδ Ὁ] σοθ 8. ἰποσγοΐίογθ πὸ 
ἄορε ἐμαὶ 1ὰὲ τὺ ρσονὸ ἴο 6 (οαδΒ π|}} ἰο ρὶνο 
118 ΘΏΟΟΘΕΒ. )-- -- ον. 18, 10. ΘΤΆΑΒΚΕ: Τηδὶ 
15 [86 ΜΑῪ ὙΠ} 41} Πυροοτῦίίοθ; πβθη ἃ ταϊ ηθυγαὶ 
οὗ τϊκίοτίαπο [8115 ρου ἰμθηι, ΠΟΥ͂ διὸ αυΐίο 
ἀενουΐ, ἈΓΔΥ ἱπἀππίγ ΟΌΔΙΥ δπὰ βοοκ ἀοίδηοθ δυά 
Ῥσοίθούοῃ ΠῸμπ σά; Ὀυΐ πῇοῃ (6 δίογῃ ἴα μαδὶ 
186Υ τῦπ οδ᾽ δραΐῃ, δηὰ δεῖς ποῖ δῆ Θοάᾶ, [κὸ 
χυῇ. 17.---ΓἸΤΟΚΡΕΎΤΧΟΕΤΗ : Κ6Ὁ] ἷβ 4 δροαϊπηθῃ 
οὗ ἰδπδὲ οἶδδ οἵ ΠΟ ΒΟΥ ἃ οογίβίη γτονο- 
ΤΟΏΟΘ δηα Σ6Ὰ] ἴοσ ἴδ ουὐδοαγαά ότι οὗἨ το] βίοι, 
διὰ συ ἃ συροτγαίϊιίουβ το δῆοθ ον (ποτὰ, Ὀυϊΐ 
ΔῈ Ὡοῖ ΟὝΓΟΙῚ] ἴο Ομ οσἑ ἢ [86 ὑπη6 δρίεἷξ οἵὗἁ υἱίδὶ 
τοὶ σίου.--ΤῈ.] 

νας. 23. ΤΉ βοτιρίυτος δδοσῖθο υοσυί ἴης ἴὸ 
αοὰ, Απὰ ἴπ ογάοσ ποῖ ἰὸ δδοσίνο ουεγίμίηρ ἴο 

1Π6 ογοδίασο, (ΠΥ ἀο ποΐ Β8ὺ : Φοῃδίμδη ἀ]γογοὰ 
Ιβγδθὶ, θυῖ, ἀοἀ βανοὰ ἴβγβοὶ ΕΎομ (ἢ}8 ἯΘ σδῃ 
8606 ἰῃδὶ ἃ δου] νι ϊοἷῖ {ΓᾺΪΥ τοδίρτιβ 186} 7 ἴὸ αοά 
ἴ8 ἴη Ηἰ8 βαῃᾷὰ ΟἿΪΥ ἃ ῬΟΟΓ ἰηϑϊγαπηθηῖ, το ἢ 
ΗΘ6 18 ποηὶϊ ἴο υ86 νι ἢ ΤΥ δάνβδῃ 16 1688 
ἰς ποσκα δηγί πίη οὗ ᾿ἰϑο] ἢ θυ  ΤΔΘΓῸ 
1Π6 Βδῃά δηὰ {116 ν}}] οἵ Οοἀ.--- ον. 24. ΓΤΟΒΡ6- 
ὝΟΒΤΗ : Οὔθβοσγο ἢΪ8 οχζοίϊβῃῃἥ. Ηὸδ ἀο068 ποΐ ς8]}] 
τ(δθηλ ἴῃ6 ϑῃϑυὶοθθ οὗ ὑῃ6 “ογα, Ὀυΐϊ ΒΟ Ββαῦϑ: “ἰδὲ 
1 ΤΑΔΥ ὃΘ ΑΥ̓͂ ΟὮ πιΐπό ΘΏΘΠΪ6Β ; δηά ἢ6 
τ ρὰ ὅ: ἴῃ 1818 δε οομβαρηϊ ἰομθ ουθὴ δῆϑσ ἐπδὶ 

6 [οτγὰ ἢδὰ δὲ τ συ] ] Οὔ ῚῪ ἰηϊογίογοα ἰο βανα 
[8Γ86].---ΤῈ.7--ΟΒ͵Ά ΜΕΒ : ΤῸ γδῖζο ἃ νΟὟ ἱποο- 
Βἰἀογδίθ! υ ἰβ ὀθηβΌγα 6, δῃὰ ποῦ ἴο ἐθοθο πο 
ἀρ! θογαίθ πὶτμοῦϊ σοηϑυ ηρ αοἀ, 188. χχχ. 1.-- 

ΟΣ Δ] 

ΗΑΙ,: ΗΥΡΟΟΣΙβΥ 18 δ σγθ οονογοα σῖ}} ἃ Ὀ]1πη4 
δθὰ Ὁ] καὶ, οι. χ. 2.-3Ξ. ΒΟΗΜΙ: 
ΤῊ ἰδοὶς οὗ ἰοσγοαϊχῃῦ ἴῃ ἔδοθα τῃοὸ [ΔΠΟΥ {ποαγ- 
βοῖνϑα αυδΐθ ἴσο Ὑ186 ΟΣ ΓΘ ΟΑΓΥΘ ΔΎΒΔΥ ὉΥ νἱο- 
Ἰοηΐ μϑβαϊοῦβ οἴδῃ Ἰοίβ ἴδ) ἔα  γοδὶ δὴ ιδαυανος οἵ 
ΔΟΟΟΙΡ ἰβηϊηρ δοιηοί ἰης μοοάὰ 8110 Ὀοΐποθη {ἰδ 
Πδῃαβ. ---Ὗ ον. 832. 5. ΒΟΗΉΜΙΡ: Α βἷῃ βμβοϊ οι, 
ΓΟΠΊΔΙ ἢ ΔΙοηο, δη το) ΟὯ6 ΟΙΙῸΣ ΔΙΎΔΥ͂Β 8ΓΪδ6 
ΒΟΥΘΓΆΙ ΟἴΠ6Γ8.--ΗΑΙ1,: Α αν ὙΟῊ ΟΟΙΩΙΏΟΩ] 
Ὀγῖηρβ πιο τα ἰβο οὗ δῇσ ἰἰ.-τνον. 88. ᾿Βενίδηδ. 
Βιώδίε: Τυδ ἀο Βγροοσίϊοα ἰχῆον πον ἴο 866 6ν]} 
ἰῃ οἴμοσα, Ὀὰϊ ποῖ ἴῃ {ποθ 6 | Υ68.--- ΟΒΙΑΝΘΌΕΕΒ: 
Τρδὶ ἴθ [89 ὍΔὺ σι ἢ 1Ἰἴοθ, ἐδλεν ΜὙ111 πδυεν 
Ὀ6 χυλ]γ, Ὀαΐ Οὐ ΓΒ μα αἰνομε Ὀ6 80.---Ὗ οὗ. 85. 
ΟΒΑΜΕΒ: Η ἰίοβ αν ἰῃ6 δρροδσγδῃοθ οὗ 
ΠΟ] ποαθ; θαΐ (μ6 ΡΟΤΤΟΣ οἵ ροἀ!ἑπθθθ [Π6Ὺ ἀΘΏΥ, 
2 Τίπι. 111. δ: . ΧΧΧΙΪ 8].--ΟΕΙΑΝΡΕΕ: 
Ηγροοτγίίοα πίβῃ ἴο 8 οα δε ἱΥ (Π6 7 γογθ 
Ργοιηοίίηρ [86 ΠΟΏΟΡ οὗ δηὰ οὗ Ηἱΐδ6 Ὠδιηο, 
δηα γοῖ ἴῃ ἔδοϊ ἀγὸ βοοκίηρ ῃοϊῃίης Ὀυΐ ἐμοὶ οσῃ 
ΒΟΏΟΓ.---Ὗ ον. 86. ΞΤΑΒΚΕ: Α ΟἸὨγιβύύδη βῃου]ὰ 
ἄς ἐν ποίπίης 11}1 ἢ6 15 ῃγαὶ δδεσυσοα οἵ ἰὸ ἀϊνὶηθ 
Ψ1}}.--- Βονίοδ. Βιίδίε : ΒΔῸΪ ΔΒ. ἃ υἱοίυγο οὗ βίουιϊ 
δ] ἔγο ἰδῆσοθ ΔΙ ΤΑΥΒ Ὑ1ΒΠ6Β ΟὨ]Υ 0 ΟΔΙΤΥ Ουϊ ἢ]8 
Ῥύτροθοβ τιίμουΐ Οοα, ἰο (δ Ὀοοΐγ, τδκα {116 
ΥἹΟΙΟΓΥ στϑαῖοσ, δηηἰ εἰ αὺθ (ἢ 6 ΘΙΘΙΔΥ. [1ἴ ὭΘΥΟΓ 
οι ἴηἴο ἷθ μΒΟοΒα ἴο δὶς (068 σου ῃβεὶ .---Ὗ 6. 
38, 39. ΟΒΑΜΕΒ: Οοὐ᾽δδ ογϑδ Ἰοοὶς δἱ (δι ἢ, δπὰ 
πίϊπουὶ {πᾶ ἰἰ ἱπ πη ροθαῖ 16 ἴο ρίοδαθ αοά, Ζ76γ. 
γ. 8; ΗΘον. χὶ. 6.--5Ξ.. ΒΟΉ ΜΡ: ὕη)υδὶ βοηΐθῃοοβ 
διηα ΣΑΒἢ οαἱἤΒ βῃου ἃ ποὶ Ὀ6 δρρσγονϑά, Ὀυΐ οοῃ- 
ἀδπηγηοᾶ εἰ Ἰοδδὶ ὈΥ 8116 Πς6.---ἸἾ  οτ. 40. 5. ΒΟΗΜΠ): 
ΤῸ ἴβ νῖβθ οοπά οί ποῖ ἰὸ ὀρροϑα ἐμ δυίμουί θα, 
δαΐ ἰο Ὀ6 ρ»͵οαβϑοὰ σῖι (πον πτογὰθ δηα ποσΐχη, 80 
Ἰοηρ δ οὐδ πογὰ δηᾶ οοῃβοίθηοθ ρϑγιῖί.--- 
γοτα. 42-44. 38. ΒΟΗΜΡ: Ηδ στῇῆὸ [88 ὃ Ἐροι 
ΘΟμβοΐθῃοα 8 ποὶ δἰγαϊ οὐ οὐδ ͵υάδρτηοηὶ, δομη 
11. 21. Τὸ Ρυβὴ )υβίάοθ ἴο δχίγοηθθ 'ἰβ οἴὔδῃ ἰο 
ἄο {Π6 στοδίθαὶς ἰη)08.106.---[ΒΟΟΤῪ : ὙΠόοθο ὙΠῸ 
86 ἱπάυϊροηλ ἰο (ΠΟΙ ΟὟ δ':ὴ8 8ΓΘ ΘΥΒΠΥ 
ΒΟΥΘΓΘ ἴῃ δηϊδαγοσίϊηρ ΟἹ ἐπ6 βἷῃβ οἱ οἰ 6ΓῈ : 
δηἀ δυοῖ 88 πιοδὶ ἀϊδτοραγὰ 048 δι ΠΟΥ Υ δΔΓΘ 
τηοβί ᾿πηρϑίϊοηί ἤθη {Π6ῚΓ ΟΥΤΏ ΟΟΙΙΏ8ΠἋΒ ΔΡΡΘΑΥ 
ἴο Ὀ6 εχ ῃϊρὰ.--ΤῊ.] 

γοετβ. 1-16. Τῆε δεϊψευὶ ἱνΐ οἱ Οοὔἶ ὁ δοίανοτα 
ἰηκὶ [86 οῃοιηΐοθ οὗ δ᾽ Κιηράοιῃ: 1) 1 

οοηΐδιβ μοὶ τὶ βο8 ἢ δηα Ὀ]οοά, Ὀὰϊ τηᾶῖκοθ 186 
Ὀοϊάοαί νοηΐτσοβ δίομθ πιὰ 1186 οὐ (γοτβ. 1-9). 
4) Τὶ βσίη κα ποῖ ὉδοκΚ Ὀοίοσο (86 "Ὡ- 
συ] ἶο6. δηᾶ ροσὶ]ϊα (νοσβ. 1- 6). 8) 10 Βυμῦὶ 
ἰθδνθθ βιιοοθϑϑ ἴο {πὸ 1,ογὰ (νο:. 6, “ »εγλαρκ,᾽" εἰς.). 
4) ἴὰ ὑστιδίδ δ]οῆθ ἰῇ Οὐδ δα ὔπμοαβ τυ δβοαυὶ 

ἰο πυηδη πιΐκιιὶ (νον. 6, “ἸΏ οΤο ἰδ... . ἴο 
{η6 1,οτὰ,᾽ εἰε.). δ) τ τλϑγῖκβ ἐῃ6 εἰμηβ ἔγοτλ (89 
Ιοτὰ, Ὁ. συ ο δ Ὀδοοσαοθ οοσίδιῃ οὗ 118 δυοοθαθ 
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(νετα. 7-12). 6) Τὶ μαΐπβ, Ὺ αοα᾽ δ ΒεοΙρ, ἃ ρἷὶο- 
τίουβ υἱοίουν (νϑῦβ. 139-18). 

ψ ετβ. 16-28. ΤΆς 1 οτὰ λεὶρα Ἠϊΐ ἡπ ἰδὲ 
οὐπῆιοί ἀραϊηπϑδί ἰλεὶν ἐπεπιῖεβ, ἴθ ἰῃδὶ 1) Ηδς Ββυά- 
ἀΘΩΪΥ δηα ὑποχροοίθαϊῃ ἀοίοαϊβ ἱῃθτὰ ἀροη μ16- 
ἄδῃ μϑίῃβ δῃὰ ἴῃ ἃ ΟΠ ἀΘΓΙΙΙ ΤΒΏΠΟΥ (γογ. 16- 
19); 2) Ηδς Ὀγίπρβ {μοὶγ Θῃθηλθα ἰηἰο οομδιβίοη | η4] 
δηα οϑυδο8 ἵβοῖὰ ἴ0 ππστῃ ὑπο ῖῦ ἩΘΆΡΟΠΒ δρβὶπεί 
ΘΔ οἢ οἶμοῦ (νον. 20) : 8) ΤῊ ἴογοθβ οἵ Η]8β ρϑθορὶβ 
{πὶ Πδά νἱοϊ θὰ Ηδθ γσϑβουθβ δρζαὶῃ δῃὰ ἸΘΤΕΝ 
{ποτὰ ὕ8οκ ἴο ΗΒ 846 (νοσ, 21), δηᾷ 4) {86 ἀΐο- 
Βοαγίθηθα δῃὰ ἀοβραίτίηρ Ηδ οΟ]]οοίθ ἀρβίῃ ἴο 
Η!5 μοί, ἰο Ὀ6 Ῥαγίδκοσβ 'ἰη Η8β υἱούοσγ. 

γοετβ. 24-46. Τῆε (οἰϊν “Γ ἰδλοδὲ ὧἦο ἰεἰ ἰλοπιϑοῖυεβ 
δὲ τυ ὃν οαγπαὶ τοραὶ: 1) ΤΉΘΥ δτὸ 1ποὰρ Ό] 668 
δηα ΟΥ̓́ΘΙ- αν ἴῃ {Π6ὶ} τοβοϊυἱοηβ᾽ 2) ΤΉΘΥ 816 
πῃ ϊηἰο Πσοηΐ δπμὰ οὺγ ἴῃ (Π6 Τ6Δ}8 ἴογ {Π6}Ὑ αἶγα; 
ἢ ἘΔΠΠ Ωρ ἢ6618 ΟΥ̓ΟΓ ποδά (ΠΟῪ τῖθ8 {ἢ 6 ρῸ8] : 
4) 1,κὰ Δβίσαυ, [Π6Ὺ ΟΔΥΓΥῪ ΔΎΘΥ Ὑ18 [Π 6 ἰπΐο 
ΘΕΓΙῸΓ 8Π6 β'η {Π6 Το ὙὍᾷ0 8.6 πάθον ἐποῖν ἐπΗ{- 
Θηο6; δ) 116 ἴπ βε ϑοοκίηρ δηὰ βο] π!}]} 
βίσὶ υἱηρ δῆοσ τερυίϊδίίοη Ὀοΐίοσγο Οαοα πᾶ 
Κτὸρν 186} τουδὶ Ὀείοσε ἀοα δὰ τϑ Ὀ6 ραΐ ἴο 
881,16. 
γο. 858-46. Τὴε οχλοτγίαἰίοπ, 1,εἰ τι ἄγαῖυ πιδαν 

λεέδον υπίο αοά. 1) ὮΕΘγοοη ᾿ς τεβίβ. (α) Οπ 
{Π6 ὨΘδτπ ΘΒ οἵ αΟοα ἰο 5: (δ) οἢ οὔγν ἀμ ἴῃ 4]} 
ΤΗΪηρΒ ἰο ρ͵δοθ ουγβοὶ γοα Ὀοίοσε οὐδ ἴδοο. 2) 
ὙΜΒδὶ 1 αὐπιδ αἰ. (α) ΤὮ οἷοδγ Κπον]οάρο οἵ (86 
Μ11 οὗ Οοα ; (ὁ) ἴπ6 σοηδοϊουβῃθβθ δηὰ σηδηϊοϑίδ- 
οι οὗ οὺν οτγῃ βίη Ὀδίοσο ἴμ6 1ογὰ. 

γεν. 37. Οοα᾽ 8 κἰΐσηιοο λεπτὰ φιεδίον, Ηΐπι ὦ 
αἶδϑο απ απδιῦεῦ, ΜἰΟἢ 1) 6818 08 ἴο Θαγηραὶ β6]}- 
ΟΧδι ἰδ. οη, ἰἢ ΟΥΩΘΣΥ ἰο αἰἴβοουοσ ἰο τ 186 ἷπ|- 
Ῥυγθ στουηαᾶ ἴῃ οὔγ πρασί, ἔοπλ ἩΒΊΟΝ (86 4υθ86- 
ἄοῃ Ῥγοσθϑᾶβ, δῃὰ 2) σϑυβεβ υὉ5 0 τρδσῖ (μ6 ἀϊ- 
Υἱὴο ἀοἸΑΥ͂ 88 0 (δεῖ ψ810]1} τὸ ἀθεῖσθ ἴῃ 8 οδι- 

ὙΔΥ. 
γον 4δ. Ῥγῆλδη ἐδ ἰλε 8 πυὐοῖοε Οο(δε νοϊρεῦ 

1) Ὑ πρὰ ἰΐ 18 δὴ δοδο οἵ ἰμδὶ ποἢ αοὐ Ὀγ Ηἱΐδ 
ποτὰ δηὰ Ηἱβ ἀθϑάβ οἵ στϑοθ ἢδ88 βροόΐίϑῃ ἰηΐο ἴΠ0 
Ποδγὶ δῃα σοῃβοΐθποο οὗ (πΠ6 ὑρϑθόρὶθ. 2) Πα ἴἰ 
18 8 οοπίτασιείϊοπ ἴο {αὶ ΒΊΟΝ ΟἸ ΘΑ ΟΡΡοΒβϑδ ἰ}6 
πογὰ δηὰ ποσκ οἵ σοἀ. 

γογα. 24-45. λήνδιιδε οὐ ἰδέ παπιε οἵ Θοα τπ ἰδὲ 
βεγυΐϊοο οἵ ἡ ὅν: 1) Βγ 14]6 βιυρδγίηρ ἢ οὐοῦ- 
Ἠιδβίν σϑβοϊ υἱΐοηβ. 2) ΒΥ ἱπιρθηϊίθηὶ ᾿ῃγοοδοη 
οἵ ἀϊνίπθ Β6ΙΡ ἴὰ μοὶ - ψ θὰ υπάογίδκίηρθ. 8) ΒΥ 
2681 ἰπ {86 ἢδι1η6 οἵ {πΠ6 1, ογὰ δραϊηβίὶ οἰμο Ρθο- 
ῬΙο᾽5. εἷπβ, τ ὴ1}6 ᾿σπιουηρ δὰ ΘΟΠ ΘΔ ρ ΟὨΟ᾽β 
ΟΥΤΙ. 

ΟΗΑΡ. ΧΙΝ. 2. ΠΙΒΒΕΣΗΟΡΕ : Τῆς ἐἴπιε δεξισεξη 
ἐλε δἰιπιδίϊπο απὰ ἰλε αἱ. Ὕε5οο, 1) ον Οοὐ᾽β 
ποηάτγουβ (ΑἸ Π ]οα5 ἀσῖγοβ 3.40] ποΐ ἴο βῆ δπιο δὲ 
ΗΪ8 ὉΠ 6] ἑοῖς, Ὀπὲ ΟὨΪΥ ἴο σλγΏδ] 268] ; 2) Ηον δὲ 
ὙΠΒΉ6Θ ἴο ΒΌΡΡΙΥ 6 Βα! ἴ8]ῖ απὶ οὗ ὑβογοιρῃ 
Τορθηίδηοο ὈΥ͂ ουϊναγαὰ βογυϊο οὗ Οοά; 8) Ηον 
{πογοίοσο (πς6 ἔσο. στδοίουβ 16 δῃὰ ΠοΙρ οἵ 
αοά Ἰοὰ ποὶ ἴο ὑργῖρης δοιϊοη Ὀαὲ ἰὼ ϑοϑουτίϊν. 
[Το (8]] οὗ β'δ] τοδυ 6 {Ὁ}}Υ δηὰ ἱπρίτυοιί νεἶγ 
ἰχδορὰ ὃγ [86 ΠΕΡ οὔ “ἩΗϊδβίονῖοδὶ δῃηὰ ΤὨΏΘΟΪΟρΊ- 
98], Νοβ. 8 δηὰ ὃ.--ΤῈ.] 

ΞΕΟΟΝῸ ΘΕΟΤΊΟΝ. 

ΦΠ6 τολθοϊίοι οὗ 858} ἴοσ Βα ἀϊδβοῦοᾶϊθηοὁ9 1π τ86 Ατηδ]οἷεῖῖθ τὰς. 

ΟἩΑΡΤΕΒ ΧΥ͂. 1-9δ. 

1. ΒΚΆΧΟΕΙ, αἷβο [ἀπά δι] βαϊὰ πηίο ὅδ], ΤῊο Τοοσὰ [936 μόν} βοηΐ τὴθ [0 
δηοΐηἑ (Π 66 ἐο δά [οηι. ἰο 067 Κίηρ ΟΥ̓ΘΥ Ηἷβ Ῥθορ]β,} οὐδὺ [8Γ86] ; ποῖ ἱπογοίοτο [πὰ 

2 ΠΟ] Βοασκοη (που υπΐο (86 νοῖοθ οὐὗἔἁἩ [80 πογαβ᾽ οὔ 86 Τοτὰ [Φόβον]. ΤῆυΒ 
βδῖ ἢ (6 [ογὰ [δομονδῈ] οὗὨ μοϑίβ, ἴ σοιμθία θοῦ [ἢ ν6 ΘΟ ΘΓ θα Ἶ [μδὐ π οὶ [π}14] 
Ἀπιδ] οἷς ἀϊὰ ἴο , ΒΟῊῪ Β9 Ἰδαἰά ταὶῖϊ ἴον [π| μδίοο] Εἶτα ἴῃ [86 ὙΔΥ, τ Βθα 80 

ΤΈΧΤΟΌΑΙ, ΑΝῸ ΟΘΟΕΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

1 [γοσ. 1. Οσοω θὰ 1π βορέ. (ὕδὲ., ποὲ Α19χ.); βγγ. [85 “ [β5τϑϑὶ 8. Ῥϑορὶϑ," τδΠῸ σα]. δὰ ϑόσηθ ἈΙ͂ΞΒΒ. μδγὸ 

“6 ῬϑΟρὶΘ 15τ80]." ὙΠ656 ΤΥ Ὀ6 ἴγοθθ γϑῃἀθσίη β8, ΟΥ Ων Ροίηΐ ἰο αἰ δογοηὺ ἱοχίβ.--- ΤῈ. 

8 [νογ. 1. γγαδηίίης ἴη γα ϊ., Βορί., δηὰ σα] ς. δὰ Ῥοσῆδρα ἴῃ ΑσδΌ. (ποῦ ρ ἢ ΑΤ. ἪΡ 6 τοῖος 2 Ἵ ἰμ δῇ ἪΡλ 

ὙΠ6 ΗΘ. ἰβ ποέ ἰο ὈΘ τορβασγάϑα 88 ἃ ἰδίοσ ἰπβοσγίϊοῃ ἰο δυοίὰ δῇ δηϊῃγορουηοσρ ΐδυι “ γυοίοϑ οὗ Οοα" (πὲ ἰὴ Ταγᾷ. 

ἢδ5 “(6 ποσὰ οἵ ἐδ βαγίηρ οὔ 7 ῃουδὴ "") Ὀαὲ ΒΙΤΩΡΙΥ 885 ἃ [11] ὀχ ργϑδδίου (θ ΏΡ. Γ᾽ ὧγ9 υόσβ. 30, 238 οἵ ἐμὲβ 6}... 

Το Ηοῦ. νὰ ἰ5 Θαυἰναϊοηΐ ἰο “ πογὰ " (45 1 Ασδῦ.) ἢ ἢ! Ῥῇ Γαδ “ ΘΑΓ (ἢ γοΐοθ, ΟὟΘΥ ἔῃ γοΐοϑ οὗ ΦΖοβουδὴ.".-- ΤᾺ] 

8 [γοσ. 2. Τὴο πογὰ (Ρ9) ΤΑΘΔῺ 8 “ υἱδῖς,"" “ ἰπϑροοὶ," “ΩΣ ἐὴθ πηὰ οὐ," Μοὶ. γοοδηδωί, Α4ᾳ. ἐποσκεψάμην. 

ΟΥΠΟΓΒ γθηθσ (Ἰτργοροσὶ Υ) “ νι] ρυιπ 8}.,᾽" δοὸ Βορί. ἐκδικήσω. Βοτὶ. Β[Ὸ. ιοὐξξ λοίνιϑμελοι, 6 ]οιίο αληᾶδη, ΟΘΑΘΏ. 
(ΤΆεϑ. 8. ἦν τὴς ἀππβοζιοα " ῬαπΙδΕ ἐπ χίρίες αὐ ἐδο Τα [ΣΘ 8680 ἀοθϑ ῃοὲ δοοοσζὰ 80 ἯΘ]1 τὶν ἐδο (]Πονίης 
γΟΓΒ6.--' 

4 [γσ. 2. Ὁ: πιὰ ἢ) “ ἴο ϑοὲ οῃϑϑ βοὶζ δχαίηλι." [ἿἋ0 ἐπ δουγοϑροῃπάϊηρβ ραδβαρὸ ἰη Ὥθαϊ. (χχΥ. 11-19) [20 

ποτὰ ΠΡ [8 Ὁκοὰ “ἰὸ ξὸ (ο ταϑϑὲ" ἐπ μοδεῖ]θ ϑθηβο, διὰ ἐξ ἰδ λβἀ θὰ “ουὲ οἿ᾽ ΤΏ τοδι-υδγὰ," ὙΒΙΘὮ Ῥόσθδρ ἴω 

Ῥασγὶ δυρκοδίϑα ἐπ τοπάοσίηρ οἵ πα. Α.Υ͂., πο ἢ [6 οι! ἃ ΟὨΪΥ ΒΘΣΘ, Θοιαρ. ὅος. ἰχ. 1 (8. ΤῸθ Τασῃᾷ., ΒΟΥ͂ΘΥΟΣ, 

.28 “Ἰδίὰ νυαίὲ " (52) δηὰ Κ5..ΧΓ. δηὰ Ασϑδῦ. οὔιἱὶ.--- Τὰ.) 
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8 οδαθ ὑρ ἴτοῃῃ! Εργρί. ΝΟΥ μὸ δπᾶ βηῖο Αὐηδ] εἷς, ἀπὰ υὐΐου] Υ ἀοϑίτογὅ 411 {Πδὲ 
ΓΒΘΥ͂ δ Υ6, δπα Βρδσγθ ὑδϑηὶ ποΐ, Ὀθυϊ 814 0 Ὀοΐμ τδη δηὰ πογηδη, ἰηΐδηῦ δηὰ βυοκ]ῃρ, 
ΟΣ δηα βῇῆθβρ, οσδπι6ὶ 86 888. 

4ὯἭ4 Αμὰ ὅδ8υ] ρβίβογοα [βυτηπιοῃθα] (86 ῬϑΟρ]6 ἱοψϑίμοῦ [οπι. ἰοχοί 6}, 8η4 πιπι- 
Ὀογοα ἰμϑ ἴῃ Τε]δίη,} ἵπτὸ δυπάγοα {πουβαπα Ἰοοίμμθῃ, δηά ἰδ ὑἱπουβαηά τηθὴ οὗ 

δ Φυάδῃ. Απά 580] οϑπ)θ ἰο ἃ [{86] ΟἸΤΥ̓ οὗ Ατηδ]θῖ, δῃὰ Ἰδίἃ νυ ἴῃ [86 ν4]]6γ.᾿}Ὁ 
6 Αμὰ 841] βαϊὰ υπίο ἴμ6 Κοπίίε, ὅο, ἀορασί, χοί γοὺ ἀονῃ ἴγοτη δηιοηρ [86 Απλᾶ- 

Ἰοἰκ᾽ύοϑ, Ἰοϑὲ 1 ἀθβίγου γοὺ σΠ ἰμοπὶ; [ῸΓ γ0 βῃονθα ΚΙ Π688 ἴο 8}} {Π6 ΟὨΠ]άγθη οὗ 
1δγδ6], ἤθη ΠΟΥ͂ ΟΔΙῺΘ ὑρ ουΐ οὗ Εχγρί. 80 [πα] ἰμθ οι ίοβ'" ἀρρατίθα ἔγομη 

 διαοηρ ἴ86 Απιαὶοκίίοα, Απά Κΐδυ] βπιοίο ἴῃ Απμδ)οκίύοβ ἔγοπι ΗἩδυν} δὴ ὑπό [85] 
8 ποὺ σομηοθϑὶ ἴο βδυγ, {μδὺ 18 ΟΥ̓́Θ ἀρδίηβὺ ῬΘΥΡῦ. Απά Βο ἰοοἷὶς Αγαρ [86 Κίηρ οὗ 

[Π0 Α π186 Κ1068 Αἰΐνο, δα αἱίογ]γ ἀρεξυγοί 811 [ἢ ῬΘΟΡΙ6 [8}} [ῃ6 ῬΘΟρ]Θ 6 υἱΐοῦ!ῦ 
9 ἀοβίσογοα] πιι 186 οᾶρο οὗ (0 βοτὰ. Βυΐ [πα] δὶ δηὰ {Π0 ρϑορὶθ ϑραγεᾶ 

Αγαγ, δηα [Π6 Ὀοϑῖ οὗἉ ἰῃ9 Βμ6ορ διὰ οὗ [89 οχσϑῃ δηὰ οὗ {1:16 [8 ΠΠ}ὴὩρ8 [ββοοπάγαδίβ], "ὃ 
δα [86 ἰδι08, δηἀ 41} (μδ΄ γὰ8 ροοά, δῃὰ που] ποῖ ΚΟΥ ἀφΒΙΤΟΥ͂ ἴθ ; Ἀαυΐ 
ονουυιίηρ ἐμ γἃ8 νἹ 6 δῃα τοΐυβο, ἰμδὺ {Π6Υ ἀοσίτογοα υὐου]γ. 

10 Τρ οδηιϊθ ἔμο ψοσγὰ οὗ (6 τά [Απὰ [86 ποτὰ οὗ Φοβονδὰ οϑιμδ6] υηΐο β'δπιοὶ, 
11 Τὸ τορϑηΐθί τὴθ ἴμδὲ 1 δγθ βοὺῦ ᾧἃρ [π|846] 3'.δῃ] ἐο δα [οπι. ἰο Ὀ6] Κίηρ ; ἴὉΓ Ὧθ 18 

ταγηθα Ὀδοῖς ἔγοπῃ [Ὁ] οσίηρ᾽ πιθ, δη ἃ ἢδίἢ ποῦ ρου ουτηθα ΤΥ Θομμηδηἀπηθηίβ. Αμὰ 
12. 10 ρστίονϑα ὁ Βαπιυθ] ; δηὰ 6 οτὶϑα υπίο (6 1,οτὰ [76βονδμὴ 811 εἰσι, Αμὰ σψθὰ 

[οπι. 67 δια 6] ΤΟβ6 θαυ γ'δ ἴο τηϑοῦ σ'δὰ] ἴῃ {Π6 τηοσγηΐηρ, [1η8. 8847 10 τγ88 ἰο] ἃ 
β'δταυ οὶ, 5 βαγίηρ, 538} οδπλθ ἴο Οδγπιθὶ, δα Ὀθμο]ά, ἢ βοὺ ᾽ΐπὰ ὉΡ 8 ρῖἴδοα [τποηιϊ- 

18 τοϑη ]} δηα 8 σοῦθ δουΐ, δΔηα ραϑβθά οἡ [ουὐϑυ], δπὰ ροῃθ ἀονγῃ ἴο ἐδυν: Απάὰ 
ΒΘαι.6] σϑηλο ἰο ὅδυ],,}5 δηα 56] βα] ἃ υπΐο πἷπι, Β]οβθοά Ὀ6 ποὺ οὗἩ (δ9 [τὰ [{9- 

14 Ἠονδῃ];  ἢδνθ ρουξογπιϑά (86 οοιημηδηστηθηῖ οὗ ἐπ6 γα [Φομον8 8]. Απα 88- 
ΤΩ06] 8816,  Βαὲὶ πιραποίδ, ἴμοη [μὰ ψἢδὶ 18] {π|8 ὈΠ]Θαι Ωρ; οὗἩἨ [πο [οπι. {π6᾽9] βΒῆθερ 

15 ἴπ τλΐηθ Θ818, δῃά {80 Ἰἰοσίηρ οὗἨ ἰμ6 [οὁπι. {π6᾿2] οχϑῃ σοι 1 Βοαυῦ Απα 86} 
β8 14, ΤΠ οΥ ἤάνο Ὀτουχθῦ (θὰ ἤτοι [86 Απηδθκιῦοβ ; [ὉΓ {86 ΡΘΟΡ]Ὸ βραγοὰ 86 

δ [Τογ. 8. δορί. : “" ΠοΒΈΡΟΥ Βΐτη δηὰ 411} Πἷ6," τΒίοὮ [5 Ῥγοήουγϑοὰ Ὁγ ΟΠ δῦδο, ΤΏ6 Οτϑοὶς ἰοχὲ δοηΐαίη ἃ 
ἀπρϊ]οῖ, δηὰ τῃὴ0 ΝνῸ]ρ. αὐ ἀ5 “ οἱ ποη οοπομρίδοαβ ἐς τόδ ἐρέδις αἰϊφυϊα." ὍΠο “ υὐνο σεῦ "ἢ π]Οἢ Ἐα. Α. Υ. νον τ ἤοΓΘ 
θη ρίονθ ἰῃ τοηάθγίηρ ἰἢ9 ψογὰ ὉΠ [8 5 ροοὰ δὴ: οχργϑδϑίοῃ οὔ δ ἰάθβ, ῬϑυὮδΡβ, δ 8 δυδίϊαὉ]θ. 866 ἰσϑῶϑ- 
Ιδὲογ᾽ β ποῖο ἰΏ ἰὴ ὈΟᾺΥ οἵ (ἢ τοτῖς.---ΤῊ.] 

4 [Μογ. 4. βορί. “ΟΣ 4] (800 Εγάτηδηη), Κθγυ. Τοίονο οὐ Τείοψα, Ατϑῦ. Ταιοίΐϊα. ΟΠ α]ἃ., ψαΐ. δορὰ οἰπόγα ἤδνθ 
ἀκοὴ ἰῃ6 ψοΤὰ 868 δρροϑὶ δεΐνο; Οδα]ὰ.: “"ΌΥ Ῥϑβοῇαὶ ᾿δγὴ Ὀ5," οὐ νν ΐοἢ ΒδΡηΐ (Βγοϊπδυρε ΒΒ ὑγα: δ] αἰ 00) βανα: 
“Βοι]ὶ ἰο]ὰ ΘΥΘΟΓΙΥ͂ τηδῃ ἴο ἰ6κο 8 ἰδτιὺ ἔσο ἢ ΤΟΥΔΪ βοοῖΐτθ, 8δη6] (Π6η ἢ6 ὨσΤΩΡογοα ἔδο ᾿δπὴ θα, δἰ ησο ἰδ 5 Τότ α- 
θη (692. χυΐἱ. 10, αἰ.) ἕο ἀμ [Ὧ6 [ϑγρ 6} 1008 ;" ΑὨΟΏγΤτΩΟΙ 5 ΟΥΘΘΙς γοσϑίου (ἰῃ ἐπ ΗΘ Χδρ Δ) ἅρμασιν ἴῸΣ ἄρνασιν; 
γαϊρ.: αρηο8.---ΤῊ.] 

ΘΓ. 4, “Τ0 15 βίγβηρο ἴῃδέ πᾶ δὴ ΤΌΣΤΩΒ ΟἿΪΥ ἐπο ὑπϑηςν- ταὶ ραγὶ οὐ 88 δΓΙΏΥ, δῃα ἐπαὲ "(οοϊτηθη ̓  δηά 
“ΤΩΘ. οὗ Φυ60Δἢ ᾿ δίαπα ορροδοὰ ἴο ὁ δῃοίῃον ᾽" (Ἷ611η.). βυγυ. : “ἔνγο υηάγοα ἐπουθαῃὰ (οοἴτηοῃ, δηὰ ἴθ} ἐποιι- 
βαιδλὰ σ᾿ ἐπ τυθῃ οὗ “1084. ΤΏο ἰοχὲ 5 Ὡοὲ αἴθ δγ.--ΤῈ. 

δ [ΨΝον. ὅ. Το ἀσβηϊθ Ατί. [5 Ὀοίΐοσ, δίηοϑ ἰδ ψγαδ σοτὶδ τὰ {ῃ9 ῬΤΙΠΟΙραὶ Β1Ό]Υν, ἢ 9 ΘΟ ΥῚ ΕἸ οὔ ΑἸη4]9- 
κιίθα. Ῥόγῆδρα ἰδ νγ85 041108 [Σ᾿ τα] (ΒίΌ. Οοτητω.). βορί. ἢδ8 “ οἰεἶ65,2 ἀπὰ 80 Φόοβορῆυ (ΒἰΌ. Οοτμλ.).--- ΤῈ. 

9 [ΨΝογ. δ. Ου τῃ8 ΗδθΌ. γογῦ-ζοττ 5οο ΕΓ 8ΠΏ.-- ΤῈ. 
10 ΓΥΤΟΥ. ὅδ. ΤῊΘ Ὀθὰ οὔ τψίηίοσο ΟΥΓϑΐ, ΟΥ, ἃ ταν ηθ ἱΠτου ἢ ἩΠίσἢ βονβ 8 ὈΓΟΟΙ οὐ ἰοστοηξ; ΑἸ. .αν.--Τα. 
11: ἴγοσ. 6. Οἢ δοδοοπῃξ οὔ [89 ΔΌΒθῃοϑ οἵ ἐδο Ατῇ, ἰὴ ἐμ Ηθὺ. ΘΙ] Πδιιθθὴ ῬΓΟΡΟΒΘΒ ἰο τοδά ΙῬ (85 ἴῃ Νυτϊη. 

ΣΧχίν. 22; συάκ. ἱν. 11).-- Τὰ. 
" [σ. Ἴ. ΤΏΘ βϑῆοσαὶ αἀἰγϑούίοι ἰ8 619 μίγϑῃ, 88 1η 6}. ΧΧΥ͂. 18 (ὙΠΟ ΤῸ, ΔΡΡΑΡΘΏΪΥ, [Ὁ ὭΣ νὸ τησϑί τοδὰ 

Ἢσ)..-τὰ. 
ὦ ΓὙων} 9. ΟἿ ἐδ ΤΌΤΤΩΒ ΟἹ ἐπ||8 γ0Γ86 800 Εἰγάτοδπη, Κορέ. : “ἐδ ρμοοὰ οἴ [ἢ δοοῖτα δηὰ οὗ ἔπ6 Βογάβ βηὰ οὗ 

ἐμ οοίδὈ 168 (Ὁ.2979.2) δια οὔ ἐμο γἱπϑβ (Ὁ .,2)." ΒῸν Ὁ (Επᾳ. Α. Υ. “(41 05}᾽ ΨΚ. ἢδ8. υεδέΐδιι8, ρθτ- 
ἘΣ ἰωνε ε φι .ο 

᾿δρΡ6 τοδϊῃς Ὁ Ὁ52.. ογὐ (ΒΙ[Ὁ. Οογτα.). Ὁ). ΘΙ] ΠΘΌ5ΘΕ ἸΣΒΏΚΡΟΒΘΒ ἢ 9 χ}" ἕγοσῃ ἐἢθ ἰουτγίῃ ποχζὰ ἰο [89 (ηἰγτὰ 
ππὸς τ 

δια ΥΟΉ6Γ8: “ ἐῆθ Ὀοδὲ οὗ ἐἢ 9 ΒΠΘΕΡ Βηα ΟΣΘΏ, (9 δὲ δηὰ νο]]-ἰοα διἰπη 815." Α6 {ὴ9 ἑοχὺ δίδη 5 {πο ἑπτὰ τορὰ 
6 

ΒΟΎΦΥΘΣ, ἰο ΘδΙΔΌ] 50} {Π 9 5020 “ Ἦ885 ΓΥ Ὁ 1Π96 τηοϑὲ ἔδυ σα ]6 Βα ᾳ6, α6Ώ. χἷγν. δ, 8 οὐ ἀΘοἰαίγο, δηα, ἰηἀοοά, 
Βατωσθὶ Ὦθτο ὑγ88 8ἢ , ῦ τΔΒ οἰἵπον τὶ τῃ 886] (σι ἰοἢ [8 ᾿σ ργΟΌΘΌ]ο), 

156 Υόοσ. 12. ῬΡγσϑρηδηΐ δοῃδίγι οι οι Τ0Γ “τοῦθ ὮΡ δηὰ τγοηὶ ἰο τηϑοί 84}. βύοι σομδιγαοιί δ ἈΓΘ δοΙ Ὁ ἴῃ 

τα γος 12, ΤΉ δορί. 6’ ὈΔῈΥ ἐγβηθροδοα ὑδ6 Ὠδπιο8 βαιηιθὶ δῃὰ 841).--- ΤᾺ. 
ΘΓ. 12, “1 οἸΘΑΣΙΥ ἈΘΙΘ “ΤΩΟΠΌΤΘΏ(." [85 τοϊδιίίοη ἰο Ὕ' “ Ὠδηὰ " δυὰ 18 ΟΥ̓Κ Π4] δύϑσῃ δῦο ῃοΐ ΚΌΟΝΤΏ. 

Ὑ 

] 
18 [οςσ. 18, δορὶ. ἰπβογίβ: “δηᾷ ἢθ νὲ8 Οὔ θσίηβ δδουί 605," ἐπουκχῇ ἰΐ 18 Οἶθδσ ἤγοταῃι ἐδ παγτδαίίγο ἰμδὲ βδαιωυοὶ 

Ἡδὰ ποῖ β6ϑῃ ἐδ Δ [τη815, γογ. 14 μήν τὐ πεν 
39 (Υοσ, 14, ΤῊο ΗϑθΌ. Ατί. [8 Βϑγο Ὀθέϊοσς οὔ θὰ ἰῃ ἘΏρ.-- Τὰ.) 
80 [ὸσ. 16. βορί.: 1..-.--ΤᾺ.] 



204 ΤΗΕ ΕἸΒΞΤ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΑΜΠΕΙ, 

Ὀθεδβύ οὗ (π6 διθθρ δηὰ οὗ (86 ὀχϑὴ ἰο ββοσίβοβ απο (89 Γοτὰ [96Βόον8}}} (ὰγ Οαοά ; 
16 δῃὰ ἰδ6 τεϑὶ ψγοΐ αν αἱΐου]ν δεβίσογοα. Τθὴ [Αη4] βδπιθὶ βαϊὰ υηΐο 88], 

ΠΥ: δηά 1 ν1}} (611 (860 ψῃδὺ {πὸ τὰ [Φοιονα }}] δ βαϊὰ ἴο πιὸ {δὶβ πὶρδί. 
Αμὰ Β6 β8:α υπΐο Ὠΐπι, σ8Υ οη. 

17 Απὰ ὅδιμμεὶ βαϊὰ, Ἷ Ββοπ [Τβουὺρἢ]}Ἐ (που τυαδέ 11{{]6 ἴῃ (ἷπθ οσσῃ δἰ, τοαδί ἴΒοὰ 
ποῦ ππαᾶδ (6 Βοδα οὗ [86 {1068 οὗ [8γϑοὶ], δῃὰ ἰῃ6 1ωτὰ [Φοθονδ} δηοϊηϊθαά ἐπ 66 

18 Κίηρ οὐ ὺ βγϑοὶ ἢ Απά {86 1ωογὰ [96 μόνδ8}}} βοηΐ [8.66 ΟὨ ἃ ἸΟΓΏΘΥ [π8Υ7], Δη6 5814, 
Θο δῃά υἱύοε!Υ ἀοδίγοΟΥ {86 βἰπῆθῖθ [ῃ6 Α πιΔ] εἰκίνοβ, δὰ ἔρηϊ ἀρδὶ δῦ ὑμοπὶ ὑη01] 

19 (86 0ὺ ὃ6 σοπβυτηοα. ἘΝΒοΓγοίογο, ἔμθη, ἀϊάβι του ποῖ ΟΌΘΥ (86 νοΐοϑ οὗ ἰο [τά 
[9οΒονδ 1, Ὀυὶ ἀϊάδὲ ΝΥ ὑροῦ [6 βροὶ], δῃα ἀἰάδβὲ ουὐἹὶ ἴῃ (Π0 εἰρμὲ οὔ {8 1ογὰ [96- 

20 Βονδῃ)7} Αμὰά 880] βαίᾳ αηῖο βδπλυοὶ, Ὑ 65 [οπ|. γ68] 1 παν ορογθὰ ἴπ6 γοΐθθ 
οὔτ8ο [υγὰ [Φοβονδῃ]", ἀμ Βανὸ ροῃϑ 16 ὙΔΥ Ὑδιοῦ {80 Τοτὰ [96 θον8}}} βοΐ 

; Τη6, 8ηαἃ παγνο Ὀγουρθῦ Αγραρ (Π6 Κίπρ οὗ Ατηδ]οίς, δπὰ [͵πδ. (86 ΑἸπ8] οἰ ίοβ 1] αν 
21 υἱὐΐου]ν ἀοβιογοα ὑπο Απλδίθκιὶύθθ [οὁηι. {πΠ0 Απ 8] 6 Κἰῖ68]. Βυὶ [54] (86 ρθορὶθ 

ἴΟΟΚ οὗἨ 16 Βρ01]}, ΒΏ60Ρ δῃὰ οσχϑῃ, {δο ομϊοῦ οὗἨἩ {86 {πϊηρθ τ ἢ ἢ δου] ἤᾶνα Ὀθθα 
αὐίογὶν ἀοοιγογοα [[Ὠϊηρβ ἀονοίεα ἴο ἀοειγιοίίου (οΥ, θΘΠ66)]7 ἴο ββουίῆσο υπίο [ῃ6 

22 Τ,ογὰ [Φοθονδ] ἔῃ αοἀ ἴπ ΟἾρ4]. Απὰ ϑβδμιλοὶ βαϊὰ, Ηδίὰ {μ6 1οτὰ [9Φ6Βόον8}] 
88 ἰήίλων ἀρ] ρδὺ τὰ Ὀυγη-οθγίηρβ δῃα βϑουίβοθθ 88 'ἴπ ορουίηρ ἴΠ6 νοῖοο οὗ 86 τὰ 
[Φ6μόονδ)} ἢ Β6Βο]ά, ἴο ΟὈΘΥ͂ 'ἰβ θαίΐοῦ ἰδῇ βδογῆςθ, δηα ἰο Βϑάγκοα ἰμδὴ {86 δι 

29 οὗ τϑῖηβ. ΕὟὉΓ τϑὈ}]] 10} 18 αϑ (6 δα οὗ πὶυοβογαῖ, δηα βίυ ὈΡΟΓΠΏ 668 ͵ β αΔ Ἰοΐαυ Υ 
δηα ΙΔοἸ]αίτΥ [ΕῸτ [86 βίῃ οὗ πιο μογδῆ 18 το] θη, δὰ 1ἸΔο] δ γΥ (οσ 140]8) δῃα ἴογα- 
ῬΒΐπὶ 18 βία ὈΟΓΠ 688]. Βοσδυδο ἐμοῦ παϑὶ το)θοϊθα {Π6 πογὰ οὗ πὸ [ωοτὰ [968ο- 
γ8}}}, μΒ6 Βαίῃ αἷβο [οπι. 8180] γοὐθοίβα {Πθ6 ἔγομι Ὀοΐμρ Κίηρ. 

24 Αμπάϑαυϊ καϊὰ υπΐο βδιβηιοὶ, Ε πᾶνθ βἰπηθα, [ὉΓ πᾶν ἐγδηβρτοβθοα [86 ΘΟ - 
τηϑηστησηΐ οὗ (86 ογά [Φοῃονδ}}} δῃὰ (ὩῪ ΜΟΓαΒ; Ὀθόδυδο 1 ἰδαγθα [Π6 ΡὈθορὶβ δηᾶ 

25 οδογοά {μον νοϊοθ.0 ΝΟΥ {μογοίοσοθ, 1 ῬΧΑΥ͂ (866, Ῥαγάοῃ [πα ποΥ;, Ῥατόου, Ιργὰῦ 
11:06] ΤΑΥ͂ Βἷη, δηα ἰυγη ἀρδίη [του χη] ψ 10 τηθ. {Π80 1 τᾶῪ [δῃὰ 1 ν1}}}] ψοσβῃΐρ [ἢ 6 

26 ἴ,ο [ἸΡΒΟΥΔΒΊ. Απὰ 161] βαἱὰ υπίο δι], Γ ν}} ποῖ τοϊυσῃ ὙΠ} [ἢ 66 ; 1[ὉΓ 
(ποὺ μαϑί τοὐθοῖθά {πὸ ποσὰ οὗ (89 τὰ [Φομονδ}1, δπὰ (86 1οτὰ [96 ον }} μδ ἢ 

27 τοὐοοίοά ἔδοο ἔγοτῃ οΐηρ Κίπρ' ΟΥΟΥ ἴβγβθὶ. Αμὰ 88 [οηἱ. 85] ββδιμθ6ὶ ἰυγηθα δϑουΐ 
28 ἴο ζὸ ΔΥ͂ΔΥ. [1π8. 884} ἢ6 ἸαϊΦ Βο]ά ρου {86 βκίτί οὗ κἷβ πλϑηῖ]6, δηὰ ἰζ γος. Απά 

βδηιυθὶ βαϊὰ ὑπίο μἴτα, ΤῊΘ μογὰ [96 μόνδ}}} μδιἢ σαὶ (86 Κίπράοτῃ οὗὁὨ [ἴβγδ6] ἔγοπλ 
[806 {18 ἀΔΥ, δηὰ Πα: σίνϑῃ ἰὑ ἴο ἃ πο ῃοῦ οὐὗὁἨ {81π9ὸ ἐμδὺ 18 Ὀδ ΟΣ (8 ποὺ. 

20 Απῃὰὰ δβ8Ϊ8βο, ἴ89 ὶ ἢἦ οὗἉ Ιβγϑθὶ ψ1}} ποῖ 110 ΠΟΥ τορϑῃηῦ ; [ὉΓ δ ἰθ ποῦ ἃ τζϑδῃ {μδ8ί 
80 δΒο ββου]ὰ τορϑῃηΐ. οῃ [Ἀπ4}] ἢ βαϊά, 1 αν βἰππρὰ ; ψδέ ΒΟΟΣ [26 ΠΟΥ͂, ἴ ὈΓΑΥ͂ 

166, Ὀοΐοτο {86 6] γ8 οἵ ΤΥ ρΡθορὶθ δῃὰ Ὀοίοσα ἴβγϑοὶ, δηά ἰυσῃ δ8}0 [γοϊυ τη] 
81 νι το, (Παῦ 1 τᾶ [δηὰ 1 ν1}}] νοσβμὶρ {πὸ 1,ογὰ [96 ον 8}} [Δγ αοα. Κο [484] 
ἥκων ἰυτηρα δραΐη [τοί 64] δῆνοσ ὅδ]; δηὰ 858.] πογβηὶρροὰ (μ6 Τογὰ [279- 
ΟΥ̓Δ]. 

82 ὙΤΏρη Ββαϊα βδαιηιοὶ [Απὰ βῥβδηιι οὶ βα] 4], Βυίηρ γὸ ΕἸΓΠῸΣ [ο0η|. γοὸ 0167} ὕο τὴθ 
Αγαρ ἴΠο Κίηρ οὗ [0 ΑἸρδ]οκιίοθ.Ό Απὰ Αχαρ οϑλθ υηΐο ἰΐπὶ ἀ6]}οδίθὶυ [ΘΠ θοτ- 

88 Ογ1.5: Ἀπὰ Αγαρ βαὶα, βυγοιυ (86 ὈΓΓ (ΘΠ θ68 οὗ ἀθδίῃ 8 ραϑί. Απα βδπιυεὶ βαὶά, 

ἰω [τς 11, ΤΉ ἡδίυταὶ (γα δα οη ἰα : “ Του ἢ ἐποῦ γί {116 ἴῃ ΠΥ ΟΥθ8, δὶ ἐποῦ ηοΐ ποϑδὰ οὗ ἐδ ἐγίδϑα οὗὨ 
1δγδοὶ ἢ" λ5 ἴῃ Βορὶ. : δου Ἡπίοἢ ἐξ που] ἤθη ὈΘ ὈούῖοΣ ᾽ο Ὀοχίη 8 ΠΟῪ δϑηΐθῃοθ δηὰ οοῃέξίηυο ἰξ ἰῃ τόσ. 18. “ 729- 
ΒοΥδΔῊ δοοίηὐθα ἰὯ96 δηὰ βΒοηΐ {Π 66." Τῇθ ραβὺ τοπἀϑείημ, μπονγουοσ, (Δα ἰη ἘΏρ. Α. ΜΝ. ἘταΙ Δ.) 18 ῬΟπΒ.010.--ΤἘ.} 

[{ς. 18. ΤῊ Ῥσγοῃ. [8 γορϑαϊϑα ἤϑγο ἰῃ ἴθ Ηθῦ., ργοῦδοϊν ὉΥ οἰογίοδὶ θγτου.- - ΤᾺ. 

5 [γοσ. 20. ΤΏΠΟΓΟ ἰ5 οί ἢ ἐὴ0 ἨδΌ. οοτγγοθροηάϊης ἰο “γοβ." ΤῈ Ν. 1. ΒασΘ ἰηἰγοάμποθα ογαέίο γϑεία 

(48 ὅτι ἴῃ Ἰαΐϑυ Θγθθ).--ΤἼ 
Μ [Νόγσ. 20. Βορί. Ὀδαν “ἐπ γοΐοο οὔ ἴῃ ροϑορὶδ."-- Τὰ. 
5. [ον 23. Το ΗΘΌ. ογάοσ, ἴῃ ψτηΐαῃ ἐπ ἰσβῖθ ργθοθϑάθϑ ἐδ βυ)]ϑοῖ, 8 ΤΏ ΟΥ̓Θ ΤΟΓΟΙΒΙΘ της τοὶ ΠἸκοῖν ἰο ἢ 

το ΙΔΟΠ ΘΘΥΈΊΟΟΣ ὉΥ τχοβὲ Επρ. τοράθγαε. 80 ἰἴ 5 δίγοημουῦ (0 οὔχίξ ἐπ “86. πῇ] οἢ [8 οὶ ἰῃ ἴηὴ0 ΗθῸὺ. Τὴθ πογὰ 
Σοηάογθα “ ἰηἰχαὶν " ἰη Επκᾷ. ΑΟΥ. (7). τηϑῶμθ “ ποϊῃ 85} 988," διῃὰ ἰ5 υδοὰ οἵ εἷῃ ἰ ΚΟΏΘΓΩΙ, διὰ ὑσθαυ θη Υ οὗ 

“τ 
14οἱ ογ ἰάδοῖδ, δ ογθο. ΤῊΘ τα. οχοορὲ να. δηὰ ΟΠ αἹά., δσο μόγὸ οοῃδιδοὰ, Ομ δ]Ἱά, : “δὲ ἐῃϑ πη οἵ Π9 
ΤΩΘ. ὙΠῸ ἱπαθίγο Ὁν αἰνί πδιίου ἰ8 Π9 δέῃ οὗἨ ΘΥΟΣΥ ΤΏδη ὙΠῸ ΓΟΌ6]8 ἀχαϊπϑί ὑΠ6 ψογὰ οἵ Ζϑῃογνδῇ, δηὰ, δὲ {Π9 βίῃ 
οἴ 1Π0 ΓΕΟΡΙΒΊΤΙΟ ΔΉ ΟΥ ΔΙ͂ΟΣ ΟΙΤΟΓΒ (4018) ἰδ ἔῃ δἰπ οὗ ΘΥ̓Θσυ τωδῃ ὙΠῸ ἤθδρδ Ὁ δπὰ δαὰϑ ἰὸ ἐδ πογὰβ οὗ ἐδ9 
ΓορἢοΙβ.".-- 

᾿ ' [νογ. 29. γ) ἰ6. νατϊουϑὶν τοηδοσθά ΟἿ δ)α. δῃὰ βΒυυ. ἤν βδγθ βίϑιῃ 85 ΗθΌ., ἰάθ8 οὗ Ρονοσ, διωοΐῃθῃοο; 

ψυ]κ., ἐσέωρρλαίον; Τιαΐμοτ, λοι (Π6γο); Μασίίη, ἴογοα; Ὁϊοάαι, οἱέϊοτία (γἱούοΣ); 6 οξίθ, νογέγοιμον. (οοπδ- 
ἄδῃσθο, ἰγυ80); ὕδη ἘΠ|Η., ιοαλγλοίέ (ἰγυ }); ΕἸΓΤΏΔΏΗ, ΛΟΤΓ ΓΟΤ Θ᾽. ΤῺο βορέ. αηὰ δὴ ΒΩΟΠΥΙΤΏΟΌΒ Οτϑοὶς νογδί θη 
Ταϊδαηἀογρίοοα ἰἢΐπ ποτὰ, δηὰ γοηάογυά (88 ἰζ ἴγοση ΥΥΠπ) “δηᾶ ἴ5Γὼ6] 581.8}} Ὀ6 αἰγἀοὰ ἰηΐο ἔγο ραγίδ, δηὰ 5}18}} 

ποῦ τοίυση." ΤΉΘ ΟΠα]. ῬαγΓαΡΏΓΑϑ6Β ἴἢ ὁσγάοσ ἰο δυοϊὰ ἐδ δ Πγοροσ τ Ϊ6 Θχργοβδίου οὗ [πο ἰοχὶ.--- ΤᾺ.) 
“ [ΜοΣ. 32. Βο πα] ϑο. βορέ,, “ ἐγοι}! κα," Τα] ᾳ., ρέμριυίδείηνοι οἰ ἐγοπιοηδ, Α4. ἀπὸ τρνφερίας “ ἀοὶ σδίοὶν, ἀδίη- 

ἐν," δῃὰ 8ὸ βγτη. ἀβρός.--Τπ.) 
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Α5 ἰῃγ ϑνογὰ μα πιϑαθ πόγηθη οἰ] 1688, 80 888}} ὑπ τοῖο δ6 6111 688. δπιοηρ 
ποθθῆ. Αμπὰ ϑδπιιδὶ οποά Αραρ ἴῃ ρίθοοα Ὀοίογο (6 [ογτὰ [96 ῃον8}} ἰὼ ΟἸ]ρα]. 

84 Το [Δπ4] δυσὶ τϑηϊ ἴο 
0 οὗ ὅδυ!. 

ΏΔἢ : δ8πα ὅδ} νϑαΐ ἃ 
Απὰ ββδιγιθὶ οϑπ6 ΠΟ [ὩΟΓΘ ἴο 800 ὅδ [8807 85.811] 0 Ππι0Υ6]} 81] [16 ΑΑΥ͂ 

ἰο ἢἰβ. Ὠουδ86 ἰο αἰ ολἢ 

οὗ ἷθ ἀσδίἢ ; πονδγι 6 1685 [07] βδαιυ6ὶ πηουτηθα ἔοσ ὅ80} ; δπὰ ἴμ6 [τὰ [ΨΦΘ6Βον8}] 
τορϑηϊοὰ ἐμαὶ μ6 δὰ πιδάθ ὅδ] Κίῃρ οὐ ὺ [ΒΓ 6]. 

ἘΧΕΘΕΤΙΟΑΙ͂, ΑΝῸ ΟΒΙΤΙΟΑΙ, 

γειβ. 1-3, Τλε αὐυΐπε οοπιηνϊδδίοη ἰο 'ϑαιΐ ἰο ἀτ6- 
οὐ } οἡ Απιαίεξ. Νεῖ. 1 ἰ8 οὶ ἴο Ὀ8 
οοπηροῖρα σὨΓΟΒΟΙ Ομ 1} τὐλῃ οἰ. χιὶ. (Τ ΘΏ.), 
θυϊ σοηΐπαθβ ἰμ6 Ὠδεγδιϊνο οἵ οἰβ. χἱἱἱ. δα χὶν. 
ΤῊδ βοϊθπμ ΓΟΠΉΠἀ6Γ οὗ 580} 5 Του 8] δῃοϊηϊηρ 
δηά οὗ ϑβ'διη)6}᾽ 8 ἀἰνηθ πϊβδίοη ἰο ἐμὲ δα τοίεγβ 
οὶ ἴο χὶ. 15, θυϊ ἴο ἰχ. 1δ---χ.1. [0 ροϊηΐ ἰο {86 
ἴλοὶ ἰπδὺ 186 [0] ον πρὶ ΤΘοτασηβθίο ἰ8 8 αἴυΐπό 
οὐτηπιατια,, δοτητηιηϊοδιθα Ὀγ {86 ἀρροϊηῖθα ογβϑῃ, 
86 ὕτὸ [οὶ οἵ αοάἄ, δηά ἰδμαὶ (π6 θθᾶγοσ οὗ [16 
ΤΟΥ͂Δ] οἰβοα 888 ἢθγὸ (ο ροσίοστω ἃ ὑἱμβοοοσδίϊα πιἷ8- 
δἰοῦ σπῖτι ὑποοπαϊοηδὶ οὐϑάϊοηοθ. Το “ πιθ᾽ 
βίδηἀβ ἢγαὶ [δυο '8 16 ογᾶδν ῃ ἴπη6 Η6}.--ΤῊῈ.] 
ἴῃ ογάογ ἰοὸ χῖγο ὑγοϊηΐποθηοθ ἴο ἴπ6 οἶἶδοῖα] δυΐμο- 
τἱίν, 88 Ὀθαᾶγογ οἵ ποῖ βασηθδὶ τηυδί Ὡθθβ ὮδΥθ 
ἴεϊς Ὠἰμηθο ! 1 ΟὈ] σοὰ Ὁ 840} 8 ρϑϑὶ οοῃάαοί ἴο 
δδβογί Ὠ πιθ6} 7 ΟΥ̓ΘΣ ἜΡΉΕΒΙ Ηἴτλ.---Ἄ ν. 2. Το 
Απιαίελξιζεβ ποτ ἃ πιὰ, σπάγ!ῖκα αθθοσί- ῬΡΘΟΡΪΟ, 
ἀπο! ηρς δου δπα βου ῃ- τοδὶ οὗ δυάδα ἴῃ Ατὰ- 
υἷα Ῥείγεοα, ἀθβοοηρα ἔγοπι [Π6 Β8 29 δΠοοβίου 88 
16 ΕΖοΓ ῖοβ, δὰ Ἰοοκ ἐμοὶσ ἢδπὶθ τοῦ Βδδυβ 
ξταπάθοῃ ΑπΆ]16Κ (θη. χχχυΐ. 12, 16; 1 Οἤγοη. 
1. 36). Οομρ. ΨΦοβθρῃ., Απένᾳ. 11. 1, 2, σῆθγο 
{818 ΡΘΟρ]α 18 ἀθροσι δοὰ 88 δὴ Εὐϊουλ ο ἰγ106, δηὰ 
μον ἸΟΥΥΙΟΥΥ βαϊὰ ἰοὸ Ὀθ6 μετ οὗ Ιἀυπηοα. ΤῊΘ 
τηθηϊΐοη οὗ 16 ““ΘΟΘΏΓΓΥ οὗ (86 ΑἸλδ]ο τι 68) ἴῃ 
6 εη. χῖν. 7 ἰΒ ποὲ ἴῃ σοῃῇϊοὶ τι} (μοὶ ἀογῖνα- 
ἄοηῃ ἴτοω Ἐδλδυβ ὡταπάροῃ, (ὉΡ ἰἷ8 (Ηδηρθϑί,, 
Ῥεηὶ. 11. 808 να.) 8 ὭΘΓΟΙΥ ἃ Ῥχοϊδρίζοδὶ βίδιθ- 
τηρηῦ (ΟΡ. Ὑίηον, ΤΡ. Β.1. δ1, Απηι. 1). 1ὴ 
ἰῃ6 Ῥτορθθοῦ οὗ Βδίδδιι (Ναπι. χχῖν. 20) ἱΐ 18 
παϑὶ λὰα Ἐὶ ΤΩ ΘΠ ἸΟΠΘα 88 ἴΠ6 βἤγδὶ οὗ (86 Ὠοβίῃϑη 
Ὡδίίοηβ {π8ἱ ορροϑοα [5.86] δβ ἴπ6 1, γα 8 ρθορὶο, 
8δ)ηἃ ψμοθο ἀοπδίστιοίοη ΟΥ̓ [5Γ86] (ΘΟΙΏΡ. νοῦ. 8) 
ἷβ ἰὐγοίο]ά. Τῇ ἔγσβὶ δοβίξ]θ τπονοιῃθηὶ οὗἉ ἐμ ΐ8 | 

ΡὈΙα ἰβ παιγδίρα ἰῇ Εχ. χυϊὶ. 8 Βα. βοοη δδδΣ 
"8 Ἄὀχοάυβ ἔγοτα Ἢ 100 Απιδίοκιύθβ (6]] 

οη ἱπρῖσῦ θαυ θα σραγρυδγα ἰὴ {π6 ἀοβοσὶ οὗ Ἐο- 
Ὠἀῖπι, να. πτοσα ἀοίδοιοα ΟΥ̓ Φοθπθα {ῃτουρῇ 
ΟἥΘΞ᾽ ὈΓΒΥΘΥ, ΔΠα Μ6ΓΘ ἀοοτϊηθα ἴο ὀσίθσταϊ δι: ἢ 

Ὀγ τε ἀϊνίπο οομημηδηα (γοβ. 14, 16). Οοαὐ᾽β 
οοιητηδηα ἴο ὅδ] ροθβ ὑὈδοκ ἰο (686 γθὶ Βοϑα!]δ- 
δα οὔ μα ΑτηδἹϑκιΐοθ (τ 1 οἢ το οἴθη δου σα γὰβ 
ΓΘ πῃ [Ποἱγ δ᾽] δησοα τεὶΐπ ἐμ6 ΟΔΠ ΘΔ 68 
( απ. χίν. 40 5ᾳ.), τὶ 186 Μοαβὶίοα ( πάρ. 11]. 
8), δὰ στ] ἢ ἰδ6 Μιάϊδηϊίοα (Δυάρ. νἱΐ. 12)}, 

(86 ΑἸ] δα Ἰβοσοτοις ἴο τοῦ. δ) δανίης 
ΠΟΉΎΪΥ τ 66 8 ἰηγοδά, πιὰ ΤΟΌΌΘΣΥ δηα τ Γ6Γ, 
οὐ ἴἰῃ6 [6γδϑ 18}. ἰοστίοιγ. ---ἴἰῷ ᾶνθ ποῖοᾶ 
Ὅλ Ατ2819}ς ἀὰ ἴο Ιοταθϑὶ, (μαὶ ἴβ, {ΠῸ 
τ 8016 δε σῖοβ οὗ Αὐλδ] οἰ ἢμοδί 168, ἴπ6 Ὀαρίη- 
εἴην οὗ ψ ΠΣΟἢ 18 ΘΧΡΙΟΒθΘα ἰη (16 [0] οἱ ηρ ποτγάϑ: 
“δον Βα τι μαίοοα ὲπι" (10 Ηθν. Ὁ βυρρὶγ 

4 ΓΛΑποίποῦ νἱίονν ἰ6 ὑπαὶ ἐπ Ατηδὶ οι θα οσο ΔῊ 
διοίοης Ασϑ ίδη ὑγ}06 (θη. χὶν. 7), αὔογψαγαα ρμαγιΐϊα!ν 
ἰμκοὰ ψίῖ Ἑἀοτηΐτοβ (αθη. ΧΧΧΥ͂!. 12, 16), 850 Ενβα 
ἕἔραρι 1. 331), Κποῦοὶ (Ὁ. Τ', 2 22), Δα 890 γι} 8 81}. 

ἱ ᾿ ν᾿ ἙῸΣ [86 γΥἱον οὗ ἐδο ἰοχὶ 800 Ηογσχορ Χ ΚΕ, 
8.1.--Τα. 

ΤΏΓΙΣ δ9 ἷη 1 Κίηρβ χχ,' 12), Ῥθοβϑυβα ἴῃ Εχ. 
χνυὶϊ!. 14, 16, ΑἸηδ οκ ἰ8 ἀθοϊαγοα (Π6 ἀοοπχοιὶ 
ΒΟΓΘΟΙΒΓΥ δηα ἀοδαΪΥ ΘΠΘΙΩΥ οὗ ἴβγϑοὶ. θην. 
Ἀδυΐ, χχν. 17--19. 

γεν. 8. ΤΏ οομρ]οίθ δχίοστηϊ δίϊοη οὗ 186 
Ατδ] οἷσι ῦθβ, ΡΘΙΒΟῚΒ 84 ὈΓΟΡΟΣΙΥ, 88 ἃ στ βηίθουϑ 
ῥλάρταρηι οὔ 186 ΒοΙγ οα (88 1Β ἰη᾿πλαἰρα ἴῃ 1ῃ6 
ἐποῖρα " (οοπαί ἀθγ9) οὗ γοσ. 2) 18 δη)οϊῃθὰ οἡ 
ὅδ]. ΤΠ6 Ρηγαᾶδο “ρυΐ ονογγΠης πάθον 189 
Ὀδη᾽ [(}18 18 (Π6 Ἔχδοῖ τηθδηληρ οἱ ἰπΠ6 ΗδθΡ.; 
ΕἘηρ. ΑΟΥ.: “αὐογ!γ πεπγ, -- 1] ἰβ οχρίαἰποά 
ἘΥ 186 [0] ον ς᾽ ΡΆΓΆ116] ΡΏΓΑΒΘΒ ἴο σθϑῃ “' β]δγ- 
ἱηρ," 116 “ἸΏ Ι͂ΘΓΙΟΓ Ὀοΐησ μυΐὶ Ἰαϑὲ ἴῃ Θβοῦ τηθηλ- 
Ὀογ᾽᾽ (ΤΙ οῃ.), δὰ {πὸ “ δοίδ. . απ" οχργοβαίης 
οομρ]οία ἀοφείχυοίίου υἱδοιέ ἐχοερίϊοη.---[1,.6 απ. 
ΤῊΘ δη, οὗ ψὨ]Ο. τ͵ὸ δᾶνο ΠοΙῸ 8 ποίδ]6 Ἰη- 
βίδῃηοο, 88 δὴ οἷά ουβίοστῃ, Οοχί βίϊηρ Ῥγορ 
Ὀοίογα Μόοβοβ, δυὶ ἰογιηυ]δῦρα, στορυ]αϊοά δηὰ 
οχίοπσρα ὈΥ πἷσα. [Ιἢ ἐΐ8 εἰ πυρί δὶ ἴοστῃ 1ὑ ψδϑ 
[Π6 ἀονοιΐοη ἰο Οοὰἂ οὗὨ Δ}γ Οὐ]θεῖ, ἱνίηρ οΥ ἀοδά, 
(Τὸ οδήοοϊ 8 ἀονοίθα νγ88 ο8}16ὰ Ὁ 71, Ολεγεηι, 
ἔτοια ὈὝΓΙ, “ἴ΄ο ϑαραγαῖθ," “βοΐ δραγὶ ἴγτοπὶ οοτη- 
ΤΟΙ Ὁμ6,᾽) δηα ἔγοτῃ ἰῃθ6 Ὡοση ΘΟΠ.68, δοοογάϊηρ 
ἰο Επαὶα, (86 Ηφρ. ΗΣρΡΒ. “'ἴο τᾶ ἃ {Ππϊηρ 
οδεγεηι," “Ῥαΐ ὑπάογ [86 Ὀ4η.) ὙΠ Θα δὴ Ἰαγαο]- 
116 οὐ 16 “1016 σοῃρτοραίίοη Ὑ]Βηθα ἰο ἀδνοῖο ἰο 
(οὰ δηγι βίης, τη, Ὀοδβδὶ οὐ Βο, ψῃοίΠΟΥ [ῸΓ 
(86 ΒΟοΏΟΥ οὗ δὰ, ΟΥ̓ ἰο μοὶ τ]ὰ οὗ δῇ ἱπ)υγίουβ οὐ 
Δοσιυχθοα {πιηρ, ἰΐ δ Ὀσουρηὶ δηά οδγοα ἴο [19 
ῬΥϊοοῖ, δῃα οουἹὰ ποῖ ἰβθῃ Ὀδ6 τοἀθομπιοα (1μον. 
χχνὶ!. 28)---ἰΓ Ἰ νης, 10 τασδὶ θ6 Ρὰΐϊ ἴο ἀφδίῃ. ἃ 
ἄθορ σοῃβοϊουβῃθβθ οὗ ΤΠ βίῃ δηὰ (ὐοα ΒΒ Πο]]- 
ὨΘ6ΒΒ ὈΠΟΘΓΙΔΥ {Π|8 41. Το πίοκοα της, σοη- 
ὮΓΆΓΥ ἴο (6 βΒρὶγίυ41 ἱμποοογαῦς 1116 οὔ οὐ 8 
χάνω τουδὶ 6 γοιηουϑα, τουδὶ θ6 Ποπημ θα ἴο 
ἴπι ὮΝ ττᾶβ [Π}6 ΤΌ]ΟΓ βῃὰ υᾶρε οἵ (Π6 ΡΘΟρΡΪΟ. 

Απὰά κβο [86 οσυβίομῃ Πδὰ ἃ Ὀσχοδαϊῃ οἵ 186 88 ψ}] 
88. οὗ χηρδηΐηρ ἴῃ [δγ86] πὶ οἢ Σὲ τους παά ἴῃ 
οἴπεσ δποϊθηϊ παίΐομα (Ἐπ). Α οἱζγ τηϊραὺ Ὁ 
ἀεογοϊοα (Πουΐ. χῖϊ!. 12-17), ΟΥ 8 σπο]6 παοῃ ἈΥ͂ 
νΟΥ οἵ ἴΠ6 ΡΘΟΡ]6 (ΝΣ. χχὶ. 2), οὐ ΌΥ͂ Θοπητηδηά 
οἵ σοὰἂ (Εδχ. χνιὶ. 14). [Ιῃ βυσῖῇὶ οαθ6 4}1} Ὠυπιαη 
Ρεΐπρβ δῃηὰ οδίι]6 Ογο ἴο 6 β]δῖη, 4}} (Π6 5ρ0}] 
(ἢο ατηϊΐοτα, εἰς.} ἰο 6 Ὀυτῃρά, (86 ἰαπὰ 
ΑΒ ἰ0 [16 [ὉΓ ΒΟΙη6 ἔἶπλο [Δ]Π1|οὐν, απὰ οἵθοσ {πΐηρϑ 
ἴο 6 ρίνοῃ ἴἰο 186 βδποίυδσυ. ΕἼομῃ (18 βίσγίοῖ 
τὰ] 6 (Π6 76 ῬὍΓΟ οσοδβίοηδὶ ἀανϊαϊίοηβ (ΝΠ). 
χχχὶ.; Φοβῇ. ἰχ. 85-156), θυΐ οἡ βρϑοΐδὶ τοιηάϑ. 
Τὸ βρᾶγὸ {86 ἀδνοϊοα ὑπΐπρ γγὰ8 ἃ γτᾶνα οβδῃοο, 
οΔ] Πρ ἀοχὴ ὑπμ6 νϑηροᾶηος οὗ αοα. [1π Ἰδίοσ 
Εἰ Ππ|6 5 ἴπΠ6 δὴ ναᾶϑ, ἀου δ] οεθ ὑπο ργορβοῖῖα 
ἀϊτοούοη, βοῆοηρα, δῃὰ ἰὴ ἴΠ6 Νονν Τοβίδιηθηξ 
{1π|68 ἴα 1ηβ)οίίου οὗ ἀ68ι}1 δὰ αυϊίο οθαβρά.--- 
Οχ (18 τΠΟ]6 βιι]θοῖ 866 Επτν., Αἰ οτίλ. 1. 101 κα. 
1866), ἤετζορς ἢ. Ε.., 8. υ. Βαπη, Οὐπιπ. οἵ Κ8- 

Ἰΐβοῃ δῃὰ Δῖδ. (ὔπιηι. οὐ ἴον. χχυὶ! --- ΤᾺ. 
γον. 4.9. που ϑαιυΐ γεγίοτηιβ ἰδὴδ αἰυΐης οοην- 

“παπα.---Ἴ ον. 4. 8401 διπιπιοηδ ἰδε (Η6ν. 
“τηδκο ἴπθπὶ ἢοδΓ,) (86 ΤΊ. ΟὨ]Υ οἰβοσῆογο ἴπ 

4 (ΤΠδί ἰδ, “"δοὶ ΔΥΤῸΥ δαί πδί," ἰηδίοοὰ οὗ “Ἰεἰὰ ταὶ 
ἴοσ," δϑ ἰῇ Ἑηρ. Α, Υ.--τδ.} ὗ 

““-ς 
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ΧΧΙΙ. 8). Τα ὡλοίε οὗ ἐδ6 ρΡοραυϊδίίΐοη δὲ ἴον 
ΑΙ (866 (86 ὨΠΠΌΘΓΒ ἰῃ Υ6Γ. 4) ΔΡΡΘΔΙΒ αραὶῃ ἴῃ 
ἐγ Π18, ὈΘοΆι86 16 ΡΟ ΘΓ] ΑἼ28] οἸκἰῖοα οου Ἱὰ Ὀδ6 
ΟΥ̓ΘΓΙΒΓΟΊΤ δηα ἀρβίγογθα ΟὨ]ΥῪ ὉΥ ἴπ6 ἢ1]}} ἔογοα 
οἵ [βδγϑ6}.-- -Τεἰαῖπι ἰᾳ ἴῃ6 βϑὴθ σι} 7είεπι, ἃ 
ΒΟ ΠΟσ ΟἷὙ οὗ Φυάδῃ (908. χυ. 24), ᾿γίηρ, 
{πο γοίογο, πον ἰμ6 Απῃδ] 6 κἰ 6 ἰθυγιοσΥ, συ ὶ ἢ 
ἈΡΤΘΕΒ ΜΠ 8340} 8 ἐμοῖο οὔ [86 ρ]δοθ (0 γ Πἷβ πιυ8- 
ἰουΐηρ οὗ 6 ἀγῶγ. Τα τοδαάϊηρ οὗ ἴ86 ϑορῖ.: 
“[ὴ ΟἿρΑ),᾿} 18. ἂῃ υπίογίυπδίο αοβδ, βυρσρεδιθά 

. ΌΥ α}ι8. χὶ. δὰ χὶϊ.--- [Οὐ 1Π6 Πυ 6 ΓΒ 866 “Τοχί. 
δὰ Οταπ." Τὴδ βϑράγαίθ τηθηϊΐοῃ οὗ Φυάδῃ 
ῬΟΪηΐΒ ῬΟΒΒΙΌΙΥ ἴο 4 Ροβί- ϑοϊοιοηῖς ἀδίθ ίοσ 186 
Παρίου. 866 Εταμδηη ᾿πιγοαποιίοη, Ρ. 40.--- 
18. --νον. ὅ. ΤΟ πδπηο οὗ {86 “οεὐν᾽" οὗ (86 
ΑἸΔ8] 6 κ1ῦ65, ἀραϊηϑὶ ΒΟ 5384} βαναπορα, 18 ηοὶ 
Κπονη.Τ ὅδ} Δ ἰπ ἀπιδυδὴ ἴῃ (16 ναΐεν. Τὸ 
{19 Τ ΒοηΪι5. οδ)θοίΒ ἐμαὶ πο ϊηρ πογο 18 βδῖα 
οὗἨ Ὧὴ δῃιθιβὶι, δὰ {μᾶὶ ὅδι} ψοηΐ ΟΡΘΏΪΥ ἴὸ 
σοῦ ὃν [ἢ6 ἢγαὶ τοιμαῦὶς 18 οὗ Ὡ0 ἱπιρογίδηοο, 
βἴησα 1 18 ποί Ἰηϊοπαρα ἴο ργὶνθ ἃ }}} δοοουηΐὶ οἵ 
πὸ ὈδίῈ|6 ; 8Πα 88 ἴο (6 βοοοῃά, 358.1 νὰ8 840]6 
ἴο ἰγοαΐ 1} (Π6 Κι ΘΟ 68 ἴῃ {ΠῸ ΠΆΠΠΟΥ ἀδβογῖθοα 
1π6 Ὀδίΐοσ Ὀοοδιθθ ἢ6 δα σομοθα]οα ἢἢ8. ΔΥΤΩΥ͂ ἴῃ 
8 βοῦρθ. Ασοοογαϊης ἴο (6 τοδάϊηρ σοη]θοίιγρα 
υνγ Τιοηυδ: “ἀηα μ6 86 [Π|Ὲὸ Ὀδί016 ἰῇ ΑΥΓΑῪ ἢ" 
(ἼΘΙ ὙΨῚ, αἴον (6 Αταρίο [πὰ Ταγρ.--- 
Τπ.7: “6 βοὺ {πΠ6 Ῥϑοῦ]α πῃ ἈΥΓΑΥ {ποτ ᾽), ὅ'δῃ] 
“]γοΔν ργοραγοα [0Υ ὑΔ.{10,᾿ τηϑὺ ἤαγ6 τἀ ἀτορθοά 
ἈΠ πηπο ΟΡΘΩΪΥ ἰο (η6 Κοιϊίοα, Βαϊ ποὶίμογ 1Πὶ8 
ἀροϊαγαίίοη ἰο (μ6 ϑηϊῖοα, γὴὸ σψογο ᾿νηρ ἴῃ 
1Ππὸ τηϊάδι οὗὨ ἰῃ6 Ατοδ κι θα, ποὺ {π6 τ τι μάταν δὶ) 
οὔ {1|ὸ ΤΌστΔοΥ ἔγοπι {Ποῖν τη ἀβὲ σου] ἤᾶνα οσοιγτοα 
8.3 τοΪαίοα, Σ{ 116 1Εγαρ 118. ἈΓΠῚΥ Πδα βίοοα ΟΥ̓ῸΓ 
ἀρσαϊηδὶ ἰἶο Απιδιο κέν ΤΟΥ Ὁ Ὀαίι]|6.ὙΎ Τῆς 
Ἰαιτίοσ που] σοΥίΆ ὩΪΥ ποὺ πάνθ Ἰοοϊςοά αυΐϊοί!ν οἢ 
ψ 1116 861} ψλ άγον ἴἰῃ6 Κ οηϊίορ ἔσο {ποπὶ ἴο 
Ἰυὐπημο17.--- Τῇ, ᾿Κ επίΐεβ, ἃ. βγη }} {δ6 οἵ [6 πογίἢ- 
ψοβίογῃ Αὐδθίδη ποιηδαὶς ρθορίοϑ (Ϊῃ (δδϑη 88 
ΟἈΓΙΥ Ὧ8 (ἀοῃ. χν. 19), μδα βμῃονγῃ ἐγιθμβἢρ δηθὰ 

᾿Κἰπάμποιβ ἴο (16 1πγαθ 165 ἀἤοῦ {ποῖν ἀοραγίαγα 
ἴτοπι Ερυρὶ (Νυμ. χ. 29). Μοβοθ Ὀγοιπογ-εΐη- 
Ἰὰν Ησνα (Ψιυάρ. ἱ. 16), Ὀοε]οηροά το (Πθπὶ, δηὰ 
απίίον Ηΐβ συΐϊάδποα ἐλ ττᾶ8 {π81 {18 Κἰ ΠΏ ΕΒ γ88 
βῆονη. Αοοογάϊηρ ἰο ΨΔυάρ. ᾿. 16 {π666 ἔσο η4 ] 
Κοηϊίοβ ἄποῖὶ βου οὗὨἨ 1ῃ6 ον Ατὐδα ἴῃ 1Π6 ψ|]- 
ἀογῆρββ οὔ πάλῃ, {Πδὺ 18, ὭθδΥ ἴΠ6 ΑἸΔΔ8] 6 Κἰ [68 
Δα ΠΡᾺΓ ἱποὶς οτὶρὶπαὶ βοαί. ΤΠ θηοα ὑπο Υ ἢ 
ἀοβοοηήθα ὕρ ἰο αυ  η πη ἔΆγίμοσ ἰηΐο {Π6 
Απιδ] οκὶϊα ἰθσγίοσυ. ϑόιλθ οὗ {π6πὶ μοίι]οὰ ἴῃ 
[6 ποτίῃ, 85 Ηοῦογ, μυκραηᾶ οὗ 9461] (Φυάρς. ἱν. 
11,17). Αποῖδοὺ Ὀγάποῖ οὗ {π6 ΚαηΣίοα, Ποβί] 6 
ἰο {π6 Ιαγϑο! ἴθ δηὰ ἴῃ 8] δῆοα πὶ τἴ6 ἘΜ ουι- 
ἰΐοα, τῆο ἀνα] ἴῃ 1Π|6 οᾶνοθ οὗ Ατγδθὶα Ῥεοίγρϑ, 
δηἰ αὔὸ ψίτπουΐ στοιηᾶ τοραγάθα ὈΥ Ηρδηρπίρη- 
Ὀοῦρ (Βίίδαπι, νυ. 190 84.) )δ8 8 τοί! ν ἀϊϑάποι 
ῬΘΟΡΙΘ, δῦ βρὲ ἴσῃ ἴῃ Ναυη. χχὶν. 21] δὲ {6 
οὐήεοοι οἵ οὐδ ἐπον δθ]6 Ἰυαάρταοηί. ΤῊ Κο- 
Ηἰῖοα ἤοΓα τηρηϊϊοηοα ({ΠπῸν ΔΡΡΟΑΓ δἷβο ἰὼ (ῃ6 
ἸηληίοσΥ οὗ αν 85 [το οἱ [βγϑϑὶ, 1 ϑϑη)86] 
Χχνὶϊ!. 10; χχχ. 290) τὸ σὰ παάγασῃ ἴσομι (ἢ 6 
Ῥαυπίπηπιοηὶ πῃ ῖςἢ τὰ ἰηἢ]οἰθα οἡ {Π 6. Αἰπα]οῖ- 
Ἰΐοβ.--τν ον. 7. ΤΠ ἀεΐδραί οὔ ἢ 6 ΑἸ δ] 6 κἰἴο8 γοδομοα 
ἴοῦὶ Ταυϊαλ ἴο ϑλισ. Ἡαυϊαδ, δἀοοογάϊης ἴο 
τη. χχν. 18, {πὸ ΟΠ ΔΑΥῪ οἵ {Π68 16} }π86]1{68, 

4 Τῃία ΔΓ δοοπὴν ἴο Ὧ6 {6 Β8Π16 859 ἐπαῦ πιϑθητςτίοπηδα 
ἴῃ χίν. 48; Ὀθπὶ πὸ ἀκῖθ 8 χίνϑῃ, δῃὰ ὑπ 6 σΠΓΟΠΟΙΟΩΥ 
Τηγουκἤοι ἴα αἸΠἤσι}{.-- ΤῈ. 
{ ΔΛ ἰ8 Ηἰρῆ. οὗ 2. 31ὲ, οοπἰτδοιοα ἔσο ἢ, ΒΝ. 

“το Ξιτ' ὅπ ΞΞ 
ἐ232α.᾽ 

ΤΠΕ ΡΠΙΘΤ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΑΜΌΕΙ, 

ΡΡΟΌΔΟΣ ν ἰδβογοίοσγο ἴῃ ἰῃ6 βου ῃ-οαϑὲ οὐ {6 δοτ- 
ΘΓ οὗἩ Ατὐδῦϊα Ροίγεθα δῃὰ Αὐάῦθ]α Εθ]χ (δοοοτά- 

ἴηνρ ἴο ϑίγαθο 16, 767, τ[πΠ6 τορίοη οὗ 6 Οδαεώο- 
ίσαπε, “ ἰοῃ μα μα θοΐνοθη ἴμ6 Ναθδίδοι δά 
1Π6 Αὐτοὶ). διγ ἰα (πὸ ρῥγοβοηΐ ὙΠ] ἀθσποαβ οὗ 
λιν, (π6 ροτγίίοη οἵ ἰπΠ6 Αὐδϑῖδῃ ἀδθοσί Ὀογάθγιης 
ου Εωνρί, ἰηὶο πἢΐοὶ ὕλ6 ΙΒγα 6] 1068 οηϊογθα δῆθγ 
1Π6 ὁχοάυβ (Εχ. χν. 22). ϑυὶϊ 8 διηοΐθ {πὸ 
Ατηδ) εκ ῖαβ (πγουρπουΐ (Πποῖγν ἑογγλίοσυ ἴσοι βου ιἢ- 
θαϑί ἰοσαγὰβ ἴπ6 Ὑγοϑὶ δὰ που] νοιῖ.---ἰ Πανίαλ 
δὴ ϑδλυγ. Οτοδὶ αἰ σου ΠΥ δἰίβομθβ ἴο ἐπ Ὠδτὴθ 
Ἡυ δ οἡ δοοουπὶ οὗ ἰμ6 αἰ δγοηΐ πιεηιοῆβ οὗ 
τ ἴῃ [86 ΟἹα Τοβίδιηθηί. [{ ὈΘΙοΏρΒ ἴἰο 8 (υβῃτ6 
(θη. χ. 7) δῃὰ ἴο ἃ ϑ'μοιϊις Φοκίδηϊία (θη. χ. 
29), ῬΕΓΏΔΡΒ ἱππ8 ἀοηοίίηρ, ἃ τοζίοῃ ἢ ϑου ΠΟΤ 
Αὐδθΐα οοουριθα ΟΥ̓ ἰπθδὸ ἴτο ρθορίϑβϑ. Τῶᾷὸ 
βἰαϊοιηρηῦ ἴῃ (ἀοῃ. 1]. 11 (τον πὸ ᾿ἰχηὶ οὐ τΠ6 
Ἰος4}}1ν. [{ 18 ἀ ἘΠ σι] σογίδ ἢν ἴο ἀΒαΙρ ἴο {Ππ|18 
(γα ((Π6 ΑἸρδ] οΚ ϊθ8) 6 {{π|1} 80 ἴδσ βουΐῃ, δῃὰ 
ν 6 Βῃου]ὰ 1Πθὴ ἤδγα ἰ0 ΒΌΡΡΟΕΘ 8 ῥΪδοθ αἱ βοσγθρηὶ 
ἥτοια ἴἤοϑθ πῃϑηι]οηθα ἰῃ ἴθ Ῥδδβααρθβ οἱἰοα, δῃὰ 
ἴᾶνα δἰπηοδί ἢῸ ἀδίἰβ 0Γ 8 ΟΡΪΠΙΟΏ.--'.ο 18 
οοσίδ  γ ἴῃ {πὸ θογάογ οὗ Εμγρῖ; Ὀυΐ ᾿ξ 18. οί 
ΟΔΑΥ ἰο Ηχ ἱἐΐβ οχϑοὶ ροβἰ(οῃ ἴγοπι ἴμ6 Β΄0]6- 
βἰδίοηθηΐβ δρουΐ 1 (ἀφη. χνὶ. 7; χχ. ἕ ; χχν. 1δ; 
1 βαιω. χνυ. 7; χχνὶϊ. 8; ἔχ. χν. 22, 23). 1ι 
ΒΘΘΙῺΒ ἴο ὕῦ6 ΒοΙῸ μοί ἃ ψὶϊάθγηθαα, θὰϊ 8. ἰοστ ΟΥ 
[ογίγορβ. Αβ {86 ψογὰ ΠΘΆΠΒ “{8}}, δὰ Εθοτα 
8858 Ὀγουρε οὐἱ 1Π6 ἴαοί {π8ὶ 8. ψ8}} οχίεπάθα ἴῃ 
δῃοἱοηΐ [ΘΕ ΔΟΤΟΑΒ 86 ΠΟΙ ἢ -Θαβίο τ ὈΟΟΠΟΒΓΥ 
οἵ Ρὶ (γῆθησοο ἴΠ6 Ὥδπιθ δ΄ισγαῖϊπι, “1Π6 φῆ- 
οἱ οΥγ ον Ποα ᾽), ᾽ν 15 βδυχροθίθα ὃγ δ΄ 6] Πδὺ- 
86 η {πδϊ (Π6 Ὀ]δοθ ἰόὸκ ᾿ΐἰ8 ἤϑῆγθ ἴγοιῃ [ἢ6 ν]}]} 
ΠΟᾺΓ ψἬΙΟΝ 11 ψ͵88.-- ΤῈ.]---,Ὑ ἐσ. 8. σας (“16 
{σν»" δοοοσάϊης ἴῸὸ ἰῃ6 Ατϑθ.) ϑθϑῖὴβ ἰὼ δ 

ἢ {π᾿ ΟΠοΙ 4] Ὡδπι6 οἵ ὑποῖγ ἴηρβ, ΝΠ. χχὶν. 
7 (48 ῬΒΔΓΔΟΝ δηηοηρ [Π6 Ερυρίϊδηβ, ἀπὰ Α ὈΪπη6- 
Ιδοι διηοης ἴ86 ῬὨΪ]Π1501065).--ΟἘ αὶ ὅδ} ἀϊὰ τοὶ 
ΒΙᾺΥ Αρραν, Ὀυΐ ἰοοΚ Βΐπη αἰ ἶγο, 18 ἰο Ὀ6 τοίοστοῦ 
ἴγτοιῃ ψὶαὶ ψ͵ὸ ΚΠΟΥ͂ οἵ ὅδαϊ, δἰ Ποῦ ἴὸ ἃ δὶ οὐ 
ὍΟΑΚ ᾿ΘΉΣ δηα [ὈΓΌΘΆΓΒΠΟΘ, ΟΓ ἴο ἃ γδίῃ ἀθαῖγθ 
ἴο Ποιὰ {μ6 Κὶηρ οἵ {πὶ8 ρϑορὶθ Ῥγίθοηοσ (ν. Οογ- 
4. }}}."---Τῆνς «ὐοὶε γμεορίε, (Παὶ ἰΒ, Βροδικὶηρ σοῃο- 
ταῖν. ϑόοπλδ βυγνῖνοα οἵ δΟΙΓΒ6 ; {Π6 ἀπε τις 
ἌΡΡΟΔΓ αἰογναγάβ, ΧΧΥ. 8; χχχ. 1; 2 ὅ8,8π|ι. 
γ]. 12. ὙΠοΙγ σοταρ]οία δηηἑ ΒΒ] Διο 18. τ, 6ῃ- 
(Ϊοηοα ἱῃ 1 Οἤτοη. ἱν. 43.--- οσ. 9. Βοε θα 186 
Ῥοβὶ οὗ 1π6 ῥθορίβ, Κίπρ Αρὰρ, ἴΠ6 δεδέ οὗ 186 
ῬΓΟΡΟΓΊΙΥ, ̓  {πὶ δΙΠΟΩ 118. ΡΘΟΡΪῈ λεγάβ οὗ 
ΟΟΌΓΒΘ, Ἧ88 ΒΡ : [ἴῸΓ Β6] 88}; γοββοηβ 54} δῃά 
{Π 6 ῬΘΟΡ]Ὲ ψοῦο ὑη}Ἰἔηρ ἴο ἀσβίγου ἐπ θοβὶ οἵ 
1π6 [ΩΙ . Βεβίάοβ {16 δέβέ οἵ {Π|6 Δ24}} δηα ᾿αγρα 
σδίι]6, Πῶς 8. ΒΡΘΟΙΔΙ1Υ τηοπιϊοηρα {86 δεδὶ οὗ 
(16 Ὁ), ἐπαὶ ἴβ, [886 διΐπι8]8 σ οῃ μ6]4 86 
ΒΟΟΟΠΩ ΤΆῈΚ (θο ἴπ6 ϑ΄ί' ῳηρς. ἀδθηοίοβ (6 βοοοῃὰ 
αἴϊον (Π6 Κίησ, 2 Οἤτοη. χχυἹ!. 7, 16 βοοοῃᾶ οὗ 
Ὀτοίμογε, 1 (Ἄτγουῃ. νυ. 12; 1 δὅδιμ. υἱ1}. 2; χυῖὶ. 
18, δῃὰ (6 Ρ]ι. ροὺ]οίβ οὗ ἴΠ6 θθοοῃᾶ γϑηκ ἰπ 
γαΐυο, ΕΖγα ἱ. 10). Αοοοτγάϊηρ ἰο {πὶ8 10 πιυδί Ὀ6 
Βιρροβοὰ ἐπαὶ [18 μϑράβ ψ γα αἰν  ἀρα πο στοῦ ρ8 
Θορογαϊηρ ἴο ἱποὶν γαϊὰθ. Ῥογθδρβ, πόνον σ, (Π6 
πΟΙά αἷβο τηθϑηβ (ΚΙποἢΙ δηὰ Τδηομαπ)) “ δηὶ- 
ΓΔΒ οἵ ἴπ6 βοοοπὰ δἰσίῃ," ψ]ς ἢ πογα ἱποηρεὶ 
Βοίους ἔπδη ἴμ6 οΟἴδΒοΓΆ.--- 80 εἰρβι ὐεὺ ἴῃ Οα. 
ΤΏΘα., τ 16 Οθβθδ 8 ΒΔΥΒ ἸΠΟΟστ ον ἰΠδὶ {ΠΩ 
ΜΟΙ ἰηΐογίοσ. Βοοδαγὶ (Πέίεγος. 2, 43, ὑρΡ. 429- 
431) τοηάογβ “ δἰάἀθηῖοα," (παι 18, δηΐπλ8 8 ποῖ 

4 (Ὁγ, ἴο ΘΑΥΤῪ Ὠἰπὶ ἴῃ {τ ΠΠῚῈ (6111), οὐΥ θοδιϑο οἵ 
116 σοι θ] 988 οὗὨ ἰδ Ρογϑυῦ (Λο086ρἢ.λ.-- Τα.) 



ΓΗΑΡ. ΧΥ͂. 1--3ὅ. 

᾿δὰ βιθ, οὐ σεῦ δρουϊΐ ἰο βῃϑά, {ποὶγ ἵτὸ Ἰοην 
θεῖ}, δὲ πῇ οῖ {π6 ΠΟΥ ποτα ἰὴ {86 11 ῥσΐπη. 
ΟΙΒΟΓ πηϑϑηϊηρα ἤᾶγα ὕθθὴ ϑμεὶρηθα ἰοὸ (6 πογὰ 
ΠΟΠΘ πδ ϊϑίβοίοσυ.-- - ΤῈ. ]--- Εἰ Δ πλ08 8160, [πἰἱοποή 
0ἢ (86 τροϑύονεη, 86 ἘρΡΘΟΙΔΠΥ ππρρ ἐοποα. 786 
δορί. γεϑαϊηρ “ νἱπογυαγαβ᾽" (δηἀ 80 Εν.) ἰ8 ἴο Ὀὲ 
τοἸοοίοα, Ὀοοδυδο, 88 ΤΏθη. τ χη! ν βαγα, τὸ δᾶνο 
ἰοσο ἰο ἄἀο πιὰ (ἢ] (αὶ οοὐἱὰ Ὀδ6 σδγτίοὰ 
δἰοησ. ΤΒοπϊβ δηὰ Εψ ]ὰ πα Ἐπρ. Α.Υ.] 
τοδὰ (π|} ΟΠ δ)]ά., ϑ'γγίδο, Ασδῦϊο) “Δ ηρε᾽ 
(0392 9), ἱπαίοδὰ οἵ “βϑοοῃά-οἸδεβ᾽" (88. ἰὴ {86 
Ηδοδ.}; αὶ (816. 8 δπυβρίοίουθ οὨ δβοοουῃΐ οὗ ἰῃ8 
οΆ88 οὗ ἰὴ6 ομδηρο.Ἐ--- Απαὰ (Π6Υ Βραγθὰ ευεγυ- 
ἰλίπο φοοὰ." Ἐτοια ἰμὶβ ΟΟΙΡΓ μϑηβῖνθ Ὄχργθα- 
εἷοῃ, δΔηἀ οβροςΐδ!]}ν ἴγοπι (16 10] ονηρ βίδίθμηθηὶ 
οἵ πδδὶ {Ποὺ ἀοοιτογοά, τ ἰΒ ουἹάβηΐ 1Πδὺ (6 ἰάθ8 
οἵ ἰῆ6 ποτὰ “δεδβί᾽" 18. ἃ ἰοοβοϊγ- ἀθῆηθα οἤθ. 
ΝΑΠΊΟΙΥ,, ἴἴ ΟΧΡΓΘΒΑΙΥ βαγα, ἸΘῪ ἀθϑίτογϑθᾶ 8]] 
ῬΓΟΡΘΙΤΥ [μὲ νὰ υνοσῖ ἢ! ]688.--ΤΗ.}Τ 

γετα. 10-23. ΒΥ οοημηαπά οὗ Οοα αι 5 
οαἰϊοα ἰο ἀαοοοιιΐ ΌΥ βγη θὶ [ῸΓ 18 αἰβμοθϑαΐϊθηοο, 
δηὰ ἷθ Θχοῦϑε Ὀοϊηρ βοὲ δβίβ, 18 ἐν αοά οοη- 
ἀεπιποά απα το)εείεα.--- οτ. 10. ϑδιψυο! γόσθῖ γν 68 
8 τον ]διΐοη ἴοα (ἀοα οοηῃοοτηΐηρ 841} (οὐ- 

ἴρ σοπάυοί. ΤῊΘ π υκαι Ὀαβῖ8 οὗ 
{118 γον δῦοι 18 ΒδΠλ6} Β ὅχϑοῖ δοαυδλὶ ἰδῆ 
αἰ (Π6 οοπαϊ!ΐοη οὗ 84} 8 μοαγί, σῇ ϊο 89 
Δἰγοδν ροϊβοηθα δηᾶ γοηΐὶ ὈΥ β] ἰνβοοκίηρ δηὰ 
βεἰ π|}}. Τὴ6 ΜΨἈΥ δηα (ἢ ἴοστι ἴῃ ἀπε 1Π6 
σογὰ οἵ (Π6 1, οτὰ οαπλα ἰὸ βϑπλμ6] ἰᾳ ποῖ ροϊηϊοά 
οὔ. Βαϊ ἰξ ἰΒ ργοῦ8 016 ἔγοπλ ψἢδὺ [0] ὁτγ8 (Επν.) 
ἰῃαὶ 10 τὰ ὈΥ 4 ἀτθϑη. Το οοπίοηϊ οὗἉὨ {6 
ἀϊνίηο πονγὰ 18. 1) [π6 ἀδοϊαγαιίίοη: τ σορϑῃτοῖἢ 
Ὧ6 ἴμδὶ Σ δᾶανθ ᾿ϑδᾶθ 540] ἰείηρ.--Τῆσ 

ποὶ οὐ Οαοα ἰβΒ (6 δΔη Ππγορορδιῖος οχργοβ- 
βίοη ἴον {π6 οἤδηρο οἵ (86 ἀϊνὶηθ ῥτοσοάυγα ᾿πῖο 
(86 ορροβίίβ οὔ ψῇῆδί 86 ΒοΙΥ δῃὰ γἰμῃίθουβ νψ}}} 
οἵ ἢδα ἀοίογηϊηρα ἀθύεν [6 οοπάπίοη οὗὨ 
ΒΟΙΥ δηὰ τἱρῃμίθουβ οοηάποὶ ΕΥ̓͂ Ἰμοῃ, ἤθη οη 
ΤΑ} ̓8 5145 [Π6γ6 ἢ88 θθθῇ 4 σβαηρο ἴο {ῃ6 ὁ 
εἷϊα οὔ (8 οοπα ἰοη πὶ μομΐ γοροηίβηοθσ. ἔπο. 
οἄτοῖ: “οὐ τορϑηίΐίδῃοο 5 ΗΒ οἴδηρε ἴῃ δά- 
Τα] ηἰϑίγαίοη. ἢ ΤΠ τοροηίΐίδησο οὗ αοα αἰνψανβ 
ΡῬΓΕΘΌΡΡΟΘΟΒ ἃ οἤδηῃ Γ τΠ6 ΟΥΒΘ ἴῃ τηδη᾿ 8 
οοπάποξ ἰοτγαγὰ8 ,) Ο66 ΠΟΙ] ποθ8 δηα 3160 
Τλυβὶ ΘΟΠΒΟΠΠΘΏΙΥ ΔΒΒΌΠ]6 δηοίμοῦ σοϊδιϊοη ἰο 
τποδῃ ; ἤθοβ ἰΐ σδπηοί οχὶϑὶ πὶ ῃοαὺ βοοοπιρδην- 
ἸῺ ΒΟΙΤΟῊῪ ἴῃ (Π6 αἀϊνίηθ ᾿ονθ οὐοὸσ [π6 β81ηὴ οἵ 
ἸηδΏ, ὙἘ1Οἢ ποοοϑαιίδίοθ ἃ ομδηρό ἰῃὰ 0418 δοίϊΐοη 

4 [0 ἴῆθ656 ὩΔΠΊ6Θ 860 “ Τοχί, δηὰ Οτγαιητηδί." ΝῸ 
ἀν οἰ τυρὸς τοηαοσγίης οὗ ἐβοτὰ 88 γοὺ Ὀθϑὴ κίνϑῃ," 

ὃ 

τ ΤΙΣ ΚΟ, ἔγοτω ἐῆο δοῃηθοίξίοι, γοΐοτβ ὑὸ οδέξϊο, 89 

ἴῃ Θ6ῃ. χχχίϊϊ. 1. 135. Ἐμταϊὰ Ἠο] 5 ἐδας ἐπΐ9 οδῃ- 

ποῖ Ὀ6 Νίρῃ. Ῥασί. ἔγοπι: Τ]29, “ φοῃίοτηρί," δηά {πίη Κη 
ἴμ6 ἰοχέ οοτταρί, δ 126 ὁ, ἄτην. 1 [γϑὲ τογηδγῖτα ἐπδὲ ἐδ 
ὈοοΙκ οΥ̓͂ ϑατηι 6] ργθδϑηΐθ ΤΩΏΔΏΥ͂ ΘΧΘΙΠρ65 οὗ βίγαπρϑ 
ῬΟΓὰδ ἔγυϊῃ [Π6 ῬοραΪαν ἀ δ! οι). Ῥουῆδρδ ἰδ [5 αὶ τηίΐη- 
εἰπε οἵ ΤΠ), “ εασκοά οὔν," δηὰ 713), “ ἀσβρίπϑα " 

. τιν 
{ΠΤ ΟΠΟΙΣ Βα [ξ 5. Ῥοβϑίθ]9 (Πδὲ ἐπ ΐ8 Ἰαδὲ ψοτὰ νϑβ 
ΘΟΓΓΤῸ ἰη ἐδ ρορυ]δῦ Ἰδἢ 8, 80 84 (0 ῬΓοάιμ66 α]- 
Πεδτατίου νι [ἢ 6 δον τὐνμεὶ ὧν {Π8 ΦΕΠΠσάγΙν ἰη- 
δβεγίεὰ ΤὨο δοοοῃὰ ρῥγϑαϊςαῖϑ Ὁ 22 [5 [Ν]. Ῥαγίορ.) 
τοι Ὁ, “ἐο πιϑὶξ ἡ 186 “ταίηϑα, πιβηβν διε." 
Μηδ. δπὰ Βόπι. ἤοσο δίαπα ἰοχϑύθου δ ΌΠΟΓΤΏΔΙΙΥ, 88 ἴῃ 
1 ΚΙηρο χίχ. 11. 

2 [866 ΟἹ] ὧς ἴσου ἴοΥ ἃ Κοοά δίαἰθιηϑῃὶ οἵ (ἢ ἐ3.-- Τα. 
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ΟἿ ΤΏ8η}5 [ἰδ ; Ὀαΐ ἴὰ ἰΒ 00 ΠΑΙΤΟῊῪ ἃ ἀοἤηλ 10} 
ἰο τοχαγα ἰϊ (88 1ζ 61] ἀοθβ, οὴ (θη. νἱ. ὁ δὰ ἢθχ9) 
ΤΘΓΟΙΥ 88 80 δη(Πγομρομαίμ!ς Θχργθββίοῃ (Ὁ 106 
ΒΟΙΓΟῪ οὗ 186 ἀϊνίηθ ἰονα οὐδ σ ἴμ6 βἱῇ οὗ πιδῃ. 
84.}} ἱπάθϑὰ σοιηδῖμα ἴμ6 Ἰορμτυτηδὶο ἰκἱηρ οἵ Ιδγϑοὶ 
δοοογάϊηρ ἴο (Π6 αἰνίηθ δρρμοϊηϊπηοηί. Βαΐ, βἰῃοθ 
ἢ ᾿Ι88 ποῖ γϑιρδὶηρα [6 ἤππ}0]6 βοσνδηὶ οἵ (ἀοά, 
8 Μ ΠΊΟῚ ἢ6 τε (Δ ]]Θα ἴο θὲ ἰζληρ, ἀοα ἰμ6 [οτά, 
Μ10}} [ἢῃ 6 ἀθθρ ΒΟΙΤΟῪ οὗ ΗἾ8 ΒΟΙγ ἰονϑ, τηυδβὲὶ ΠΟΥ 

Δα ἰγοδῦ ὨΪμπὴ 85 δὴ δροδίαιο τΠῸ 16 ἴῃ 
οοὨἤϊοὶ ἢ {ΠπῸ ἰσυϊῃ οὗ 6 ἸΠοοογαιὶς νὰ γήψαι 
ΤῊ ἀοοϊαγαίίοη οὗ οὐ τορεηίβηοο ᾿8οὶ ἢ ἰῃ- 
νοΐνοθ ἴΠ6 υα]ςοῖ4] ἀφοϊδίοῃ οἵ (σοά, ψὨϊςῖ, μὺν- 
ΟΥ̓́ΘΓ, 18 Π6σθ ποῖ γϑῖ Ἔχ γβΒΙ Υ δπηοσηοοα ; γαι] 6 Ὁ 
{18 ἀϊνίπηα πόζα σοῃίδ!ηϑ 2) ΟὨἹΪΥ (6 στουῃὰ οὗ 
ἀοα᾿β τοροηίβποο: ἔοσ 86 ἰβ τυὐσχηθᾶ Όδο]ς 
ἔσο) ἔο!ουυνίηβ, 26, δῃἃ Βδῖδ ποῖ ρΡοχ- 
[οστῶθ ἃ ΣῪ οοιλτηδϑη διηθηϊῖ [ΠΏ π||: , τοτγα]. 
ΤΠ ἄγει οἰαυβ ἀρῃμοῖθβ ἰηίογηαὶ ἀοίοοιο [τῸΠ} 
ΒΙΏΘΟΓΟ [6] Βῃὶρ οὗ ᾿ἰἶδ ψὶ (πΠ6 [τὰ ἀπά οῦ 
1Π8 ἤσυγθ οἵ ἃ ΜΑΥ͂, ἴῃ τ ἰσἢ {Π|0 να] }ς αὐτεσ ἀοά, 
{μαι 15, ἰῃ ΗΒ σοίηυθ ἴῃ [0] ον βῖρ τ μι, 8 
Ρογίοσμῃμθα ἴῃ ἢ πιῦ]6 κυ] θοίοη ἴο [18 Ὑ11 δπὰ 
σοιμπιδηΐ : ὅδ} 88 ποὺ οὐβοσνραὰ ϑβδιῃῃο}}5 6χ- 
Βογίδιϊοη “τη ἠοῖ δ8146 ἔγοπη αἷογ {ῃ6 [γ᾽ 
(χι!. 20), δηὰ πδ8 βόῃϑ ᾿ἷβ ΟΥ̓ ὙΔΥ ΒΎΒΔΥ ἴΓΟΠὶ 
αοά. ΤΤΠ6 Ἰαβὶ ἢ 18: “πὰ αδ ποί κορί πιν 
ωοταὰ,,) ἴΒ 1.6 Θχύοθσμδὶ ἕοση οὗ (ἢ ἀοίροιίζοη : ἀ18- 
οὐοάϊθμοθ πὶ ἰδ ποὴ [Ὁ] Π]πηθηὶ οὗ [6 αϊνὶηθ 
οοπιηϑηα, “Ηο ἢα8 ποί ρεγίζογπιθ τὺ ποτὰ," 
{ππαὶ 8, ἢ18 1] ἢ αὐνᾶν, δι ἢοΐ στϑδομθα μογιηδ- 
ηθηςο, ἤυ] ΑἸτηοηί.--- ἐωο-οἰα ει 6. Ῥγοζυορα 
γ (Πἰ8 τονοϊαίου οἵ αοα οπ ϑαηνιεῖ 8 ἀδατί,--- 

ο Βαιιθοῖ νγαϑ Ἰ᾿χίη θᾶ, ὩδιηῈ]γ, ἀποϑ 
(Βα ρρῚγ ἢν, “δηρογ," δ πῃ θη. χνἹ!. 80; χχχίὶ, 
86, 2 ϑαιη. χῖχ. 43, δῃαά τοϑηΥ οὐδοῦ ΡῥἰΔο685). 
Τηδὶ 10 8 λοῖν δΏροΓ 18 Οἷοδν ἔγοπλ τ χδὺ [Ο]] νη; 
ἴον ϑδηλιο] οου]ὰ ὈΓΔΥ ἴῃ 18 δῆροῦ. Τ]ο οὐήος 
οὗ ΗΒ ΠΡῸΡ νγὰ8β ἢγβί, ορνίοιὶγ, ὅδ] ἀσίδοιλοη 
δηὰ ἀἰβοῦοαϊοηοο, δαπὰ πη {ἰ6 ὑμογοὶ-Σηνοϊνοὶ 
νἱο]αίϊοη οἵ ἴπ6 [γα ΠοΏοΣ δηὰ ἱππναγάης οὗἁ 
ΠῚ ραγροθοϑ, ΤΌ γοπ 6 γ: “ αββοστσυ"" (7. Βοιηλα : 
αοἰμὺ ϑαπιμοί 1) 18. Ἰμδα πη λβαῖ "16, Ὀδοδυβο {86 6χ- 
ἀδον ιν αἰνγανβ ἀδηοῖοθ ἀπσεγ.--- [Οὐ (ἢ ἀΠΠΠΟΟΪΥ 
ΟΥ̓ 8506 “Τοχὶ, δῃηὰ Οτγδηηαδί.᾽"---Τα.]-- ας τὸ 

απσεῦ αἱ 840} 5 αἱβορθαϊΐθῃοθ δπα ἔτγιβίγαίίοη οὗ 
᾿18. ΠΟΙΥ͂ πιϊρβίοῃ ϑϑπλυθὶ 868 ῥγαψέῦ ἴῸγ ὅ8.4}}] 
ὨΥ, ἰδγνοηῦ: ΒΘ οσἰϑᾶ ἴο ἴδ Ἰμοσᾶ, δὴ 

γαϊδίθηϊ, υηγοιλ ϊηρ: [16 8 016 πὶρὨῖ..-- 
[6 οδ)θοὶ οἵ [Π6 ὑγᾶνοσ ψγ88 ἀοαθ] 688 ποῦ γο]οδ86 

ἴγοτα ἐδ ] 8] πιοηὶ οὗ [Π6 ἀἰνὶθ οοπιδῃά (ΕΝ .) 
Ὀὰϊ (π6 ὀχοιηρίίοη οὗ ὅδ} ἴγοπχ ἴπ6 βοηΐθποθ οὐ 
Γα͵θοϊΐοη δηὰ {μ6 Τογμίνθηθβα οἵ ἷ8 ἀἸβοθθάϊθησο. 
Βυὺ (86 Βοδγίηρσ οὗ βιιοῦ ἃ Ῥγδύδὺ ἰβ σοπα!ἰοηοά 
ΟὨ (1:6 ΒίΠοοῖθ γορθηίΐδῃοα οἵ Ἀ1πὶ ἴῸΓ Ὑ ΘΙ ἰΐ ἰβ 
πιδ6. ΤῊΪΐβ οοημαϊίοι αἰά ποῖ ΔρΡΡοδσ ἰὴ ὅδ], 
Ὀυΐ ταὶ μον 18 ορροαϊίθ. ΤΠοδγοίογο {Π|| ρἰοίαγο οὗ 
1Π6 Ῥυ ΘΕ Υ τπραϊδίον, ἰη τί οἢ οΠδγδοίον ϑδπλιο] 
τοργοβθηίθ 8381 θοίογο {πὸ ,οσα, οὔδηροθ πο 
(δὶ οὗ {πΠ6 ἡυάρίης Ργορἰιοῖ, ψῆο τοργθβθηΐβ {Π6 
1 οτὰ οὐοῦ δραϊπδῖ δ μα Αγ δη6ὶ βαγα, ἱμδὶ 
Ασα! 6] 88 8 δη4 ἀϊβρ᾽οδβοα Ὀδοδυβδα ᾿κὸ 
Ἰονϑὰ ὅδ} [ῸΓ Ντν σεϑτιν δη Πογοΐδιλ δπὰ 8Δ8 ἢ13 
οὐτῇ οσοδίασο ποτὰ 6 ἢδα πιδά6 Κίηρ, δῃὰ πὶ 
6 Ῥγδυθα 4}} ηἰρῃῃξ θδοδυβο αοα δα ποῖ γενϑα] θα 
ἴο ἷπὶ 841}}}8 β'η, δῃὰ ἢ πίβῃθα ἴὸ ΚΟΟΥ σὮγ 
Βοηΐθηοθ 88 Ῥγοηοι Πορα ἀραϊηβί Π1π|.--- ΤᾺ.]-- 
γεν. 12. Ἡανίηρ ὑππ8 ἸοΑΓΏΘα ἐπ πιο ἰδ ]ν ἔγοπλ 
ΘΟοά Ὀγ ιμ18 τονοϊδίίοῃ Ηἷβ ἀϊσίπε πιϊδδίοη ἴο ὅδ], 
ϑαιαῦ6ὶ δῆδυ (μἱβ μτίονουβ Ὠἰρηΐ 9065 ΘΑΙ]Υ ἰο 

ν 
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φιεεί ϑαιώ. Οηἡ [Π6 ψΑΥ πα ᾿ἰθασηβ μὲ ϑαιὶ λαά 
οὐπι ἰο Οασπιοὶ (3 οὐ. χν. ὅδ), πο Κυγ!} τ} 
Θχίθηβῖνθ συΐϊηβ ἀδιὶης ἔτοπὶ δηοίθηϊ {ἰπ|68 δηὰ 
{86 ΜΙ6616 Αχοβ, βουϊποδϑὺ οὗὔ Ηθῦγου [ὑθῃ τ 1168] 
οὔ (Π6 τηουπίδη8 οὗ Τ᾿ πά8} (οΟΠΡ. ΧΧΥ. 2; ΧΧΥΊΪ. 
83); ἴμδὶ ΒΘ δα ἴθ γα βεῖ ὉΡ ἃ πιοπωπιθηξ 1Ππ ΟΟΠλ- 
τηθηιοσαίίοη οἵ [18 στοαῖ ΥἹΟΙΟΣΥ͂ ΟΥΘΣ ΑἸ δὶοῖκ. 
(τ, “ (86 μεηα," ἰοσθ ἀθηοίθβ 8 τῃηοπυπηθϊ οὗ 

ΥἹΟΙΟΤΥ͂, 88 ἱῃ 2 ὅδι. χυἹἹ]ἱ. 18, Ὀδοδυθο (8, 11|κ6 
ἐηΠ6 Πεηά, ἀϊγοοίβ αἰϊθηώάοηυ ἰοὸ ταὶ ἰΐ ἀφηοῖοα.) 
Το “λύπ᾽" [Ξεῖο δ1π|} ἰδ ἴῃ 1Π6 ὙΠ016 Θοῃῃθο- 
τίου εἰρη βοδηῖ, δ 10 ὈΓΙΠρΒ ουὐ (86 β6 88 }} ῥυ]ῃ- 
αἶρ]6 ὙΜὶσῖ δοιυδιοα ὅ41. Ηφ ἀοθδδ ηοΐ αἶνγο ἴῃ. 
Βοηοσ ἰο ἀοἂ (δος 1,ογὰ Ὀγ πποοπαϊοηδὶ) ουθαΐθηοο, 
Ρυΐ ΒΘ Βοῖβ ὑὉρ 8 πιοῃυπηοηΐ ἴῃ Πΐ8Β ΟὟ ΠΟΠΟΣ.--- 
(39 [16 ἱπχτιοα, ζομθ δρουΐ"] σδηποὶ τβθϑῃ 

“πρηΐ ἴῃ Βοϊδιηῃ ργοοθϑαίοῃ ᾽" (Β018.), ΒΟῸΣ δ. 6 ἴο 
τοδα: “δῃὰ ἰυγπρα ἐδ οἔ,᾽) 88 Τ ἤθη. ἀ068 Δ΄ δ 
1μ6 δορί. σῆοθο ὑγαῃβίδίοσ ἀἱὰ ποὶ υπαἀογθίδηὰ ἐμ 
ὍὭΡ, “᾿μαβϑθοὰ οὐ.) ἙἘΐδ ρΡαδυϑᾶ ονϑσ, πδιηο }γ 
ἤτοτα Οδστηοὶ δπὰ ἴμ6 μοὶ θουΐης πιουῃ δὶ ΒΟΓΟΘΘ 
[ἢ τπηουπίαϊηβ οὗ δ υάδ}ν, αηὰ ἰΠθῃ ἀφβοθηδοα ᾿ηΐο 
1.6 Φοτάδῃ-ν ον ἰο ΟἿΑ] (χὶϊ}. 4). δι} πουὶ 
(ο αἰϊφαὶ ἴο οοἸοὈγαῖθ [δ υἹοίοσυ πὰ οΟΗδτὶ 
ΤἼοηΐιΒ δηα Επτα]ὰ ἰηθοσὶ δος “611,41 (ΤῸΠὰ 
Βορί. δηὰ ]ῳ.) ἰδ6 πογάβ: “Ὶἀμπὰ βσηυθὶ οδπλθ 
ἰο ἥδυϊ], δηὰ Ὀ6Πο]ά, "6 τδ8 οβδσίῃρ ἃ Ὀυγη-Οβδτ- 
ἱῃρ ἴο ἴμ6 1οτγὰ, (86 ἤγβι] ηρβ οὗ {Π6 βροὶ], σπῖοὰ 
ἢ Ὀτουμῆϊ ἔσγοσα Απλ8] οἷς," βυρροβίηρ (νυὶ ψ10}}- 
ουἱ βυϑδοϊοηΐ ἰλονεπι [Πδὺ {πο0γ [6]1 οαἱ οἵ {6 
ἩΦ}. θδοδυβο ἰδ [Ὁ] οσ Ὡρ βοηΐθηοο Ὀορῖηβ τ] 
186 βᾶπιθ τοσγβ. [Ὁ 18 ὨΟΤ ΒΟσῸ ᾿ϊηἰοα ἰμαΐ, 80- 
οογάϊηρ ἰο 1π6 υἱεῖ οὗ (Π6 πδγζδίοσ, βϑιηθθὶ δηὰ 
Β6.] μαὰ ἰπίεηιἀθὰ ἰοὸ πιδαὲ οὔ Μουπὶ Οδσταεὶ 
(ΤΠ οη.). ΤῈΘ δορί. ἱπισοάδυοοὰ δ} οἴἶεσηρ 
8.δΣ ἴΠ6 ΔΏΔΙΟΡΥ οὗ ΧΙ; 8 54. ἰῃ ΟΓΘΓΣ ἴο ΟΟΠΌΣΙΩ 
τιἷ8 βοοοηᾶ ργοδί βἰη οὗ 3ὅ81}] ἴο {πὸ Ηταβὶ.---Ἶ οσ. 18. 
βαιηθοὶ ἰοοὶς (Π6 ἰοῃρ ᾿ἰΟΓΏΘΥ ἕο ΟἼ.8] ἴο πηοοὶ 
βδι]. [ἡ 1Π0 Ρ]4ο8 ΘΓ Β6 δα βο]ϑιηηὶν ρίεάρεά ] δὲ 
840] δπὰ ἰμ6 ρϑορὶθ ἰο ὑποομαϊιϊοηδὶ ορθάϊθηοα 
(ςἢδΡ. χὶϊ.), Β6 ποῦν ὀχϑουΐοβ ἡμάσπιοηΐ ἴον ἀϊδοθθ- 
ἀΐδοο ἰο πα ἀϊνίηθ ψ1}}1. Τῆς ρενολοίοσίοαὶ διὰ 
εἰῤλῖοαὶ πλοτηοηΐα οὗὨἨ (18 Ῥσχοοθάυσο δΓα ΟἰΘΔΓΪΥ οχ- 
Ηἰθιιοα ἴῃ 1Π6 Ὁ] ον ληρ ἀΘΘΡΙΥ του ηρ᾽ ΠΑΓΓΑΓΥΘ. 
Αὔος 411} ιμαὶ δα οσουγτοα Ὀούνθοη ϑδγαιοὶ δηὰ 
85.4.1 (χὶϊ]. -τῆχν. 1), βδσλῦθ 1 8 Ἰ γΘ ΒρΡρθΆσϑῃοα 
Τηυδὺ μβᾶγθ Ὀθοῆ δὴ δοοιβδαίίοη δηᾶ ἃ ὙΘΤΏΣηρ' οὗ 
ΘΟὨΒοΐΘη06 (ὉΓ 581, Οοηβοίοαυβ οἵ Πἷ8 βίπ, γΒΊΟ ἢ 
Βονονοσ, ἢ6 ΜΠ ποὺ σο ἤδβα,--αἱβσοραγάΐηρ 1, απὰ 
ἀδοοϊνίηρ ΗἸτηβ6 ΙΓ τ ἢ 411 (Π6 ἀτίβ οὗ ἃ Ἀθατί βη- 
ἰδηρὶοά τη ἢ τῖθγ δηὰ 1ἴθα, δῃά αἱ οηδύθα ἔγοπη 
[πΠ6 1,οτά,---θ βδης οἰ ραίοθ δι} 5 δοσυβδίϊοη 
απ Ηΐβ ἀοίδποο: 1) 6 ποῖ ΟἿΪΥ τηροίβ, Βαϊ δῃϊ- 
οἰ ραίοα, βατηλ οὶ τλϊῃ οτοοά ἐγ] θα πιὰ (Π 6 
᾿ἀδρόδι ΒΙιοδδοᾶ Ὅο ἴμοιι οὗ {δ 1Τοσᾶ; δηθὰ 
) τδι ὐδλῥο δ] ἀ8 ἴῃ6 αδδυγαποο: 1 Βανθ ῥΡθ.- 

ἑοτσηϑᾶ {86 οοισθδηἄτηθηϊ [ποτὰ] οὗ ἴ89 
Ι,οτὰ .--- Τὴ (Πΐ8 Πα 'π ὁπ6 τοδροοῖ (6118 ἐπ6 ταί ; 
ἴον ἢ6 δὰ Ὀγοΐίκδβῃ (86 ρονγοσ οἵ ἔπ6 Ατδ] Κ᾽ (68. 
Βαὶ πῃ δποίδοσ ἢ6 6118 ἃ 116; [ῸΓ ΠῸΙΪΩ 86]- 
ββῃ. πιοΐνοα ἢθ δὰ (δἰ]ϑὰ ἴο σδυτΥ ουἱ ἴπ 6 οοτα- 
ΤΑΔΏα οὗ οοταρ]οίθ δηη :]δἰΐοη, 88 ρίσοη ἴῃ (86 
“ποτχὰ οὗὨἉ 89 1, οτὰ;"--- ἐς. 14. 5.4] 16 οοην!οίοα 
οἵ (Ἀ]βομβοοὰ γ [Π6 γοΐοδϑβ οὗ {π6 δηΐπμδ]θ τ] οἢ ἢΘ 
[88 βραγοὰ οοηίΐγασν ἰὸ α01᾽ 8 οοτητηδη. ϑβδυλθ6}᾽ 8 
πιοῦδ οὗ οἰξἶπρ (ποτὰ δραϊηδὶ ῃἰπὶ ὈΥ (86 αποσίϊοῃ : 
“Ἴλαὲ πιδαπὶ ἰδεδα υοἱοεδ}" Ὧδ5 δὴ δἷγ οὗ ΠΟΙῪ Βα- 
ΤΊΟΥ πὰ ουὐ Πρ ἰτοηγ.---Ὗ ον. 16, 880] οοηηπ 68 
ἴ0 δάνδῃοο ἴῃ ἔδίβομοοὰ διὰ ΒΥροοσίευ, γοοθάϊηρ 

ΏΟΓΘ δηἀ ΠΟΤ ἤτοι ἰδ 6 γα Ὁ] πη 666 οὗ ἃ οοπίρας 
Β'οἢ οὗὁ δἰ (ἸΙΟἢ τγὰ8 εἶθ ἀπ) ὈΥ ῥτεθοπιΐηρ 8 
ὑπο οἹὰ ἀφέδποο: 1) “ΤΏ ρεορίε βρατϑὰ," με ἀε- 
οἰαγθα; [6 ἄοθθ οὶ ὈΪδπιθ ἀὐπιδεῦ. Απὰ γεῖ ἴῃ 
Υ6Γ. 9 1 18 581ἀ: “Θαμὲ απὰ ἐλε ρεορὶς ερατεὰ." Ηδϑ 
ΒΘΘ ΚΒ ἰο ἐχουδὲ ἢ ᾿πιθ6 ] 88 δέαπιείεδα Ὁγ ἸΓδαβίοστίηρ 
186 Ὀ]α6 ἴο 1:6 Ῥϑορὶθβ. Απά, βὰρ 186 Ρθο- 
ΡΪ6 πδὰ βραγοὰ (16 ροοιὶ ὀχϑῖ, γοί 186 σεοῃο- 
ΤΑΙ, μϑα ρογτωϊι θα ἰϊ; [Π6 ῥϑορὶθ κλπε ποΐ ἀο ἱΐ 
δρδϊηβί ἷβ 1], [(ορ. ἰμ6 ΡΙο᾽ 8 οδθαξθηοθ 
ἴο 888] ἰῃ χὶν. 24,34, 40.---ΤῊ.}] 2) Ηο βϑεῖκε ἰο 
ετίεπυαίε δὰ ἴο γμδίψῳ Ἀ18 ἐγαπερτοβδίοῃ οὐ (Π6 ἀϊ- 
νη οοπιηδηά Ὁ Ρ ἐδαϊηρ ἴΠπ6 λοὶν ραγροδε οἵ 
δυτὸ μῶν ἰο ἐχωῖ Ὑποίπος ον (δ δ 
Μ88 ἱπουρΐ οὗ ΟΥ̓ ποῖ, 1 8ΠΥ Ο886 Σἰ 18 ὮΥΡΟΟΥΪΘΥ 
δὃγ το β'δυ} ρροῖκβ ἰὸ τγτας Νἰταδοι κοὰ ιδὸ 
ΒΡΟΡΙΟ. [Δ Ὁὃ. ΟὈπιηι.: “ἘνΕΥΤΥ ποτγὰ υἱἱοετεα ὮΥ 

αἱ ΒΘΘΒ ἴο Ἰηάϊοδίο ἴΠ6 Ὀγοδι-ἀόπῃ οἵ εἷβ τηὸ- 
ΤᾺ] οπδγδοίοσ. ΟἿ ἴδε]8 (ῃδί δον 118 βοθῆο, 538] 
δὶ δᾶνα ἔοσίοιιθα Ἡἷβ  ΓΡΕΡΟΟ ΒΊΒΠΟΡ 
Βαπάσδγθοη (αυοίρα Ὀγ Ὑ ογάβποσί ἢ ἐπ ἐοοο), ἴῃ ἢ λα 
1,εσίμιγεδ οπὶ (Ὀηϑοίθπος, 11. ᾧ 18, Ἔἀχροθοβ ἰ6 ζαι- 
}Υ οὗ (6 ῥγοίοθῃοεα ἐδαι φοοα Ἰπίεπέιοπ ἴ8 ἃ τὶ ρδι 

6 οἵ οοῃβοΐθηςε δη 8 υϊάο οὗ οοπάυοι.--- 
ΤΆ.]- ἐγ. 16. βαπιῦθὶ ᾿πίογγυρίβ Εἷτη πὴ 189 
δχοϊδπιδίίοη: “βίδυ ἢ (7}Π τυροῦ. δρος. ΗἨΪΡΆ. 
οἵ 2", “ἀφβὶβί, οϑδϑβ."") Τὸ 1} [8166 δῃὰ Βυγρο- 
ΟΥΕ1681 ΒΡΘΘΟἢ οὗ 8.1 6 βοϊοηη)ν δῃὰ βῇδγρὶ 
᾿νε ἰνν τῷ ΜΠδὶ ἰδὲ ],οτὰ Ββαϊὰ ἴο ἷπὶ ἴῃ (ἢ 6 ΤὐΚΉΝ 
([ποἰορὰ οὗ ρα. ῬΘΝ τϑδὰ εἰηρ.) " -- Ύ  ἐγα. 17-19 

[Ὁ]]ον 8 [π6 Ρον ΣΙ], οσυβΐηρ δα ἄγοθα οὗ ΠΛΑΠΟΣ 
Βυγὶοα ου 15 οοῃβοίθηοο σι {π6 ταὶσῆξ ὁ 
βϑ 6 Π}}61᾽ 8 οοηνἱοἰΐου {π8ὺ 6 ΠΟῪ ΒροΚα 88 ργορβμοὶ 
ΒΟΙΘΙΥ ἴῃ (Π6 Ὡδῖὴθ δῃηὰ δἰθδα οὗ ἰῃς 1 ,ογά ἰο ἐϊι6 
ἀφορ-Ά]]οὴ Κίηρ. 

Γαΐ ΘΌΙΏ68 ἰῃ6 γεπιηαενῦ οὗ ἢϊ8 οἱ αναίϊξζοῃ ἔγουτα 
Ἰον 688 ἰο 1π6 ἰρῇ ἀἰστῖ ον οὗ του Ὀγ της ἴα- 
ΤΟΥ οὔἐπο Ιογτὰ. Τῇ χᾳυσδύοῃ “ ναὶ τῃου ἠοὶ Ὁ 

ἴον 8.81 8 οοῃβοίθῃοθ ὑδμο βίΐῃρ οοποραϊοὰ 
ἴῃ 116 γθοο]]θοίΐοη. Τὴ βρηΐθβῃποθ 18 γ δ ουΙ Υ 
σοπαίσυοα. Εἰ οὶ τοπάθσα:: “ἰδπουρῇ ἰπου βρϑυλ- 
οὐαὶ ἰὸ {ῃγβϑ] ἰοο 111116 δῃὰ σψσθδκ ἴο ουσῦὺ τ6 ῥθο- 
Ιο, γοὶ ψαδί ἰῃοι ἴῃ6 μθβά, δηὰ ββοι]άβι 858 βίο 
[ες ἄοῃο (ἢ γ ἀαὶν "ΠΟΙ δρδίηηί [ῃ6 ΘΟ ΏΘΟ- 
ἴοη, δῃηἀ ὑπᾶοσ ἴΠ6 ἱποογγθοῖ δυρροαίίοη {πδὲ 
βϑμλ0 61 γοορινοα 8840} 5 Ἄὑχοῦβο. Κι δαίοσ γοίοτε [8 
Ὄχργοροίο Πυροί οί ο4}}ν ἴο ἴῃ6 ἔπαγε: “1 ἰῃοα 
ψοῦ δι Ποηοοίογαγα 6 δυμδῖο, ἰοὺ βου] άδβι.᾽» 
Βυΐ ἀραϊπδβὺ {Πὶ8 αι (6 γϑίδγοῃοο (0 {πὸ μδϑὶ ἔβει: 
“186 Ἰ,ογὰ δηοϊηϊοα [Π 66.) Οἰδοῖθ (8. Βομσηϊά, 
6 οί,  61}) τοπάθγ: "ωοη ἰμου πναδὲ 1}11]Ὸ, 
ἴῇοῦ νγαϑὶ τηδάς." Βυὶ Ὁὲ χηυπὶ τοϊδίη 1ΐ8 τηθβη- 
ἴῃς, “Ὁ Ηδτγο, 88 ἴῃ τϑηῦ μἴδοε (Δυᾶρ. χὶϊῖ. 
16; Απι. ν. 22; Φοτ. ν. 2; χυ. 1; χχὶϊ. 24; 500 
ἶχ. 15. Φοβῆ. ἱ. 18), ᾿ξ "δι μβουσῃ." 68. ὁ 806, 
2, 9 [Ὁοηδηβ ΤΊϑΏ)., ᾧ 165, 2 σ.--ΤῈ.}; Εντα]ά, 
8 365, 1,6 [16]. ῬΒοῦΒΒ ἴδου ννδδὲ 1{π|1|6 
ἔπ τὐϊπο οσσῃ οἱκ;ϊ.---ΤῊς τοίογοηος Βοσα ἴο 
5.8} 5 οσσγῃ πογάε, ἰχ. 21, ἰΒ θογομά ἀουρέ. [ὲ ἰδ 
(86 Βαχαὶ ϊλύϊηρ τοιοῦ ἴο 16 Βαυρηίν 540] οὗ 
{πὸ ἴον ροαϊοη πβθηοθ ἢ6 δα ῥϑϑῆ εἰθυδιθα ἴἰο 
ἰὯο Βοδαβηΐρ οἵ [εγϑὲ], δπὰ οὗ (Π9 τηοἀοαίν διὰ 
Βα Υ τ Βιοῖ πο (ΒΘ ἢ Ῥοθθοθεθά. “15 ἐλέπε Ἔνεβ." 

4 [866 8 ὨοῖΘ ἰη ΔΒίδ. Οὐπιοι. ΟἹ βου 6}᾽ 5 οοπῖ- 
Ἰοῖθ δοαυίοβοθησο ἰη [9 αἰνίηο ἀθοίδίοη 1 ἢ δὲ ἢγδε 

ἴτας. τ ατίονοα εἴτ, δηὰ ον ἀυΐγ αἰ αΥ ἰοὸ ἐγυδὲ 

{ [Οὴ {π|8 σομδέγαοσέίου 8596 “ Τοχέ. δηὰ Οτασοσοθῖ." ἐκ 
ἰοοο.--Τ5.} 



ΓΗΑΡ. ΧΥ͂. 1--8ὅ. 

βδιυθὶ Πόσο ἱπαϊγθοι Υ ροϊπίβ ἴἰο ἴμ6 λαυσλέῤπεδε 
οἵ ἷβ Πδδαγὶ 88 ἴλ6 ἀδορεδ οὗ διῖ8 ἀοίδοοῃ 
ἔτοτα (6 [οτὰ, 86 Σοτᾶ δῃοὶηϊοᾶ [Ώ66.--- 
Τοδὶ δ (σα Β ρτδοίοιβ δοῖ Ὁγ στ μι ἢ Β6 δὰ Ὀθθῃ 
Γαϊβοὰ ἰὸ 16 Βοῖϊρὶνί, δὰ ᾿δα ἱπουγτοα (16 ποδὶ 
δβδοτοῦ οδ] δου ἰο 06 οδοάϊοοϊ ἰο (μ6 1 οτὰ δηὰ 
ἴο Κοὸρ ἔμ ρϑορὶθ ονοϑάϊθηξς ἴο Ηΐα. Οἱ {ἐμὲ8 
ἰοαπάδεοη ϑδπλ6] θαθ68 ᾿κν18 ἐχλογίαίίοι ἴῃ 
ἰο 840} 8 συὶϊε 'ἴπ {π18 ῬΑΓΙ σΌ]ΑΣ 68856.---Ἴ οΓ. 18. 
ἘΠ6 Ἰοχά δϑῃΐ [866 ΟἹ [8 [ρτΟΡΟΥΪΥ 8] ὙΤΑΥ͂ 
δηᾶ δΒοίᾶ: 600, οίο.---ἜΙἼἰ 88 ἃ ἀράποι! ταλγίκοα 
᾿οαν ΜΙ ΔΙΟΣ. 8,6] ττδα [0 βῸ δοοουάϊηρ ἰο ἰδο 1, οτὰβ 
οὐ ΠΟΥ Εἰ. ἰ{ τῶϑ ἃ αὐυίπό πρμδδίοη, 
ΜΔϊοῆ 6 νᾺ8 ΟὈΘΟΙΘΏΙΥ ἴο Φ]Η͂]. 
Ἔδπο βίπῃηοτα πο Ατ8]16]εἰ164.---Τοδ0 ποτὰβ 
εἶτο (016 γϑαϑοη ὙΠΥ ἐπὶβ ρΘΟρΙΘ Ἧδὰ8 ἰὸ ὕθ ἀο- 
ΒιτοΥα δπὰ ποὺ βραγοὰ, βθοδῦβο (Β 6  βίτονβ ἴο 
ΔΩΠ1Π 1] 66 ΟἿ᾽ Β [3 Ὲ- δῃηὰ Κίπράοιῃη." ΑἹ] χῖ8 
οὔσὶ ἰο Βδῦθ Ρἰοἀμοὰ [866 ἰο οδοάΐοποο. Τῆ6 
αυορίΐίου: ὙΥΥ ἀϊάσι ἴβου ποῖ ΟΌΘΥ ἴδ6 
νοΐοο οὗ ἔδο Τιοτᾶ 2--- ἢ (λ6 ἀοουϑαδοη πὨΐϊοἢ 
ἰϊ οοπίδῖ τδ---οοηηοοίβ ἰἰ86] 81} [ῃ6 τῆοσγὸ δι ρἢδίὶ- 
ΟΔ}1γ τῖϊδ [06 τοΐογθοποο ἴο 6 ἀν οὗ ορθαάΐθῃοθ 
πιθοῦ {Ππ6 1, οτὰ ΗἸπθοΓ πδὰ 1414 ου πω, ΤῊΘ 
[]ονίης πογὰβ ομαγδοίοσίζθ δα} 8 οοηάποὶ 88 
δαδοὰ οὐ δνασίος [“ ἀἰάδὶ Ηγ ὑγροῦ (μ6 δροϊ]᾽]. 
ΤῺ6 “ἢν, 88 ἴῃ χὶν. 32, ΤΘΒΘΘΒ ΤΏΘδΘ, 
Ῥαδαϊοηδίθ οτανίηρ. -- οσβ, 20, 21. ὅδ] λαγά- 
ἐπ ᾿ξϊπιδεῦ δι}}} ἹΑτ μοῦ: 1) ἴῃ αδοείι ϑεϊ- 
μακΑιρηἠνοβείρας Ῥοδιι γον ἀοηγίηα [(Π6 ἴδβι}]ϊ διίτὶ- 
αἱοὰ ἴο Βἷπ ({0Ὁ] ον Οχϑον ἴπ6 ογάθσ οἵ 

Βδπλ06}᾽ 8 δροϑοϊ βοβίϊοῃ5), δηἃ δή πιΐπρ τ} 61}- 
Ρἐιδεῖδ (Ὑ1) ιμδὲ πὸ δὰ ροπθ [μ6 δρροίηἰοα τρῶν 
δηὰ (] Π]]οἀ (86 πιέδδίοη, αϑδιρτιθὰ 1), τ ποθ οὗἁ 
ὙΠΙΘΙ τῊ88 ἐπ σαρίϊνο Αὐσαρ δηα [86 δΔηΠΙἰ]αὐθά 
ΑΙΔΔΙ Οἰκιϊοθ; 2) 1ῃ ναῖπ απὰ αὐαῤῥιρίος ἀχοιιϑό, 
ὙΠΊΟΝ 18 ἃ Τ6 ΤῸ τοροιοη οὗ ἰΠ6 80ονθ ρῥγοίοχί 
οὗ τῃ6 168 δοὶ δηὰ {ποῦ ἡπὴ φῶς νὰ ΒΟΥ Π 06 
ἴο ἴῃ 6 δι εἰο ΒΡδιϑῆ ὍΧθῇ 88 “ ἵῃρβ οὗ 186 
5001}. ΤῊΪδ8 τϊχῆϊ ᾿ᾶνο βϑοιηθα ἃ ὈἱΟυΒ δοί, 88 
ἴῃ [Π6 Β΄ Π1118. οϑ86 'ῃ ΝΌμ. χχχίὶ. 48 εα.; δυΐ, 88 
αἰΐ ἐλε φοοάδ οἵ 6 Απιδὶ οἰκί ἴο8 μδα Ὀθθῃ ἀονοίδα--- 
(δι 8, οοπϑοογαιθα ---ἰο (δ6 1,οτά, δηὰ {δο ᾿ἐνίη 
ἰϊηρα πιυϑὶ Ὀ6 ΚΙ]1οα, ἢο Ὀατη-οἤογίηρσ ἀἀξχα: 
ἵπρ ἴο [ν΄ χχνὶϊ. 29) οου]ὰ Ὀ6 πιβάθ στ (θη 
(θ66  αἱ]). 8)! ονυδάρβ 6 ἴδοί (μδὲ (86 οὐτὼ- 
ΤΆ] οὗ αοὐ ἰ6: ΕΟΙΥ ΓΠΐπρ 8 ἴο Ὀ6 ρΡυϊ πο Γ 
(π6 Βαῃ (νεῖ. 8. ΤῊ πογάβ: “ἰο (6 Τογὰ ἐν 
Οοὐ’ δῖϑ ἃ βοσὶ οἵ οαρίαέΐο (5, δ αἰδοιηρί 
ἴο ΘΌΣΙΥ ἴανοῦ ᾿ἰουυυνὼν 8660 ΒΟΙΘ, ΡΟΓΒΆΡΘ ποὶ 80 
Ψψε]], δὴ παρ] ΟΟΏΒΌΓΟ οὗ ϑαπιθοὶ, 88 17 ὅδ] 
που]ὰ βαν: ὄγου χϑρυΐκα τλ6 [ὉΓ βοσνίηρ {86 αοά 
πο πὶ γοὺ Ὀγοίδαα ἰο βοσνο."-- ΤῈ.] 

γετβ. 22, 23. δαηιιιοῖ δ ἀηδιῦεῦ ἰθΆγΒ ΔΎΤΑΥ 81] [ἢ 9 
οἷοακα ΡΝ ΜΈΝΗΙ Ἀὐραν εννου βίσί νη ὥ δ μρεδ ἢϊ6 
εἴη, δὴ Β 66 υπηα οὗ 6γ]] 1 
ἢΐβ ἀδατί, Ἦλιν [1.0 ὀνόα γῷ ἐλδρτι ἄο!σδε πη 
Ὀυτς-οὔδυηρβδ δ ἃ δδοσῆο68 88 ἰῃ οὔοΥ- 
ἰηρ 189 νοΐοθ οὗ ἴ8ο ΙΤιοτᾶ 2--- Τὸ ρὶνγο οΟ]ΟΥ 
ἴο μΐα ὀρβὴ ἀΐθοδοαΐοποο ἰο ἴΠ9 1,οτὰ, βαυϊ δἀἀυοοὰ 
᾿ν͵8 ΡΌΓΡΟΘΟ ἴο πλδῖκο δἢ «δεγίη, Ιη ορροαϊου ἰο 
118 15 (86 πιεαπέπρ οἵ βατημ6}}8 πογάβ: οἤδσίηρ, 
Ὀγουρἢὶ ἢ δυο ἃ ἀϊθουοάϊοης μοατί, οδπηοὶ 6 
το] Ρ] οδαίπρ ἰο αοά, 88 8 (μ6 ορϑάΐβηοθ οὗ {86 
Ψ1Π, τ δοἢ συ) οοίθ {1861 Ὁποοπ  Π0}}8}1}Υ ἰο [86 
ΠῚ οὗ (6 Ιοτά, δηὰ Ὀσίηρ ἰἰθ6} 7 δ οἥδδσίηρ. 

αὐ ουἰπριοοά οἵ ὈΠῚ53 τοὶ ἤΠ)- σ!} Βορέ., ΟΒαὶὰ,, θγτ., 

δ, ΕΝ ΠΡ φαὶ. οὐ Ὧν» νὰ δι. 7ογίο ἐνυρίέο. 
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Εὐχίοστμδὶ οὔδδσΐῃρβ δῖὸ δὴ δροῃιϊηδίίου ἰο (ἢ 9 
Ιοτὰ ψ βοὴ ὑθογὸ 18 ᾿δοϊκίρ (π6 Βοασί [Ὁ]] οὗ οδθ- 
αἰδηὶ ἰονο, (6 Βυχα Ὁ] οοπροοσγαίίοῃ οὗ {μ6 τ8ο]9 
ΓΩΑΔΏ. Τὴο βΒδ6 ἱδβουρΐ τα σϑροδίθα]υ δχ- 
μῆμοηρν Όγ βαπιυοὶ (χί!. 14, 20, 24) ἴῃ [ι16 οχ- 
οὐδ ίοηβ ἰο [16 ρϑορὶθ δπὰ ἱμοὶν Κιηρ, νι 

186 [Πγοϑὶ οὗ ἀοοίγυσίίζοη ἴοσ ὈΟΙΒ, 17 [86Υ δδου]ὰ 
[41] ἴῃ (Π186 το Οἤδυίης δηὰ βοσνίοθ ἴῃ δἰ ἢ 
ἈΘΑΓῪ οὐθαϊθῃοθ ἴο (6 Μ111] δῃμα οοϊησηδηα8 ὁ 
ἀοα. Τα ΤΠ ἀδιμθηίαὶ οἰ ὲς4] ἰγυ τῇ 18 ΔΙ ΓΤ 
ὙΠ} ὉΠΗλΣδίΔ ΚΑΌ]6 γοίδγοποθ ἴο ἰμοθθ Οσαβ ὁ 
ϑάσαυθὶ, ἰῃ [16 Ο᾽αβαῖ 8] ρϑββαρθα ἈΒβ. ἰ. 8-14; 1]. 
18, 19; Ιβὰ. 1. 11; οοιπρ, 16-19; ΜΙο. νὶ. 6-8; 
Ηοα. νι. 6; 96Σ. νἱ. 20.---Ιὴ 186 [0] οί ρ ποσὰ : 
Το ΟΌΟΥ ἰς ϑϑιῖοσ τβδο Βδοσίδοθ, [Π6 [Βουρῆϊ 
(Δ ,|κεβ ἃ ὩὨΘῊῪ (ΧΗ : δραυί ἤγοτη πῆδί δΙοῃθ ἰ8 ν)0}}- 
ῬΙοδοίηρ ἴὸ ΟὨΪΥ δὴ ορεάϊθηϊ αἰδροδίοη οὗ 
Ιϊηα ἴ8 ἴῃ ἐϊροὶ βοσαοι ἰηρ ροοά, [26 οἤδτηρ, 
ΜΓ Βουϊ βυ ἢ ἃ αἀἰδροβί(ἰοη, 18 ποὶ 8 ἴηρ, 
88 ὯὨΟ ΠΟΙΆ] νσαίυθ. ΤῊ6 “ [δὲ οὗ Γϑιηβ,᾽, (Πδὲ ἴδ, 
(6 Ῥΐθορϑ οὗ δι οἥδγοα οὴ ἴ86 δ᾽ίασ [860 1, ὃν. ἱ. 
ἈΠ τΩϑΩΥ ΟΙΒΕΙ ρμΪδοοβ.--- ΤᾺ.].---τ ον. 28. ΤῊ 
1πουρῆὶ 6 οαγτὶ θὰ οὐ δὲ [Ὁ] ον: Α8 106 ουϊπαγά 
ὙΟΥΚ οὗ οἤξδτγίης τι ουΐϊ δηβοσηρ ἀογοίζου οὗ 
Βιοασί δηὰ 116 ἰο αοὰ πὶ ονοάϊοηϊ τὐμα μ88 ἢῸ 
ΤΏΟΓΑΙ νϑ πο, δὰ ἰβ ποὲ δὴ οδ)ϑοῖ οἵ {86 αἰνδηθ 
βοοά-ΡὈ]688 80 ἀἰθοροάϊθηοθ δηὰ (86 ἱῃϑηοθ- 
ΤΟΒΌΪΙΩρ ΓΘὈΘ]]οη διὰ ἀθῆδηί β6] -ἀθρθηάθηοθ ἰδ 
Β᾽ Πλ 1] Δ Ὁ 1 ΘΘΘΘΏΟΘ ἴο, βίδη ἀβ ΟἹ {6 886 ΣΟΓα] 
ΡΪδῃθ τὲ (6 ουαἱναχὰ τὶοκϑάμοθα οἵ οἱ 
1Πδὲ 5, “ ἀἰνίπδίίοη ἴῃ ὑδ6 βογσνίοθ οὔ δηϊ!- βου 
ἀδπλοῦ-ῬΟτο Σ᾽" (Κοὶ]), δηὰ οἵ ὑδοίαίγν. 
[ἔπρ- Α.Υ͂. “ἸηίαυΣγ" 18. “ΠΟΙ ρτι6β8," ἤθη 
[Ἀ166 ροα᾽" δηὰ “140],} 186. ᾿χνὶ. 8, “Ἰάο]-τοῦ- 

8810," οΒ. Χ. 8. Τεγαρδίπι [ἘὩρ. Α. Ν΄. “140]6- 
ΕὙΥ5] 8.θ Πουβθῃο  ἀ-ροαβ 88. ογϑο]θ- οἰ [168 δηὰ 

ἰοσίαηο, ἄδη. χχχὶ. 19θ. Οοιρ. 
. 8 90 [δηὰ δύ τ Βὲ δ. ΤΠ ἴεῖ., Ατίβ. 
διὰ “Μαρὶς,᾿ Οὐπιπιδηίαγιεβ οἵ 

Καϊροῆ, οι Ἰσϑο, 1δῆροὸ δηὰ Βιδ. ΟΌπιπι. οἡ 
ἄδῃ. χχχὶ. 19. ϑαται6}᾽8 ἀφο ἀϑα οοπαοιηηδίίοη 
οὔ Ἀρετ ῤδ αν ὀμήμήρμαν ἐλ γέμοαν "Ὁ ΘΡΕΣ πμ οί 
ΓΟβΈΓα 88 8 Ῥοστηΐβαὶ Ὁ}6 ἔοστη ὁ οὐδῆ- ψΟσΒἢΪ 
18 ἰο Ρ6 ηοἰρα.---ΤῈ.].--ΕοΥ [Π6 βδα οἵ δρνύρ δος 
[86 Ῥγϑαϊσαίθα ἰῃ Ὀοΐΐ οἰδυβοθ δίδῃὰ Ὀθίογο ἰῃ 
Βα δήοο, ΑΘ ἰπ αἰνὶπαίΐοη δπὰ Δ ϊ γ ἰδῃ9 
᾿ἰνιὴς αοάἂ 18 ἀθηϊοὰ δηά σοὐθοῖθα, 80 ἱβ γθῦβι] θη 
δηὰ βία ΡΟΤΏΠΘΒ5 8 ἀοίδοϊίζοη ἔγοι ἰμ6 1 τὰ δηὰ 
8. Ταὐθοίίου οὗ (6 τὰ." ΤῊΪΐ. 8 [86 ἀβημρ 
3) οὗ 86 ἀθφοϊαγδίίοῃ ἢ νοσ. 22. ΝΟΥ [0] ονγ8 

[86 βΒοηΐθῃοο ὑπ8 ργουῃάθα, πιῇ βθδγρ ὈγουὶΥ 
σΟΠΟΙἀἸηρ {π|8 ρατὶ οὐ [Π6 δβοθῃθ: οδῦθθ 
του Βεαῖ σϑ᾽ϑοϊϑὰ ἴ86 τυοτὰ οὗ ἴμ6 Τιοσχᾶ, 
Ὧ6 Βαῖδ χϑϑοιϊϑᾶ ἴμ990 τοι Ὀδέηκρ ἰκίπρ 1{--- 
Ἠο)οοίοά Ὀγ [Π6 [τὰ, β80] ἰβ ὩΟῪ Ηἰπηδ6}  δθβδη- 
νὰ “ἴο ἰδ β6  ἔ]ον διὰ ἷβ ραϑείοῃβ᾽, (Βετί. 

γε. 24-51. ϑαιζε υαἷπ εἰγύνίπσ οὐδ ϑαηπμιεῖ 
ἴῃ Ἐπ Ρδονς, απα ϑαπιιοῖ 8 δοπίεπος οὗ το) δοϊίοη. 
γα γ. 24. 86} οοηζεδδοδ : 1 ἢᾶνο αἰπηθα.--Τὸ 
Ἰυάρο ἔγοτῃ δἷμβ ργενίουβ οὐϑιηδίθ σϑῆβα] ο 80- 

ΟὟ] οάρο ἷ8 ττοηρ, αι} 8 δδγηθδὶ βδηά 
ΟΣ] δἀάτοδα τησβὶ ἤδνο ποσὰ οἢ ΗΒ ἰΏΏΘΓ 

16 ΚΘ ἃ οἶγοϊβ οὗ γε ονϑῦ οἱοαίηρ ἴῃ ἀροὴ ιἷ4 

. [ου {π6 ἀἰ συ τ Βυ Ὀ]θοὲ οὗ ἔπ6 παίιγο οὗ σἱ το Ποχαῖϊς 
δῃηὰ 118 ἰγοδίγηθηῖ ἰη ἰδ ο Ο]ὰ Τοαϊδιοϑης 860 Αγὶ. " Μαχρίο " 
ἴῃ Ἠογσορ Κ᾿. Ε.--Ταὰ.] 
' 19 ΜΠ} δυῦδὲ, τᾶν Β6 ρεϑαϊοοὶθ ἩΠΘῺ ἃ ὑγϑοδαϊης 

ΟΙΟΡΟΙΣ βαδομθα ὙΘΟΣῸ ΘΔΥγ08 80 ἀουδὲ 85 ἰο 1ῃὴ9 660Ώ286, 
Επ. ἢ 851] ὃ. 
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οοηβοΐθποθ, βὸ ἐμὲ μ6 βϑὺν Πἱτη6 6} Ἰογοθὰ ἴο δῦδῃ-  διτοϑὶ ἢΐ8 ἀδβρασζίισθ, ὑ8θα Ῥμγαίῖοδὶ ἴοστο, ἔμδὲ ἕα, 
ἄοῃ 8 δἰίθιηρίβ δἱ ρΡδ)} }δοῃ δηὰ ΓΓΏΚΙΥ τπδῖτς 
1818 οομίοββίοη οὗ βὶῃ, ἴῃ π016 ργθοθασησ πδτ- 
Τϑῖνο βΒῃΟΤΒ (Πδὺ ᾿ὑ γγβ εσίογίοα ἔγοπι ᾿ἷπὰ μάν 
Ὀγ 186 ἈΠΕΡΑΠΗΕ τονοϊδίίοη οἵ 18 1165 δῃὰ ἤγρο- 
ΟΥΒΥῪ δηὰ ἴΠ6 υπάδηϊδθὶθ Ἔχῃϊθὶιίου οἵ μὲβ μϑαγί- 
τοοίρα ἀϊδολθεάΐθῃοα, ῬαΓΥ ΟΥ̓ ἰπ6 ῥυάϊοϊα] ἀδοῖ- 
βίοῃ σοβροοίπρ (ἢ ὑμανοσῖ 0}]6 ΘΟΙΒΘΑΊΘΏΘΘΒ οὗ 
Βὲθ ἀοίδοσοι δηὰ ἀϊβορθάΐθηοθ. Α οουίδραίοη οὗ 
ἴῃ ἱπάυοσοά ὈΥ τοϑυ ἰπρ 601} δηθὰ Ῥυμίβῃτηθηΐ 18 
οἴδῃ Ὧ0 δχργεββίοῃ οἵ ἴσια ροηϊΐθῃοθ. Απὰ ἰϊΐ ἐβ 
ποῖ (Ὠἷβ ψῖτὰ διά, ἴον που πθ ΠΟῪ ΘΟ, ΐδθθοβ 
{μαὶ ἢθ ἢ 88 (π6 οοπημδηἀτηοηϊ οὗ 
16 Ιοτὰ, 6 γοῖ βῆονβ ἰμδὶ Β6 18 ποῖ {πὶ Κὶ 
8016}]γ οὗ (Π6 ἤοτά, βίῃοθ 6 δα ἀβ: “απά (ἦν υοτὰ. 
Ἠ!5 οοπάυοϊ Ὀοΐοτο δηὰ δἷον (818 ἰἤγονβ ᾿ἰσῃϊ οἢ 
118. 8 ΤΟΝΤΗΣ ὑΠΊΡΟΤΠΗΗΣ Βἰδιοιηθηὶ οὗ ἢΐδ; 
ῬοΟΝΟΡΙΌΠΥ τὴν λτομὸ εΥ̓ β8}}}6}᾽}8 ποσὰ, ἢθ ρυΐδ 
}ῖ δΙοηρβί46 οἵ (π6 πογὰ οὗ (λὸ [,ογὰ  ἢ6 18. φου- 
οογηθα ἴῸ ἴῃ βαυι 6} 8 φοοᾶ-1}}} δὰ ἀρρτο- 
Ὀαϊΐοη. 215 τορασὰ ἴοσ βδιυο!] β δυπιαπ δυϊμο- 
τὶν, τ Βΐοἢ οὐρῆς ἴο νδηΐδῃ ουἱ οὗ Βιψΐ Ὀδίοτο 
(οὐ β αὐ που , Βρυΐηρβ ἔγοσα (ΐ6 δβδϑθ σχοοῖ ἱπ 
Ηἶβ μεατί (Ἰδοῖς οὗ Βυμ]θ 68 δηὰ αἰ ρ]6 οὔθ- 
ἄτϊοποσ ἰοτγαγάβ αοᾶ) 88 ἴΠ6 δας οὗ ἴὔϑῃ δηά ἀό- 
Βἰ ΓῸ ἴο ΡΙ6δ86 τη θη ὙἘ1Οἢ Π6 ΪΠΊ8617 ΠΟῪ αΊΥ68 88 
{86 ταδβοῦ ἰὼν Ηἷβ αἰἱδουοαϊοποο: ΕῸΣ ΣΦ ϑασϑὰ 
[9 ΡΘορὶο δῃᾶ οὈθγϑᾶ τδΒοὶσ νοΐοο.---Βενὶ, 
Βὼ.: “Ἡρτο βίδῃαβ γτουθαὶ θά (89 ἢ 1ϊ6, γὙῈΟ 
Ἰονοὰ [8 πόῆοῦ οὗ σχϑῃ οσο ἴμ8ῃ ἴῃ 6 δυο οὗ 
αοὰ. ΤῆΘ ρϑορὶθ χηυβὶ 51}}} ὍΘΔΡ ὑπ6 Ὀ]Δπ,6." 
Γ[πείρδα οὗ ἐδαγίῃρ αοά, μθ ἔδαγοὰ {8:6 Ῥθορὶβ, ΒΘ 
{μ6 ἀΐπσ, πο ἰπ {(Π18, (Βογοίοσα, νγᾶβ σΈ ΠΥ οὗ 
ὈΠΡΑΓΟΟΏΒΌ]6 Ἡοδκηοβδ; ᾿6 οὐογοὰ ἢ γοΐοθ οὗ 
168 ῬΘΟΡΙ6 ἱποίοδα οὗ αοα᾽ γοΐοθ ουΐ οὗ ἔδασ οὗ 
τηϑῃ, 1 ἰῃηάοορά [6 Ῥ6Ορ]6 ἀἰὰ τρβκο {π6 ἀοιπδηά. 
Αμὰ γοὶ ἰη 81}} Ηἷβ οοῃήδβαΐοη οὗ β ἢ] ἴοσ 
ΤΏΘΏ 15 μὺ 18 οὐ ἀθηιν ἰο βοΐζθη δ18 συλ 
Ὁγ Ὀτηρτηρ 1 {Π6 Ρ6Ο0]6.--ἰ ΕΧ. χχϑ. 2: Ἰοὺ 
β[ναἱι ῃοΐ ἴδιον [86 πυυ!ἰταθ ᾿ηΐο ον ]}.--- ΤῈ.]-- 
ΗΘ ῥγϑυβ ϑαπιιοὶ : Απᾶ πονν, Ρατἄοἢ ΤΩΥ͂ Β':. 
Ης ἴσο πού ἔστη δἰγα ρῃναΥ ἰοὸ αοά πεὰῖϊ (818 
ΓΆΥΘΓ: ἴῃ “απά ποιο᾽ ἱπαϊοσεαίθα. μἷβ θ6]]1οἵ ἐμὲ 
ἰς ταϊιὶ ΟΣ [η6 Π]ΠΙἸπιοηὶ οὗ ᾿ἷ8 ῬΓΆΥΟΣ ἴῃ 
τοίασῃ ἴοσ 16 οοῃίδβαίοῃ οὗ βίῃ. βδιηθθὶ (ΌΓΠΒ 
ἤτοι αἷτα, ρογοοϊσίηρ ἰπδί (ἢ 6 οοηίδθβίοη δπὰ 
Γ ἄο ποὺ οοπια ἴτοτῃ ἃ (ΣῪ Ῥοηϊίοηΐ Ποδγί. 

ο 115 ὅδ} 5 τοχυσδϑὶ γοίοτβ : Ἐϑίθσῃ υν τ πι 
τ-Βαῖ ΣῪ νουϑΐὶρ 86 Τιογά.---(ΟὨ δβδίοη, ᾿ ὶ 
Τοπον θὰ Θχοῦβθ, ΟΥ̓ ΤῸΣ ἰογρίνοηοθα, σοαυοδὺ ἰὸ 
Βαταῦθὶ ἴο σϑῆλαπι, ἀδβαῖγθ ἴο ΔΡργοόδοῖὶ 4}} 
Τ0]]οΟὟν ομδ δῇἴδου δῃοίμοῦ ἰῃ ραϊηΐα! μδδίθ. Ξΐδι] 
18 αηχλιΐοη ΟΥ̓ πἷη σομβοίθηοθ ; Ὀαΐ ἷ8 Ποασὶ ἷ8 ποῖ 
Ὀγοῖίοη. Ηὸ πευογίλείεδ8 σῖνοθ οὶ ασα ἴππ λοπογ. 
γε. 26. βαπιιοὶ, βθοίης (Βγουρη Βἶπι, ΒΒΟΠΙΥ͂ 
δὶ ἀοοίάθα]γ τοϑθοίθ 18 τεαπθϑὶ, δηά ἱπβίοδα 
Ταροαῖὶβ ἢΐ8 ῥγονίουβ ᾿πάϊοῖδὶ βοπίθμοθ, Ὀθοδῦβθ 
β'αι}}}8 ἀρδῖσο ΤῸΣ [ΟΥ  ΘΠΘαΒ ΒΡΓΔΏΡ ποῦ ἔγοτῃ ἃ 
Ῥοῃϊΐθηος ἀϊτοοίοα το αοά, Ὀυϊ ἴγοτῃ 8. 861{-ἰΙονἱῃρ 

πἰΐοηραο, τθοθα αἷπὶ 88 ἢἷβ οὐ δανδηίαρθ; 
ὉΓ [6 ἀἴά ποῖ ᾿του}]6 Μἰπηβοὶ ἢ δϑοαΐ Ηἷβ μανίην 
ἀἰβμοπογθά αοά, Ὀυὶ τδβ δἰγαία {παὶ 6 πιϊριί 
Ἰοθα τμ86 Κίηράοπι.---Ὗ ες. 27. ϑπλιθ} 8 ΤΏ, 
ΔΎΘΥ ἴζοιι 540] 88 ἃ ὙἹρόγοΟυΒ ΟΟΠΒΥΤΩΔΟη Ὁ 
Ηἷ γεὐθοϊζομ, δηὰ ἃ βῖρτι {ππαὶ 6 ψοι]Ἱὰ πϑησοίοσι ἢ 
Βδνῦθ Π0 δϑβοοϊδιίΐοη στ πα. ΤῊΘ ἱπιργθβρίοῃ 
ἙΠΊΟΉ [6 παγγδαίΐνο τ 8 κ68 οἡ 08 οὗ 8. νϑῃοσηθηΐ, 
απηυΐοῖ δηὰ ἀϊβοτάοτοα ταϊηὰ 8 Βεϊρῃίοπθα ἴὸ 
86 αἰπιοαῖ Ὀγ (πἷθ πιονίηρς βοθῆθ 'π πο 8548] 
δοΐζεβ [86 βκίσιὶ οἵ βαιιυθ} 8 πιδη{16 'π γον ἴὸ 

ἴο αἰαῖ 8 6πὰ : δῃ ἃ ϊ νν88 σϑὩϊ.---[[ἰ 1 ρ᾽αΐῃ 
{αὶ {ἰ '5 58] {πδὲ ἴδδτθ βδηιπθ} Β χασταθηΐ ἀπάο- 
βἰζηθάϊν. βόιμθ δον δῃ τυϊίοσα μο]ὰ ἐμὲ βατωπο] 
ΒΥ Ο]ΟΔΙΠΥ ἴοσα 80} 8 χαιτηθηὶ οὐ πἶβ οὐ 
(6111). - ΤΕ.7--- ον. 28. Βαμθὶ υὑδο6 ἐμ δ 8 
ΑΥ̓ΤΟ] ἴο ΒΏΟΥ 8.80} (Πα ἰπ0 1, ογὰ μδὰ ἰμαὶ ἂδν 
τεπί ἴῃ Κἰησάουμ ἔτομι εἶπι. ΤῊ βοοοηά μαζὶ οἵ 
ΚΟ ΝᾺ ἐπ τς ἐνβλραυτὲ μαὴ 100 τμεοσταῖὶς 
ἱηρήομ 88 (0 γοῇ ἴο δῃηοίῃοσ, “ἐλ ἰσῆ- 
τποδὶ Ἰηἀοδηϊΐο οχργοθϑείου, βίηοθ Υ φόρα 
ἀϊά ποὶ γοῖ ΚΟΥ ποσὰ [86 1ογὰ μὰ οἤσβθῃ --- 
ΠΟ ἰ6 Ὀσδεῖοσ ἔπ δη δου, {ἐΠδὲ 15, τμὸ που]ὰ 
πα ῖκ ΟὈοα θηιγ ἴῃ (6 τπταγ8 οἵ (6 1,ογὰ. Βείοσο 
ἰΐ τῶ βαϊὰ : κἴπθ 1 ογὰ μδὶἢ τεὐοοϊθα {μ66 ἔτοπι 
(86 Κίπράοιι ;" πον ἰΐ 18 βαϊά: [6 οστὰ δῖ 
Γοηΐ {Π6 Κὶ σάτα  οπι ἰδδο. ϑαιαῦοὶ, τ ἢο ἴοσ 186 
ἐλιγὰ (τη δῃῃοῦποθβ (Π6 τοὐδθοίίου οἵ ὅδι1}} {τ οθθ 
Βρὶ γἰΐυ δὶ βἰθβα  βδίῃθϑα οομβίβη}} αἰπηϊη 6 }}68), 6χ- 
ῬΓΘΒΒΙΥ ΘΙΏρΡβῖσοθ (86 ἴδοὶ ἐπαὶ (6 1,ογὰ μδβ 
Τοὐοοϊοα ἷπὶ ποῖ ἸποΓΟΪῪ ψν, Ὀαϊ δ8 [86 
(Βθοσσδίῖο δίησ. [ἢ ΟἿ. χἣ., οὐ ἰῃς οἰποντ πδηά, 
ἰξ νγδβ ἀθοϊαγϑα {παὶ [π6 ζίπσαοπι βῃου]ὰ ποὲ τσο- 
ΤΆΔΙῚ ῬΟΓΙΩΔΏΘΗ(ΙΥ ἱπ 8 ἴδιγ. ΤΒΟΌΡὮ ὩΟῪ 
880] τοϊαϊηοά (Π6 Κίηράοπι βοπη8 γϑᾶσγε δἴεσ (18 
το)οοίίοη, οὐ Β τοϊδίάοῃ ἴο ΐγα ταβ, ἱῃ οοῦβο- 
4φύρῃοθ οὗ [ιἷβ βροδίδθυ, οοϊωρίθίθιυ δἱίθγοὰ ; ΒΘ 
ὯΟ ἸΟΏΡῸΓ Ἰοοϊκοα οἡ ἷτὰ 88 (ἢ ογσζβϑὴ οἵ Ηἱἷδβ υν1}}, 
δηᾶ πὶ μάγον ἔγοσα μἷτῃ ἰῃ6 ΡΌΜΟΣ δηὰ ρ᾽ῆβ οὗ 
Η]6 ϑρίτις. Ηἰΐβ Ἵχίοσηδὶ σου] σοπιδί πο 85 ἃ 
αἰνὶῃθ τ ὐὐρϑον ἐνὶ υΐ 119 'ΠΠΟΣ ΟΟΓῸ ΜΠῚῚ Το- 
)οοἰοά ; β'δι}, 88 Ὀθδσοσ οὗ ἴῃ 6 τονδὶ οδῆοο, νγαὰβ 
τοὐοοίοά, θοοδῦβθο μ6 μιδᾶ χεὐεοίρα (ἢ 1,οτὰ.--- δσ. 
20. βαπιπ6ὶ ἀθοίαγοβ (μῖ8 αἰνίῃθ βοηΐθποθ ἴο 6 
ὈΠΔΥΟΣ 016 δα υὑπδνοϊβ0]ο: Δῃὰᾶ αἰδὸ 86 
ἘδθίακοΘ οὗ Ιατδοὶ υν1}} οὶ 6 ποσ σζορϑῃξ: 
ἴοσ 86 6 ποῖ ἃ ζοῶδῃ ἔδδιὶ ὃθ δοι)ᾶτορθεῖ. 
ἐπδὶ 18, {Π6 γι ἱοίαὶ ἀδοϊδίοτ, ὈΥ πο Ν (δ6 1, οτὰ 
ἢ48 ἱπῆ οἢ ἴδθο {δμ6 ΔΙῚ οὗ τε͵ὐθοεΐσοῃ, 
ΤΟΠΊ Δ Π8 ὈΠΟΒδηρθοα ἀπ ὑποπδηροαῦ]Ὲ ΟΥ̓͂ ΣΤΟΡΒΒΟΏ 
οὗ ΗΒ ᾿πητ Δ 016 ψ.}}. “Α4πὰ αἰϑο᾽ ἰηϊτοάπιοοβ 
(18 βθηΐθῃοθ 88 βοιῃθί ΐηρ Ὠσυγεε  1ἢ δα] ἴο 
118." ΠΥ: βἰθδα αβίγοβθ, ροστδηθηοο," το 
Β δ᾽ οι νεῖν “ἀὐὐδὶ, οοηδάοηοο᾽ (1.3π}. 111. 18), 
ἐβοη [116 οὐ͵]οοῖ οἵ ἱπιοὶ, οὗ αοάἂ: {86 
[Επᾳ. Α. Υ. διγεηρί}. ὙΤῆθ βαῦλο ἀδοϊαγδίσου 
οὗ 1Π6 ὉΠΟΠΔΏρΡΘΒΌΙΟΠοαΒ οὗ (6 ἀϊνίης ἄθοϊαὶ 
πα ας Τοίθγομοο ο Η 5 δε οὐ δίοδείπσ, 18 ἰοαοὰ 
ἷἴῃ Νυμι. χχὶϊὶ. 19. ὯΡ. Φ6ὕ. ἱν. 28; Εχεοῖϊ.. 
χχῖν. 14, ΤῆΘ Ἐν πῶξρυ οοη γϑαϊοιϊΐοη Ὀοίνσθοῃ 
1.18 ἀοοϊαταίίΐοη (“ἼΠ6 1 ογτὰ ἀοοθβ ποὶ τοροὴς 7) 
δηὰ δαί ἴῃ νοτβ. 11, 8δ (“ΤῈ 1ογά σορεηιθα ") 
ἷθ ΕΥ̓ ΒΟΠ!6 ΘΧΡΟΒΙΓΟΥΒ ΠΥ ΠΊΟηΪΣοα ὈΥ̓͂ ΓΟ] Γ ΚΙ ΩΣ 
(ΟἸογίουδ) ἐπᾶὶ μοσθ (νοῦ. 20) {πΠ6 ποτὰβ 88 
βμαϊὰ ϑεοπρεπῶς [88 Ὀδοοπεα Οοά], δηὰ ὃσγθ 
ἐπογο ἰο θ6 υπαογηίοοά ἀνϑρωποπαϑῶς [αἴον 186 
ἸΏΒΠΠΟΙ Οὗ ΤΩ26η}; Ὀυΐ {18 ἀοοβ ποὶ οἶξσ δ 
οοΙΡΪοίο βοϊα θη οὗ (86 αυορπίΐοῃ, βἴποο 16 ὃχ- 
Ῥσοββίοῃ “ἐϊ τοροηϊβὰ ὑπὸ Τὸ ,᾽ τρθ!γ υπᾶον- 
βίοοά δὔἴοσ Ὀθοΐηρ αἱνοείρα οἵ ἐξ Βυϊηδῃ ΤῚ 
{Π6 ΔρΡΡυορυὶδίθ ἜΧΡΤΘΒΑΙΟΩ οὗ 8 σοϑὶ τοδηϊδαίδι ου 
οὗ [Π6 Ὁποβδηρθαθία αἀἰνίηθ οϊηρς δηὰ τὶ], ΟὨΥ 
{ἷ8 Ἰαζοσ τη δὲ ΟΟΟΌΡΥ 8 αἰ δγοηὶ σοϊδίϊοη ἰο 18 6 
ΤΙΏ8η ΨΠῸ 48 Κ᾿ πΊ86]7 οἤδῃ Τὴ οοπίσδεϊ τυ στ 
ΤΩ8Ώ, ἯΠΟ Τοροηΐβ Ὀδοδῦβα Πὶβ ψ.}} ομδῆρεοα, σοὰ 
ἷβ Ποσγο ἀθοϊαγοα Ὀγ βαιαυθὶ ἰοὸ Ὀ6 (ἴῃ τεβρθοῖ ἴω 
8,4}} 186 Ὁῃοριδηροδῦ]ο αοά, πῆο οληηοὶ ΘΟΠΓΆ- 
ἀϊοῖ Ηἱτωβοὶΐ, 88 σου]ὰ Ὀ6 {π6 οδεο 1 Ης γοϊγαςιϊοα 

4 [0ἢ {Πἰ8 πογὰ 866 “ Τοχί, δῃὰ Οτγαϊηγηκὶ."--ΤᾺ.} 



ΓΗΛΑΡ. ΧΥ. 1--.95. 211 

Ἠΐο ἀοοϊκίου οοποοσηῖϊηρ {π6 ἐπιροηίίοηί 8,6]; 
ὙΠῸ 1 γογ. 41 δηὰ γϑγ. 85 16 βαπ6 ὑποῆδηρο- 
8016 αοἀ 15 ἀσβογσι ὑθὰ ἴῃ ἢππλδη ΡἢΓαθο δοοοσζάϊηρς 
ἢ [6 ομδηρθά τοϊδύοη σοι ΗἾβ ὑπναγγίης ΠΟΙΥῪ 
δηὰ γἱρβίδουβ {1}} τηυδίὶ ΟΟΟΟΡΥ͂ ἴο τηθη ΒΘῺ (ΠΟΥ͂ 
τοῦθ ἔγοσα ὑπ τοὶ ἐσ] ΟΌΒ-ἸΏΟΓΔΙ τοϊδίώοη ἰοὸ Ηἰὶ 
ὑπάοσς πρὶο Ηθ μδ8 δἰ μοτῖο ἰῃ ΠΟΙ ἤθαθ δῇ 
τἱρπιοούδηοαα σον οὰ Ηϊπιθ61}.---Ἡ  ογ. 80, Νοῖ 
ούθῃ ὈΥ {15 ΟΥ̓ΟΓῊ ΠΟΙ λῖηρσ ἀθο]δγαοη οὗ {86 ἰτ- 
ΥΟΥΟΟΔ 6 σμαγδοίοσ οὗ (ὅ0α᾽ Β βορῃίθῃηοο, ἰσαπάοάα, 88 
1ὶ νϑϑ, ἴῃ [86 Ὁπουδηροδοίθησδα οἵ Ηἰβ ΠΟΪΥ δπὰ 
τὶ ρμίθοῦβ π|}}, 16 [86 Ἔχοϊίθα 34] δἱθδηοθά. Ὑπὸ 
(ρα, Π6 βαγβ, Ἡδβογοὶη ἴδ ἐμ ογεῦ [Π6 Γοδὶ 
861 ἘΠ 5 ποῖα δηα 586] πἰονο οὐἠ [18 ἤραστί. ΕἸἾγϑὶ ΒΘ 
τοροϑίβ δἷβ οοηΐοβδίοη οὗ αἰῆΏ. Βαὶί 1 15 ΟὨΪΥ ἴῃ ὁπό 
σοῦὶ: “1 μανθ β᾽ηηθα." Απὰ (μὲ {Π18 γγαβ ἃ ἢγ- 
ψαρλ λύτο ΟἿΘ ͵5 βονγῃ Ὁ ταὶ [Ὁ]]οσ :--οῖ, 
ΟἿΟΏΣ 126 Ὡοῦν, ᾧ ΟΥΔΥ ἴΠ096, ὈΘέοτθ [86 

οἸᾶοσβ. οὗ ὩΥ ὕΘορὶθ δηᾶ Ὀθέοσθ [5189], 
δηὰἃ τοῖπτῃ ὙΠῸ τ ἰμαὲ Σ πλδν [Ὀοί(ίογ, 
“Δη4 1 π|}},.--ΤῊΒ., σσοσϑδῖρ ἴ86 Τιοστὰ ΤὮΥ 
αοἅ. ΗΟΥ͂ πιδηΥ ψΟΣ8, βροίκοη πὶ ραϑαϊοηδῦθ 
πιαπίο, διζαϊπϑὶ (μαι ὁπ οοἷὰ ᾿πἰγοδυοσίοτγ ψοσὰ “1 
᾿ᾶνα αἰηπθα 1) [ΙΓ (Π6 1 οτά  θοηίθηοθ οἵ σαΪἦθο- 
ἰἴοῃ ͵'8 ᾿γγενόσδῦϊο, 58} πὶ}} δ 1ϑαϑὶ Ὀθΐοσο τλθη 
ΒΆΥΟ ἰῃ 6 ἢ.4]0 οὗ τουδὶ βοῆοσ. Ηΐη ἱπῦθυ δ 18 
Του] οά, δ ἀϊὰ ποῖ βοποσ ἱμ6 [τὰ ὃν οὐοάϊ- 
ἐποθ, δηἃ πῆθῃ ΗΒ αἰμορϑάϊθηοθ νγᾶβ μ6]4 ἀρ θ6- 
ἔοτο Ἀἶπα, 6 ρογβιβίβη ἢν ἀθηϊθὰ ἰμ6 τὰ Ηΐϑ 
Βοποσ ἴῃ δἷβ προηϊϊοηΐ πη. ΝΟΥ οομχθα ἴὸ 
πὰ (86 ἀδοροβί γἱὴρς ρτουπάὰ οὗἩὨ [Πΐ5 οοηάαοί. 

6 138 σοποοπθα δρουΐ δὶ8 οὐ Βοηογ. [}ἢ [ἷβ 
Β6  Γρθοκ  ρ 6 Πᾶ8 ο]6Δῃ οδϑὶ ἰοοβα ἥγοπι ἐμ [τὰ 
δηὰ πιπάταντη ᾿πίο Ηἰμαθο , [1 860] δὰ Ὀδθθη 
ΤΟΔΠΥ Ροηϊοηὶ, 6 που]ὰ ἢαγς ῥγαυοα ἴο ὃδ6 ἢππ- 
ὈΙοὰ ταῖν 1ΒΔη ἰο Ὀ0 Βοπογοάᾶ ἰθγομοῖσ, υοἱοὰ 
Ὁγ οτγάποτι ).--ΤῈ.. Απὰἃ Βαπλαθὶ χο- 
ζτατηθα εἴον 45]. Ηο ἱμϑὴ δοοϑάρά ἰο 584} 8 
τοαιθτεῖ, ποῖ, οὗ οοῦχθθ, ἴο γἱο]ὰ ἰο ᾿ΐβ βο ἤβῃ ορ- 
Ῥοδίοη ἰοὸ οὐ Ὠομοῦ, Ὀαΐ ἴο Ῥγοβεσνθ }1π:)- 
μι ἴῃ (16 Θγ68 οὗ (89 ῬΘΟΌΙΕ 1Π6 ῬΡοπίίοη οὗ 

δ Κιπράογα, σβίομ ἱπουσὴ ὑμθοογαιοα}}ν τθ- 
θεἰρα, γεῖ μ.1}} ἴῃ ἐβοῖ ὈῪ ἄρΦε ὙΠ) τοπηδιηρά, 
δὴ ΘΑΡΘΟΙΔ ΠΥ πο ἴο Ὀ6 ψδηϊηρ ἴῃ (86 ββουίῆοθ 
οὔ [86 Ρϑορὶα. 

γε:. 3254. Πηαὶ 84] δα ἀβοθθα θη} π6- 
εἰοοὶοά, ϑασαθοὶ Ἄχϑουῖοβ ἰπ (Π 6 ἤδη οὗ [π6 ἴμοτὰ, 
ΠΆΤΑΘΙΥ, (Π6 Εχίθγηλπϑίΐοῃ οἵ Αἰπα]οκ ὈΥ͂ Βα υίης 
κίησ .-- Δρροδγοὰ θοΐογο βδυλαο] σἤθογ- 
ΠΥ; ἐπ πογα ὁσουσε ἰῃ Ῥρ. χχὶσχ. 17 ἰπ {πὸ 
8ϑεηβα οὗ “ον. ἨΗἱο πογάβ: ΒρΌΣΘΙΥ, [86 Ὁϊ1- 
ἴθ: 688 οὗ ἄϑδιδ ἰ8 ραβῖ ἄρτϑο πὶ 18 Ἰογῖμ! 
τηοοά. 8. Βομιταϊα βθοβ ἰῃ ἔἤθπὶ (Π6 ἰοἰρηῃοα οου- 
ΓΑΖΘΟΌΒΏΘΑ5 ὙΓΠ 16) ΟΟΥΤΑΓΩΒ ΘΔ ΡΣ οη. ΟἸἾΘΓΒ 
ὉΠαοτβίδηα 8, γθᾺ] ποτοΐο οοηϊοιηρὶ οὗἩ ἀοδί ἴῃ ἐδ 
τοβθηςοθ οὗ ἀθαίῃ. Ῥσόθθθὶγ, Βοσσονοσ, Αρραν, ποὶ 
ἍΤΙΘΕ θθθη βἰδίη Ὁγ ὅδ], ψὰ8 411 [86 βιυτοῦ οἵ 
[8 πᾶθ ΒΘ νγγαβ ἰϑὰ ἔγοπι ἐμ Κίπρ ἰο ϑδιαμοὶ 
[δ΄ ποθ ϑϑτηποὶ γγᾶ8 δΔῃ ΟἹ] ἀτηδῃ δπά ἃ ρτίοβί.-- - ΤῈ... 
-τν εν. 833. βδπλθθ}᾽ 8 σοσάβ, Βόσσασοσ, τησδὶ ΠαΥ͂Θ 
ἱπητη ἀίο]Υ βμόστη Βΐπὶ ἷβ αὐτου. ΤΠΘΥ Ρῥγο- 
ΒΌΡΡΟΒΘ ὑπαὶ Αραρ' Ββαὰ δοίθὰ σῖτἢ ὑ ΟΥΟΘ ΟΥ͂ 
1ῃ ἢΪ3 τιβδγδθάϊηρ δηὰ τα  Πἰατν ἐμὰ ύμενῳ “Α8 
τῃν σπογὰ ἢδε τηδάβ ποχηθη οἢ 1688, κὸ β4}} (ἢ 
Ἱποῖμοῦ 6 ἰδ6 τηοβὶ οὨἱ] 1656 [ογ, θ6 ΟΠ] ]Θρα 
ἈΓΔΟΠ ὙΤΟΠΊΘῊ .᾿" {παῖ 18, “Ὀθόδυβα ἴῃ ΠΟΥ βοῇ 
δ!6 ἰοθ68 δὲ (ἢ8 βᾶπηθ ἰἰπ6 ἴῃ6 Κίηρ οὔ δδσ 
ῬΘΟΡΙΘ᾽ (ΒιυιΒβ6ῃ).--μογθ σδη Ὀ6 ποίπίηρ βτ- 
Ῥγιδιηρ ᾽ῃ βδιωθ 6} 8 “ ποπίηρ Αραρ ἰῃ ΡίθΟΕ8 ᾿ [ῸΓ 
Θ06 τθο ἔτοια (πὸ {ποοογαῖῖο ροϊηὶ οὗ ΥἹΘῪ Σορ ΓΑΒ 

Αμαρβ ἀοδίἢ δ8 ἃ Ὡϑοδδβεὶυ ἰουπάσα ἱη {6 ἀϊ νη 6 
ἄθογθθ, δῃὰ 8668 ἰὴ ϑιαιωιοϑὶ (86 αἰνίηθ ἰῃδβίσυπμθηΐ 
ἴον π6 (]Β]θηΐ οὗ (86 αἰνίηθ Μ1}}, οοσαϊηρ ἴῃ 
ΡΪβοθ οὗ ἷῃχ ὙΠῸ ἴῃ βρὶίθ οὗ ἢ18 68}} ἱπογοίο [88 
τοίμθοα οὐοάΐθηοθ δηὰ βοῦυοθ. ὟὝατοί.: “ὙΠ οα 
Κἰηρμδ δραπαοηρὰ ἱἐποὶνγ ἀυίγ, αοα οὔδηῃ δχϑουϊρα 
ΗΒ Ἰὰνν ὈΥ͂ ῬΡσορῃθῶ " 1 ΚΊηρβ χυῇ!. 40. [βαιαυ- 
618 δαΐ γγδβ Ὠοΐ ὁ26 οἵ γεύϑῆρο, ῃοΐ δὴ ἱπαιλ νι] 
Θὀχοοιοη οἵ }υδίϊοσο, Ὀαϊ ἃ Β' 0}6 σΑΥΤΥ Ωρ οαϊ [ῸΓ 
(06 ΡΘΟΡΙο οἵ ἐλ6 ΒΔ Π-δοηίθῃμοθ Ἰλερεξ ἐπ. ΔΆ] ἢβὲ 
Αὐμδ]οῖς Ὁγ ΖΘ μονδῃ.--- ΤῈ.].-νν οσ. 84 βα. ΤῊΟ 
Ὠοῦϊοο ἐμαί βατμι6ὶ γοϊυσηρα ἰο απιαΐ δπμα ὅδ} 
ἴο ΟἸἰδεωλ ἰβ ἃ δἰρηϊβοδηὺ ᾿ἰπιγοάυοίίοη ἴο (ἢ 6 1πὶ- 
Ῥογίδηϊ βίδίθιιθηΐ ἰπδὲ Βοποοϑίοσί ἢ ϑαπιιροὶ ὅγοζε οὔ 
αἰ οοπιπιιιϊοαίίον, οὐδ δα: ἘΪῸ ΒΑ. ἰτὰ 0 
ἴλοΙΘ ἴο 186 αν οὗ μία ἄδθαϊ!. Μαυγογ: 
“Ἡς τοεπέ ἰο δὲ6 ϑ3δι.} Ὧὸ τρογο." ΤῊΪΒ ἀο68 ποί 
οοπίγβαϊοΐ χίχ. 24, δοοοσάϊηρ ἴο πο ϑαιϊί ΟμοΘ 
ΤΔΟΓΘ τηθὶ ἢ. ΑἹ] Ἰηἰθγοουγβο Ὑ1} β'δ] οἡ ὃξ8- 
Π10. 6] Β δἰ ἀθ οϑαβθα ἔγοῃ ΠΟῪ οὔ, βίῃοο ἀοὰα πδὰ 
Το] οοιρα ἶπ, δῃὰ ϑ'δηλαοὶ οουϊά μανα πιοὶ Πΐπὰ 
ΟὨΪΥ͂ 88 ΤΠΘΕΒΟΏΘῸΓ δΔηαὰ ῥγορμοὶ οὗ ὅοα. Ἐ,Ομλ 
{818 4180 179 806 (π. 34} 8 ΚΊΏσΒ Ηρ, ἱμουρὶ 58.1]] 
οὔ6 ἐδ ἡαοίο, γοὶ ἔγομι (18 {ϊπί6 ἰοϑὶ 118 {μΘΟΟΓΑΙ 16 
τοϊδύοῃ. 48 διῃθαβαθάου τγᾶ8 τ δ] ἔτοπι 
Πΐπὶ; (86 ΣῃηοΓοΟΟΌΣΒΟ οὗ (6 αοὐἀ οὗὨ δγβϑθὶ ψ10]| 
5341} [του Ηἱΐ8 ϑρὶ τίς οατλα ἴο 8 δηα, Ὀθοδιθθ 
84], βἰ πὶ βίῃ ὈΥ͂ Βί6 Ὁ ΑἾΔΥ ἔγτοτῃ (οα, μδὰ ὃν 
οοὨ θα ἀἸβοθοάϊοηοθ δηαὰ ἱπογϑδβίηρ 1 ΡΘΏΙ- 
ἴδῃ! 08 ψίνϑῃ ἀΡ οοτηχημηΐοη τὶ (οα.---Ιη Κοορ- 
ἰὴ σι ἴΠ6 ἀθονθ πιοηϊΐοη οὗ βδῃλ6}᾽5Β ἕογνθηΐ, 
οΟὨ θα ῬΓΑΥ͂ΘΣ ἴοσ β,8}} 15 ὑμ6 βίαἰδιηθηῖ: “ΕῸΓγ. 
ϑ4 πλ0.6] τηουχποαᾶ ἴον 3'6.] ; {818 τγᾶδ {πο λωπιαη, 
ΒΟΓΤΟῪ [ὉΓ (18 ΒΙΘΉΪγ- αἰ ἶρα, Εἰ σῃ ]γ-ἰνογοα, δηά 
ΒοΟΡΘ θββ υ-ϑυῃϊζθη τδη ; {πθὴ ΤὉ]]οσα ἰ(ἢ6 ἀθορὶν 
Ραιβοίδο πἰδίθιηοηΐ : “ἼΒο [1 οτὰ σοροηίορα, εἴα. ;᾽ 
ἐἷθ8 τα (16 αἀὐνίημα ΒΟΙΤΟῪ ΟΥ̓́ΘΣ [6 ]ο88 οὗ [818 
οδόθθῃ ἰπδισυμηθηΐ. 

ἩΙΒΤΟΒΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΤΗΕΟΙΟΟΙΟΑΙ, 

1. δὴ ἴδ Βογίρίυγοθ κ οἵ 6οαἀ» 
απδέ, ἀπφεέτ, τεαὶ, ἀρὰ ὑπὸ [ἰἰκ6, δϑοσὶ δησ ἴἰο ΗΠ πὶ 
Βυτηδὴ δβδοίϊοηβ δῃὰ ἀϊβροδί (οηβ, δῃὰ οοπβθ- 
ἀΌΘΒΕΥ σἤδηροθ, τὸ σδηηοί σοραγὰ ἴπθαα δηΐίῃτο- 
ΟΡ ΒΠῚΒ 88 πιεγοῖν γα βἰδίθηιθηία : {Π686 
Τοργοϑοηίδίϊοηβ, δου ἰθανίηρ οὐδ ἰ(ἢ6 ὉΠρΌΑΙΥ 
Πυμλδῃ οἰθπθηΐ, 88 Ν μαβοῃ ζϑυδι 8 19 Α. 2) τοὸ- 
πλαΥΐκ8, ΠΑΥ͂Θ “ ΓΟΘΙΏΘθα δηὰ γα] ἰαϊεν ; 0 18 ποῖ ἃ 
Βυτηδῃ, Ῥυϊ 8 ἀϊνίηο τιονοηθηΐ (μαὺ 18 βροκοη οὗ 
πα γγχὸ πχυδὺ ἱπογοίοσο θην ἰμαΐ 1ἴ 15. βἰ η δι] «πά 
δι οηδῖθ, θυ ποὶ {Πδὶ ἐἰ 16 οἴ οθηῦ δηα ἰγὰθ.᾽ 

ἴμὸ ΔΗΓΠΤΟΡΟΡΑΙΒΪς τ ργοβοηιδοηβ βοὶ ἰουίἢ ἃ 
ΓΘΆΪ] τ δ οη οἱ 106 ᾿ἰνίηρ Οοα ἰο δὴ 0 ὈΘΑΓᾺ 
ΗΪ8 ᾿τδρο, ΟΥΪΥ ἀοβοσι θοα ἔγομπι ἃ ῃυπηδη βίδηα- 
ῬΡοϊηί. ΤΠΟΥ δτο {Π6 τηθδῃ9 οἵ τηλϊηἰδί εἰς; Υἱρὸ- 
ΤΟΙΒΙΥ͂ δπαὰ οἰδοίζνοϊυ (πΠ6 1πομρῃΐ οὗ {πὸ ᾿ἰνὶηρ 
(οἄ δηᾶ Ηΐβ γϑαὶ] σοϊδίζοη ἴἰο τηλῃ, δῃὰ οἵ βανὶης 
νι ἴτοια θεΐϊηρ ἀϊβδι ραϊθα ἰῇ δὐβίγδοϊίοπα. Κη 
ΒΟ ΠΔΣΓΑΡΪΥ βαγ8 Οἡ ἴῃ6 ἵνγο Ῥαββθασοθ ἰῃ Ρροϊηὶ ἴῃ 
{π18 σμδαρίον (Ατὶ. “ Βϑυθ᾽ ἴῃ Ηοτγζορὶ: “Τἢθ 
Ἰαύου (νου. 29 “ἢ ἀοθ8 ποῖ τοροϑηϊ 7) σοΐδβ ἴο {Π6 
ἤσιῃ, ἰγγανόοβῦϊο γοβοϊαἰίοη ἰὸ ψῖνο {πὸ Κἰηράομῃ 
ἴο ἃ ὈδίοΓ τδη ; (μ6 σορϑηίβποο (νοσ. 11) ἰοοῖκβ ἴο 
{86 δοί ἐμαὶ 841}, δῇ πὰ πλ]6 δη θη ἢ6 νγᾶβ 
Ο8]16α αηὰ βιιοὰ ἰο ἀϊβομαῦσα ἷ8 ἀπὶν ἰη ἢ 
ἃπα οὐοαΐοηςσο, γγ88 ΟῚ οσἤδηροα, ἀχαίιδα Ηἰπ]86 1 
ἴῃ ἷ8 οἤἶοο, που]Ἱὰ 6 κἷβ ΟὟ πηδϑίοῦ, δα, βοῖ- 
ἀπκ δαεῖάο αἀοαδβ Ἔἐχργοαβ οομητηδηΐ, [ΟΠ] ον μὲδ 
ΟΥ̓́Τ. ΡΙοαϑαγο. Τὺ 6 Βμονοα 1 πλ86} 7 ὯΟ ἸΟΏΡῸΓ 
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δὲ τὸ ῬῈ Κίηρ ἴῃ Ιδγβεὶ, αο᾽β Ῥθορὶβ, δῃὰ {86 ἀ1- 
νἱὶπο νι 1}}, ψ ΠΊΘῊ ταδαο ἀ1πὶ Κὶ 
ορροβῖίθ,---ἃ τερθῃΐδῃςθ ὙΠ 1ο Ὀθίγαυθ ὯῸ ταυΐδ- 
ὈΠ1Υ ἴῃ αοά, Ὀυΐ ταῖμοῦ τον 818 Η18 ΘΟΠΒΙΔΠΟΥ͂ 
δἰοηρβίάα οὔτΠ6 τα! Ὁ 1 οὗ ταδη, Η 8 ἀν αγυῖης 
Μἰ} (μ4ὲ (86 Βυμαθγ οὐρϑάϊοαϊ 888}} θὈῸ Κη ἴῃ 
16γ86}.᾿" 

9, Ῥεγεϊείδης ἐπιροηλίοθοο ἰονδτὰβ ἴῃ 6 ΒΟΙΥ͂ δπὰ 
τἰσμίοουβ Θοά, 88 ἴξ 18 ϑχθιαρ βοα ἴῃ 881}, δ 88 
ἦα ἀδοροϑὶ στουπὰ ἴῃ [16 ὈΠΥΠ ΠΣ ρθθαβ ἰ0 Βα ου- 
ἀϊηαίθ ομθβ οσῺ 86] ζ Θβρϑοῖδ! } ομθβ οὐγῃ Ὑ|1] 
ἴο 16 ΒΟΙΥ {1}}} δηὰ {μ6 σγβδοίουβ Μ1]} οὗ ἀοά. [ἰ 
Ἰοϑβ ἴο ΒΥΡΟΟΥΪβΥ͂, ἩΒ1οἢ ΘΘΘ ΚΒ ἰο ΟΟΥ̓ῸΣ 19 οὐγῃ 
στοῦ ὙΠ σγοτκβ οὐἨ οχίθσηδὶ ρἰθίυ, Οὐ ἰαυβ (86 
Ὀϊδιθ οἢ οὔϊαγαὰ οἰγΓουταβίδ ΠΟ 08 ἀπά οἱμοῦ τηθῃ. 
Βοίογο {μ6 ἱστοίγα ζβθ!ϑ 86] - του οἰδιίίοῃ οὗ [Π6 ΠΟΙΥῪ 
διὰ χσἰρμίοουβ ἀοά (δ6 ἱπιροηίίθμξ τηδη, ἀοβρὶΐθ 
εἶα οΘομοοδι ἑης 1168 δηα ΠΥΡΟΟΓΊΒΥ, τηυδὶ ΘΥΟΡ ΧΘ- 
γοδὶ μον ἰἀάδῃ εἷτβ, ουογ ἰηνοῖνο ἰταθο! ἢ ἔγοτῃ 1 ΤῸ 
δίορ ἴο βίθρ ἴῃ ΠΟῪ βἱπβ, {}}} [Π 6 ἐπ ο μεν ἀορίὰ οἵ 
Εἷβ δἰ πῇ] τ ταῦ ἴθ ἀἰδρίανθὰ ᾿π βϑ θθοκῖπρ, 86 }}- 
Ἰονε, δῃά 861{-7.}}; δηά χὉ [Π βί πο Μ}}} ποὺ Θυϑῇ 

ἐπθη Βυτα]6 ἰπαρο δπὰ ἰ8Κὸ γοΐαρα ἴῃ (86 ΕΣ 

οἵ αοἀἄ, ἰϑγ οοπιθβ ἴπο ᾿υρτηοηὶ οὗ ἱΠΠΟΥ Πατά- 

Θῃϊην, ὃν ψ ἰοῦ (ἢ ταβῇ ὈΘΟΟΙΏ6Β ᾿πβυβΒοθρ 8 }6 ἴο 
{86 ἰηθυύοσηοοα οἵ Οοὐβ ϑρίτιὶ δπὰ ποσὰ, δῃᾷ 1π68- 
8016 οἵ ᾿υτηῖπρ ἴο οὐ, κἴποθ 16 .ψ1}} οομῆστωθ 
Σιθ6  ἰπ ροττωδηθηὶ ορροβίου ἰο ἀοά ; [86 απά 18 
{8 ἀἰγὶπϑ Ἰυάρταοηι οἵ τεῤθοϊΐοῃ. 8368 (6 βορδ- 
γαΐδ βἴδρα οἵ [δ)18 ῥγόοοββ ἴῃ (Π6 Εἰχροκϊίοη οὗ 86 
βεοοίίοη. 

8. Τα ποιά : “Οδεάϊοπος ἐδ δοίίεν ἰδαπ ϑαοτῖ- 
", ἐρ (86 τοδυϊδίίου οὗὨ 8 ὑποίο]ὰ οστοόῦ: 1) ἐῃδὲ 

τωδη οδὴ ραΐῃ 08 Ἄρργοῦδὶ ὈΥ ουαϊναγαὰ Μ τ Β, 
δρατὶ ἔγοτῃ 8 βρίγὶ( οἵ ἱγτὰ οὐθάΐεποθ πὶ τι] ο ἢ 
μϑατί πὰ ν7}} ἃγὸ ρίνϑῃ ὉΡ δῃὰ βυδ)θοίοα ἰο Η]π; 
9) μα πιδῃ οδῃ ΒΥ βαομ πογῖκθ ΔΌΘΟΪΥΘ Ηἰτηβοὶὲ 
ἔτοτη [86 Ῥογίοστοδῃοθ οὗ τιοσγαὶ ἀυξῖεθ, δηαἃ Θθοδρ6 
1.6 ρα} δῃὰ ρμυπίβαπιθαὶ οὗ 8 ἀἰθουθαϊθηοθ ἰὸ 
6οά---- Τηΐ8 ἀοφοϊαταίζοι ἕατίμον ἰπαϊοαύοθθ 116 ἔσθ 
Τοϊδίίοη θούνθοη 186 ἐπ τΕΠΙΌΠῚΣ. ΗΥ̓͂ δηα (86 ΠΊΟΤΑΙ 

αν. Τῇδ ΒΟΙΥ πβᾶχοα οὗ (16 ἔοστωδσ, δββρθοῖδ  !ν 

βδουΐβοοβ, ἀο αὐ ΟΟΘΌΡΥ ἰονγασὰβ {π6 ἀοτηδηάε οὗ 

(πὸ Ἰαἰύον [Ὧ6 ταϊδίίοη οἵ [86 Ουϊπναγὰ ἰο ἐμ 1η- 

παιὰ. “ΕὙΘΙΥ ΟΒΓΟΙΔΟὨΪΑ] ἸΔΥΡ ἴα ΤΏΟΓΔΙ : [Π9 ουὔΐ- 
πιὰ δοῖ 8 Ὡϑῦοσ ϑη]οϊπϑα Ὀαὺ ἴοσ {86 δα οἵ {89 

ἱππασὰ εἰσ, τρδὲ 10 ΡἱοίΌΓΩΒ --- ΤΟΡΓΟΘΘΏΪΔ. 
Νογοῦ ᾽ἰ8 ἰθοτο ΒοὰΥ πίϊβουὶ βρὶτὶι. Βαυὶ {δ 
ΒΟΒΗΪΥ ϑοῦδο τοῦ] μαῦο ποπ6 οἵ [Π6 ἜΡΙΣ δηὰ 

Ἰαϊὰ Δο]4 βο]6}γ οἵ ἴμο θοάγ, πϑΐοῖ (μυ8 ἰδοϊαὐθα 

ῬΘΟΔΙΩ6 8 οοΥρδο." Ηεηρεῖ. Εἴη. σι ΡΒ. 1. Τθδὶ 
ποτὰ οοπίδίηβ ὑπ6 ῬΤΙΒΟΙΒ οὗ δηὰ ἰδγβ ἴῃ ουη- 

ἀαίίοη ἴον [86 ροεϊξίοι πίοι (λ9 ῥῬγορμοϑίῖς Οσάοσ 
(αϑοσ βδιηθθ}᾽ 8 δχδπιρ! 6) ἰδκεθ ὑουγαγὰβ [Π|0 Β8071- 
βοΐα] ποσβῃὶρ δὰ [9 ἢ] Β]πηοηὶ οἵ [86 σεγθιλοηαὶ 
Ἰὰν ἴῃ που φῖνν Νοὶ {μ6 οβοτίηρ, Δρβο αὐοὶῪ ἦθ το- 

Ἰοοϊοα, δαὶ ἔθ ουὐνατὰ ποτῖς σι ποαὶ [μ9 τοοῖ οὗ 

ονα ἴο αοἀ (αὶ. νἱ. δ) δῃᾷ οὗ [6 ορθαΐθῃοθ 
ΜΠ ΘΠΟΘ ΔΙΟΏΘ ἴδ ΘΔ Βρτΐπρ 88 ἔγυϊί πὸ }}-] θδαΐπρ' 

ἰο Θοὰ. Οἱ ἰδ6 τεϊδίζοη δοίνοοη [π6 ἰθδομιης 

οἵ {μη6 Μοβαὶς [ΔΝ δῃὰ ἰμ18 ργορλσίίοαὶ ἀοοίσ!λ6 
(πϊοῖι ἀδίοθ ἔτοσα {π18 πογὰ οἵ βδιωμε]) οἵ 186 

ὨΘΟΘΘΘΙΥ οὗἨ ἐπ 5δογῖβοβ οὗ 8 ρίουβ μϑασί δα δὴ 
ΒυΙΙΥ οδοάϊοης Μὴ} ἰπ οοπίταβί τὶ Οχύεγμδὶ 

ροσυΐοα δοοοχάϊῃρ ἴο ἰμ9 ργοβϑοσὶ ρίζοῃβ οὗ [ἢ τ 8] 

Ἰατ, ΟΘὨ]ον (Ηουζ. ΧΙ]. 228) βαγϑ: “ὙΤῊΘ Ρῥγὸ- 

Ῥῇοία, ΒΥ δείηρίπρ' ουἱ [86 ἀἰ βδτθηοθ Βοΐπθοη [0 

τἱαιαὶ δηὰ ταογαὶ ἰανσθ, δηὰ ΕΥ̓ ἀθοϊατίηρ {86 

ΤΩΘΓΟΙΥ ουὐτγατὰ ΒΟ, 09 0 Β6 ἴπ 1861} ὙογΙΠ1Θ8θ--- 

«8ηἃ γδ]ἀ ΟὨ]Υ 

, οδηρσοα ἰο {Π6] ἃ 
ΤΊΘΓΟΙΪΥ ἸορΊΟΔ}}γ7 ἀσνοϊοροᾶ Μοδαΐβτη, πο π- 
66α ΘΟΠΙΟΏΪΥ ΡυΪ8 ἴ{16 πιοΓ8] δηὰ ἐδὸ σἰϊδ], {δ 9 
ΠΑ, δηά (πὸ ουπγδ γα ἱπηση θα 1806} δἰάε ὃν δὶ 
Ραΐ [πογεῖῃ ἱπαϊοδίθθ ποῖ ὉΠΟΙΘΑΣΙΥ͂ [80 θ6Σ1868 
αἰαὶ οὗ 18 ἰοϑδομίηρ, ΡΑΓΟΠΥ ὈΥ Ὀδδὶηρ 811} ἰἂττὸ οἱ 
ἐμ ἀϊνίηθ οἰοοῦνο ζτϑοο 8ηὰ πὸ αἰ να ΒΟ] ποβα, 
δεν πῃ [Π6 ἴδοὶ ἰΠδὲ ὀυθὴ {Π8 σ08] οτάϊδοοβ 
οὔ (Π6 1δνν ἜΥΟΙΥ ΜΒ 6,Θ αἰ ΒΡΙΑΥ͂ ἃ Βρ᾽ γἴπ8] τρθδῃ- 
ἴῃς, δῃὰ ἰδ ΔἸΤΔΙΚοΏ ἃ ἀΐτι οοῃοοσρίζοη οὗ τροΓαὶ 
ἀυῖοβ. ΟἹ ἰμ6 οἶδεν μαπά, ῬσορὮθοΥ ὉΥ ̓ πϑεσί- 
ἱπᾷ ἴῃ ᾿ξ ρμἱοΐαγεθ οὗ (86 Μοβδίδηϊς {ἰπηοδ Θβδο;- 
[64] ἴδαδιτοθ οὗ (6 οἷά οογοιμοηΐαὶ, βῆονε [μι τὲ 
Βο] 8 ἔδδὲ {π6 αἰνίῃθ δἰ ρηβοβηοθ δὰ πψδυσδηῖῦ 
οἵ [Π6 χίίυ8] ἰατν." 

ἩΟΜΙΙΈΕΤΊΟΑΙ, ΑΝ ῬΡΕΑΟΤΊΟΑΙ,. 

ψεν. 1. ΒΕΒΙ,ΕΝΒ. ΒΙΒΙΕ: ΑἸ Βουρῖ 54] τϑϑ 
Ἰοοιοα ὈΥ αοἀ οἢ δοοουπῖ οὗ ἢϊ8 ἀϊδουοάϊοπορ, γοῖ 

Αοὰ Ἰοδ᾽ ᾿ϊπὶ 5[}}} Κίηρ, δὸ ἐμαὶ ἢ6 τδ θουπα ἴο 
ΟΆΓΓΥ ουὐὐ ἴΠ0 Μὶ}} οὗ ἀοἀἂ.--[ΗΈΝΕῪ : ϑδσαῦοὶ 
ΡΙΔΙῺΥ ἱπεϊπιδύθθ (πδὶ ἢ6 8 Ὡοῦν δροῦΐϊ ἴο ρυΐ 
53,.81}} ὍΡΟΙ 8 1718], ἰῃ ΟἿ ῬΑ Ὶ ἱπδίδποβ, τ μ6- 
1π6. Βὸ που]ὰ "9 οροαϊοηϊ ἴο (6 οογιτηδηὰ οὗ ϑοὰ 
ΟΓΥ Ὡο. Απᾶ [Π6 ἜΒΕΊΠΕ οὗ [818 80 ἜΧΡΥΘΒΑΙΥ {86 
(εἶΔ] οἵ εἶδ οροάΐθηοο, ἀϊὰ νοσῪ τυ οὗ ἀρρταγαΐα ἢἷ8 
ἀϊροδϑάϊδηοαβ.---ΟἼ1,1,: Απα πβοσοδδ ἢθ δὰ Ὀδοη 
ἀοδοϊοηϊ ἴῃ ομ6 ἰμϑίδηοο Ὀοίΐογο, ἕοσ τοι μα Βδὰ 
Ὀθοῃ τοργουθα [οδδρ. χἑ!.}, 6 διιρρεοείβ (Π81 ποὺ 
ὸ βΒῃουϊὰ ἰβῖκο οᾶσθ ἴο οὔϑοσυβ δηὰ ἀο, ρασίϊου- 
ἰΑυὶν δῃά ρῬυποίπδ!]!γ, δὶ βῃουϊὰ δ6Ὲ δη)οϊποὰ 
ἷπι.---ΤῊ.7 [Ιἱὑ ἷβ ἱπιροθαῖθ!]α ἴο Ὀ6 {ΓᾺῪ 8 Κίηρ 
δηα ἴο τὶθ ἴῃ ἴμ6 σπυγοῖι, 1 ομο ἀο068 ποὶ γοῖὶ ΠΟῪ 
ἴδιο γοΐοθ οὗ ἔμ6 1,ογά, δῃὰ Ἵοδῃηοὶ ἀἰβσυΐδῃ 11 
ἴγοσα μι νοΐδϑ οὐ γϑϑϑοῃ δῃ4 Ὠδίυσο. 
οι. 2, 8. ΞΤΑΒΚΕ: Οοὐ᾽β )υδρτηρηίΐδ, ἰΒουΡὮ 

(ΔῈ οομηθ βου, γϑῖ ΘΟΠ]6 ΟΟΓίδΙ ΠΥ δηὰ δὲ 
πΠ6 τἰχῃὶ το οὗυδβ χχχὶΐϊ. 84). πε ὐπουν 
Ηὸ ἰδδί ἐμίη κα, 86 ῬΌΠΒταθηὶ 18 ἀδίοστοι, 
(δὲ οὐ Βαίἢ ἔογμίνθη ΟΥ ἰογμοὶ ἷβ ΟΗδῃςς, ἰθ 
πηδοαυδίηἰοα τὴς ᾿υδοθ, δπὰ ἰχηονθ ποὶ {πὶ 
τὴ τῇδ κοθ 0 αἰ ΠδΓθηοο ἴῃ οἰογ γ.-- ΤῈ.]--- 
ΒΟΗΙΕΠΝ: ὙΏοΩ Θοα (Π6 1,οτὰ οοτηπιδηαβ βυο ἢ 
ἃ Ῥτᾶϊ οὗ δηῃ!ῃ)])δίίου, (Π 6 (18 ἷβ ἢ τᾶῦ οὗ ἢυ- 
ΤΏΒΩ ὙΘΏΡΘΒΩὨΟΘ ; 5011} 1688 18 11 8 8} ΙΓ ἸΟῸΝ ὙΠ Ὶ 
οἵ οοπαυοεῦ--Ὀαὶ ἱὲ ἰδ ἃ Ἰυάρτηοηὶ οὗὐ ανὶηθ 

γον. 6. ΟΒΑΜΕΒ: ἴα τηυδί ὈΘΎΔΓΟ Οὗ Οοτη- 
τηθηΐοη πὸ (Π6 τηροῦν, ὑπαὶ τ͵ὸ ΠΊΔΥ ποῖ ὃ6 
ΒΡ ΔΎΘΥ ὙΠῸ {Π 6 Πὶ (ἴοπι. ΧΥΪ. 4).-- Οα αν- 
ῬΕΒ: αοὰ τοαυΐΐοβ ἰο {πΠ6 ῥίουβ ουθῃ {ποὶσ ἔοσο- 
αι μασβ᾽ ροοα πόοσκβ δπὰ Ὀθποίβ, τ ΒΟ ἢ ΠΟΥ͂ Βᾶγθ 
ἄσῃϑ ἰο ἰμεοὲν ποῖρῃθοσυ. Ὑ7Ὑὀξδο ἰπθῃ π|}} βὰν τῃδὲ 
ἐϊ 5 γαΐϊῃ ἰο βεασυο αοἂ (Μ4ὶ. 111. 14).---βσΗ 1 ΕΒ: 
ΤῸ ἀοα8 ΘΥΟΙῪ μοοά ὑπίηρ τογασα ᾿ἰβε]; ποι μίηρ 
Γοπιδῖηβ ἰοσροϊίΐοῃ ; οἴδθῃ ἴῃ Ἰδίοσ οδῃίασθα 86 
Βορα βου ἰῇ 8ὴ οἷα πῶ γοὺ ΘΥΟΥΥ͂ ὙΠΟΥΘ ΘΟΟΠΙοδ 
ὯΡ ρ]ογίουβὶυ, δὰ οἈΣ] άσθη δα οὨ ἢ] ἀτεη᾿ Β οΒ᾿] ἄσθῃ 
ἀοεῖνο δἀνδηίαρο ἤὍμ {μ6 ροοα ἀοπα ὮΥ [86 ἔν- 
{Π6Γ8.---Υ ογΒ. 8, 9. ΞΤΑΕΚΕ: Νοῖ τθδὲ θθοσβ ἴο 
8 ροοὰ δτὸ ψ ἰο ἀο, ὰΐ παῖ Οοἂ ν7ὺ}}} ανθ 
ἔργο ἃ (6 Γ. υἱἱ. 28). Ασυδγῖοα 16δαὰβ ἴο ἘῸΝ 
Βῃβ, ββρϑοίϑ} }Υ 0 ὑπο 6] Υ οοταρϑβαίου (1 ΤΊπι. 
γὶ. 10).--5. ΒΟΕ ΜΡ : ΝΟ ὁΠ6 ἰδ πΊΟΤΟ ΤΌΟ] ἢ 1 μὴ 
δ ὙΠῸ ὙΠ 8868 ἴο Ὀ6 πῖβοῦ (π8ὴ (οὐ, δηἀ νϑῃίυγοθ 
ἴο οχρίδΐῃ Οοάβ ποζὰά δηὰ οοτιτηδηαιθηῖ 8ο- 
οογάϊηρ 0 ψμδὲ ΒΘΟΙῺΒ ροοα ἴο ᾿ἶπι.--- τε. 10, 11. 
41: χοροηίοὶἢ 126. -- ΒΕΒΙΕΝΒ. ΒΙΒΙῈ: ὅ'0ἢ 
ἴϑοϊ ἱρβ ταυδὺ ἴῃ [Π6 οΆ80 οὗ ἀοα Ὀ6 υηάἀογειοοά ἴῃ 

88 ἴδ:6 Ἔχργεβϑίοῃ οἵ ἃ οἱ ΜῈ],  ἀἰνῖμο ταδῆηθ, δηὰᾶ ὨΟΐ 88 ἱῃ [Π6 0366 οὗ οὔδιρο- 
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8016 τοϑῖ ἐ 8 ΠΌΠΙΒη ἸΠΔΏΠΟΓ; [ΠΟῪ ταυδὶ δ6 υῃ- 
ΠΟΤ ἴὰ {Π6 οεὔδοὶ ἐπδῃ ἴῃ 1Π6 δῇδοίζοῃ, 

οἴ ἀοὐπ ὈΠΟΏΔΗρΟ50]6 γἱσὐδουδβησβα, τ ἰσἢ τον οβ 
Ηΐπ ἰο τι μάταν Ηἰ εροοΐδὶ χτδοο δηὰ ἴο ἡ πο] ὰ 
ἫΪδ μδης, ἴὸ οβαδα οὗ ΟΥ̓́ΘΙΥ͂ Οὔδηρο {Πιδὶ 
ἐπε ΔΙΔΟΩΣ Ηἱΐἷα οτοδίυσοα.--- [ΟἿ1.1,.: ΤΠουχῃ 

τρβῦμα Ηὸθ τοδάϑ ὅδυ] Κιηρ, Ηδ ὭΘΥΟΙ χο- 
ἀρυε ἢ ΗΔ τλακίηρ Η18 βαϊηίδ ἰεηρΒ δηὰ ῥγίϑαίβ 

Ηϊπιδοῦ, Ηἱἷὰ ουϊπατὰ μιῆδ Η6 δοπγοίλ πγο8 
Δ ΚῸΒ ΔΎΥΓΑΥ, 88 8 ΘΔΥὮ]Υ ΟΤονγ δηὰ Κιηράοσ- 
ναὶ Ηἰδ αἷδδ διὰ οδ]πμα πμίομ ἀτο οἵ βρϑοὶαί 

ἃτο υἱίμπουΐ γΓοροηίδησο, οι. χὶ. 29.-- ΤῈ.} 
ἡδρ δ τόδαςενα ΕΒ ̓  τὴν Ἰοδὲ Βῃ:66 τ᾿ ἀϑτηρ 

ἀπικτα ἸΘΘΏΕΙΥ 1 Ῥϑγβδρβ ΤΆΔΥ ΐ 
ἴο ὁ πεὺ ἯΔΥ.--- ον. 18. [ΠΕΝΕΥ: Ἴμδ6 εἴη. 
ΒΕΙΒ ΤΩΣ ὙΣ λυΡ0 ΠΊΒΕΊ εξαρε τον ὦ Ῥρσαρο ΒΕΙΩΕ 
υὐχοα οἵ (ἰδ9 1,οτὰ; τ ΒΘΓΘΔΘ ἰῃ 6 ΟὨΪΥ͂ ἯΔΥ ἴο ἀο 
ἰδαὶ ἴα ΌΥ ἡμαάσίπο οὐγδοϊγοιβ.--- ΤῈ.] ΑΒΚΕ 
[ἴοπλ ΗΑ:,.,]}]: Νὸ πῆδὴ Ὁ 80 Ιη00ἢ οὗ Πο]}- 
ὯΘΔΒ 88 Βα ἰμδὶ Ἡδηΐβ 1ὑ (ἴα. χν]!. 11, 12).--- 
ΕΤΟΕΡΟΌΕτα : Βοῖο ἷβ ἃ ρῥτοοῦ ἰδ ἃ ἢ ΓΔΥῪ 
δά θα ὈΥ ἰδ οΥπι 86. π|}}, δῃὰ {μδἱ ΒΘ πιδῪ 

ἱπιαρίηθ ἐπὶ ἷ8 ΟὟ ὙΔΥ 8 τρί, τ ἢ116 ἐξ 18 
δῖα ἴο {π6 μεαίθ οὗ ἀρδίῃ (τον. χὶν. 12: 

χνὶ. 29). [Ὁ ἷἰβ οὶ Θῃουρῇ [ὉΣ 8 τΏδῃ ἰο Ὀ6 8Ρ- 
Ῥγογθα Ὀγ εἶθ οὐσῃ οοῃβοΐθηοθ,; ὑὈαὶ 1 8 ὨΘΟΘΘΒΔΓΥ 
ΐο Ἰαίθ 186 οοῃβοίΐθῃοθ ὮὉΥ Οοὐβ Ὗ]] δηὰ 
Ὗ Ασα χχνὶ. 9; 1 Τίῃ. 1, 13).--ΤῈ.]7-- 
Ψοτθ. 14, 186. 8. Βοεμτρ: Οοά ἰκηοτε ΠΟΝ ἴο 

Τρ ΠΘ Β 8108 ἰο ἰδ, ΒΟΥΤΟΥΟΙ ὁ {Π6 σδγὸ 
ὙΠῸ πο ἢ (ΒΟΥ πΙΑΥ ἐὸ αἰοοκκοά. ΑΒΚΕ: Νο- 
(ὐηρ τουδὶ ἐμ υλας ἐτ Δηἃ ΒΟΟΠΘΣ ἴΠ8η ἐΠ6 8 8 
οἵ [06 ὈΠΡΌΘΙΥ μου] [81] ἴο 6 τοροσγίϑα, 86 ἰσ- 
ταί ο 08] ογοδίυγοθ (θη θο γθ8 ταδὶ ΓοΥυθδὶ (ἢ 61). 
ΗΑτ,: Οου]ὰ 860] {πη [δδὲ βδιηλυοὶ ἰζηον οἵ 
6 δ6668 [ῃδί τΟσο ἰοβί, δὰ αἰὰ ηοὶ ἱκηον οὗ {86 

ΟΧΘΩ δῃα βῆθορ ἰδδί τγοσο Τρ, Μὰυ 
Ιωαβ πῇθῃ γὸ αγθ ἰὸ ἀο υὲὶὰ αοἂ ΗΠ πι5610 βου ά 
ἀϊβαϊπ] δι] οῺ ἀρραε: αἰμον οὗ βαίδιυ ΟΥ ΘθοΌθου. 
ὕδῃ 186 αοά ἐπεὶ τη846 (μα Ποασί, ποὶ Κῶον ἰἱ 7ῦ-- 
ΤΕΗ.]-- ας. 1δ. [Ετοιῃ Η.Ασ,]7: 1ἰ ἰδ ἃ διδιηλϑῖῃ] 
ἢ ἾΔΥ ἴο Θ ΟἿΣ ΟΟΙΠΟΟ Υ͂ [ἢ 6 ἸηοΑϑΌ ΓΟ 
δηα τ ]6 οὗ οἷν ὀχοουϊοη οὗἉἩ Οοἀ᾽  οοῃετηδηὰ, δηὰ 
ὉΠ46. ργοίβθῃοα οἵ ροά πο ἰο ἰηὐοηὰ ραΐη.---ΟΕΙ- 
ΑΥ̓ΡΕΒ: Ηνροοσῖῖθ8 Μ}}} ποΐ οοΐια Τίρδι οὐ ᾿ 2 1}η 
116 οοηΐδβδιου οὗ (δοὶσ βίη, Ὀυϊ ἀθεῖτο δ᾽ νγὰγβ ἰὸ 
Ἠρ δότας διὰ με} } 1 αὐ ΤΡ ΒΕΗΙς ΒΙΒΙ,Β: μβλρϑ 

οονοσίης Ὑ ὕξοα! οαγί τ ἢ (ἢθ ΟΪοΔΚ ὁ 
ΓΟ  ἰσίοη, δα οοηβί δ εἶα: (86 ἀΔΥ 18 οοταΐηρσ οὐ ] αοά 
ΠΈΣ οὐ ψ|1}1} τραῖκα τηδηΐοοὶ τι δὶ 16 ἰάθη ἴῃ 
ἀασίκηοδβ δηα [16 οουηβοὶ οὗ τηθη ΒΒ Βοαγίβ (1 Οὐοσ. 
ἦν. δ).-- ἐσ. 16. 8. ΒΗ ΜτῸ: 78 πιυδὲ ποὶ Ἰοοῖ 
ἴο πδδὶ ΠΥΡΟΥΤΙΜΕ ΒΔΥῪ οὗ {ποιηθοῖγοα, Ὀαΐ ἰο πδὶ 
Οοὐδβ πογά βαγϑ οὗ ἰδ θπη).--- ΒΕΒῚ, ΒΙΒΙ.π: Ηο]ὰ 
οὐ ἱ δροδὶς οὶ ΠΊΔΩΥ γδίη πογὰθ ἰο οἰοαῖκ δηὰ ἰο 

Ιἰδί6] Τῆι δι ίσμοθ ἀο ηοὶ Βο]ά. ΗΔΡΡΥ͂ Β6 
1η πίοδο βρίγὶς ὑπο 8. 0 μευ ΐὶο (Ῥ8. χχχὶ", 3). 
[Βοοττ: Τὴ ὑπμυμθ]οὰ Βοατί, βότπονοσ, π|ὶ]}]} 
ὭΘΥΟΓ Ὁ6 δ ἃ [066 ἴο0 δχοῦβα ΟΥΓ ῥδ]]}}δίδ {ἢ πηοδὶ 
οὐϊάεηὶ στ πη 1 γ; δπὰ 1δ π΄} δἰ σαγβ Ὀ6 πθοοθθ- 

ογ ῬΠΆΟΝ ΘΓ Ἢ ΠΥ͂Ρ τον πηγω τπριβ Β0Ὁ- 
ἴο βδον ἐπθπλ (ῃ6 ΤΩΔΙΣρῺΪ δέστα- 

γαϊοη οἵ ἱμοῖν οἴδβησοδα, ἴο αἰ ]θηοθ ἐμοῖς οδ͵εοομθ 
δικὶ ἐχοιιθοβ, απ ἃ γρο οομνἱοἰΐοη ἀροι (μοὲγν μθαγίβ, 
ἐνῶ 186 οοηντησίηρ βρί σι οἵ αοἀ δοῃϑ οδῃ γϑῆ- 
ἀκ ἴδε πιϑϑηβ εἰδοῖυ δὶ (0. χνὶ. 8,11).-- ΤῈ. 

γεν. 20θ. Οβαμεε: Τμδὲ ἴθ (ῃ90 ΜΔῪ συ ἢ 
᾿ιγροοτίοα, ἐμαὶ [Π6Υ τηδῖκα {ποιηθοῖγοβ ἔδῖν, δυὰ 
γὙ͵εῖὶ δἵῖὸ ποὶ τδδεῃϑά ἴγοιη (μεῖς δ] ϊπορα (Ρτο- 
ψεῖῦο χυσχ, 12). ΤΏΘΥ Ὀοδοὶ οὗ μεῖς ποσῖκα, δῃὰ 

ἐμεῖν Ππαηὰ ἰίδοοθ (μοῖρ τοῦ ΐῃ (Φοῦ χχχὶ. 27, 
Κα χνυῖ!!, 11).- - ΒΕΒῚ, ΒΙΒΙΕ : ὅδ] πγδῖκοα ἢΐβ 
(δ86 ὝΟΙΒΕ δηά σποσϑο, ΜΔ1]6 ἢθ6 8.68 ἴο ὃθ 
κυ} 1688, γοδ, ουθ ἰοὸ ὈΘ ἰη ἐδ τἱρῃὶ ἑοταγάβ αοά, 
88 16 δὰ ἀχϑουϊοα ΘΥ̓ΟΣῪ [ἰΐηρ' αὐἱῦϑ γγ16}}, αν θῇ 
δἴνοσ δαιηυοὶ μαα δ γοδὰγ οθῃβυγοα ἢϊπ δηα βου εὶς 
ἴο δουβθ ἢἷ8 οοῃβοίθῃηοθ. [11 18 δοοοσαϊηρὶ]Ὺ ποὶ 
ΟὨΪΥ͂ ἃ β'ῃ9]6 βἷῃ, Ὀυϊ ΤΠΔΩΥ͂ 6 ΓῈ ΟΟΠ16 {86 Γ. 
Ης οοπίγδαϊοῖθ ἐμ6 ρῥγορβιοῖ, Β6 ἀδηΐθα (πδὶ ἢθ ᾿δ8 
θδθθὴ ἀϊθουθάϊθηϊ; ΒΘ τη δῖκοθ ᾿ἰχΐ οὗ Ὠἷα ἴδ ἴ, αν οα 
1 ΔῺΥ ἴδ] τ σὸ ατδηίθα, δηὰ ἱπγον ἰἴ ἰο δῃηὰ [το 
ἔγοπλ Εἰπηβοῖ ἢ ἴὸ {86 ρϑορὶθ; ἴιἰΘ υθ68 (Π6 βογνΐοθ 
οὗ αοἀ ἴοσ ἃ ρῥγοίοχί δῃά οἴοδκ οἵ ὄχουβθ, ἐκ ἃ 
γ116 Βγροσσὶίο πῖῆο [88 11 {||1|6 σεϑρθοὶ ἴοσς (ὐοα᾽ β 
οὐ πἰβοίθηοθ. 8.66 τ|ῇηδὲ ὑγίοκβ οογσγυρὶ Ὠδίυγο οδ 
ἀονθο ΗΟ ΟΥΔΩ͂Υ ἰΐ 16 ἴῃ 118 Θομορδι θη 
ΗΟ πιδὴγ Κίηαβ οἵ βυρθίεγῆιροδ ἰξ Θα ΡΙΟΥΒ ἰο ἀ6- 
ἔδῃα ἐ(θ6} {|---Ὗ οΣ. 21. ΟΒΙΑΧΘΕΒ : [{ 18 8 Βοστ Ὁ}6 
ογἶτηθ ὙΠ ΟῚ ΔΩΥ͂ Ο16 ἩΠ8.68 ἴο οἰοδὶς ἢἷβ δυδσίοδ, 
ἀϊοοδοάξομοοθ δῃὰ οἵμοσ ογί πο ἩΠῈ χοροῦ ἀ6- 
νοίξοη (7. χὶϊ. 4-6).---ΒΕΒῚ,. ΒΙΒΙΙῈ: ΗΟΥ ΠΙΔΗΥ 

ἴῃ Οοὐδ ποσβιὶρ ἀδοοῖνα {μοηγθοῖνοθ 
Βογθίη, ψῆὸ ἰπτηῖς ᾿ξ 18 ὁμου ἢ ἰ0 ΟΥ͂ΣΡ Βοπιϑιἰηρ 
ἰοπροΓαὶ ἰο (6 [,οτὰ, τ ΒΘ ταϑαη  ἶ 6 ΠΟΥ ΓΘ 
ΘΟΙΒίΔΏΔΥ τηδ ηἰαἰ προ ἰμοῖγ οὐτ αἰδβροακίϊίἑοη δά 
{μοῖν οτ Ὑ]]}}-ἰβοοττ: θη ἴμ6 Ιογὰ 6χ- 
ῬΓΘΒΕΙΥ βαγϑ, “ΤΏου δμΑ}1,᾽ δῃὰ Ηἱἰβ γί] ογϑϑν 
ἴΌΓΘ πα ἰο Ῥογείδί ἴῃ βαυϊηρ, ΚΙ Μ11} ποὺ, πἢθ- 
{Π6Σ [86 οομίεδὶ θ6 δρουΐ 8 ΔΡΡ]Θ ΟΥ 8 Κἰ πράοτι--- 
ἦι 15 “δια Ὀθοσ μθο6᾽ δηὰ “ γϑῦβ!]οὴ"---ἃ οοπίοιηρὶ 
οὗ ([π6Ὸ σοτωσηδηάἀσηθηί οὗ Θο(, δηὰ 8 ἀδγίηρς ᾿ημβι}} 
ἰο Ηἷβ πιβήοϑίυ δῃὰ δυϊῃοσὶῖν. --τ .]--- ΠΑΝΟΕ: 
Ενθῃ ἴη ἔπ ον ςδ] πογβΐρ Οοα αἰψαγβ δηὰ 
ΟὨοΗ͂γ ἰοοκοα ἰο 86 ἱππὲρ .«Ὑἱ. 6; Ἀπ. 1}. 
18, 19). ΜΥ δ] ον -ΟἸ γἰδίϊδη ̓  πα ἐγ ΟὨτῖδ- 
ἰδηΐν (θη οοπϑίδὲ ποῖ ἴῃ ἴπ6 ουὐὐπαγὰ Ὀυΐ ἱη (ἢ9 

οὗ | ἱηναγα, δηὰ πογεὶρ αοἀ ἱπ δρὶ τὶϊ δηά ἴσα (0. 
ἦγ. 24).-ΒΕΒΙ, ΒΙΒΙΙΕ: ΜΑγ πὸ (θη ἰδίκθ 
ΘΆΓΘ ἰδὲ ὀὁυθὴ σῇθη γὸ τηθ8ῃ ἴο ΓΟΠΘΟΣ {πο 1,ογά 
Βουυἷοθ ΟΥ ορϑάϊΐθηοο, γὸ γοῖ ὈΘΆσο οὗ Οὐγ ομοΐοθ 
δηα (ΆΠΟΥ, δηὰ (ὉΠΟῪ ΟὨΪγ [86 ἴγβοθδ οὗ (Π6 αἰ 106 
Μ1}}, ἀμ ἐπ ΟΓΟΟΥ οθοδρθ ἴτοιι Οὔ ΒΟ γ68 ΟΣ ὈΓΘΑΚ 
δῃἀ ἰδηι6 Οὔ ΟἾΤΏ ἀἰ τς μὲν αἰ δὰ ἜΟΙΒΕΙ: 
ἔτϑοο, ἴμ6 ραγϑηϊ οἵ 8}} νἱστίυθβ. [11 τηακαβ ἐῃ6 6Υ6 
866, ἐ!9 ΘΔ ἢθᾶγ, 86 μοατὶ δίῃ, {Π6 ΤΔΘΙΟΥΥ͂ 
ΓΟ ΡΟΣ, ὑἰἢ6 τουΐὰ δροδῖὶς, {π6 ἴοοὶ ρῸ, (Π0 
Βδηὰ σποτῖ, 84 (μΠ6 πΊΟ]6 τῶδῃ ἀο ἱἐπαῖ, 75 
ἐμαὶ δἰοῃθ, σοῦ ἱβ οοπίοστηθα ἴἰο ἰδ π|}} ο 

. ΑΙΙ ἰδοθ6 δηὰ οἶδοῦ ἰπῖηρβ ἃγὸ ν]080]6 
ΟὨΪΥ͂ ἱπ 80 ὍΣ 88 (Π6Ὺ δρτϑθ νῖ(} ἐῃ6 Μὶ}] οὗ αοά,. 

ΘΓ, 25. 5. ΒΟΗΜΡ: [ἰ ἰβΒ 8 ἴδια 
ἩΒΘὴ Οὴθ ἩΪΒὮ66 ἴο 86 ᾿ἰχῆς οὗὨ ρτόβϑα αἷῃβ. 
Απ Βοποδὲ βοσυδηΐ οὗ αοα στϑργοδοηΐβ ἐμ Ἐπ᾿ 
ὯΘ668 οἵ (Π6 αἷηθ δοοογαϊηρ ἰο ἴπὸ ἔτι (ἢ δὴ ϑμς 
βοσὶ ρίΐου οὔ ποσὰ οἵ αοα.--- ΤΌ ἘΒ. ΒΙΒΙῈ : οὰ 
ταὐθοίβ ἢῸ οὔθ ὕῃ]688 ἢ6 8 Ὀοίοτθ τεϊθοϊθά Ὀγ Η πὴ. 
--ΒΒΕΒΙ,. ΒΙΒΙΙΕ: [{ ἷΒ ἐπ ροβαὶ 010 Τοῦ ἷπ γῇο ἴα 
μοὶ οροάϊθηὶ ἰο αοἀ ἴο 1ΔΥ ΔΩΥ͂ οοπητηδηὰ ὑροη 
τῶθη. ΤΠδὶ ἴα Ἡπιδὶ (ποθ ποτὰ δὰ ἴΠ6 αἷπὶ οὗ 
αοἀἂ ἐδπογοΐῃ ταθδῃ.-- -Ἴηὸ δυιπογι θα τηυσδὶ ποῖ 
τοορϑὰ δοοογάϊπρ ἴο {ποῖ ουσῃ Ὑ71}} δηὰ Ὡοῦο 
οἴ ἴῃ βρώμρις τουθὲ ἰαἰκο 600 ποτὰ δηά ν]] 

ἴον (ποῖν ταν τ Ηδ ἄοσδβ ποὶ ἀγῖγο ἰἤθὰ ({ἢ 9 
δρορίαϊο τὮ]6Γ8) ἔοι ἱμοὶγ ροαϊΐοη, 1Κ6 88 Ης 
ἀϊά ΝΕθυομδάποσζαν, Ὀὰΐ Ἰθανοθ {π6πὶ Τὰ] ρ, 88 
ΗΘ α]μὸ ἀϊά δι] ἴον ἃ πῇ]]θ, γοῖ {Π6Ὺ διὸ δηά 
τοπιδίῃ γεὐθουθα 'π Ηβ ταϊρί, δηὰ νη} } ττῖῖθ 
ἐποῦλθοῖ το “ ΟΥ̓ ΕἸ ΕΓΒ οἵ αἀοἀ," πβοὴ Ηδθ Ηϊπ)- 
8617 ἀοθδ ῃοΐ 80 Ὑπιοῦδε 1:6 .---[Οη σν γα. 
22, 28, ἰογο ἴθ ἃ ϑούωοῃ ΠΥ ΦοΓΌΩΥ ΤΆΥΪΟΥ, 
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οἰϊοῆγ οἱ τϑῦο]]οη, θὰ Ἡδΐοδ ἢ 0868 δἰ που ἊΣ 
οηίβ ἴο 5} Ὁ τε χίουϑ ροσβοουϊοῦ.--- ΤῈ. 

6: 24. προ πο Τὶ ἴθ τΝ 8 ἐν 
ΒΥροοσσῖίεβ, ΕΥ̓͂ ἀο ποὶ ουὐίρδι Υ͂ 
οομίοθεβ {μοῖν βίη, Ὀυϊ Ῥρυ (Π6 φ}1Π0'Ε} 88 ΓᾺΡ 88 
ΟΥΟΣ [ΠΟΥ͂ ΟΔΏ, ἴγζοσα ἰδοπθοῖ νο 8 ὈΡΟῺ ΟἴΒΟΙΒ.--- 
ον. 26. ΒΕΒΙ, ΒΙΒ.: ΕΘΙῪ ΟὯ6 ΝΟΠΩΘΙΒ (δαὶ 
4 Ὑ.0 18 γοῖ θὸ [0}} οὗ οομηρδβαίοῃ, ἀοοθβ ποὶ 
ἴογχινο 88], ἱμου ἢ οἰθΟΉ ΒΘ ΓΘ Ἧς ΠΟΘΙ ΓΟ 868 
ἔογβίνϑῃθεβ 0 ΔΩΥ σϑρεηϊθα βἰη, Βαί ἰΐ ἴθ ἀὰθ ἴο 
ἐπ6 ἴδοϊ {πὶ (Π6 ἸοΠρΊηρ, 536 γ ἰογχίνθηρδ ἰὴ 8388] 
Ῥτοοθϑαϑα ἔγτοσα ΠΟ δυο γσθρθηίδῃοθ 88 σοὰα μδὰ ἴῃ 
σίον, θυΐ ἔγοτα 8 δβε ξ] ον τορθηίδηοο, ἩΒῖοΣ 
δὰ ΟὨ]Υ 18 οσῃ δαυδηίαρο 88 δίῃ. ΕὟῸΓ [6 Ὧ8 
ποῖ ἰγουδ]οὰ (παὲ ἢΘ ἀἰαμποποσοὰ αοὐ, Ὀυὶ 
ΔΒ ἴῃ [08 (δαὶ ἢθ Ὀλιεα Ιοϑθ ἴπο ἰκἰηραοι.--- 
ΨοεΣγ. 29. ΟΒΙΑΝΘΕΒ: ἃ ἐποῦ κα Οοά, 80 Ἰοῃᾷ 88 
πὸ ἀο ποὺ τορϑηΐ, ἀοδθβ μοὶ οὔδηρο Ηἱἷδ ἰμσϑαΐθῃ- 
ἴηρβ, Ὀυΐ οοΥ ΔΙ ΪΥ στο (θη ἰηΐο οχϑουςοῃ, 
γοὶ 1 τε ΘΔ ΠΟΒΌΥ τοροηΐ δηὰ Ὀοίίον Οὐγ ᾿ἔνοα, Ηθ 
ἄοοϑ τορϑηΐ οὗ [6 601} ψ ῃΐοι Ηδ μεδα ἱμγοδίθηθα 
ἐ ἀν χα τὶ νὰ; Κα λτρ μα τὰ δἰ ἢ ̓ ϑρς τ ίπῳ ΚΙ 

4.); δῃᾷα βᾷοὶ ἃ 15. ὩὨοΐ ἴγ 1 
οὐ, ναι ἄτϑοο δῃὰ βοοάῃοββ. 

ψεν. 8380. ΒΕΒΙΕΝΒΌΒΟΘΕΒ ΒΙΒΙΒ: “ΗοῦΟΣ 
Τὴ6, 1 ΡΓΔΥ ἰ166. Τμδὶ ββονε τὰῆδὶ 6 ἰδ 
ΤΑΔΙΏΙΥ οοποοσηθὰ δρουΐ (πο. ν. 44; χὶ!, 43); 
Ἰο88 δῃὰ βϑδιηθ ἢ νου]ὰ ᾿1|κὸ ἰο 6βοᾶρϑ, δηά 
8248 ᾽6 οἼδηποὶ ἀθοοῖνο αοα, πὸ πίθμθθ ἴἰο ἀθ- 
οοἶνο τῇ ΒΥ͂ [6 Δρρϑᾶγαῃοθ οὗ αοα᾽β ἵδνοσ.--- 
ῦεετ. Β1Β.:ἍἩΕΗ Ἰΐοβ. ΘΑ δηὰ ἰδυγοηΐ ἴῃ 
ἐμοῖν σορϑηΐβῃοα ΟὨΪΥ [86 ομδβι ϑθιλθηΐ [ΠΟΥ μανθ 
ἴο ευϑον, δηὰ ηοὶ {μοὲγ βίῃ; [ΠΟΥ δϑοὶς ΟὨΪῪ {Π6]Ὁ 
οὕ, δῃα ποὶ οὐδ ποροῦ (1 Εἰηρβ χχὶ. ἼΠΠ 
8. ΠΒΕΟΘΕΤ (ἴῃ ἩΓΟΕΝΒΤΟΕΤΕ Ὁ Ἶ ἀνωτι ὰ 

Ἢ ΓΙοδ] πἰϊοηῖ, 6 νοῦ Ὦδνθ Ὁγ8 ῖο 
Ρ6 ΒΡΙΟΩ ππιῆος ὙΠ ἴο ὃὈθ μβοποτοᾷ,. Ψ. Μ. 
ΤΑΥΤΟΕ: ΤΆΘΓΘ οδῖωθ τὸ [88 ΒοῈ οἵ ΚΙβΒ 8 εἴ] 
ἐἶτηθ οὗ ἕδνογ, πβοι 1 μΒ6 δὰ ΟὨΪΥ τϑοορηϊσοα 
δηὰ ἐπιρτονοα ἰδ, παῖς Βανθ οδετιοὰ πΐπλ ποὶ 
ΟὨΪΥ͂ ἴο ζτεβϑίῃοϑββ, θυΐ ὑοὸ οούποδθ. Βαυϊΐ ΒΘ 
(ΑἸΛΏ] 6688 ἴὸ ἐμ ἰσυθὶ Ἡδοῆ θτῶδ0ὸ οοϊστηὶ 
μἷπα, δμὰ θθοδῖμο ἰῃ {πὸ οῃα 8 ἯΟΥΒΘ τδῃ (δὴ 
Βα πουἹὰ ἴδυ Ὀθϑῃ, ἱ7 Ὧο δυςὶ ρῥγὶν]] μαὰ 
Βοθ οομΐοστοα ὑρο πἶπι. . . . . ΑΒ ἷβ 116 ΤΟΤΕ 
οὔ, {86 μοοὰ δαί γοθ ἴῃ 818 ομδγδοῖογ ἀἰβαρρεαγοά. 
ἀπ 7-Ξ πνεν. 833. 8. βοημιρ: ΑἸΒουρἢ ἐδ 

τοι ἰδίου 8828 ὯῸ οἶδοθ 1 ῬΘΊΘΟΏΔΙ 

Ῥγονοὰ 
ἴο 

τρί οὗ 

ΤΗΕ ΕἸΒΕΤ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΑΜΌΕΙ, 

ΓΟΥΘΏρΟ, γοὶ ἰἰ ἴα σἰ ρθουν οχοσοίθοα ἐῃ Ῥυν ϊς 
λυάριλοηίθ (1ον. χχῖν. 20). Τὸ εἽχεσυίθ Οοΐδ 
εἰτιοἱ Ἰυάρταοηὶ 1 ὁ δρὶγιὶ ἔγοο ἤγοζῃ 41} εἰπὲ 
ἴοσ. γθηβοδῃοθ, 18 ΠῸ μεσ μετ. 

΄. ὈΙΒΒΕΙΉΟΥ οἡ σοσα. 1-21. Τῆς [αἱ οἱ Κὶκ 
ϑαυΐ ββονβ: 1) Ηον ππγοροηϊθα δηὰ ΟὨ]ΥῪ σ ἰΐο- 
ἩΔΒΏΘα βἴῃ δὲ [86 δγβῖί βούοσθ ἰδῃχρίδιίου Ὀτολβ 
οὔὐ 88 τηδηϊίοοί δηὰ οὐἱηΐη δ] μοὶ ἐ-ϑοοκῖησ, 2) 
ΗΟοΝ {8 561 βϑοϊκιης ἰβ δὸ ὈΪπάϊηρ δα ἴο ἰεὶ] 
1ιϑ6 1 δηὰ οἴμιοσβ {86 116 {μὶ ἰὲ ἱβ ἃ ἴδῦοσ ἔου ἰ᾿9 
Ι,.τὰ.-- Το ϑαππ ΟΥχ γοσβ. 20-23, ϑασγύδος οΥ οὗο- 

ὝΒοσΘ οὐοάϊοποο οἵ μοαστίὶ ἰδ, ἰβθσθ 18 8150 
ἰχ9 δδοσῖδοο, ν6]}- ρ] δαίῃρ ἰο Οοά.--Τὴδ βαπὸ 
ου γοσο. 239-81. Βοιαγε οἤα 8 οὐ εδδίοα. Τὶ 
ΥΟΌ ΙΩΔΥ͂ ἀο ἐμιΐ8, ἰὰὺ ἱβ ὨΘΟΘΒΒΔΓῪ 
(δΐηρε: 1) ὙὙμδὶ ἃ 880} 58 οοῃ δβαϊου ἱδ: 2) Ἦ)ιδὲ 

δ τας χς πανμα 68. 1-1]. 8 συγϑέ πο: 1 
ἀοϊαγοά, Ὀυϊ ποῖ τονοκοᾶ; 2) Αἱ ἰδεὶ {1 8}Π1}πρ 
1.6} δοοοσάϊησ ἴο (οὐ συ δηὰ σὶσἢ  θουβπορ. 

γοεσρ. 22-8. τροῦ αὐ ταν ιομταγοίς 1) βδουδοθ 
πὶιπουϊ οροαάΐοποθ (ποσί θα ἰῃ [Π6 εἰσι οἵ [86 
1οτὰ, ροσι]οῦδ [ῸΣ τηθη); 2) ΟὈοάϊομοθ ἰδ Βεδὶ 
ἘΑΓΒο9 (οῃ τιρδὲ ατουπα, πίι ταὶ Ὀ]οβοϑὰ τϑ- 
801). 

γετβ. 10-31. ϑρονιίησ τ Ὅγε ἰΐλε 1 τὰ: 
1) ον ἱἰξ οομοθδὶβ ἔγοσῃ ἴπο 1οτγὰ ἴπ6 τοοὶ οἵ κἷη 
ἴῃ [Π6 Βοδιί; 2) ἄγαν ἰΠ6 σοί οὗ β01 Ἐπρδῖ- 
ΘΟΥΒΏΘΕΒ ΟΥ̓ΘΣ δἷῃ; 8) {ποῦ ῦυ ᾿οδὰβ ἔγομι βἷῃ ἴὸ 
βἷη; δηὰ 4) ἀσγίνγοβθ ου ἰονγασὰβ (86 ᾿υάρτηρηὶ οἵ 
Βδργάθηϊηρ δηὰ τοϊθοϊζοῃ. 

[νεν:. 11. Τλε τερεπδα: 1) ἴῃ ἩΪδὲ Β6Ώ9860, 
2) ἴοσ Ἡδιδὶ σϑδϑοηδ, 8) τ|ῖῖ τ δὲ γοδῦ οι. (ΟὐτΏρ. 
“«Ἔχερ." ΟἹ ψοσβ. 11 δῃὰ 29, δῃὰ “Ἡϊδὶ. διὰ 
οει.," Νο. 1.).-εν. 11. Ῥγαγίηρ ἴῃ τίη. 
ψετα. 11,16. ατιονίηρ, Ὀαΐ ΓΑΙ Π.].---  ὁγ. 1 
18. ΤΊ σΊΟΣΥ δηὰ (6 βῆδιηθ οὗ Κδυ)]---ἶδ νυἱὸ- 
ΤΟΣΥ, ἷβ αἱ ἴθῶσο, πἷβ οὔοσία ἰο μϊὰθ δῃά μα}- 
Ἰϊαῖο ηἷβ οἴδηοο. (ΤῊ ἷβ που]ὰ δμρσαοθ ΠΟΑΡΪΥ 
(ὴ6 πο1]6 Τδδρίςν.)---  ἐσβ. 20-1. Ἐκ οοῖδς οὔὐδ- 
ἀϊοηοο.--- ον. 29. ΤΏ6 το ϑθοῖοσ τοὐοοίθα, ΟὐμΡ. 
Βοιι. ἱ. 24, 26, 28; Φοδιὴ 11. 18, 19.---[ εἰ. 21. 
ΟἸϊηρίηρ ἴο [89 τοὶ ἐχίουβ ἰθδοῖοσ, 116 ποὶ οἰϊΏρ- 
ἱῃρ ἴἢο το ρβίοη.--- γα. 80-1. Ὑ οὐδ ρρίηρ ἰο ΒδῪθ 
ΔΡΡΘΆΓΔΠΟΘΑ.-- οῖ. 82. Τὸ 6 πίϊμουϊ ἔδδι οἵ 
ἀοδιὶ ἰβ ποὶ ῥχοοῖ οἵ ργορασδίϊου ἴοσ ἀθδὶι.---ΤῈ.} 
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ΤΗΙΒῸ ὈΙΝΙΒΙΟΝ. 

ΤῊΗΒΕ ὈΕΟΙΩΙ͂ΝΕ ΟΕ ΒΑΌΪ)Β ΚΙΝΟΡΟΜ, ΑΝΥ̓Ὸ ΤῊΝ ΕἸ ΕΨΑΤΙΟΝ ΟἿ ῬΑΥΌ. ΕΒΟΜ 
ΒΑΌΣ)Β ΒΕΨΧΕΟΤΙΟΝ ΤῸ ΗΙΒ ὈΕΑΊΗ. 

ΟΗΑΡΤΕΒΒ ΧΥΙ.--Χ ΧΧΙ. 

ΕἸΗΒΞΊ ΞΕΟΤΙΟΝ. 

ἘΑΣῚῪ ἘΠσΐοτ οὗ Θανίᾶ, ἴ89 Δποϊηϊοᾶ οὗ ἴ[π6 Τοχᾶ. 

σΒ.». ΧΥ͂Ι. 

Ι. Ολοΐοο απ Αποϊπέηρ οὐ Ῥαυϊά α8 Κύπο ἰζτουσὰ ϑαννιεῖ, Ομδρ. ΧΥ͂Ι. 1-18, 

1. ΑνἑῸ ἴδο Τοτὰ [Φοβονδ] βαϊὰ υπΐο βασι], Ηον Ἰοὴρ ψ11} (δου τηουτῃ ἴον Κ'ϑυϊ, 
βοοῖηρ, 1 παᾶνο σοὐοούρα Ηἷπὶ ἔγομι τοϊρηΐηρ οὐοῦ ἰβγϑθὶ ἢ ΕἾ] {πϊὴ Βοσὰ ὙΠ ΟἹ], 
δηπὰ ρο, [ ν1}} βομὰ τ8θ6 ἴο 6880 {6 ΒοΙΒΙΘὨΘμν 6, ἕοσ 1 πᾶν ῥργου θα πιὸ ἃ. Κίῃ 

2 διηοηρ 818 βοῦ8. Απᾶ ββαμιμο] βα!α, ον οδὴ ἱροῦ 17 Εδὺ] ᾿θᾶγ 1ΐ, Β6 Μ1}} ΚΙ] 
τη6. Αμπά {89 [ωοτὰ [Φοδονδ}] βαϊὰ, Ταῖκα δὴ ΒοοΣ τι (Πθ6, δηα Βα , 1 81 ΘΟΠ}6 

8 ἰο βδοσίδοο ἰο {86 τὰ [Φομονδῃ]. Απάὰ 68}} 9886 ἴο ὑπο βδογιοο, δῃὰ 1 π1}} 
ΒΠΟΥ (ἢ66 ὙΠδὶ που 58|6}0 ἀο ; δηὰ ἴοι 88810 δῃηοϊηῦ ὑπο τὴ9 δἷπὶ Ομ 1 ὨΒΙῺῚΘ 

4 υηΐο (806. Αμπὰά βββδιμμοὶ ἀ14" ἐμδὺ πΒιοῦ [86 Τωογὰ [Φ6Βον8}}] βραῖζο, δῃὰ οδπῖο ἴὸ 
Βοιβ]θῆθα. Ἀπά (δ θ᾽] θσβ οὗ 89 ἴόστῃ [οἷ γ]" ὑγοι Ὀ]οα δ Ηἷβ οοσαΐηρ [πϑηΐ 

ὅδ ἰγοι ὈΠΙΠΡῚΥ ἴο πιϑοὲ μΐπι], δηα βαϊ, Οὐπιοδὺ ἔμου ῬΡΘΘΟΘΔΌΪΥ [ἴῃ Ρθβοθ]} Απάᾶ ἢθ 
5814, ῬΘΔΟΘΔΌΪΥ [1 Ρ68067; 1 δὴχλ σοσηθ ἴο ββδοσίῆσο υηΐο {86 [τὰ [Φ6Β ον]; 
ΒΘΠΟΙΥ γούγβοὶ γ68, δα σοτηθ Ψ1Γ} τὴ9 ἴο [89 βρβοσῆοο Απάὰ δ6 βαῃοιοα “6886 δηὰ 

θ δῖ5 βοῃβ, διὰ οδ)]οὰ [λθπὶ ἴο ἐμ ββουιῆοθθ. Απα 10 οδπιθ ἴο , ΏΘΩ {ΠΟΥ ΨΘΙΘ 
οοπι6, ἐπαὺ Β6 Ἰοοϊκοα οἡ ἘΠ1Δ Ὁ δὰ βαϊα, ΒΌΓΟΙΥ (89 Γγὰ Β [βου μἘ] διηοϊηἰοα 8 

1 Ὀοΐοτο δῖα. Βυῖ [Αῃα] {πο Ιωυογχὰ [ΨΦ6ῃονδ] βαϊὰ υπίο βδιηθοὶ, Τοῖς ποὺ οἢ ΒΪ5 
ΘΟ ΘΏΒ8Π0Θ [ὩΡΡΘΆΓΒΏΟΘ],, ΟΥ [Π07] οὐ {86 ποῖρῃῦ οὗὨ Βῖ5 βίδίυσο, Ὀϑοδυβθο [07] 1 
Ὦδνα τοἤιθοᾶ Ὠΐπὶ; ἴον ἐδό Ζογὰ [ολουσλ] δοαίλδ ηοῦ 88 πηϑδῃ βοοίδ, ζ01. τβδη Ἰοοϊχοι 

8 οὐ ἴδ ουϊνατὰ δρ Π06, δυΐ {89 1,ογὰ [ΦοΒονδ] Ἰοοϊκοί ἢ ον {86 Ἠθαστί. ΤΏθη 
[Ἀπ4}] “6686 64116α Αἱ πΠΔα80, δηα τη Ὠΐη) ρϑᾷ88 Ὀθίοσγο βιδπηυθὶ. Απηά ἢ βαϊά, 

9 Νοῖίμογ μβαί (86 1ωογὰ [9ϑθονδ}] ομοδθα {8 [ΐτ}]. ΤΉθα [Απὰ] {6686 τηδὰθ 
ΒΒδτλπηΔ ἢ ὑσ Ρ888 ὉΥ. ἃ δΒο βαιά, Ν᾽ οΐμον Ββαίδ 86 τὰ [9 6Βόονϑἢ] ομόϑθῃ {18 

10 [ϊπ|}]. Αγαΐπ, [44] “6886 πηδάθ βουϑῃ οὗ ἷβ Βοη8 ἰο ρ8εὲ8 δοίοσο βδιιοὶ. Απά 

ΤΈΧΤΟΌΑΛΙ, ΑΝῸ ΘΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

Σ [νν. 1. Τ᾿ οσ ῖ  “ βϑθη." ΕῸΓ δ τ 1 180 οὗἩ ΤΕ Ἢ 800 ὅθι. χχὶϊ, 8; ὥϑαὶ. χχυχῆ. 91.-- ΤᾺ. 

3 [γδγ. 8. ΟΒδ! . ἢδ8 “ βμδοτί ἤοίβ) τηθϑαὶ,"" βογῆδῃρβθ δ᾽ ΠΙΡῚῪ δ ἃ οοπηϑοὶθὰ Ὧδρα ἰο δυοίά ὃ ε ἴω.- 
ἐγ ξοηιθηΐ οἱ ὈΣΙΘΑΗΥ ζαποιίοδ. ψαὶς μαδῚ οἰδείρται, ο ἽΝ ΥΒΒ. 5 ον ΤᾺ} ὐμἱ ΠΣ 

8 [γογ. 4. βορί. : " 8}} (Πὐ ἴ00 Τυοτὰ βραῖζθ ἰο Ὠϊτη."-- Τὰ. 
4 [γος. 4. 10 15. Ὀοίίον ἰο κίνϑ ἃ απ ΐοσια γσοηάοσίηρ ἰοὸ Ἴ »), ἐδ αἰδεϊησέΐοι Ὀϑένγϑϑῃ “ ἰονῃ " δὰ “οἱ ἐγ " ποῖ 

Βοίης ἰοπηὰ ἴῃ Ἐ6Ό.--κ.] 
δ ΓΨνον. 4. δταὶ «15 ἰν δοχηΐῃ 4 δῃᾶ Ὦο 86] »᾿ ΤῊΝ 

ἜΗΝ μευ επ τ ιρύο ο 7 δ Ῥ6ΔΟΘΊ δηα ἢθ βαϊὰ, Ρϑδοθ." βορὲ. ἱπϑοσίβ δὲ (πὸ ϑῃὰ οἵ. ἐδ Υϑ 789 

“ΤΩΘΒΙ ἢ 1πδἰοδὰ οὗ “ 8Βδο 

Τ [Κον. 1. ΓΕ 1, Βορί, ὄψιν, Ἰταϊηδη “ σαρίαϊἐ." ῬΥΟΡΟΥΥ ἔῃ 9 ὙΔΟΪΘ ῬΟΙΒΟΩΔΙ Δρρθᾶσαδῃοο. Ναϊρ. νμξέμπο, 

ἩΘΠ06 ροσθαρα ΕΏρ. Α. Υ͂. [ιθίδον, " ροσίαϊ ."-- ΤᾺ. : 
8 Γγον, 1. ΤΉοθο πογβ πρηξίης (Ὀπὲ απ ἀογπίοοα) ἰῃ ἐδθ ΗΘΌ., ἃγὸ ἵουαηὰ ἴῃ ἐμο βορέ. “Οοά βοοὶῃ," δῃηὰ δῖὸ ὦ 

οἰεδσηθοθ Ὀϑίζοῦ γοίδίηϑα, Ομ δὰ, δῃ ὰ β.ζσ. οὔοἱξ δα ΗϑῦΌ.; ΥΌΠΧ. βΌρρ θα ἐιθ τγοσγὰθ : ὁρὸ λμιάϊοο.---ΤἈ.} 

6 [γν. ὅ. Βορξ: “ δῃὰ τοὐοίοϑ τὶ ἢ πὴ ἐο- αν," ΡΓΟΌΘΌΪΥ ἃ ἴγϑο τοῦ δὲ τῆς δορὶ: 
Δοίδὶ πηθ8) ; 80 ΟΠ δ᾽ ἃ μ88 " ; Σ εὖ ἂ μοι δῷ ΤΘίθσθθοϑ ἰο [Π6 168} ΘΕΑΓΘΟΙΘΣ 
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11 βδιλυοὶ βαϊα υπΐο “6686, Τῆῇο Ἰωοτὰ [96 ῃονδὴ] Βαίῃ ποὺ οβοβθη [δο86. Απά βδινυοὶ 
8814 υπΐο “6886, ΑΙΘ Β6Γθ 8}} ἐΐψ μι !άγθ [186 γουπρ πμθὴ}]}ἢ Απά ἢ εβαϊὰ, ΤΏοσϑ 
τουλδί οί γοὺ 186 γουηροδβῦ, δα Ὀδμο]ά, 6 Κοορϑιὰ [86 μΥὉ 

12 υπΐο 6886, βϑηα δα βίοι ϊπλ, ἴῸΣ τὸ Μ1Π ποῖ δῦ ἀονῃ 11} ἢθ 
Αμὰ βϑδιγιῃορὶ βαϊὰ 
ΟΟΠ6 Ὠἰῃοσ, Αυὰ 

Β6 βοηῦ δῃὰ Ὀγουρσμὶ μΐπι 'Ώ. Νον [Ἀπ] 6 τγὰβ συν," απὰ [ὁπ|. δια] πίιμιαὶ 
οὗ ἃ Ὀοδυῖύ τι] οουπίθπαῃοθ [10 Ὀοαυ Ὁ] ογοθ τ 1088}, ἀπά Ὦ [τὸ ἰοοκ ἴο 

18 [41]. Απὰ {86 [οὗνὲ [Φοβονδ]} βαϊὰ, Ατίϑο, δῃοϊηΐ ἢἷπὶ|, [Ὁ {μὶβ 15 8δ6.}} ΤΆΘΩ 
[484] βαπιθὶ ἴοοῖ (86 Βογῃ οἵ οἱ], αῃὰ δηοϊηὐθα μἷπι ἴῃ ἐδ ταϊάβὲ οὗὨἉ Νΐ8 Ὀγοίτθ. 
Ἀπά (89 βρίτῖῦ οὗ ἰμ9 Τωογὰ [Φόβον] οαπηθ ρου αν ἴτομι ἐμαὶ ἀδγ ἰογπαγά, 
ξο [48Ὰ] βδιλθὶ σοβα ὕρ δηὰ σπϑηΐ ἴο Εδιυδῃ 

9 [ψοσ. 10. βορὰ (ναὶ. ὑυὶ ποὺ Αἰοχ.) οπιέϊβ “" υπΐο 79 9886 Ῥογῆδρο (6 δῦ 56}} Ὀθοδυδο 99886 τῶᾶδ δυρροδοα 
ἈΙ ἐλ] 

Βοῖῦ ἰο ΚΟΥ ϑαιιθ]᾽ 5 ΡΌΓροΒΘ. [πῃ νοῦ. δ ββι)6}᾽ 8 “ δαί "" Ἶδ Θαυϊγαιθηΐ ἰο “που κης."--ΤᾺ.} 

0 [Υὸζσ. 12. Τ δ ποσὰ ΟΝ 'ο ἰοαπα ΟὨῪ ὮΘΓΘ, 1 βδζω. ΧΥἕ!. 43 δῃὰ ὅθῃ. σΣχυ. 26, δῃ ὰ ἰῃ [6 ἐπο δϑὶ ρδεδᾶζϑϑ 
ΒΘΟΙΊ8 ἰ0 Γοίου ἴο ἴῃ δοἷοσ οὔ ἐδ ακίη. ΤΉ δποϊϑηὶ Υ83. ἀο οὶ ἀοεοίάθ. ΟἹιαϊά. δηὰ Βγτ. Ὁ56 Β6 ποτὰ ἤοτο δῷ 
ἴῃ θη. χχν. 25: 
“ γθ6-6γ66.""--Τα.] 

Ἱ [γογ. 12, Βορέ.: “ 
οἵ ἔο δοΐ ἐῶ σοίοσθῃορθ ἰο γὙγοζ. 1.-- 

ἘΧΈΕΈΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

γε.1, ἘΣΡΕΙΒΕ βδυλθθὶ ἴῃ ἄἀθορ ρτίοῦ [ῸΓ 
84], ΘοὨηΘοΙ 186} [ληηπηοα αἴθ! τῖῖ χυ. 86. 79 
δια Βἷτη ΠΟΙ ἰὴ [6 βᾶπλθ ΘΟΙΤΟῪ ἰὼ ἩΠϊοδ ΜΘ 
Ιοδ ἴα. δδαπιμοὶ ἀπ τγδηρν ἢ ἐν τὰ ρου ἴῃ ὙῸΝ “τ 
δτοδὶ σὺ οἵἨ σγαοε π ὨϊΟμ ἢΘ τοοοῖγοα, Ὀυϊ 
ἔπ μ1α ἀτη ἰοσὶ ὈΥ ἷδ ἀἱρουοαΐθηοο δῃὰ ἱμπηρο- 
πἰίθποο, ἴῃ νον οἵ ἰμΠ6 Ζονα  λοπον, ἩἙΝῚοἢ Βο Βδὰ 
ψ]ΟΪαὐίθα, δὰ ἴῃ νἱϑῖν οἵ (ἢ 6 ἴὉΓ τσ βοῖὰ 6 
δὰ ὈΥ ἠϊδ οοπάυοι ἑατποὰ Β Ὀ]οθρὶηρ ἱπίο 8 
ουΓ86. ὅϑδσιυθΒ χτὶοῦ τ δὴ ὌἊσργοδαβίοῃ οὗ [}6 
Βδη6 ἴογο ὙΠΟ ἄγονα ἢΐπὶ ἴο 1ῃ οΓοθθβίο [ῸΓ 
84] δῃὰ δἱ (16 βδιὴδ πη ἢ]1οὰ πίπι τῖτἢ ΒΟΪΥ 
ΔΏΡΟΓ (χν. 11). [Δ γγᾶβ ΒΟΣΤΟῪ [ὉΓ 840} τοὐϑοϊίοῃ 
θυὶ λόγο 88 οὶ (Βγϑης, ΤΊ 6 ]] 18) οοπηθοίθά 
ὙΌΣ 10 ῬΥΒΥΘΓ [0Γ (Π6 τοδίογαίάοη οἵ ὅδιὶ ἰο ἷβ 
ἔοττοοῦ γοϊδίίοη ἰο αοἂ δῃὰ ἴον ἴῃ γσϑῆθναὶ οὗ μἷδ 
ἰσησάομῃ, οὗ τ 1 ἢ ποι ἰηρ ἷ8 βαϊὰ.---ΤῊς αυθ8- 
ἰἴοη : Εἴονν Ἰομα Ὁ οοῃίδΐῃβ ἃ ἀἰνὶηο ἀὐεϑαῖν, ἴῃ- 
ἀϊσαίίηρ (θο ἰΒ6 ποσγὰβ: “βοοΐῃρ μανο γοϊοοίοα 
πὶ ἤγοπι Ὀοίηρ Κίηρ οὐοσ [βγδεὶ᾽)) (δαὶ ϑασηποὶ 
Ὀγ μῖθ ἄθθρ, Ἰοηρ-οοπιηυοὰ ἀπῖοῖ ΟΥ̓́ΘΡ 380} 8 οου- 
ἀϊώοῃ (4 ἸΔιηθηΐδ]6 ὁ Ὁποῦ 81] οἰγουτηδίδποθα 
δηἀ ΟΥΘΓΙΏΟΓΟ) γ788 Οὔϊ οἵἉ πγτορδίδν τὶ αοὐ δπὰ 
Οοὐ᾽δ ἀθοῦθεβ δῃηὰ ψδγβ, ΠΊΟΝΙ δ ΓΘ ΠΈΛΕΙ - 
πουπορα ἴῃ ἰπθ86 τΟσὰβΒ δῃὰ ἰῃ χν. 36. Οαϊνίῃ : 
“ὍΤὨΘ 6χοβὶ πὶ ργορδοὶ πογὸ ἀἰβρ αγβ βοσμοι βίην 
οὗ Βυάδη ΜΘΆΚΉΘααΌ ϑβϑιηθοὶ ἤθσγο Ἰοοκοα οἢ 8 
ψ 6686] πη846 Ὀγ (πὸ ἰην δ᾽ Ὁ]6 Βαῃὰ οὗἩ Θοά ΗΠ αθ6 ] ἢ 
ΟΣΙΥ ὈΤΌΚΟΩ δηὰ τἱηβηοα, δηάὰ ᾿ἷ8 οιηοίζοη 
ἰμογοδὶ βῆονσβ ᾿ἷβ ρίουβ δηὰ Βοὶν δβδοιίου,-σοὶ 
ἢ ἰβ ποῖ σὶϊμουὶ δἷη ; ποῖ δὶ 8}} (μδὶ (π6 [θη σ 
δ 601}, Ὀαὶ ἦι ἰἴΒ δχορβεῖγο"" ΕἼ ἷ8 
οὐὖῦ βϑαὰ ἱπουρῆίδ δηὰ ἴ66]] ϑδιηῦοὶ ἷβ ἀϊγοοιθὰ 
(Βγουρἢ ἰδὲ 8 γι οἵ {Π6 Ἰογτὰ ἴο (86 δουρί 
διὰ (Π6 «1}} οὔ [86 1,οτὰ ἴῃ τοδρϑοῖ ἰο (6 ἸΒθοο- 
ΤΆΟΥ͂, 88 ΟΥζϑη οἵ ὙΠΊΟἢ 5.80] ἰδ τοὐοοϊρα. [(ὐομαρΡ. 
186 δἰ πη 18 ἀθα] ηρ τί ΕΠ 1]|4},1 ΚΙ. αἰ; ΤΡ. 
Το 1,ογὰ οομηδηάβ ᾿ΐμι ἰο μη ἰηΐο Η]8 να 
Ὑ1Οἢ δγὸ ἴο Ἰοβὰ ἰὸ 6 σμοῖοα δῃὰ Ἴοῃθθοσδοη 
οἵ δῃοίδμον 88 ἰπϑίστιμλεηΐ οὗ [μ6 ΤΟΥ] δι ΠΟΥ ΪΥ οὗ 
-Οοα ονοῦ Ηἰἷβ ρϑορί9. Τῆι ἀϊνίπο οομπητηδηα ἰδ: 
Θο δᾶ δποίμπξ ομϑ οὗ [89 δοαδ οὗ 368686 
δ ΒοιδΒΙΘΒϑείῖζο, τ Βοῖὰ Ζ Βανοὸ ΟὨΟδΘΘΏ 
ἴο ὉΘ Ιεἰπᾷ ονϑσ [6186].--- ΤῊ 18 ΡΑΡπη τῇ: Ρτγο- 

.ι8α Ρ-: ΔῊ ἐχδοὶ δοαυδίἰηίδηοο οἱ ϑ'διλυθ} 8 ρατί 
πὶ 6666 δηὰ ἷβ Βοῦθο, δηὰ 886 Ῥχεθθῆοθ ἰῃ .ἷδ 

νυϊκ. τιϑωε, Βορί, πυῤῥάκης. β8οῖηθ ΠπηοάοΓῺδ ΓΟΠΘΣ “ -Ὠδίγοα." [μδγγ ΤΘΠΘΟΘΣΒ ἴθ Ομδδλα. 

νλρίοις ει τ ησαιίω ἰο (9 ογὰ," διὰ “ἴοσ ἢ6 ἰ8 κοοα," ἰο Ῥσϑϑόσυο ἐδ ἿἿὩοσαὶ δερϑοὲ 

ἴδσαῖν οὗ (9 οοπάϊομα ἢ ἴοσ (86 ἰδθο- 
οὐδ Κίηραοια. ΤΠδὶ [86 ἈΓΩΣΪΥ τγδδ ἃ μεϑαϊάνφψ 
ΟὯΘ ͵ἷ8 οοσίβδιη το σοσ. 11. Τμδὶ ἰσὰο σοαϊέπεδβο 
δΔηα Ρ᾽ΘΙΥ γτοϊρηοθα ἰὴ 1 ΔΡΡΘΆΓΒ ἔγοσῃ ϑδι)υ6}᾽ 8 δο- 
(ΒΡ Βίβπ ες Δα ᾿μ ΟΥΟΟΌΓΕΘ ὙΠῸ} 1, δηὰ {Π6 δδοσῖ- 
ο0 ΜΔΐοῖ μα Βο]ὰ ἴῃ (86 Βουδο.---Ὑ ογ. 2. Ηεζο- 

ἰοΐοσε ϑδσιυθὶ Ἀδὰ χτίονοα ἴον 8340) --- ΟὟ Βα ἔθδσϑ 
μη: Εἴονν οδ ΤΣ κο7 ἰΐ δαυϊ θασ ἰς 6 τὰ} 
Β᾽ΑΥ͂ τΔ9. --ΤῊ]9 ῥγοίεδὶ δρδίϊῃδίὶ 186 ρ]αΐη ἀἶτθο- 
ἰἴοῃ οὗ 6 νοΐοϑ οἵ αοὰἂ τοϑία πδίυγ}]}γ οἡ ἰδμο ἕδος 
πδὲὶ 8.40] δέῃ δὲ}}}, ἀμ ψτηρ σένα ο Ἰρὰτρόλμς 
Βοῃΐρῃοο οὗ τεὐθοϊζοῃ, στὶς ἱῃ 5 0 δ 
που] γοραγὰ (89 ἀοειηδίίοῃ οἵ δηοίβοσ ἴο [86 
οὔοο (Δ τὲ οου]άὰ ποὶ θ6 Κοριὶ οομοθδ]οα ἔροσῃ ἃΪτπι) 
88 80 δοὶ οὗὨ ἰγθθόθοσυ 8Πη6 σϑυο]ὲ, οὐ ἱμοῦσῃ 
βδιηθθὶ βου] Ῥ᾿εδὰ ὁ αἀἰνῖπο οομπητηδηὰ ἰὴ 8 
υδβ βοδίίοη. “Ηὀ γ1}} Κ|1} π)6,"--ἰῥἰἊεσχρίδῖη 
(686 πογάβ, ἱμβογοίογο, τὸ ποοὰ ποῖ δρροθε ἐμαὶ 
(16 6Ὁ]} ερὶ τὶ δὰ δἰγοβαγ ἀσχίγοη 3.40} ἴο τωοδά- 
Ὧθ86. Εν 1 (Πδὶ ἯΘσο ἴῃ6 ολ86, ὅ38} τσὶ ἴῃ 
᾿εΐβ ΘΘΔΒΟΏΒ οὗ 4 ϊοὶ 8180 σϑβόῖνθ ἴὸ βἰδὺ ἴπ6 Βδ- 
ἘΑΥΘΡ οὗ ἰμ6 Κιηράομ.--- 8 ἴθδι. οὗ 6] ἐβ 
ΟΥ̓́ΘΣΌΟΣΙΘ ὈΥ ἱπεριγοα αἰγθοίοη δ ἰὸ τϑδὶ ἢ ἷδ 
ἴο ἀο ἴο ΘΟ; 068] ἰδ δοί ; 6 ἰβ ἴο ρῸ ἴο Βο]ὰ 8 β8- 
ΟΥ̓ Πο141] ἰδθαδί, δῃἃὰ δ8ὸ δῃποιιῆοθ ᾿ϊπ)θ6}, Ταὶβ 
ἀΣνίῃθ σομημηδηα βὺρ {μὲ βδυηιοὶ ἀὰ ποῖ 
ΘΟὨηΘ [ἷδ οἰγουλίβ ἴο οοσίδ ἢ ΒΟΙΪΥ Ρ]δοοθ (Υἱϊ. 16) 
ἭὮΠΟΓΟ (ἢ 6 ΡΘΟΡ]6 Δρροδγϑᾶ ἰῃ ἰδῦχζο πυγάθοσ, Ὀὰὶ 
νἱἰϊοα ΟἿΟΣ Ρ ἴο μοὶὰ γι !ς ἀἰνπο ΒΟΣΥΟΘ, 
δηὰ (δὶ «6880 ΘΟὨΒΘΟΌΘΏΪΥ οου]ὰ ποὶ Ὀδ εὑΓ- 
Ρτιβοά δὲ μὶβ δρρϑδσίηὴρ 'π ΒοίΒ] ἤοτα [ῸΣ δυοὶ ἃ 
Ῥυγροθθ. οὶ, Βιδ.: “Ῥρορὶθ τηυϑί αγο θθθ 
δοουδίοτηοα ἴο ϑατηυθ}᾽ 5 οΘοπιΐηρ ἴο {πἰὶ8 Ρ]δοα δηὰ 
1.6 οἵας ἴο βδοσῆοο, ἩΒΊΟἢ Ῥγῶ8 ὙΟΣῪ ῬΓΌΡΟΣ [ῸΓΣ 
8 ῬΡοΡΒεῖι ΠΕΡΙ δὲ (9 πη6 τ ἤδη ΒΒ: οἷ 88 
ἀ “ΤῊ 8 ἃ ὨΘΥ ᾿ἰρμϊ οἢ δδτθο}᾽ 8 
σομλ ἱηδίζου οὗ ῥγίθδιὶυ ποσκ πιι ΡΥΟΡΒΘΙΟΔΙ.--- 
Νο β848 οὗ υπίστυ ἤλ] θαβ σοϑία οἢ [8 οομπηπη)δηά. 
18 880} δηοϊηηρ (χ. 16) χγβ οοποβδὶοά, δὸ ἢ 8- 
Υἱ 8 δῃοϊηρ 8180 18, δοοοσάϊηρ ἴο (6 ἀἰνίῃθ 

.78) 1 χ71}], γοῖ ὑο τϑπιδίῃ 8 δοσγεί. ϑβδιαῦοὶ νγϑδ ἰο Κθὲρ 
1816 ϑεογοί. 18 οοποοδ!ηθηΐ ὈΘὨΐμα 1.6 δϑοῦβοθ 
Ὑ85 ποὶ ἃ 1ἰ6. Οδνίη: κ1ἰ ἰ8 ἴο ΒῈ οὐβοσνοὰ 
{δὲ 6 ργδοίοθα το βἰτηυϊδέσυ, Ὀαὶΐ βαϊὰ πὶ 'Μ͵γὰ8 
ἴσυο, πδιλοὶγ, (μδὲ πθ δὰ οοσῃὴθ (0 βδογίδοο ; θυΐ 
δα ρυΐ ἤδυὰ οῃ ΠΟ ΟΏ6, Β6 ἀδοοῖϊγοα Ὧ0 ὁμ6, 6 

4 [0α [ἢ9 οὈγίοιιο 
ΜΒ. Οὐνμα. διὰ Ὗο 

ἸΠοδὶ τρϑϑοι ἴον [ἢ18 ΘΘΟΓΟΒΥ 860 
᾿ΟΣῸἢ ἐπ ἰοοῦ.--Τ .} 
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προὰ πὸ Ὀθὰ αδχγίβ, Ραΐὶ οοπίοιτοοὰ ἴὸ ἴδ6 ἀϊνὶμο 
θοσδυδο ἰξὲ νῶβ πού τηθεῖ ἴο Ῥυθ]18ὴ 

Αοάδβ ἀραΐχτ, ὙΒΘη δὲ νοὶ αοάὐ υἱβῃθα τ ἰο ὃ6 
ςοηοοδοᾶ :- -ἤοσο Ἰυχκοὰ πὸ (Δ]θοβοοά, δὰ {δ 
οπὰ νῖᾶϑ πποοηηροίρα πῖῖ} ἔγαιὰ ΟΥ ἰγοβοῖ- 

» δαὶ πθμοα αν 8 δηοϊηίϊηρ ἴο Ὀ6 ολΓ6- 
τ Κορί δὲ ἃ βοοσοῖ ἀδροαϊϊ, βοὸ ἴὸ Β , 8ὰ ἃ 
ΡΙοᾶχε."---ν αν. 8. ΤῊΘ Ρεγίοστωδῃοο οἵ {Π6 ἀϊνὶη6 
οογαπϊδαΐοη ἴῃ (8.6 ΒΔοσΊ 14] ἴθδοὶ. 7Τῆγος ἀΐγοο- 
δίοτιδ ἈΓΘ ἴο θ6 ἀἰκιϊησυϊδηοα: 1) ϑαγπμααὶ 18 ἴο ἴῃ- 
νἱΐα 793.6686 ἴο (6 φδαογίβοίαί πιραὶ; 'ΐ 18. ἃ βἱαἰη- 

οὔεγίησ (Π31) (δαὶ ἰδ δροίζοῃ οὗ, νὴ ἩΙοὮ τγὰ8 

οοῃηῃροίθα 8 ἔδβασί ; ἢ9 ἷβ ἰο Ὀ6 δβαοοίδίβα σι 
“3 .6686 ἴῃ δα ἰδβδὶ 1 (09 ὨΔΙΤΟΙ͂ΤΟΣ οἰγοῖὶθ οἵ [ἢ 
τ ῖΥ. “(4]} 1 {Π6 Βρδουιῆσο ᾽᾽ ἰδ οοηϑίγιιοί. 
ἴῸΣ “ς8]}  ἰδΚα ἴῃ 1806 ββοσῖβοο :} ) Β84- 
ΙΩ06] 18 ἰο διναῖϊὶ ἀἰγεοίίοη, βοπι αὔουε. “1 π1}} (6}} 
ἴδοε πῖῖδὲ μου 88μ6]ῖ ἀο.) ΤὨΪδ Ἔχμῖθὶ( [Π6 Βρθ- 
οἰβοδ}}γ ἐΠΤΙΟΟ ἸΒΕΤΟΕ ἐν ὙΒΊοἢ ἀπο κυ ἰο Ν 
ογζϑ) ἴῃ (6 Ἄσποΐοα οὗἉ δ 6 Κἰηρ ο : 
ΗΘ ἰδ ἰο αποίπέ 88 κίηρς μἷπι πβοῖὶ οά β}Α}} 
πλτη6.--- ον. 4. Δηᾶἃ απλθο)] ἀϊᾶ, εἰ. ΤῊΗΘ 
«τουδὶ οα οοπαϊοη οἵ βοὰ] πβΐομ οου]ά ποὶ δοοορί 
Οοα᾽8 ἱμουρμίθ ἀμ ναγθ αἶβαρ Ὀοίοτο πὸ 
βἰγὶςὶ οδεάϊεπος οἵ ἴΠ6 ψ1]}, π ἰοῦ Ὀοποά Ὀεΐοτο [ἢ 6 
1οτὰδβ πι]}}. 6 οἱᾶϑθια οὐ ΒϑΊΒΊ θη 
ΟΟΣΘ ἸΣΘΙΔΌΪ ΡΙΥ ἴο ταϑϑὶ εἶτα τ τ ΒΘ 
αποδίίου: Οοιθαῖ ἴμδου ἔῃ ρϑδοϑὴ (ΤῈ0 
ϑίησ. ὙΘΙΝῚ “ κα], Ὀδοϑῦβθ 086 Βροῖκο ἴἢ (μ6 Ὠδῖηθ 
οἔ1}. Οομιρ. Φυάχ. νι1ϊ. 6; Νύχη. χχχὶ!. 25). Τὴ 
φυεείζοη, ἄοο8 Ὠοΐ πηοδη “" Ηδ8 ἃ πιϊδίογίωπε οσσυχτοα, 
86 1.16 οδῦδο Οὗ ἢ οουιΐηρ Ὁ ΠΟΣ 4068 1 ΘΧΡΙΘΒΘ ἴδ 
ἢ με μμ αν, [ῸΓ ΒΟΠ16 βρθϑοΐδὶ πιϊδάοίπρ (ἴῃ ἴμ0 

{Πα ρὶπρ) ἰη [ῃ6 Απλδ] οἰχιίο ψδὺ, Ὀαΐ ἰξ 15 ἱπ6 1ῃ- 
ΟΠ ΑΡῪ υὐξοσζϑηοθ οὗ {Π6 ἴϑας ψ πο δι 6}᾽ 8 
βυάάεσῃ, πθοσρον ον ΒΡΡΟΆΣΔΩΟΘ Ρῥγοάυορα; [ῸΓ 
᾿πουρ ἢ ΒΘ 0 ἸΟΠΡῸΣ ΦΌΤΙΏΔΙΠΥ πο] ὰ [86 οβῖοθ οὗ 
}ο Β γεί 8 τοῦ ἤοσγθ δηᾶ ἵδόσο (88 ἴοτ- 

Υ ἴῃ 818 [π61614] οἰτοῦ 8) ἰο πηδῖζο υποχροοίοα 
ν οἰδεῖ ου πὸ δχογοῖθο ῃἷ8 ψϑίοῃ-οἵἶοθ 88 ὑσορβοί. 
ΟἹ δυσὶ οοσδβίοηβ ᾿ξ ἮΔΒ ᾿ΐ8 Ὀσγίῃοῖραὶ σᾶ ΤῸ ἴο 8ἀ- 
τοϊ ἰδίου οασηοοὶ γοῦυϊκο, δηα ἰο σοηονο ἴδ ου]] 
[δὲ ΒΒ ἰουπὰ, Τὸ {ἐπῖ6 γχοίοσα ἰδὸ ἔρμὶ οὗ ἰδ 6 
οἰάθσβ δὲ πηϑοϊϊηρ πἷπι, δηὰ ἴμ6 αυοϑοη ἩΒΘΙΠΟΓ 
6 σϑσηθ ἴῃ ρ6806 ΟΣ ἴον σοοαϑ---  ογΥ. ὅ. Ηδ 8ῃ- 
ΒΎΓΟΙΒ ἴπ6 αυοσκίίοη ἴῃ (Π0 αὐγηιαξέυα δηα δὸ αὐϊοίβ 
[16 ΒΟ] Ποπιύθα, ἀθοϊατοβ (Π6 Ῥυγροβθα οὗ 18 
ἐπι ΠΕ τῷ θ6 ἰο ᾿πβιϊαῦθ ἃ ββοσι ἤσο 0. (Πθ ΡΘΟΡ]θ 
οἵ ΒοιΒ] μοι, δηὰ αἀἰγϑοὶθ ἰμοτὰ ἰο δαποίνίν ἰδιδηι- 
δείσεξς δὰ ἰακα ρασί τὶ Ὠΐπὶ 1π (86 δαογίῆοε. ΤῊ 
“φ»απο τι σ᾽" τάθδτβ (ἢ 6 ΘΟΠΒΘΟΓΘ ΟΣ οὗὁἨ ἰμ0 Ρδγ- 
ΒΟἢ ἴο (16 θογνίοο οὗ αἀοἀ ὈΥ̓͂ ΤΑϑϊηρ [86 ὈΟΑΥ͂ δῃηὰ 
ῬΡαυϊπηρ οὐ οἴθδῃ ζΆσιηοηϊβ 88 συταθο] οὗ [Π6 οἰὁ8}- 
βίῃ, οὗ (8.6 801} [ὉΣ οοτμπλπηΐοη τι (ἢ. 9 ΒοΙγ αοά. 
ΟομΡ. ἀδῃ. χχχν. 2; Εχ. χῖχ, 10, 22. (ΤῸ βαπὴθ 

Δηΐ ΘΟΠδίΓΙΟ ΣΟ ΠΟΓῸ 85 ἰῃ γοῦ, 8). ὮΝὮ116 
ἰγοσίηρ (86 6᾽άογβ ἰο ἴακθ ρατί ἴῃ ἴμο οἰεσγίῃηρ, 

δαιθ6} κῖγοδ ἃ βρϑοΐδὶ ἱην ϊδίΐοη ἴο 9 6880 δὰ ἢ18 
δοῦα (ΌΥ [86 βδηθ αϊγοοοῃ, ἰοὸ βδῃο ν (ἢ 6π- 
861γ766)} ἰο 6 οὗ {πΠ6 ββ ουϊ οΐδὶ π|68] πιὰ εἶτα. 
[{{ε ἴα ἴὸ οὔϑοσυοὰ ἐμαὶ (6 Ηδοῦ. ἰαχὶ ᾿θγὸ 
ἸΏΔΚοΘα πὸ ἀϊθθσοποῦ ὑοίπνθου [86 ἰηνὶδίΐοη ἴὸ 
Φουθοἶδ ἌΓΟΙ δηὰ ἰδ6 αν ἂν ἴων δίίου ἰο [86 
εἰάοσα. ΤἘο δορί. δηὰ ἰδθ ΟΠ] ἃ. πιακο (ἢὴ9 ἴοσ- 
ΤΠΟΣ ΤΟΙοΣσ ἰο 1Π6 κϑοιι ῆοο δῃᾶ (Π9 ἰδίζοσ ἴὸ (6 βα- 
οὐδοῦ] τοδὶ. [{ βοοπια ἐπδὲ ἰογ6 88 ἃ βρϑοΐϑὶ 
ταρεεϊηρ τ ἢ 9 66860 δηὰ Πἴ8 βοῃα, Ὀυΐ 1 ἰδ ποῖ 80 
εἰδιοὰ 1π ἰΠο ἰεσχσχὶ. Αἶοσ γοσ. ὅ, ἱπάθοά, μοϊμίηνσ 
ΤΏΟΣΟ 18 βαϊα οἵ (6 δβοσϊῆσο, [6 πασγδῦγνο ἰδικῖηρ 

(5 [ῸΓ ἰοὰ, δῃὰ ροΐῃρ οἢ ἴο {86 τηδίῃ ΟΟσΌΣ- 
ΓοΏο6.--Ὲ.].--Αὐἴοσ (86 αὐὶς τ88 σοιμονϑα ἔστοῖα 
1π6 ΤΑΡΟΓΏΔ016 δηὰ 1] 9 μα ἰμυδ οοδϑοα ἴὸ Ὀθ 
186 ρἴδοα οὗ νογθῖρ δηὰ βδοῦῖ ὅοθ [ὉῸΓ 18γ86), 8:6 9 
ΓΘ ΒΕΥΘΙΤΕ] ρ͵δοθθ ΠΟΙ ΔΙΆ ΓΒ ῸΓ ΒΔΟΣ ἢ ΟΟΒ ΝΟΣΘ 
ογοοίβα. Τλὸ οθογίηρς οὗ ἴ6 βδογίβοθ 16 ἤθσο ἰὸ 
6 Ρὰΐ δῇοωσ νϑσ. ὅ, δῃὰ ποῖ (Ἰβθῃ.) δῆ. (89 
ψογβ “ ἴὴ (6 ταϊάβὺ οὗ μἷβ ὈΓΘΙΒΓΘΩ " γογ. 18, ἴῸ Ὁ 
(86 ““ σοπηΐηρ ᾿ ἴῃ νοσ. 6 σοΐοσβ ἴο (Π6 ἴδαδβί, 88 δΡ- 

ἔτουι ἴῃη6 ΟΓΒ ἰῃ γογ. 11, “τὸ Ὑ1]}1 ποί βι1 
Ἢ " δῃὰ ἔοι [86 βζἝΠΘΓΆΙ οομηοοϊΐοη, βδπιμοὶ 
Δονσλι (ἰ1τ., βα1 4) ἐμαὶ “6 δ8θθΒ οἰ ἀϑδοὶ βοῃ, Εἰφαῦ, 
Ὑ͵ὸπ8 ΒΌΓοΪγ [86 Ὡοτᾶ᾽ α δηοὶπιθᾶ.--- Υ. 7. ΤῊΘ 
αἰ βδγοηοο 18 ΒΏΔΓΡΙΥ βἰδίθα Ὀοίψϑοι ἴΠμ6 ἀἰνίηθ 
(Βουχμίβ δὰ Βυχηδὴ ἑπμάρτηρθης δοοογάΐηρ ἴὸ Βυ- 
Ἰ8η βίδηἀαγάβ. ΤῈ υοἱοό οὐ Οἷοα ἸΤΆΓΑ]Υ ἰθβοο8 
ϑ'δηλ 6) ἔτ ἱμΒηρθ: 1) ἴῃ γοβροϑοίῖ οὗ ΕἸ] 1408 Ῥδγ- 
800, ἢ6 ἷ8 ηοῖ ἴο ᾿ηΐδν ἔσοτῃ ἢϊ8 ἱπιροβίηρ οχίθυο ῦ 
1μδὺ ἢ6 ψγ88 {Ππ6 ομόθθῃ οὗ ἰμ6 1 γὰ. 1:- (18 
Βα] πρ οογτοοϊίΐζου, το οοπηροίβ ἐἰβο ἢ τ] ἢ 
ψΟΙΒ. 1, 2, ΒΒ ͵8 ἰδυρῃϊ 2) ἃ ζϑῆργαὶ ἰσυϊῃ τοδρϑοὺ- 
ἴῃρ (86 αἰβδιοποθ Ὀεοΐποοη αἰνῖηθ δὰ πυμδῃ 
τηοάθε οὗ ἱβουρηὶ δηὰ ἰυάρτηοηῖ: Νοί υδλαὲ πιαὴ 
δέ68---ἰο ἩΒΙΟἢ τὸ Τηϊδὲ ΒΌΡΡΙΥ [86 τογὰβ “ 5068 
186 [οτὰ." ΤῊΪϊδ 6] 1068 18 ποῖ 8ὸ πασὰ 88 ἴο γϑ- 
αὐλτὸ .8 0 ἢ γε (ΤΒφη.) δῦ (μ686 πογὰβ ανθ 

Ιφρῃ ουὖἱ οὗ ἰδοίοχὶ, Τῇ (μουρΐ δίυγα !]γ 8}]8 
1.861 ουαὐ ἔογλ ψηδ΄ ῥγοοθάρα. Ν τουηα οἵ μ9 
τΡΌΐ, ἰΠαὺ λυπιαη, ἐμάσπιστι απὰ αϊυΐηέ } αγὰ 
ποί (λό ϑαπια Ὀαὶ αἰ βοχοηΐ, 15 ΠΟῪ ἀδοϊατοί.--- ΕΟ 
ταδὶ ἸοοΙεα ΟἹ ἴ86 ογθ6, Ὀθὶ ἴΠ0 Τιοτἅ ἸοοΙτ 5 
οἱ ἴ86 Ὀθασῖ, (μδὺ 18, πιδὴ Ἰυᾶροβ ΒΟΟΟΡαΪΏρ, ἰο 
186 ουϊπναγαὰ δρρϑᾶγβῃοο,---ἰὯ6 ἜΧργθβαίοῃ “19 
ΘΟΥ68᾽ ἰθ ποὶ (τι Βορι) ἴο Ὀ6 ὀχοδδηροά ἴοΣ 
“ ρουπίδηδῃοο," θαὲϊ (0 Ὀθ τεϊδιηοὰ 88 βἰχηϊνὶ 
{μ6 ουὐνγαγὰ δρρϑδγβῃοσο, ΨΕΐοἢ σΟμοθηίγαῖθβ ἐΐδβα 
ἰη [86 6γ68, ἴῃ οοηίγαδὶ π (ἢ (μ6 ἀδαγέ οὐ [86 σοηΓθ 
οὔ [Π6 ἱπῆον 116, πβόποῦ ΒΡΥΪΏΡΒ ΓΔ Π 8 Μ{1]1 δηά 
ἴβ Ὑ8016 βρί τ [υ8] ἔγαιηθ. Νοὶ δοοογάϊηρ ἴο (80 
ἈΡΤΘΟΔΌΪΘ ἈΡΡοδσδηοθ ΟΝ ΘΟΙΔΠΘΠ8 1861 ἰὸ 
[Ππ6 ουϑβ, Ὀυὺ δοοογαϊΐϊηρ ἴο (86 τότ] ποσί μἰδάοῃ 
ἴῃ (8.6 ἀορίδβ οἵ 6 Ὠδαγί, δοοογάϊης ἴὸ {86 ἀΐ8- 
Ροβίτου οἵ βοὺ] [μᾶὺ ρίθαθοα Ηΐτὰ ἀοθβϑ ἔμ 1ογὰ 
υᾶρσο, το Ῥγονϑίῃ [ῃ6 μοατί δῃὰ (μ6 χϑΐῃβ. Ἐ-- 
ψ ει 8. ΤῊ βδῖηθ ἀθοϊίοη ἱβ δῃπουηοραᾶ πὶ σὸ- 
ἴδγαποο ἴο ἰδ βθοοοῃᾷ βου, Αἱ παρ. Απά 80 γοσ. 
9 88 ἴο ὑπο ἰμϊγὰ, Βῃδιισδηῃ. ΤῊυΒβ 6896 τηδὰθ 
ΒΟΥ Ὼ οἵ ἷβ ΡΟΏΒ Ρᾶ88 Ὀδίοσο ϑδιηυθὶ. Βαυὶ 8- 
ΤΑ 6} 5 ἀροϊδίου, δοοοσάϊηρς ἰὸ Π6 σνοὶσθ οἵ αοὰ 
πὶ ΐη στη, ἰδ ΑΙ ΎΔΥΒ Ὠορδίῖγο. Τμ6 “ Βοπβαϊὰ 
ἴῃ σοσα, 8 δηὰ 9 γοίοσβ ἰὸ ϑδιηϊοὶ, δηὰ --- “ἢ 
ἐβουρηι." Ὑθ δζο, ἱπογοίογο, ποῖ ἴμθῃοθ ἴο βὰ 
ῬΟΒ6 ἰδὲ βϑπιαθὶ μδὰ οοπτηυπηϊοδιοα ἰο0 «6886 (ἢ 9 
οὐ]θοῖ οἵ 118 τηϊθδίοη. [ὑ 16 ποὺ {11} γασ, 10 ἰμαὶ 
1π6 πογάβ “ἴο “96860᾽᾽ δ΄ῖὸ δα θᾶ, Ἄὄχργοβεὶν ἱπαὶ- 
οδἰϊηρ δὴ δἀάγοθε οὗ ββδιγυθὶ ἐο ἀΐηι: ἴ86 Τιοτχᾶ 
Βαϊ ποῖ ΟΒοδθῃ ἴδ666. 1ΐ οδβ ποὶ, Βον- 
Θυογ, [Ὁ] ον, οσθη ἔγουμ ἰμ6θθ ποχάβ, ἰμδὶ βδαιημοὶ 
τηϑὰο «6680 8 ΒΔΙΟΓ ἰῃ ἴῃ αἰνίηθ βθοσεί. Αο- 
οογάϊηρ ἴο ἴδ6 Ὁ] ον προ παγγαίγθ ποθ οὗ (δ9 
ἴδταῖϊυ (αν 5 ἔδίμος δηὰ Ὀσοίθοσβ), ΚΠΟΥ  δῃγ- 
(ΐηρς οὗὐἨ αν ΒΒ εἰσ ἀεδίϊηγ. Τμαὶ δα άγθεβ ἰὸ 
ζοθδο 8 ΤΔΘΙΟΙΥ 8 παραίΐνα ἀθοϊαγαίζοῃ (μδὲ [ἢ6 
ἀϊνίηθ βοϊθοϊίου, τὶ πο βαηθοὶ 88 σΟὩ- 
οοσηθᾶ, δηὰ σοὶ ἰῃ [16 ΔΌΒΘΠΟΘ οὗὁὨ ΘΟΧΡΓΊοββ ἐπίἰ- 
ταϑίζοῃ οὗ ̓ ΐϊα παίυγο, τηϊρηῦ τοΐογ ἴο {Π6 Ρσορμοῖο 
οδῖος, σοαϊθά οὐ ἤοῃθ οὗ {686 βϑύθῃ ϑοῇβ. 8,6- 
τ. 6] 8 Ὑογαὰ γῶ8 ὈΥ̓͂ ΤΟδβοῺ οἵἨ 18 ἱπἀ θῇἤηιίοῃ 688 8, 

4 [8696 ΡΒ. τῇ. 9;1 ΟἿΣ. χχυΐ!. 9; Τκὸ χνὶ. 1δ.-.-Τκ.] 
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γ᾽ 416, τ οθο βοϊυζοιῃ «{}6860 τὰᾶὴῖδ ἰο δὐΐδὶ ῃ ΟὨ]Υ 
ἤτοι (6 [ΟΠ] ονίης ἀονοὶοριηιοηὶ οὗ (π6 ὨἰβίΟΥΥ οὗ 
18 γουηροβῖ βοῃ.--- ἐγ. 11. Τὸ Βαιλυ 615 αυθδίλοι 
ἩΠΟΙΠΟΡ (686 δΓῸ 41} 89 γουηρ πηθῃ, ὖσθθθθ δῇ- 
ΒΎΘΙΒ ἰπαὶ [86 ̓ γοσαξοοι γοῖ τοηδίην " ΤὨ6 ῥτο- 
Ῥδοὶ οἵ ἐμ Ἰωογὰ ἰβ ποὶ βαιϊββοὰ σψὶ (16 Ῥχοθθῃ- 
ἰδίώοη οἵ ἴμ6 βονυϑῆ βοῆβ; δ6 148 [86 ἴδε μοῦ βοῃπὰ 
ἴον 186 γουμχοβί, Ὀαίογθ {Π60Ὺ 810 ἀονῃ ἴο {16 βαᾶ- 

οὐἰβοΐα] πηθαὶ. 39) --- “πὸ Μ11}1 ποῖ δυττουπά," 
ὨΒΙΊΟἾγ, [89 ἰΔ0]6, νὸ {1}} ποῖ εἰῦ δγουπὰ [1 ἰο οδίὶ 
1111 Βα οοηθ. ὅο ς οίίο, Επνδ], Μδῦγοσ. ΤῊ 
Θχρ δηδίίοῃ : “ πὸ {11 ποὲ ἐμσγη αδοιμΐέ, πδηλοῖν, ἴο 
Ῥτγοοθρα ἴο βοιμδίμϊηρ οἶβο, θαϊ Μ1}1 τοσηδὶπ ἤθ τὸ 
ψϑ[ιῦηρ ᾽" (ΤΉ οη., Βδιϊ.) ἀοοθ ποῖ βυ1 (μ6 δἰ δῖ οι 
88 αἴνθῃ ὉΥ [Π6 οοῃίοχί.---Ἶεγ. 12. Τϑδν]α᾽ 8 ἀρ- 
ἀἀγξνουλβειϑ , οὗ (λ6 οο͵ον οὗ (μ6 μδὶσ, σϑὰ ἢδ}γ 

ἱηρ πεν ἴῃ ἴ89 Εδεὶ (88 οοηίγαβίηρ σι 
[6 υϑυδὶ Ὀ]ΔΟΙΚ ο0]07) 88 ββ ρρϑοΐδ ]ν Ὀϑδυ τ}. ὮΡ 
(88 ΧΥΪΪ. 42; ἘοοΪοδ. 11. 16) υϑοὰ δάνογοϊ4}}γ - Ξ- 
“αἴ [860 5Βδ9 [1π|6,᾽ ““οὐδλαί ;) δοαιένίμ! οὐ ἐνες 
Δηα σοοά, ὈΙοδεῖηρ τπ αποῦ. ἴῃ (818 γουῃρ- 
οαὺ 800 ΤΘΙῈ υπϊ ρα [Π6 ἴγ οὗ 16 οἹἀοεὶ, δηὰ 
ἐμαὶ το ἷ6 πὸ] -] οδαϊηρ ἰοὸ [9 1 οτὰ, τδδὲ 
“86 1,ογὰ ΙοοΚκα οἡ,᾽ 8 μοαχὶ δηὰ χηϊηά τ8ο 
111 δῃὰ ροοὰ ρΡ]οδβυγο οἵ Π6 1 ,οτὰ (γον. 7). Απὰ 
80 {μ6 αἰνίηο αἀϑοϊδίοῃ 18 δῃηπουμοοα [0 ϑ'δηαοὶ : 
Ατδο, δοίμξς εἷπὶ,͵, ίοσς ἐδ 186 ἰ6 6. Ησς ἰ8 
18 ἤοοα ἔγοιυχ 811} ἀου δ δῃὰ βυβρίοἰοηβ. ϑυγο 
οἵ Ηἱθ οουτβο, β'διι 6] (γον. 18) ροσίογιῃηβ 88 ο0» 
ΤΟΙΩΟΩΥ͂ οὗ δηοϊηηρ Πανὶ (16 οὐ]οοί δηὰ τηθβῃ- 
πρὶ οὔ ἐπ δοί θοΐηρ 811}}} δὴ δῃΐρπιδ ἰο Ψ68686 δῃὰ 
Ἠ18 Οὐ 6 8008) ἐπ ἐδ6 πιϊάδὲ ο δϊδ ὀγείλτγοιι. οὐ ἤοπι 
απιοπρ [ἀθγηῃ. τηΐ6γ] 18 Ὀγθί γα ; (86 ΗΘ. ῥργϑ- 
Ῥοεΐμοῃ (3,03) ΤΩΔΥ τρθδὰ εἰἴμοσ, ΤΒΘηϊυβ 
δήάορίε (6 Ἰδίζοῦ οὐ (86 στουπα {πδὶ [86 Ὀτοίδοσο 

ἄοῃϑο ΔΎΔΥ, Ὀυΐ {818 18 ποῖ σϑραυλγοὰ Ὀγ {ῃΠ6 
Ὠδιτδῖνο. δ ῃ06]᾽ Β πογάβ ἰη [ἢ δοοοηὰ [4] οἵ 
ΟΣ. 11 ΓΑΙΒΟΣ ΡῚΥ {πὶ (ΠΟΥ ὝΟΓῈ 81} {μόγο. 
[ΑὈΔΡθϑηοὶ δηὰ ΡΒ ρρθοα 8160 δάορί (18 υἱϑνν 
οὔ 86 ποχγὰ, “ διλοηρ᾽" ἷ8 Ὀγοίγθη, (μὲ ἰθ, “ 6 
δίοηθ οἵ μὶβ Ὀγοίγοη," Ὀϑοδῦθο (ἢ ͵8 ὈοΙίοσ οΧ- 
ΤΙ δἴηβ {πο ὶσ δον ἱρῃογϑησο.--- ΤᾺ... [ἢ ΔΩΥ͂ 6880 
186 βρϑοΐδὶ αἱμτὶ ἤσβποθ, πο ῃ Οοἀ ἀοαίρηοα (Ὠ 18 
δηοϊηϊϊηρ ἴο δνο, τδ ἰάθη ἔγομα ἔποπα. Αη- 
οἰηδησ γγ88 ΔΙΎΤΑΥΒ ἃ ΒΥΠ100] οἵ (δ αἰ νῖπο τ ρατ- 
ἰαίΐοη οἵ (6 ϑρίσίς ἤγοιι δῦουθ οὐ ἐμὸ Αποἰηϊοά, 
Το ἴτπὴ ἴοι Ὀοχδῃ ᾿τηπιοαϊαίοὶν ἴοσς ᾿ενὶα: 
Τὸ Βρίτ! οὗ 86 Τιοτᾶ οἂσπιθ ὑροῦ θανὶά 
ἔσοτὰ ἴδαὶ ὅδαγ ἰοσννδχά.--- ΤῊ 5 οουἹὰ ποῖ ἢαγθ 
Ἀαρρεηοά, 1 16 τοὶ ἱσιουδ- οἰ ἢλο8] οοηαϊ θη μδὰ 
τοὶ τοϑοηῦ ἰῇ [λΑνἹ 8 ἦδασί. ΤὨἷ8 ἱπῦρϑι- 
ἰδιΐοη οἵἉ ἰδ ϑρίτῖϊ νᾶ (δοτρ τὶ [Π6 σοηοΓαὶ 
αἷᾶ οὗ [86 ἀϊνίπο βρ1τ11) 16 δρϑοΐδὶ οπάοπτωθηὶ 
αὶ ἷδδ δηα. ΡΟΉΤΘΙΒ ἴου {86 Βροοΐδὶ {ποοοστϑίϊο 
ΤΟΥ Δ] ἀπε ὦ ἰο ποῦ αν ὰ τῶ οἤόθθη δηὰ 
οοπεθοζαιοα Ὁγ (818 δῃοϊπίϊηρ᾽ Δοοοτάϊηρ, ἰο ἀἰν]ῃθ 
ἄθοσθθ δῃὰ ν1}}. ΤῊΘ πογὰ “ οτη (Ππδὲ ἀδὺ ἴοτ- 
νατὰ " ἀσποίοβ (Π 9 ΘΟὨ ΠΥ οἵ (86 ἱπιρατίδιϊοη 
οὗ (δθ Βρίτι ἴο Τραν ἀ Β ἱππος 116, δηὰ 1πάϊοαῖοα 
1ϊ8 πρργοκοῃ ἀθνοϊορηηθηΐ ἀπάοσ ἰἢ6 ρυϊάδηοο οἵ 
189 ἀϊνίῃο βρί τίν ἴο ἢ1}} ἤΐτιθδβ δῃὰ ΘΆρΡΘΟΙΟΥ͂ ΤῸΓ 
186 τογαὶ ,. ΚΑΙ] ΡΓΟΡΟΙΙΥ 6818 δἰδηϊοη 
ἴο {86 ἔποὶ [ῃδὶ ποιμῖηρ 16 ΠΟΓΘ βαϊά οὔ ΔΗΥ͂ οχσρὶδ' 
ὩΔΙΟΙΥ ποιὰ οὗ βαιηθοὶ ἰουοβίηρ {Ππἰ8 Ροϊηΐ, 88 ἴῃ 
ϑαυ} 8 δηοϊπηρ, οὔδρ. σχ. 1. ἩΥ̓Βοίμος Ὀαδνιὰ 

4.[1}Ὼ01 ΟἾνγ, 11. 18-.16 ΟΡ Βούϑῃ Β0Π8 οἵ ὅ6686 δΓΘ ΤΩΘ}- 
οηθϑα ; Οὁὴ9 ΙὩΔΥῪ ἤἢδγο αἰοὰ ἰπ γουϊῃ. ΤΏΘ . δηὰ 

πτὶίο ΕἸ (1 ΟἿ τ, χχυῖί. 18᾽.5 βουϑθηϊὴ δὴὰ ϑαγἱὰ 
8 οἰβῃιἢ.--Τκ.} 

ΤΗΕ ΕἸΒΒΤ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΑΜΌΕΙ, 

ὟΓΔΒ ὩΟῪ ἰηΐοτιηϑᾶ ὈΥ͂ βδιωῦοὶ οὗ ἰ8 ταθδηΐηρ οὗ 
186 δοῖ 18 υποογίδίῃη, Μοδὲὶ ῬγοῦθθὶΥ Π6 γ188 ποὶ 
᾿ηἰογηχοα, δἴῃοο ἐΐ 28 ρα ἰῃ [86 ῬΓΘθΘΏΟΘ 
οὗ (86 Ὀτοίδογα, δῃὰ ἐΐα οὐὔὐθοῖ δ ( ἰῃσ ἰο 
1Π6 Μ1}} οὗ αοἀ) ἰο τοπμδΐῃ οομποθδ θα ἔσομι 
Δ ἰδ6 ρϑορὶθ. [[ὺ βϑϑπὶβ ᾿ἰἸκ Υ [μα ἃ τογαὶ 
ἀοδίηγ ἴογ αν ὰ που]ὰ θὲ ἐμὸ ἰδδὶ (πἰησ ἴῃ (}9 
ταϊηάβ οἵ δῖ8 Ὀγοίδ γα, ἴοσ ἷ8 ἰρσθον ἰη 6 ]] σαι] 
Δα βρὶ τυ] μ᾽ ὴδ ΤΟΙῸ ἃ ἀγήσψε δἱ (πὶ6 ἤτω 
ἀπ κηονῃ ἴ0 [Π 61}. Οτβάσαι! Υ ἴθ οουχδθ οἵ ουθη 
Ἰοὰ ἴμοδι δηὰ ἰδ ρθορὶθ τ ΑΡίκαὶ] χχν. 80) δυὰ 
ῬΓΟΜΜΟΙΤ 58} (χχὶῖ!. 17) ἴο Ἰοοῖς οὐ δυϊὰ 85 

δ ΒυΘοΘεθοῦ, απὰ αν ποῦ] γχοοεῖγο ἰηϊ- 
τλΔ(ΙΟΠ8Β ΤΘΟΠΟΟΓΙΐπρ ἷ8 ἀοδίΥ ἔἴτοπθ ϑδπιθεὶ. 
ΤΆοΓΘ ἰδ, ἐβογθίοσθ, μῸ βεσίουβ ἀ1ἘἸΠΆ]Υ ἴῃ ἀπάοτ- 

ἴῃ 16 αἰϊοποο οὗ (86 Ὀτοΐδοσθ 1π [86 580- 
ἴῃ ὨἰσίοΣνγ.--ΤῈ}]. Βδηλαθὶ τυϑηῖ ἴο Ηδ- 

ΔΑΒ. ΤΙ αν] γδδ ἰὴ οομβίδαηϊΐ οοιτυ ]οδίοη 
τ ἢ Εἴτα (6ηἃ ΡοΓἤαρα τ 11} [86 ὈΓΌΡΗΕΙς Κον 
1866) 18 αυἱΐο οογίδίῃ ἔγοσῃ [86 [0] πίη ΕἸβίοσυ. 
ΟΟΩΡ. χῖχ., χχ. βαᾶ. [Ι͂ἢ [5 ἱπίθσοουσθο ν᾿ 1 [89 
ΒΡ οἱ οὔ 86 [τὰ δ6 Ἰορασηθὰ [ῃ6 τιοδηΐηρ οὗ 

06] 8 φηϊρτηδίολ) δηᾶ, υπάογ (Π6 ρσορτθ 
βὲγο οοουρδίίου δηὰ θη]  σὨἰθησασοτΐ οὗὁἨ 18 'ΏΠΟΡ 
1116 7 {Πθ ΕΠ ἤτοι δῦονο, σοοοϊγοα ἴ86 Κκηοπ- 
Ιοᾶχο οὗ [π6 ἀυϊίο5 οὗ ἰδ σον] οδ᾽ πο δα 180 
Ῥγορασγδαίοῃ ἰο {018]} ἰβο. ΕῸγ ἴΠ0 Ῥγεϑϑῃὶ δ18 
οἰϑοίΐζοη δῃὰ δηοϊπτπρ ἰο 06 Κίηρ οἵ [δβγϑο] γσϑ 
τηδὶηθὰ ἃ ἀϊνίηθ δβοοσζοῖ. 

ΗΙΒΤΟΒΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΤῊΗἨΕΒΟΙΟΟΙΟΑΙ. 

1. ΤῊ δθαΐτε οὔ 9 κίηράομι οὗ Οοά ρὸ πεῖν 
ὙΔΥ πιιΒουΐ Ὀγοαὶς ΟΣ μδ] δοοογάϊΐϊηρ ἴὸ (008 
ἱρὰ ἐδοιρῆίβ δηὰ ἀθοσοϑεθ, (μοῦ ρη πυτηδη δἷη δα 
19 αἰἱομάδηΐ Ἰπαρτηοπΐ (85 ἱπ 5.8} 8 6286), ΟΣ Βῦ- 
ΤΑΔῚ ὙΘΔΙΚΏΘΕΒ (88 'ῃ βαπλῈ6}᾽ 8 ἱπηπηοϊδίδ ἜΠε 
ἴον Ξ'8}} ΤΑΥ͂ βοοῖλ ἰὸ ἰπάος [86 Ρ]δπδ οἵ ([0 
ἀϊνίηο ψϑάοῃ. “1}ὴ 186 ἰδβίοσυ οὗ [βγβϑὲὶ (890 
οομοϑδ ἑπρ ουγίδίη οὗ Βυμηδὴ ρυγροθο δῃᾶ δοίϊοῃ 
8 ἱθοά, δὰ {π6 ἰθυβ ἀηνοὶ]οὰ, 41}-τπλονΐπρ δοιὰ 
81-συϊάϊηρ απ οὗ Ηΐπι οὗἨ σθοσὰ ἘΜΈΘΕΝ 
᾿ ἘΠ πόθεν 811 {ππρβ δοοοσάϊωηρς ἴο {16 
οὗ μὲκ οσῇ πὶ}}" (ΕΡΆὮ. ἱ. 11), Δρρεϑασβ ἱμογεὶῃ "7 
(Ε. Ὑ.. Κ τυτοτβοθοσ, Παυίά, Ῥο Βαὶ {1 ἰδ δἷδϑο 
τ Οΐβο]γ ΟΥ̓ Βυϊηδη δἰ δηὰ [001 15ῆποθα (μδὲ (89 
ἱμίουυ οἵ ο(᾽8 ἰκϊησάομπι ὑπᾶος ἰπ6 χυϊάδηοο οὗ 

{86 αἰνὶπο πίθάοσῃ δὰ ὑσονυϊάθῃοο σοοοῖνοδ ὨΕῪ 
οσοδδίουθ δῃὰ ἱπηρυ]βε8 ἴ0 τίσ δὰ Ηἰρμοσ ἀθ- 
γψαϊορπηθηΐ 1ο 16 δἷπιβ. ψΒ1οὰ δοὶδ 
Ὀεΐοτο Ημαθ, 

2. βδιυι 6} 5 ρτἱοῖ ἴου Κ'δυ], ῖ 
πότ μαὶ νον ἘΣ Ὁ νὰ κι ὕνον Ἰοδαίης ἴο ΗΣ 
"ΤῚ ἀκεοο ὲ ναὶ αὶ υὐπῦνη ῬΘΥΟ ΟΙΟρΊΟΆ}}]γΥ οὶ ΠΠΕΣΕΪΥ 
ἔγοση Βύσαδη Το ης, Ὀαὲ δἷἶδο ἔγοση 86- 
ΤΩ 0.6}᾽8 ἰποοογαίδο οδ]]ηρ δηὰ ρῥσορμοῖς οἴδεὶϊαὶ 
ἰπίοσοσί. Οοπεϊἀοτοά ἔτοπι [μΐ8 βοίπι οἵ νοῦν Ἀ15Ὸ 
ἐν ἰδ Ὡοὶ ἰῃ οουϑοὶ τ Βαπηθθ}᾽ Β ἐτητο οὐ δὉ]θ 
Ῥμοῖξςε ορροείτἦοῃ ἰο 86} δηὰ δὲβ βδοῃίθῃοθ οἱ γϑ- 
Ἰεσίοι, δαὶ 18 δὲ ἔθ βαπὶθ ἔπηϑ [116 ποσὶ δι ΠΣ: 
τεδαϊδιΐίου οἵ [Π6 Ά16δθ οοποορώου οὗ ϑαδιθθο}᾿ 8 τϑ- 
Ἰαϊΐοι ἰο 36} ἴῃ {πϊ8 Ῥγορδοῖδο υἱεῖ] Ῥοαυης 
ἰοτγαγὰβ εἶπ, τὶς ἢ ταδίκοθ ἴμ6 ἴδιος ἃ ρἰδθ]ο 
δβδοσίβοϑ ἴο ρσἰ δὶ ᾿θα]ουδΥ δὰ ομο ἀθάῃοδο (β00 
(6 Ἰΐϊαγαίαγο ἴῃ γ πον ἴο νι ϊοῖ ἰδ ἰο Ρ6 δἀθ δὰ 
Μ. Ῥυηίκον, Οεϑολθολία ἀδς Αἰοτίδνωνιε 1.). 

8. ΤὴΘ οοῃοθδιῖηρ οὗ ἴμ6 ἰταῖι, το ἰδετα 15 
Ὧο ἀεεῖρμῃ ἴο ἀδοοῖνο, ποθὴ δ αἴζοσγαμοο 18 τοσυϊγοά 
ὉΥ͂ το Δυΐγ, δηὰ ψϑη ἐδο ἰηἰοτοαίδ οὗ" ἔπιθ τοοσαὶ 
οσάος οἵ ἴδ πουϊά διὰ οἵ ἴδο Κίησάοχη οὗ αοὐ ἃζθ 
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ἴῺ ΠΟ Ὑ7186 1) τοί, 18 [Ἄγ ἴγοτι θοῖηρ ἈΠ ΓΟ [Ὁ] 688, 
ΤΟΌΘΝ 1656 διβομοοά; ἐξ 18 σχδαίμοσς ἀυγ δηὰ οὐϑαϊ- 
6π68 ἴ0 ἐδο αἰν]ηθ ψ1]}], 

4, ΤὮθ δεσίπηΐποε οὗ αν 5 ὑποοογαιὶς 11ἴδ, 88 
ἴδε γ ΒτοσδΕ αὐττ πὐύτ Ἢ ἀφ οἰθοῦοιῃ ἘΝ 68}}- 
ληνς ἴο ὕ6 κίηρ οὗὨ Ιαγδοὶ, ἴδνο {μοὲγ τοοίϑ (6 ΜΘ 
Ἰοοῖ Βαοῖς ἴω ἴδ Ἰέσμί οἵ [6 αἰ ν]ηο ἰβίοσυ οἵ γϑ- 
γοἸδεοἢ) ἴῃ 16 οοῃδοοσδιρα ασουμπὰ οὗ ἃ ἴδια ]γ ἰῃ 
“αάδῃ ἀϊδιϊησυϊειοα ἴῃ Ηἰδίοσυ (0 Σ ῥἐϑυ δηὰ ροὰ- 
᾿ἰἴποβα, προἢ ὈοΪουροά ἩΐῚ 119 ἰσδαϊποῦδ ἴο {Π6 
Βδθρβοσα-οἰγ οὗ Βοιμ]θθ. ΤῈ ἴδ .}}Υ πΠΘΏΟΘ 
«6886 ΒΡΥΓΔΏΡ ΜῺΩ828 ἔγουλ 86 ὑὈορὶπηΐησ οὔθ οὗ ἴδ6 
τοδὶ ρσουϊηοηΐ ἴῃ {δ6 (σῖρο οὗ δυάλ. ΟὨΘ οὗ“ 8 
ΔΠΟοσίοτΒ, ΝΒ Βἤοη, δίοοα δὲ [Π6 μοδα οὔ (86 τ ἢ 0]6 
ἐτῖθ6 πὰ ἴμ6 δύο Β ἢ (06 νι] ] ογηοθα (Βυἢ 
ἦν, 20; Ναμ, ἰ. 7; 11, 8). “ΗοΥ τοι Υ 
10 ποὈ]οβὲ δηᾶὰ Ἰονο]ϊοαὶ ἰμποοοσγαίῖο υἱοῖῦ γὰῶβ 
Βουγβῃ θα ἴῃ (ἷ8 ΤΆΔ 1]γ, ουθὴ ἴῃ ἰῃ9 ἀοροηογαίθ 
ἔπη68 Οὗ δο πᾶ κ68, ΔΡΡΟΒΓΒ ἴῃ (Π9 Ὠἰδίοτγ οὗ Βυ ἢ 
δι Βοδσ; (86 ᾿Δίίοσ 8 ἰγρ6 οὗ ἱποοσσδίῖο τη οαΥ Υ, 
[6 ἴοστμαοσν ἃ (ΣῪ οοηβοοσζδίοα ον οὗ μοαίμϑη- 
ἀοπ ἱατηΐηρ ἸοπαίΏρῚΥ ἰο {Π6 Πἰχ 8 οὗἉ ἀϊνῖηθ γονθ- 
Ἰαϊΐοη ἰῃ [8.86] (Κυγιὶη Μεγ. 111., 299). “6686, 
[λς δοῃ οὗ Οὐθὰ, νγ88 {π6 ἄδοῃ οὗ εΐ8 ΒοδζΖ. 
ΗΪβ8 ἱπιλ δον πὶ βδιυθὶ σροδῖκβ [ὉΓ 18 ῬΙΟΙΣ 
8η4 δαὶ οὗ ἷδ ἔδιιῖϊγ. αν ὰ ψὰ8 {6 ποῦ] αὶ 
βοΐοῃ οὗ [15 (ἈΤΏΪΪΥ, [ΔΓ Ἔχ ο προ 18 ὈΓΟΙΠΟΙΒ 
(τεσ, 7, 10) ἴῃ Ἀϑδυυ Ρ Οἵ δπὰ {πϑοογϑίίο ἐϑαϊΐηρ. 
Η!5 ροδίυτο οὗ ποδσὶ, πβιοἢ κἰοοά (μ6 αἰνῖπο ἴοϑὶ 
δ νῶϑ Ἧ6]1- "] οδαίηρ ἰο Θοά, να8 (}9 ἔγυϊὶ οὗ (6 
ῬἰΟΙΣ οὗ ἰδ ἴδίμοτ᾿Β πουβθ, ἩμθηοΘ δρτγϑηρ ἰμ0 
126, οὉ ἀϊδβροβι θη" ἴῃ πὨοδ, ΔΙ͂ΟΣ 

δἷ8 δηοϊπίϊηρ, 6 ΣΙροηθα τλοΥ6 δηα στηοσο ἴῃ βου] 
πέσ ἐΐ|6 συϊάδηοο οὗ οὐ βρίγὶς ἴο δὶ μὰ 
ἈΠ ηρ οὗ ἐμοοοσγϑεὶο του], οοπιίηρ ὈΥ τιδηϊίο]ὰ 
ἜΧΡΟΓΊΘΟ6Β ἴ0 ἃ ΟΟὨΒΙΔΠΓΙΥ ΟἸΘΑΓΟΣ Κπου!θαὰρθ οἵὗ 
[818 οδ Πρ, ἀπά 580 αυϊαοῦ Ὀγ [86 Ιοτὰ ἐμαὶ ποῖ 
ΟὨΪΥ 186 τὶ οὗ πἷϑ ἀσπλὉ οομδβοοσδίίοῃ Μγ88 ΟΥ̓ῸΓ 
ἘΡΡΙΌΜΟΛΙΩΕ βοϊαϊζου, θὰΐ δἰδὸ “ ΠῸμ [ἢ 6 Θοῦγαθ 
οὗ ονθηΐβ (οοπηθοιρα τὴ 338 πλ.6}᾽5 ἸΌΣτοΣ πογάθ 
ἴο 84}}) οἴδοσβ, δα Φοῃδίῃδη, δηὰ ουθὴ ΑὈΐμαὶ], 
οοποϊυάοαὰ ἰμαὲὶ Ἰϑανί ἃ τγβ ἀοδηοα ἴο Ὀθ Κκῖῃρ, 
ΧΧΙ, 17; χχ. 30᾽ (ν. 6ο17].).---Βυΐ 818ο, πάθῃ 
πὸ ἰοοῖκ ἰογσπδσζαὰ ἴῃ {ΠῸ Πἰρδὶ οἵ ἀϊνίηο τογυοϊδίζοη, 
[86 οανγ ρϑτὶ οὗ αν 5 οοη 1 οοῃίδίηβ 
ΤΩΔΕΥ͂ ἰγρ168] ΘΔ ΩΒ 86 δοίι 8] Ῥσορβθοῖθθ ΟΣ 
Ῥγοβχυγδίομδ οὗ ἴμ6 διίατθ. Ηἱδ8 βὴϑ ἐὴρυν 
οοπιϊηυορα δῇον ἢ6 γὰβ δῃοϊηίθα, ἰῃ τὴ οῃ 
οπα λαπά Βοἰ οοηβοογαίθα ἢ6 ἱπληθσεθδ ἢἰ προ] ἴῃ 
[86 Ἑοοπίοιρ]δίοη οὗ (ἀοα᾽ 8 τονυοϊδίίοη ἴῃ Ὡδίυσο 
δὰ ἰη Ηἱἰβ ποσὰ, δηὰ οπ ἐδδ οἱδὸν δλαπὰ τουδὶ Ὀ6 
ΤΟΔΩΥ δὲ ΒΥ το ηϊ ἴο τηϑοὺ ἰἢ6 στοδίθαὶ ἣν: 
δηα Ἔχ ΣΟΣς ὈΟΪάΠθ65 δΔηα ὑσοόνοθθ (χυ]ὶ. ὉΡΝ 
ἔπ: ΟὨ ἰἢ6890 {Πππ0 βἰοβ οὗ Ηἷδ το  ἱίουϑ 

16 δὲ κίηρ, (Π9 βρ τι οἵὗ ἀονοϊορίῃρ οὐ ἰδ 9 
Ὀδαὶ5 οὗ 1818 ἀου 0]9 πδίυγαὶ στουπά ἔτο β᾽ά68 οὗ 
Βὲβ οδαγδοίοσ, ἩδίοΝ ποῖ ΤΔΘΓΘΙΥ͂ οο-οχὶδε, Ὀυΐ ΔΙῸ 
Ἰηίοσπόυοα ἩΠ|} ὁδοῦ οἴμοῦ:: 1) ὑπέοπειοεῖν [86 
ἱπηοθιτηοαὶ σοηοοηιγδιο δὰ ἱπημηογβίοη οἵ ἢἷ8 
᾿πουρπια!], τηοάϊ δίϊγο ποασὶ ἰηπίο {86 ἀορίδα οὗ 
(ἀοδ᾽ 5 τενοϊδου οἵ Ηἰΐβ ροπεσ, πτϑον, ΡΜ Ἡβάοτα 
ἴῃ τιδίασο, ποσὰ, Ηἰκίοσυ, δηὰ ἱπίο [δ6 ἀορίμδ οἵ 

9 [ΤῊ μὲ ἰδ ἰο βαὺῦ, ἰὴ ἱπαισαοξίοῃ δῃὰ ὀχδπιρὶο οὔ ἢ 5 
ἰλι ογ΄ ν ΠοῦΒο 88 Οοα ΒΒ ΤΊ6818 οὗ ΘΟΥΡΙΟΒΙΒΝ ἐῃ18 ἀϊ9- 

ἰἴΐοη ἴῃ τη, ῬΙΘΙΥ 8 ὭΘΥ͂ΘΓ ἸΠΠοτ σαν ΠΣ [5 ΑἸ ΤΑΥ͂Β 
Ὁ" τὴς ἀσϑαϊίοη οὗ ἔμ9 ον ϑρίτιξ οὗ (Ψοδη {1|. 

1 [ΤΠ σαγὸ οἵ ἰἢ9 ἤοοῖκν, ῬΕΥ Δ Ρ5 ΔῺ ΠΟΠΟΥΘΔΌΪΟ οοσα- 
Ῥδῖοη ἴῃ γνούς ἜΡΙΘΕ ἐρίοις ῬΜοδο8), έμε ἴῃ το ἐἰπ|608 
ΒΌΔΙΙΥ κίνοη ΘΣΊΟΥΒ, 86 ΒΟΙΥΘηΐδ δηὰ γΟΌΏΒΟΣ 

ΘὨΠάγθη,--Ἴ κ.] ὼ ἀὰδὶ 
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(Π6 βία} Βυϊηδὴ Βοατί, νθηοΘ γδάκ ἴῃ ἷθ 
ΘΑ] Π18 ΡΑΓΟΥ [Π6 ᾿παρὶγοα ῥὈγαΐβο οὗ ΥΪΔἢ ἴω Γ- 
Ποσϑῆοο δ ἀθαρθηιν ἰῃ ΘΥΟΙΥ αϊτοοιίοη οὗἁ (δ9 
κΚηοπίοαρε οὗ ,) ῬΑΙΌΥ δάνδηοο ἰῃ [16 ἰζηονγ- 
Ἰοάχο οἵ μ6 πδίυγαὶ ζτδοὺ- δοϊζϊηρ οομα πίοι οἵ [ἢ 9 
υϊάδη Ποδγὶ; 2) ατίοηδίσοῖν ᾿ἷδβ Βαγ ΓΑ ]6 ΘΏ6 
δηὰ Βογοὶς οουγαρβοὸ ἰπ (6 116 οἵ Ἄοοπῆϊοϊ, πὶ 
" μὰ πη Ἂν τὸ τοπ ες ̓  Γὴ ΕἸ ἀπ τρϑῃ ον 
18 ΤΟΥ͂ ὶ Ὧι ἴῃ ΡΘΟρ]α, [86 υ 

τὶ ροήϊηρ οὗ δἷὶβ ἸΠΠῸΡ 116 [ὉΓ ἐμ οἵἶοο δηά 186 
ἸοΝ θα οὗ [86 δρῇοσθ τ ἤθηοθ Πα νγὰβ ταϊβοὰ ἴὸ 
[86 ἰτοῦθ, μ6 ἷἱβ ἃ ἴγρϑ οἵ ΟἸσίδὶ πο, βρσυὴ 
ἴτοτα δῖτα δοοοσάϊηρ ἴὸ 86 ἤοδῆ, δηὰ Ὀγ {πὸ ῥσο- 
Βοὶα “411.ὁ6ὰ “βοῃ οὗ αν" δπὰ “βργουΐϊ οὗ 
6680 (58, χὶ. 1, 10), 88. ΒΟΙΥ γουΐ ἴῃ 

Ρσίνϑου, χυδάυδ}}Υ ἀονοῖορα ἱμογοΐῃ ἴῸΓ ἢἷ8 Μο8» 
βἰδηΐο οΔ] σ΄, μα (ΒΘ δἱ (86 οπὰ οὗὨ {π18 αἰ νίῃθ- 
Βυμδη ἀογοίοριμοηΐ βίβρϑ ἔοσίἢ ἔγοτῃ (μ6 Ἰον 688 
οἵ ἃ παίῃ ]-ὐτηδη 116 88 (πο ἰκεῖηρ οὗ ἰβσδοὶ, 80 
οοσαρ  ϑὺοθδ 'ῃ ΗΪ18 ρθυβοῦ δηὰ πογὶς οὐ δ γον δίϊ 8 
ἴου 180 ΘΒ ὉΠ] Ὠπηοηΐ οὗ Η]8 ἰκἰησάομιμ οὐ δδγίῃ, 
δηἀ ὑπογοίῃ θη οὐ 16 ΜΑΙ οὗ πὰ ἩΠΕΡΠΙΟΝ 
διαϊηδὶ 180 'γ που]ϊά. το αν α᾽  ααϊοὶ 
λαγόνα: τ 6 το ἴδ 1] ας ΓΝ ἀεβρο 
6 ἴο ἱ νἱά, ὕΡ ἴο ἴδε Ὀἱτίι, ἰὴ τ[ῃ6 ο 
ΒΟΌΣ οὗ 84 εἰ8}} ΣΡ οἴ ἴδ9 “8οῃ οἴ 
θδνια,; ὸ “ Κίηρ οὗἩ [86 ὅ6νὲ,) (λθγὸ 18. δὴ υῃ- 
Ὀτοίκθη βουῖοβ οὗ αἰ νθ γσονοϊδίϊομβ, [6 οι πηΐης 
δΔηαὰ οπὰ οὗ Ὑΐοῖ δγὸ Ρουῃὰ {λ6Σ 1ῃ6 
ἀοβοοηΐ οἵ [86 βανϊουσ οὗ (ῃ6 ποσὰ ἴτουλ {π6 ΤῊ ῦθ 
οὗ ὕωάδαλ “ δοοοταΐηρ ἴο [Π6 Βο6ἢ." Απὰ 88 λεα- 
ἑλοπάοπι οηἰοτοα [86 ῥυήοῖραὶ "πὸ οὗ (πὸ για οὗ 
ὙἈΠΕΝ γερο, “7 6886}8 ἄντα 5 Βανὶὰ) 
ἴπ {Π γ69 ποθ η,Ἐ ἰἢ8 Βμδυηρ ἴῃ 
[80 ἀογί γαϊΐου οὗ (9 Μοδββίδῃ ἔγοια {ἢ ον ἴι» 
ΤΑ Ϊ]γ,--- ηά βοὸ {86 ἱχηρυΐδο ἐπιρ]δηϊδα ΟΥ̓ 186 ἔχη- 
ἀδιηθηΐδὶ Ὀ]οβαΐης, ἄθη. χὶϊ. 8) ἴῃ (0 μοϑρα οὗ 
ΑὈγδηδια ἰοτγασὰβ υπίου πὶῖ Βοδι μοηάοσ, τ 1 ἢ 
(Δ |[κ68 ΣΩΟΘΕΥ 8 (πΟΣΟΌΘὮΙΥ ροσγνοσίθα ἀϊγϑοίίοη ἴῃ 
811 Ιβγδ}} 8 θδὺὶν ἰβίοσυ, βμοπβᾶὰ 186] ἴῃ (818 
ΤΆΓΑΣΙΥ (Ομ ΒΟ ΟΥΒΙΥ͂ ΟΥ ὉΠΟΟΏΒΟΪΟΌΒΪΥ) ἰῃ ἃ ΠΟΥΤΩΑΙ 
δηὰ ἰσυ]γ {ΠΘοοσϑίϊο ἩὙΔΥ---80 ἯῸ 866, δ (Π6 οηὰ οὗ 
(15 ἀονθιοριηγοηΐ οὗ 6 Κἰηράοι οὗ αοἀ ᾿ῃ ]πτϑοὶ 
ΜΈΊΘΙ ροθ ἔγοσα Βοί] πο ἰο ΒΟ] οἤθπι, μοδ-» 
ποηάοιῃ Δρργοδοῃιης ἴῃ ΒΟΙΒ] Βοπὶ [16 ον -ὈΟΓΏ 
Κίῃρ οἵὗὁἩ [06 ὅ6νγα (μντηρ 8 δίῃ] σὶρ ἰη Ηΐπὶ 
Ὀδοδυθο οὗ 116 πδίασαὶ αοσ-ογάδι πο βῆδσο 'π ΗΪ8 
᾿ποΔΤΏ δῖ 00) ἴῃ ΟΥΔΟΣ ἴο ΡΔῪ Ηΐπ ἰΐξ ΒοπηδρΘ. 
[ΤῊ16 Ἰδβὶ βίδίϑιμθῃηϊς Ὄχργοβδβοβ 8 6] ΐβπι, ἢοΐ 
ἃ ἰγρίοδὶ γοϊδίίου, Τῆηδὺ οογίδίη οί ΟΠ. ΘΏ 
δοοορίοα (6 αοά οὗ 1 δηᾶ ἰμδὲ οοτίδίῃ μοδ- 
(ΠΘΏ ΔΕ ΣΟΏΟΏΊΟσΒ Ὀοϊἑονθα ἰὴ ἴθ ἀϊν πο! γ-ϑοης 
κίηρσ οὗ {π6 Φ ὁντἰδ δύο θοὶ [δοίϑ 1] υδίσγϑιγο οὗ 186 
ῬΓΙΟΙΪδο ἰὼ ΑὈγδῆδπι, Ὀυΐ πὸ οδῃμοῖ 08}1 [πολ 
ἴγ}9 δῃὰ δῃγρο, βίποο {Π|6 Ὁ ΘΧΡΓΘΗΒ Ποΐ 81 ΘΕΒ6ἢ- 
[4] ὑπδο 6, θαΐ ἃ οοποοταϊίδης ὑῃοηοιλθηοῦ οὗ 
π ἴδοὶ οἱ γοἀοιαρίίοῃ. 80 {πὸ ὨΌΠΙΘσΟυΒ ΟΆ868 
ἴῃ ππὶοι αοἀ γταϊδοὰ Ηἶ βοσνδηΐϊβ ἔτομι ἴον ἴο 
ἱχἢ Ῥοβίώου (68 ἰῃ Τδνἱα᾽ 5 116) δγὸ 1} υδίταιἱοθ 
οὗ ἃ πιοῦϑ οὗ αἰνίηθ δοὔσῃ, δηὰ ἰμπ8 Ῥ8γ}16ὶ ἴο 
ΟἿΣ [ογα δ Ηἰδίογυ, Ὀπὶ ἐπ τοϊδίϊοη οὗ ἔπ 6 θυ θη δ 
ἰη {Π6 ΟἹ δῃὰ Νονν Ὁουθηδηίβ ἐδ μοὶ (μδὲ οὗ ἴγρ9 
δηα δι γρ6, βἶποθ ὑΠΟΥ ΟΧΡΓΟΒΒ δὴ ἱποϊάοηίδ] δηὰᾶ 
Ὠοΐ 80} ΘΑΒΘη 141 βρὶ γιϊαδὶ ὑσγίποὶρ]θ. θανὶά, 88 
Ῥγορβοί δπὰ Κίηρ, ἰδ 8 ὑγρ6 οὗ ἴπ6 ἱσὰρ ῥγοριοὶ 
δηα Κίηρ, δηὰ ἢϊ ἸΘΏΟΘΟΘ 88 8 δβρὶ τὶ 8}- 
Ταϊἀ6α ΤηΔῊ ΔΩΔΊΨΟΣ ἴο (ἢ 6 ΘΧΡοσΐθποοθ οὗ [Π6 Δἢ 

᾿ Ἢ ν δ), Βα ἢ (ΒΌᾺ 
[ν. 1 ἡ νὰν τον τοὺς τὴ ΑΣΑ ΤΟΣ, Ἐδέμδμ τα Ὀυ8 
το ἰδ [5 υποοτγίδίῃ. ] 
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εδυδ; θα νὸ σδηποί ΒρΡΙΥ [86 ἰδττη ἰγρίοαὶ (τ 1}- 
ουϊ δὴ ὕυη ΟΥΩΥ Ἰονοσιηρ οὗ 118 ΘΔ] ηρ) ἴο 81} (89 
ουϊναγαά τοϑοιι Ὀ]δηοθδ Ὀοίνγοθη {Π6 1 Γ ΡΞ ΤΕῚ 

δ. Τῃο πονὰ : “ἴδῃ Ἰοοϊβ οἡ (6 δγ68, 
Ἰοοῖκβ οἡ ἐδ ἀφατγέ,᾽" 11|κ6 (δὲ οἶμον : “Οδεαΐϊδποα ἰδ 
Ὀοίοσ {μ8ῃ ββογ ῆοθ᾽ (χν. 22) γοΐοσβ ἴο 6 τῆι 
οπαϊίον οὗ ἠδατί ἴῃ ἃ (ΣῪ Ἴδιον χα 0]6 ἀϊδροοὶ- 
(ου ἰοπαγάθ ἀοα (06 ἰογὰ. ΑΒ ψὸ 866 ΟἸΘΑΥΪΥ 
16 ἀἱἤδτγοπος Ὀείπθοῃ (οα᾽ Β τουτὰ δῃὰ σῃδηἾβ, Ὀ6- 
ἔγχϑοῃ οὐ ἐῤουσλίδ δηὰ τδη᾽ 8, τ θη ϑαπηαοὶ 
ΒΑΥ͂Β (0 ιὲπιθο}  “ τκἷθ ΟΥ (μδὲ ΟὯΘ ἰβ [16 οἰοθθῃ 
οῃ6;,᾽ δηὰ {6 ϑρίγὶιὶ ἔσομι δῦονϑ βαυβ [0 μὲβ ῃοδσὶ 
“0,᾽ δὰ ροϊηϊδ πἷπ 0 ὁη6 οὗ Ἡβοιὰ Π6 Πδὰ ποὶ 
που πε βρης ἯΘ 866 ΒΟ ἱης ἰο ἱμοὶς ἀϊβογοης 
δίδῃ Ὁ ἐπ τ αυνα Ὀοίνθοῃ ΑἼΤΙΒΕ δα Βυ- 
ἴδῃ )υάσπιεη. Θ᾽, δίΌΓΑΙ τη85 ᾿υάροθ δοοοσά ϊῃ 
ἴο ἴ89 ουϊμνατὰ δηὰ υἱβί]6; παρ  ἘΠῸ ΡῬΓΟναΒ δὴ 
Κηονγδ (86 Ὠοατὶ δῃὰ [80 σϑῖηθ (Ρβ. Ἴσχχχίχ, 1, 2: 
χ]ῖν. 22 [211} )υάρεβ δοοοσάϊηρ ἴο (16 σα γβοίοσ οὗ 
186 Βοατί δῃὰ (6 αἰγοοοῃ οὗ [110 Ἡ11], δοοοσαϊηρ 
ἴο [89 ἀϊδροεϊίοῃ οἵ δου]. 

ἩΟΜΙΣΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΕΑΟΤΊΟΑΙ, 

γεν. 1. ΒΕΒΙΕΝΒ. ΒΙΒΙΕ: γε ΤρΔῪ ἱπάσοα 
Βανγο ἡἠνδὲ ἀπρά ιν ὍΡΟΙ ΘΥΘΣῪ 016 ἯΒΟ 18 πχοίοποά 
θοοδυβα οἱ δὶβ αἷπ.: θυΐ πο οὐδ σοὐθοϊίοῃ ἰδ 
θοῦ ἴῃ οΟὨ 8] ἡατάοηίηρ, {αὶ πῆδὴ τηυδί ὈΘ 
ἵνθῃ ΟΥ̓ ἴ0 οὐδ γἰρῃίθουβ υάρτηοηί.--- οὐ 
δῃιδηᾶβ ἰὼ (ἢ 8005 Ἦρ βοίβ δρασί ἴογ ΗἸπιβοὶ 

δηά ίοσ 116 Εἰμολαος οὗ οἴοσα, βυοῖ 8 ἀγίηρ ἴὸ 
811 {πῖπρπβ, ἰῃδὶ Η6 ἀο65 ποὶ 8] ]1ὃὸτνν ἰμ θη ἴ0 τορδσὰ 
8ΗΥ͂ Οἶοῦ ᾿πίογοϑὲ ἰμδη ΗἾ8, τ πδύθυοσ ΣΟΆΒΟῚ ΤΏΔΥῪ 
δ6 ΠΕΡΙ ΡΘΗ ΤΙΚΗΣ ΤΏ 1,ογὰ σοργονοβ ὅδῃι- 
υοἱ, πο μδὰ ἱπάοοα χηθαηὶ γὸ}1, Ὀὰὲ Βα ηοὶ 
1βουρδὶ τ ΠΥ. ουθῃ ἃ βαιλθθὶ πιδα ἴοὸ βι} ]θοὶ 
Ἀἱπηβ6 }  ἰο Θοα}8 ψ.}}, διὰ τὰ} ἷθ. τ ΒΟΪ6 τηϊπὰ 
δηα Ἰϊἴ6 βοῃὰ ἢϊ ἰογσαγὰ ἰῃ Οὐ ΜΔΥΒ. 
-τῦεε. 2 βαᾳ. ΚΒΤΑΒΚΕ: Ἑαϊηϊ-βοαγίθαμιθεβ δηὰ 
{δ Ὁ] οβα 16 ἰοαπα ουθ ἴῃ (π6 Ὀοδὶ βαϊηίβ, Μαϑῖίί. 
ψιϊ. 26.--Γ[ΗΈΝΒΕΥ : Ετοι (16 ἰδ ἃ 1. Τμαὶ 
84} τγαβ στόν ΥΟΣῪ πιοκοὰ, 2. Ἰπαὶ ββϑι61᾽8 
ΤΑῚ τὰβ οὶ ὙΟΥῪ δβίτοη.--ΤῈ.]-ῆβ. ΒΟΉΜΙΟ: 
 ἀουδι!, ἰσγίπρ δηὰ ῬοΥγ ]ΟΒ οἰγουτηβίδηοοδθ ἐξ 
ἷθ Ὀοδὲ (0 δεῖς Οαοὰ [ὉΣ οουμβο].--ΟἜ  ΜΕΒ: Α 
Ὑ|86 Ἰη8} δ 5.16 ῃηΐ πὶ] ἢ6 8668 πὶβ τη6-: Ὀυΐ 8 
ἴοοἱ σδηποῖ Μναὶΐ (Ὁ [16 ἰἶτηθ, Εἰοοὶ. χχ. 7; Ἐπεὶ. 
ἀϊ, 7; ὅοῃ. χχχνὶϊ., 7υα. χγὶ. 16.---Φ. ΤΑΝΟΕ: 
ΤΏΘΓΟ 16 8 ργτοδὶ ἀϊήδγοωοο θούτγοθῃ δὼ ταπίχυϊῃ, 
ΜὮΘΩ ΟἿΘ ΒΔΥΒ ὙΠδ4Ὶ ἴδ ἴδϊμ, δηὰ βἱ]θῆοο, ἩΒ θα 
ΟὯΘ ΡΓΟΘΘΏΪΥ ἰκοορα ἰο Εἰτηβοὶ ὙΠαὶ 1 ἰδ ποὶ 
Ὠ ἴος οἴδοτβ ἴο πον, χσ. 1ὅ, 16.-- 7 ὁ 
δῖ οί ἔουαὶ ἴο [611 ευεγνίλῖπο ὈΏ]658 Ἴ;ὧὔὸ ΧΟ ἕδβδ 
ἴο Ὀ6 80 ἀοΐϊηρ, ΟΥ [9 Ῥοβοῃ δβίκϊηρ 88 βύοῃ 

11δν τοϊδίλομα ὑὸ 18 88 ὑὸ Ἡδυγαηΐ ἢϊ8 Ὄσρϑοῖ- 
1ηρ 1, ΕἾὟοαι ΓἈΠῚ Ωρ ἰο αἰδιληρυ δῃ Ὀοΐπτθοη ἀ6- 
οορίΐοῃ δῃὰ οοῃορδϊτηθηΐ, βοῖθ ῬΌσΒΟῺΒ οΟὨ θη 
ΘΟπορδιπλθαΐ πὰ ἸΏΔΗΥ ἰυδίν ἀδοορίίοη. ὅὅ66 
8: ΘΧΟΟΙ]οης ἀϊδβοιπαίομι, πὶ ΡΑγοΌΪΑΣ τοίογθηοθ 
ἴο [8 ρδδβαρθ, ἰὴ ΤΗΟΒΝΎΕΙ, 8 “ Πύβοοιγϑεβ ΟἩ, 
Τυιμλ,"--ΤᾺ.]- - ΒΕΒΙ,. ΒΙΒΙΕ: δι οὶ ρόδα 
186 συ, ἰΠουρἢ 6 ἀοοβ ποῖ βρϑβκ 4}} (πὸ ὑγυί, 
Ῥαυΐ ΡΔΓΓΠΥ Θομσθδ]8 δῃὰ Ῥαγ]ν ΤΟΥ ΔΟΘΟΓαΪησ 
ἴο δὶ ῥγοβϑθηΐ ἀρεῖρτι.--- ον. δ. 4“. ΠΑΝΟΘΕ: 80 
ἴοο 186 ΜΟΣΠΥ ΠΡΌΡΠΒΗΟΣ οἵ {π6 δἱοποιηθηΐ 
οὗ Ομ γίδὶ υπίο βαϊνδάοη τηυδὲ, δοοογάϊηρ ἰο 189 
ΘΥ̓ΔΏΡΘΙ104] οονοπδπὶ οὗ στδοο, Ὀ6 τηδάθ Ἡ10} τοδὶ 
ἴπηοῦ Ρυσϊβοδίίοῃ, 158. ἱ. 16.-- ἐγ. 6. 8. ΒΟΉ: 
Ηυπιδηὴ πίβθάοσμ, ΠΟΎΟΟΙ ρτοδί, ΠἸΏΔΥ γοὺ ὃ6 
ΘΆΔΙ]γ ἀθοοϊνοα δοοοσαϊηρὶ!ῦ ονδῃ ἴδ6 Ἡλδοδὶ πλθῃ 

ταῦδὶ ἰδ Κο οᾶγο ῃοΐ ἰο ὕῦ6 ἴοο ΒιαϑΥ ἱῃ ἀφοίάϊηρ -- 
τε ιῖν ΕΉΜΕΠῚ Θοά ΚΑ οἢ ἐὐλῖες 186 ουἱϊπνατὰ 
στΟΡΚ, θὰ 9 ποαχί, δῃὰ ͵ὰ ἱῃρ ἴ΄ο 
πρδὶ ΗΒ ογθ8 88. χὶ, 8: Αοίβ πρηνὰ ἀ Τὸ 
ΒΙΒΙῈ: Μοὴ ἀθεϊάθ ΟὩ]Υ δοοογάϊωρ ἰὸ {με δρ- 
᾿ἀρῴ οι ΔΑ 80 ΔΙῸ ΟΟΙΏΠΔΟΙΙΥ ἀφοεϊνοὰ: Βυὶ 
[86 [μογὰ Ἰοοκα ἰο ἴμ9 ἀθρίμβ οἵ (86 μοδτί, ἰὼ 
τηροῦ ἀο]Ἰοαΐθ στηογοιηθηΐβ, δὰ οὖσ οδδγβοίοσ, 
ὙΠ] Οἢ 18. 811} οἶθασς ἴο Ηΐτω, δῃὰ βοίίζοσ κθοπη (ἤδη 
ΘΟ 8.6 ἰο Οὐγδβοῖνοα, ΡΒ. υἱΐ. 10; οχχχίχ.; δῦ. 
'γ. 12, 18.--Τγὰο, ἀοερ-ατουπάφα Βυπλ 1} οἵ 
Βροατί ἱβ (Π6 ΟΠ]Υ͂ “δρρεδγδῃοθ᾽) ἰῇ τηδη (δαὶ 
Ρίθαβοθ αοά ([β8. ἵνἱϊ. 16): ἴο ἰμἷκ Ηδ Ἰοοκα δὲ 
189 στουμά οὗ 811 γίγίαοα, [90 ἴῃ ἰξ Ηΐθ ἴδασ [188 
Ῥὶδοθβ. Βυὶΐ πῆ γθ ἵπογθ 18 ἰάθη ῥγίάθ, ἴδε ἔβαν 
οὗ αοἂ ἴθ οββῖ]γ πορ]οοιοα.--[Ὑ. Μ. ΤΑυτο: 
γγῦο τησδὶ ποὶ υπμάογνδαὶθ δἰϊθαιίοῃ ἰὸ [μ6 Βγπι- 
τηοίτῖσδὶ αἰδοῖ ρ] 6 οἵ (86 Ῥῃγεῖοαὶ ἔγαπμβ. ἴα 
ΤῊ ΒΟΌΪΔΥ Υ ἰδ πο ΟὨ ΓΙ Ἰδηϊγ, δπὰ ΒΟΥ ὈΟΔΌΙ 
δ ποῖ ΒΟ] ΐποδα. Τὴ ομαγβοίοσγ, ἱπογοίοσθ, οὐαὶ 
ἴο Ὀ6 (86 Ῥσίῃοῖραὶ οὐἠθοὶ οὗ ΡΣ 
ΟΒΙΑΝΘΕΒ: Οσιβέδηβ ἴοο τὲ ποῖ Ὀ6 ͵υάχοὰ 
ὃν [6 ουϊιγαγὰ ὙΔΙΚ, δἰ ποθ ΘΟΣΩΠΊΟΏΪΥ, ἐπικὶ 
86 ᾿πβυτηϊοβ οὗ τμεἷγ βθβα, (μοΥ Βᾶνα ἃ δὰ 
δΡ οδ, ψ}}}]6 ἸΣΡΟσΊμεΙ, ΟἹ {86 ΘΟΒΙΓΑΙ͂, 

θ 8 ΒΟΥ ἰπ ὑποὶγ ᾿1Ἷ}ἴ6, 2 Τίτω. 11]. δ; 
Μαῖιί. νἱϊ. 15: Βομὰ. 1]. 20.---ἰΤῊΪ6 8 ἱγὰθ δ 

8 Τ6ΓΘ ΡΙΔ0810}6 οχίοσίον θαὲ ΟἸγ δἰ δηθ 
δλουϊὰ Ὀ6 Ἰυάροα Ὀγ (πεῖν αοέΐοπδ, Μαίι. νἹ}. 20.- 
ΤΕ.]- ον. 9 βαᾳ. 8. ΒΟΗΜΙΡ: οα Κηονθ ΒΟΥ 
ἴο ἴΓγ, οἴδθῃ δηὰ Ἰοηρ, [π6 ρδίϊθηοα οὗ Ὀθ] ον 
ἴο ΚΠ 6 γ ,) ἰδαἱ Ηδ πιδὺ οοηῆγτα (Δ 61 ἰῃ [δον 
ἴδ᾽ ἢ διὰ ρδίθῃοο.---ὕ ον. 11. οὐ 18 ποιὶ ἰο ἐσ- 
80 ΚἈ86 ἸοΥΥ, ἰδὲ ΠΟΥ ΙΩΔΥῪ ΔΙΎΤΑΥΒ ΣΟΙΏΘΩΡΕΓ 
{πεῖν Ἰον] πθεβ, δὰ ποὶ Ρ6 ὑχγουά, θὰ ΦἸΟΓΥ͂ ΟΕ] 
ἴῃ οὐ πιο 88 χα θὰ ἤθη, 1 Οὐσ. 1. 27 8η4., 
81. [Βοοτε: ΠΣ ὑ ον Ηδ ἴδυοσ δὐρὲ Ἰὐεαολνη 
ΒΟΟΟΓΪηρ ἴο οὖς Ἰοῃμα ρῬαγί 4} 1166. Ὀὰὶ οἶκε πιοεὶ 
Βοθοσβ δῃὰ Ὀ]Θαθ68 ἔμιο8θ 80 Βανα ββϑῶ ἐδ ἰοδϑὲ 
τεχαγαοα.--ΤῈ.7-  ς. 138. ΟΒΑΜΕΕ: ΟΕ τ βάδηθ 
ΓΘ ἰδ ρ 68 δηά ἀπο] ηρπ οὗ (μΒ6 ΗΟ Ομοεὶ, 2 
Οὐγ. νἱ. 19.-5. βου: Βεη τὸ μαναὰ ἀ0ῃ0 
ΟἿΣ ἀπ 88 οοϊηϊηδηδοὰ Ὀγ αοα, πὸ ᾶγε ἴὸ 
Ἰοδνο {86 χτοδὲ ἰο αοὐδβ ρονογῃιοηὶ, Μαίὶ. σ. 23. 

γεν. 1-18. Ει Ὁ. ΚπαυμΜ μά ΗΕ: Οἰ απὰ 
ἱπέϊπρ οὗ [89 ΕΊΕΡΠΈΗ γρῦθι: 1) ΒΥ Ἡδιδὶ (8 

ΜΒ θζπειοθοι. 6) ΟΥ̓ Σῦ γδδ ῬουΟγηοά.---[Υ 6. 
7. ΈνΒΥ: “ἼΒο 1,ογὰ ]οοϊκοί οα 86 Προατί." 
1, ο Κποντε ἰδ μοασί. 2. Ηο υάρεβ οὔ ὕγϑθῃ ὉΥ͂ 
186 Ποατί.--ΤῈ.]---. ΘΙΒΒΕΣΈΉΟΕΡΕ (Τῆς ΗϊδοτΥ 
οἱ Κίπο Τραυϊά, 14 Βοττα 8): 726 δοογεί οἱ (δε 
ολοΐοος 1) Το [τὰ ἀοοβ οὶ ομόοοθο ἔμοδο ΜΠῸ 
ὈΥ ὈΘΟΌΪ αν αἰδῶ οἵ παίαγο ἃγὸ ἀϊδιϊηρυϊεδοά ἀΡοόνο 
οἴβοτα, Ὀυΐ 2) Ηδς οἤοοϑοβ ἴῆοθα γὴο {Δ} }}}} 
Ργοῦᾶς Ὀγ 1 χγοδίοσ οσ 1θβδ8 τηθαβῦγο οὗ Οοὐ᾽β 

δ ἔχη ἦ5 ατδηϊοὰ ἴθ, 8) Ἧ ο βῇον ἰδὲ 
Αἰ] οδ6 ὈΥ̓͂ ρυΓ6 σϑὰὶ δηὰ οὐϑάϊΐοποε ἴῃ ἴδ6 
Ἰδῦοσ οηἰγυδίοα ἴο ἔμο6π, δηὰ 4) ΤΏοδα 80 οὐθῃ 
ΔΙ͂ΟΣ ΒΟΙῺΘ ΒΌΟΘΟΘΒ ἰπ (ποῖσ ΙΔΡῸΣ ἀο ποῖ ὈΟΔΒ]Υ 
Γα88 {μοιηθοῖγοθ ἰογναγᾶ, Ὀαΐ χοπιαΐ ἴῃ εἰϊεηὶ 
ὉΤΩΪ ΠΥ δηθὰ ααϊοὶ ροϑοϊυκίου {}}} (6 1,ογὰ Ὀγηρδ 
ἝΝ ΠΣ ᾿ ᾿ ἀο πὴ 

ΕΓ. 1. Σενιδαάϊεδ [ὉΓ “που Ήσ: 
Βυδθπμιίεδίοη ἰο ἐπ 6 πὶ] οἵ αοἀ (“Ι μανϑ οὐ μῆς 
μἷπι}); 2) Ὀἰΐροποα ἦη ῥχοθεὶ ποσὶς ἴοσ αοὰ 
(“811 ἐὰν ΟΤΏ δπὰ βοἢ) . 8) Ηορο ἴμδὶ αοὰἂ π|}} 
Ὀτίης 8 ἔαΐιΓα (ἐἴ δανο ῃσγονυϊ θα τὴ6 ἃ 
κίηρ᾽").- εν. 4. ᾺΥ ἀο πιϑθῶ βὸ βῃσίπὶ ἤοσι 
τοὶ χίουθ ἰδοῦ ογθ --- ἐγ. 6--12. τ χ τ σ΄ «- 
ἰδοίϊπρ τὴδῆ [οτ' ἐπυροτίαπιε Ῥοδίξοτιδ: 1) ΟδΌδοδ: α) 
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Ταυσϊηβῖο αἰ ΠἸσΌ ΠΥ οὗ ΤΊ οαἰταδίϊηρ σμασγδο- [ ΡΠ 18Π 64, οὗἩἨ ροοὰ ἔδπιΣγ, ἀσνουί--- ΑΙ ΒΓ} Ρυτ- 
ἴεσ. δ) ΠΝ λβ δ δὰ ον θυ βὴ ἔτϊοηβ. 2) 1,65-  βυΐϊης δὴ ΒυγὉ]6 ο4}}}ὴρ΄ πἰςο ἀονοὶοροά ἜἌπΙ-ς 
Β0ὴ9: α) ΤῸ δνοϊὰ ἢδβίθ ἴῃ ΠΡσΊΟΙπΕ, δὴ) Το] ἢθδβα, δῃὰ ἰσυβέίην (οὐ ἴον [86 ππϊζηοντι ζαΐυτο--- 
τα Οἱ] ρεπὶ ἱπαυϊτῖεβ. οἡ ΤῸ 8668 Δ] [Ὁ 186 Εἰοσίουβ ῬΟΒΒΙ Ὀ111168 οὗὁἨ γουϊμ! (Οὐοιαρ. 
Ἀϊνίπο κυϊάδηοε.---  ογ. 12. Τῆς γουΐὴ οἵ ἰὰ. 1 Κιττο, “αι απὰ Ἰαυϊά,᾽" ν. 197 πο λλ σεις, 
Ἡαπάκοτμο, οφμοσχοῦς, Ὀσανο, ἰδἸοηϊοα δηα δοοοιω- Ϊ “΄ Ῥγορλείε απὰ Κύίπρε," ἡ. 88 βα.)-- Ὲ.] 

Π. Τῇε Ταγζονίπρ οἱ ϑαιδε Μ͵ιπὰ ὃν (δε Ἐνὶ ϑρινῖ!, απὰ Ἰαοὶ 8 ΕΠ’ ΑΡΡεαγαπδδ 
αἱ ἰδμ6 Οὐυτγέ οὐ ϑαιιὶ αα Ἡαγρίβί. 

ΨΈΒΒ. 14-28. 

1 ἘΒυτ [ΑΔΚ}0] ἰδ9 βρ᾽ εἰξ οὗ (89 1οτὰ [Φ6ον8}} ἀορασίθα ἔγοτῃ Ξΐδι], δηὰ δὴ ουἹ 
15 βρῖγιὶ ἔγομι {860 Ι,ογτὰ [96 ον 8}} ὑγου Ὁ]οὰ δῖπι. Απα 38} βουυϑηίθ β81ἃ ὑπίο Ὠΐτα, 
16 ΒεδΒο]ά ποῦν, δ 60]]} βρί τ ἔτοπι (οά' (του ] οὐ 866. 1,οἱ οὔγ Ἰογὰ ἢον οοϊημηδπά 

---- Κ[.γ βογσνδηίθ τολιοῆ, [οπι. ΜὮΟἢ} ἀγὸ Ὀθίοσα {866,10 [8πα ἰοΐ ἐπ 6τὰ, οὐ ὑμ6 0 ψ}}1] 
Β66ΚΚ οὔ Ἵἶ 8 τη Ὑ00 15 ἃ οὐ πηΐηρ᾽ ΡΙΑΥοτἢ οἢ 8 [{86] ΠαΥρ; δηᾶ 1ζ 8881} Θοσηθ ἴο Ῥ888, 
ΜὮΘη [86 6ν]] ερὶ τι ἴγοπὶ σα 158 Ὁρου 866, (πδὺ ἢ6 8118}} ΡΪΑΥ͂ 1} 8 ἢδηά, δη4 

17 ἴδου 58.810 6 γὸ}]]. Απά δι] βα:α υῃΐο δ18 βοσυδηίβ, ΡΧΥΟΥ ΔΘ Τη6 ΠΟῪ 8. 28} ἰδδὶ 
18 οβδῃ Ρ]ΑΥ͂ τ ]],} δηὰ Ὀχίηρ Ὠΐτα ἴο 6. ΤΏθη ΒηΒΕΓΘα οδ οὗ {860 βογσυδηΐβ [ΑΔ πὰ 

006 οὗἉ (δ γουῃρ τηθἢ 8ῃΒ 6 Γ6α] απ βαϊα, Βϑβο]ὰ 1 παν βθθὴ 8. βοὴ οὗ ζ6886 [ῃ9 
ΒοΙΒ] ομοπνῦθ, {μα 8 οαπηΐηρ ἴῃ Ρ]ΑΥηρὁ δηὰ 8. ΤΙ ΠΥ ν δ] δηῦ τη δα ἃ τηδῃ οὗ 
ψ 81 δηὰ ρχυάθηῦ ἴῃ τηδίοτβ᾽ δηαἀ ἃ ΘΟΙΔΘΙΥ ΡΟσβοη, 8πα Π6 1ωογὰ [9θῃονδ.}] 18 τ ἢ 

19 ῖηωι. ὙΒοτγοΐοσο [14] 53'.8}} βοηΐ πηθββθοηοῦβ υηο0 6886, δηα 5814, βϑθηα [π8. ἴο 
20 τις Ὦανϊά (Πγ βοῃ, ψῇΔΟΣ 18 Στ [6 Βῃθθρ. Απά «6890 ἴοοὶς 8ὴ 8885 ἰαάδη εὧοἱ 

Ὀτγοβά, δῃὰ ἃ Ὀοί(]6 [βἰκη] οὐὗἨ τῖπθ, δῃαὰ ἃ Κα, ὅπ βοηὺ ἰβθῆὶ ὈΥ Πανὶ ἷβ βοὴ 
21 υῃΐο 60]. Απά αν οβπιθ ἰο ὅδ}, δῃα δίοοά Ὀδθίοσθ Βϊπ, δηῃα δ Ἰἰονοὰ διϊπὶ 
22 ΕἸγ, δῃὰ ἢθ Ὀθοδ!θ ἢΪΒ ἉΓΙΔΟΥ.θόΆΓΟΤ. μα ΚῬ8Δ}.1 βοηΐ ἴὸ “6880, βδυίηρ, [οὐ 
28 Ἰβετ 1 ΡῬ͵ΓΑΥ ἰδ66, Βίδηα ὈΘΙΌΓΟ ΓΘ, [ῸΓ Β6 δίῃ ἴουηά ΤΆΥΟΥ ἴῃ ΙΩΥ̓ βίρῃξ. Απά 

10 σβιμθ ἴο ρϑ88, 6. ὑμ6 ουΐ Βρ!τῖῦ ἔγοια (ὐοα ψα8 ἀρου βδυ], ἐμαὶ ᾿ανια ἰοο Κ δὴ 
[86] Βατρ, δῃά ρ]αγϑᾶ πὴ Βῖβ βδπά, θὸ [8πᾺ] 8] νγὰβ σοΐγοδβοά, δῃὰ γγὰβ Ὑ68}]], 
Δηα [Π6 601] βρὶ τι ἀθραγίθα ἔγοπι Ὠΐπὰ. 

ΤΕΧΤΌΑΙ, ΑΝῸ ΘΕΑΜΜΑΤΙΟΑΙ, 

1 [Γνὸγ. 16. ΤΊ6 Ηοθῦ. ἑοχὲ οῦθ Ὁ ζουσν ἀοδί ηδίοβ ἐη6 ϑοῦσοθ οὗ τ χη ίθοῦβ ἰηἤσθησθ δὰ “(ἢθ Βροίσὶ οὗ 
Φοβοόονυβὴ.,," δη α ἔηθ θΟΌΣΟΘ οὗ 6Υἱ} πη διιθ 66 88 “ ΘΥ]] 5ρ γί," κου] ορίσίε οὐ σόα," ΟΥ “ΟΥ̓ βρίσῦ ἔγοτη Φοῆονθῖ," 
{ῃ6 δΒἰσηἰβοδηοο οὗ πο 1δΑἱ ῬΚΘΡΟΒΊΠΟΣ Ὀοΐηρ οὈνίοι ; ΘΧοοΡε ἴῃ νοῦ. 23, Τἤοσϑ ἰὶ ἰβ “δρίγὶῦ οἵὐ Θοᾶ," δηὰ Βορὲ, 
ΟΒδ)α., ΕΥΤῸ Ατϑδῦ. δῃὰ Ἐπημ. Α. Υ. ἴθτο ἱηϑοσί “ ουνἱὶ,»" ἰὴ χίχ. 9 [ὲ ἰ5. “ΟΥ̓ ερὶτὶὶ οὐὗὁ Φοπονδὴ," δη τπόγο Βορί. 
Ἡτίϊον “ Οοα," ἰπϑιοδα οὗ Φο ῃουδῇ, Οἤ 81. δηὰ Εηρ. Α. Υ͂. ἰπβοσγὶ “ ἔγοτῃ " Ὀθίοσο “ΦοῃοΥϑἢ," δα ΑὙΆΡ. ογἱ5 ἰῇ 9 
αἰνίηθ πα. ΕἸ Βονθγο [χοῦ ουϊ ἔπ9 ΟἹὰ Τοδίβγοθμι [π6 Ὀἰἱνίηθ βρίγίς 15 οϑ]1θὰ οὐΐμον “ ϑρίγιὶ οὔ αοα " οὗ 
“βΒρὶγίί οὗ ο πονβὴ."--Τ.] 

8 Γν6.. 16. ΤὨίβ οἰαῦβο ἐβ αἰ ἜΠου] ἴῃ ἐμ ΒΗ6Ό., δὰ γαγῖθ5 ἴῃ [ῆ6 ἀποίϑηξ ΥΒ8. Ομ δα. ζο]Ποτϑ ἐμ ΗθΌ.; βορί. 

{Δ {0} Ἵ» 88 δυδίοοὶ, οτηἑἐδ 12} )ὲ, ἀῃιἃ Τομάθτη: “16 ὲ (ὮΥ δογυδηΐθ ΠΟΥ͂ ΒΔῪ ὈΘίΌΓΘ ἔπ 90 δηὰ βϑοῖς," ΤΠΘΓΘ 
“7 κε. Φι μα 1 

ΒΟΥ ΤΟΥ “ ΘΡΟΟΙ "18 ἢοΐ ᾿Ο]ΟΤΘΌΪΘ (τὸ Βῃηου ἃ οχροοὶ ἽΣἽἼ ἰπδίθαα οὗὐ 222); Τα κ.: κ1οὉ ΟἿΣ Ἰογὰ οδοσησαδῃὰ, 

δηὰ ἰὮγΥ ϑογυδηΐθ ὙΠῸ σὸ Ὀθζοσο ῃ66 Ὑ}} Βοος," ῇθ ΓΘ 75 ἰβ τηϑᾶο ὑο αὐ] }ν " βοσυδηΐβ᾽," (80 ἰπ Εηκ. Α. Υ.) 
ΓΙ ὗς καὶ ν᾿ 

ΘΟΏΙΓΑΓΥ ἰο πδαρθ, τ ἢ ἀοτηδηῆβ ἰΠδὲ [ξ δἰαηὰ δου ἃ γογδδὶ οοησδορυίοι ; Βυτ. οπικίίβ ἐμ δρϑϑοΐ οὗ 9 βουυδηΐδ 
ἴη γϑὺ. 1δ, αῃ!ὰ ζοθ8 οὔ ἰῃ υϑσ. 16: “(Ὧν βοσυδηΐα ἃσθ Ὀθίογο ὑῆθ6, Ἰοὺ ἐδθπὶ Βο0}ς." Α48 ὑῃὴ9 ΗθὈ. πον ϑδϑῖδηάβ, ἰῃ9 

πογὰβ “2 ΠΡ ταυϑὲ ἴοστη 8 τρί ζῃ οἸαδδο; δῦ ἐγ οοπαίγαοιίίοη ἰΒ ἔμ α8 ἤβγβῃ. {πὸ δου]ὰ οπιὶς “8,17 (τυλ! ἢ, 
Βονονοςσ, [5 δυβίαϊ μοα ὈΥ 81} ἐῆο Ν88.), ὧν ΘΑΒῪ τοδαΐηρ που Ὀ6 κίνϑῃ: “᾿ἰϑὲ ΟἿΣ ἰογὰ ΠΟῪ σοιηπιδηα, δηὰ (ΠΥ 
βου βηῖβ Μ|]} βοοὶς." -Ἴ͵ Πο 0180 οἵ ἐὴ9 Βοοοηὰ ῥ6Γ8. βυ ἔχ θη ἐπ 9 ὙϑΓῸ [5 ἰῃ ὑδο ἐπίγὰ ρόσβ., που Ὠοΐ ὑπ ἀδαδὶ 
σομαίτασίίοῃ, οσοῦγτβ ΘΙΒΘΎΒΟΤΟ, 88 2 βδηη. χίν. 11.--- ΤᾺ.} 

8 ΟΣ. 16. ΤῊΘ Ῥ. 88 σοιῃρ]θιηθηΐ οὗ (Π6 νοτῸ “ ἴο ΚΟΥ͂." 8606 ΕἘπ͵., Οτ. ὃ 286, 6, ἀπὰ 668. ἢ 142, 4.--Τ1Ὰ.} 
4 ΓΟτΩ, 17 δπὰ 18. [πηῆῃ. 38 δοτηρ τηθῃξ, α68. ὃ 142.--- Τῇ. 
δ ΥΥΘς. 18. Οτ, “πῃ ΒΡΘΘΟἢ,᾽" 88 ἰῃ τηλγβίη οὗ Ἐπρ. Α. Κ.; Ὀὰὲ “ αἴοίσα᾽᾽" δϑούηβ ἴο βυἰ [0 σοῃπηθοίίοπ Ὀσέΐον, 

ΟΒδ] ἁ. "σου π56]," Ψαϊᾳ., ϑγγ. δη ἃ ΕΤαΤΩΒΠῺ “ ποτα." [Ι͂Ὲη 188. 1. 3 ϑπῦ 8 “ῃο;ϑηίτηθης," {που ἢ ὑπ 6 ῬΡΏΣΒδΟ 
8 του ἀγα ὉΥ Τουνίϑη σομητηθηίδίοῦθ “ οἷονοσ ἰῃ ἀἰΘοοΌΓΕΗΟΘ ᾽" ΤΠ ΠΒΡΒΟΒῚ: ΟοιΡ. 1 βδιη. χυϊὶ. 14.--- ΤᾺ. 

4 [Ψὸογ. 20. Βορῖ. “'ΟΥΏΘΥ " ΟΥἉ “ ΒΟΠΊΘΣ ᾽ (γομόρ), οα ΜὨΐϊοη ἽΟΠΉ. εἰμεν βὰν ἔπῶν Ὀτγοδὰ τψῶϑ ποῖ γσϑοκοῃθϑα ὮὉΥ͂ 
ΤΩΘΘΘΌΓΘ; ὯΘ ΡΓΟΡΟΒΘΘ ἰο χϑϑδα ἃ ὨΌΙΏΘΙΩΙ ἤθτο ἱπαίοδα οὐ ὝΟΓΙ, εἶποθ Ὀγοδὰ ῶϑ ὉΘΌΔΙΥ οουπὺθα ὈΥ Ἰοῦγο8. 

Βα τῦϑ ΤΥ ἴσο ον [86 ἀποίθης ΥΒΒ., ὙΠ οἢ σϑηᾶοσ “ δ89-ἰοδὰ οἵ Ὁγθ ."--Τ8.} 
1 ΓΨνογ. 20. ΕῸ]}}Υ: “ὦ [εἰἃ οὗ πο ποαὶϑ5.᾽"-- Τὰ. 
6 ἴνοΣ. 23. 890 οἷο 1 οὐ τοσ. 1δ.---8.] 



ΤΠῸ ΓΙΠΒῚΤ ΡΟΟΚ ΟΕ ΒΑΜΌΣΙ. 

ἘΧΕΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΙΟΑῚΙ, 

ει. 16. Ορβοσνθ ἴμ6 βῇδυρ οοῃίγαδί Ὀθι θη 
186 εἰδιοπιοηὶ ἴῃ γος. 13: “πς ϑρίγιιὶ οὗ (86 τὰ 
οδῺ9 ὕροη ᾿ανία," δῃὰ ἐμαὶ πμῖοὶ ΠοΓΘ ἐπιτηθ- 
ἀϊδίο!γυ το] οτ8: πὸ Βρίτὶϊ οὐ [9 Τιοτᾶ ἄθ- 
Ῥατιθϑᾶ ἔχοιμ ξδαι)].---ΤῊιο βϑρ τῆ ἴα ποδὶ το ἢ 
5548} τοοοϊνοά ἴῃ οοπβοαῦοποθ οὗ [ἷ8 δοίης, 
δηὰ ὃγ σψβὶςῃ ΒΘ Ὀθοδῖμθ αποίλον πιαπ, ἱμδῖ 18, 8 
τηδλῃ [0}} οὗ ρτοϑὺ γου] {πουρία, ΘΟ ΓΑρΘ οὗὨ (Ά1ἢ 
δα ἰηδρίγαίοη. Τῇ οαιώε οὗ (6 ἀερατγίυτο οὗ 
16 ἀΐϊνιπο ϑρι γι ἔγοηι ᾿ἶτη, 88 ρίνθη ἱπ [Π6 Ὡδῖ- 
Γαΐϊγο, 88 [18 τεϑεοίϊοη ὈῪ [86 ἰωοτά, δηὰ Ηἷδ Ῥοῖ- 
βἰβίθηϊ, ἱτηρθηϊίθηϊ ργίάδ δηὰ αἰδοδεάϊεποε οὗ ᾿ϑατί 
ἰογβ ἴμ6 1, οτὰ.---Βετὶ, Βιδ.: “Νο ἀουδὶ δι] 
ἴοοῖκ [018 τοὐοοίϊλοῃ ἰο Βοασί, δῃά, ᾿Ἰῃδίοδά οὗ γ19]α- 
ἴπρ ΒΌΛΛΟΙΥ ἰο Οοα᾽Β τἱρῃίθουβ Ἰυάρτηοηΐ δῃὰ 
Ὀονίης Ὀοηθδίῃ Οοα 8 ιγ Βαπὰ, γᾶν δὲπι- 
ΒΘ] ἢ ὉΡ ἴο αἰβρ]θαβυγο ἘΠῚ ἱδοοῃίθης δἱ Οοα᾽β 
ΒΟΙΥ ψαΥ8, δῃἃὰ ψγαϑ ἱπογοίογο χίνθῃ οὐδοῦ ἴο (ΠῸ 
ῬΟΥ͂ΟΣ οὗ δὴ οὖν]! εβρὶ τ, το γοχοὰ πῖμλ δηὰ 
ΒΟΙΩΘΕΠη68 δύῃ ἀτόνα Ὠπὶ ἰ0 τηβάηοβα."--- ἀπ 
8} ΘΥἹ] αρὶτίξ ἴσοι [86 Σιοτά τἸσου]θἃ Ἀπ: 
᾿ἰύογΆ ]γ, [611 ἀροι ΐμ δῃὰ τὶ σῃίθηοα Πἷπὶ (Ώ 3) 
Ῥρ, χυνϑἱ. ὅδ. ΤἘΘ ὨΔΥΤΑΙΟΥ ΤθαῃΒβ ἴο ἀοβογὶ 6 
8}  οῃἸοη 88 μα οὗ δῃχί οι Δῃα ἰΘΓΙΌΓ, 
ΜΓ Έ1ΟῈ 88 ργοαυορα ἴῃ ᾿ΐπ ὈΥ 8ῃ εὐι ορίγί, ΤῊΐΒ 
δρίσιὶ (ς81]οὰ ἐμ νοσ. 23 αἱβοὸ (δε ουἱ δρίγὶι), ἷα, δο- 
οὐγαϊΐηρ ἰο (16 παγτδαίϊνο, μοὶ {π6 οοηαϊιίοη ἰΐβς] 
οὗἉ σ)]Ἱ ΟΟΙΩΥ͂ ΤΟΙ ΔΠΟΠΟΙΥ δηά ἰοσγίυτγϊηρ δηριυΐδη, θαΐ 
δὴ Οὐ͵οοίγο ροόνογ, τί οἢ ρῥγοαυορὰ 1, [ἰ ἷβ 8 
ὙΠ οἰκο βρὶ τὶ 14] ρόνοτ, ϊομ σαπα ὉΡΟῺ ΗΪπὶ 88 
116 ορροκῖίο οὗ (ῃ 6 βοοά, ΠΟΙ͂Υ βρίσί το 6 μα 
ΟἿΟΘ ἽΜΟ μῸΝ δα πίη ἴο τὰρὸ δῃὰ τηδά- 
ὯΘΒ5 (ΧΥ]1]. 10, 11), Ππάϊηρ 118 οσοβαίοῃ ἴῃ (86 οοη- 
Βιοὶ νη ἷβ Βοὺ] δηὰ 1 (ῃ6 ραϑβαϊοῃμβδίοῃϑϑ οἵ 
᾿αἴβ παίυτσο, πῃ ἢ, αὔοσ ἰῃς βρίτγὶὶ οὐ π 1 ογά ἰοῦ 
Ηἶπὶ, τῊῶϑ ὉΠ τ] α]οα. 10 σαηθ οὐ 56] ἤἥοπι ἰδέ 
]οτά; ταὶ 18, ἴπ6 Τοτὰ χανα εἶπ ονοῦ ἰο ἰμ6 
ΓΙ δηὴ τὶ οὗὨἨ {818 δρ  Υῖϊ 88 Ῥυπιβῃτηοπὶ [ὉΓ 
8 ἀἸεοροάϊθηοο δηὰ ἀθῆδῃϊ βοὶ ἔς π}}} : ἴογ (Πἷ8 τοα- 

ΒΟΏ (118 βρὶγιὶ 15 οδ ] θὰ ἴῃ νογα. 1δ, 16 "δὴ ον]! 
δβρὶ τὶν οὗ αοἄ," ἀπά ἰπ νοῦ. 23 β ρὶν “ 8 βρὶ τὶ οὗ 
Οοά ἢ ἐμαὶ ἴ8, ὁπ {μδἱ σᾶπηο ἤγοῃ ἀοἂ. [11 βθϑϑῃλ8 
οἷοαν ἰδδὶ [86 601} αρὶγὶὶ ἤθγα σαπηοὶ θ6 γοβοϊνοὰ 
Ἰηΐο βἰρ]α τ οἰδηοθοΥ πἰϊπουΐ ἀοΐπρ νἱοϊθησο 
ἴο ἴπ6 Ὡαγγαίΐνα (βο {ῃ6 ἀρπηοηβ οἵ ἴα Ν. 1... 
ΘαΒΟΏΒ [ὉΓ ΠῚΘΙΔΠΟΒΟΙΪΥ͂ πὰ τηβάπορα ΤΔΥ Ὀ6 
ἰουπά ἰπ Ξαυ}᾽ 5 11{6 δηὰ σΠαγδοίοσ (βοο ἴπ6 ραῖδο- 
Ἰορίοδὶ δὰ ραυοπο]ορίολὶ δϑρθοίβ οὗ Ηἷβ οδβο ἱγοαιοῆ 
Ὀν Κιίίο, Μαδυγίοο, Κυυμβομοσ, Επτα] ἃ, δηὰ 
Οἵ 615), Ὀυΐ ΟΥΟΥ δῃὰ ἀῦογβα {μοβ6 {π6 ταγγαίϊνο 
ΒΡΘΆΚΚΆ, 88 ΕΑ ΠιΔΉἢ Βανη, οὗ δῃ οὈ]οοῖίνα βρὶ γα αὶ 
αϊοικοά ὙΓΟΙ, ὙΠΙῸἢ ΠΩ βίγαηρο οοηίγοὶ ΟΥΘΥ 
πηι. 18. ῬΡΟΒΒΘΑΒΊΟη ὈΥ [ἢ 6 Βρ᾿ ΓΙῦ γ788 ἴῃ δοοογά- 
δῆ66 ΠῚ Ρβυοο]ορίοδὶ οοηαϊάοῃβ, γοί ἀϊδαϊποὶ 
το ποι, δηα γα οοηίγο ]οἀ ὃν ἐπ δἰ 
(οά οὗὨ Ιβγδθ]. Ἅ7ὲ αυθ Βογὲ (6 ργοοῦ οἵ {Ππ|ὸ 
ΒοΙἸοῦ ἴῃ 6.1} αρὶσὶϊβ ΕΥ̓ {Π6 ΙΘγαθ 1065 ΤΩ ΔΗΥ͂ σθη- 
ἴασῖοβ Ὀαΐογα (π6 6χὶ]θ, ἃ 6] 16 ὙΘΓῪ ΚΟΏΘΓΑΙ, ὨῸ 
ἀοιιδὲ, [ουσἢ ποῖ 88 ἐμ]γ ἀονοϊοροα ἤθῦθ 88 'π 
“210"."--.«ἘΚΕ.]-- [6 βογναπίβ οἵ ὅ811}} βροδκ οὗ [ἢ 18 
οδυ86 οὗ Ϊ8. τἸῃθηΐδ] οοπαϊίίοη ἰῃ οτάοσ (γογ. 16) 
ἴο οουηβοὶ Βῖμ ἰο ἰοὲ {Π6 πὶ πα 8 δ} 11} Ππαγρἰεί, 
[δ΄ 6 ἸΩΔΥῪ θὰ ὨοΔ]Θα Ὀν {ΠΗ βἰγαὶπβ οὗ τιυδὶς οὗ 
ἢ8 βυβογίηρ οἵ βοι}]. 84] μανίης οομπημιδηάοα 
{πὶ8 (νον. 17), οὔϑ οὗἩ (π6 γουηρ θη οὗ π6 οουτί 
(νον. 18) πιορηϊοπϑα ἴΠ6 βοῃ οἵ “6886, Ὑ βοὴ δ6 
ἰταβοὶ ἢ Κη. [Ιἢ ΟΥ̓ΔῸΣ ἴοὸ ἰμάμπορ ὅδ] ἴο 8] 

Ηἷπ ἰο οουτί, Βα ἀοβοσῖθοβ Εἶτ δἱ Ἰοησίῃ, 85 ποὶ 
ΤΑΘΓΟΙΥ͂ ἃ Παγρὶδί, Ὀαϊ 81]6ὸ Ὑπιᾶὶ που] εβρθςῖδ]} Υ 
Τοοοιηα 1 ἴο 86], ἃ υναἰαηΐ Ἢ γύας 
ὩαΓ, 8} φαπ [0Γ ΤΑΊ, Ψ 
Ῥετϑοη, οὐδ, ὥλοπι ἰδὲ ΓᾺ 
(ΟΣ ΒΕ ].5 ΔΡΡΘΔΥ οἰοαγὶν ἴῃ Πανὶ 8 Ὠϊκίοσυ ; {μεῖγ 
οογα δἰ πιο ἴῃ ὑμ18 ἀφθβοσιρίΐοη βου ὑπδὶ [8ὸ 
οὐπηρ τη γγ8ὁ8 ΜὯῸ7}} δοηυδιηϊοα τὰκ} ἴα. ΗΪβ 

ΕΥ̓ Οὗ ῬΘΥΒΟῚ μ88 δ τοδαυ ἤθε πηθηξοηοά ἴῃ 
ψοΣ. 12. ΠὼῸ Βαᾶ εμοποὰ ἢ18 ὈΓΑΨΟΥΥ͂ δὴ π|ᾶΐ- 
111 ϑρὶσίϊ, ᾿Υ ἠοὶ ἴῃ Ὀδίι16, γοῖ ἰῃ οοπ τοὶ ψ 0} τὰ- 
γΘηΟυδ ὈοΑδίβ (Ὁ ἢἷβ ποσὰ (χυἹἱ. 84 θα.) ΗΠ ῥἱοἱν 
δα οοπμπιυηΐου τ]ὰ ἐπ6 ογὰ, (6 ΠΡ ΝΗΝ 
Ῥοϊηΐ οἵ [Π6 ἀοβοσιρίίοι, ἢ85 ΔΙ γεδαυ Ὀθθὴ τϑῆ 
ἴο ἴῃ νοτα. 12,18. Ηΐξε οἰοαυθηοθ ἴθ 8 ὩΘἮ ἴεδ- 
[ΓΟ δηά οΠδγδοίοσίζοθ ἐπ6 λίγα ῬβδΙ τα Ἰβί.---Ὗ ἐγ, 
19. ΤΊῊΘ τηϑββαρὸ ἴο οδθο ἴο βεῃὰ Ἠΐβ βοῇ ἴο οουγί.--- 
ον. 20. “6880 18 βΒοοὺῦ σοδαγ. Ηδ βοῃᾷβ 18 βοῃ 
ὙΠῚΠῚ Ὀγοδεηΐβ δρρσοργίδίθ ἴο 8 βογάβιδη δπὰ 
οουηίσγτηδῃ. ΕἼΟΠῚ {818 1ἴ ΔΡΡΟΔΙΒ (δαὶ ἰΐ τῶ 
8[1}} οὐβίοΙ ΔΙΎ ἴο Ὀσίηρ Ργοβοηΐβ 88 8 βὶρῃ οἵ οὐδθ- 
αἀϊδῃσθ δηῃὰ βυδ᾽θοϊζοη, θοὸΘ οὔ σ. 4. ΤῈ Ηροῦ. 
ἸἘπῸ ἱῃ βρὶί οἱ ἰ(8 αἰ ου]ν, 8 ἴο θα τοϊδϊποᾶ; 
τοηάογ: απ αδ5 ἰαάεη υἱἱὰ ὙΌΣ, ποὶ, δὲ 
Βορὶ., ἼΡΠ, “εἶποθ Ὀγοδὰ γὰϑθ τοὶ σϑοκοηθὰ ΒΥ 

ΤΩΘΑΒΌΤΟ8᾽ ( 611}}. ΟἸεσίσαβ : “ δὴ δ88 ᾿ἰδάθη ὑ]1ἢ 
Ὀ ΜΠ ἃ εκὶη οὗ τϊηο δηα Ὑ11} ἃ ἰκϊά, βο {μπδὶ 
Τανία τὶν αν ποίην ἴὸ ᾿" Μαυ-: 
“ὁ Δ 886 ᾿ιὰ ὙΠ} Ὀγχοδα," ἄτα. ἐρεαδιοι (86 
ἄρτων τρεῖς ὄνους (--Ξ-Ξ τριῶν ὄνων φορτίον) [ἴγοδ 
88868 οὗ Ὀγοδὰ --- ἃ ἰοδὰ οἵ ἴΐσθα 88668] οἵ (ἢ {γδ- 
ἊΝ γδὰ δορί δὲ 8.--- ον, 21. 80 Πανὶ ὰ Ἴδιος ἴ0 
θὰ δηὰ εδἰοοαὰ δείοτε δῖπι; ἴῃδῖὶ ἷδ, ϑογνυθὰ Ἀ1πη). 
Βεοοοχαΐηρ ἴοπὰ οὗ Εἷπι, 88] γοίαϊποᾶ Εἷπὶ δπά 
Ἰδοθὰ μἰπὶ διηοηρ ἷβ δύση - Ὀοάτογα, οηίττιρίοα 
πα, ἐμοχοίογο, πὶ τἢ ἃ τα] ἸΆΤΥ θογνῖςο, ἱπίοστοίηρ 

ὅοθθα (τοῦ. 22) ἰδὲ Ηἷβ βοὴ σου ]α σοιμαὶμ π|1ἢ 
Ηἷπλ.--- ον. 28. Τανἱ  ρῥίαγίηρς πδὰ 6 οοί 
οἴ τεϊϊουΐπο, ἔγοοὶηρ ὅδ} ἔτοτη ἢ}8 βυ βοσίπρ, 8ὸ {μὲ 
6 ὈΘοδπλ6 τοοὶΐ ἀραΐϊῃ ; πο πα Βοαγὰ {86 πιυείο, 
(86 60]] ερἱτὶι ἀορατγίοα ἔγοτῃ μἰπη. ΤῊ ῥρόνγοσ οἵ 
ταῦ βὲ 08] ϑουη δ οὐοῦ Ξ380] νγ188 δυο (Παἱ Ηἷ5 χ]ΟΟΙΩΥ͂ 
τηοοῦ νδηϊβῃθα. Μδην 1 υβγαι]οΒ ἔσοσω μαδίῃ θη 
σπτίϊοσα οὗ (6 τῇπο]οβοιηθ οβδοὶ οὗ τηυπῖς οἱ {6 
τιϊηά τὸ ρίνθῃ ὈΥ ΟἸοσῖο., ατοῖ., δηὰ Βοοςματγί, ἰῃ 
6 ΗίοτοΣ.. Ὁ. 1.,. 1, ΠΠ]., ς. 44 (1., ». 611 δαᾳ. οα. 
Ἐσαδηιη  Ἰοτὴ. ἰ Βοοβατὶ Αἶδο ἰῃαυτοβ ὙΠΟΙΒΟΣ 
αν βοηρβ ἴ0 ὅδ} τ γο βδοσγοα ΟΣ ΒΘΟΌΪΆΓ (868 
Βτονηϊηρ᾽8 “δανι᾽)), δῃὰ ΠΟῪ τηυὶς δὰ 

ὙῸΓ ΟΥ̓́ΘΡ ἴδ 671} βρὶγῖῖ, 86 Κιιίο, ",ϑαιὼ απὰ 
χὰ ἃ," ν. 202 εη. 186 πδίασγο οὗ {86 ἱπβίτ- 
τηρηΐ ὙΠΟ. αν υὑδρᾶ, (6 ΠδΥΡ, ζΐππον, β66 οἢ 
χ. ὅ, απὰ ἰμὸ Μιδ.-ιοϊίοπατὶεβ δὰ Ὀοοκβ οα 
Ατομοίοσυ. Βοίους (6 Κίπηοσ νὰβ ρἰαγοά 
χὰ (Π6 Ἐαρὰ οΥ ὙΠ} 8 ῥ᾽ οοίσυτα (εἰ μοῦ που]ὰ 
βυϊλί (μ6 δἰαιίδθιαθηΐ ἴῃ γογ. 23) ἰβ ἀποογίαίη.--- ΤῈ.] 

ἩἨΙΒΤΟΒΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΤΗΒΟΙΟΟΘΙΟΑΣ. 

1. Το Ῥὸ ταοὐοοϊθα ὃν ἐμ6 1οτὰ ἴοσς οοπ πυρὰ 
ἀϊθοθοάΐοποο δηὰ πλὰ δέσει οὗἨ Βοαγὶ δραϊπβί (δὸ 
σπδδίοηΐηρ δηὰ μυλάδηοο οἵ Ηἰδβ βρίτὶι, 18 ἱἀθηξοαὶ 
σα (π6 ἀοραγίαγο ομὰ (μα Πποδτί οἵ [πὸ βρ τ οὗ 
αοά, νοὶ οβ ἀν 6}} δμὰ μὲ οηοϊοπί ΟὨ]Υ̓͂ π ΒΟΙΘ 
μιοατί δῃὰ ν'}} ἃγὸ ἱυγηϑὰ ἰο (Π6 ᾿ἰμῃϊ ἔγοπι δΌΟΥΘ. 
Βαϊ γι βοϑὴ (Π6 βιρὲτῖι οἵ αοα ἀοραγίβ ἔγοπι ἢ τηδῃ, 
Βα ἴθ ποὶ δἰ ΡΥ Ἰοδ ἰο Ηἰπηβο], Ὀυΐ, 88 580} 8 6χ- 
ΔΙΏΡ]6 Βῆονβ, ῃἷ8. Βοαγί Ὀθοοπιο8 {86 δροῦδ οἵ (86 
ἐνὶ! δρίτίι. Τμοοάοτοῖ: ὙὙΠΟτο [86 ἀἰνίπο ερὶ τὶ 
ἀορατίβ, {86 τ|ῖὶςῖκοὰ δρίσὶΐ σομηθθ 10 18 ἢ 
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ΤῊ 8 βου] ἰοδοὶ 8 ἰο ὑσδὺ πίῖ αν: ΤΆ ΚΟ 
μοὶ ([ῃγΥ ΗΟΙΥ ϑριγιι ἔγοια πλὸ." Μη ἰδ ρογδογῃθα 
οἶμον ὈΥ͂ 186 ϑρίγιὶ οϊη δῦΌΟΥΘ ΟΣ ΕΥ̓ ὑἰπ6 δρὶτὶϊ 
ἔγοτι Ὀομ θα ; εἶθ γθ 1θ ἢ (μὐτὰ οουγϑθ. ΕἿὉΣ ἢΘ ἷ8 
88 {116 ἰϑοϊδιθα ἴῃ 18:6 ᾿ν]810}6 δ ἰῃ (16 νἱβ1 016 
ποτὰ ; Βα πιυθὲὶ 6 τμν οὗ {πΠ6 ογζϑηΐβαι οὗ (6 
ΟὯΘ ΟΥ 16 Οἰδ6Σ οὗ (δ ἰμνίβί]6 που! άβ; Β6 Ὀ6- 
Ἰοηχβ οὐΐμοσ ἴο τ186 ᾿κημάοπι οὗ ᾿ἰχμΐ οΥ ἰο 186 
κιησίοπ οὗὨ ἀδγίζηθθθ [6 8 καϊάοὰ Εἰ μον Ὀγ [8 
δριίγι οὗ (6 [γα ΟΣ ὖγ 1.6 ονἹ} βρὶγὶῖ, δοοογαὶ 
83 ἴ6 ἀθοίάοβ [ὉΣ ἃ δηθηξ διιἱϊυἀ6 οὗ Ὠρεασί 
δηὰ ἀϊτοοϊΐοη οὗ νπ}} (ο (18 8146 οὐ ἰμδὲ. Βιιὶῖ 
δ.}}8 Ἔχδιηρὶθ ἴθδοῖλθθ βι}}} ἵΏΟΓΘ, ὨδΙΩΘΙΥ͂, {9 
ἀἰνίπο σδυβαι ιν ἰπ [86 ροαϊίοη οὗ (16 το)θοίεά 
ΙΔ ὩΠ δ Γ [Π6 ΡΟΥΓΟΥ οὗἉ ἴδ 6 6ν]1} ερὶ τὶ! : Ηθ ρῖνοθ 
(86 δροκίδῦθ, γθργοῦδίθ τηδῃ ἰῃΐο ἴδ ρΟΥΤΟΣ οὗ 1[Π 96 
61} βρἱτὶϊ, μογιθ {Π6 Ἰαίζον ἴο οοηίγοὶ τα; ψ ἤθη 
ΤηΔ} 'ν ροηηυοα οοηβοῖϊουβ ορροβί(οη ἰο Η πὰ 
ΤοηάοσΒ ΗῚ μετ πο σδοϊοιυβ ΗΕ 6 ἰδοῦν μι η- 
δὴοα εἶπα Ὀγ ρίνϊηρ πἷπιὶ ΟΥ̓ ἴο {Π}9 ΟΥ]1] βρ᾽ χὶῦ, γῃῸ 
Τηυδὶ ΒΕΙΤΘ ὅσ, Δα ὁδῃ ἀὁ ποιμπῖηρς οὀχοθρί ἴΠ6 
ον, ἢ 18 δἰ πὶ ΠΥ ΟΥ̓ΘΡ 41} βρὶ γι, σίνα ηἷπὶ 8 

, Βοϊά πἰτΐπ [μι ποτα] οτάοσ οἵ [86 που ἃ, ἰῃ ὙΠ οἢ,, 
ἴον 1:6 Ἄχοου(ίίοῃ οὗ ΗΪβ ρυμίενο υϑίΐοο, ουθ 
186 ροτοῦ οὗ ἐπ ονἱ] οὔὸ χχυϑί Ὀ6 βυ ὑθογυϊοηΐ ἰο 
Ἠΐη. ὙπΠογοῖοτο ἴΠμ6 τιὶοκοα βρὶγὶς 18 Πογο σα ]]1ο 
ἃ ρὶ γι ““ἴτοιχ {86 1,ογὰ.᾽ "-- Ἤ6. οΘοπϑοαυθηοθ οὗἁ 
ἴῃ6. ροβϑοβαίοῃ οὗ ἴπ ἱποῦ 116 ὈΥ [Π6 6Ὑ1} δρίὶ γὶϊ 
8. ποῖ ΙΏΘΓΟΙΥ͂ 19 βυπάογαποο δηα ἀοσγδηρσοπχοης 
(ἰλετα Βεΐῃρ οὗ ὨΘΟΟΒΘΙΙΥ ΘΟ! ΗΪοἱ ΨΥ μοΐπθοη 
1μ6 αἰνίῃθ παίυσο οὗ (Π6 80] δῃά 1(6 πᾶ θη 
ὈΠΡΌΘΪΥ ἱποϊπδιϊοηθβ ἈΠ ῬΑΒΑΙΟΏΒ, δηα Ῥ ΔΓ 
διηοην (ἴθ56 ἰδοῖ {ποηλβο ν 68), Ὀυϊ δὲ ἰῃ6 ββὴθ 
ἔπι (ἰς Δ πρ οὗ (π6 Πϑαγὶ τὶ νυ οκοά ἐπουρία, 
ἀαγίς πιο δηομοῖν, δὰ (μ6 βρὶγὶϊ οὗ μαίγοά, 118 
Ῥεγυθγοη δηὰ ἀράϊοδοπ οὗ 1[λ6 παίιγαὶ ὨΟὉ]Θ 
[λ5 οὗ (6 δρὶ γὶϊ δἀηὰ ποαγὶ (8ο γἹ ΟὨΪΥ Ρο: 
Υ͂ 841) ἰο ἴδ βουνῖοα οὗ ἴπ6 Κίηράοιῃ οἵ ον] ]. 

Βαϊ ἴῃ 4}} (Π!ῖ8 (ἢ γα 18 ργαθῃρροβοα 88 Ὀδεϊ- στουπηά 
Ὠοΐ 8 πη Γοῖν ὈΠΥ516Ά] ΒΒ σ ησ, Ὀιιὺ 8, Θογσεβροπά- 
ἴῃρ (8 108] ἀοιογταϊηαίΐοη οὗ [Π6 ποῦ 118 δραϊπαὶ 
Οοά. “ΤΒοΓο 18 πλθοἢ} βυ οσῖηρ δηα το] ΔΗ ΠΟΙ͂ 
ὙΠΟ) Βδ58 1 ογἰ κί ἰῃ Ρυχοὶ νυ ὈΟΑ ΠΥ β᾽ οἴχ688; 88 
ΒΟΟΠ 88 (Π6 5 οΚῆθβθ οΘ 965, [ῃ 6 το ΟΠ ΟΥ 4180 
ΟρΆθ68, Βυΐ ἰΠ6ΓῸ ἷ8 4180 ἴο- ἀδΥ πλυσῇ θαυ: 688 
οἵ πη, τ οἷ [48 15 στουηά ἴῃ [86 ἰκἰησάοι οὗ 
ἀλγκποββ᾽ (80 ἘΠ 16γ.).ἢ 

2. ΤῊΟ οοπηίεΙ-ΡΙοίασο ἰο ὅδ], τῆῸ ὧἦβ οοη- 
ΠΟ ὈΥ (0 6501] βρίτιϊ, 16 Πανὶ, ὑπᾶάοσ {16 
ξάρωμίὰ Δηα ἀβοῖ Ρ] 1 η6 οὗ [πο ϑρίγι οἵἩ αοἀ ἔγοπι 

18 δηοϊηἰπιοηΐ οη, Ηἱἷδ8 αἰν]ηο γ-δοδίοποα πδίυ- 
ΤΆ] σῇ οὗὁὨ ΡΟΘΙΣΥ δηά τηυβῖο 'β ποὶ ΣΩΘΓΟΙΥ βαῃοίΐ- 
βοά δὰ οοηθοογδιθα ὉΥ (89 ϑρἰτί! οὗ ἴμο 1,ογά, δυὶ 
8.50 ΤΟΥΣ ἀενοϊοροά δηὰ ᾿ηὐθηβιβοα, δῃά ὈΥ 
186 ᾽᾿ ΟΥΑΙ δίίοη ἰδ οὶ 1ηἴο [86 βοσγυῖοθ οὗ Η]5 
Τ ΘΓ] ἰογο; ἴοσ {μὶβ ἴονθ 18 βϑϑῇ ἰῃ ἐμαὶ Ηθ 
τηλίκοβ αν 18 ατὶ δ᾽] ονὶαίο 5.4 1}}8 συ βδσίηρβ, δπὰ 
ἴὴ ἴδ ἄορι οὗὨ 5.80} 8 ϑΘο0} πιδῖζθϑ ἴῃ σμοχάβ οἵ [ἢ 9 
ΒΟ Πἶκ6 πλλη τοθουπὰ ἴῃ [Π6 ἀδιμοη-ροβθοδβοα ἢ8- 
ἴΠΓῈ Δπὰ ἀτοόνσῃ ἱ ἰοῆθα. ΤῊΘ ΡΟΥΘΡ ἴο βοὶ ἰσἢ 
6 Βοδιυιῖδι! δα 186 Ητιηοηίουη ἴῃ τησαίο ἷθ 8 
ὩδίΌΓΑ] σἱῆ οὗ Οοὐ᾽ νοι, οι ρ]ογοϑὰ ἴῃ 
186 βεσυΐοθ οὗ βίῃ δπά οὐ το εἰπρίοια οὗ ἀδυίκηοβα, 

4 [0 ἴδ τοϊδέΐοη οὗ [π 6 κρίγί[8] ᾿πἤμπθησο ου 86] ἴῸ 
109 ἘΒΟΠΘΤΒΗΝΕ, Ῥοῦσοῦ οΥ͂ 9 ΗοΙγ ἜΡτΕ Ἀ5 ἴδιιμὶνὶ ἴῃ 
που αν τς 800 Ἠοάκο᾽8 Τλοοί., 11., 84. (Θϑρθοίβι! 

--Ἰ κ, 
Ἐ Ο0η τῆϑ ρορδέιν οὗἩ ἀθτηοπίδο ροβδϑϑββίοῃ αἱ 19 

Ῥγθδθηὶ ἀαγ, δηθὰ οἢ {ῃ 6 ζΘΠΟΓΑΙ βυθίοοι οὐ [ἢ 6 ΡΟΎΤΟΣ οὗ 
«χί! δρίγι δ ἰὴ ἐπ δηοίϑηϊ δπὰ τηοΐϑγῃ πουὶά, 5ο0 Μ'. 
Β. 8. Ροο]6᾽8 Αγὲ. “ Μακίο" ἰὴ Βυλ 5 δίδ. }ιοί.--Τὰ.) 

τοῦδ πληβὶο οὗἉ 1ϊ8 ἀϊνῖηθ ΠΟ] Υ δηλ τηϊθυδοβ ἰΐ [ῸΣ 
[6 τ Ποσϑῆοο οἵ ἰμ6 ἰκϊηράομμ οἵ ον} ἰὴ 186 ᾿π- 
τϑῃ ἢοαγί δη ἰὴ ἴ[Π6 ψογ] ; Ὀαϊ, οη 6 Οἰμοῦ ἤδηα, 
8510 [ν᾽ α᾽ Β 6886), ἀα γε] ορθα δοοογάϊηρ ἴο ἰὼ Οοἀ- 
᾿ρ᾿ δηϊρα ἰατψα, ἀηα ὑπάοῦ (μ6 συϊαϊηρ αἰδοῖ ρ] 1 η9 
οἴ ἀοα᾽  ϑρίνῖυ, οθοῖκβ δηα ΟΧΡΕ]Β (16 ΡΟΥΤΟΓ οἵ 6Υ]], 
ΤΟΙ868 δϑδίη (ἢ 6 ΠΟΌΪΕΓ ἔθ6 ]]Ὡρ οὗ Βυπιλη ὨδίιγΘ 
(ογθδῖθα ΌΥ͂ δπὰ ἴον ()οα), δὰ χϑϑίοσγρε δὲ ἰϑαβὶ [ὉΣ 
ἃ ηλ6 ἰῃ6 αἰδίυγ θα ΒΑΓΙΟΩΥ͂ οὗ ἴδ6 Ἰ16 οἵ 19 
801. [4 Υ]᾽ 8 ΒδΥΡ ῥ]αγίης ὑοίοσο ὅδυ! ἰδ (89 
ΓΟ]υᾶὰο ἴο (0 Βαγρίημβ δα βοηρβ πο ἤοπνοα 

ἔγοπι ἴ6 ρα οὗ (Π6 168 ΕΝ ΒΙΠΚΟΥ, 
8, ἢ ἰδ μον δ αν ρὲ οὗ 118 βογνῖοθ δὲ [86 

οοατγί οἴϑεαυϊ, Πανὶα, ὑπά εν 6 τοπάογῇι] συ άδηοθ 
οὗ οὐ παῃᾶ, τβθῆοθ 6 δὰ τπῃγουρμὴ βδιμθ6] 
Γοοοὶγοα μ6 ΤΟΥΔῚ] δῃοϊ πιϊηρ, Θηΐο τ ἢ {Π6 μά 
ΟΥ̓ Ϊππ ον δῃὰ οιοῦ ἀθνοι ορημθηΐ {1}} ἢ 6 Ἀβοθ πα 8 {116 
[ἤσοῦθ. [ὑ γαβ ἴ86 ὙΑΥ οὗ δχίοσῃδὶ ου]Ἱιλναίίοη 
δηὰ ῥγοραγβδαίζοῃ [Ὁ [86 χοργοβϑοηίδίνο β 46 οἵ ἰδ9 
Κίηραοιι ΟΥ̓ [86 ΟΧΡΟΣΘμΟΟΒ δηθὰ ἱκπον ]οίζοβ 
πΒ ΟΠ μ6 ραϊηθα αἱ (Π6 ΓΟΥ͂Δ] οουχί σοποογπίηρ, 8}} 
{πὶ ροσίδιποα ἰο [ἢ6 ἀδίταοαι οὗ {86 τογαὶ ς8}}- 
ἴηρ, Ὀυΐ 4180, ταὶ 18 [ᾺΓ τόσο ἱπηρογίδηϊ, 8 ΑΥ 
οὗ ἀθοὸρ βυδεγίηρ, ψ ΐο τηυδὶ Ὡδθῆβ ἤανο βοσνοα 
ἰο ΕὟ δῃὰ (οιηρὶ, Ὀαὺ 4180 (0 μυτὶ ἐγ, ρσονθ δηὰ 
οομῆγηι ἢϊπι, πα Θβίδ Ὁ] 18} Εΐδ ΣΠῊ6Γ 116 1 ΘΟΠ1- 
τηθηΐοη τὶ δἷβ αοα; ἔτοτμι (μι18. βοῖοοὶ οἵἨ βυΐ- 
ἔοσηρ, πῆοθθ οχρογίθηοοβ δήλου τοϑουπα 
(Ββγουρμουῦυῦ ἷ8 Ῥβα]ηγα, ἢ δοῦλθθ ἔτ ἢ 88 8 ηλη 
εὐδῳ ἴω Ὀθε φαἀυοκίοα ἔτομιθ βθρμογα- Ὁ ἴὸ 
ἴῃς. 
Γερο ἐπ ἰδὲ δἰωάν 9 Ἰραυϊα 8 ἰΐϊε: ΟἾΔ] οΥΒ 

1,7}ὲ οἱ Τραυϊὰ (αὐουηάδ ἴῃ 1] δ Γϑί !Οἢ 8 ἔγοιμι ο188- 
Βὶς δηίαυ γ, δηὰ ἰβ ροϊοπιῖοαὶ δραϊηβί Β4}]6)» 
Ἐπα] Δ 8 Ἡϊείονν οὐ Τοεγαοὶ; ΒιΔΏΪΘΥ᾽Β σουυϊολ Ολειτον 
ΟΣ] δηΐ ἱἢ ἀοβοσὶ ριϊοη ) ; 1168 ϑαιώ διὰ 
Τα ΔοΠοσθ ἤαυϊά (ἀονοίομαὶ!); ϑ8ΔιΆ}}6}} 8 

ΤῬαυϊὰ (βιτίςι!]  βοϊοπεβο); Ε. Ὁ. Μβυγῖοα, Ῥγο- 
»λείδ απὰ Κίπρε οὐ Ο. 1. (ἴγεβῃ δηὰ Ἵ]ϑδγ); Κὶὶ- 
ἰο8 ϑαιώ απὰ Παυϊὰ (ἴπ Ζαὺϊν Βὶδ. 1ἀμδ..}; ΧΥ. 
Μ. ΤαΑυ]οτβ δασίά, 1876 (ἐχοοί ]βη1); ατβοῖζ, (1ε8- 
οὐίολίε (ἐν ὕυάεη; Α 8 τοϊδηρς ἰο αν! ὰ 
ἴῃ Βαρτγοίυβ, Οὐδ Ῥχειμὶ γεῖ. Τεεί., Τότ. 1.; 1.6- 

Π48 φΘοποργηϊηρ Πΐμ ἰῃ ΚΌΓδη, ϑΌ ΓΔΒ 1ϊ.) Χχ χΥἱ 
61} Βι δίϊοαὶ οὔ δε λῖιδειώπιαπδ; Βαγιηρ- 
Οου ά  7Ζνοσεπάδ οΥ Ο. Τ. ΟΠαταοίετε. 8.66 4160 Φ0- 
ΕΡ ΠΝ αἱ ἰσυϊξίοΣ 1. 8---Ν 11. 15; ΠΡΟ ογοθ 8 

εγοόβ οὁΥ Ἡδεδγου Ηϊδίοτψ; δὰ Αγίϊοϊοα ἴῃ 1Π6 
Πιοβοπαγίοθ οὗ Ηδρσγζορ, ὅταηὶ Ἑαὶγθαίτη, δηθὰ 
ΕΥΒΟΣ δηὰ ἀτυδο. Ὑοϊιαῖγο δπα Βαυ]ο ἀ08] πὶ 
Παν] Β ̓ἐΐδ ἰῇ δῇ ὑπ ποσί! βρίὶγιι.--- ΤῈ.] 

ἩΟΜΙΙΣΈΕΤΙΟΆΙ, ΑΝῸ ῬΕΑΟΤΊΙΟΑΙ, 

γεν. 14. ΟΑΥΥΙΝ: ΑΒ ἀοἂ τη Ηἰβ ρἣδ 
ΤΙ ον ἴο ἴμοθὸ 0 βοσγο Ηἱΐπι 1π ἴΠπ6 ορδάϊθηοθ 
οὗ (δ, βο Ηδ πιιμάγανβ (πότ δραὶη ἔγοια ἴῃ 086 
ὙΠῸ ΔΓῸ δ] οἱ Β.] ἴῃ διαρίογίηρ ἴμθηι, (μα γχὸ ΠΥ 
ποὶ Ρο] ον αοα 'β ὑπάοσ οὐϊιραίίοη ἴἰο 8. Οοά 
ἀοοδ ἱπαἀοθοὰ ἀϊδιγίρυίο Η18 οἰ δ σΊ }Ὺ δηα δϑυη- 
ἀδηίγ, Ὀὰϊ Ηδ δἷβο ἀθιηδῃάβ ἔγτοπι ιι8 ἴπ6 σὶρ 80 
οὗ (μϑπι, ἐμδὺ {ΠΟΥ͂ ΤΩΔΥῪ βιιίῦθοτνο 8 αἰπλθ.  Πο- 
Θσον, ἰμθη, ἀ068 ποὶ σῖνα ΡδοΚ ἰο ἀοἀ πῇμδὶ Πς μδ5 
γοοοϊνοα ΠῸπι Ηΐπὰ, νι}} ΘΟ ΠΥ ϑοο Ἰοβα ἰϊ.---- 
ΟΒΑΜΕΒ: Ηδ ΜΠῸ ΥὙ}}} ποῖ 1οἱ ἱπγ8ο] 7 ΡῈ συ]οὰ 
Ὁγ ὑμ6 Βρὶ γι οὗ αοά, ἀτγίνοβ ἰὰ ουν; ἀπ στ 6γθ 
{πδ. 18 ἀσίνθῃ ουΐ, (Π 6,6 18 0 ἐλίγαά δἰαῖο ῥοβεὶ Ὁ]6, 
θυΐ (Π6 601] ϑρ γι ζοθβ ἰῃ αραΐη, [λκο χὶ. 23 μα.--- 
γα, 1δ, 16. ΞΘΉΜΙΡ: 7, βου] Βαανὰ οουραθ- 
Βίοῃ ουὐθῶ ὉΡροὼ ἔμποθθ ὍὰῸ ὈὉΥ (ποὶγ βίῃβ μαῦθ 



294 ΤΗΕ ΕἸΒΗ͂Τ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΑΜΌΕΙ, 

ἄγατγῃ οὐ {ποπιβοῖνεθ Οοα᾽ 5 οἰιδαιβοπηοηῖ, δπὰ 
ββοιι !ὰ σῖνο (μθπ ΘΟ Π86] 88 ἴ0 ΒΟΥ͂Ν (617 6856 ΤΩΔΥ͂ 
6 θοιιοχοά.---ἰ νος. 18. θανιὰ 88 ἃ Ὀγανο ΒΟ] 16 Ὁ 
δηἀ ἃ ἴδιη008 πιυδίοίδη. ΤΏΘΙΘ 18 8 ὙΘΓΥ͂ ὈΠΎΠ8Θ 
ποίΐοη αὐτοβδα ἰῇ Αὐροσίοδ ἰδὲ ἰο Ρογίοσιω Μ}} οὔ 
ΒυΒΙοΑΙ ἱπβι απ Θηἰ8 ἐδ Βοσο  ἰηρ ; Βυὶ 
1:6 Ηεὔτονβ ἱδουχμῦ τοί θ0, Βοσ αἰ {86 αγϑοΐκβ, 
ὯΟΓ ἀο (Π6 ἀδσιδῃβ.--- ΓῈ.]---  ογ. 19. ΟΒΙΑΝΡΕΕ: 
(οά στδάυδ|} 0, λοσο δηά τροσα, ἀγα Ηἱβ ρθορὶθ 
Ἰοσσατὰ δηὰ Ἂχα] ἰπετα; γοα, Ηθ ἰοδὰβ ἰμθὴλ ὉΥ͂ 
ἀορτγοοθ ἔσομαι ΟὯ6 στουῦπηα ἴο δῃοίμοσ οσθῃ ὑπο 
οἴθσῃ8ὶ [1ἴ6.--ὐ ον. 22. ΟΒΑΜΕΒ: ΟἿἹΥ Οοα᾽ 
ποιὰ δηὰ οι ονϊηρ ὈΓΔΥ͂ΟΣ οΔἢ ἀτῖγο ουἱ β'ϑίδη 
πὶ 6. δβδβδυ]ίβ, Ερῃ. νἱ. 17, 18. -- ΒΟΒΙΖΕᾺ: 
ΤΉΘΓΙΘ 8 ἃ ὙΟΠΔ ΟΣ ΡΟΥΟΣ ἴῃ δοῦβ 8η6 ἴΠ6 ἢδῚΡ 
ΟΥ̓́Γ ἐμ ἃυτίδο Ποδιῖ; ΒΟΥ͂Ν ΣΩΟἢ ΒΟΓΓΟῊ δηά 8ῃ- 
συΐθη τοίγοαὶ Ῥοίοσο ἰἰ-- ΠΟΥ συ οἢ οὗ {86 ΡΟῪ 
οἵ ἀδυίηθβα ἰδ Ὀγοκθῃ; ἬΠΟΓΥΘ βοηρ δπ ἴδ 6 ἢ 
ἀν 6}} ἰὴ 1π6 ἴδαγ οὗ 1Πογθ ἴ.6 Ρότοῦ οὗ δ ν}} 
Βρ τ (9 ρῖνοϑβ ἯΔΥ, ἱμοσὸ (09 οοὰ ἘΡΙ᾿Ὸ οοτῃο, Β6]] 
18 Αἰ Ἰθπΐ, ἤθδυθῃ ΟΟΠ168 ἀΦΟΥΤΏ. Ὗ. Κεῦυμμα- 
ΟΉΕΕ: ὃ 88ὶς, “ἃ ἐμπὸ παγτηοηΐοβ Ὀδηΐβῃ (ἢ 6 
ἀφο  Νοὶ Βυΐ {δ6 ἶσος πιοοὰ ᾿ηΐο Ὑ ΒΙΟΒ 
1Π6 ἰκϊηρς τᾶ Ὀγουρηΐ ὈΥ ἐπ 6πὶ κυϑὲορα δἱ ᾿ϑδδὶ ἰο 
εἶνο (6 δῇιοιο 1688 ΣΟΟΙ ῸΣ ἩΟΓΚΙΩρ ΟἹ ΗἷΒ 
ταϊηα, ψ 16 αραϊηδὲὶ ἃ {0]}], ΟἸΘΆΣΙΥ οοηβοϊουβ 118 
οὗἉ [ἈΠ οὐ ὅδ} ρασί, (Π6 ρόῦγοῦ οὗ [(λ6 6ν]]} πρὶ- 
τὶς που] δνα Ὀθϑὴ ὈΓΟΣΪΥ Ἡσθοκοα,--- ΒΟΗΣΤΕΕ: 
ΤΒοτουρΉΪΥ δοιίοῦ που]Ἱὰ ἐδ μαγὸ ὈΘοη ἴῸΣ Εἶτα ἱἶ 
6 84 θδϑθῃ οοπγοσίοα---Ἰ  Β6 δὰ ΘΑΓΏΘΒΙΪΥ ΓΘ- 
Ῥεπϊοα. Βυὶ οὗ τοροῃίδῃοθ 3.40] του]ὰ πο πο- 
τηϊηχ; μ6 ]οὐὺ Εἰπηθ6} Ὀ6 ομοογοά, θυ Βὸ που]ὰ 
Ὡοῦ τ δρουΐ. 1 ΟἿΣ αἷπβ αἶνο ἴο ἰπ6 Κἰηράοια 
οὗἉ ἀδυκηθαθ ΡΟΥΤΟΣ ΟΥ̓́ΘΡ 8, ἰῇ6η ΜΘ τηυδί Γορϑηϊ. 
ἮἫδθ πὸ Ἵδοοβοβ ἴο ΨΟΙΘ ἰῃ β'η δηα οδῃποὶ 
Βοκηον θαρχο 8 ἴ, Βῃου]ὰ ποῖ ποθάοσ ἔοι- 
Βοοί 17 Βο Βπ48 Ὧ0 Ῥδδοβ. 1] οοῃβοίθῃοα, οὺἱ] 
δυο. Νο ὯΟΣ ΔΩΥ͂ χοαὶ Βυΐ [Π6 ποτὰ 
βἰδηὰβ ἴδϑι ἔόγονοσ {μαὶ [Π6 1 οσὰ σηδῖτοθ ἰμ6 ἢ 
της ἴο ῬγΌΕΡΟΥ. --- ὙΕΕΊ. ΒΟΜΜΑΕΥ: θ 
τοουτηΐηρ οὗ 1816 τον] δηὰ (6 ᾿οανΐηοθβα ὑχο- 
οοοαϊηρς ἴτοπι δῇ 6Υ11 οο;δοΐίθῃοθ οδῃ Ὀ6 σα ον 

ΟΥ̓ 0 ΒΑΓΡΙΏΡ ΠΟΣ ΔΩΥ αἰἱγοσαίου, 1 ἴοσρΊ γθηορα 
οὗ βἷπβ 18 μοὶ ΘΑΥΒΟΘΩΥ͂ ϑουρμὶ δηὰ μαϊποῦ, δυὰ 
16 Ποετγί 5 ἢοΐ (ΣὈ]Υ ἢ6 
γε. 13-.3. 5. ΠΙΒΒΕΙΙΉΟΡΕ : Τὴ πραθησοὰν ἢ 

ἐδέ ελοϑεη οπὸ: 1) ἽΝ Βοτα ἐδ 1, οΤγα οἰοοθ68 ἴοΣ 
βοσυϑδηὶ, Ηθ οδύβεβ δοΐοσο Ηΐδ ποσὶς ἰο θ6 δηοϊηϊοὰ 
ὙΠ ῬΟΥΘΡ ἔσομαι οὐ ἰμῆ; 2) ΤῊΘ δηοϊμησ ἀοθδ 
ποῖ δἰ ὁοὔοθ σὶγο ἰὴ 6 ἴἄγοησ, Ὀαὶ ἱξ ἄγαὶ 1688 ἰηίο 
Ἰον ] ]θβα, 8) ΤῊΘ δηοϊπίϊηρ ἀοοθ8 Ὡοὶ 8ΒΏ1 8 1]δίο 
πδῖΌΓΑ] μι δ δηα ρμόνοσα, θυ βαηοίβο5 (μεπὶ δὰ 
δι8 ἰπθτὶ (0Υ {86 βοσνῖοο οὗ ἴϊο [ογὰ. 

γοτα. 14-28. Εὶ Ὑ. ΚΕυΜΜΑΟΘΗΈΕΕ: ΤΆ λαγρέν: 
1) Ηον Ῥανιὰ οαπια ἴὸ 8.88]; 2) Ὑ μδὶ με ραν: 
ἐποοά δἱ ἴῃ Κιηρ᾽ δ οουσὶ. 

γεν. 14. λἴαπ ἐδ ὑπάον ἰδὲ ἀοηνίηΐοη εἰἰλσ' οἱ ἰδὲ 
6 Εἰ ον πρτα 1) Βιδιοσηθῃϊ οἵ 15 ἐσ. 

ἀϊοβίίοη οὗ 6 ορροδὶΐο δοπϑεσμόποεβ ἴῃ ἴΠ0 
ἴνγο οΆ868. 8) Αρρ]ϊοδοῃ οὗ ἰδ βοϊθμιῃ ικαγη- 
ἤπσε ἰΠπογοΐη οοῃίδιποά, 

[Νεγ. 21. “Απὰ δο Ἰογοὰ δῖτι ρτεϑιγ. 1) 
560}, ἢ 411 ἷβ [Δ0]18, ὁ ἰουίπο τοδῃ. Οὐ 
χχὶγ. 16, 2) θανία δὴ δι μθηίΥ ἰοναδίδ γοὺυ 
βόσὴθ οὗ [8 αυὶἐτῖο8 τ οὶ τηδάθ ἷπι δυοὶ δ 
ἱπαϊοαϊοα ἐπ νος. 18: μδῃάβοσωθ, δοθῦῖὰ ᾿ϊεηοά, 
Ὀγαῦθ δηὰ βοΐ ογὶγ, ρσγυάοηϊ, Ὅσας, ἱφν 
ΟΡ α [40]6 ἰο 8 γουίδ ἰο σαΐῃ (89 ἰονο οὗ ο]4 πιβῃ.) 
8) Το Ιοτὰ Ἰογοὰ Τϑαν)ὰ, δῃὰ οδυθοὰ ΐ5 ἴ6]]Ὸπ- 
ταθη ἴο ον εἶτα. Ἄ οσα. 18,18. Οὐ. ὅφῃ. χχχὶσ. 
εκ. 17-22. Εἰτανιρίο οἱ ἐδδ νουπο λαγρεν Ταοιά: 

1) πηργονοπιθηΐ οὗ γουϊῃ ἢ] 1οἰδῦγο 8 τὰν Ἡηπηὺῃ 
ἴον {86 νοτκ οὗ 186. 2) βοιμοίἴηρ ἢ 156} υπ’π» 
Ῥογίδηϊ οἴδῃ ἰπθ ρῥγονί θη] οοοσδαίοι οὗ βτεδὶ 
ΓΟΘΌΪ 86, Βυϊΐ ποίδ: α) 11 οδῃ ΟὨΪΥ Ὀ6 [Π9 ὀοοαδίοδ; 
[Π6 οαύυδο8 χημδί ἱοροῖποσ Ὀ6 88 88 ἰῃ6 εἴἶεοί. 
δὴ) ΤΒοΙΟ τσὶ 6 αἰδοῖ ΡΠ ποὰ Ἰ ὉΣ ΟΟ08- 
Βίοη8 ΜΠ ὈΘ πῃ γαΐῃ. 8) Α γουϊῃ 168 ΒΟΙΏΘ 
ῸΣ Βοθῃοδ οὗ ἰεταρίδιου ἴβ βαίθ ἢ κ186 Ἰοτὰ δ 
αἰ εἰ. (Οομρ. Ὗ΄. Μ. ΤΑΥΧΟΒ, Ταυϊά, Βεῖ- 
τοη 111.) 
ἘΟΒΕΒῚ ΒΒΟΥΝΙΝΟἘ ἤποϑὶ Ροσπι ἷκ ΟἹ “ ἀως ἢ 

ἐοριοαῖπε Ηἷδ τηϑάμοβε, δᾶ ἰὴ9 οβοοὶ οὗ ΠΥ 
ΒΔΥΡ βοῃῷ.---ΤῈ.] 

ΞΕΟΟΝῸ ΞΕΟΤῚΊΟΝ. 

ΒΔ Ὁ} 8 ον Ὅσον τιδ [80 ῬΒΙΠΠοΙηθ6 δ Ὀανίᾶ᾽ α ΕἸχρΡΙοἱξ τυ ἰ Ὠΐνοσθο Οου- 
δΟα ΘΙ: ΟΘΒ ἔος ἘΠ δε ίοσ δα Ἐσίδιίου ἴο 86]. 

ΟΗΑΡΤΕΒΒ ΧΥΠ.---ΧΙΣ. 7. 

Ι, Τῇ ἰωο Οἀπιρε απὰὶ Οοἰλαίδ᾽ 8 αττοραπξ Οὐαϊίοηρο. 

ΓΒΑ». ΧΎΤΙΙ. 1-11. 

1. Νον [ΑΝ0] ἰδο ῬὨ:βεπο5 χαϊδοτοά 86 μοῖρ δγταΐοθθ ἰο Ὀαΐϊ]6, δά 69 
ἐμογοά ἑοροΐμον δὲ Βββοοβοῦ [ΘΌΘΟΒ], παίοι Ὀϑοηροία ἰο Ζυάδι, δπὰ ρἰνοβοὰ 

2 δούποθῃ ΘΒοοΒοι [βΌ608} δηὰ ἀζοκδῃ, 'ἰπ ΕΡΒοβ- ἀδιαημπιῖπι Απὰ 86] δηά ἰδ 

ΤΈΧΤΟΌΑΙ, ΑΝῸ ΘΟΕΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

Ἰ Γγοσ. 1. Τηΐδ Ὡλτηθ ἰβ γαγ ουδυ δροϊϑὰ [ἢ ἐπ ὙΒΩ. βορὲ., αὶ. ᾿Ἔφερμόν (οπιίαϑίου οὗ 8 δηὰ γ ἴον ἀ), Αᾳ. ἂν 
πέρατι Δομείμ, Βγγ, ΟΡ ΠΑΥβουηΐῃ (10Γ Ὁ 
δηὰ γ ἴογ ὦ), Ατδῦ. Ρ ἔπ (δον {ἢ δυτίδο), νυ 
Ὦγϑοι οὔ ἐπ Ηϑδ. ποτὰ). Τῆθ859 τοϑα ἢ 
χὶ. 13 835 Ῥβαδ.ἀδγηγζηΐτῃ (Βϑρί. φεσοδεμνν, . Ῥαϑὶ ἀδίηαγο [ὃὈαβδὶ, ΟΥὁὨ τΘ]] οὗ [6 ναίϑσϑ) ας. Ρ 

; ὅγε, Ῥτο Ὁ λα δέω οϑϑὶ ΑἿΔΙ οὗ οΌΣ το Τα.) Ἧ6]1 οὗ ΒΘ Θἤθσα [δος 

ΔΑΤΘτ ἢ, ἃ ΘΟΙΏΤΩΟΣ Τη066 οὗὨ ἱηγοσβίοῃ ἴῃ Β ψτι τς οὗ ΡΓΟΡΟΣ ὨΔΙη68, 

δῃ ὨΘ μαγῳ ϑ ραν δὲ “ ἐῤμώνοα ἐμ ρότς δ Ιο0 οὐ τς 4 0}15} Π9 ΤΌΓΙΩ 6 ἰοχὲ, νυν οἢ, ΠΟΎΤΟΥΘΓ, 8 
τ ϑουαοταίπι, Ατϑῦ. 
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ἸΏθῃ οΟΥὗἨ ἴϑγβϑὶ ποῦθ ραίβογοά ἰοροίμου, δῃά ρἱνομοά ὈΥ [18] (86 σοῦ οὗ ἘΠΔῈ 
ὃ [οὗ [86 Το πηι}, δηθὰ βοῦ ὑῃ6 Ὀδύι|9 ἱπ ΔΙΓΑΥ͂ ἀρδιηδὺ (6 ῬὨΠΙ βίο. Απηὰ 

ἴηο ῬΒΙΠἸδεϊποθ βίοοά οὐ δ [{86] πηουῃίαϊῃ οὐ μ6 ομθ βδ'άθ, πὰ ἴβγβ6ὶ βίοοά 
οὨ 8 [{{{07] τηουπίαϊῃ οὐ ἰδ ΟΠΟΣ 846, δῃὰ {μθῖθ γὰϑ8 ἃ συδ]]εῪ [16 σϑνΐῃθ 

4 ψ85] Ὀούνοοη θα. ἀπαὰ ἱποῦθ σψϑηΐ ουοὖ ἃ ομδιαριοηἶἦ ουΐ οὗ [(τοτὰ} [Π6 σδτὰ 
οὗ [80 ΡΒ] Ἰβεϊηθθ, πατηθα Οο] αι, οὗὐἨ δ, πῇοβο Βοῖρηΐ ττῶθ βὶχσ οὐδ᾽ μῆς 

ὅ 4᾿βρδβῆ. ἀπά ὃ μδά δὴ Βοὶτηθί οὗἩ Ὀγαβθ [ΘΟΡΡὈ6Γ] ὉΡΟῚ ἢ18 ᾿ο8(, δῃα 6 ψὰ8 δυπχϑα 
σἰτ [ο]ο δά ᾿Π7 ἃ οὐαί οὗἁὨ τη81} [οογϑοὶϑὺ οὗ β08}68]; δῃὰ {86 ψοῖρθι οὗἩἨ (μ0 οοδί 

6 [ὁογ86]60] νψγ)88 ἔγο ἐμβουβδῃα βμθῖοἷβ οὗ Ὀγαθθ [σορρθῦ]. ᾿Απὰ δ9 μιδὰ ἀὐμοὐκα οὗ 
Ὀγαβ8 [οΟρΡ617] ὕροῃ ἢ 8 ]ορβ8, δῃά 8 ἰδγροί [7806]1}} οὗἩἨἁ Ὀγαβ8 [ΟΡ Ρ6Γ] Ὀαούνθθῃ ΒΪ8 

7 βΒῃου]άοιβ. Απά ἰδ βίδῆ οὗ Ὠἷϑ Βρϑδσ γ)ὰϑ {κ0ὸ ἃ ΘΔΥΟΓΒ Ὀόδηι, δῃᾶ ᾿εἶ8 Βρθδτ Β 
μοδά" νεἰριιοὰ βἰὶχ Βυπαάτγοά Βμ 6 κ9}5 οὗ ἰγοὴ ; δῃὰ ομϑθ Ὀθαγίπρ ἃ βι1618 [86 8816]ἀ- 

8 ὈΘΆΓΟΓ] τοηΐ Ὀαΐοτο εἶπ. Απα δ βίοοά 8δηα οτἱϑὰ υὑμΐο [86 δγπιΐοϑ ἰδ το} οὗ 
15τδοὶ, δηα βεϊὰ ποΐο ἔμοπι, Ἦ ΕΥ̓ 8.6 γ8 Θοτὴθ ουὔὺ ἴο δοῦ γουγ Ὀδί.]6 1 ΔΥΓΔΥ͂ ἢ 8Πὶ 
Ι ποὶ ἃ [[86] ΡΒ] ἰβιπο, μα γ6 βοσυδη θ᾽ ἰο ὅδ] ἢ σθοοβθ γοῦ 8 τιδη ἴογ γου, δηὰ 

9 Ἰοῖ μἴπι σομθ ἀονῃ 0 6. 17 6 ὈΘ 80]6 ἴο ρῃϊ πὴ τη, δα ἰο [οπι. ὑ0] Κὶ]] τη, 
(βοὴ ν“11}} τὸ θ6 γόοὺγ βοσυβδηίβ; Ὀαὺῦ [84] 1 1 ῥγϑυδὶὶ Ἐὐ τ ἢ δηὰ Κὶ}} ἢ, 

10 {μϑῃ 584}1 γθ Ὀ6 Οὐῦ βοσνδιινῖβ 8η ΒΕΥνΘ 08. ἃ [89 ῬμΠἰθίϊηο βαϊὰ, 1 ἀοῖν (89 
Δυτη 68 [Τ8} 4] ΟΥ̓ ΙδγΆ 6] ὑμ|8 ἀΔΥ; σίγθ 19 8 τηδῃ (μδὶ γὸ ΧΔΥ ραν ἰορθίβογ. 

11 Βεη [Ἀ.π4] ὅδ] δηά 41 Ιβυβοὶ μοαγὰ {880 πογὰᾶβ οὐὗὁἨἩ [89 Ῥμ1:)ιδίληθ, [ἴπ8. 8η4] 
ΠΟΥ͂ ΟΓΘ ἀϊδιηδγοα δῃηα στον δἰγαϊά, 

11. Ταυϊά απὰ Οοἰϊαίδ. εκ. 12-84, 

1 Νον [Απ4] Τϑαν ἃ ταϑ [ῃ9 βοῃ οὗἨ ἰμαῦ [{}18] ΕἸΡΒγδαιὶίθ οὗ Βοι]θῃο-“υὐδῇ, 
ΜΉ 056 ΠΒΙῚΘ ἯΆ8 «6880; δπἀ Πα Πα οἱρὰ(ιῃῦ ΒΟη8; δηα (89 τηδῃ Ῥϑηΐ ΒΙΠΟΩΡ' ΤΏΘ ἢ [ὉΓ 
8 ο]α τγδη ἴῃ {π6 ἀδγβ οὗ 84] [86 τηδὴ ἴῃ (ῃ6 ἀδγ8 οὗἩ 58] ψγδ8 ο1]4, δανδηοοά ἴῃ 

18 γε819].)} Απὰ {Π6 ἰπγοθ δ᾽ ἀθϑὶ βοῃβ οὗ “96880 νοῦ απά 10] ον [με [0]] ον 66] 
Ὁ] ἴο [6 Ὀαι{16: δηἀ [ῃ6 πϑῖη68 οὗ δὶ8 ὑγ06 ΒΟῺ8 ἰμδὺ σποηῦ ἰὼ [1η6 Ὀα16 τ ΓΘ 

14 ἘΠΙῚ4Ὁ, [86 Βγβίςθοση, δα ποχὶ υηΐο δἷπὶ ΑὈϊηδάδῃ, δῃὰ {πὸ ἰἰνὰ Βα. Απά 
106 Ῥανίὰ ναβ ἴμ6 γουηῃρεβί; δπά (86 (ῃτθο οἱ οδϑὶ 0] οσοα ὅδ}. Βυΐ ([Απὰα] Ἰανίὰ 
16 πρηΐ δπὰ σοϊυσγηθα ἔγοπλ ὅδ] ἴο ἔθϑα ἢ18 1 ΠΥ 8 βΒῆθορ δἱ Βοίμ)θῆθμι. ἃ 89 
11 ῬΒΙΠΙΒΕπθ ΟΥΘΥ ΠΘΆΡ ΤΔΟΓΌΪ Πρ 8η4 ΘΥΘΠΪηρ, δηα ργοβοηϊθα Ὠ1 1861} (ΟγΥ ἀδγα. Απὰ 

“6886 5414 υπίο ΠανΙα ΒΪ8 βΒοη, Τ ΚΘ ΠΟῪ [ὉΓ (ΠΥ Ὀγοίμσθη δὴ Θρθ δὰ οἵ (μΪ8 ρασομθα 
ΟΥ̓, Ὁ [Π686 ἔθη Ἰοᾶνοδ, δηα τὰμ [ΟΔΥΤῪ ἰδμθηὶ αὐ ΐο}γ} (0 [Π6 ἐϑιὰρ ἰο ἐμγ Ὀγϑίμ- 

3 ΓΥ͂οσ, 4. ΟΠ α]ά. (τϑαηἀοταίαπαϊης ἐπα ἩδΌ., Ὀυὺ βοσνίηρ ὑο ΘΕ ΔΌ] ἢ (ἢΠ6 ἰαχὺ) “ ἃ ἸΏ8Δ} ἔγοϊη Ὀϑένοθῃ ἤθτη," 
Βγτ. “ κίαη!." Τὴῃο κα. οὐ ΟΌΒΊΥ ΓΘΏΘΓΗ “ ΒΡΌΓΣΙΟΙΒ,᾽" ἐπδὺ 16, δΔοοοταΐης ἴ0 ὀχρίδηδίίοηϑ βυχροϑίθα ἐπ Ῥοο]οβ 
Βγπορδίβ, “ γίαπι," Ὠθοδῖιδθ κ᾽ θη 8 γοτο Ἰοοῖϊκθα Οἵ Η.5 ἀοβρί βίης [ὴ6 Ἰανγδ ΟὗὨ τηδστίημϑ, ὑόγῃ οὐ υποθγίϑίῃ ζδίθϑγη, 
ΒθησΘ οαἰϊοά “ΒΟΏ5 οὗ ἰδθ Θεσί." Τὴ6 σοραοσίης “ κίαλι," “ΤΟΙ ΚΗ τρδσι," πὸ οὴ0 αἰδηρουίμοα δηοὴκ (3) 

ΤΟΙ," ΟΥἩ “Δ Τῆ8η οὗ ΒΟ28 (Ὠ3)" --ΤὰἜβ7 
τ 

8 ΤΥ. Δ. [πὶ {859 ΗἨδΘΌ. Βίπᾳ., Ὀπέ δοοοσάϊηρ ἕο 411] (ἢὯ9 διηοίϊοηῤ ΥΗ͂Ξ, ΡΊη.--Τὰ.] 
4 (Υ̓ογ. Ἴ. Τυλύογα!ν “ δαπλ6,᾽" ἴγοσ ἔπ βαϑη πα οἵὨ ἰὴ τχϑίδὶ, Αᾳ., ΤΉ., φλὸξ δόρατος.--ΤᾺ] 

Ε.ΨαΣ. 8, 1| ΒοΘ 8 ὈδιοΓ ἰ0 ΘΧΡΙΘΒΒ ἰῃ (06 ἰχαηδἰδιίου ἐδ 6 αἰδιπμοίί οι) ὈΘΕΤΤΘΘΏ “ΓΙΑ " (ΠΣ) Νὰ νδέ }) 
. ἐ χὰσι ἰων “Ἰ- 11 

δεὰ “ ΤΔῊ κα (3. -Τὰ 

4 (Υ͂ον. 8, βορὶ. ττίθα ὈΔΩ͂ϊν “ ἨΘΌγοΟΥΒ," δηὰ οτγηϊέα Ατί. θοΐοσο κ ῬΏΠἰβϑεηο. “ ΤῊΘ ῬΏΓΩ96 “ἰῃο ΡΠ] πη ὁ 15 
οομοοίγοα ἔσγοτῃ ἰῃο δϑἰδῃά-ροίπιὶ οἵ ἰπ9 ον δ Ὡδγγαῖοσ " (7 611}.}.-. ΤῈ.] 

ΤΤἊΤΟτ, 12, ΤῊΐΒ ποσὰ (ΣῊ) 5 δγδιωσωδιίοα! νυ ̓τα ρσϑοιο80}]6; [ὁ πο ἀουδὺ ὈΘΙ σΏ 58 ἰο {δ οτίίπδὶι ἰοχί, Ὀϑίης 

[89 Βοάροίοτ᾽Β γϑίϑσϑῃοθ ἐο ἔμ ἘΣΡΟΡΌΙΩΚ πασγϑίίγο, οἢ. χνΐ., δηὰ ἰῃ ογᾶον ἰο πα σαὲθ ἐπ|8 τϑύρογϑησο ἴῃ 09 ἰσϑηϑ- 
}] Γ᾿ ἰορα οὗὨ “ ἐπεὶ." [0 ἰΒ5 τοίαἰποά ἰῃ ΟΠ 6]α., γα κ., αΥϑοὶς (οὗτος, ἹΠΙΡΟΒΒΙΕΥΝ 

2.31 ἰῃ ἐηο αὶ. Βορὶ,, 800 Εγά- 

δ.Ψνοτν, 12, ΤῊ οογγϑοίθα σχγϑαάϊηρς 5 δΔἀορ σα (ἔγοτῃ ἢ 9 ΕΥ̓́ΤΙΚΟΣ αἷἶδὸ ὉΥ͂ Μδῦσοσ, ΤὨϑοΐθα, 76} παῦβοη, δη ὉΥ 
᾿ , . ὉΓ οἰὰ δῃηᾶ οὗ ἃ Ετϑαὶ ΒΙΏΟΩΚ ΘῈ ᾽" (ΔῈ Ὀθίηρ ἸΚΘἢ 

ΔΠΡΠΟΔΗΥ͂ ΠΣ Ὁ 32 νιμ53.. υῆΐίσῃ, ἈΟΎΘΥΟΣ, ἰ8 ἢαγαϊν ἀοίύδηβι ΌὉΪ9θ. Τῆο ἱηγθγδίοι οὔ Επᾳ. Α. Υ͂. ἰπ Ὡοξ Δ] οὐσδῦϊα. 
8 : 

80 ἴῃ Ταϊτησά, μα ἀαυ  οὴ Ὡς 1, ἐπ ὀοχρίδηβέίοῃ ἐπ: “Ὧθ πτϑοῃΐ ἰοσίῃ τί ἢ ἐπθ ΔΥΤΩΥ, δὰ γϑὴς ἰπ τ [ἢ ἐπ δγην, δπὰ 
ΠῚ ἀρεν ἴπ 10} ΔΥΤΩΥ͂ ᾽" ΠΡΡΡΑΟΣ γΓομᾶθγα: "ἢ6 ᾿ι6α 8 τοϊΐυ 9). ΤΏ656 δἰζοτῃρίδ 411 ἀο γνἱοϊθηοθ ἴο ἐμθ ἰοχὶ, 

πιο ἰὰ 118 Ῥγοϑϑῃϊ ἴόστῃ γἱ᾽θ] 8 πὸ χοοὰ βθηϑ0, Ὀὰς Ὀϑοοσηθα ἡδίυσχαὶ δὰ ΘΟΘΥ ΝΏΘΩ γλῸ δβυροίταθ Ὠ)) ΟΣ 
“τ 

δὴ ἰπδοχίίου οὗ 121 ὉΥ οἸοσίοδ] ΘΓΤΟΥ, ῬΟΒΒΙΌΪΥ ἔσοιω [9 70] ον; οἴδ8θ. Αἱ (8:6 βδσὴθ ἐΐσαϑ [15 ποθ Ραγα- 

χὰ ἰδ τααυϊθᾶ ὈῪ αταιητηοίϊοαὶ Πϑσβῆηθ88. ἀπο ἰο ἔπ6 οοπηθοίίοῃ τ ἢ ἐμο Βοάδοίος θθρδ Ρ πίξ οἷ, χυί, 

Ὁ {ΥἧὟὠὡὉγ. 1δ. ϑοπλο Μ|58. αν ὈΡῸ ἱποίοδὰ οὗ ὈΡΌ, διὰ οἱὸ ἱηδϑοσί Ὁ Ὀϑθίοσο “" Βοιθδοση."-- 8.) 

18 



223 ΤΠῈ ΕἸΒΒΤ ΡΟΟΙ ΟΕ ΒΑΜΌΕΙ, 

18 τοῦ; ἀπά [8680 ἴδῃ οἤθοθοβ [ρίθοαθ οὗἨ Ἵἤθθϑθ] ὑπΐο (86 σαρίδίπ οὗ ἐπον 
ἐπουβαπά, δῃα ἰοοκ δοῦν ΠΥ Ὀγοίβγεη ἴλγο, ἀπ ἰαΐζο ἐμοὶν ρίθάσψο [πὰ Ὀτίηρ 8 

19 ἰοϊκοι"᾽ ἔτομι ἐβθι}. Νον [Δα] 858} δηά {Π6Υ δῃά 41} (89 τηϑῃ οὗ 1βγαϑὶ τοογο 
20 1ῃ {86 νδ]]ον οὗ ΕἸδῃ [οὔ (6 Τ᾽ ΓΘΌΙΩΓ81, συ πρ πὶ [86 ῬΒΙ]Πδιηθθ. Απὰ Πανὶά 

ΤΌΒΘ ἋΡ ΘΑΓΪΥ͂ ἰπ {86 ταογῃΐηρ, δηά ἰοἷν [6 ΒΏΘΟΡ τὶ 8. θθροσ, δῃὰ ἰοοῖζ, δῃὰ ποηί, 
85 «90.588 δα οοπητηδηαοά Ὠΐπ), δηα ἢΘ [οπ|. ἢ6] σϑτηο ἴο ὑμ9 ὕγϑῆοι [τ ρΌΏ- ΓΑ ρδγ)} 
85 [404] [86 Ὠοδὺ νγὰ8 ἱπᾷ ον 6 ἰο ὑπο ρμι δπὰ [πϑ. ὑΠ6}] βϑιουϊθοά ἴοὸσ {6 θαΐ- 

21 11.. Εὸν [Δπ4] τρί μη 186 ῬΒΠ]βιϊπ68 Βα [οπι. 84] ρυΐ (16 θδι116 ἱπ ΔΥΓΑΥ 
22 ἈΤΤΩΥ͂ δρδίηϑῦ ΒΓΙΩΥ͂ [ΠἸπ6 ἀρδίηβ 11η6]1. ἀπᾶ αν 16 δ Ηἷβ σαττίαρο [Ὀασσασο] 

ἴῃ. η6 Βδηᾶ οὗ [86 ΚοΟρΟΣ οὗ [6 σαΥταρο [ 7, δπὰ σϑῃ ἰεΐο [86 ἈΣΊΩΥ [τα], 
28 δῃηά ο8Π|6 8ηα βαϊυἱδὰ [9κοα δον (6 πο Ἄγα οὐ] 15 Ὀγοίῃγοη. Απά 88 δα ἰδιῖκοὶ 

ψῖτ θαι, 6 8014, ἵμόγθ σᾶπηθ ὉΡ {86 ὑπ ΤΙ Ρίσα, [0 ῬΒΠΠβυϊπο οὐὗὁἨ Οδίμ, Ου]ϊδιὴ 
ὉΥ πδηι6 [Ὁ] (ἢ [π6 ΡΒ] ἰβύϊη6 ΟΥ̓ παπι6, οἵ Οὐδ μ᾽], ουῦ οὗ (86 δτταΐθβ [1}!ᾺΓῸΓΟπ 1{|0 
ΤῺ Κ5}17] οὗἩ {6 ΡΒ] δι πμο5, δα Θ δΔοοοης ἴο {86 δθ6 ψοσγβ; δῃὰ αν 

24 Βεοατὰ ἴἤθα. Αηά 8]}] {π τηϑῃ οἵ ἴβγαοὶ, υίθα ὑῃΠ60 7 Β6Ὺ [86 τηδη, 86 ἴγοπι δίμῃ, 
25 διῃὰ Μ6 70 ΒοῸ δἴγα! ἃ, Απά {89 τηϑῃ οὗ ἴβγδϑὶ βαα, Ηδνθ γὸ βϑϑὴ (18 τωδῃ {μδὶ 18 

οοΠ16 ρ ἢ Βυγοὶγ [[0Γ] ἴο ἀφεν [8γ86] 18 ἢ6 οοίὴθ ὕρ; 8δμά ἰΐ 888}} Ὀ6 ἐμαί 86 πῖδῃ 
ψ0 ΚΙ ΠΟΙ ἢ Ὠλ, (86 κίηρ ΜΠ ΘηγΙ ἢ δ δῖτα πΠῈ ἢ τἱοθο8, δηαὰ ψ1}} ρῖνα ἰπὶ 

260 18 ἀδυρμύοσ, δηα τη δ ]κθ ἮΝ ΔΓ Βοτ᾿ 8 μοιι86 ἔγϑο ἴῃ Ι. Απὰ ανιὰ Θ ἴο 186 
θη ἰδεῖ βἰοοὰ ὈΥ͂ ἶπλ, βαγίηρ, Ἦ μαῦ 88.841} θ6 ἄοῃϑθ ἴο [89 τηδὴ {μαὶ [116 818 
ῬὨΠΠδΐηο, δη ἐδ κοίῃ αΥΑΥ {0 ΓΟΡΣΟΘΟΣ ἴγοια [βγβ6] Ὁ Ὁ. γῃο ἷἰ8 [158 ὑποίγουπι- 

21 οἰβοὰ ῬΒὶ]Πβεπο, ἐμὲ ἢ6 βῃου]ὰ ἀβίΥ ἐδ δυταΐθθ [ΓΔ 8] οὗ ἔμ ἰνίης αοά ἢ Απά 
[86 ΡΘ00]6 δηβνογοά Ηΐπι αἰζοῦ 0}}18 ΤΆ ΠηΘΓ, βαυίηρ, ὅῸ 54]} 10 θῸὸ ἄοῃθ ἴο {86 τρδῃ 

28 ἰμαὲ ΚΙΠοἢ Ὠἷπι. Απα ΕἸ1ΔΌ, 815 δ] ἀϑϑὲ Ὀγοίμοσ, μθαγὰ ἤθη ἢ6 ϑρ8ῖκθ υἱπΐο (δ6 
τηθῃ, 8πα ΕΠ14 08 ΔΏΡΟΥ ῈΒ Κὶπα]οα ἀραϊηϑί ΤΠ λαν ἃ, δηὰ μ6 βαιά, ΤΥ σδιμοοῖ ἔμουῦ 
ἄονη ΕΠ ον δηᾶ τι νι οτὰ ᾿δβί ἴδου ἸοΗ, [Π086 6 ΒΏ66ρ 1ῃ {80 ἩὙΠΑΟΓΩΘΘΘ [ 
Ἰζηοῦ (ΠΥ ῥγὶάθ δηά ἴ86 παιιρ.ΐηο88 οὗἨ (]ὴ6 μοατί; [0 ὑπο αὐ οοσὴθ ἄονσπι ἐμαὶ 

29 ἰδοὺ πηὶρ ἰοδὺ 800 [86 Ὀδί19 (ἴῸΓ ἰο βοὸ [π6 θδιι196 δτὲ μοι οομθ ἀοτ). Απά 
Βανίὰ 8414, δὲ ἴδνο 1 πον ἀοποῦ [8 ἴμογοὸ ποὺ 8. οϑυβο [48 1ὑ ποῖ 6 ποτὰ 

80 πιογοῖν 7} Απά ἢθ ζυγηθα ἔτγοπι πἷπὶ ἰοναγαὰ ΔΠοίΒοσ, δηᾶ βραῖζο δήοσ {{π βδ1ηθ 
81 ΙΏΔΠΏΘΓ; 8π4 {86 Ρ6ΟΡ]6 δηβινεγοα δϊπὶ δρδίη αἷνον (86 ΌΓΙΘΓΙ Τϑῆπου. πὰ σπβοῃ 

ἴοπι. τ Ὦ6η} (86 νοτὰβ ψοσο μεαγὰ σοὶ [αν ἃ βραῖκο, [π8. δῃα} {μι 6} τομοαγβοὰ 
ἕλδηι Ὀοΐογο ὅδ] ; δηα δ βοῃΐ [0 ἢϊη, 

82 Αμπᾶ αν εδἰά ἰο βαυϊ, 1.6ὑ πὸ τηδὰβ μοαγί 411] Ὀϑοδυβο οὗ δΐπι; {ΠΥ βεσνδηὶ 
88 ν1}} ρὸ δηὰ ρδὺ σι ὑμὲ8 ῬΒΙ]ΠἸΒ 6. Απά Και] βαϊὰ ἰο ᾿)αυὶ, Τῇου δζὶ ποί 80]9 

ἴο ρὸ αραϊηβί {Π18 ῬὮ1]Ἰβἴπὸ ἰο ρΐ τι Ὠ]πι, ἴον ἰδοὺ δὶ Ὀαὰΐ 6 γουϊῃ, δπὰ 6 ἃ 
84 τηδὴ οὗἉἨ ΜᾺΓ ἔτοια ἢἷ8 γου ἢ. Απάᾶ αν βαϊὰ υὑπίο ὅδ], ΤΥ βογυδηΐ ἱαρί 8 
ἔα Βμ Υ᾽ Β ΒΏΘΘρ, 8δη4 1ῃόγὸ οδιῃδ 8 [{{6] Ἰοη δηὰ 8 [{}6] Ὀθαν, Ὁ δῃὰ ἴοοὸῖκ 8 ἰδ 

835 ουἱ οὔτδ6 δοοῖς : ΑΠα1 ποηΐ δαἴον δίῃ δηα βοΐ ἷπὶ δπα ἀο]  νοροὰ 1ὲ ουαἱ οὗἉ δΪ3 
του ἢ ; δηα ψΏΘῺ Ὧἢθ6 ΔΓΟΒΘ δρδίηδί τη6, 1 οδυρῃῦ Ὠΐωλ ὈΥ 8 θεασά," δῃα βυλοῖθ Ἀ1π) 

86 δηά ε]ον ἢΐω. ΤῊΥ βογνδηΐ βίον θοίδ {86 Ἰοη δηα (86 Ὀ6ΑΓ; δηὰ {818 πποϊγοῦπι- 
εοἰβοά ῬΑ ]Ἰδύϊηθ 8}4}1} θ6 88 οὔθ οὗ ἴδοηι, 3" βοοίηρ μΒ6 μαίἢ! ἀοβοϑα {86 δυιηΐθβ [γβ8}Ἐ(8] 

π [νει 18, Ῥτορουῦῖν “ἰηϊοῖς ουτάα."--Τὰ.] 
: Β νον. οὐ ΤΣ . σύμμιξιν (ἰμ ότοοι!Γ56), θγση. μεσφοφορίαν (ρ6.}, ΤΉ. ὁ ἐὰν χρήζονσι, ΟμΔ] ἃ. “Ποῖ τοὶ Άσο," β.τ. 

ΤΘΗΒΑρΡΟ ’᾿-- ΤῈ. 
12 ἵνον. 19. ΟΥ, ΣΧ (15 Ὀ6 ἃ ρασί οὗ 96656᾽5 Βρϑϑοῖ, "δϑ;" δο Εζάτηδῃη.--Τ.] 

16 [ὕσ. 20. ΤῈ Ασγὶ. ἰ8 ἰο Ὀ6 οσζοἱ θὰ Ὀδίογο μεν", οἰπογνσίδθ ΠῚ » δέε., τοῦυδὲ Ὀ6 ἐῃο Ασσαδ. δοσ ἘΝ, 
ἀρ, 8 δα. ὦ» : 

ἬΠΙΟΝ κἶτοβ δὴ ὈΠΉΔΙΌΣΑΙ Β01|86, δα ὈΣΘΑΙ͂Β ἐδ 6 οΘομηϑοξίοι τὶ 3}).7).--Τκ.] 
δ φο : 

18 [78 γ. 22. ΤΊνο ΗΘΌ. 18 τότ Πἰνοἱυ : “ρα Π]9 θαρζαβο ὕγοπι μίγη ἀροῖ {π6 μαμὰ," εἔε.--Τὰ.ἢ 
16 ΨΥ. 23, 80 πο ΗδΦΌ. γϑαιΐγοα ΤῊΘ σΠδΠΊΡ Ομ Β ὩΔΙΩ9 ὙΔ5 “ ΘΟ] ]ατἢ ἐὴ9 ῬὨἢ5ι1η6."--Ταὰ.] 
ἘΣ ΓΝ Υ, 23. Οη ἢΠῸ οί Ὁ δηὰ Οοτὶ βοο Εταπιδηῃ, Εἰχροβί(ου.--- Τὰ. 
18 [γὼσ. 95. ΤῊΘ ὑπυδβιαὶ Ηἰρῆ. όγπῃ (οπιἐββίοη οἵ δ ίγθαᾳ) 15 Ῥϑσῇδρδ ἔγοζῃ δδείτυ δου ἴο [δ 9 ρῥγϑοοάϊηρ ποτὰ, 

ἐπ ἀοι δϑα Νὰ ἀορτγοαδίης ἢ ρῥχοϊοηΐα δ» ]]αὈἷ6. γα αν ἕοεγα [ἢ 1 βθμι. χὶν. 22... Τὰ.] 
19 ΓΚ ον. 29, θ0 4180 Ετατηδηη, ΡΠ ΠῚ πον, δ8ιδ. ΟΌπι., διὰ (πὸ δηοϊθηὶ ΥΒΒ.---Τὰ] 
80 [7 σ. 84. Οὐ ἰδο Ασί. δηὰ ΤᾺΝ 800 ἐδ Ἐχροϑβιἰίοῃ. ΜϑΌΓΟΣ Ῥγοροδϑθ ἴο σϑῃάθν ὮΝ “ πὶ," δαυΐναϊοοΐ ἰο 

“δηά," Β8ὸ ΕΊτηοΗ δηα ΦΌηΙπε ἴῃ 2 Κίηρα νἱ. δ ΤΑ} 
1 [νογ. 34, Το ΣἼ] ον Σ᾽ 15. ἃ γϑυιαυῖςβθ!θ ἱπβίαμοο οὕ 8 ρογροίιδύθα οἰϑχίοαδαὶ θστοσ. Νοσεὶ δι ὰ ἢ Βοβεὶ 

βἰαῖο ἐμπδῖ 4}} ΜΈ. δη ἃ οασῖν Ἐαά, τοδὰ ΤΣ; Ὀπὲ ἐμ6 Ἑὰ. οὗἩἨ Αἰδίαϑ Π65 γοϊαϊπϑοὰ {ἢ 9 ΘΥσο; θοῦ ἕοστω πἢ οὶ ἰδ οοΥ- 
τοοϊδα Ὧν βοὴ οὐῆϑσ ϑαάϊΐ οῦβ (88 δ Π) ΤΕ: 

8. [Ψογ. 836. 8ορῖ. "χοῦ," οἶῇμοσ ΝΒ8. δβ Η οὐ.--Τα.] 
8 νος. 86. Βορί. ἤϑτγθ ἰπϑογίβ: “ δῇ 8}} 1 οἱ βο δοὰ διε Ὠΐτω, διὰ ἐδῖζο ΘἸΤΑΥ ἰο- δ [δ 6 ΓΟΡΓοδοῦ Ότα [δγϑοὶ Τ᾽ 

80 Ὡθασὶν (δ9 γυϊμ.--αἢ ἰῃδογίίοη ἤγογῃ γοσ. 26.--]Τ1Ὲὰ.] 
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87 οὔ (Βο Ἰἰνίην αοἄ. Ῥανὶά βαϊὰ τσρόσθονοῦ [Απὰ Πανὶ 8614], ΤῊ Τοτὰ [ϑοβονδὴ] 
ἐδαι ἀο] νογϑὰ τὴ ουΐϊ οὗ [πὸ ΡῈ Κ ἘΠλρο οὔ 180 Ἰοῃ δηᾷ ουῦ οὗ ὑπο ρδν [Π8Π4] οὗ 
{86 θθδγ, Β6 111 ἀ δ! γον πιὸ ουὲ οὗ {89 Βαῃά οὗ [86 ῬΒΠΙΒη6. Απα ὅ8] βαί ἃ απο 

88 Τανὶὰ, 60, δὰ (89 1,οτὰ [96 Βονδ}}} 065 πὶ [μ66. Απα ὅδ] δσιοὰ Ῥανὰ 1} 
ἷϑ δγπῖον [ο]οι μοα Τλανία τὶς 818 τα ΠΠΑΓΥ ἀΓ668], δηά Β6 [οπι. 86] Ραΐ δὴ ΒΟΙ πιο 
ΟΥ̓ Ὀγαβ8 [φορρ6 1} ἀροῦ μιἷβ 684, 8180 μβ [84] δυπηϑὰ [ο]οί 64} ἰπὶ ψῖῸ ἃ οοαὶ οὗ 

89 πιϑ]} [οοτβοὶοὶ οὗ εοβ]98]. Απὰ Ῥανία ρίγάθα .ἷ8 βογὰ ἀροῦ ΒΒ Δγπιοῦ [ἀγ688] ἀηὰ 
Β6 [οπι|. ἢ6] ἀβϑαγθα Ἶ (0 ρῸ, [0Υ ΒΘ δὰ ποῖ ργονϑά 1. Απὰ θανία βαϊα υπίο ὅδυ!, 

401 σδηηοί ρὸ σία [12] 8686, ἔογ 1 βανθ ποὲ ργονϑᾶ ἴθι. Αμπάὰ θενὰ ρυΐ (μθπὶ 
οὐ ΐπι. Απά διο ἴοοϊκ 85 βίαβ᾽ ἴῃ ἷθ δηά, δηἀ οἰοθο Εἶτ νο βιλοοί βίοπμοθ ουἱϊ 
οὔ δα τοοῖ, δηά ραΐ μθαι ἰπ [1π|0] 6 [{86] ϑθθρμογὰ Β Ὀδρ᾿ το 6 μά, Ἔνϑὰ 
[πδπι9]γ0] ἰῃ [1010] ἃ [186] βοτῖρ ;9. δηὰ ᾿ἷβ β᾽ηρ 8 ἴῃ 88 βδπά, δῃαὰ ΒΘ ἀγθν ἤθὰγ 
ἴο ἰδ9 ῬΒΠ]1601π6. 

41 Απὰ δι μο ῬΕ]ἰϑη6 σαΘ Οἡ 8παἃ ΟἀΥΘῊῪ ὩΘΔΡ [086 ῬΒ:]ἰδίϊηθ ἀγον ὨΘΒΓΟΣ δηά 
42 ὨΘΑΓΘΓ] υηΐο Πανία, δηά {8 τηδη ὑπαὺ ὈδΓΘ [6 Βμ 1614 τυϑηξ Ὀϑΐογο ἃἷπ. Απά πβθη 

[οηι. ἢ 68] {86 ῬὨ1]ϑι1η6 ἸοοκΚοάᾶ δρουέ [οπι. δου] δηὰ βὰν Πᾶν, [ἐπϑ. δη 4] ἢ6 
ἀἰθάδιησθα ἢἶπι, ἴὉΓ 6 ν88 διιὶ [οπι. θὰ} 8. γου! ἢ δηὰ τυσαγ δηὰ οὗ 8 ἴδ] γ οουηίο- 

48 Ὡδηοο. ἢ Απά {μ0 ΡΒ: Ἰβεηο βαϊὰ απΐο θανα, Ατὰ 1 4 ἄορ, ὑμᾶὺ ὑπο οοτηθϑὺ ἴὸ 
44 τὴηὸ ψῖ ἢ βίανο Απηά (δ ῬἈΙ]Πθ0π6 οὐγϑοα Πλαν!α ὈΥ ἷβΒ γοάβ. Απάὰ ἐδπὸ ῬΒ1118- 

[(ἴὴ6 4814 ἰο Παν!α, Οὐπιθ ἴο πιθ, δῃᾷ 1 ν}}} χῖνο [ἢ γ ἤθϑὰ υπίο [10] [μ6 ἴθ νν]9 οὗ 
45 1τἈΠ6 ΔἷΓ δηὰ ἰο (80 Ὀδδδβίβ οὐ ἐμ Π6]4.3 Τμθη βαϊὰ Πανὶ ὰ [Απὰ Πανὶ 564} ἴο [16 

ῬΒΠΠ]Βηο, Του οοπχοδύ ἕο τὴϑ τι ἃ [οπ|. 8] Βυογὰ δηὰ χὰ 8. [ὁπ|. ἜΡΩΣ δὰ 
ΜΠ 8 [ὁηι. 8] βὰ161ἃ [8 ν06]1η], θα 1 οοπλο ἴο 866 ἴῃ [89 πδηλθ οὗ ὑμ86 1,ογὰ [76 8ο- 
υ8}}} οὗ δοπίβ, ἰδ αοα οὗ (6 δύιωῖθβ [γ8 8] οὗ ἴδγϑοὶ, σβοα ποὺ δ αδὶ ἀοῇῆρα, 

46 Τ ΙΒ ἀΑΥ ν1}} (0 1ωογτὰ [ΨΦ6 πον} ἀο γον [ἢ 66 ἰπΐο ΤΥ Βαπά, δπα 1 γὙ1}1 βιιϊία [ἢ 66 
δΔηα ΔΚ ἐμ1π6 Βοδα ἴγουι ἴῃ 66, δῃᾷ 1 Μ1}1 γὶνο {89 ΘΓ ββοθΣ οὗὁὨ (86 Βοβί [ΆΣᾺγ 
οὔ τ89 ῬΒΠΠΠἸβυηο8 (8 ΑΥ̓͂ απίο [0] ἐμ6 ἔονἶβ οὗ [80 δἷγ δῃὰ ἰο (06 ψ|11ἃ Ὀϑαβίβ ὁ 
189 ϑασίμ, ὑμδὺ [854] 811 18:9 θαυ! ΠΔῪ [8841] Κπον μα {Π6γ0 ἰΒ 8 οα ἴπ [βγϑ6] 

41] [15γ86] μδίἢ ὁ (ἀοά]. Απά 8]] {818 δββϑι Ὁ} 7 884}} ποῦν ὑπαὶ {86 1οτὰ [Φοδονδ] 
βδυϑί ποὺ ψ|Γ ΒΟΤα δηα ΒρΡΘΔΓ; [Ὁ 186 ὈΔ0016 18 (86 1μοτὰ 5 [δϑθονδῃ᾽ Β], δῃαὰ ἢθ 

48 ψ1}1 χῖνο γοῦ ᾿οἴο οὔῦ βαπᾶάβ. Απαδ 1 ὀδιιθ ἴο ρϑβθ, σῇ {π6 ΡΠ] ἄγοθο δηὰ 
οϑθ6 [61] δη ἃ ἀγονν ΠΡ ἴο τηϑοῦ Ὠανυϊᾶ, ἐμαὶ αν μαβίθα δηα σϑὴ ἰοπαγάὰ 1ῃ9 

49 ΔΓΙΩΥ͂ [11Π6] ἴο τηϑοῦ {86 ΡηΠΙβμθ. Απὰ Ὠανὶὰ ρυὶ ἷ5 Βαμα ἴῃ [1η00] δὶβ Ὀδρ, - 
Δηα ἰοοῖς ἔθ Π66 8 βίοῃο, δῃηὰ β]δηρ 10, Δηα βπχοΐθ ἰδ ΡΒ] βύληθ ἰπ Ὠ18 ΤὈΓΘΒΟΔΩ͂, 8Δἢ.} 

Ψ Γ,οσ. 81. ΤΉ. “τηουίῃ." ΤΠ πογὰ “ Πδηὰ ᾽ δῃου]α Ὀδ6 τοίαἰ θά, ἴῃ ἐἢ 9 ΔΘΏΝΟ οὗ “ρόοῖγοσ."-- ΤᾺ. 
5 ἴγογ. 31. ΤΌΘ ὑηδροοορ. [τηρΐ΄ δοσηϑίγλθα ΟΟΟΌΣΒ ἰῃ Ορίδιγθ ΒΘΏ86, 88 ἰῃ 1 Βασω. {1}. 11, ΓΦ »᾽.--Τα 

3 ΓΡοτ. 838. [πϑἰοδὰ οἵ »ᾺΡ βοῖηθ ΜΙΗ͂Β, δῃ ἃ οἀὰ. βανὸ 9», 313.-- Τ Ὁ.) 
5 [Υὸγσ. 9. Βορὺ. ἐκοπίασε, “Ἰαδογοὰ ἰπ ξοίηῃς, τοὶ πὰ ἀ ΠΟΥ," 85 ΠΥ (ΠΥ τοδὰ κἢν, ὙἘΙΟῚ ἴα ποῖ ἃ ὉὍδὰ 

861,36. ϑγτη. αἶνοα ὅσκαζεν, “ Πἰτηροα,᾽ δηὰ 80 οὐδοῦ (δ: οηγτα 8) ατὶς. ΒΒ. ἐχώλαινεν, τ Οἢ ΤΟΘΥ τοργοβϑοὶ ἐδ 9 

ἐοχύποτὰ ος Μ᾽). ΤῈΘ ΨΜαϊκ. Το ὁ Υ8 “ ὈΘαΔῚ " (απ 50 ἘζανΏΔΏ), δηὰ βὅ'γυυ., Αγαῦ., ΟΠ δ] ἃ, “ ἀϊὰ ποὲ τί8." ΤῊΘ 

Ποῦ. ποτὰ Χ ..) ΤΏΟΤΘ ΟΟΣΩΙΔΟΏΪΥ ΓΩΘΔῺ8 “ ἰο ὃὉΘ οομύθαςξ, 1  |κ,᾿" Ὀαὺ ἰῃ ΒΟΙηΘ ο4806 ΟΧΡγϑδϑοδ ἀϑίθσιηἑῃ δι, 

τοβοϊυἰίοῃ, ΤΟΔΕΊΟΚ αῦ ΟὨΘΒ τηἱηὰ ἰοὸ ἃ ἐππρ. ΤῊΠΪΒ ἴῃ Ὠοπί. ἴ. δ Μοδθ8 “ ἀδέρσυτηϊ 65, ἰδκθβ ἴῃ ἤδη." ἴὸ ὀχρί αἱ ἢ 
[86 Ἰαψ, δῃηὰ ἴῃ “2ο5ῃ. χυὶὶ. 12 τ[ῃ 9 Οδηβδη θ8 “ τοβϑοϊγοα δῃὰ οὐσία οἱ ἐϊιϑὶγ σοϑοϊ αὐϊοη" ἴὸ αὐγ61} ἰὴ ἔπμο ἰδηά. 
Ηετο ἢανί ἃ γϑϑοῖνοβ, υπάογίαιςθϑ ἰο τα} }ς ἰἢ δύίοοσ, δεοαιδε ἢ ἢδΔά ποῖ τί οὰ ἐξ; ἢ Πὸ δα ἐγίοα ἰδ Ὀοΐοσγο, ἢθ που]ὰ 
ποὺ αγὸ τηϑᾶθ ΒΌσἢ 8 τϑϑοί υἱοῦ, ΤΏῸυΒ ἰη ἴμὸ ΗρσΌῦ. δἴοσω 1ΐθ8 9 οδοῃποθρίΐοῃ οὗ “ σοβοϊ υνἱηρ " τὶ τἴη6 δαὰὐροὰ 
ἰάδδ ᾿γοφαθῃε Υ ἐμαὶ ἔῃ αἰξοτλρὶ ἰ5 τηϑὰο ἴο ἡμάδα ουἂὖςΓΔ (ἢ τοδοϊίοῃ, 80 ὑπαὶ ἴη9 ΕὩρ. “υηάοσίδϊτο, ΑΘΘΟΥ, Ὀορίη, 
βυοοθρά ἴῃ (6. ἰῃ9 υπάοτγίοκίης ἰ5 οαγτίϑα οὔΐ), ζᾳ 1} (σ ἤθη [6 υπαογίδκίηρ 15 ποὺ οὠγτὶϑα οὐ), ΤΆΩΣ Ὡ αἰ ΠῚ - 
οπὲ δοηπηϑοιίίοηθ ὈΓΟΡΘΟΕΙ͂Υ ΓΟΏΘΟΣ ἰδ, 80 8 βἰγλασς ἀοιογγηϊηαιίοη ἐπ οὔθ ουμὰ ἴῃ [η6 ΗθδΌ. δὰ Οπαὶά. ΠΝ, 
ψπϊοἢ 1 πη δας. ΤΑ ΔΒ “ΤΘ50]νγ6 ηοὲ ἰο ἀὁ0 8 ἰίπρ."--ἾῸό τὰν ἔθη τηαἰηίαίη τὴ6 ΗΘΌ. ἰοχὲ δχαϊηϑὺ ἰη9 δορί, 
δοὰ πὸ δ60 ἐπδὲ ἐὴηθ Ομ 8]4., δηὰ ϑυν. ἤδτο ἰπἰγοάυοοα ἰηΐο ὑποὶν ἰγαπβ αὐΐοῃ [ἢ 9 ὀχ ργϑβϑίοι οὗ {16 ἔα] ασο τ] ἢ 18 

Θχρτοδοθὰ ἴῃ ἰῃ6 δσοὨίοχῖ, Δ ἃ ΔΓ ὯὈ6 ἱπνοϊγοα ἴῃ ἐἰδ9 Ηοῦ. ᾿μέν).--ΤᾺ.] 

5 {Υσ. 40. “ ΕἸχίατθ"" 16 ποί ἃ βοοὰ ποζά; Ὀπΐ δοῦλο ζϑηοσζαὶ ἰθσία [8 ἡϑϑϑαὰ ἴον ΗΘὉ. Ὁ, ἸΠκο ἄοστω. σογδλ 

ΟΥ τ. ΤΏ ἀοΌ Ὁ]6 ΔΙῚ ἤΟΓΘ ἰ8 ϑαδρ 0 008: ἀπο δοσοῃα ἴκ οτη οα ὃν ὙΌΪ., δη ἃ ἰταπδϊα θα εἰς σνλλογήν ὉΥ͂ 
βΒορί.; Ὀπὺ ὈΟ(Γ᾿ 8ΓΘ κίνϑῃ ἰπ Οπαϊά. ἀμ Βγτ. Οπθ τδν ὉΘ 8 μ]οβη.--[ἡϑίϑϑα οὔ “ βδιηοοϊῃ βίοι: ϑ," 1,..ὄ Δο Ὀΐϑθα σϑῃ- 
στ " οὗ βίομϑδ," ἑ, 6. "8 Ρΐϑοϑθβ,," δῃηὰ γούΐϑυβ ἴο 186. ᾿ἱν]]. δ Ἐπ}: , 

Ὁ {Ὑοχ. 41. ΤῊ 8 γϑΥ86 18 οὔ ζδα ἰπ Βορί, Ὀὺπ 15 ἢ κοορίῃς υἱνὰ ὑἐμὸ ἐγ ο] 986 οὗ ([Π 9 ὙΠῸ]9 ἀσβοσὶ ρίϊοι.---ἴκ.] 
ὮὉ ΓΥ͂ος. 42. δορί. δηὰ ἃ ἴον ΜΑ͂Ξ. σοδὰ “ουνϑη." --Τακ. 
Ὁ ΓὝΟΥ. 41. Βογὴθ Υ̓ΒΒ, βηὰ ΜΗ͂Β. ἤδγο “ οασίῃ."-- 
Ὁ Γψον. 46. π ἐπ9 ΗδΌ. {π6 ψογὰ ἐπ δίηρ,; σοΡ. Ατῇ. Υἱῖ!}. 8 ἴον οο]ϑοϊίγο ἕἴοσοθ. Τὸ {8186 6] δύϑοη οΟὈΐοοία, 

θιαἱ ἰὴ οΟἸ]Θα γ9 5699 18 ἐπιδατηἰδδὶ Ὁ16 Ὀοΐοσο “2 ΒΗ, δηὰ ἰἐδμοζϑίοτο ὑχοίοσβ 86 ορί. γτοβϊῃρς “ἸὨΥ͂ ΘΟΥΡ99 
“ἘΠ 5 

δαὰ (6 σοΥρ806 οὗ [29 σδγηρ;" γοί ΔΛ. ΤΟΩΥ ἈΘΣΘ ΘΩΒΙ1γ ΤΩ 58 οὗ ΘΟΓΡδ08," 248 Ομαϊά. “μαϊγ!ὰ ἤθβι."- -ΤὉ} 

5 [νογ. 48. ΤΏ δίτωρ!ον ἴοστω οὐ {Π|5 σϑγδὸ ἴῃ ἐἢ 6 Βορέ.: " δηὰ ἐμ ῬὨΠ βἰηθ ἀγοβο, δηὰ νοπὶ ἰο τηϑϑὲ Ὀδνία," 
τ ὯΟΣ 80 ΙῃΟὉ ἐῃ δοοογάδῃοο τΥἱὶ ἢ ἐμ ἴοῃϑ οὗ [ῃ9 παυτδῖυθ ἃ8 6 ζοσο οἰδθοσγαίθ ὀχργϑβϑίοῃ οὗ ἰδ Ἠοῦ. 
φνω Ι ̓Ν 



228 ΤΗΕ ΕἸΒΒΤ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΑΜΌΟΕΙ. 

δ0 {6 βίοῃθ ββῃκ ἱπίο Ηἷθ Όγμθδά, δῃὰ ἢδ 1681] ὑροῃ Ὠΐβ ἴλεο ἰο {Π6 φαυῖ}. βο [414] 
Πᾶνα ργονα θὰ ουοῦ 186 ῬὨ1ϑὲπ6 τ] ἃ [οην. 8] βἰῃρ δῃὰ νι τ ἃ [οηι. 84] βίοῃϑ, 
Δηἀ βπιοΐβ 86 ΡΠ] 8ηα 8]6ν ἢἶη, δὰ [804] ἔμ6 ΓΘ 88 ἢοὸ ϑιυογὰ πὰ {86 Ὠδηά 

δ1 οὗ Ῥεανίά. Ὑμογοίογο [Απὰ] Πανὶ ἃ στα δηὰ βίοοα ὕροὴ ἐμ ῬἈ}ἰβθῃο, δηθὰ ἰους 
ἢ]5 βπυογά, δηα ἀγα 1ὑ οὔὐ οὗὨἉ [6 Βῃοδίῃ ἱδβογοοῖῦῖ, δηα 8]ονν ἴα δπά ουἱ οὔ ἰδ ποδλὰ 
ὑβοσονῃ. Απὰ σβθῃ [οηι. ψὨ6η]} (86 ῬἈ Πϑθλμοθ Βα {μοῖρ ομϑηιρίοη ψ88 ἀθβδα, 

δ2 [1η8. 86} {ΠῸῸ 
Ῥυγβιθα 1.6 

ἢθα, Αμπὰά {Π πιϑῇ οἵ βγϑϑὶ δηὰ οἵ  υἀδῇ δγοβο δηὰ ββοιϊίοα, δπὰ 
ΒΗ μ68 ἀη}} ἰΒοὰ οοτὴθ ἕο [Π6 ν8]]6 0 [τανἰη θ᾽] δῃὰ ἴο {μ6 γαϑῖθ 

οὗ Εκτοῦ. Απὰ {μ8 πουπάοὰ οὗ [86 ῬΒ᾿Πβιη68 ἔΡ}} ἀν ΟΥ̓ [86 ΜΔΥ ἴο ΘΒδδγαΐπι, 
δὃ ονϑὰ [8η4] ἰο [88 ΤᾺΓ 88] δῖ δηὰ ἴο [88 ἴ3Υ 85] Εκτοῦ. Απὰ {ἰδὸ οι ]άγθη οὗ 

1ϑγλ6] τοί γηθα ἴτοιη ομδείηρ δήθ ὑμ6 ῬὨ Πἰβύΐποθ, δθὰ ὑμΠοΥ βροὶ θα {ποὶγ ἐθηΐβ 
δ4 [οϑῖηρ8]. Αμὰ ανίά ἰοοὶς ἴμ6 μοδὰ οἵ (86 ῬἈ}|8 πο, ἀπά Ὀγουρὰῦ ἰδ ἴο φΨογυβαίθι, 

θυΐ [44] Βα ρα ἷθ ΔΥΙΙΟῸΓ [ὉΓΔΡΡΙΏ 98] ἰῃ [1π|0] 8 ὑθηΐ. 

δ. {Ὑ9γ. δ0. ΤῊ5 γϑοδρίἐ]αίοσΎ γόγθθ (ᾳαΐτθ ἰὰ ἰπ 6 ΗθΌ. τηβηηθ:) ἰ5 οταἱ θὰ ἰῃ 8ορῖ.--Τα.) 
85 Ἄγ. δ2, Ετατηδηη δῃὰ οἰοτθ ἰδῖζο ἰὴ ϑϑρὲ. γοδαΐηκ “ Οδίἢ "ἢ (2), ἰπβιϑβὰ οὗ “σανίηθ᾽" (ΝΜ), ἃ ποὶ ἰωω» 

ΤΛΟΓΘΟΥ͂ΟΣ, ΔΒ [ἢ6 τοοτθ ἀἰβοιϊε, του] Φαϑ}}7 
ΤΩ ΔΒ 8 ὈΥΟΡΘΙ ὨΔΙΏΘ, ΔΒ ἃ ΤΟΓΘ ὩΔΙΌΓΑΙ κοὺ- 

᾿ἀδμ ταν 6 οογγϑοῖίος ; γϑὶ τῃ6 Υ̓ΒΆ. βϑυκίδίη ἴῃ. ΗθὉ. τοδαίπκ, τὶς 
βήτα πρὸ ΠῖῸ τὴ ο τοῦν πος ΤΕῚΚ ΟΘΈΤΟΣ ἴο ἀπ5ι0 τὴ πβ γὸν 

βτδρἢ 68) ἀσϑογίριΐοῃ οὗ (9 αἰγθοιςίου οὗ ἴδ 6 τοῦυῖΐ; ἔθ σοηαοσγίπρ: “ἴῃ (Ὧ6 μείο- ᾿ ΣΩΟΙΟΟΥ͂ΟΣ, 88 ἃ ΟἰὐΏΔχ, 
δαραὶ ἴο ἕο! ον, μοῦ Ργϑοθαθ, [ἰ 6 ΤἩΟΣᾺδ: “δῃὰ ἴο Οα(ἢ διὰ ἴο ἙκΣΟΒ."--ΤΑ] γέ, ἵ 

ἘΧΈῈΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΙΟΑΙ, 

Ἄετα. 1-11. Τῆς οαπιρε οὐ ἰδὲ Ῥλιεδιϊπεδ απὰ ἰδ 
Ἰεναοίνεϑ οοτι γοπέζης ὁπ αποίδεγ. Οὐοϊναϊδ᾽ε 
ἀπὸὲ ΟἹ ἴδ: Βοθῃ6 δῃηᾷ ἢἷ8 διτοβδηξ οι] θηρο. ΤῊΘ 
ῬοΟνΟΣ οὗ ἴδ ΡΒ ] δ ηοα τγὰβ ποῖ Ὀχοίζοη {Π6 Ὺ 
χΟΘ6 πὶΐὰ τοποποά δρδίηδὶ Ιβγϑοὶ, δὰ 
ΤΩΔθ δῃοίθοῦ δἰἰοιηρὶ ἴ0 σχθάυοθ ἰμοτὰ ἴο δι 760- 
ἴοῃ. Τὴ ῬΒ1]1βυῖη6 ἈΥΤΩΥ αδϑοπιδίδα αἱ ϑοοοῖ, ΠΟῪ 
ϑἠικοοϊζελ, ΤῊΐδ 16, οτονασ, οῦ [6 ΒΟΟΟΝ (4180 
“811. ἀ Βῃηῃυποίκο) ἴγϑο αοσιαδη [ἰουτίθοι Ἐπρ- 
11} τὰ] 65 βϑουϊιπτοοὶ οὗ Ηοῦτοι οὐ ἴῃ: Βρῦχβ οὗ 
16 πιουηίδίηβ οὗ Φυάδῃ (7 08}. χν. 48), Ὀυΐ (16 
βΒοςοῖ τοαΐ οὗ {π686 τηουῃίαΐπβ ἱη (86 ῥ]αΐη οὗ υ- 
ἄδῃ, δρουΐ ἴοαν ἀἰοσιηδῃ [πἰποίθαῃ ΕὩρ] 58} τα 1168 
βου τη τοδί οὗἁ ΨὉἸ]ΌΒΔΙ μὰ, δηα δρουῦΐϊ ἴσο (θστηϑῃ 
ἰεὐοβηρο .7 τα ]οα βουϊε σοὶ οἵ ΒΘ] θα 
“οθη. χν. 835) ἰὰ δαυ βυΐ (Αοδοῖαν 816) 

ψ ΐο Βοδίπβου, Π., 604 ΓΑτπι. εἀ., Π1., 20, 21] 
ΤΟρΆΓὰδΒ 88 [ἢ βΒδὴθ πὶ ἢ Τ ΣΘΌΣΗ(ἢ- 4116} (να Σ. 2), 
ὙΠ116, δοοοσάϊηρ ἰο Τμοηΐυκ, “ (δο Ἰδοῦ 18 ὑσοῦδ- 
ὯΝ ἴο 9 Ἰοοκοά ἴον ἴῃ 8 Ῥσδῆςὶ οὗ (μαὶ Ὑδαγ, ἴῃ 

δὰγ ϑᾶγ, νιοὶ τὰπθ ὑρ ἰοπαγὰβ Βοῖν. ΝΒ. 
ΑΑχεξαλ,  ἈΛΙΒον (7 οΒῃ. χ. 10) Φοβυδ ρυτεαρὰ [86 
ἔγνο Κίηρα ὙΠῸ πόσο ὑεαϊορίηρ ΟἹ θοῦ, ἔγοπι ΟἹ θ6- 
ΟὨ, ἰμδῇ ἰδ, ἴο ἐμ6 βουϊῃηγγοδῖ, [6 Ῥοαϊιΐοη ἷθ ἴῃ 
θΏΘΓΑΙ ἀοίοτγτηϊηοα ὮΥ {πὶ οὗ ΕῪοθ- ἀατιπνίπι, ἰμ}6 
Ῥτοθοηῦ χυΐῃϑ οὗ δίσπι, ἀρουξ ομο φττη. [ΟῸΓΣ 
Δα ἰ(ῃχοο-ουσίῃθ Επρ.} πὰ }}]6 ποσίμοδδὶ οὗ δδυ- 
μοΐκοῦ, Τῆο τεπαάξζυοιδ οὗ [ἢ ΔΙΤΩΥ͂ ἯΔ8 βΘΟΟΟΉ, 
[80 οαπὴρ γῈὰ8 δἱ ἘΡμοϑαδζωσηῖτα. Οἱ ἴδ πδίασο 
οὗ [86 στουηά, δοοοτάϊΐηρ ἰο ΒοΡίμβου, βοα ΕΒ υύοσ, 
ΧΥῚ. 114 κνα."--τΤ ον. 2. ΤῊΘ Ιδγδο  ΠἸΒᾺ ΔΥΓΙΑΥ͂ 88- 
ΒΟΙΊΪοα δηα δηοδιηροα 1π ἐπθ τὐμράμυυ πόμα 
8 (16 [δ6γϑο] 1ἴθ8 σηυβὲ παγτο στηονϑά ἔτοσῃ ἴΠπ ποτ ἢ- 
οδϑί, (6 Τοσο ἐμ ἢ - δ] 16 τισδὲ Ὀ6 Ρ]δοθὰ ποσίἢ- 
οαϑὶ οὗ ἔμ Ῥμ1]15ιΐπο ρμοκϊου, δὰ σορασα θα 88 ἃ 

ΔΒΒΌΣ.--- οι. 8. ΤΏ ροεϊΐ- 

4Φ [866 Ατέκ. "" Θοοοἢ," κ᾿Αϑοϊκδὴ," “ ἘΡΠοβάλχσηΐσζω," [ἢ 
ϑιυλ τὴ" δὲἰδ.-διοὶ.--Τ π.} 

(8116 “1Π6 πιδὴ οὔ (ἢ τη ἀδὶ,᾽) τυ  ἀ]οζήδη [ο 8.81» 
ἘΞ ὈδολαΒ6 6 δάνσδῃοθθ Ὀθίνγθαῃ [86 {Ὑ00 ἈΣΤΩΪΕΒ 
Υ6ΓΕ. 8, 9) ἴο ἀόεοΐάο {86 πιαίίοσ ΟΥ̓ βἰῃσίο οοσαθαί. 
Μαυτον: “ Ὁ23, ἰηίοσναὶ Ὀοίτθοῃ ῥυσας ἘΡυδα ἢΟΣΘ 
Ὀοίνθα ἔνγο δγιλΐθθ (τὰ μεταίχμια, Εων. Ῥλαπ. ν. 
1285, οῃ σπΐοι [86 ,᾿ ΒΔΥΒ: “(Π0 βρδβοὺ δ6- 
ἔπθθ δυΠθβ ἩΏΘΥΘ βῖηρ]6 οομδαίβ ἴοοῖ ΡΪΔ66), 
π θηοο Ὀ23Γ 98, μα ψὰο ἀφβοί 68 ἃ οοηϊοδὶ ὈΥ͂ 
βἴηρὶο οοραὶ Ὀοΐνοθη {πὸ διταγ Ἰ1η68.5 

Β48. 1866, Ρ. 4.5 Νοὶίμοῦ οὗ [86 δγιηἷθβ ἀδγεβ ἰὸ 
αἰίδοῖκ. ὅδ] δηὰ 1βγϑοὶ ἔδαγοὰ [186 ῬἘ1]1βιῖπο65, 
ἐηδίοδα οὗ ὈγΑν ον δἰἰδοκίηρ ἴ[Π6 ΠΟΓΘαΣΙΔΓΥ͂ ΠΟΙΟΥ͂ 
οὗ 116 ΤΠ ΘΟΟΓΔΟΥ͂ ᾿ῃ το] δῆοθ οὨ ἰμ8 δε]ρ οὗ ἰδθ 
1οστὰ. ΤῊΘ οχρίδηδίίοη 18 ἰουπὰ ἰῃ- 5 ἴα|56 
διττὰς ἰοναγὰβ ἰμ6 Ιογὰ. “Ἴλδ ἰκῖηρ Σθοκοβ 
ΟὨΪΥ τι Βυϊηδῃ ἔδοΐοσβ, δ] ονίησ ἴμδὲ Ὠ6 [88 
ἰοσίοϊ θὰ 4}} οἰαΐι ἰο ΠοὶΡ ἔτοζη αῦονο. Ἦ δαὶ 
ΤΟΠάοΣ ὑπαὶ ἢ18 ῬοΟδῚ ΠΟ Βοϑσηδ ἴο Εἶτα ἴῃ βξεηοσαὶ 
ἀουθία], δὰ ἢ {μη ἐπ ,χύυτν ἘΈΡπα δε εοοὶ 
ΤΑ Κ6Β ὉΒ ΟΟΥΤΑΓΑΒ.---ἰο δῖ ΤΩΟΙΟΙΥ οἢ [86 ἀοίεῃεϊγο." 
(Ε. ΥΥ. Κυυμιδοῖοσ) ὙΤῃὸ ρμἷυ. “ουΐ οἵ [86 
δαπιρδ οὗ ἴη6 ῬΒΣ] 1 ΑΈ1η68᾽᾽ ἀοο8 ποῖ ᾿υδιἶν ἢ5 ἴῃ 
δοοορίίηρ [ἢ6 ΔΌΣ τοηἀοσίηρ οὗ ἴΠ6 ϑορι., 
“οαΐ οὗ ἴμο ταπλδ,᾽ ἴΐ χοίδσβ ἴο (6 ψασὶουβ Ἵϑιῃρ- 
ἀϊνίβίομβ οαἱ οὗ ποῦ ΘΟ] δι} σατλα (οοσιρ. Ἐπ. ὃ 
178 ἀ).---Οαἰδ, οπο οὗ {πΠ6 ἔνο ΡΒ 1ρῖϊη6 σδρΙΑ]- 
εἰτοβ, 859 ποὺ ἀἰβαρροαγοὰ πἰῖπουὶ ἴσο. μοὶ 
Φοβιυδ ἀσείτογοὰ ἰμ ρἰδηὶ σδοθ οὗ (μ6 Ῥπαξῖῆα 
( οβἢ. χὶ. 21 βαᾳ.) ἴῃ {818 σορίου, μθσθ στειηδϊποᾶ 
ΒΟΙῺΘ οὗὁὨ ἔμοπὶ ΟὨ]Υ͂ ἰὰ Θασα, Οδίμ, δηὰ Αδμβάοά 
(τεσ. 22). Οοἰλαι μ᾽ λείσλέ ἴδ ρἰυθῃ ὍΧδογ: εἰς 
οιδὲία απὰ α εραπ. ΤΏ6 ομδηρθ ἴῃ [86 ϑερί. οὗ [86 
Εἷχ ἴο ἤουν 8 ἀμ ἴο {Π:0 ἀφβῖτα ἴο ψῖνϑ Ῥ] δυβὶ Ὁ}}1γ 
ἰο δι ϑοοσηθα ἱποσυθάϊ]6. Αοοοτγάϊηρ ἰὸ ΤὨεοΐυ8 
(αἰ αἰλεῦν. Τιἄπρεν υπὰ Ἡδολίπιαδδε τὰ ἀπ Τβοοί. 
διά. υπὰ ΙΚτὶι,, 1846, ». 117 Βα.) Οο]14}’8 εῖρδι 
ὍᾺ8 9 166} 1 ἸΏΟἢ (Ρατἰεἰδη). 8.66 ἴῃ ΤΆεη. διὰ 
Ἐοὶϊ (Οὐπιπιβ. οὰ ἰμὶβ γθγβθθ) δχδιρ]8β οὗ ᾿ἶκθ 

τ ΕπΆΓΡίδὲ ἔγοτη οἱδδδίο Ὠἰδίοσυ ἰὼ σμδὴ θ᾿ Β “ δα: 

ἐ [Αοοοτζάϊηφς ἴο οπον οδοτηρυϊδείοσβ ἐπθ οὐΐξ να 
οἰχῆθοϑη ἱποῆθδ, δηὰ ἰΠ9 ϑραὴ Ὡΐπθ ἰποῦθδ, ΘΟ 81} 
δε Ἦϊ, [Πογϑίοσϑ, εἶηθ ἔδϑοὶ Ὡΐηθ ἰποῦθα. 8 ΘΟΡΡεῖ- 
ΔΉ οἷς6] ἰ8 ὉΥ θοτηθ οθϑεἰτηαϊδὰ δὲ ἃ 18} οὐὸσξ δῇ οὐ ῃοθ.-- 
Βταΐι ᾽ν δίδ.- Οἱεί. “ Ἡ οἰ δὶ δ ἃ Μοδϑῦσοδ.""- τὔακ.; 
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ΘΙ Ιμ665 ἰπ δηοίοπὶ δπὰ πηοάθσῃ τηοα. ΤῊΘ δἴκ9]ο- 
ἴοηβ οὗ Ῥυεῖὶο ἀπά ϑιϑουπαῖ}]α, πηθἰοποα Ὀγ Ρ] Ων 
(Ν. Η. 7, 16) τεσ ἃ Ῥασὶβ ἵ᾿ποὰ ] 108. 8 
πη. Βογμδπ τηϑαϑῦσο.)] [οἷ] τηθηϊοηθβ 8 μἰδηὶ 
ψο οβτοο ίο Βου]η ἴῃ ἴ.6 γοαρ 1857, γ8ο 88 88 
(1}} 45. ἀοἸδίι ; δῃὰ “(Ὁ ,» 6 ΟὨΐμοθθ αἴδη 
Ἰαίοῖγ 'π Ἐπρ]δηά, γγ88 7 ἰϑϑὶ δ ἵποβοθ Εἰρῃ" (Βιό. 
(πε. Ὅλ [89 ρίδηία οὗ ἐμὸ Β101]9 βοὸ (π6 ἀϊο- 
ἰοπατῖο οὗ πος (Βί θοη), Η (4.), βτασια, 
8ηἀ Εαϊτραῖτη.---ΤῈ.].--- “Ἴ οχα. ὅ-7. (ὙΟ] 160} }8 ἀτπι 
ΔΓΘ ἴπ ἰζοορὶπρ ὙΠῈῺ Εἷα ὈΟΟΙΥ εἷσθ: 1) οορρεῖ- 
λεἰπιεέ; 3) ἀπέρθδενα (ΠΡ, δοοοσάϊΐηρ ἴο 
Ναμτ. χὶ. 9 6ᾳ.; θεῖ, χῖν. 9 ρα.; Εξζεϊς. χχῖχ. 4 
Ξ-- ὅ680816᾽)), ἃ ἈδΙοοα ΟΣ οοσβοΐοί χηδάθ οὗ ονοσ- 
Ἱλρρίης πιϑὶ}]}]ξ[ο ρ]δίθα (φολιδωτόν, Α4. “ εἰδὰ πιὰ 

65, ποὶ οἵ ομδίη στῖηρθ. βΌΓὮ βοδ] Θ-οοσβοὶ οί 
ἜΘΙΟ ΘΟΙΩΣΏΟΣ ἰῃ δποϊθηὶ οΥἱθηίΐδὶ γασα. 66 [,8γ- 

“πονεῖ απαὰ ἐδ Πεπιαῖπα,᾽ 11. 4, απὰ Βοοβαγί, 
Ῥλαϊ. 111, 18, ἐς ΗΝ ΚΙιο, “δα απά )αυϊά; 
Ρ. 211 θ4ᾳ., δὰ ῬΒΠΠΡΡθου ἐπὶ ἰοοο.] Τἢ6 σποἰρἧι 
οὗ δ9 οογβοϊοῖ, οὐ οοδίούσωδλι!, νσα8 δ000 βἰιοίζοἷβ: 
0 Β|6Κ6] γῶϑ ποὶ ἃ [}}] Ἑἰδσιηχδῃ ἰοἢ [μαι 
0606]; ΤΏοΩ. : “ὐουξ 139 Ὠιγοθάθῃ ρουπαβ.) 
ΤῊΘ σογβοὶοὶ ῬΓΟΌΘΔΟΙΥ ἀοβοοηάρα ἃς ἀότῃ ἰδ6 
Βοάγ, 85 ἯΘ 869 ἰῃ ἴμο ῥἱοίατοβ οἵ Αβδυσίδῃ Ὑγ8- 
ΤΊοΥΒ ἰὰ Γγασ δ “ ΝΊΠΟνΘἢ." 38) σορρετ-στϑαῦεδ 
ο (Π6 (Βεοαά ρμἷὶα. “ρτγοανοα," 8δ8 ἴῃ 411 δῃ- 
εἰεης 55.) ὙΤῇοθο γεβ ἀϊὰ ποῖ οονονῦ [86 
ἐσ (Βυμβοα), τ λοῖῆ ἐμ οτθηίδὶ ἰδῆ ῖου ΟΓΘ 
Ῥτοἰθβοίφα ὈΥ͂ {π9 οοσβοϊοί, 4) ἃ -ἰαποδ 
ἔπσϑθῦ ἷδ δῃου]άοσβ. Τὴ ΗΘ. “1Δη06᾽ (12 
͵δ ἴο Ὀ6 τοϊαἰ πο ἴῃ ερὶΐο οὗ ἰδ ΤΟ ΒΕ. ἜΠΙΕΝ 
(123) ἴῃ βορί., συϊς., β5γτ., Αὐδρ. 6 ἰοχὶ ἐβ 
οοηπττηρα ὈΥ νον. 45, “τπῆοτο {86 ΒΒ 16] που]Ἱὰ 0 
ουὔϊ οὗ ῥΐδοθ, ψ 1 ἱπὸ οἴδηβῖγο ασι8᾽᾽ (ΤΠ η.)." 
Ἀκ 186 δηοϊοθηΐδ σαυσὶθα ον (Ποῖ βνοσαβ οἡ ὑμοὶν 
ΔΒ ου] 6.8 (1. 2, 48; Βοοματί, Ηΐζοτγος. 1, 2, 8), [μ6.Ὸ 
18. ποίμτηρ δίγδηρο ἴῃ ἷδ σαγυγϊηρ [115 Δ νο} ἢ 
“ Βοίποοῃ ἴΠ6 βῃου!άοςα.᾽" δ) α δρόαγ, ὙὮΟΒΘ ἀρ 
(τα Υ ἢ" ἴοσ ΥΠ, οοταρ. 2 ϑδω. χχὶ" 19;1 ΟἿσ. χχ. δ) 
Ὑ88 11|κ 8 θαυ Β δθδπι, αηὰ θμοδβο μοδὰ ποῖ μϑά 
600 66 Κο]5 οἵ ἰσοῦ, “ βοιδ ον δὲὶ οὐοῦ 16} Ὠτοράρθη 
Ῥουπάβ, ααἱΐο ἴῃ Κοορίηρ τὶ (μ6 οΟἴμοῦ δἰδίθ- 
ἐλ 15» 04 (ἀβθα.). γε. 8-11. Οο]14}}8 ἀν ἸᾺ 
ἴσου δηὰ ἰδδγ-πδρί τηρ ολαϊΐεπσε. Μετ. 8. Ἐΐο 
βιοοᾶ διὰ μεν Νὰ Θ ΤΒΏΪΚΒ οὗ βγβοὶ] : ΤΥ 
ἃτο γὰ ἴῃ Ὀαΐι]6 Δσσγαυ  ὈομοΪ]α, 1 σορσγοθοαὶ ἰδ 6 
«πος ΡἈ]1δ 1 ηθ ῬΘΟΡΙΘ, δῃὰ γ8 8.6 βοσυδηίΐβ οἵ 
86}. ϑεηά οπθ οἱ γοῦ ἴο ὅριΐ τὶ ταθ, δὰ ““]οἱ 
Ηἷπιὶ σοπῖθ ἄοντα ἴο π|ο ;" (118 0} γγὰ8 ἴησ, 
ὩΔΙΊΟΪΥ, ἰὴ [86 γ 8116 Υ, Ὀοηθδὶῃ [Π6 Ιδγϑθ θα ΠΟ 
ἬΟΤΘ οποδιηροα οὨ ἴδιο ἐῈ πέτενυ πμλθη ὰ κ ̓ ς 
Ῥτοροδεοὰ ασγεεπιεηέ ἰο ἀθοῖἀο ἴ[μ αυοβὔοῃ οἵ δὰ 
͵θσου ὉΥ͂ ἰῃ6 δΙΆΚ σοταθαΐῖ, ψ Ὠΐοἢ, ἰη Οο114}}8 
ορίπίου, ποῦ] ἀπαουδίθα ] Ὁ τοβυ]ὲ ἴῃ ἕδνοσ οὗ [86 
ῬΗΣΠΙ ποθ. ΟἸογίουθ ΠθγῸ οἱΐδβ (Π6 οοταραὶ ὃ6- 
ἴποου (9 Ηοτδϊ διὰ ἰμ6 Οασϊαἰξὶ, δηὰ 186 
χαρῶ (1. 1. 23) θοΐτγοοι ἴ86 Εομλδηδ δηὰ α 
“ιμδὶ τὸ παύου, Βοθα οἰ ζοηβ οομπαυογοαᾶ ἴῃ ἰδ6 
οομδδί, δου ὰ τ]6 (86 οὐδοῦ ἰῃ ροδοθ."--τ εὐ. 10. 
ΟοἸΣδίδ 5 βοοτ δὰ οοῃίοιηρι οἵ [6γ86] 1δῪ ποῖ 
ΤΩΘΙΟΙΥ ἴῃ (Π6 ΣΟΡτΌδΟῖ ἰμαὺ (ΠΟΥ στ το 580} 8 
αἶδυοθα δηὰ ἴῃ [Π6 ἰοη6 οὗ εἶδ πογάβ, Ὀαὺ 8180 ἰὴ (16 
οδδ]οηκο ἰίβοὶ θδοδῦθο 1 ττὰ8 ἢοῦ δηδιγοσγοα.7-- 

8 ΠῚ 159 ποῖ ὨθοΟΒΘΑΥΥ ἰὼ ἐπδὲ ἐπ ΝΕΒ. "δὰ 
ἀἰδέλθος τοράϊος μἀρροθᾳ ἐδϑ Ηδριν ἐΠ6 το τὰ τηϊδ ϑὰ ΌΥ 
το ἐοη οἵ ἔδο ζχέαοπ (1866) ὈΘέΤΘΘΏ ἐπ 6 ΒῃΟΌΪαΟΓΒ. 
860 τὶ, ΠίογοΣ. 11., 136-140.-- ΤᾺ. 
ἴ 6 Ομ6]4, οῳἀδ ἴπ γοσ. 8: “1 δὴ ὑῃπδῖ Θ᾽ δ ἐπ 6 

οἵ Θδιἃ, τπδὲ 819. ἔμο ἐνο 8οῃ8 οὗ ΕἸ], (9 

γεν. 11. ΕΘΔΣ δῃα ἰγοπλ] ρ ἰαῖκο ροεβορείοῃ οὗ 
[6γ868] πὶ 860} δἱ τὰ6 ἄντ Ε. Ὑ. Κτυτ- 
ἸΏΔΟΒΟΥ: κ΄ [αγ86] 18 δἴγαϊ, Ὀδθοδῦβο 18 ἰεῖηρ ἐβ. 
ΤΉΘΥ ἀδγθ οὶ ἴῃ ἙοὨ ἢ] Πα βρί τὶῦ ΔΡΡρσορσὶαίθ ἢ 9 
ΤοΟΙηΪρο8 οὗ Φοῃονδθβ. ΤῺ6 πίηρβ {μὲ βῃου]ὰ 

ἴλθαι ὉΡ ἰῃ τγυδι.] Ὀρθοιγίηρ ἰο ἰμ6 χὰ 
οὗ Ἠοβίβ διὸ οσὶ ρρὶοὰ.» 

ΟΥ̓ ετα. 12.381. ἃ ἴηι, ἐδ Ὦ18. ῬΓΟΡΘ͵Ά» 
ὍοΩ ἴοσ {86 οοἴαθαὶ Ὑ ἢ Οο] δἰ ἢ.---ἴζοχ, 19, ΤῊΘ 
[Ὁ}}] δοοουπέ οὗ [26 ρεσβοῦ δηὰ διγ οἵ Ὀανίὰ 
(6115 τβδὶ γγ δγοδυ Κηον ἔγσοτῃ οἰδρ. χνὶ., διὰ 
γϑῦ σϑδὰβ 88 ἰζ ποιβίηρ μδὰ ὑὕθεῃ βαϊά οἵ δΐε οσὶ- 

Ὡ. ΤῊ δυρρεδίδ (Π δὲ [Π6 Ἐαδοῖον οἵ 1π6 Βοοϊς 
ΠΟΣΘ ΒρΡρϑηβ δῃὰ πουίκε ἴῃ 8. ΠΑΓΤΑΙ 76 ΘΟὨΟΘΓΏ- 
ἱηρ Ἰθαντά, πίοι θαζδη Ὑ {8 (86 ΤἈΠῚ]Υ Ηἰβίονν, 
δηἀ (μδῃ γσοϊδίθα (μ6 σοιηραὶ στ ΘΟ] 61} ἀπὰ ἴδ 
οοσδϑίοῃ ΤῊ ΐβ ν] 6 18 δΒυρρογίοα Ὀγ (μ9 “μαι 
οΣ “1816 (ΤΠ), τβῖο 18. δυϊάθηι!ν δαάρὰ ἴῃ 
ΟΥδῦ ἰο οοηηθοὶῖ 6 σόογάα π]} χνυὶ. 1. Ὕα]ρ. 
ΡΟΣ: “1ῃὴ6 δρονθ-τηθηϊ!οηοάὰ ἘΡἈγδί 6." 

6 ᾿ἰαβὺ πογὰβ οὗ γϑῦ. 12 σο]αϊϊηρ ἰο «6686, (ἢ 9 
᾿Ξ ΡΊΤπίμηε "» (δαὶ 15, οἵ Ἐρλτναιὴ, τ6 οἷά πϑιῃθ 
οὗ ΒΟ] ΘΒοη, αεη. χΊνΣ . 7, βο6 Βυι 1. 1, 2), 819 
ἀ ἔσο]. ΤῊΘ σϑηάογίηρ, τὴ (ἢ γοϊθητίου οὗ τη 9 
ἰοχὶ, κ΄ Ὑσχϑϑ ΘΟτη6 διαοηρ ἕδδ τρεαξ" (Ὁ. Κιίμοῆϊ, 8. 
Βοδγαῖα, Κ 611) [Επρ- Α.ὔ Υ΄. “ νϑηΐ διηοης ταθη᾽}] 
8. ΟΡ ἰο (16 ΟΥ̓ ΠΑΙ͂ τηθδηΐης οὗ ἰΐ6 Ηδδ. 
(Ὁ 2) τς “Ῥθόρὶθ, τρϑῃ." Βαμβθηβ δχρδῃδ- 
οῃ : “θεϊοηροά ἰο {Π6 τωϑῃ οἵ δίαπα πο" 18, ὉΥ Ηἷ8 
οὔτ ᾿υαρτηρηΐ, μοββὶ Ὁ]6 ΟὨ]Ὺ ΟΥ̓ ΔῺ ΔΥΒΙΓΓΑΓΣΥ ἸΏδο τ. 
ἄοῃ, δῃα 18 οἴποσινδο τϑδηΐη ]688. [Οομρ. [16 
Ταγρύτ : θο]οηροα ἴο ἴπ6 ΤΩ, (86 νἱχογοὺβ γουης 
ταθη.--- ΤᾺ. ἰἰσὶρς (θ66 ἱπ ΤἬὭθηΐ8) ΓΘΠΘΘΙᾺ : 
“89 8 αἢ οἷά πναπ ἀπιοης πιδη,," τ ΒΊΟΝ ΔΥ Σ ΓΑ ΓΙ Υ͂ 
οσὶία δν3, ““πεηΐ." [{ βϑεπὴβ ὑεϑί, Ὑ 10} τοίη, 
ΤὨρΩΐαΒ, αἴ βορί., Ἄαϊς., βγυ., Ασα. ἴο βυδειῖ- 
αΐο “ἴῃ γεασβ" (0233) ἱπείθδά οἵ 16 ἰαχί, δηὰ 
τοπᾶοσ “[ὸ ψγα8 αὐναπορά ἔπ, ψόαγα.)) ΤῊΐδ Ρἤγϑθ0 
Ἰμάοοά ἐβ ποὺ ἰουπὰ οἰβοπῆοσγο, θυ τ μᾶνθ [89 
ΒΙΓΑΪΑΥ ῬὮγαβο ““δἀνδηοοθὰ ἴῃ ἀδυβ᾽" (ἀξεη. χχὶν. 
1; Φοβὰ. χἱἹ]. 1) τε ασεὰά. ΤΉΪ8 αἰαἰοιηοηΐ οὗ .68- 
505 ἀἂρὸ αἷνρθ ἴῃ 6 Σϑδβοὴ ὙΠΥ͂ Β6 ἄἀοεβθ ῃοὶ ἢὲπλ- 
ΒΕ] ἢ ρὸ ἰῃίο (86 8614, Ὀυΐ ΟὨΪΥ ὲ6 ἴἤγθο οἱ ἀδδὲ 
βΒοῆα. ἴῃ (86 Ῥ]υροτγίοοι “ωόπέ.... λαά σοπε (ἔτ. 
ἃ 846, Α. 8---ἰ 6 νου δἰδηάϊηρ ἴῃ Βοα ΘΠο8 18 
(βθ οχρ]δϊποὰ 88 Ἀ]0Ρ. ΕΥ̓͂ τηθδῃβ οὗ 1164 οὐ 
Ῥογέ᾽) τὸ αν 8 ἴγδοἊ οὗ (π6 Ἵεβοσγί οἵ [86 Ββάδο" 
ἰοῦ ἴο πνοσῖς 6 6 Ὺ Ὠδιγαίϊνο, ἰο τ ϊοὰ {Π6 δ᾽ τ" 
16 ““τρηΐ Ὀαϊοηροά, ἰηΐο δ8 016 Εἰβίοσγ. 
86 ῥ]υροτίθος 88 ὨΘΟΘΑΒΑΤῪ ΠΕΣΟ, Ὀθοδυδα (9 

δοοουηΐ οὗ αν 1 8 ΤΆΡΑΣ ΠΥ σαΥγὶο8 υ8 ᾿ἰῃΐο ἃ {1Π10 
δηΐοσίοσ ἴο ἴπ:6 ΔΙσοδαν σοϊδίθα δρροδγδῃςθ οὗ ὅὁ- 
8}. ὙΥ]16 τὸ μαγθ μογο εἰσὴέ δοπδ οὗ 6886 
55 80 χυὶ. 1084.), ΟὨΪΥ βούθῃ δα πϑπιοα ἴῃ 1 

Ὁ ἢ, 18-1δ, Ἰϑανί ἃ Ὀοΐηρ {ποῦ (86 βουθηίῃ. 
ΟἸοσίςσβ στ ΒΟΥ δαρροβοθ (Βαΐ {μογο {16 ἤδηλθ οὗ 
ΟὯΘ οὗ Τατ ἀν χούνοιθ ἦᾳ ΌΥ ΘΥΙῸΓ οἴαϊ δὰ. ΤῊΘ 
ὨδῖηΘ οὗ ἴμ6 (μἰγτὰ, ἢοσο δηὰ χνυὶ. θ-9 υυϊϊιθ 
ϑλανιπιαΐ, ἰ6 δδίπιοαλ ἴῃ 1 ΟἾγ, Σἰὶ. 18 [Επρ΄ ΑΟὔὖὮὟΥ: 
ϑλίπιπιξ Ῥοσθδρα 'δἴδοσς νυ]ῳ.- -ἼῈἙ.} δηθὰ χχ. 7, 

φτίοοϊ Ηορῃηὶ δηὰ ῬὨΪμΘῆ δα, απὰ οδστίϑα ΠΑΡΠΥΘ {9 
ατῖκ οὗἨ ἔπ οονϑηδηὺ οὗ Φοπουδῆ. δηὰ Ὀγουρπ ᾿ὲ ἰο {Π 9 
Ποῦδ6 οἵ ΠΤ) ΟΣ, ΤΥ ΕἼΤΟΣ, δηα ἴΠ6 ῬὨ Π ϑύ 65 ἤᾶνὸ ποὲ 
Βομοχϑὰ τὴο ὈΓΥ͂ ΠἸΔΕΙΏ6᾽ τὴ8 σαρίδί ἢ οὐοσ 8 ἰπουδδηά 
...- Μ)2ὴδὶ ὁ ἐἰη Β6] ἀοπο ἐπδὶ γουὺ βῃῆοι!ά 
τῆαῖο Ὠίπι κίηκ " ΤῊΪ5 Ταγχυτὴ (οἵ [ἢ6 Τουτὶ οϑηΐυ τυ) 
δα ποῖ ἃ ἴδον βυδἣ ἔδποῖὰ] οὀχργϑοβϑίοῃβ οὗ ἴῃ 9 δἰ ρὶθ 
δηὰ χτορῆΐϊς ΗοϑΌ. ἰοχὶ.--Τ.} 
᾿ [ ᾧ ἐμ 8 οοῃϑίγυοίίου 860 “Τοχὲ. δι ὰ τζαζησηδὲ," 

--Τ Τα. 
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ϑλίπιοὶ ἴῃ 2 ὅδπ. χχὶ. 21 [60 οι , Ὀαὶ Θοτΐ 18 
ϑλίπιοαλ; Ἑτχάταδῃῃ νυν “9, ναϊάηρ [μ6 
γον6 18 οὗ ἴΠ6 ΦοΥ ὑπάϑσ ἰμ6 [οἰ δ, οορΡ. 1 

Κίηρβ ὶ. 8.-- ΤἸᾺ.] δῃὰ δλύμιραλ ἴῃ 2 βδι, χιὶὶ, 8, 
832.--- ες. 14. Το ποσάβ: δὰ ἴδ ἴδτθθ ο]ἅ- 
θοῇ ἰο]] ουνϑᾶ Εβ4}} διὸ ἃ σοροϊιεοη οἵἉ ἐμ δβίδίο- 
τηθηΐ ἰῃ νου. 18, δη ἃ Βῃ0. (Π6 ραΐηβ ἴμ6 Βοάδβοϊου 
ἰοοὶς ἰο ἰηἰτοάυσοθ Ὠ18. ΠΟῪ τηβίοσὶαὶ οἰθαυὶν δηά 
ΟΠ ΘΟΙΘΑΪγΥ.--- ογ, 16. Ηοσθ [06 πδυσϑίοσ ἰδῖκοβ 
ὋΡ ἰΠ6 “δῃὰ ὈανυἹα᾽" οἵ νοσ, 12, δῆ. πανίηρ 6 Χ- 

Ἰηθα μδὲ [89 (᾿γϑθ οἱ οδϑὲ Ὀσοίμοτβ ἢϑὰ (ο]Ἱονοὰ 
1 το (6 γὰσ. ᾿θν!α γ),ὰ8 “ σοΐπο δηὰ τείιιγηη 

ἔτουι ὅδ] ἰὸ ἴθοαὰ 18 δι 6 υ᾽ 8 βῆθορ ἱπ Βοί]6- 
Βοιι; [δαὶ 8, 6 ἀἱὰ ηοὶ τοιμδίῃ οομβίβῃς}ν δἱ [16 
οουτί οὗ 840], Ὀὰϊ γοοΐ ὕ8οκ δπὰ ἰουί, ἴὸ οουτί, 
δΔηἃ (Π6ὴ ΠοΟΙΩΘ ἴο δἰἰθηά ἰο εἶθ Ῥϑαβίοσαὶ ἀυΐοβ. 
ΤῊϊΒ π6 οουἱὰ ἀο, βἷποθ ὅδ] ναὰβ ποὶ δ΄ χαγβ ἰῃ 
186 ᾳΙΟΟΙΩΥ͂ δἰαίθ ὙΠΟ τοαυϊγοὰ αν 8 ᾿ 
ΤἸηδϑηθοῖ 88 1 ΔΡΡΘΔΥΒ ἤῸπι Ἡδδὲὶ (0]]}οτγ (αὶ 
{18 σοίπο απὰ τεξιγηΐπς ἴγοτη 8338] ντῶϑ ῃοὶ ἔγτοση 
186 ἀπεντε οὗ ψὰνρ (ἴοσ βοὴ 6 που]Ἱὰ δἱγοδά 
μανὸ ρίνθη δοοουηὶ οὗ μἴ8 ὈχοίΠοσβ, διὰ α]8ὸ μα 
δΡ 06. {π6γθ δυγργῖθο8 {8 6}}}), 1 τηυδὲ ἢδνθ 
ΑΘ ἴῃ (86 {1π)ὴ0ὸ Ὀοΐοσθ 88.] πηΐ ἴο {89 γδΐ. 
ἈΑοοογάϊηρ ἰο (18 Πανὶ νγγ8β ποὶ οομβίβηε!γ δὲ [ἢ 6 
οουγὶ οὗ 88], διὰ ἔτομῃ ἔσηθ ἰο (ἐπηθ Ἔχομβδηροὰ 
πὸ ΠΔΓΡ ἴοσ ἯΙ ΒΒΘΡΠΘΓ 8 δἰ δῇ ΑἸΙΒουρῆ, 8ο- 
οογαϊηρ ἴο χνὶ. 21, μ6 8 380} Β δυύτωοσ- βθδσοσ, ἢ ἷβ 
γεῖ ποὺ ΜΙ] τα ἴῃ τΠ6 ΒΘ. ; [6 δ ονϑῆ (γεσ. 33) ἃ 

Υ ἱμπογδηί οὗ ψὰσ, δῃὰ {νοῦ 28) δῇ υηδυϊποτί σοὰ 
δΒρθοίδίοῦ οὗ ἰμ6 Ῥαϊι]86. ΤῊ ΐβ ἢδ8 Ὀθθῃ οἀ 
86 ἴῃ οοὨΒιοὶ τι} οἰ. χνὶ,, δῃὰ ἰποσζοίοσο (86 βθο- 
ὨοῺ γϑτβ. 12-.-31] ἢδ8 θθθη ἀθοϊαγθα ἴο Ὀ6 ἃ ἰδίσ 
ἱπιογροϊδίίου (ΜίςΝ., ΕΣ ἢ... δι ., Βοτιμ., δἴϊοσ 
186 αὶ. ϑερῖ., πβῖοι οὔτ 1{), ΟΥὁΎ ὈΥ̓͂ ΔοίΒοΣ 
δαῖμον [Πδ8ὴ ("δὶ οἵ οἰ. χνὶ., δῃὰ ἴῃ οοῃῆϊος πὶ ῖὶῃ 
[Πο Ἰαἰΐος (06 ὙΥεἰίθ, ΤΏϑη,, Επτν., ΒΙΘθκ, δα, 
Βιά 611). Βαϊ ᾿ξ 8. ὈΠΠΘΟΘΒΕΔΓῪ ἰο ΒῈΡ 8 
οοηἰγδαϊοιίοη ἤοσο. 1 δ οδῦ, 186: ἀδῃθγαὶ, μδὰ 
ἐδη, ἈΥΙΔΟΥ- ὈΘΆΓΟΙΒ (2 ϑδιη. χυἱὶ. 15; οοιαρ. 2 ἤἥδιι. 
χΧΊϊ!, 87), ΚΊηρ 38] που] οοσίδί ]Υ Βαγθ ΣΟΣΘ 
(λδη οὔθ, 88 ἴὸ σἰιϊοῖ ποίθ τῃΠαὶ ἰὴ χνὶ. 21 ἱἐΐ ἰδ 
ποῖ βαϊὰ πὶ Πανὶ Ὀδοδιηθ ἐδ διιηοσ- ὈΘΆΤΟΣ οὗ 
881 [ῬΓΟΡΘΓΙΥ: “6 ὈΘΟδΠ1Θ 8 ΔΙΙΔΟΙ-ὈΘΑΓΟΙ ἴο 
δῖ." -- ΤῈ]. ΑΒ ἰοί4}} 7 υπρτγβοιϊοθα ἴῃ πᾶσ (8ο 
εἶν. χυΐ. ΒΌΡΡοβθβ πἷπὶ ἴο 06), Πανὶ, ποίπι- 
βίδηάϊηρ ΒἿ8 ΘΏΓΟΪ πηθηξ διηοηρ [6 οουχί-Εϑαυΐτοβ 
(Δγηλογ ὈΘΆΓΟΓΒ), οου]ὰ ἠοΐ Ὀ6 ποοάφα 7 880] ἱπ 
ἯΙ, δΔη μ ποοάρα ἠοΐ ἴο 6 ἰδ θη δ]οπρ 1ῸΥ Ηἷβ 
τηυβὶς, Ὀροδῦβο ἰῃ {80 τηϊάβὶ οὗ τα Σ]ἐ ΓΟ ΓΤΣ. 
840} Β ταὶ τγχὰβ Θοποθηϊγαίθα οἢ οπδ ροϊηΐ, μοϊὰ 
ΌΥ οπο ἱμβουρῃί. ΕἾΠ4]1γΥγ, (6 πογὰβ οὗ χνὶ. 91 
22, ἀο ποὶ ἐχοϊυάθ [μ6 βυρροκίοη ἰδὲ Ἀανίά 
ὙΘηΐ ἰ0 δηἀ ΠῸ ἰο Εἷβ δῖ μου ; (ΠΟῪ σδίμοῦ ὀρθὴ ἃ 
ὙΓΑΥ [ὉΓ 10, αἰ ποθ ἢ βοσυΐοα πὶ 88] μδὰ 
ἰο ἃ ἀοβηϊίο εηὰ, Ὑπΐσἢ Ὧο ἸοΏρΟΣ οχὶδίθὰ πθη 
5.4} 8 οοπαϊίου οὗἉ πηϊπμὰ τῆϑϑ [ὉΣ ἃ Ἰοὴρ (π|6 Ὀοΐ- 
ἴοτ, Αῃὰ ρὸ ἰδΐβ βίαίθιηδηΐ ἴῃ σὺ. 15 τῇδ 6 
ΨΟΥΥ͂ Μ6}} Βαστηοηϊσοα ὙΠ} ἰμδὲ οὗἉ χνυὶΐ, 21-28: 
ΠΟΥ ἀο ποῖ Θχοϊυάθ ϑβδοῖ οἴμοσ. ΤῊΘ βοηΐθῃοθ 
νοῦ. 15] ͵θ ἴο Ὀ6 ἰβίκθῃ, 'π οοπηδοίζοῃ πλτῃ [ἢ 6 
Βοοομα ΠΑ] οὗἩ νεσ. 14, ἴῃ ἃ ρἰπρογίδοι βοῦδο, δῃὰ 
88 80 δα α:ἴοη οὗ [6 Εϑάδβοίοσ᾽ β, (89 αἰτὰ οἵ ψηΐοὶ 
ὧδ ἰο δισηΐβῃ [86 οοηποοίοη Ῥοίμγθθῃ χνὶ. 21, 22, 
δα (86 [Ὁ] Ὡς παστϑίδνο οἵ Ἀν Β νἱβὶὶ ἔτοπι 
“36686 ἴο [16 ΔΥΊΏΥ, ὙἘΙΟΣ ἰβ ἴτΌσὰ δῃοῖθμοσ ΒΟΌΓΟΘ 
[Πδη οἢ. χνυἱ.--ἰ ζὴν φρῤτεῷ οὗ νοσβ. 12-17: “1 ἱ 
8 ἰοᾶνθ {6 ΒΙΙΑΥ͂ (0Υ 80 ῥγοθϑηὺ ἴῃ οσάθσ ἰὼ 
ληϊτοάο6 δηοίμοΓ ροσβοῦδζο. ᾿αυἱὰ τῶ (6 θοῺ 

Μ ταΐη δηᾶ (πὸ Ὀγοβϑα.--- 

οὔ 4 ΒοιΒ]οβουολί πδιηθὰ “Ζ9}ὲ886 (δ γεϑα ῦ πλρῶ- 
Ποποὰ ἱπ οἰ. χνὶ.), Ὑπὸ, δὴ οἷά πβδη, ἀϊὰ πιοὲ 
Βλπιδο ἢ ρὸ ἴο ἴμ6 ὙᾺΣ, 
οἰ ἀθδὲ βοῦβ. ΤᾺ6 γουπηροεῖ, Π)αν]ὰ, μδὰ Ὀθθῃ δὲ 
86} 8 Οουσί, Ὀαΐ δα Ὀδοπ μοϊηρ [0 διὰ ἴτο ἴὸ 18 
[ΑΙ μοΥἷ 8 μοῦθθ. [ὑ πτὸδ ὙΠῸ ἰμ0 ῬΒΣ]ΪβιῖπΘ 
οδδιηρίοῃ δρονο-ϊηοηϊοηοθά ψῶὰϑ ἀδὶὶν οἤεσγιηρ 
ἶ8 Ομδ  ]θηρο ((ὸσ ΒΘ στὸ ἢ ἰοΥγγ ἀδυ8) δὲ 
6686 ἀοίογηιὶηοα ἴο θανἱά ἰο 8 Ὀχοίμσγθῃ," 
--ΤῊ.].--- Υ ον. 16 πύῦτοα ἀῦθεν 1 οοπίοπὶ σι 
γοΓ. 8, δηἀ ρῥγϑραγοα ἰδ ὙΔΥ ἴοσ ἐμ ᾿ 
1:6 τὰ β παρε α 1 ΟΓΟΣ ἰ0 ΒΒΟῪ ΠΟῪ ΠΥ Β οοῦ- 
ἀυσὶ οὐ 116 86]ἀ οἵ Ὀϑὲῖ]6 ονὸσ δραϊηδὶ (Π6 ὙΛΆΣΙΒΕ 
οὗ (Π6 ΡὨΣ]1δπθ ταὰβ τηονοα ὃν [86 Ἰπθοϊθηοθ ὁ 
186 Ἰαϊίοσ. Τμοηΐυβ: “1 νοσα. 12-91 πεσο ἰπίοσ- 
ΡοΪδίοα, ἐδὲβ ἜἘχρὶδηδίοσυ ἱπβογίίοη οουἹὰ ποὶ ὈῸ 
δοοουη ρα [ῸΣ δὲ 4]}."- εσ. 17. ""Ῥδιομβοὰ ρμρεββ᾽ 

ΟῬ ΟἿ, ον. χχὶϊἹ. 14. 2 βδι. χυϊΐ. 23) [οσΣ 
“ραγοβοά ρταΐη."-- ΤῈ.].---᾿᾿αοοοσάϊηρ ἰο Τμοηΐὰθ 
16 ΕρμαλΞξΞε:8 Ὀτγεθάρῃ “Απα ΟΔΥΥ͂ (οτὰ 

; ἴο 18γ ῬὈχοίδσγεῃ," 8, 6 γαγομβοά 
οξμῳ ᾿ Βιὺ. «- “Α4}} 86 
ΟἰΓσυχηβίδοθθ ὨΘΟΘΘΘΘΙΎ (ῸΓ ὑπ6 υπάογείαηαϊηρ οὗ 
180 πειτδῖνε Βαυϊηρ ὈΘο Θχρ]αἰμοϑα, ἰὲ ΠΟῪ ᾿σὸ- 
οοϑαβτλογθ βιηοοί]Υ."-- Β.]-ὉΥ͂ ἐγ. 18. “Ομθοθαβ,» 
{μὲ ἴθ, ρέδοεβ οὗ σὔθοθθ οὕ ουσὰβ (1106 γα], ΤΔ1Κ, 
80 ἴ᾽:6 δηοίοηὶ ΝΒΒ.). Τὴ ποζὰ Ἵοδηποὶ σλθϑῃ 
ἀμ] Κ-ρογιίοι," (ῃδὲ ἷβ, οπδ τοὶ κίησ οὗ ἃ ΘΟὟ 
(Μιςοὶ., βοι}2), βἷῃοσ, 88 ΤΉ ἢ. ῬΤΟΡΟΣ μέ Ταπιαυῖκα, 
Πανὶ οουἹὰ ποῖ πᾶνὸ οδσσιθαὰ ἴθῃ δὰ τί Ο͵ 5 
ὙΠῸ (λ9 τοδὶ οὗ μἷ8 Ἰοδά, Τῆῖβ μὰ αν ἱμ ἰο 
ΟΆΙΤΥ ἴο ἴΠ6 οδρίδίῃ ΟΥ̓ΟΣ 8 Ἰμουβαι, [μ6 (Ἐ1]}- 
ΔΙῸΝ, μον ἩΟδῸ οοστηδη ἢὶ8 Ὀτγοίμοσβ ΤΌΤ. 
Α εἰκοίοῃ. ἔγοπι χα Ἱ] δ Ύ [011-]16, δυο ἢ 88 γὸ οἴζθῃ 
ΘΥΘΏ ΠΟΥ͂ δ06. “Αμπὰ ἱπαυΐτο οὗ ἰδεῖς ποιίασο ἢ 

(Οὐ σῦ), ΘΟΙΏΡ. 2 απι. χὶ. 7; ὅοῃ. χχχυὶ, 14; 
2 Είηρε χ. 3..--ΑΙὡἂ!ἂᾶἃ ἴαϊκο ᾿μοὶσ τοϊσθῃ, ἐμδί 
ἦθ, ἴ8 Κα 6 ἰοίκοῃ ἥγοτα μοι, καὶ ἯΘ ΙΩΒΥ͂ 866 
Δα Κκηον (μδὲ [ΠΥ δτθ Ὑ6}]1, ἀρὰ ἐπδὲ ἰοὺ δαὶ 
θϑθη τὰ (6 πὶ} βενὶ, Βιδ.). ΤῊΘ οἷά Ἔχροβὶ"- 
ὑοτβ Βαῦθ Β6.Θ τ ον κὰ ΝᾺ ἐπρατμῚ ΤΗΘ 

Ἧ28 8 ἰοΐεη, Ὑ ϊοῖ, ᾿Ἱπουρ ΥἹ] ΒΟΟΣ 
ἐφ πουϊὰ ὃ6 οἵ προοΐδὶ ναϊυθ ἴο ἔμ ἔδει οι 
Βοδγὶ 88 8 ἱττη θα δία εἰρη τοσα ἰμοῖν οὐγῃ μδηᾶβ 
οὗ ἐμοὲν Ὀεΐηρ αἰΐνθ δηὰ ν78}} (πῃ ρδοο οὗ ἃ Ἰοϊψοσ). 
-- ἐσ. 19 8 ποῖ δ Ἂχριδηδίοσυ σϑιηδιῖξ οὗ (δ6 
Νασταῖοσ οσ͵ Εϑάδοίοσ, θυΐ ἃ μαζί οἵ «“οβϑοβ βσρθοοῖ 
ἰο Πανία, πο 18 ἰμπ8 ἱπαίσυιοίθα τῆογο ἴὸ πὰ 
ἷβ Ὀχοίμιοσβ; γὸ τασδὶ {ΠΟΓοίοσΘ ΣΟΠΔΟΣ ἴῃ ργέβεπέ 
ἄπηθ: “Απὰ βδὰ] ... αγὸ ἴῃ [86 ἰοσθ μι ἢ -νΑ]6.; 
--ἰκ ΤῊΣ οομϑισυσίίου 8 ἑδνοσγοὰ ΕΥ̓͂ 1Π6 Α 
“δπηὰ (86 γ,᾿ τ ΒΙΟΝ ΘΘΟΠῚΒ ΙΏΟΣΤΘ ΔΡΡΙΟΡΓιδίθ ἴἢ 
7 6666᾽5 τηουῖῃ, Ὑοἱ [86 τοπάουίηρ οἵ Επρ. Α. Υ͂. 
8. 8110 8}}}6.--- ΤῊῈ.]--Ἶ ἐσ. 20 γαϊαίθα ἐμ δεγῖνδὶ 
οὗ Ῥανιὰ οὐ ἰμ6 8ι.]ὰ οὗ Ὀδίι16, διὰ ἰδυ8 ἰηῖτο- 

ἄτπιοοθβ υ ᾿πῖο τ ΠΣ αγγ 116. ΡῸ" ΤΆΘΘΙΙΒ ΡΓΟΡΕΙΙΥ͂ 

: ῃ-ἰγϑοὶς »" 1 5 ἀου δ} μον 1ΐ 18 ὕο "6 τϑῆ- 
ἀογοὰ ἤοσθ δηὰ ἱῃ χχνὶ. ὅ, 7. ΤῊθ Οοπιρἰαξ. 
βΒερί. ἐτδηβίδίθβ ΕΥ̓͂ στρογγύλωσις, “ τουπάϊηρ," 1 

δοοοσάδῃοο ποῖ [86 τησδηΐϊηρ οὗ Ὅν, “ο 6 
τουῃα," δὰ ἴδ ὑδυδὶ ἴοσμι οἵ δῃοΐθηΐ οδπΡρΒ 

“ ΤΟΌΣΡΌΤΙ [Επε. Α.: “Ἔσθηοα Ἴ (λο ΤΊ 15 (ο δ6 
ἐδίκθη ψ 8 ΤἈΘΏΪ 8 88 7 Ἰοοαὶ (δοταρ. Χ. 10, ΤΠΡ ΣΤ), 

δηὰἃ ποῖ 68 ὕδιηϊῃίηθ δηάίηρ. [8ὺ ΟοϑΘθ.5 δηἃ ΒΌΧ» 
Ἐς Ὁ" ἸΩΟΣ δηὰ ΕὈσοὶ δα ἴὴ9 τοδϑοχοίίο ροϊμιίῃβ. 
-Τα. 
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(ποσ, ᾿-- ΗΠ. 1. 681). ΤῊ ρμοϊηΐδ Ὠοὶ ἴο 8 
τδιλραχί, αὶ ἴο (Π6 τουῃὰ οἱγουταν! ]διΐοη. 

γαυΐξ. ΤΟΏΘΙΥ: “κα ἰοουπι λαραία.---[Τ 6 β'γγ. 
25 θα ρ,᾽" ἴδ9 ΟΠ4]α. “(ον οαιίοι," [16 ΑΔ. 
ΚΔτταΥ ΟΥ̓" Ρ." Ἐταγοδηη τϑθ 6.8 “ ΟΔΙΏΡ- 
ὍΔ}, ῬΒΠρρθοῦ “ παζοη-ταπιρασί," Δ ιδ.- (Ὁπι. 
““πδροῦα, ἡ 6. “ -τδιλρασι," (δι νίη, “τἰ6 
ΡΪἶδοε οἵ πϑροηβ." 7816 Ἰαδὶ βϑϑῖιδ ἰὸ Ὁ {ΠΗ 11{6- 

Χχνΐ. δ, 7; [6 ἩΔΡΌΏΒ ὙΘΓΟ τηδἀ6 ἰηίο 8 ἰοσ 8- 
οδέϊοη Οὐ σδιηρασὶ. ΤὴΘ σοπάογίηρθ οὗ Κυσ. δῃηά 
ΑΥδθ. δ. βἝΏΘΓΑΙ, οὗ (6 Ὡδῦγο οὗ ῬδγδρΓΆδ6β. 
--Τ ἡ] “Τιιο ποδὶ" 16 ποῖ οοηῃοοίθα τὶν ἐπα 

γογὺ (“δηὰ Ἵβδῃθ (0 {86 δοαί᾽})), Ὀυϊ 
ἸΏΒ 80 ἰπἀοροπάρηϊ δοηίθῃοο, ἱπ ἩὙΔὶοῦ ἰδ6 

ΘΟΒΒ ΤΌ ΠΟ “Δηά (Π6 Βοδὶ ἩΔ1.0}} 18 
ἰπιοσταρίοα ΟΥ̓ ἰπΠ6 ὈΈΓΑΘΘ “δηᾶ (ΠΟΥ βῃουίοα," 
186 βαδ])θοῖ οὗ ὙΒΊΟΝ 18 Βα ρρ]1οα ἴσοι “ Βοεί."-- 
ἈΑπᾶ ἴδον ἀαπουϊοᾶ ἰδ ἴδ Ὀδῖε]ο, ἰΠδὲ ἷ8, 
Ταϊθθα {πὸ τΆΓΟΥ. ἮΝο ποοὰ ποὶ οὔδηρο [86 
ΗδθὍ. ῥτερ. “1π ἰοὸ “το; 1Ὁ ἰδ ἃ ῥγχγεριδηΐ οοη- 
δὲ σου : (ΠΟΥ Βῃουΐοα 88 θη ἀο ἴῃ δαι.]6 [οΓ 
Ὀείίοσ “ἸΔΟΥ͂ εβουϊοὰ (ἀπά δανδμορα) ἰηίο {πο 
να.116.---ΤῊὰΣἃ]- Ὁ ἐς. 21 Εἶτεα (6 Ροαπϊάοη οἵ [ἢ 8 
ορροαίῃρ δυΠλ1683.---Ὗ οΥ.Ψ “ἫϊΪ8 Ὀαρχαρο,᾽) 116 
φῬγοϑοπί {πὶ 6 8α ἰο ἀ6 γος [δηα δηγ τ ἱηρ 6186 
ἔμας ΜΒ παϊρηΐ μαγο πίιῃ Βΐπι.-- ΤᾺ.7--“Ἐδ οαηι Ὶ ἢ 

αεἴεα δἴλον 8 Ὀγοίποσβ, 1 Ὅσον ἰο ἰθαγῃ οὗ 
(πεῖν πὸ} - οὶ ηρ." ΟἸοτίουκ: “ΤῸ Β6 ΚηΘῪ ἰδμαὶ 
186 ἰτ1ῦ6 οὗ Φυὐδὴ τὰβ ἰὴ ἴ(ἢ6 ἐγοπὶ, Ναπι. 1. 8: 
χ, 14,7᾽--ἰῖν εν. 28. ΟἹ δ 8 δάνδμοθ, δἰ γον 
ἀοδοσι θοα 1 νοσ. 4, δα ἤθγο σὰ Βτεί ἀϊγοοί 
αν 8 διιθηου ἴο ἶτ, δὰ ᾿ποϊίθα εἶπ ἴο (86 

τεροϊυιἴοτι ἰο βρμιὲ (μ6 ομβδιηρίοη. ΠΡ [Επρ. 
ΑΟΥ. “σδσὴθ ὉΡ᾽)] δ ποί “σϑῃγ6 οῃ ἢ" (1) 6 Ὗ οἰΐο), 
Ὀαϊΐ “ " 1μδὲ ᾽β, ἢ6 ΘΆΣῺΘ ΟΥ̓́ΣΥ [86 γ]]6 7 60 
ποὰν ἰο [Π6 [το  ἰΐθβ, ἐμαὶ ἢθ δαἀναηοθὰ βοσηα αἷδ- 
ἴδῃοο ΠΡ ἐμ μεῖρῃὶ οὐ ὙΠῚΟΝ ΠΟΥ ΤΟΓΘ ομοδῖ 
ἷῃ ογάοσ ἴο ἯΓ ΤΩΟΣΘ οοπίοχηρί ἰηίο ἢΐ8 ΟΠ 6]- 
Ἰρηρε.- -(ἼἘὸ ΚοιΌ, ΠΊΡΌΘ, οδὰ Ὀ6 τοηδογοὰ 
ποὶῖθοσ οαέεγυα λοπιίπιμη, ((θθη.), Ποσ ἰοοα ρίαπα 
(79), ποῖ ερεϊπης (ΠῚ 7,0) ; {μ686 τηδδηΐηρβ 
Εἶτα ἢῸ βοοά βοῆθθ. [ΐ ἰβ Ὀοίϊοσ ἴο ἰαῖζο (86 Οοτὶ 
ψ11} δορί. δὰ γυϊα. [ΟΠ 64]4.,} “ σδηϊκβ, οἵ, 811}} 
ὈεξίοΣ νι ΤΏρη, ἐ ντ.} (86 δἴησ. “18 11π6.-- 
Βαγργίδιηρ 15 (ἢ 6 ἀοδβοστὶρίΐοη οἵ Οο]ϊδίῃ : “60]}- 
51} (89 ῬΜ ΠΣ αἰΐηθ Ηἷβ Ὡδτηο,᾽ ἰηδίοδα οἵ “ Οο] δι ἢ 
᾿ΐβ πβϑιηθ, ἴμ:6 ῬΕ1]18(1η6 οὗ Οδι,᾽ δὲ [86 Ψυϊα. 
ἴϑο Επρ. Α. Ν.] ἰγδῃβ]δίθα. 76 ποοὰ ποῖ, Βου- 
ΕΥΟΣ, ἰγϑῆβρορο [ἢ6 ΗφΌ. ἰοαχὶ (ΤΉΘΏ.), δἷποθ ἰῃ 
186 Ῥορυϊδσ ἰδηρυδρθ “ Οο] δ} ἐμθ ῬὮΣ] δι η6᾽ 
ΤΑΥ͂ ὮΆΥΘ ὈΘΟΟΏ16 ἃ ῬΓΟΡΟΙ Πᾶ)6. ἯἿ6 866 ἢ616 
ἴοο ἐμδὲ (86 δαί μοῦ ἷἰβ ἀγαπτίηρ ἤγοθι 8 Ὡδισδίυθ 
ὙΠΟ66 ἀοδοτρίίου οὗ ΟΘο] 18} (πο ἐλ6 δυΐποῦ 
τείδίῃθ, ἱπουρἢ μ6 8 δ γοδαυ, νοῦ. 4, ἀθδοσὶ ροὰ 
Πῖπ) οοῃϊδιποᾶ ἢ ΐ8 ῬΟΡΗΙΑΣ ἀεοϊχαηδίου οὗ ἰῃ9 
δτδηῖ.- εν. 24. Εν ὑδ6 δἱσλέ οὗ ΟοἸ] δῖ 8118 
ἴδιο. [αγδο ἴθ τ ἘΠ ΙΘᾺΣ δηά ἰσο Ὁ] ηρ.--- ογ. 25. 
--ἼΤὸ 9 [Επᾳ. Α. Υ. “βυγο γ᾽] ἐὮδνο γ9 
ΒΟΘΏ ἦ᾽ἢ ρἶνοβ (ἢ 6 στουπα οὔ ἢθ ἀχβογίδίοη ἱπογοΐῃ 
οοηϊδίποα ἰο μοὶ Σου πὶὶ ΔΏρΡΟΥ δἱ (1168 

4 (ΟἹ ἐπΐδ οοῃδίσιιοιίοη δοο “Τοχὲ. δηὰ Ογδιησζηδὶ." 

τας καδ τις δολυ τα είς Πὲς ὦ ἕδν δεῖ, δὴ. Πδαν 8δῃ. 6 ἢοκι ΨΩ8 Ὸ Ὁ 186 δα ἴῃ 9 
δῃοσίφα." εἰς.---Τὰ. 5.5 δρί, Ἶ 
Ϊ 8 ἰα ἃ γα δῇ σοποϊππίοη οὗ ΟἹοσί ση4.---Τὰ. 

Ἃ ἴῃ ὉΠ ΝΣ σι [λ6 ἀπυϑυδὶ θδρΉ. 

(ω ἴῃ Χ. 94)--οοἴωρ. Ἐν. 825 (6) πίει δ ΤΙ. 

ἱπϑοϊθηΐ Ὀθδγίπρ ον σὰβ 5186]; [0 ΘΟΣτοδροηϑ 
ἴο ὕδτγηι. }. Θρὴ δυγεῖν. ΟΟΙρΡ. Μῖὶςο. νἱ. 8; 905 
ΧχΧῖ. 18: ὅδ, 1δ8 ΤΣ α).--.ΔΗᾶἃ ἴδ9 τδ 
ὙΠῸ 8811 Κ|}} δἶχη, 711} Ἐ86 ἰείπβ 
Θιισίο, εἰοϑ. ΤὨΐ8 ἱπαϊοαΐοθ {παΐ 6.1} πα Δ]- 
ΤΕΔΑΥῪ ἰββαθα δ ργοοϊδιμδίΐοη, υγρίπρ (86 οοταραὶ 
ὙΠ (Π6 ρίδηί. ΑΒ βθῃθ Δ ΡῬΥΪΠοοΒ ΜΘΓΙΟ 
δοσυδίοιηρα ἴο ΘΩΟΟΌΓΕρΡΘ ἰοῸ δθοΒ! ἀοοαάβ οὗ δΙΠῚ8 
Ἢ οἤδνίηρ ἰασρα ργίζεβ (9}οβὶι. χνυ. 16; Φυάρ. 1. 
12; 2 ἡ πὰ τ ὐτα Πα 1 ΟἼγοη. Χὶ. ὁ), 0, φειλαὶ 
1ης ἴο 16 2 τ διηοΩρ 86 6, 
88} δὰ ῥγοῃλῖβοα Ἢ πραα ῬΟΒΒ10]6 δι αὶ ἴο 
186 οοπαθοοῦ οὗ ΟΟ] ἰδ (ἢ : στοδί σίολεδ, εἷβ ἀαυσὴ- 
ἐθν ἰὸ το, αηὰ βεεάοηι ἥοπι ἑασαϊιολ. ΤΗΐδ ἴδει 
ἦβ (16 τιρδηΐηρ οἵ ὮΌΓΙ, ποῖ, δδ Ἐπταὶ ἃ μοὶ, 
ΘΙ ονδίίου ἴο {Π6 γαπξ ΟΥ Ὀδτοι, 88 (89 
τη 4416 σϑηϊς ὙΠ μὰν ΒΟ Ἰθοίβ.--- 80 
ΟΣ 18 ΒΥΠΟΏΥΙΩΟΙΒ ἩΓΕ ΟἿΣ “ ᾿ 866 ἰ8 180 
ἴῃ Εχ. χχὶ. 2; Ῥουὶϊ. χνυ. 12; ΦοὉ 113. 19; χχχίχ. 
δ; Ῥβ. Ἰχχχνὶ). ὅ (6), οὗ δ]ανεθ βοὶ ἔγοο, οἵ ἃ ἀοδὰ 
ΤΩ8Ὴ ἴτγϑϑθ ἵγοπη ἴῃ 6 ΟΔΓΟ6Θ οὗ [ἰΐο, οὗ [89 τι] 888 δὲ 
ΠΠΡετίν. Ἡδγα ργοῦδο!ν οὗ ἴτοϑάομ ἔγοσῃ ἰα Χοβ.-- 
Τια.].--Αδ ἴῃ σοῦ. 27 [06 ρϑορὶθ χῖγϑ [8:6 βδθ 
ΔΏΒΥΟΙ ἰο Π).ν α᾿ Β φυθβίοη πες, 26), τ ϊςἢ δὺρ- 
ῬΟΒ68 {π18 οἤδγίηρ οἵ Σοναγαβ ἴο Ὀ6 8 δυ] ἰπΐηρ, 
Μ6 ταυδὺ οοπο]υάο ἐμαὶ βαυ] δοίιδ}}} τηϑὰδ [Ππ 6860 
ΤΟΙΪΒ68 (που ἢ ΠΟΙ Βηρ 16 ΔΙΟΥΤΑΓΩΒ βαϊὰ οὗ 

{μαὶν []8]πιηοηϊ), 14 }}γΥ 88 [86 βϑιὴθ (Πϊηρ 18 
τορϑαίθα ἱῃ γϑγ. δ. Ετοπλ βδ0} 85 ἰθῃἀθηοῦ ἴο 
ΤΆΒἢ δηὰ οχαρρογδίοα δοίζοῃ, δηὰ ἔγοιῃ ἷβ ομδηρὸο- 
ΔΌΪΘΠΘβ6, ἯῸ σ8}} ΘΔ Δ υηἀογείδπα ὈΟΪΒ (86 Ργο- 
τηΐβο δα ἷβ ὈΠῪΣ ] πρτιοδα ἴο ρεγίοσγπι ἰὶ.---Ὗ οτ. 
26. ΤΈΘ ρστουπά δῃηὰ ᾿πειἰβοδίϊοη οἵ ᾿δνἱ᾽ 5 αιθ8- 
τοι οοποογηΐηρ (μ6 τοραγά οὗ β]αγίπρ (6 ῬᾺ]] η- 
ἐπ ἰβ ἔτη ΐβ!οα ὈΥ (86 πὲρὰ δισηΐ ποὸὸ οὗ {16 
ἀδοα 85 ὀοχργοβδοά ἴῃ [ῃ6 πόοσὰβ: “"δηὰ ἴδὸ δύ7α 
(86 ΤΟΡΓΌΔΟ ἔτοπλ [δγϑεὶ .᾽ (18 δἰ ρτὶ βοδηοο Ἰοἢ 
1:6 ἀδϑὰ δυςὶ γδ]υο ἐμαὶ ἦδα), ἰῃ 1 αν α᾽  ορὶηΐοη, 
τηυδὶ δϑαῖση 1 ἃ ὶσῃ ρῥχίσο.-- -ΕῸΣ ἘὮΟ 16 1815 
ῬἘΙ δ. 9, εἰε.---ΤΠ6θ6 ποσὰβ ἀο ποί, ἴῃ ἴΠ6 βτεὶ 
ἰηδίδηοθ δσργοθαὰ ἢν ἀφεῖγο ἰο χμϊ 116 ῬΗΐ- 
᾿βῦπο (ΕΚ 61}}, Ὀαὶ {πο Υ οοπίεϊη {πὸ στοά οὗ [ἢ 6 
ΤΡΌΚΟΩΕ ΕΛΟΘΕΗΙ, 1μαὲ [6 ἱπβυϊὶ οἤδγοα 1βγδοὶ 
Υ̓ {86 ῬΣΙ βίη τηυδί Ὀ6 πὶροὰ οαἱ. ΤῊ Ϊ8 οτουπά 

1165 1 {η9 οοπίΓγαδί (ΔΙΓΟΘΑΥ ἱπαϊοδίθα ἴῃ (Π6 ὑγο- 
σοοαϊπρ ποσὰβ ἰΠὸ ῬὨΙ]Π[βεηθ.. . . [δ6γ86])) Ρ6- 
ἱπθοη ἰδο Ββἰδηα-ροΐϊηϊ οὗ {86 ῬἘ1]1βιηθ 88. δὴ 
υποϊγουπιοίδεά ὙΠῸ ἮΔ8 ΠΟ ΘΟ Υ π|ιῖ (ἢ6 
᾿ἱνίηρς αοά, δηά βἰδπμᾶβ ουΐῖαο οὗ αοα᾽ 8 οονγοηδῃςὶ 
ψ 11} Ι, δῃὰ (86 βἰδηα-ροϊηϊ οὗ [μῖ8 οονθηδηῦ- 
ῬΡΟμΙο, ὙΠΊΟΝ ἷβ ΘΣΡΓοθβοα ἴῃ ἴῃ6 πορᾶθβ: “γαπῖδ 
οἵ ἐδλε ποίη Οοά." Ηοπ βμου]ὰ [Π18 ἰδ] οὗ 1ῃ 9 
ἀπ οοθδη ῬὮΣ]]βπ 6 οἸθδνθ ἴο 1:6 Ῥθορὶβ οὗ ἴβγβϑεὶ, 
ὙΠΟ 8ΓΘ Οοῃβοογαίδα ἰὸ ἴῃ6 ἐΐσιπσ Οαοα, Ἡδοδα 
ὈαΈ16-1πὸ, Ἰπογοΐοσο, ἴθ αἷϑὸ ἀσονοίθα ἴο ἰπ 
ΤΙ ἐἰυίπσ αοὰ ἴθ δια ρμϑαϊσθα οὐδ ἱ 
ἀεςδά 1Δοἷ6 οἵ [86 ῬΒΣ)Πιδηοβ. ὅβ1ηοθ 
η6 δδβ γουὶ]οὰ (ῃ6 1 
ὉΡΕ οὗ [Π0 1,ογὰ, Πο δδ8 ἀἱ 818 ΒΟΟΤΏ δηὰ 
δυο τ ὐμύεο 186 ᾿ἰνίηρ αοα Ηἱϊπθοϊῖ; δῃὰ δ6 

π||10 ἀοοδ ἴμ6 ἀφοα (μαΐ ἴδ ῖκοθ δΎΤΑΥ (μὲ8 σορσγόϑοῖὶι 
ἔγοτα 1βτϑθὶ, {1}} ἤᾶνὸ αοὰ οἡ Β18 εἰάθ, δπὰ ἀο 
16 ἀοοὰ πιῖρ αοὐβ μοῖρ. [ἴῃ (8686 σόογάβ θανιὰ 
16 Βοϊζϑαὰ ὙΠῸ ΠΟΙΥ δηροσ, πόδ ἤσο ἤδιηθβ ὉὉ 
ἤτοι ἢ8 ἰποοοξϑδίὶο βθρῆβα οὗ Ποῦοσ, ἰοὸ τοῦ υἱο- 
Ιθῃοθ 8 ἄοπθ ὈΥ {πὸ ῬἈἐΠΪβ ποθ᾽ Β ο8.4}]6 Η 5 
ἩΟΓΒ ΔΙΤοδαυ ᾿ηἀ]σαῖο ἢἷ5 σΆΠΣηρ, ἢ ϊοῦ Ὠ9 Βλ8 

4 [ΤῊΪ8 ἰητονε [οί θῃ.4) ΠΧ οὐ [ἢ6͵ ἀϑνυοϊορπιθοῖξ 
οΥ̓ ἔμ ροϊ ἰἴοαὶ οὐχαπίσαιίου ἐπ Ικγηοϑὶ, δίποο γγὸ ᾿δτθ 
ΠΟΙΣΘ ΔΡΡΑΙΘΏΙΥ ἃ ΓΟΧΌΪΑΡ δυβίοσω οἵ ἰδχϑϑ.- -Τὰ.] 
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τοοοϊνοα ἔγοτα ἴμ6 1 ογὰ, ἴο τοῦβθο [Π6 Ῥβορίβ οἵ 
1εγαθὶ, ὈΥ να Κοηΐηρ ἃ ὨΘῪ δηὰ νυἱβοόγουβ [8 60- 
ογαῖίς ϑρί τὶ, οι οὗ [Ὧ6 ἸΟΙ ΘΡΩΥ ἰηΐο  Π]οἢ (ΒΟΥ 
Πδὰ (ΑἸ θη ἴῃ γοβρθϑού ἴο {μοἷγ ΠΟΥΘ ἸἈΓΥ͂ [06 πᾶ ον 
180 βίο ΠΥ βἰπίκιης 58} (6 Ἰοί μάγου ἐ]υδιγαιοα 
ἴῃ (π6 τορϑαιθὰ δῃὰ ὑπδπονογοὰ οἰ] Ἰθηρα οὗ ὅο- 
δι), ἴο {μ6 ποῖϊχμὶ οὗ 6 ἴσυθ {προογαίις 11{6.-- 
[Βἰδ. Οὐπι.: “Τμδ Γοββίου “ἴμ6 ᾿νὶηρ αοα’ 
ΟὐΟΙΓΒ ἢτθὶ Ὠουϊ. ν. 26, πο Φοβ. 11}. 10; 2 
Κίηρε χίχ. 4: ἱνίοο ἴῃ ἔιο Βα. (χ!. 2; ᾿ἰχχχῖν. 
2), ἴα {π|68 ἴῃ (6 Ῥγορβμοῖβ, δηὰ ἰγθαθ θη! Υ ἴῃ 
{6 Νὸν '᾿Γοδίδιλθης, [0 18 ζθῆογα ν ἴῃ οοηίΓαδὶ 
ἴο ἴδ]μ6 (1 ΤᾺ. ἱ. 9, εἰς.)." --Βεαϊάοβ [8β8. 
Χχχνίϊ. 4, 17, Φ6γῖ. χ. 10; χχίϊ!. 86; Ηοι. ἱ. 10 
νὴς ἢ; ΘΟΙΡ. Αἰ πλΣ ΑΓ ΟΧΡΓΘΡΘΙΟΩΒ ἰἱῃ ΡΒ. χυἱὶ]. 

. ὅ6Ὑ. χ]ῖν. 26, αηὰ [86 αββονοσγαίΐοη οὗ Φϑβῃόονδῇῃ 
“88 1 |ν6᾽ δῃά [86 εἰρη ϊβοιποθ οἵ 86 ἀϊνίπθ 
ὭΔΙ.6 “1 δῖ {πα 1 8η."---ΤῈ.]7--- εὐ. 28. Ονὸγ 
διααϊηθὶ αν ἈΡρΘΑΣΒ ἷ8 ο]ἀδϑὲ Ὀσοίμον Εὐναδ 88 
(116 ταργοβοηίδίϊνο οὗ δ ἰοίδ!!Υ αἰβδιθης ἀϊηροαὶ- 
ἔοη. Ηἰδβ πογβ ΒΏΟΥ ποῖ τα γ Υ σοι ρ]οὶθ ᾿ἰδοῖκ 
οὗ ὈτγοίμοῦὶΥ ἴον ἴογ Ῥανία, υΐ Ὀλίιογηθθβ δηὰ 
Βαίγοα ἰοναγάβ εἶπ. [Ι͂ἢ οοπίγαϑί πὶ Πανὶ α᾽Β 
ΠΟΙΥ δῆροῦ, ἰβ ἈΠΠΟΙΪΥ͂ ΒΏρΡΟΥ 8 ΚΙ πα θα δἰ [γα ν} 4 8 
(αἰ κ τὴ (6 βοϊάϊοσα ῬθΥΒΑρα νυ δῃὰ δῃ}ῦ]- 
ἤθη ἰΔῪ δἱ {π6 Ὀοίϊίοτα οὗ (}18.{. ΗΪ8 ὑπο αυρβίίοῃβ: 
1) ΨΥ Βεαεδῖ ἴδοι οομθ ἄοννε 7---ἰ 6 οι 
Σοίοσβ ἰο 186 τγοϊ δι νον οἰοναίθα ροαϊίοη οὗ Βοιἢ- 
Ἰομοια--δηὰ 2) ΝΒ τ ΒοΣΣ ες ἴδου Ιοῖϊ 
ἴΠοδ6 θυ» ΒΏΘΟΡ ἰπ ἴδο υἱὴαοσηθαα τ 1) 
ἜΧΡργθδα (πὸ ἰΒουρῃὶ: “ὙΠΟ δαὶ ποιΐηρ ἴο ἀο 
Βογθ, Ὀθοηροθὶ ποῦ μεσο," ἱμαϊοαιίησ 8 βδυσην 
αυϊοϊκ-Ἰυλαρίησ πδίυτο, δηᾶὰ 2) τορτοδοὶ νἹ 
ὙΠ Πορμὶοοῖ οὗ ἀυϊν 886 θθροσ οὗ ἷβ δίῃ 8 
θοοῖκα. 8116 411 αν 8 ἰμουχαῖ δηα ἔθος 18 
οὔ {Π6 ᾳτοδὶ Ὡδίϊ9 8] αἀἰβστδοθ δηα ἰΐ8 γϑιηουϑὶ, 
δηα μὲβ χη ᾽θ Θοποογηθα ὙΠ Ὀ]ΔῺΒ ἴῸΣ βανϊ ησ 
ἴλο ποῦοῦ οἵ [8Γ86] δηα [8γ86}᾽8 ΕΠ|ΔῸ ἴῃ δῖ8 
ἸΟῪ δηὰ ὈἸΣ πὰ σϑαὶ {μη ἶκβ ΟὨ]Υ͂ οὗ {πῸ βοοὶς οἵ 
ΒῆΏΘοΡ δηὰ {π6 ροβϑὶ Ὁ]6 ἰοββ ἰο ἰμ6πὶ ἔγοτι δος οὗ 
ονορα αν; (86 ΕΥρΡ6 οὗ ἃ ὩὨΔΙΤΟῪ 800}, ἸΏΟΔΡΔΌ]Θ 
οὗ στοδὶ ἱπουρῃ ἐπὰ ἀθθάβ. Βυΐ ἔζουλ ἴδθ σὸ- 
Ῥτοβδοὶι οὗ ἱποοηβί ἀθγαίβ πορί οὶ οὗ ἀυὶν, μ6 Ῥϑδθοθ 
ἴο ἃ ἱνο-]ὰ βϑυΐουβ αἀσομδαέίοπ: Ψ Ἰξονν ΤΥ 
διοῆάθοθ δηᾶἃ [86 παυρδμιίποδα οἱ ΤΥ 
᾿ϑδσῖ, ίοσ ἴο 809 ἴ8Βο Ὀφί16 δῖ ἴδοι οοσΦ 
ἄονε .--- Η]9 Σ68] Ὀ]ηἀοα ὈΥ̓ ΘΩΥΥ δηὰ ᾿θδίους 
1.16 δϑογῖ θοβ Πανὶ ἀ᾽β νἱβὶς ἰο {Π6 τοογδέ πιοίΐυεδ: Ἷ 
άνη, ἴῃ (μδὺ ἢ6 Ὑβίιθθ ἴο σῖβα δῦονθ [8 βῇ8ρ- 
ογά-} "6 δηᾶ ον ἃ ρϑγί ἰῃ [16 γὰγ, δηὰ 2) δαά- 

πόδ8 οἵ Ποϑσγί, δοοοσαΐϊηρ ἰο (86 οοηπθοοίίοη π]οϊκοα- 
ὨΘΒΒ, ΓΟ ΒΗ, ἴῃ 18 6 ψῖβ 68 ἴο ΘΠ] ΟΥ̓ Ὠἰτ86] 
δηὰ ρῥίοβϑηθ Ὦ18 οὐ 'ἰῃ ἴμ6 Ὀδι116. [ἢ ἘΠ14}0}8 
ΜΟΓὰ8 γ6 566 ἴπ6 ἀϊδροδί[ἑοη πη ΐοι 6 (Ἀ]Β6} 7 δῃὰ 
γχῖ 0} ἢδ 6- Ὁ] 1: πἀοα 2684] δβογί δθβ ἴἰο ἷβ Ὀσοίδοσ.-- 
ΑΒ ἢ8 ἴοσιηβ ἱπ ποιὰ δηά Ὀρδγίηρ [86 δῃβαγροδί 
οοηίγηδί ἰο Πανὶ, βο Ῥδυα 8 οοηάυοί ἰοταγαΒ 
᾿ϊηλ {ν6ν. 29) ἰ8 'ῃ βαγροθί οοηίγαδὶ ἰο Ηἷπι. Ηΐ8 
ΔΏΒΉΥΘΥ 15 αὐυἱοῖ, 1ἸΟΏ]οθα, Ὀυὺ 4 ἀοοϊάοα δηὰ 
Θχρὶἱοϊς ἀϊδανοναὶ οἵ 116 Ὑγοὴρς δηρτὶγ οπαγροα 
ου Ὠίη.--ὕἷ] ηΒαὶ ἢανο 1 ποῦ ἄοῃϑ τ (Πδὶ ἰδ, 
Ὠοιἰηρς ἰμδὲ 1 μανὸ ἀοπὸ ρἶνοβ. στουῃμὰ [ὉΓ (86 
ΣΘΡΓΟΘΟΙ6Β δὰ δοουβδίζοηβ πιϊοῖ γοῦ μδνὸ δά- 
ἀγοθθοά ἴο πι6. Ορροβϑὰ ἰο {9 “ ἀοῃθ" (5) 
ἦδ 86 (]οπίηρς “πορὰ" (31).-πῦϑαο 11 ποῖ 
ἃ τοτὰ ΣΏΟΘΣΟΙΥ 7--- ΤῊ 18 ἴ6. ποῖ : Ἡζαδ ὦ ποὲ α 
εὐπυπαπα ἢ ἩΆΙΉΟΪΥ, οὗἨὨ ΤΩΥ̓ ΤΔίμοσ, ἰο οοτηςα ΕΣ ΒΟΥ 
ταιιϑῦ 1 ποῖ Ὀδον (Πμυΐπον, Θθβθη.) ἢ ἴὸυ (μΐδ που]ά 
Ὀ6 υπἱηιο}}} 16 ἰο ΕἸϊαὉ ἴοι ἐϊ8 ὑσενὶ(υ. Ῥανα 1 Τ 

ψΟῸ] ἃ δανο οχργοδοοὰ ἢἱπλθο] τόσο ἀοδηλίεῖὶν, ἵἴ 
6 μδα τηϑδηΐ ἔξ (αἰ 6 ΓΒ οοιπιηδηά. Τῇ χΟρΡΥ͂ 
Γοΐοιβ ἰο 186 ποσὰ (γοσ. 26) πῖον αν διά 
ΒΡΟΪΚΘΏ, 88 ΒΡῥ δᾶσβ ἔγοτι ὙΠδὺ (Ὁ]]ΟΥ ; δῃ 4 80 (6 
δηῃοϊοηί νά. ΤῺΘ δϑῆβθ 8: [8 ποὶ [18 νογὶ 
Ρογιἱ θα το δὴ 1 ἠοΐ βρεῖς ἰῃηϊοστηδύοι ὃ 
ΒΌ ἢ αὶ ποτὰ ῦ---  οσ. 30. Πανὶ τγηρα ἴγομι ἘΠ}8 
ἴο διοίμοσ πὶῖὰ ἴῃ 6 βᾶπις ᾳυοδίίου, δὰ γϑοελνοᾶ 

[86 βδῖῃηθ δῆβτγοῦ. ΤῊ6 πλοδηΐηρ οὗ 31 (““ντοργὰ") 

Ἰιογο δῃὰ υϑγ. 31 ἴῃ τοίδγθηοο ἴο τεσ. 26 σοῃσπι 
(6 νυἱοῖν οἵ 118 πιορδηΐης ἴῃ γὲγ. 29.--- ογ. 81. 
ἜἾη (μ6 ρῥγϑθοῆοβ οὗ μα," μοὶ “1Ἀ΄οὸ 8αυ!,7 
“ΤΑ ΑΓΚΟΟΙΪΥ͂ ΘΧργοβεῖνα οὗ ΒΏΠΟΌΣΏΟΘ 
τηορηὶ" (ΤῊ οΏ.). αν 8 σθὰὶ Ὄχι θιυθὰ ἰο (δθ 
ῬΘΟΡΙΟ ἴον {π6 ἴόποῦ οὗ (μ6 1οτὰ δηὰ οἵ [δβσδεὶ 
γ88 (16 οδυ86 οἵ ἷβ ἀροΐῃ δρροδγίηρ δεΐοσα ὅδ), 
δηὰ (8 ργερδσγαίΐοῃ ἴογ ἴμ6 ἀθοὰ οἵ Βϑγοΐβιι Ὁ 
ΜΠ ἢ ἢ6 γ88 ἴο πᾶν [86 ΒΟΟΣ οἵ [8.86] δῃά ἰὼ 
Αοὰ αραϊηδὶ (6 βοοσῃ οὗ (π6 ῬἈ1]}1501Π6. 

Τλυς πεν ἰὸν ΤῊ μανωγειῳ κα γνν φψανξιν ὧδ γοδοίυζίον, Υ οπ ἴτ᾽ 
οὐδ Οοἰναϊλ. τ᾿ 

γεν. 82. Τιοἵ πο 88 Βοασὶ ἔβ1] Ὅθοδτιδο 
οὗ Βτ.--Τὸ τεδὰ (Τ᾿ ἢ. δῆοσγ (᾿ὸ δερὶ.) “ΠΥ 
Ἰοσὰ (21), ἰποίοδα οὗἉ “ πιδη" (Ὁ 4) ἀεβίτουβ 
180 ζοΠοΓΑΙὶ ομδγδοίδσ οὗ ἴμ6 δεδστηδίίοη, τὶ ἢ ἰδ 
Π6ΓΘ 58Ὸὸ δρργοργίαίθ ; ἴοσ, δοοογάϊηρ ἴο σὺ. 24, [89 
ἔβαν οἵ {π6 Ρἢ 1] δι πθ ττὰϑ υμΐνοσβαὶ ἰη [βγϑεὶ.--- 
“Ἡραγί," Βογϑξξ " οουγαρθ ;}» ὑοῦ ὑθ δ νέμε: δελετεῖ» 
λεὶ [Π1} γα} }Υ “ Ποδυίθ ῃθ88 ̓  80 ἴηρ. “οο ἡ 
ἔγτοπι ΕὙθηοῆ οαυγ, “ οδτὶ." -- ΤῈ.].-- 6 Ῥτοη, 
“Ἀ 18} '8 ὈοίίοΣ τοΐοσγοα ἰο {π6 ΡΣ δπο; ΤΉΘῃ, 
Γαίου 1{ἴο 580] [16ὲ ποῖ τὰν ἰοσ δ μοασὶ [81] α1πι}], 
δὰ ψυϊα. τομάθτβ ἐπ 60, “ἴῃ ἶμ." αν ἤγεὶ 
ΟΧΡΓΟΒΘΘΒ [86 ρΈΠΟΓΑΙ ἱπουρ αι, “ΠΟ τ8η}8 ΘΟΌΣΒΒΘ 
ταδί [411 οὨ Ἀ15 δοοουπ," δῃά ἴμθη ἱπάἱγ  ἀυ 8}1568 
1. ἰὼ τῃ6 ποιάβ “1 νὙ1}} οχὲθὶλ βυο ἢ ἃ ΠΙΔΩ]Υ 
οου ».- -ΤἋὴ ἐηΐ8 Ἔχῃοσίδιοη ἴο ΘΟ ΣΟ ΘΟ ΒΙΕΘΒ 
Ῥανία οχργοδθοθ ἢἷβ οὐστιὶ βίουϊ οουγαϑθ Οὐεῦ 
δραϊηβί {Π|6 ἈΠ ΘΓΕΔ ΠΥ ἰδαγοὰ ΡΒ] δ πο, δηὰ (89 
ψϑηΐ Οὗ οουγαρθ 'ἢ ἴϑγβοὶ. ΑΒ ργοοῖ οἵ ἢἷ8Β ΘΟ ΣΑρΡῸ 
ἢ δηπούμορ ᾿ΐδ ἀείεγηιέπαξίοη, ἰο ἀπά εγίαξο θμηθ- 
αἱαιεὶν ἰδλα οοπιδαέ οἰδλ (δὲ ΤΙ εεη6.---Ἶ οτ. 88, 
Αμαϊποὶ {19 56} σοργοϑθηίβ (ἰδὲ Πάν 88 ἃ 
ψοιμὴ, οδῃηοί νϑηϊυσα ἢ 8 Ὀδί116 τὶ (818 πιδη, 
ΜΠ0 Βδὰ Ὀθθῆ ἃ ψαγσῖοσ ἔγτοιῃ ἷ8 γουίῃ. [[ἢ χνΐ. 
18 Ἡανία 15 ἀθαϊιιαύθα Ὀγ ὑπ βδλθ ἰδσϊῃ, “τΏδἢ 
οὗ νϑσ, πῃ ϊοῖ Βοσο ἀθβοσίδοβ ΘΟ] διὰ; Ὀαὶ 1812 
ἴοστ που] πδίυγα! ἢν πανο ἀἱἤδγοηξ τηθδηΐηρ 88 
υϑοὰ ὈΥ [Π6 γουηρ ταδὴ ἰῃ οἷ. χυ]. δῃὰ ὈΥ ὅ'δυϊ 
ΠοΓΟ, δῃ Ἰογθον ον ἴπ 6 οοπίγαδί ΒΘΓΘ γϑί 6 Ὁ γί μοῦ 
Γαΐοσβ ἴο ἐη6 ἀροβ οἵ ἔπ ἵττο δηϊδαοῃίβια. αν ὰ 
τηἰϊαἢϊ βοθηὶ ἰο 836.}}}8 Γοίδ Ὁ Γ 8 ὈΣῚΠΠδηΐϊ γοῦπρ' 
“ ΜΑΥΤΊΟΥ," διὰ γοῖ 88 8 βί σὶρ ἱπρ βθοπὶ ἴο 580} υἢ- 
8016 ἴο οορα ψῖτῃ (ἷ8 Ἔὀχρογίοηοοὰ “ παττίον."-- 
ΤῊ.]--- ἐν. 84 ρα. Τὸ {18 γοιηδγκ οὔ 858} αυ]ά, 
ἴῃ ΟΥ̓ ἴο Βῃ0ΟΥ ἢΐ8 οΘοῦγαρο δηὰ τορ ἰο8 
ΒΥ παιγαιίηρ δ νἱοίουίοιιβ οουιδδὶ σι] ἃ Ἰΐοη δυᾶ 
8. ὕοδγ, ψὩϊοῦ 6 Πμδὰ τ 116 Κοορίπρ ᾿ΐθ δι μο 9 
βοοκθ. Τα Ατί. [οπιι ἱρὰ ἰπ σοῦ. 84 ἴῃ Εηρ. 
Α. Υ.--ΤῊ.] Ῥοίογθ “ἰὐοπ᾽ δηὰ “δεαγ᾽" ἷθ θεῖε 
υπἀοτοίοοά δὴ τοργοβδοηϊϊης Πάν 5 ἱτηπηοάϊδὺθ 
γίον οἵ (Π6 δηΐπδ]8 ἴῃ μὶ8 ἀοβοτὶριΐου [{πῸ ᾿ἰοα 
ΜΠΪΘΒ 1 οον ἴῃ ἱτηδρί παίίοπ βθα Ὀθίοσθ π|6], ἴμ8π 
88 Ῥοϊηϊίηρ ἰμθτι ουΐ κ6 [6 ν6}}- πόση δηΐπι8}8.5 
(ΤᾺ Ρεΐοσε ΔΥ͂ΣΙ ἰδ βρτι οἵ ("6 Αος., Επι ἃ 27] ἀ. 

(οαηὰᾷ ἴῃ ῬαϊοδεῖηΘ 4 [0η ἴδ ναγίοεθϑ οὔ σὴ πὰ Α 
Υ Ασίω. ἰὼ ΒυωΣν Βἰδ.- δίζξ.--α ἘΠ ΘΒΗΥ δηὰ ΠΟΥ͂, 866 [80 

. 
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Βύσοδοσ: “Α5 ΤΙ Ὀοίογο (6 Νιοιεέπαξίυο 18 Δ] ΤἈΥ8 
εἶδος 1᾿πυϊ ρ ΟΣ ΘΙ ρἢδαϊζίηρ ({06Γ. χὶν. 4; 
ΧχυχΥΐ!. 16 Κεοιι.; ἔσζσεκ. χὶῖν. 8. αἰ.), (Π6 ἔογια 
ἐαμὰ γαῖ (Π9 ὈΘΆΓ ὙΦ᾽ ὙΟΓΥ ὨΒΙΌΓΔΙΥ 6Χ- 

()6 βοῆβδο "από εὐεέπ ἰδὲ ὅξαγ; ἴοΣ {Π6 
» ὌΚΙΥ Ὀ6ΔΓῚ βοοιηθὰ (0 ἴῃς ΗΘΌΓΘΥ 5[}}} πΊΟΓῈ 

ἀγοράζει! εἶεν 1Π6 ὩΟΌ]6 Ἰΐοῃ, δπὰ βἰδηάβ δἷνοσ 1116 
Ἰδίϊοσ ἰῇ ἃ εἰϊΐμπιαχ (Ηοα. χὶϊὶ. 7 βα.: Απὶ. ν. 19; 
τον. χσχυ ι[. 15. βι:ιν. χὶνὶϊ. 8). Οὐ. 2 8βδῃι. 
ΧΥΪ!. 8, ογο δροοΐαὶ δἰγοηρσίη δηα ΟοΟυΓα 6 ΔΓῸ 
δὶ θοα τὸ (6 ὕδδγ.---τὮ 15 οἰ Θ ΣΆ} ΟΥΤῸΣ ἴον “Ἴ.) 

Α5 πὸ ἍἽδηποῖ βυρροθα (μὲ (Ἐ6 {ὺπῦὸ δῃ 1418 αἱ ρα 
ἴῃ ἃ τοῦθογΥ, αν τυδὶ Ὀ6 τοραγαθα 88 ἤοσΘ 
ςοαλ δἰ πῖης ὑπο σομ δία, οη6 11 8 ᾿ἰοη, [Π6 Οἶ ΠῈΣ 
δῖ ἃ Ὀθαγ, ΤΠδ οοηρίδηϊ ὑβὸ οὗ [Π6 αἰηρσυ δῦ 
κυ ἶχ (τοῦ. 86), τ] ἢ τἱΐὰ το δυδ᾽θοίϑ ἰβ βὺγ- 
Ρταηρ, ἱβ ποῖ ἴο ὃὈ6 οχρίαϊηοα ( 6}}} Ὀγ βὰρ- 
Ροεΐηνσ {μδὲ αν Βοσα σοι θῖηοα ἴῃ6 ὑνο ΘΧΡΙ Οἱ (8, 
“ ΚΗΠδ 1.6 ὁπ ὑθβδβὶ διὰ {π6 οἶμον ;᾽ [(ὉΓ ποῖ ΟὨ]Υ͂ 
ἄοεοβ ἰδ 6 “Ὀραγα 7 ποὲ βυΐϊ 116 Ὀοδγ, Ὀαὶ (9 1π|- 
Ῥγοβδίου τη 8 6 ΟἹ ὯΒ ὈΥ͂ ὑπ ΠΑΙΓΒΙΟΓΣ 18 (Πδἱ 116 18 
Κη κίηρ οὗὁ οὔθ δῃΐῃαὶ], ποί οὗ πο. [{ ἰβ Ὀδί μοῦ 
ἰο υῃἀογδίδηα γον. 85 οὗ {Πα ᾿ΐοῃ, βίῃοο ἢθ ἰβ8 ἔγαι 
απο ἴῃ γογ. 94, δηὰ {μ6 [Ὁ] οπίηρ κἰδιοτηθηΐ 
Βυ 8 Βὲπὶ ΟὨΪΥ. Αμαϊπδὶ {Π|8 σδῃποῖ Ὀ6 υτροὰ 
86 ἐρΓΟΡΤΊΟΙΥ οὗἁ Βροδίκί πρ' οἵ ἃ ᾿ἰοη 5 Ὀδαγά, ἴου 
106 δηοϊθηίβ ὈΘΏ(Υ τρθηί θη ἰΐ, Ηομι. 1 |., 
15,276: 17,100, Ματί. χ. 9. Τδὺυδ ἴῃ (86 ποιὰβ 
ἀζογθ οϑίλθ ἰῃ8 Ἰΐοῃ δὰ (ἢ6 Ὀοαγ, {ποσθ 8 ἃ 
γἱν! 4 ἀοθοσιροη οὗ Πανὶ ἀ᾽ 8 Κι} τσ [86 Ἰΐου, 6γ]- 
ἀδηιὶγ 11} 5 ΒΡ ΒΘ ΔΕ 8.6. 2 βδιῃ. χχὶὶ!. 
50, πβοτα ἰι ἴ6 τοϊδιοὰ οὗ Βοηβδίδι, ἃ οδρίδί η οὗ 
αν! ά᾽ 5, (πὶ πὸ Κἰ]]οὰ ἃ Ἰΐοη ἰῃ ἃ ρἱζ. Ου {πὸ 
ἴδει ΠΕΕ Ἰοῦβ "ΝΣ ΠΗ Ν᾿ 1} ἀΡΑ Υ͂ ἰὰν ἰνῴομς 
δεὲ Τπονοηοί, ὧἐ 1,ευαπίε, 11., 18. ἸΏΡ. 
Βοβοηπι., Β δὶ. τ νοττοίοι , 182. Ψον. 86. 
Ησε αν] ὰ βγη βαγβ ἐχρ ἐμαὶ Βο βου Ὀοἢ 
θοδείβ. Ηδ Ὄχργοβθοβ ἢ] οοπυϊοίϊοπ ἰπαὶ 
᾿ιθ Μ|} ΠΠΚονεῖρο δἰδν (86 ῬῈ]]1ϑη6. “ΤΉ ΡὮ1]1.- 
ηρβ, [πἷ8 υποϊγουτροΐθοα, 584}} "6 δ6 οὔ οἵ {πϑι..᾽ 
Βαϊ δἱ [π6 κδιη)θ ἔπη Β6 ζτουπάβ (““βοοϊηρ {μι} 
(δ ]βοοηγν!οἰΐου δη ἃ οοσίδ ΠΥ οὔ υἱοίο συ οὐ ἀο118{}}}8 
κιοζεοάπεκδ, 8 ἀοβδπος οὗὁ (ῃ6 γαπἧβ οὐ ἰλό [ἰυὶ 
Οοά, ποτα τὸ δρδίη βο6 ἤδν 8 βίσοῃρ δῇ 
εἶοαν οοπβοϊουβηθβο οὐ 86 Ποοσγαίιΐο βἰρτιὶ ἤσαποθ 
οἵ ἰδΐκ Ὀδ 019 Ὀοίποο ἰμ6 ἐδ μο8. δηὰ {Π6 
Ἰετδ οὶ ιοβ, ἤοθο οουθηδηΐ- οὐ 8 οοηϊοιμηοα ἰὴ Ηἰβ 
ῬΘΟΡ]6 δηὰ (ποῖς δστηνυ, δῃῇ το ἱμογοίοσγο οδπηοί 
δϑαπάοῃ Ηδ ρϑορ  ο᾽β οδῦβο, μι ϊοῖ ἴθ ΗΒ οση.-- 
γες. 837. Ἀθανιὰ δραΐη ἀφοίαγοθ (π6 πὰ οὗ ἰδ 
οὐηδάδφηοο {πὶ δ6 ψὶ}} οΘοηαῦος ΘΟ] 1 ἢ, ὨΔΠΊΟΙΥ, 
[8 ἐσιδί ἴῃ [μ6 ταὶ ΕΥ̓ Π6ῚΡ οἵ (6 1,ογὰ, πιϊοῆ 
μ6 συπάκ οὐ Ηΐβ ὀχροσίθποβ οἵ {πὶ μοῖρ ἷπ [86 
οοἴδαῦ πιῖ (Π6 Ἰοῃ δηὰ (π6 θθασ. ΤΉΘ οχρο- 
ΠεΏσα οὗ {π6 1, οτ δ ΠΟΙΡ 18 π0 ἴουπηάαίϊοη οἵ 
δορῈ ἴοῦ ΠΟῪ ἢ16]Ρ.---Ὅδ} δοοογά οὶ ῥϑγιἱίβ 
Ἰυὺπι ἰο φὸ ἴο 186 Βρῆηϊ, δηὰ δβδυγοα Εἴτῃ ἰδὲ [86 
Ἰοτὰ ψι}} Β6 τι Εῖτα.--- ες. 838 ρᾳ. “Ἢ ψματ- 
ταρυ 8 (1512) οβῃ ΠῸπι [18 σοπηθοίίοῃ τι δῃ ΟὨ]Υ͂ 
ξατιιοὶ Ἡΐϊσἢ ρΡογίδϊποὰ ἰοὸ ταγὶἐδό τἰαρηδω 
(συν. 4), ονὸσ Ὑϊοῖ [86 βποσάὰ νἂϑ “ἰν ο(.--- 
γεν. 39. Τμδὶ ᾿ανίὰ ραία οἱ 5580} ΔΥΊΩΟΥ ΒΒΟ ΝΒ 
ἐπδὲ Βα δὲ οἵ δδουὶ ἴθ βϑπ1θ βίδίυσα πὶῖῃ Πΐῃ. 
[Νοὶ Ὠθοραβασῖ]γ, αδἷποθ ἐἢ 6 ΔΥΊΩΟΥ ΠΊΔΥ παγο Ὀθθῆ 
ὀδρδῦϊο οἵ ομδηρο οἵ εἶζα ὮΥ ἐϊρμίοπίηρ.-- ΤῈ.] 

4 [β66 Βοοδιατέ, Ηἥογος. 111... σαρ. ΤΥ. γῆο γοϑᾶθτα “ 1ῃ6 
Ἰίϑρη οὐ ἐῆθ Ὀδδν," δῃά δὸ τοΐϑγβ ἴῃ ὀχρίοίϊἑ ἰοὸ οἰ που 
πη οἢ βϑϑίηϑ Ὀθίνου. “ Βοδγὰ " ΓΩΔΥ͂ Ὁ υδοὰ ἴῃ ἃ κοηῃογαὶ 
ΨῸΥ (ογ “οὨΐη," 8.66 “Τοχὶ, δηὰ Αἰαμδμαψαν μὸν οὐδ 

Πανὶ οδηποὶ ρο, ΒΘ βᾶγβ, 'ἰπ (θδ6 ψαστηθηία, Ὡσὲ 
Ὀδοδαβο 1ΠῸῪ "ΩΝ ἰοο]ὶ θυΐ Ὀδοδυδβο ὙΨῈ ποῖ 
δοσυηίομηθα ἴο {Π 6. Ἧς δθοῦ ἰπδὶ ἰμ6} που]ὰ 
ΟὨ]Υ ΒΙΠΔΘΓ ᾿ἷπχ 1η [86 Βχῆἢϊ, δηὰ 18 γ8 ᾿β όσα ΟΥ͂;--- 
γεν. 40. ο εχ 186 ΔΥΤΩΟΥ ΤῸΣ ᾿ιὶδ βῃθρ- 
ΠΟΡ 8. ἱπηρ θη ΐβ, βίδ δηὰ βἸηρ. ΤῸ ]Ἰδίιοσ 
ὙᾺ8 88 ἢ ἴο [86 Βῆθρῃοσαβ 858 ῃ6 ΪΙΌΓΙΩΟΣ, 
ἴῃ ογάογ ἰὸ ἰσθὸρ οὔ τ86 ψ]ὰ Ὀεβαίὶβ. Ἰρανἱά πγαδὶ 
᾿πογοίοσθ πᾶν θθοη γ6]}- ργϑοιίοθα ἱῃ 18 τ86.--- 
ὅδ6 8 ΘΧΘΖΏΡ]6 οὗ 8[1}}} τι ἴ[Π6 Β᾽Ὡρ δἴλοηρ (Π6 
Βεη) δι ηϊῖοα, Φυᾶρ. χχ. 16. 80 Βα δἀνδηςοά 
δζαϊηδί (μ6 ΡΠ] 1616. 
γε. 41-54,  αυϊα᾽ 8 υἱοίοτῳ οὐεν Οοἰϊαίδ. 
γεν. 41. Τὸ τουϊὰλ] δρργοδοῖ οἵ Πενία δὰ 

ΟὐοἸ αι ᾽8 ἢθγΘ δρδαΐῃ ἀθδβοῦ θὰ ἰῃ ἃ ψϑ γ ̓ ΐν 
ΤΑΒΏΠΟΥ: ΘΠ ΔΕ ἄγου Ὥθασοσ 8} ἃ ἤϑαδσϑι ἴὸ 
αν! ᾶ, ἰῃ οοηροαῦδηοο οὗ ΑΥ ἀ᾽ Β ΔΡΡΓΌΒΟΙ ἴο Εἶμ 
(νον. 42). Υ΄. 42. Α8 8 οοπϑβ ἤθδᾶγονῦ (Δο] (ἢ Ἰοοῖκα 
ΏΟΓΘ ΟἸΟΒΟΙΥ αἱ αν ἃ δῃὰ ἀθδρίβοβ ῃἷπὶ, βοοῖς 
ἴῃ δὲμ ποὶ 8 ὙΔΙΙΪΟΓ, Ὀυΐ 8 Ὀχεί γοῦιῃ. ΤΑὶδ 
δοοουῃΐ 141}169 ἜΧΘΟΙΪΥ ὙΠ χΥΐ. 12.---ν ον. 48 μα. 
ΤῊ Βερί. τοϑάκ : Αἴ 1 88 8 ἀοχ, {παὶ (ποὺ οοπχοαὶ 

ἰηδῖ τὴ Ὑ71} δία δηα δίοπεδῦ διὰ Ὀανὶα βαϊά, 
ΔΥ͂, Ὀυΐϊ ΌΓΒΟ [Π8} 8 ἄορ." ΤῊδ Ρ]υ. “ εἰανεβ᾽; 

Βοοιηθά ἴο ἔπ 6 1) βίγδηρο, δῃὰ γγ88 ἱποσθίοσο σμδηροᾶ 
ἰηΐο ἔπ βίηρ., δηὰ ἰδ: οσσδδίομδά ἰπ6 δἀαἰοη δὶ 
τΟΓάΒ. [{ εἰδηάβ, 88 61] οὔβοτν 
οχ Γϑί]οη οὗ ψῃδὶ ϑοοιηοα ἰο ἴμ6 ΡὨ1]}δἐπο (ἢ 6 
ἩΠΟΙΪΥ υῃβι} 8 0]6 στοοῦ οὗ αν! α. Τμο νογὰβ: 
“ΠΌΓΒΟ (ῃ8 ἃ ἀορ, ἀο ηοΐ βυϊϊ Ταν] ̓ 5 ΟΠ αγδο- 
(6Γ; ἴΠ6 Ὺ σου]ὰ θ6 δχοθεδαῖγε αῦυβθ. ὙΠῸ ΡΣ} 18- 
ΕἰποΒ ποσὰ : “δῃὶ1 ἃ ἀου 3" βείδ ἴοστί ἢ ἢὶβ [θο] ηρ 
οὗ ᾿πβυ]} δἱ 1ϑαν 8 οοιηΐηρ δραϊηδὶ ἢἶπὰ πὶ ἃ 
Βίδ, τ ὶοῖ 88 ΟΣ ΔΎ δ ]ογθα ποὶ δραὶπϑὶ 
ΤΩΘΏ, Ὀυὶ ἀραϊηδί θοδϑίβ.Ό ΔῈ 6 Ῥμὲι! στη 9 
ουσταοᾶ αν ΌὉΥ δία κοᾶ. Ηρσγο ἰβ βῃονγῃ 
[86 Ἰπῃοττηοβί οοηίγαδὶ ἩΒΊΟἷΝ σΟΙΊ6 5 ἱπίο οἷν ἴῃ 
1.6 Ὀαίι}]6 Ὀοίνγθθη [βγϑ6] 168 δηα Ῥ]}}] 1801 68: {110 
οοηίγαδι ρείσθοῃ ἴδ ᾿ἰνίηρ αοἀ δηὰ Ηἱἰβ ρϑορὶϑ 
ΟἹ (86 οὔδ ;.8δη4, δῃὰ ἰδ 1ἀο]αίσουμ, δηιίῃθο- 
ογϑίὶς που] οἡ 186 οἶμοσ. Θ᾽ ΠΊΣ]ΒΣ ἀτὸ (Π}6 ΒΟΟΣΏ- 
ἴα] ἀεἤδῃοεβ Ὑ οἷ ψαυτῖοσβ οἵ δηιαυὐίν πιαἴυ8}}Υ 
βανα αἱ ἰπ6 Ὀαρὶπηΐηρ οὗ ἃ σοπιθαΐ.---Οἡ γοῦ, 44 
ΟΟΣΏΡ. ΕΖΟΙ.. χχίχ. ὅ.--- ὁγ. 4δ εα. ])αυϊα 8 απδιροῦ ἴὸ 
ΟοἸ δι᾽ Τοργοόδοθοβ σοί 8 ἰῇ 8ὴ δάνδῃοϊη 
᾿ΐπα οὗ ἱβουρχῃὶ [Π6 τηοδὶ ἱπροτγίδηϊ οοτηθηΐβ ο 
[ἷὶβ οΠδγδοίογ: 1) ἢ ὄἼχργθββθδ τηρεῖ ΒΒΆΓΡΙΥ ἰδ δὶ 
οοηίχαδί οι ο {π6]γ ἔνο βίδη- ΡοΪη 8 1η ὑποὶγν 
ΤΟΙ σ] ουδ-τογαὶ δβροοὶ: Τάοι, οομμοδὶ ἴο πι6 γε ὶγ- 
ἱηρς οὐ ἰΐηθ ον δίγεηρίῃ ἀπ ΕἾ ΡΟΤΘΣ] δὲ- 
ΤΏΟΙ, Ὀυὶ Σ οοτὴθ ἴο ἴΠ66 Ὡ ἴῃ Ὡδ9 οὗ 
Φοβοόονδδ Βδδθδοι, ἴδ 9 αοἄ οὗ ἴΠ6 τϑϊσα 
οὗ Ιαταρῖ, τοῦ; ἴδοι δαὶ ἄοδοᾶ. ΤῈο 
ποῦ οὗ (86 ]ογὰ ἰδ ἴον αν α (6 ἰοίδ! 1 γ οἵ 41} 
106 τονθϊδίίοηβ ὈὉῚ ὙΔϊο [86 ᾿ἰνίηρς αοὐ δι88 
τοϑάθ ΗΣπθ6] ἢ Κηοτῃ δηὰ πδιηθα διποηρ Ηἱΐβ 
ῬΘΟΡΙ6. ΟΥὗἁ ἰμ6θ6 οἱθιηδηίβ, τ] ἢ ἕοστπι (ἢ 6 ὁ01- 
οορος οὗ (86 ἢδῆ)6 οὗ Οοα, δ Πογο, βυλιδ Ὁ] ἴὸ 
18:6 εαἰϊυδίΐοη, δά ἀμοοα ἔἤοβα τ ϊο ΟΠ γδοίοσὶ σθ 
ΗΪπὰ ἴῃ γα ἴο ΗΪ8 δι] ϊϊο δηὰ συ] ρ ΡΟΥΘΣ 
88 Οδρίαΐη δηὰ ΟΟΠαΌΘΓΟΥ οὗ Ηἰβ ρθορῖὶο (Ῥα. χχῖν. 
10). ΤῈ 6 πογάβ, “ ωἦοπι ἰλοι λαδί ἀοῇεα,᾽ ἴοττω 
186 δεΐυΔ] στουπὰ οἵὗἨ Ἀν ̓ Β δοοοπα ἀφοϊαταίίοῃ, 
γον. 46: Ἐ8Ὸ Τιοσὰ Ὀθόδϑῆβο 1 οομλο δαί Ὡδὶ 
[Π66 ἰη Ηἰκ πδο, κῖνο ἴ860 ἰπῖο τοΐσΦ Ὠδῃᾶ, 

αν ἃ Ὄχργοθθοθ ἷ8 οοσίδ  ἰ οὗ ΤΠΟΤΟΣΤ, 
Ὀαϊ δἱ {Π6 κδη0 {{π|0 ΔΙἤΤΙη8 (Πδὶ 1 2γ}}} θ6. Οοὐΐβ 
ἀοοά, Τυϊατρ 6] μογοῖς οοῦ Ὀεοίογθ νἱοίοσυ, 
δηἃ Βυγ Ὁ] ὈοΟΝ πρ Ὀοίοτθ 88 ἴΠ6 Ὀοδίουσοῦ 
οὗ Υἱοίοῦυ ΔΙῸ Βοσὸ υηϊϊοὰ ἴῃ Πενία. ΤὨδ τερ- 

“1ῃ βοοχηΐι] 
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ἀογίηρ οἵ ἴδ δορί: ἐἦν απὰ ἰδὲ οον»ϑδε8 (οὗ 1 ποτὰ ἴῃ ἰδ ἔογπι οἵ ἃ Ὀυ1 1 ἀἱηρ,, ΘΟ] οὶ πρ' ἃ Βρδοβ, 
106 Δ΄, Φα.) ἐν ΏΟ ἀσυΐι οοοδαϊοηδα ΟΥ̓ (86 Δηα Βο δὰ πὸ ἀοοτβ (2 ὅδπι. χυἱὶ!. 24); διραὶ 
Βίσαπροηοθβ οὗ ἴπ6 ὅ᾽ηρ. . ΑΟ Υ. αβ Ρ]υ. 
“ΘΒ γΌΔΘΘΟ8.) β60 Τοεὶ. τὰ ἸΑετ ον ϑοι 
“Ὁ οΥρθθ᾽" (29) ἰδ ἴο Ὀ6 ἰδίκθῃ οο]]δοῦ 6] γΥ.---8) 
Βγ ἐμ6 μοῖρ σβῖοὰ αοἂ ἐδε Ζοτὰ π1}} ὶ Ηἱἰἷδ 
ῬΘΟΡΙΘ ἴῃ (18 νἱοίοσυ, αἱ ἐδ ωογία ψὶ}} ἱκηοῦ ἐλαΐ 
ὅγαοὶ ἠαδ α αοα, ποῖ: “Δι Οοἀ ἰδ ἴον [8γ86].᾿ 
ΤῊ δεηϑὲ ἰδ: Τῆ8 οἴΟΥ Ὡδίάοηβ Μ1Π1 ἰθάγῃ ἰδὲ 
Οοά ἀοθ8 ποί βϑυῆδον Ηπ)86} ἴο 6 τηοοκοά ἴῃ ΗΪ8 
ῬΘορΪθ, Ὀυΐ 88 (μεὶγ οονθηδηίοα ΠΡΙΡῸΙ δὰ 
ΤΑῚΣ ΠΕΠΥ οβροῦβοθ {Π6 ὶ οϑῦβα.--- ἐγ. 47. 4) Το- 

δῦ ΜΠ [16 ἐποιοίδάσε, πΉοΝ τοϑομοθ Ὀογοπάᾶ 
ο [6 ἀραέδλεη, παίιοπδ, ἱμαὶ 16γ86] [89 ἃ ὑσὸ- 

ἰρούπρ διὰ βανΐηρ ἀαοά, ἔοσ [εγ86] (ἢ γο8 
(Π6σὸ οδ]]οὰ “411 ἐπ18 δββϑι Ὁ]Υ)) (86 Ὀ]οβοὶηρ οὗ 
ἐμ 18. ποὶ ἀουδι}} νἹοίοσυ ψὶ}} Ὀ6, [μδὲ (Π6Υ 58.18}} 
Κηον (μδι (Π6 μονα Ποθὰβ ποὶ εσέογπαί πεϊρλὲν πιδαῊδ, 
88 ΒΤ 8Π ΒΡΘΆΓ, ἴῸγ ΗΪβΒ μ6ὶρ; ἴοσ ΗΠ ἐδ ἐδδ 
δαξιίε, ὈΥ Ηἱΐδβ αἰ ςν γ}} [λ6. 1θ6ὰ6 οὗἉ (6 θδι16 
8 ἀοἰοσταϊηθα ἴῃ ΗΝ Ρ᾿ 10᾽8 ἌΨΟΥ, Δ.ΠῚΒ οὗ ἯΔΣ 
ἀο ποῖ βοοῦτθ Ηΐβ Βοΐῃ, [αὶ Ηΐὰ ροῦγοῦ δίῃ 80- 
ΟΌΓΟΒ Βύσοοθθ, θυ ὙΠΘΩ Ὠοὶ ἰδοθθ ἃγὴβ δυΐ 
ΒΘΟΙΔΙΠΟΙΥ ἴδοθϊθ ΣθΒηΒ 86 ιρίογοα. Ηθ 
γ68 1116 ΘΠΘΙΩΥ͂ ἰηΐο ἰμ6 Βδηὰ οἵ ΠΝ Ρ]6.--- 
ΘΓ. 48 5βᾳ. Οοἰξαίλ᾽ 8 ἴο αν! δἱ [86 

ὑορίπηϊηβ οὗ {πὸ οοἸμδδὶ 18 υιὐπυ 6} δηὰ γὶν  ]γ 
ἀοβοσι θὰ, 88 ΜΟΙ] δα Ζαυΐϊα 8 οη, ἴογυ 19 
06.116, δῃα ἰΐ8 δρϑϑαν ἰδγιϊπαϊίοη. θδν]᾽ Β τη- 
Ὀχοίζθῃ ουυγαθὲ 18 Ὠ86 τλοσθ οὐ θηΐ ὈΥ͂ (6 ΓΘ- 
τοδεὶς (μδὲ ἢ τοηὶ “ ἰοιναγτα ἰδὲ ἰδπ6᾽" ἴο τηοϑοὶ (Π6 
ῬΒ1]1ιη6. ΤῊ δίομϑ ἥσηρ ἔγουι (ἢ 8] σ᾿ τοδοιμῃϑὰ 
Αο]164{}}8 ἰογομῃοδα. Το δαάϊίΐοη ἴῃ ἰἰθ βθρί. 
ἐς ὦ ἰδέ λεῖπι," 'β ἃ δυροχβυουβ ἰπιογργοϊδιίοη. 
1 Εὶδ [ογοοϑα δηὰ ἔδοθ τοῦθ οονοσγϑά ΌΥ ἴ8μ6 ἴτοηΐ 
οἵ [80 ἢ {Π6 βίοῃϑ τϊχδὶ ᾿πἀθοα ρῥοποίσαϊθ 
Κγοῦρα ἴῃς Ἰαίίογ, Βαί ᾿ΐ ΠΔῪ α͵8ο Ὀ6 βυρροδβοα 
(μὲ ΟοἸϊαίη, οοηβάδηϊ οὗ νἱοίοσυ, δανδηορα 
δραίηθι [9 ἀοαρίβοά βμβορμογα- δὰ πὶ ὑποονογοὰ 
Ἰογοβοδὰ, Οὐ. ὟΝ. Ψ μον, Απεῖκο ϑολίειμζον- 

[Αποίοηι ΒΒ] ηρ5], Βα456], 1866, Ρ. δ, τοσὸ 
6 ΒΡΘΆΚΕ οὗ Αἰ προῦβ τ ἢ0 οουά μὲς τδθ 

1.6 ΘΟ ΒΒ ἴλοθ δἱ ἩΊΟΝ {ΠΟΥ͂ αἰπιοᾶ.---Ὗ ον. δ0 
Β4. ΘΧΡΓΟΙ͂ΔΙΥ ἀθοΐαγοα (ἢ 6 Βυ ρου  οΣΥ οὗ θενὰ 
ΟΥ̓́ΣΣ ΟοἸ ἰαἢ τ 6] πρὶ δα βίο, 'ἴῃ βοοοσζάβῃοο 
αὶ ΤρΑΥ 4 8 πογάβ, γον. 47, (δὲ υἱοίοσυ ἷβ ποῖ 
ἀοίογγαϊηθα ὈΥ δἰγοηρίη οὗἨ ταῦ κα ἀττη8. Τὸ ἰδὲ 
ΤΟΙογΒ 8180 ἐπθ δα ἀϑά εἰδίθιηθηί, “ ανιὰ δα το 
βποχὰ ἰῃ ἷδ μδηᾶ," υἱοὶ 18 δἱ (6 βαηθ ἔἶπηθ (ἢ 9 
ΤΟΆΘΒΟΩ ἴου 86 [Ὁ] ον Ὡς δἰδίομλοηὶ, Πδπλ6]γΥ, [86} Ρ 
βἰαγίηρ οὗὁ (π6 αἰδηὶ ψὩὰ 19 ον βποσα, ψ 8 
πίοι Ὀανίὰ σαΐ ΟἹ" Ηἷε Ββεβὰ, Αἶδῦ [89 ἐ8}] οἵ 
ΑοἸ δὰ ἰμὸ ἰογεϊβοὰ Ῥλιξἐδέϊμδδ 8 Κὸ ἰο Ηϊρ}ι, 
πὶ ουΐ γίπᾷ 8 ὑδί.16. ΤῊΘ Ζεγαοί δ8 ταὶϊθοα (ἢ 6 
ὈΔΈ]6- ΟΣ, δπὰ ρυτπυσά ἰδοτὰ.--- ον. ὅ2. ΤῊ ἰοχὶ 
τοδβ: “ὼρ ἰο α ταυΐπα." ἘΤῊΪΒ σἶνοδ ἢ φορά ΒΘΏΒ6, 
βἷποα ἴΠ6 ταυΐηθ Ὀοίμγοοῃ (9 πηὸ Διτη θα οδηποὶ 
Ὅ6 πιοϑηΐ, ΠΟΙ ο8π 7 ΒΌΡΡΟΒΘΟΘ βυιοἢ δὴ ἱπάδβηϊυθ 
Ἰοοδιῖγ, ὑἐ6 πογὰ ποῖ μανίηρ (86 Ατίοϊθ. ΑΒ 
Οὐδ δηὰ ἘΚγοΩ αἴθ δίϊοσνγασγαβ Ὡδιηθα 88 [}9 
Ἰμῖί οὗ [86 Ρυγδυϊῖ, 10 18 παίαγαὶ [0 δα ρροθο ἰῃδί 

δοσ ἔμ6 ϑερῖί. “ἴῃ [86 ἯΔΥ οἵ ἐδ 
» Ἰῃἀογβίδηαίϊηρ ὮὈΥ (μἷα (6 τ οἷο σρθοθ 
Θ6} {{|0 Ομ ΘΓ ΦΜΟΡ κδῖο, βίῃοθ οἱἱγ χαΐοδ 

ΜΈΙΘΝ ἐκ ραγί]ν [ῃ.6 ἀὔθοῃοο οὗ (86 Ατί,, γίδο 
ἄἀουδὶς ἽΡ, “ὋΡ ἴο,᾽ δ 16 εἶχε οὗ ἀϊγϑοίζου δηὰ 
ΓΠΈΤος ᾿Ασοοογάϊης ἰο [86 υβὰ8] νον ἴμ6 ῬΒ]- 
ἰδπηοβ Ποὰ δος (μ6 τοδὰ ἔσο βμιδαγίτη Ῥδγ Ὺ 
ἰοναγάβ αδίἢ, Υ ἰοψαχὰβ Εκγοῦ, ΤΩΒΗΥ͂ 
οὗ [ῃθϑ Μ6ΓῸ βἰαίη, “Τὶ αἱ γοοοῃ οὗ [86 θἱριὶ 
ΓΟΒΌ οα ἔτοῃ ἴἰμ6 Ὠδίωυτο οὗ [26 οουῃίγγ. 78 
Υδὰγ δυμπι, ὙΠ ογο ὑπ6 οοταῦδὲ ἴΟ0Κ ρ]δῶθ, ῥδδθοδ 
Ὡοσί ἢ νασγὰ ἴτουι βοοοῖ, ἰὈΣΩΒ δήδσ ἵντὸὺ οσ ἴδγοα 
Τα]68. τοδί γασγα ΟΥ̓ 0 ν᾿. ]Π]αρσο ϑβαίκαγι οι (Ὁ Ρ, 

δορί, 7ο8}. χν. 86, Σακαρέμ), οπιρίγίηρ ἰηΐο (ἢ 7 
ἂν Βἰπηομένῃ ; δθουΐ ἃ τ1}6 ἔτοπλ (18 18 [16 τ] 
οἵ ΑἸ]υν, λοι 16 6] ἃ ἰο Ὀ6 δποίοηϊς δίῃ (Βοθ. 11. 

(Απ. ἘΜ., {1., 66, 67); Βιάεν, ΧΥ . 91), 
δπα 8ὸ ἴμ6 ΡΒ] βὕηοβ Ποα τπχουχὰ [16 νΔ]}]Ὸγ ἐἱδὶ 
ἙἘοθίμθου δ͵8ὸ ἱγανοσθοὰ ἴῃ 18 ΘΧΟΌΓΑΙ ἢ [ῸΠ] 
Ψογυβδίθα ἴοὸ αδ ἢ. Αποΐμοῦ ἴοη οὗ ἰδ 
ῬὨΣΠδιΐηο6 σουηδϊηθά ἴῃ ὙΥ̓ΘΟΥ ἰ δηὰ Βδεά 
που ταγὰ, τ οσο ὑμ6 Ὑ δὰγ ϑυπιὶ Δ Κ68 [6 Ὡδι)θ 
ὙΥδὰγ ϑυγατγ, ἰὴ το [169 [Π6 Ὀγοθοηΐ ΟΣ 
ϑιλμαιη, 0 8 1,οδόπ ]αυϊά᾽ ε, Ῥ. 7 5α.--- Υ οἱ. δᾶ. 
Ετοῖὰ (8 Βοῖ ρΡυγευϊὶ οὗ 0 ῬΒΠἸβιθ8 ὑρ ἰο 
(μοὶν οἰκ168 (86 1πγβδο] το ἰυττιοα ὕδοκ ἴο βροῖ! [80 
ΘΏΘΙΔΥ Β ΟΔΠΏΡ.---  ογ, δ4. θαυ α οαυτὶθα Ο}18ι}}}8 
Βοβδὰ ἴο υεγιιϑαίενι. ΤῊ ἷδ 18 ΠῸ δηδο  ΓΟὨ 81), δ᾽ 09 
ΟὨΪΥ [Π6 ἔοτίγοθβ οὗ Φοθυβ οἢ τχλουηὶ Ζίοη γγᾶβ (μοῇ 
πη {μ6 Βαπάβ οὗ (86 Φουνυδὶύοθ, (6 οἱτν Ψγιιβαίοῦι 
Ὀοΐῃς ΔΙ γοδαγ ἴῃ ροφθοβδίοη οἵ {86 [αγϑο] }δϑ (« οκὶ, 
χνυ. 68; Φυάρ. 1, 21). Βυΐ ὙἘΥ δβου]ά ποὶ (δ 18 
ΟἾΟ 6 βοϊϑοίοἃ δ {πὸ ρίδοοθ οὗ ἀδροεὶϊ οὗ (δ18 
(ΓΟΡΗΥ͂, βίποθ ἰδ τῶϑ ἴπ6 ποδγοδὶ ἰὸ 86 8ο]4 οἵ 
θαι] οὕ ΟΟἸ 4} 8 δίηβ, οἡ [16 ΘΟὨΙΖΆΓΥ, μα ρμυὶ 

ἱπίο λὲ ἀιροϊέησ. ΤΙΝ [ὈθΈΔΙ]Υ τας “ ἰδπὶ, δβ ἴῃ 
Ἐπ. Α.Υ.-- τ[Ὰ.] ἰδ 16 δηοϊοηὶ πογὰ [ῸΓ ἀτοοϊέησ, 
88 ἰῃ ἷν. 10; ΧΙ! 2, 2 βδηι. χυἹἹἹἱ. 17 χὶχ. 8; χχ. 
1, δὰ μοῦ [}6 οἷά Βοιηοαίοαα ἴῃ οι ομέαι 18 
ταθδηΐῖ, [{ 18 η0 οἰ οου ἰμδΐ ψὸ 
(χχὶ. 9) ἢπᾶ {6 βιυογὰ οὗ (0118. 'ῃ (ἢ 6 ἘΑΠΟΌΙΝΕΥ͂ 
δὶ Νιοδ; ἴον τηϑδηϊπο 1ὁ σαϊρμΐ πᾶγὸ Ὀθοη οδετὶ 
(ἈΣΙΠΟΣ ἕο 06 ῬΟΙΤΩΔΠΘΠΕΥ ἱκορὶ 88 βίστι οἵ [Π6 Υἱο- 
ΤΥ ἈΤΈΙοα Ιδγϑθὶ Ὁγ ἴμο 1 ,ογὰ ογοσ ἰδεῖς οἱά 
Β ἰΔΥῪ ΘΏΘΙΩΥ. 

ἩΙΒΤΟΒΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΤΗΕΟΣΟΟΘΊΙΟΑΙ, 

1, δαυϊά πὰ Οοἰναίδ, τεϊτὰ [ἢ ἔπτο δυτηΐθα, τὸ - 
τοδοηΐ (ἢ ᾿τητηθαϊδίο οοηίγαβὶ οἵ {πα ροάϊγ δπὰ 

δηϊ ροῦν 116, οὗ ἴπ6 ΤΠΘΟΟΓΔΟΥ͂ δὰ ἰμθ Αἰϊὶ- 
ἈΠΘΟΟΓΔΟΥ͂ ιυὐδλὲπ ἰδέ υογία ; ΟὉ ΟὨΘ δἰἀ6 (ἢ εἰ ποθῦθ 
Βυμα ἐγ, τ ΒΊΟΝ ον Ὀοηθδίι {μ6 μδπὰ οἵ (89 
νην ΜΠ Ὀ6 οὐΪγ Ηἱΐδ ἱπαίσυπηοηϊ, ΟὨΪΥ 
Βοοῖβ Ηἰἶβ ἤΟΠΟΥ, ΟὨΪῪ δίσιγοβ δος 16 οπάβ οὗ 
Ηἱ4 Κίπράομι, διὰ ἰβ ἐπογοίοσο ὉῪῚ Θοὰ ΒΙρὮΪΥ 
Θχδιιοα---οἡ 1ῃ6 οὐμαὺ αἰάβ 86 γί ἀθ δινμᾶ δγτὸ- 
δβδοο, ἩΠΊΘΒ ΒΟ]ΑΪγ 1188 ᾿ἴα6 ] Γ δῦονθ δνοεγι της 
ἱνίηθ, Ραὶΐβ ἐΐα ὑσαδὶ ΟὨΪ]ΥῪ ἴῃ ΘΑΣΙὮΙ]Υ ΒΌΤΩΔη ΡΟΙ͂ΤΟΣ 

Ῥύγβυοθ αοα᾽ 5 Κιηράοτα δπὰ ΒΟΟΣ ἩΣῸΒ ϑοόγῃ δαὶ 
οοῃίομηρί, Βί8 8 ἊΡ Ρ6 Υ͂ δραϊποὶ Οοα 8 
ῬΘΟΡΪδΘ ἴο ΟΡΡΓΟΩΒ 3 Ε} αἱ ἰδ αἱ Ἰδαδὶ οδοὶ ἀοτῃ 
84 Ἰυσχοὰ Ὀγ ἐδ 1.0 
[4 τἈ}6 οπὰ οἵ μ6 ῬαδΙίοσ ἐδ δι88 δὴ δ ϊ- 

ὈΠΠΝ, ἀκ τοίοστίη ἊΝ ἄν οὐ ἢ, 85 ἔθ] τΒ Ν 
ἦδ ἐβΒ {π6 δυϊορστδρῆὶς (Ποῦ Βυ ΡΟΓΠΌΙΩΘΓΑΓῪ 

Ῥβϑὶπλ οἵ αν, οοπιροθοὰ θη 6 δα {δ εἰἢ- 
α᾽6 οουιθαὶ ψῖι ἢ Θο] δίῃ. [ τὰϑ 1116 διππιοτρ ΠαΥ͂ 

4 [Βοδίῃδοη ἀϑοϊηϑα ἐὸ χ Θδὰ : Μυ. 7. ἴ.. Ῥοζίοτ 4 
διαὶ ξ μ᾽ 5 Βιδ.- Ὀἰδέ.) ρίδοϑϑ {ν οῃ ἐμο ἴϑμϑϑ'ϑαδϑὶ.-- τὰ. 
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σοὶ διά γουτπροϑὶ ἴῃ ἴμ6 Βοῦδβο οὗἉ ΤΥ ἔδί μου. 
Ι ἔπι αν ἐμβερΒ ΒΏΘΘΡ, ΤΥ δῆ β τη846 8ῃ Οἵ- 

ΤΩ )οϊποα ἱομεθίμοῦ ἃ Ῥδμιίο συ, δὰ 
Ὅὸ Μ|ὶ}} [6}} τ ἴο πὶν Ἰοσὰ ἢ Ηδ ἰβ [6 γα, Ηδ 
Ββοδγοίῃ. ΗοἬ βρεπὶ Ηἰδβ τρθϑϑθηρογ δηὰ ἴοοῖκ τὴθ 
ἴοῖα ἰ6 βῆθαρ οὗ ΤΔγ ἔδίμοσ, δῃὰ δηοϊηϊθα π16 
αἰ [86 οἱ] οὗ ΗΪ8 ἀΔηοϊηπιίησ. Μᾷυ Ὀγχοίγθη Το τΘ 
μπάθοσαθ δὰ 141], δηὰ ὑἰμ6 1 οσὰ γ88 ποὶ π|]]} 
οδϑοὰ πὶΐὰ [θη]. { ποηΐ ἴοι ἰο τηθοὶ ἰδ 6 
Ἰδέ ηθ, δὰ 6 συγθοα πγ6 ὈΥ ἷβ 140]5; δὰ 1 

ἄγον ἷβ βσποσχαὰ ἔζοτα [8 βἰάθ, δῃὰ θομῃοδάοα ἢΐπ 
κοὶ ἰοοὶκς ΔἸΤΔΥ͂ σοργοδοὶ ἤοσῃ ἰδ9 οΟὨΣ] άσοη οὗ 
[6γ86]." 

ΤὨΪθ 18 ΤΟΥ ποῖ χοηυΐηθ (ἰἐ ἷθ αἴγθη 4180 
ἴῃ [16 δυσγῖδο, Ασδδῖο, δηὰ τ μἱορῖο νθγβί ῃβ), 
αὶ 1 βοῶ ἴοι [86 τοὶ ρσίουθ- Πϑοογαῖίο αρὶ τι 
στὰ πο Βανι νἱενγθα ἰἢ6 οομῆϊοι. Ἧ 6 ταϊρσμὶ 
αγα ἰμδὲ Ἰϑαν] ἃ πουϊὰ ἐπ οοἸὈΓαῖθ 
Ἀἷβ νυἱοίοσυ ; Ὀαΐ (Π6ΣΘ 18 ὯΟ ἔγϑοθ ἴῃ ἐμ6 Ηρ. οἵ 
ΒΟ ἃ Ῥβδὶ).---ΤῈ.] 
, φρανίὰ κηὰ Εἰαδ γερτγοθοης τούλέη ἐλ6 

οἵ αοἀ τὸ οοῃίταρὶ Ὀοίπεθῃ (ἢ 6 πρὶ μα ἣν ΜΠΙΟΣ 
Ἰοοῖκα δῦονο ἰο 6 ΒΟΠΟΥ δὰ ἐπ οὔ {86 νην 
Αοά, δῃὰ δαὶ το Ἰοοῖκα ἤο φαγί] ρΡοβθοββίος 
δηα ἙΑτ ] Υ- στ] αἸν. ̓ ηἰογοϑίβ, τ ΐοἢ 18 τοί οδρα- 
δῖα οὗ τοοομηλείηρ 1468] ΟΡ] τηοίγοδ ἰῃ ΟἰΒΘΓΒ, 
νυ Ἰπαρίηκ ὈΥ 156}, ἀβοσῖθοθ ἕο βοτὰ ΟὨ]ΥῪ ἸῸΝ 

861 Ά6ὴ αἷτβ8. 8.6 ββῆῃοεα, ραδαϊοῃδίθὶ υ γουθοὰ 
ὈΥ ΘΏΥΥ δῃά 6 δ] ουβυ, Β΄ μά ο᾽Β ἃ ᾿πδί ̓ αάρταοοί οὗ 
(86 Ὀοασίηρ δηὰ οοπάυοῖ οὗ ὈτοίΒ θα, Ἰοβάβ ἴο 
πὶοκοά βδοουβδίοη δραϊμδὶ {8 6Π|. 

3. Ἐο δομο ἍἽδϑῇ Ῥουζοσιη ὁ τῆϊηρ ἴον 86 
κίηράοτῃ οἵ ἀοὰ ἴῃ 18 οομῇτοὶ τὶ [ῃ6 ὨοΘΙ1]6 
ποιὰ, το ᾿ἰτ6 Ὠανὶὰ 1) τοδὶδίβ απ ΟΥ̓ΘΓΟΟΤΩ 68 

ἷ δὰ ΒΠΟΥΘ ἰΓ0 ΙΩΔΗ]Υ͂ ΟΘουγαρθ ἴῃ ΡΔ- 
ὕθποΥ ἴπρ 186 ᾿η)υδίλοα οὗ Ταϊδυηαἀογβίδη 1 ἢ 
δὰ οδ]υπιηϊδίίοη, δηᾶ ποῖ τορασίηᾷ ΟΥ11 τὶ 
6Υ1]. 2) 16 8110 ἃ τ ῖτἢ 116 ὅτο οὗ ΠΟΙΥ δῆρο δραϊηκί 
πρΌ]ηθθβα δηα εἰπ, δηά οὗ ΒΟΙΥ θη Εἰ ΒΘ Ω ΤῸΓ 
{6 ολυβε δῃηὰ βοῦοῦ οὗ 86 τά; 8) Ἔχρϑοίβ ποὶ 
ΨίοίΟΥΥ ἴγοπι ἢἷ8 οὔτ βίο ἢ 884 υτηδη τορι, 
δαϊ ἐστισία ἴῃ [86 1,οχ Δ]0Π6. 

4, Τμδι {16 τοογϊα λοείεϊς ἴο Οοα᾽Β Κἰηράοχῃ ὁδΔῃ 
Ἰοηρ πηραπηἰβηοα γον 118 βοόστι οἱ ἴῃ ἐστι ἢ οἵ {μ6 
οἰοσαὶ δηὰ ᾿γῖηρ Οοα, 1ἰΒ ΘΟΣΩΤΩΟΙΪΥ 8. Σοβυϊΐ οὗ 
[Π6 ΠΟΥ ἩΓΟΔ ΚΠ ΘΒ, ἀἰβογάον, δηὰ υτἰγ οὗἉ (Π6 
ΣΑΘΤΉΌοΤ8 οὗ ὑμ6 Κἰηρσάουμμ οὗ ἀοὰ. ὙΒΘΩ, ἰποτὸ- 
ἴοτο, [ποτ διὶθοϑ δ ἵΏ8η ἴσοση ὑμοῖσ σαϊάβὲ πῦο πὶτἢ 
το ποσὰ δηὰ ἀθϑὰ ϑῃοουηίο 18 δοιὰ ὯΘΣΒ 
ἴδε ἴοο, {π18 18. α αἰτϑοῖ ἰηογροαιοη οὗ 8 
βαπά ἱἰπ 6 ἀονοϊοριηθηί οἵ Κιηράοπι, διὰ 
κΌςοἢ 8 ηδη ἰΒ ΗΠ]15 σποόθθῃ ἰπβίσυσαοῃϊ ἴοΥ [86 οδϑί- 
ἴησ ἄονσι οὗ [Ππ6 ὨδυρΥ οσ  α]γ ρόνοσθ, δηὰ [ῸΣ 
8 ΠΟῊ ρΑοσηρ ἱομοίῃοσ δηὰ οἱοναίίοη οὗ Ηΐβ 
ῬΘΟΡΪα. 

δ. Τποδο τβθῃ οἵ οὐ, γῆ οοπίοηὰ ἴον [ἢ 8 ΒΟΠΟΣ 
δηα οδυθο οὗ (Π0 1, οτὰ δὰ Ηἷδ8 Κἰπράοιι οἡ οασίῃ, 
ΔΙῸ, ἴῃ ΠΏΘΒΔΙΔ0]6 γα ἰδῆ οἡ Ηΐπ, βυτο οὗ ἐμ οὶγ 
ὙἹΟΙΟΣΥ Ὀγϑοΐβοὶυ θοσλυθο ἰΠ6Ὺ ἢδνθ ποὶ ἱμοῖρ οσσῃ 

οΥΓ ἷπ νἱοῦν, δὰ ἀο ποῖ δ8οὶ [μοῦ Βορθ οὴ Βυτηδη- 
ΘΑΓΠΙΥ ἌΕῚ Αβ δον ἰγυβῖ 1 (Π 6 ΟΝ ΒΘ ρ ἢ 
γδηΐαποα, (μοῖρ ἰσυδί 1 (86 1, Β6ῚΡ ᾿ΠΟΓΘΆθθΒ, 
πΒΙΟΝ ἰΒ ποῖ ἀοροπάθης οἡ δηγι βίης ογθαίυχε! υ. 
Α 116 Βίάάοα ἴῃ αοὰ 18 ἐὰν νυυρθιῳ οὗ τ τηοεϑὶ 
ΟΟυΓΑ ΘΟ ἰδδι ΠΙΟΩΥ͂ δηἃ ἰπ6 ρτοδίοσιὶ ὈΓΟῪ 
δηά ἴπ ([Π}6 πδιὴθ οὗ ὅοά ΟΡΡΟΒ6Β ἐμ τχοβί ἰδίταν, 
63] ροτοιϑ οὗ 816 ποτ], ἸογουθὶΥ οοτγίδίη οὗ (86 
Ὑ]ΟΙΟΤΥ οἵ (0 1, οτὰΒ οδυδο δῃὰ οἵ ἰμὸ δῃὰδ οὗ 

860 ἤσσίμος [6 σοίραυκ ἰπ ἴῃ6 Εἰχοροίϊοδὶ 
Ἐχροακϊίου. 

ἨΟΜΙΓΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΕΑΟΤΊΟΑΙ, 

Γνεγ. 10. βοοττ: οροπμοσγαίθ ῥχοίδεβοσβ οὗ 
ΤΕ] ρίοη οἴρῃ γϑοοῖγο ᾿υδὲ τοῦ κοβ ἔσοσα τηοϑὲ 
ἀροιάθὰ δπθιηΐθβ..... [πὸ πυμηδη ϑοοοιαρ! 8Ἀ- 
ΘΒ {8.8 ΟΡΡΟΘΟΣΒ οὗ ἴδ6 {γὰἢ οἵ αοά ανα ἴτο- 
ἀΌΘΠΕΥ ΔῺ υπαϊεραίοα Βαρου  ΟΥΊ γ - 
οοηδάϊηρ ἴῃ (δϊ8, ἰμον αν ἀςῆρά, Ἀα Β|}}} ἀο 
ἀτὴν 186 δαἀγοοδίοβ οἵ βρί τί] ἐσ ἴὸ Θηρδ99 
πὶτν ἰμϑῖα; δηὰ (ΒΘ Υ ἄγϑβδι οἵ ἃ ἰοίδὶ δπὰ ἀβοϊἀβὰ 
ΨΙΟΙΟΥΥ.-- Β.}--ἾὟ οΣ. 14 βηᾳ. ΒΟΗΊΜΕΚ: Πανὶ ὰ 
18 δοαυδίηίοα ψ τ [86 ΕὈυτίμ Οομμπιιπάπιρηϊ, 
διὰ ἱζηον ἰμδΐ ἴον εἰπὶ ΟΟα᾽ 5 ὙΑΥ ΔΙ νγαγ8 068 
πῃ οὐδ οομηηδηδιηοηῖ. ΝῸ οὔθ [88 ὑ]οββίη 
Δηα βθοοσοδα ἰῃ 11 ὙΠῸ [68 ποὶ ἰπ σου ἢ ἰξαι ποῖ 
ορϑάϊθποο.---  γ. 16. ΤΑΝ αε: Ὑ ιβουΐ ἃ ἀϊνίηθ 
68}} ΟὨΘ Βῃου]ά ποῖ ρῸ ἱπίο (86 ρϑσῖ] οἵ οομῃῆϊοί.---- 
ΤΩ ΤΟΙΊΔΡΙς ΒΘΟΙῺΒ ἱπαρρτοργίαί ποτ. ΤῊΘ 
Βτδ 6 166 μδα ον συ 08}} οἱ ρβιγιοιΐβτα απὰ Πομου, 

Ὀυΐ ΠΟΥ ἀϊὰ ποὶ οὐ; 1ε, --ΘΒΣΙΕΕ: ΤῊΘ 
ΔΓΘ ἰδ 6 ΤΌΪΟΣΕ, ἴῃ Ἢ (δἰηρα 88 ἴῃ εἶσαι, 
ὙΠῸ μαῦο σοὶ ἱποιμβοῖνοβ ᾿θαγηθὰ ἰο Βθδυίζοῃ 
διὰ βεσνθ. Τὴθ θοαὶ ἱγαϊηϊηρ [ὉΓ σοχμμηδηά ἰδ 
ορϑάϊθηοθ.---ἰ “ ΕΌΓΥ ἀδγπ." πο ρῥἱοἴαγοθ, ον ΘΥΥ 
ΤΔΟΓΏΪΩΡ 8) ΟΥΘΠΙΩρ: (ἢ6 ρίδης δηὰ Ῥοδβίδιὶ 
ὙΆΓΓΙΟΣ, νεῖ (ἢ ΒὰρῸ ἩΘΆΡΟΠΒ, ἀάφίνβ. ἶ ἰοτί ἢ δηὰ 
ἀείνίηρ Φοδονδῃ δηὰ Η]8 ἘΠ τὸ ἴΘΏ τα ]68 
ΔΎΓΔΥ ἴἢ6 αυἱοὶ γου(ἢ, ἰθηἀτηρ ᾿ἷ8 ΒΏ66}, Ὀδδγίῃ 
ΟΓΌΟΚ δῃὰ β]τρ διὰ " » ἰγυδίηρ 6 Πονδῇ, ἐων: 
811 υποοῃβοίοιβ οἵ ἷ6 φρ[ϑμἀϊὰ ἀσδίϊηγ.--- 6γ. 20. 
Ηὰατα,: 1 εἶδ [ΕΒ 6 γ᾽ 8 οοτητηδηὰ ἀἰβπ)188 Ηΐπ, γαῖ 
Ὑ11 Βὸ βίδυ {111 ΒΒ βανϑ ἰγυβίθα ἢἷβ βῃθορ σἰιὰ 8 
ΟΑΓΘΙ͂.] ἰσοοροσ. ἥ 8 σδῃποῖ ὃθ ΤΑ} 11] ΒΒΘΡἢ 6 
1 ΟἿ βρὶ τὶ ἴ.8] οασρα θ6 1686 ἀθδγρ ὑπίο 8; ἰΐ, 
ὙΠΟ ΠΘΟΘΒΒΙΥ͂ 0818 15 ἔγοϊη ΟὟΓ Ποοῖκθ, πὸ ἀθ- 
Ῥυΐθ ποὶ ὑμο8θ0 ψγῆο δ υἱρδηΐ δβὰ οοῃβοϊ οη 8016. 
-- ΤἈ.]--- ν ἐσ. τ ἘΤΉΝΙΟΣ λήμοι Ιδ ἐμαὶ γλνο 
ἴο 80 ΔΡ οὐχ  ο88 ἃπα Ταδῆ, 8 ΤΟΙΚ ο 
1ῃ6 ἀρθειαί Βτυν τ] τὸς οὗ αἀοά. 8.0 το πιυθὶ ποὶ 
Ἀ6 ΟΥ̓́ΘΥ-Βαϑίυ ἴῃ ἰυάρίην,. 

γεν. 238. ΒΤΑΒΚΕ: ΤῸ σονῖ]ο διὰ ἰδ] κ Ὀΐρ 8 
186 ἸΔΏΠΟΥ οὗ βαίΐίδηῃ δηὰ 411 ᾿ἷ8 οοτησδᾶθθ. Ῥε, 
Ιχχὶϊῖ. 8, Ο τϑῃ, χυδιὰ ἰπδί 1ϊ,--ο ῥίουθ 
Β0]8 ποίϊῖῃρ ἰβΒ τλοτο ραΐηῆι (μῃ8ὴ πθη ἰΠ6Υ δΓθ 
ΘΟΣΔΡΟΙ]οα ὑο Βθαῦ [86 ρΌΑΙ]Υ γον ἱ]6 αοὰ. ΚΒ. χ. 
1 »4.--ἰ εν. 24. ΤΑΥΙΟΒ: Ὑ Βΐομ οὗ ὰ8 ͵8 ποὶ 
βοϊηθίίπηθβ Ὀσουσμί δἰ ποδὶ ἴο 8 βίδῃα-8.}}}, πῃ θα 
Β6 ΒΌΓΣΥΘΥΒ [μ6 ἱρηογαῃοο, ᾿η 866} 1{γ, ἰπ οι ροσαποο 

᾿Ἰοοδ ουδηθθθ ὈΥ ἩΠῚΟΝ γ1ζ6 8ΓΘ βυττουπάρα ἢ 
Τὺ βθϑσωβ ίο υ8, ἱῃ σηοτηθηίβ οὗ ἀοργοθδίοη, 88 ἰΐ 
ἴΠ686 ου}]β σὸ βίδικίηρ ἰογὶ ἢ ἀοβδηι]Υ Ὀαοΐοσθ 
[86 ἀγταῖ68 οὗ [ἢ 9 Ηἰνίτς ἀοά, δηα Ἰδυρπΐηρ (θα, 
Οο]141}}-11|κ6, ἴο δοοσῃ ; δῃὰ ΟἿΣ Θοῦγαρθ 18 δρὲ ἰὼ 
000] 88 ἯΘ ΘΟὨ ΘΠ] αίθ ὑμΐὶβ ΒΟ οὗ ἴοσοθ. Βυὶΐί 
ἯΘ τηυδὶ ηοΐ Δ]1ΟΥΥ [Π6860 ἔθ πρϑ ἰο ῥσουαὶ. ΤῊ 
Οοἀ οὗ Ἰ)ανϊὰ ᾿ἱνοίμ, δβὰ Ηδθ πὶ}} 5.}}} σἷνθ τ8 
ΕιΟ0688.--ΤῈ.] --- ας. 26, ΗΑΙ,,: 116 689 
᾿ιθαγίβ δσὸ τηονϑᾶ ὈΥ οχϑιρ]6, ἴμ6 ᾿τδηύ οὗ δχϑιη- 
Ροἷθ 16 οποουγαροηθηΐ ΘΟ [ὉΣ δὴ δοσοὶοϑὶ 
ταϊπαὰ. βθθ νοῦ. 23.--τἩ ὅσ, 28. ΟΒΙΑΝΘΕΒ : 8.690 
πῆ δὲ ΘΏΥΥ ἀο68: ΠΟῊ δ ι] 10 ΤΑ Κ68 Ρρίουβ ρθὸ- 
ΡΪο, ᾿πὰ μον 1ι ἴθ ποῃΐ ἴο δχοῖϊίθ ἰοῦ ᾿αὶθ δπὰ 
ΔΥΟΓΕΪΟΩ διμοηρ Ὀγοίμσοηΐ σου. χὶν. 80.-- 
ΒΟΗΜΙΟ: σαι δα ΘΏΥΥ ἰηἰογργοὶ ονοιγίΐηρς 
ἷῃ [06 ὝΤΟΥΒΘ ΒοΏ86, ΠΟΎΘΥΟΡ κότα 1δ ΙΩΔῪ 6 ἴῃ 
ἐ156}1.,-- αι, : ΤΉΘΓΟ 18. ὯῸ ΘΏΘΙΩΥ 80 ΣΟΔΑῪ ΟΣ 80 
δρὶ  6[Ὁ] 66 (86 ἀοσηοδίο8).---[ΒΟ. ΤῈ: [π πηοθ οὗ 



296 ΤΗΕῈ ΕἸΒΕΤ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΑΜΌΕΙ, 

δοηογαὶ] ἰουταδὶίγ δηὰ Ἰυ κοσδγιηηθθα, ΘΥΟΡΥ Ὧἦ6- ὙοΓ. 87. ΒΈΔΕΚΕ: αοἀ οἴρῃ ργοάποοο ἰμ6 χγθϑίοσι 
ἄτθο οὗ χϑαὶ πιϊσῇ ἐμ ρ]}168 ἃ γοδαϊηθθβ ἰὼ 
ἴΠ6 Υ, ΟΥὁ ϑῃΐαγο ΤΟΓΘ ἴῃ ἴΠ6 σδυδθ οὗ 
οἰδογβ ἀο, Υ}}} ) 
διὰ ΟΥ̓ ΠΟΠΘ ΤΔΟΣΘ (80 ὩΘΆΣ χοἰ διίοηβ δὰ ἢ69]}}- 

ὑ Βαρθγίοσα : δηὰ βυο οθηθΌγοθ Ὑ}}} ϑϑ άοτῃ 
ἘΞ μα πείοὶ ΜΠ} υπ͵]υσὲ ἱπβὶηυδίξοη 8, 8᾽ δ .Β 
τμὰ αἰοιρία ἴο ὈΪδοίζοῃθ ἃ σῃ8ῃ᾽8 οβδγδοίογ.-- 

ΘΓ. 29. ΒΊΑΒΕΚΕ: Ἦο τουδὶ ποῖ Ὀ6 ἰυγηοά 
ΔΓΑΥ ἴγοιῃ (ῃ6 οχοουΐίοη οὗ 186 ἀὐνγίηθ Μ|ὶ}} ὈΥῪ 
Ὀδάὰ οΥ ἈΥ͂ ὙΟΓάΒ, ΌΥ̓ ἔΑΥΟΣ ΟΥ ΒΥ͂ ἀἰδίανογ. 
--Ηλτ,: δ 16 διιοὰ ἴο 6 αοὐ᾽β οπαιηρίοῃ, 
μδὶ μαίῃ Ἰοαγηθα ἴἰοὸ ὃθ νυἱοίοσ οὐ ἰη166].-- 
[ΤΑυϊΒ: ΒΘ ΜΠ 8.6 δββαὶ]οαὰ ἱπ ΟἿΡ ΒΟΙΏΘ, 
ΟΥ Ὀεγομὰ ἱἰΐ, τὶ βοοσὴ δηὰ ἀογίαίοη, ]οί 
ὯΒ ΓΟΙΊΘΙΌΟΣ ἰπδὲ ΟἿΌΣ ΓΟΔ] οοπῆϊοὶ ἴῃ δυο} 8 
(886 8 ποῖ πὶῖῖ [86 Βοοτογ, θυὲ τὶ ΟὔγΒΟΪνθβ. 
1,οἱ ουῦ οβοσὶ Ὀ6 νυΐ ἑογί ἢ ποὶ ἰο βἰΐθποθ Βὲπλ, Ὀαὶ 
ἴο σοηίΓΟ] οὐτβοῖνοβ, δηὰ ἱμθη γἯγὸ 8}}4}} βυοοοοά ἴῃ 
οδιαἰηἶηρ ἃ ὙΥἱοίοσυ ονας ὃοίῃ.---ΤῊῈ.]7--- αν. 80: 
ΒΟΗΙΜΕΒ: ΓΠ γοῦ γὙΠ|8}} ἰὼ ΒΟΥ τΆΘΏΪΥ βρὶ τὶς, ΘοΏ- 
406 Ὁ γοῦ . 1 γοὺ τῖϑ ἰο Ὀ6 Ὀγαᾶνο, βυλάϊπι6 
γοῦν τυδίἢ, δπὰ Ἰἰθάγη ἴἰο συσὺ γουγθοῖ; 1 γοὺ 
μΪθἢ ἰο ἀο ἀοοᾶβ, βῃον ἰΐ ἰπ 110116 (ΒἱΏρπ, 
ΒῆΟΥ ἰἰ ἴῃ ἴμ6 ἀυϊλο8 οὗ οομαοη ἰδ, δον ἰΐ 1η 
[86 (πηρπ τ βίοι [Π6 νοῦ] οουμία ἴον 1116, Ὀυϊ 
ΜΓ ΟΝ ἀγὸ σαν οαϑἰοοιγοα ἐπ [ἢ 6 βἰρῃὶ οἵ 6ο4.--- 
ΒΕΕΙ,.. ΒΙΒΙΕ: ῥονιὰ (ρου Ὁ ]68 ᾿ιἐπγ86} 111116 88 ἴο 
ὙΓΠΟΙΠΟΡ [6 ἰβ ργαϊβοὰ οὐ. ὈΪδιηϑα, ἢ οἷν αοάἄ ἰβ 
αἰοτί βοὰ ἰπγουσῇ ἷπ|.---[Ηχ,: Ηθ πῆοιὰ 1Π6 
Τορχατα οἵ Οἴου δ᾽ ΘΏΨΥ 68} αἰβπηΑΥ,. 8ἢ}4}} πούοσ ἀὁ 
οὐχῆξ ΟΥΠΥ οὗἨ θην. ΝΈΟΣ πιδὴ υὑηάοτγίοοϊς 
ΔΩΥ οχρίοἷς οἵὗὁἨ ποσγίϊι, ἀπὰ γοοοϊνϑα οὶ βοσμθ ἀΪϊ8- 
οουγασοηχοηΐ ἴῃ (Π6 ν8γ.--ΤῈ.]--- ἐὺ. 32. Ομ .- 
ΜΕᾺ: [ἢ ποοᾶ δὰ ἘΠ 026 Βῃου]ὰ Ἰοοΐς ηοὲ δ] ἢ 
ἴο [ιἷβ τγϑϑ Κη 688 δηα [86 στοδίηθαθ οὗ (ὴ6 ροσγὶ], δαὶ 
ἴο Θοἀ (89 ΑἸ γ (2 Οἤτοη. χχ. 12: 2 Κὶηρβ 
Χῖχ, 14). -ΟΑΙ ΙΝ : αοα οἤδθη σοσκα ἰῃ 8ῃ 6χ- 
᾿ΥΔΟΡΪΠΑΣΥ ΤΏΔΏΠΟΣ ἴῃ ἰθοβθ Ὑ8ΟῸ πῃαογίδίο 8 
πιοδί δηὰ ρ]οτίουβ ποῦῖ. 78 τηυδίὶ ἰμογοίοσα 
ΘΔΓΟΙΆΠΥ αἰ Ὠρι 8} ἰμ86 ρζοηοσαὶ δηᾶ ογ ΠΥ 
Ῥονοῖβ οἵ {πὸ (Δ: {Ππ|ὰ] βοσνδηίβ οἵ αοἀ ἔγομι {πο ὶν 
δρϑοΐδὶ δηὰ Ὄχι γδογ ΠΑ ΥΥ μῆδ. οη, ἰποτο- 
ἴοτϑ, γὰ ὑπάοσίδικο ἴο ἀο βουλοι ίπρ ατοαΐ δηὰ ἀ- 
δου, τὸ βου ἃ ΘαγΏ ΑΓ ῬΓΟΥ͂Θ ΟΌΓΒΟΪΥΘΒ 88 ἴο 
ὙΓΠΟΙΠΟΙ ΟἿΓ ῬΟΎΘΙΒ 8} 06 1ογ ἰΐ, δηἃ τΒοΙΒΟΣ τὸ 
ἴγβοα ἴῃ ΟὝΓΒΟΙ 68 {86 πιονοιηθηὶς δηὰ ἱταρι]86 οὗ 
ἀϊνίπο ρονοσ, ἰὩσουσὰ π ΟΝ δἰοηθ {Π 6 Γ6 18 ὑτὸ- 
Τα ἸΪβοα ὃ ἃ ΒΔΡΡΥ τοβϑυ]ῖ.---νς. 38. Ηατυ,: ἢ δ- 
νἱ 8 ρτοδίοαὶ οοπῆϊοὶ ἰ8 τὶ μἷα ὕσϊθηάβ: ἐπ6 
ονψογοοίηρ οὗ {ποὶγ ἀἰδδοηβίομθ, ἰμδὲ ἢὸ ταϊσῃὶ 
βρης, ψγᾶ8 τόσο ποσὶς [ἢ 8ῃ ἰο ουθσζοοῃθ [ἢ 6 ΘΏΘΙΑΥ͂ 
ἴῃ κι θθκ ΤΕ! 

6Γ. 84. 7. ΓΑ 68: Τοιρίδλίοηκ, ἩΒ θη [ΠΟΥ δ ΓῸ 
ΤΕΥ τορασάρα δηὰ ἀϊτγοοίοα, βοῦγϑ ἴο βιίγεηρίμθη 
Οὔ ἰΟΥ̓ οὗ δι (οι. γἱ], 85 κμα.).--- ον. 86. 
ΟΒΑΜΕΒ: ποι αοἀ 888 οὔποθ χίνθῃ ὰ8 6 ]Ρ 
ταοὶ ΔΙ ΑΥ͂Β ΓΟΙΔΘΙΔΌΘΣ 1, Δα ΘΠΟΟΌΓΑΙΘ ΟΌΓΒΟΙ ΘΒ 
{Ππορον τ ἴον {86 αΐατο (2 Οὐν. ἱ. 8; 2 Τίῃ. ἱν. 
16).- ΒΕΒΙ,. ΒΙΒΙΒ: [ἢ {Π|8 ὙΔΥ δῖὸ (ἢ βαϊηἰβ 
δοουδίομηοα ἰο βίγοηρίμοη δηὰ ἱπόγοαδϑο (οἷν {10} 
ἰπτουσὰ (Ποῖν ἸθΏ0Θ; δηὰ βὸ ζτηῦβῖ 178 8]50Ὸ 
Ἰδᾶγῃ ἰὸ ἀο (2 Οὐον. ἱ. 10).--ΟΑτντν : ΟἹ ἐπ6 τηδηϊ- 
[ἐπέ οηβ οὗ (οὐ ὙΠΟ ἢ τὸ ἤανο τοοοϊνϑαὰ 
Μὸ δβουϊὰ Ρ01]ὰ ουσ ΠΟρδ ἴον {μ8 ἔπΐαγο; ον Θοά 
15 ἀἸ τλγβ {|| Η τ βοὶ , δηὰ ΗΠ δἰ πὶ ῃϊηθθα οοη- 
βίδης (ἢ 6 ΕΔ Π|6, δηἀ Ἰποβα τΠΟ 058]} οη Ηΐπιὶ Ηδ 
͵θ Αἰ ΤΑΥ͂Β ΤΟΔΟῪ ἰὼ ἢ6]Ρ.--ΟΠΑΝΌΞΕ: Ηδ τῆ το- 
ΡτΌΔΟΒοΒ αὐ Β ΡθΟρ]θ, γορζόδοῦοο αοὰ ΗΣπηβο] ἢ, 

ἔαγ- 1 (ἰηρβ Ὁγ (ΓΒ ηρ, δηὰ ἴο ουϊναγαὰ δρρεβδσδῃοα οὐῦ- 
, ἰθδῃ | ἰθιρίῖθ]6 πηθδηβ δηά ἱπβιγυτθηίβ.-- ΑΙ ΝΙΝ : [8 

ΡῈ οδρηβυγοὶ 88 ργίάθ διὰ δηιυϊθοη; ᾿ Υἱὰ κοβδ ποΐ ἰηΐο {π6 οομβὶοὶ οἰοί μοα ψίιῃ Βυτηδη 
ΓΔΡΠΊΟΥ, θυΐ Ρογαὶβία 1 ἴθ οομἤάοποο ΠΓΠΔΥ͂ σοοϊοὰ 
Εἰ 8 βου], (μδί αοἀ νψ}} ψἱιμουΐ Βυπιδα Ἰμρὴν ᾿ " Ἅο 
τηθηΐ χὶνο δἷπι [{|6 ΥἱΟΙΟΥΥ ΟΥ̓ΘΡ θα. ΕὉΣ (ἀοάΒ 
ῬΟΤΘΥ δὰ ὭΘΘΟΒ ὨΟῸ Βυϊηδη ΒΙ6ΔΗ8 ; ἰΐ ἷϑ 
βυιοίθηϊ απο 1861] δηὰ προ ὈΟσσΓΟΥ ποι ΐης 
ΘἰΒΟΥΓΘΓΟ.--- ΒΕΒΙ, ΒΙΒΙΚΕ: Ηθ γᾶ πῖβοβ ἴο δὸ- 
ΒΌΓΘ 1 Π186]1} οὗἨὨ νἹἱοίοσυ σῃηυδὶ ΠΟΥ ΔΎΒΔΥ δΌοὶ 
ὙΓΘΒΡΟΏΒ, δηὰ ἤρ!ηξ πῖτ ἢ 186 ρυγὸ δηά βαρ] ποσὰ 
οὗ (οἀ.--[ΗλὩμ,: Γι ἰδ ποί ἰο 6 ἱπαᾳυϊτοά Ποῦ εχ- 
οΒ]]ϑαὐ δηγίίης ἰθ, αὶ ΒΟ  ρσοροσ. Τδοθο ἰμΐηρ 
ΠῚ Οἢ ΓΘ ἢ6}08 ἴο ΒΟΠ16, ΣΔΥ͂ Ὀ6 ᾿ΠΟΌ ΠΑ ὈΓΘΏΟΘα ἴο 
οἴδεοσβ. Αἢ υππιοοὶ ροοὰ ΠιΔΥῪ δ6 88 ἱποοῃνθηίοηὶ 
88 8} Δοσυβίομλοα 6Υ]}].--- Ἴ ετα. 89, 40. Πανὶ 
ὙΘΆΡΟΩΒ ὙΘΓΘ ΤΟΔῚ θοδὶ βυϊοὰ ἴο ἰδ ὑπάοΣ- 
ἰακίησς. ὙΊ ΠΘΑΥΥ Δσπῖοσ ἢ6 σουὰ αν ὕδοη 
ὯΟ πηδίοἢ δἰ 8}} 10 {με σίδηί; Ὀυΐ ᾿ίσμε]ν δγεηρά, 
86 οοὐἹά ἰκθὸρ δὲ 8 αἰβίδμοεα δῃὰ παλσμὶ ἀφθίτο 
ΐτὰ π|ιῖὰ ἷθ τχΐαβὶ θα. “ΕἸΖαῦ [Π6 ἀον}} πὶ 
ἢγτο,," ἷἰβ. ἃ ὙΘΣΥ ἰΟΟΙ ἢ Ῥσχονοσῦ, ὧσ τι {παι 
ὙΘΔΡΟΩ ἢ6 Μ|11 δδδυγϑα!]υ ὑθαΐ υ8. [ἢ 11ἶτο τηδη- 
ὯΘΓ Β0116 προσίοι Υ ϑἀποαιθά ργεϑοβοσβ διϊθιρὶ 
ἰο τηϑοῖ ἰμ9 Βἰθρζοιθτη οὗ (16 ἀΔγ ΟΥ̓ Ῥγοδοβίης 
δῦουϊ “Θοίαμοο," “ εἰσιν οΥ “Οτεἰοίδηι, 
ὙὮΘΗ ΠΟΥ͂ ταϊσμξ δοοοιρ ἰδῇ στοδὶὶΥ στοτο ΒΥ 
Βρϑδϊκῖσ οὗ ἰῃο086 Ἔχροσί τ θηί8] δηα ργδοιὶς δ] βὰ- 
ἡοοἷδ ΟΣ [ΠΟῪ ΠΟΥ ΠΟῪ ἴο Πδηάϊε.--- ΤῈ. 

γεν. 42 βῃ. ΒΟΗΜΙῸ: Ηδ Ὑ1|Ὸ ἀφαρίθοβ ἰνΐβ 
ΘΕΘΙΛΥ͂ θαΐοτο 6 [88 ἰσὶϑὰ ΐπ), δοὶβ ΨΟΓΥ ῃγοῶν 
ΒΟΏΔΌΪΥ.--ΟἜΒ ΑΜῈΈΒ: Αἡ υπάσροσυοα συγ ἄοοα 
Ὡοΐ βέἰοἰς (Μαί, ν. 11).--- ΒΕΕῚ,.. ΒΙΒ1,Ε: Το ποιά 
ΔΙ ΔΥΒ ἀοδρίθοβ Ὀ6] ΣΟ  Β 88 8 σόγίῃ]6βα, απαστηρᾶ 
ΤΏΔΕ, ἢοΐ δὲ 811] σηϊβη θα τὴ σΆΣΠ 4] Ῥότοσ.--- 
ϑταρὶο βοὺ]β πάνθ ΠῸ Οὐ ὙΘΒΡΟΙΒ {Π δὴ (ἢ6 
ΟΙΌΒΘ 8Π4 ἰγδησυ οεγ. ΤΆΘΤοίοσΟ τὸ ὑπο} ἀ6- 
δρίβθὰ ΟΥ̓ Παυρ 7 πιοῆ.-- ον. 44, ΒΤΑΞΕΕ: 
Οὐνσίθα ἐπὰ ΤΣ ᾿κ δῖὸ [86 Ργόρϑγ πουκ οἵ ροά- 
1698 Ῥθορῖὶθ. ϑ6! ἀοτλ ουδσ ψδ8 ἔδογο 8 βροοὰ δπὰ 
οἵ οβἰδηϊδὔοη. Ῥτοδυπιρίίοη 18 δὶ οὔοθ μ6 ῥτγο- 
Βα 29 δα οδ86 οὗ τυ ΐη [ἔγτομι ΗΑἹ,1,].--- β΄ ΗΜ: 
αοά τοαυΐίοβ ἰο {86 668 ὍΡΟΙ τοῖν οὐσῃ μου 
1Π6 οΥἱ] πίοι {ΠῸΥ (Ὠτοαΐθῃ δηὰ βϑοῖς ἴο ΟΣ 
ουὖὺ δραϊηκὶ {(π6 ρμίουκ. δ. υἱῖ. 17 [16]; οχ]. 10 
[9].-ν ἐσ. 45 βα4.--ϑση το: Αμρεαϊηδὶ αοὰ πὸ 

-- ΒΕΒ1,. ΒΙΒΙΒ: Το βϊο] ΘΟΥΕΙΒ ΤΩ6 ἷ8 
ΓΑΙ, ΤΩΥ͂ βνοτγα 16 (Π6 δἰγοηρίῃ οὗἩἨἁ Θοΐ, ἴῃ τ ῖο 
Ι γᾶν ῥαΐ 81} ΤΩΥ͂ Θοπῆδοηοο : ΓΩΥ͂ ΒΡΟΑΣ ἰδ [ἢ 9 
Θηἰγο ἔγοοάοτῃ ἴγοται 41} βο ἡ μοοά, βὸ ἰμιδὶ 1 δϑοὶς 
ΠΟ οἴδον ἰηἰογαδὶ (μ8η (Πδὲ οὗ Οοά. [ἢ δυςῖὶ οαυὶΐρ- 
τηθηΐ, ΠΑΡ ΟἷΥ ἴῃ οηἰγο βοϊ αἀονοίΐου, 88 1 ἀο ποὶ 
ἰγοῦ Ὁ]6 ταγβαὶ δροὺϊ 16 τοβυϊί, 1 γθηίυτα Δ} ὦ 
8 δηὰ δαγο. [ΜΑυΒΙΟΕ: [ἢ [815 βίοσυ δνϑγυ- 
(ΐηρ 16 βαϊὰ ὕο τϑδῖκο ὑ8 ἴδαὶ (ἢ 8 166 Ὁ] θῃθββ οὗ 116 
16τ86]} 18) σΒδιηρίοη ; ΟΥ̓ ἴηρ ἴο τοι τ8 
(δὲ 16 πδίΐοη οἵ ἴβγϑϑὶ νγᾶβ [ἢ 6 τ ΊΠΘΒ6 ἴον [6 
ὩΟΙΝ Ὡρτι666 οἵ τη ἰῇ ὨΪπηθ6 1 ὕὗ, Ὁ. ἐπ6 πιϊρὶ οὗ 
8 ΜὮ θη 6 ΚηονΒ {Πᾶὶ 6 ἷ8 ποϊμΐηρ, Ραυϊα 

“9... Αμὰ {816 ἰδ ἐδθ 
Β6ῆβ6 ΒΊΟΝ ἨθΠΔη τδηΐ ΠΟῪ 88 ἴῃ ΕΠἸΤΩΘΒ 
οἴ οἸά..... Τὸ ἀϊενοϊονο τηΐ8 ἰ8 ἴο [411 ἀοπη δηὰ 
ποσβἢῃΐρ Ὀσυΐο ἴοσοο, ἴο ἀθοΐαγο ἐλαέ ἴο Ὀ6 (Ἐς 1,οτὰ. 
ΗΟΥῪ βοοῇ 6 ΤΥ δοιῃθ ἱβσουρὰ οἂὖν τοβησπηοηῖα, 
οὔγ οἰν}]}σαϊοῃ, ΟΣ τηοοὶς Βοτο- ογβεΐρ, ἰὼ ἔπ δς 
Ἰαδὶ δῃὰ πιοϑὲ βῃδιηθίῃ} ῥγοδίγσδίάου οὗ [0 Βασωδσι 

δῖ ἔα ἴα (0 Πἰνίπβ (σὰ, 
ὨΡΈ 



ΟΗΔΡ. ΧΥῚΙΙ. 1-Ὁ4, 28] 

ττοὶπι, Θοά οὨΪΥ Κηοπα.--- ΤῈ.]--- ἐσ. 46. ΟΑΙΥΙΝ: 
Θ οὐδ δοϊΐζου ἰβ οὗ δυοἢ ἃ Κἰπαὰ ἰμαὶ Ὀγ Ηΐδ χγοδαί 
ἀεδὶβ Ης ἀγδννβ δ}] ἰο Τό οσ, δηὰ σοῃβίγα! 8 θυ θῇ 
ξοάϊοδθ, ΒΟΟΓΏΠΙΙ πιθῃ ἴὸ ὈΟῊ Βοίοσο ΗΠ }8 ἀοίηρ, 
δὶ ἀχαϊηὶ {ποὶγ Μ1Π] ἰο ΘΟ ἴδϑϑ [πὶ 10 19 ηοΐ τη 8} 5, 
ναὶ ὑ κου μΑλἐρυπρλο 47. ΓΛΜΕΗ: ὙΠ τα ἢυ- 
τδὴ 610 ρσίνοα ουῖ, ἀϊνίηθ ᾿ς ἴπ8 διῴζαίῃ, 
ἰδδὶ [86 3 ΤΑΩΔῪ ὃθ (“οὐ ( εἰβϑςἢ 2). 
ΟἸΧΥΙΕ.1-8δ0. ὅ. ὈΙΒΒΕΤΙΗΟΕΤΕ: Τῆς γεὶ δεπά- 

ἑπροί ἰλε αποϊηίδαά οπέ οὐ οἵ εἰν ΐηεδε ἵπίο δίσΐε: 1) Η 6 
ἀοοα ποῖ δεῖς ἰο ΒΌΓΣΕΥ ουϊ οὗ [Π6 8|}}} 688 1ηἴο ὑπ 
ῬΕΠῚ οὗὅὨ (ἰδ βιγθ: Ὀυὺ 6 βοοδ8 τὶ οοηβάθηοθ 
σι βοὴ ἢ6 ἰδ δοηῖ; 2) Ηδ δϑεῖκβ ἰῃ (86 βίγὶθ ποῖ ἢἷβ 
οἰτῃ ἰρὐογοδί, Ὀαὺ ΟὨΪΥ [86 ΠΟΏΟΡ οὗ ἰιϊ8 [τὰ δηὰ 
ἰδὲ πο !αστο οὗ Ηἰἶδ ρϑορὶθ; 8) Ηἰβ ΟὨΪΥ τϑϑροῦ ἐδ 
ἢ ἰὼ τΠ6 ᾿ἱνίης δηὰ Ηἰ8 σϑιδβο, δπὰ {18 
ὙΟΔΡΟῺ 18 ἢ. 15 Υ]ἹΟΙΟΙΥ.--ΕἸὟΝ. ΚΒυΜ ΜΆ ΗΕ: δ α- 
νἱά απὰ Οοἰϊαιδ : 1) 1Βτ86}}8 Ὡθϑὰ, δῃὰ 2) Το ἀϊ- 
γίπο ἀορα οἵὗἉ ἀφ] 'σοσϑῆοο ἰπσουρσὰ θενὰ. 
γε. 1-11. 7ῆάε ἀδοϊοῖνε οὐ δείιοεξη, ἰδό 

94 Θοά απα ἐδ υοτἱα ωυλϊολ ἐξ λοδίτίε ἰο Οοά: 1) Τα 
ὑπὸ σά ρ8, ΜὨ ΟΝ βίδηὰ ΟΥ̓ΟΣ δρϑίηδί Ἔδοῦ οἰ μεγ 
(τεσα. 1- 8); 2) ΤῆΘ τοδροῃοα σσὮὶ ἰη το ἢ [Π6 
ΘΏΘΠΙΥ͂ ΘΟΠ168 ἔοτί ἢ ἴο οὨ8}]ΘὩρθ ἔπ 6 Βοδὶ οἵἉ Ιεγϑοὶ 
(4-8); 8) Τ 6 ἀθείδίοη 85 ἰ0 βοσυϊτὰ6 οΥ ἀοπὶ- 
πἷου, ἘΠ τ ῖοἢ (λι 15 ΘΟ Β]οὶ 16 οοσαρίοά (9) ; 4) 
ΤΙΟ ῥγονίῃς ἩΔΙΟΣ [δ9 δ φῇ Ϊθ οὗ Βατνοὸ ἴο 
 ΕΕΒ ὉΓΕΝ ΘΏρο ἴο (16 ΘΟ Πϊοὶ 

δον 12-31. Ησου ἰδὲ 1, οτὰ ἰεαάς Ηΐδ δεγυαηΐε, ἐπ 
ίο 

ἐλδ λόπον οὐ Ηΐδ παπιδ: 1) Ουϊ οὗ τοι σοιηθης ᾿ηΐο 
(ἢ βεγτιηρ 116 οὗ (6 πογῖὰ, νοσβ. 12, 18, (οοιῃρ. 
τὶ χνὶ. 17-29)., 2) Ουἱ οὗ {πΠ6 οοπῆὶσί- αἰ γτοά 
τοῦ] Ἰηίο ἴΠ6 6.111 688 (γο τ. 14, 16) ; 8) Ουἱϊ οὗ 
Ἐν δ. }}1πο88 ἰηΐο ἴ[ἢ9 οομῇϊοὶ οὗ (86 ποιὰ (γϑσβ. 

1). 
γεγα, 32-41, Τῆς ὅτανο δορίτὶ οὗ α φοἰάϊεν οὐ Οοὰ 

ΟΥ̓́Θ᾽ δραϊηβί {πΠ6 τοϊρὰϊ οἵ [16 δῆθγ: 1) ὙΥ̓Ποχοίη 
ἦι δλοιος ἰἰβαι ἢ: α) ἴῃ ἐδ εδἰγεησίς δηὰ ὁποουγαρο- 
πιοπὶ ΠῚ τ ΒΙΟἢ 10 οδη ᾿ἰδ᾿ ὉΡ ἴΠ6 ἀε)οοϊοα ΠοΑτγίβ 
οἵ οἴμοτβ (τον. 852 α): δ) [ῃ {86 ὈοΪα γεέϑοϊζίον 
ΜΠ} ποῖ 1ξ ζΌΘ66 ἴο τηϑοὶ {86 τα ΠΗ Υ͂ [09 ἴῃ οοη- 
δος ποι μαίδπάϊηρ Η18 δρραγοηΐ βυρογίου 
(82 δ); 6) 1ῃ 186 οπάθγαηοθ οὗ [Π6 ἰοιιρίδιϊοη 
δηὰ ΔβεδῈ} ἢ] ἢ ΔΓ Ὀγοραγοᾶ [ῸΣ ἰΐ ὈΥ ἱδκίησ 
ΘΟΌΠΔΟΙ πὶ ἤρρῃ δηα Ὀ]οοα (33); 2) ὑππετοοα 
ἴι σγοπβ ἰιρο!ῖ: α) Οἡ ἴθ λεὶρ οὗ {86 1οτὰ 
ΔΙΓοΔ αν οχροτί ποθ ἴῃ νἱοϊοσίουβ οοηϑίοί (γογρ. 
984-86 α, 37); δ) Οὐ (δ6 ῥτὶζο οὗ (86 οοηβίοϊ, (6 
ἰοπον οἴ τι ἰωσγὰ (36 δ) ; 6) Ου [6 ἀϊγνίπο δαιυὶρ- 
Τηρῃξ 8ηβΒΌΙ 6 ἱπρίοδα οὗ ΘΑΤΏΔΙ ἩΤΟΔΡΟΏΒ, ὨΔΙΗΊΘΙΥ, 
[π᾿ ροιοεγ οἵ (86 1,γὰ (88-41). 

ἐλότι 7ογΥ ἰδὲ υἱοίογίοιιδ σοη οὶ ΚῸΓ (68 

γοτα. 42-δ4. Ἑαϊὴ, οοπίοπαϊπρ υἱίλ, ἰδ τροντϊὰ [γ᾽ 
ἐδλε λοποῦ οὐἩ ἰδὲ ],ογά: 1) Ομϊεά ἕῳ Ὀν μοοῆιηρσ 
δὶ {π6 1ογα δ λοπον (42-44). 2) ν 20 ν εοπῇϊοϊ 
ἴῃ 186 [τὰ παρ (46); 4) ϑιγε φ' υἱοίοτν ἷπ 
το  δῆσο οἱ 186 1,οτὰβ λεὶρ ΠΣ 4) Ογτουπεά 
τολ υἱοίογῳ ἰπτουσὴ [μ6 1ογα ΒΒ πσὴξ (49-84). 

γοκβ. 42-47, ΤᾺσ δαίδιοτν ἕπ ἰδε Εἰπράοηι 
Οοἱ: “ Τλε δαμμία ἐδ ἰδε Το» 1) Τῇ ἀρὰ 
ἦβ {πὸ ΘηρωΥ οἵ {μ6 Γογαὰ δηὰ οἵ ΗΪ5 δὲ 
42-44); 2) ΤΊ|,9 αγῆνοῦ ἷβ ἴῃ παηιὲ οὗ ἰμ6 ἰωοσχάὰ 
ΠῚ 3) ΤΘ οοπιδαίαπίδ ἃτὸ 186 οἵ (16 

τὰ, πδο Ηδ δοκηοπ]οάροβ 88 Ηἶβ ροκβοδαΐοῃ 
(46); 4) Το υἱοίογν ἰ8 {10 συ οὗ {μ6 1,ογὰ, υπὶο 
(9 ΒοῦοΥ οὗ Ηἰδβ πδιιὸ (47--84). 

γεγο. 48-54. Τῆς ἀσίεαίε ολϊολ αγὰ ἢν 
ἐδ τοοτία ὃν ἰδὲ κὶ οἱ Θοά: 1) Τλτουσὴ λα 
δογί οὐ οοπιδαίαπ8}} ΤὭΏτουρ βθο}} 886 αἡ) [ἰΐκθ 
Βανὶα Ὠογοὶςδ}}ν ἰεαὰ ἰδὲ ναπ οὗ Οοὐἶδβ ἢοδὶ διὰ 
ἐὐειας 186 ἘΤΌ ΡΟ (νον. 48), δηὰ Ὡ ΒΌΟΝ 86 
ΓΆΡΟΘΙΥ ὀγὶπο τ ΤΕΥ, ῬΟΙΒΟΥΟΓΙΠΡΊΥ ΡυΓβι ἢ 

1. ΔΙ τεδον ἀπ ίξα ἴοο. Π) γε ἐλω ϑοτὶ 
Ρ αἡὺ  π ποᾶροῦβ πδϊοὴ ἐλέη.» 

δεῖνεδ Ὦδγθ δοοοσαϊΐϊηρ (0 ἐμποῖρ οδ] ησ ἐπγουρἢ 
οὐ Β σταοα δηᾶ υ]οὶα ἴῃ σε ϊ ΐδῆσο οὐ (οὐ μοὶρ 
(γεν. 49), δηὰ δ) σῖῖ σϑαροῦβ σΐομ (ΒΟΥ Δ Κ6 

ἐλε [οε, ἴῃ ογάϑγ ἴο χῖγθ ᾿ἷπὶ {π6 8η1Ρ}] 
δίγοΚο νι Ηἷ8 οσσ ποᾶροῦ (δ0, 61). 8) Ἡὲ 
τὐὐδαὲ βογτὲ οὗ τέδιμ{3! α) ἴτ ι ἴο ἴμ6 ἴοο: 
ΑΠΒΣΒΙδίΐοη οὗ 88 ρόνοῦ οἱ ἷδ οτσῃ ρτοιηὰ 
ἐΕῚ Υλᾷ δ) ἴῺ ταβρϑοὶ ἴο (86 δοοίψ, το ψαΐηβ 

) 54). 
[ ειβ. 8-11. "4. ππαη"" 1) Οὔβη ἴῃ εἷἶν!]} δπὰ 

ΓΟ] σίου ΘΟ Β᾽οἰΒ Οη6 τηδῃ 18 νδηϊρά ἰο ρῃι (ἢ 6 
θαί(168 οὗ πἷβ Ὀγοί γοη---ἰμα ποϑὰ οὗ (6 ΠοὺΓ 18 α 
παη. 2) Οἴϊοῃ υουΐάξηοε ἐδ γτερατίπο ἰ6 τηδῃ, 
ποί ΓᾺΡ ΔΎΔΥ“--- ΠΟΥ Ρ6 ΠΟ ὁπ6 πολ] ΠΟΥ͂ ἀγοδηὶ 
ὑπαὶ πα ἰβ [6 Τγ81η--- δ ῬΌγΡυἑ 8 που]ὰ ποῖ βυς- 
οϑὲ 1ΐ, ΠΟΥ ἴπ6 ΟΠδγβοίοσ μ6 858 {ππ8 ἔᾺ ἄἀονο- 
οροα---ὶβ ἔγίθηθ ἀο ποῖ πὸ πῇδὲ ἷβ ἴῃ Πὶπὶ 
(χν. 11; χνυἱϊ. 28)---ἰθ ΘΠΘΙΑΥ͂ ΓΔΥ͂ ἀδβρῖβο ἢὶπὶ 
δὶ ηἷμ γπὶ δρροάγδῆοο (43, 44). 8) Ὑοεἰ ἸΙοοκδις 
Ὀδοῖὶς οὔθ σϑῃ ΔΙ ΎΔΥΒ 8606 δὶ ἴΠΘΤῸ ὙγὙδδ Π0 αοοῖ- 
ἀεηέ---ἰαὶ 6 μεα (ἢ6 βιι 4 0Ὁ]16 οομηἱηδίΐοη οὗ 
δίνο 40.8}11169---2ηὰ ἐμαὶ ΗΐΒ Ρυγχευϊὶβ ζαγο {ἢ 
τοαυΐβῖῖθ ἰγαϊηϊηρ. 
ον. 285-30. δαυϊὰ απα δἧδ δγοίδεν. 1) ΤῊΘ 

οἰ άδὺ Ὀγοίμοῦ δῖον ἰο σϑοοζηϊζο {πᾶὶ Ὦ18 γΟΌΏΡΟΥ 
ὈΓΟΙΒΟΥ ἷβ ἃ 9.τόνῃ τήϑη. 2) ΤῊΘ υπ͵]ιδί ἰυαρ- 
τηθηϊ δηῃὰ υὑῃτηογι θα ΡΟ σοῦυκο. 8) Τὴ 
Υγουηρ' ΠηΔη} 8 86] ποοῃίδί ἢϑα δῃὰ οοῃο!]ἱδίο τυ ΣΈΡΙΥ. 
4) Η1β φυϊοί ροσβθύθγδηοθ ἴῃ δοϊίπρ' οαἱ (Π δδογοὰ 
ἐσωραϊδο ψιϊλιη (γος. 80, ΟΟΙΏΡ. γοσ. 26).-- ΤῈ.} 
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1Π|. Τῆς Ιημηράϊαία Οὐηϑεγιδηοοὶ ο, Παυὶδ 6 Ἐτρίοί! ἐκ Ἰδεροδὶ ο δὰ ξοϊαδίονπ, ἰο ϑαχωϊ. 

Ῥαν!ἃ δὲ ἴο Ἐογαὶ Οουτι; δἰ5 Ετίθσι ϑδρ τ] ἢ δοπαῖδπασι; δ6Ὲ}᾽ 6 Εΐαϊσοᾶ τονγασᾶν 
ἘΓτα; Εαπ} 5 Διϊοσηρὶ οἱ δία Σέ. 

ΟἜΑΡτΕΕ ΧΥΙ]. δῦὅ--ΧΥΙΠ. 80. 

1. ᾿αυϊὰ αἱ ἰλε Τθογαὶ Οὐυγί. 

ΟΗ.μ». ΧΥΙ͂Ι. δ5-5ὅ8. ᾿ 

δδ Ακυὶ ψβθὴ θαυ] βὰν Πανὶ ὰ ρὸ [ροΐηρ] ἴογι ἢ αραϊηβὶ 86 ῬΣΠἸβιΐπο, 6 βαϊά απίο 
ΑΌμοΣ, (86 οδρίδίη οὗἨ ἷβ μοβῖ, ΑΌΠΟΥ ἘΞ ΑΘΓ], Ὑ Βοβθθ βοῃ 18 [8}8. χοῦ! [Ὡ34. 
ἈΒΏὨΘΓΊ. τὰ ΑΏΘΡ βαϊά, Α8 [δγ βοὺ] ᾿ἱνϑίῃ, Ο Κίησ, [ οδμποῖ [61] [ἀο ποῖ ΚηΟΥ]. 

ὅθ, δ7 Απά 89 Κίπρ βαἰά, [παυΐγτϑ ἰοὺ ὙΒΟΘ6 βοὴ (86 δ υ ρ μρ' ἰ86. Απᾶὰ δὲ Ῥαγιά 
τοϊατηθα ἔγομι (Π6 Βδιχμίον οὗὨἩ 6 ῬΒ1]Π1θὕπ6, ΑΙ ὍΠΟΥ ὕοοῖς δ1πὶ δηθὰ Ὀσγοῦρδν δἷπι 

δ8 Ὀοΐοτο ὅδυϊ, σι [8η4] ἰμ0 μοδά οὗἁὨ 0. ῬὨΣ]1βἰἴη6 [ἐπ8. 85] πὶ Ηἷ8 Βαηα, Απά 
Κ'δῃ] βαϊὰ υπίο μἰπι, ἮΝ Βοβθ9 βοῃ τί ἴδοι, ἕλοις [οπι. που} γουρ δὴ ἢ Απὰ αν ά 
ἸρΝ ορν [8414], 1 απι [οηιν. 1 δι] 186 [16] βοῃ οὗ ΠΥ βοσνδηῦ “6880 {μ6 Βοί ]θ0- 
Θμλΐ6. 

2. Τραυϊε Ενϊοπαάελίρ οἱδλ ϑοπαίλαπ. ΗΣ ἐξ πιαὰδ αοπεγαὶ οὐ ἰδδ6 ἄγπιν. 

ΟΕΑΡΤΕΒ ΧΎ͵ΙΙ. 1-ὅ. 

1 Απά!ϊξ οδπ|6 ἰο Ρ888, ψῃϑῃ ἢθ δα χηδάς δὴ θη οὗ ον ὐϑιν παπίο ὅδ], ἐμαὶ (86 
ΒΟ] οὗἩ Φοπδίμδηῃ ψ88 ἰκηἶν τ ἢ ἴδ βου] οὗ Ὠενὶά, δηὰ Φομαίδδῃ Ἰονθα  ΐπι 88 18 

2 ΟὟ 800}]1. Απά ἔδυ] ἰοοὶς Ηἰπὶ ἐμαὶ ἅΔΥ, δπὰ που]ὰ ]οὲ Ἀἷπὶ ὯῸ ΙΏΟΥΘ 9Ὸ ΒΟΙΏΘ 
8 [που]Ἱὰ ποῦ 16οὐ Ηἶτα σοί στη] ο ἷβ ἐδ  μογ᾿ 8 ουβθ. Τ θη [Α84] Φοηδίμβδῃη δηὰ θαυ α 
4 τηδϑάο 8 οονθιηδῃηΐ, Ὀθοδυδϑο μοῇ Ἰογϑὰ Ηἷπι 88 Ηἷβ οσῃ βου]. ἀπά “οπδίμδῃ βἰγρροὰ 
ΠἰπΒ6 1 ἢ οὗὁἩ [89 τοῦθ ἐμὲ τγὰϑ ὉρΟΩ Εἶπ, δηὰ ραγοὸ ἰὺ ἰο Πανὶ, δηά 18 ψϑιτηθηΐβ 
[τ1-αὙ688], δ ἢ ἰο 8 βυοσζά, δηά ἴο ᾿ἷβ8 ὈΟΥ, δῃὰ ἴο δἷ8 ρίτα]6. 

δ Αῃηά λανϊὰ ποιηΐ ουὐ τ ΕΣ σβοόθυορ 5881} βοηὺ Εἶπ, απά νϑα ΕἸ τη561} τ βοϊγ. ἢ 
Απά ὅδ] βοῖ ἢἷπὶ ονοῦ [86 τηθῃ οὗ ὙΔΙ, δῃὰ ἢ6 ψ88 δοοορίβα ἰπ [Π9 δὶ εὺ οὗ 4]1 86 
ΡΘΟΡΪΘ, δῃά αἶϑο ἴῃ [86 βίρειὶ οὗ δ} 8 βοσυδηία. 

8, Τραυϊά ἐα λαίοὰ ὃν Κύίπσ δαυϊ, Ὕ τα. θ-16. 
6 Απάὶϊὶὲῥ οᾶπ|6 ἴο Ρ888 88 [Π6Υ οδπιθ, βοὴ αν τᾶ8 [οπι. 185] σοϊαγηρα ἔγοπι (86 

Β᾽δυρ ον οὗ ἴῃ ῬὨ1]15}1π6,.6 ἐμαὶ ἐπ 6 τοϊαθη σδῆῖο ουὐ οὗ 411 [86 οἰίΐοβ οὗ [εβγϑοὶ, 
Βρπρ δηα ἀδηοίηρ," ἴο τηϑοΐ Κίηρ βδυϊ, τὶν ἱδογοῖβ, τὶτ ἸΟΥ δα τὰν ἱπείσα- 

ΤΕΈΧΤΟΌΑΙ, ΑΝῸ ΘΟΕΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

1 [ΨΜον. δδ. ΤΊΘ Ῥαδβαρὸ χνί!. δδ---χΥ . δ 5 οτηἑε θα Ὁν ναὶ. δορὶ., θὰδ Ὁ Ὧο οὐδοῦ δηοίθδην γοσβίοῃ, ὙΠ ϑέπ 
1 νᾶβ σαηϊίης ἰπ {πΠ9 Η6Ό. ΜΒΒ, πδοὰ ὃν (ἢ 9 ΑἸοχδπάσίδη ἐγα: δ᾽δίογα, ΟΥὍἨ ογηϊ θα ὮΝ ποτα ἴο ἀνοίϊὰ δὴ ἀρρασγϑῃΐ 
εοπιτααίοτζίοῃ. 1 ἰ8 δἰ πηοβὲ ἱτ ροϑβὶ Ὁ16 πῖ]}} ΟἿΣ ῥσγϑβοηὺ Πρῆϊδίο ἀθοΐαθ. Ἧο ἀο οί Κποῖγ ψῆδὲ Μ893. (ΠΟΥ Ὠβὰ. 
Ἐτατοϑηῃ 8ηα οἰἤθγ8 γϑρασγὰ (Π6 ραϑβᾶβο οΐ 85 ΔΏ ἱπίογροϊδίίου, Ὀὰΐ 88 δῇ δοσοιηΐ ἰδ κθη ἔσοτη δὴ δυιίποῦὶν αἱ ξ 
ζογϑε ἔγοτῃ ὑπαὶ οἵ χνΐ. 14-:23, δη ἱγτοσοῃο δ ]6 ἢ ἰῃ, ΕΌΥ ἃ ργοροβϑα γϑοοῃοὶ  δίΐίοη δ06 Εγατο ΘΠ ἢ 5 [πἰτοάσο- 
ἐἴοη δηὰ Νοίοθ δηὰ Βοιηδεῖ οὗ ΤΥΔΠ β᾽αίοσ ἢ ἐπ6 Επχροβίνέοῃ (ΟἸ]ονίη.--Τκ.] 

3 μὴ 8, Τὴθ Βίηρ. Ῥγοῦ. [8 ἀὰ9 (0 ἐπο ἴαοὶ ἐμαὶ “ Φομαι ἤδη" 18 (ὴ8 σϑδὶ ϑδα ̓ ϑοϊ ἰπ ἰὴ ἐοτοκχοίηρ οἶδη8θ. 
“Τα. 

8 γον. ὅδ, Το σοῦ ἈΡῚ) ΤΏΘΔΏ 5 ἴῃ ΗΙρΡἢ. ῬΓΟΡΘΡΙΥ “ἴο δοῦ Ῥγυ ΘὨΕγ ;" Ὀπὲ ἔδιογο ͵8 δοζηϑίϊηηθβ οοηηροίϑα 
τ 

ἢ (ἢ 18 ἐπ 9 ποίίοη οἵ διιοοθβδ, δν ῥοῦν ἰπτουρῆοαῦέ (Ὠἷ8 ἜΠΕΡΤΟΣ. ἢ ἴα ἐο ὉΘ "θα Ἡοΐογθ ἐπ γοτὺ.-- ΤῈ. 
4 [Ννογ. 8, Μαγρίῃ οὗ Ἐηκ. Α. Ν. " ῬὨΠΙ κα 65," δη ἃ κὸ ἐπ 6 ἐς τῆθ οὐδοῦ ΒΒ. ἴδυο ἐδ Βίημρ., το [8 ἰο 

Ῥτγοίογγϑθα ἤϑτο, ὑπου κῃ [ἢ τοίαγῃ δὲ (89 ϑῃὰ οἵ ἰὴ οδιηραίχη ἰ5 πιϑδηΐ, Ὀθοδῦβϑο ἐῃθ βἰαγίπε οὗ Οοἰ αι νϑδ [19 
τοοϑῦ ργομπλϊηθηὶ ὀυϑηΐί.--Τὰ.] 

δ [γον 6. ΤΠο ΗθΌ. ἰ8 ἀ ἔσαϊς. ΤῊΘ Βορὺ, 88 Το Γοῖν: “Απὰ ἐἢθ ἀδηοουβ οασὴθ οὔ ἴο τηθοῖ Ῥδυὶὰ," δέξν, 
οτο! ης ἐπ ἤτοι οἰδῦκ9 Ῥοσθαρ5 ἴὸ ἀνοίά ἐῃθ βέβδέθπηθηϊ ἐπδὲ Ὀηνία δχοίθα 580} 8 Ἰϑδίουδυ οὐ (ἢ ἋΑΥ οἵ δὲ8 
οοταδδὺ ψ ἢ ΟοἸαιῃ, πὰ νοὶ τὰ8 δἴουναγαβ Ῥτοίογτοα Ὁν Πίτη ἴο ῬΙασθβ οὔ βοῆοσ, Τηΐ αἰ Ὁ] ν [5 τογηογϑὰ [ζ 
ἯΘ ΒΌΡΡΟΒΟ [185 Υϑγ86 ἴ0 γε ῖου ἴο {Π9 Θῃὰ οἵἉ ἰὴ οσϑτηραίρη (ΡἈ ἢ ΡρβοῺ .-- Βα]. Π68 “ἴο ῥγαίδο υυἱ ἢ ἀδῆοοδ," 5.τ. 
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Ἴ πιϑοῖϑ οὗ πιυβῖο [{γ]8η0]68]1. Απά [86 ΟΙΊΘἢ ΒΗΘ ΘΙΘα 006 δηΟίΒΘΙ 88 (ΠΟΥ ρμαγοά, 
8 διὰ βαϊα, ὅδ} βαί β]αΐη ἷϑ ἱμουδδιιάθ, ἀηὰ Πενία δῖ ἰθῃ ἱμβουβαηάβΒ. Αμπᾶ ἔδυ 
ΜΒ ΨΘΙῪ τοί," δηα [Π6 [{}}}8] βαγίηρς ἀϊβρίθββδοα τὰ; δῃὰ ἢ6 βαϊὰ, ΤΘΥ ἤδνθ 
δβοσὶ υθα [ρσίνθῃ] υηΐο Πδνια ἔθη ὑπουβαηάβ, πα ἰο τη ΠΟΥ μᾶνθ δβοσὶ ροὰ Γυοο] 
διέ ᾿Βουβδπαβ ; 8ϑηα τ βδὲ οδὴ 88 ἤδύθ τοῦθ Ὀυὺ ἰῃ6 Κἰησάοιι ἢ [{Π6γῸ ΤΘΙΏΔΙΏΒ [ὉΓ 

ϑ Βἷπι ΟὨΪΥ (86 Κίηράοπι.)}" Απὰ 840] ογοαΐ αν ἴγομι ὑπαὶ ἀδγ δπὰ [οσναγά. 
10 Απὰ 11 σδπιθ ἴο ῥρ8ε8 ΟὉ 8:0 ΤΩΟΓΓΟῪ ἴδ [ῃ6 δΥ]] βρίτις ἴγοιι αοα σοϑὴθ ὕροὶ 

80], δηα [6 μτορμοθί θα" ἱπ (86 πιϊάβί οὗ (86 βοιθθ; διὰ θϑδνϊὰ ρ]αγοὰ [τὸ8 ρ]δγ- 
ἴῃ] νι 8 ᾿μαυὰ 88 δὲ ΟἾΒΟΡ ὕσπηθβ, δηὰ {μι γθ 88 8. δν}ὶη ἴῃ ὅδ} 8 βδπὰ [δὰ 

11 ὅδ} ᾽7)νβὶ) 88 ἴῃ ἢἷ8 84]. Απά 80] οδδί (89 6 νη, ἴῸγΓ μο [8Π47 Βαϊ, 1 
Μ|}1 βιη116 Πᾶνα οσϑῃ ἰο [1 {1}} ρὶπ αν [0] [ῃ6 τ }} εσίδῆ, ὦ [οπι. πὶ ἢ 11]. Απά 

12. Ῥοανὶα δνοϊἀθα οιυἱ οὗ 18 ργοβθῆοθ [τ ηθ ΔΎΘΥ ἔγοτῃ Ηἰ}} ὑνῖοθ. Απὰ δι] τ,88 
αἴταϊα οὗἉ Πϑδνὶα, Ὀθοδυβο ἐπθ Ἰωογὰ [96 μον }} ͵ὰ8 τι τἢ Ηΐτη, δινὰ 88 ἀδρατίθα ἔγοπι 

18 β801. Ὑπογοίοσο [Ἀπά] ὅδ] γσοιμονϑα πὶ ἵγοταῃ ἶτη, δηᾶ τδᾶὰθ ῃἴμὰ [18 [οπι. 818] 
14 οαρίδίη ΟΥ̓ΟΣ ἃ ὑἰπουβδῃᾷ ; δηά ἢ ψϑηῦ ουὐ δῃὰ οϑῖμθ ἴῃ δοίοσο (86 ρϑορὶθ. ἀμὰ 

Ῥανὶα θοθανεα ἢἰπ1861} ν 86} ἴῃ 811 μἷβΒ ψαγβ, δηά {πὸ Γογὰ [96 μον} τὰ8 σἱτἢ 
16 ΐω. ὙΥ̓Βογοίοσο σϑη [Δ ἢ , ΒΑ (Πδ΄ ἢ6 ὈοΒανοὰ Πἰπη861} ὙΘΥῪ ψ]8οῖγυ, [͵π8. 
10 884] 6 88 δἴγαϊὰ οὗ ἴτω. Βυΐ 81} [βγϑοὶ δηὰ Ψυάδι Ἰονοὰ αν α, Ὀθοδυβο Βθ 

ψοηΐ ουὖ δηα σϑηη6 ἴῃ ὈΘίΌΓΘ (611. 

4. βαιιδε Ανίμιὶ Αἰεπιρί ἀσαϊπεὶ Τλανὶ 8 7,16 ἐπὶ ἰλε Οὕεν οὐ Μᾶαγντίασε υἱδδι ἀἷδ ᾿αυσλίεν. Ἅ ετα. 17--80. 

17. Απά3) βδυὶ εαἱὰ ἰο αν ά, Βομιοϊὰ τοῦ οἴάον ἀδυρῃίον Μογϑῦ, ΒΟῸΣ Μ1]1 ρῖνο (866 
ἰο τῖΐδ; ΟὨΪΥ Ὀ6 ἴμουι να] δηΐ ΓῸΓ τη0, δῃὰ ἔγδὺ ἐμ 1,οτάδ [Φοβονα ἢ Β] Ὀδί]68. 
Ἐὸγν [44] ἔἢδῃ] βαϊά, 1,δὲ ποῦ ΤΥ Βαπά Ὀ6 ρου δὲπι, Ὀαὶ οἱ (Π6 Βαπὰ οὗ ἴπ6 ῬΗΪ- 

18 Ἰἰπεϊποβ Ὀ6 ὕροὴ εἶπ. ἀπά αν εαἰὰ απο ὅδυ, ἿἘΠηῸ δὰ 17 δηὰ δ αῦ" ἷβ ΤΥ 
16, ον [οπῖ. ΟΥ] ΤΩΥ̓ ΤᾺ ΠΟΥ Β ΤΆΓΩΙΥ ἴῃ ἴβγβϑοὶ, {πᾶ 1 ββουἹά 6 βοῃ-1η-1δὺν ἴο (86 

19 Κιησ ἢ Βαυῦ 1ΐ σδΠη0 ἴο Ρ8488 δὖ πο ἐϊπ|0ὸ ἤθη Μογϑ, β8} 8 ἀδυρίον, βου ἃ μανθ 
Ὀθθὴ ρίνϑη ἰο Ὠεανιά, ὑμαῦ 8ῆ86 ψὰ8 ρίνοη υὑηΐοὸ Αατγὶο],}5 τὴ0 Μοδβο] βίο, ἴο πα. 

20 Απά Μίομαὶ, β40} Β ἀδυρῃίον, Ἰονοὰ Τανὶα ; δῃᾶ {Β6Ὺ ἰο]4 δι, δὰ {μὸ {πϊηρ 
21 ρῬ]θαβοᾶ Ηἷπι. ἀπά ὅ'δΔ}} βαϊ ἃ, 1 ν1}} γῖνο ἷπι Βοσ, (μδὺ 88:6 τη8ὺ [πὰ 56 5}}4}}] 6 

8 ΒΠΔΓΘ ἰ0 Ἀΐτα, ἀηὰ ἰπαὺ [οπη. {π80}] (6 μαπὰ οὗὨ (86 ῬΒΙ]ΠἸβυϊπμοθ τοὺ [8}14}}} Ὁθ 
δαἰχζαϊηβδύ δῖα. ἸΥ̓ΒοΡοίοτο [Ἀπ6] 88}} εα!ὰ ἴο αν α [ἐπ8. {Π6 βοοοπὰ {1π|6],} Του 
ΒΠ8}0 (18 ἀΔΥ ὍΘ ΤΩΥ̓ ΒΟη-ἰη-]Δ} ἴῃ ἐΐό οπ6 οὗ (π0 ὑπαίη [οπι. ἴῃ [86 οὴ6 οὗ [86 ὑπαὶ]. 

Τοηάοτα ἐδο δοοομὰ ποσὰ “ἀγυταβ." ΜΟΙ ΠδῦδοΩ ῬΓΤΟΡΟΒΟΒ ἰο πδυῤπιϊαίο (αἴοῦ τὴ6 βορί.) ΠΧ ΧΔΡΙΙ ἴον 

Ὁ 31. Δοοοσάϊηρ ἰο Ἐπ. ὃ 339 α ἯΘ ΤῊΔΥ ἐγϑ δ᾽ δὲθ : “ ΤῸΣ βοὴ διὰ ὅδῃοο;" Ὀπὶ (18 18 ἀ ΠΟ} ἤΘσΘ οἢ δοσοῦηξ 

οὔ ἐδ Ατὲ. δῃὰ ἐἢθ παίῃτο οὔ πὸ ψογάβ, διὰ 1 βϑοῖρα Ὀοέΐον ἰο σῆβηκο {ὴ6 Ατὶ. Ἡ ἰπἴο Ὀ δηὰἃ γοῃδοῦ 88 ἴῃ νυ]. 

δηὰ τ, Α. Υ'΄. οὐ ψ ἢ ΤὨΘΩ 8 ἴο ἰμβογὺ 3, δηὰ γϑη ον “ δοὴς τ ἢ ἀδηοίηκ."--Τὴὁ. ἘΘΙδ Ὁ “ το δίῃ " (5ο ΟΠ ]ὰ, 
δ:ιὰ ΒΥΓ.} 19 ῬΓΘύθσϑ]θ ἴἢ ἐμ ἰαίέοσ 6886, ἐδ Οογὶ “1ΟΓ δοῃρ " [ἢ (9 ἕοστηοσ..-- .] 

4 Γ[Λὕογ. 8. ΤΏ6869 το οἰδῆβοθ ἃσθὸ οτηΐ θα ἴῃ ἢ 6 ἐ}} ἈΦ πῸΏΙΟὮ Ὧδ5 {Π8 ἃ ποι ΘΔ Ὁ}]6 β᾽ ρὶ] οἷἐν δπὰ ἀϊ ϑοΐηθαη 
ἴπ 1 παιταῖγο, Ὀαἐ ᾽08668 τηυσὶ; οὗ 6 τδστὶῃ δὰ {6 οὗ ἰῇ ΗθΌ. Τὸ σχοϊϑοὶ ἐπ 6586 οἰδβοβ 85 “θχβδεμογηίοα "ἢ 
διά ἘΡΟΤΟΠΟΙΟΒΊΟΔΕΥ ἰηδοουγαίθ᾽" (Ὁ 61} 8296} 18 ΟὈν  ΟΌ 8] σαγτγίης ΒΌ )] οί γο ογἰυοΐβεη ἴοο ἕῶσ. ΤῊΘ ἰδίοσ» 
68] Δα ΒΟΥ 18 ΘΥΘΥῪ ὙΔΥ [ἢ ἴατοσ οὗ (6 ΗΘΌ. ἰοχί.--Τὰ.] ΄ 

Ἧ Γνος. 9. οἰ, Ῥασίορ. οὗ ϑίϑι)ρφ Ἱ» φοτὶ οὗὨ δἰ. Ν᾿ ». Βορὲ. ογαῖδδ γοσβ. 9.13, δὸ ἰο ἩΠίσἢ 606 γϑιηδσὶς ΟἹ Υ͂ΘΣ. 

8, ΤῊΉΪ5 ΡΩΝΒΑ 6 ΤΥ ὯΘ οτη οὰα τίξῃουῦΐ ἰπἸ σης ἐπ θ6ηδο; Ὀπὶ 1} δα ἀκ ἰο ἐδο νἱνί 988 οἵ ἰὴ9 παγγδῖϊνθ, δζγϑόβ 
στ χνὶί, 11-2.. δῃὰ γοϑδὲὶβ οὉ ὑῃθ κϑωϑ δυ ΠΟΥ 8Ὲ ἰἢ6 οἵποσς ρογέϊοηβ οὗ ἐμ σμδρίοσ,-- Τὰ.) 

8 [Μὕογ. 10. Ἐτάστηδης δηὰ ἢ ΠἜ ρρθο : "σανϑα," διὰ 8ο ογάβιπογ ἢ δηὰ ἐδο Τασαῦσαι; [ὴ9 θγτ., ΑΥδΌ. βδηὰ 
αἷς. διὰ τηοδὲὶ τς. οοζησζοθηϊδίογε (Ραίσίοϊ, οἰ, Οἴαγῖκο, Βίδ. Οὐπλ.) τϑηὰοσ κ ῬΥΟΡΏΘΘΥ." 866 ἰδ9 Ἔχροϑιίοπ. 

Ἴ ΦΊγα,. 11, Το Θτϑοὶ (ΑἸοχ. ΜΒ) διὰ σμδ] ἃ, μδυθ “{οά," δο "' ὅοτα Ὁ), δι ὰ ἰδῖο βϑοῖωβ δοίίο (29) 
κἴδοο [ἐ ἀοθα ποὲ ἀῦραδοσ ἐδδὲ ἢθ δοίιι δῦ οδδέ ἐδθ πθδροι (8696 χίσ. 10).-- Τὰ. 

ἸῸ Γνος. 17. Τὴ ΘΓ. 171-19 156. οτο θα πη βορὲ, (Ν αξ.), πδιηοῖγ. ἐδ δίοσυ οἵ ΜουϑΌ, βου αρ5 ΔΒ. ΒρΡδ- 
ἘΞ δάλθει ἴῃ μα μρατ δὲ Θ ασζαίίγο Τὴ Ὠδὴ9 οΣΔῸ ᾿ΕΝ ἀἐπότοαδοι" ΤΩΡ. ἴθ Επᾷ. [Π6 ὑὙὸ}}- πόσα 
5Ίότϑδοο Μαΐποσ."-- Τὰ.) 

βεὶ δέο ὴ 18. 1 ἰλοΣ ΑΙ “ ΤΠ ο ἴ8 τὴν 1 6 7" τ οἢ 5 οχρὶ αἰποὰ ν {86 (0Ἰ]Ἱονίπ κα οἴδπδθ; Ὀὲ ἐπ 8 οἶδ 86 ἴα τοὶ 
Ἐπ οσοίοτο ὩΠΘΟΘΑΒΑΥΪΥ͂ 8 ΤΥ ΠΑ] ἀλλο κε μδρ μαὶ βαάίοη. ΤῊῺΘ ΑἸοχ. βορῖ. ἢ88: “πδδὲ ἰδ ἐῃ6 ἰδ οὗ ΓᾺΥ ἐδ μ Γ᾽ Β 
ἔασον 15 τ ΠἸΘἢ ἰ6 οἴοδσ, Ὀθξ σπδυρροτγίοα.--Τὰ. 

5 Γγδγ. 19. Βοῖλθ Μ8Β. δυὰ ΨΒΒ. ἤδυο Αεγ9].-- Τὰ. 
15 [γοτ. ΖΙ. Τὴ0 ΗΘ. ἰοχὲ (Ὠ" 5:03) δοθῆ ἰὸ Ὀθ βαρρογίθα ὈΥ͂ 811 ἐμ ΒΒ. (9 οἷδιδβθ ἠβ οτοϊ θὰ ἰπ ταί. 

- : 
Βορὲ ΤῊ ἐγαπδϊαΐίση ὮΘΤΘ εἰγοῖ (νὩοἢ 15 ἐπαὶ οἵ ΤῊ ρηΐαδ. Εγάτηληη, ογάδνοτίη, 8.δ. ΟΌηι.) 16. π τηοκὲ 
αοεὶ δὰ ἴὸ μΘΏδ6 ; Ὀυϊ ἰΐα δογτϑοίμϑαϑβ ἰ8 ρθη ἰὸ ἀσυθι. ἈΣΉΡ ρϑοῺ σϑηράοσα: “ τὶ ἐἢ 9 βοοοηα,᾽" ἐπθ ΟἹ ὁΥ 

Οοτἴηίηβ. ο] ]οὐν 16 ΤΆΣΚ. : “ ἐῃ οὔθ οὗ [9 ἱνο." ΤΠϑοαοίίοη 85 ἐπθ ἱππϑοηίουβ γϑῃάοσίηξ: ἐπὶ ταῖς δυσίν, 
δυα δηοίθον Ογ. ΥΒ. : ἐφ᾽ ΤΉ ΑΥὐϑΌ. οὔ ἔη6 Κηοὺ ὉΡ ἐὐττὰ μου ον τ “ΓΚ νίβῃ ἰὯθθ ἰο Ὅθ ΤΥ δοῃεΐη-Ἰ αν, 
δογοῖ ΣΕ ἐδ ϑγ:., ὙΒΙΟὰ Ὧ88 “ ἰῃ Ὀοΐὰ οἵ ἐμοπι." βοζαθ δον μοϊὰ ἐμδὲ Ὀδγία πιδστίοα Ὀοΐλ ἐδ ἀδυφξ- 
ἴδχ..- 



240 ΤΗΕ ΕἸΕΒΤ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΑΜΌΕΙ. 

92 Απᾷ 86] οοπμμμδηᾶοα 8 βεγνδηίβ, δαψίπσ, Οογαμλυπο [Κρο8 Κ] ΜΒ αν] βθογοι]γ, 
δηὰ Β6γ, Βομο]ὰ 186 Κίηρ Βαίῃ ἀδ! σοῦ ἴῃ [Π66, δηα 411 15 ϑαυνδῃΐβ 009 ἴΠ60; ΠΟΥ͂, 
{πϑγοΐογο, θ6 [π6 Κίηρ᾽Β βοῃ-1η-ἰᾶνσ. Απὰ 540} Β ϑογυδῃηίβ Βρὲ ἴδιεϑθ πογὰβ ἴπ (ἢ 

98. οδτ8 οὗ Πενίά. Απά αν ὰ βαϊά, ββδοιβθίμ ἢ ἴο γοὺ ἃ ᾿ἰραῦ τη ἴο δ6 δ [186] 
24 Κεϊηρ᾿Β βοη-ἰπ- 1 νν, βϑοίηρ (δαὶ 1 δὰ ἃ ΡΟῸΣ τηδη δια ἸΙρΆΟΥ αδύθοιαθα ἢ Απα ἴδιο 

βουνϑηίβ οὐ ὅδ} ἰο] 4 Βῖπι, βαυίπρ, Οπ (818 ΤΣ ΔΏΠΘΓ θραῖκο Ὠανὶα. 
ῶ5 Απά ὅδ] βαἰά, ΤῆυΒ 8}8}} γα 88 ο Πάν, Τὴ Κίηρ ἀοδίγοι ἃ ποὺ ΔΗΥ͂ ΟΜ 

Ὀυι δὴ Βυηάγοα ογοοκίηβ οὐ ἐμ9 ΡΒ} Πἰϑθϊμοβ, ὕο Ὀ6 ανθηρϑα οὗὨἨ {80 Κιπρ᾿β ΘμΘΠΉΐ68. 
26 Βαὶ 84] βουσὶν ἴο πιᾶκα Πανὶ] α (811 Ὀγ [6 Βδρα οὗἩ [μ6 ῬἈ1Ἰϑιϊποθ. Αμὰ σθοὰ 

[οπι. ψΠ6Ὲ7 Ὠἷβ βογνϑηΐδβ ἰο]α Πενία {μ680 ψογάβ, [{π8. Δῃ 4} 10 ρ]οδβϑοὰ Πανὶ πεὶ] 
2] ἰο ὃὉο ἴδε Κκἰηρ᾽Β βοη-ἷπ--ϊδν ; δὰ {6 ἀαγβ ψοῦθ ποῖ οχρίγεα, δ Υ̓ ογϑίυτο 

[Αη4] Πενία ἀὔοθο δθὰ πρηΐ, 6 δῃὰ ἷβ ᾿πθῃ, δῃὰ 8]60Ὲ) οὗ 116 ῬΒΙΠἸβιϊ 68. ὑποῦ 
Βυπαγοά πηϑῃ, δὰ Πανὶ α Ὀσουσιί {ποῖν ΤΟγαβικῖ πβ, δηα ὑΠ6 Υ [δούθγ οπι. ΒΥῚ ἔδυ 
ἀπ6πὶ ἴῃ 41] (416 ἴο {86 Κίηρ, ὑπαὶ Βα χωϊχῦ 6 180 Κίῃρ᾽Β βοῃ-η-ἰὰντ. Αἢ 

28 γσαγο ἢΐι ΜίοδΑ] ἢ18 ἀδυρῃῖοῦ ἴο π|ιΐθ. Αμὰ δι} βδβ δηὰ Κπον ἰπαὶ ἰδ [τὰ 

ψοβονδ}]}ὔ τὰϑ ψῆ Βανι, δπὰ ἐλαέ [οπι. (μ40] ΜΊΟΒΑΙ,,δ 56} 8 ἀδυρμίον, Ἰονοὰ 
29 δία. 
80 ΘΩΘΙΩΥ͂ ΘΟ 0 8|]γ. 

Αμᾷ 840} νγὰϑ γοῦ {86 Τότ δίγαϊά οἵ Ὀαδνίά, δηἃ ὅδ] Ὀθοδῖηθ [1788] [αν 8 
Βο0}} [πὰ] ἰδ ρτγίποοβ οὗ (86 ῬἈἢΠϑηθ8 ψϑηὶ ἔοσίθ. Απὰ 

ἰδ στη ἴο Ρ888, δδοσ [85 οἴδβῃ 88] {Π6} ψϑηὺ τι, ἐμαὶ αν Ῥθβανθα ἰπηβοὶ 
ἸΏΟΓΘ ΜΊΒΘΙῪ {Π8ῃ 81}] ἐῃ9 βογσυϑηίβ οἵ ὅδ], βο Ὁμιδὺ 18 ἤβῖῶθ γΧ788 βοὶ Ὁγ. 

Ἦ [γόογ. 3δ. ϑοῖηθ Μ88. Ὦδυϑ Ὀδὲ 33, σ«Ὠἰοἢ [8 ὨΟὺ ὨΘΟΘΒΒΩΑΓΤΎ, 8160 2 Διοῦθ ΓΔΥ τοϑδὴ “Ὀυὶ;" ΟΥ̓ ἢ ΤΏΔΥ Ὁθ0 

ἰαίκοῃ 8.5..." [01.""--Τὰα. 

ἴο ἀνοϊὰ 8 ἂΡ 
Ὁπι ἰὼ ἔανοῦ οἵ Π 6 ἤδγάοσ γοδαΐπρα. Ἦ 611}. γοίογϑ ἴὸ 2 
ῬοτΑ 8 ΒΠΟῊΒ ἃ αἰπροβὶ(ἰοῇ ἴο 6 

18 

Ὶ 

ΟΣ. 23. βορῖ. : “4}} [8Γδ9],"" νῃΐα 

ἘΧΈῈΟΞΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ,. 

Ψ ει. δδ-ὅ8, αυϊά αἱ ἰδὲ τογαὶ οουτί, Ἀΐβ ̓ ἱποαρο 
δοῖοΣ Κηοτη, δὰ ἰπηβ6 17 ΡΘΙΙΩΔΏΘΏΓΥ ἰδκθη 
τ πιὸ (6 τοϊδίίοη οὗ {π|8 ϑοοίάζοῃ ἰο χνὶ. 14-28 
(16 ὕπο οουιέηρ ἔσομῃ αἰ δγοηΐ ϑουγχοθβ), δηᾶ ἰο 
186 ΖΈΠΟΣΆΙ] ὨΔΓγδῦνο, Β66 {86 ἢ}] ἀἰδουδδίοη ἴῃ {Π6 
Τπιγοάἀυοσίΐζου, Ρ. 16 9Θαᾳ4ᾳ. (Οὐομβιάοσίηρς ἰἢ6 τπηᾶθ- 
ΠΪΔ016 ἀἰ δγοηςοο Ὀοίπγοοη (ἢ6 δοοουηΐ ἤογὸ (ὙΠ 6 ΓΟ 
58] ἰβ ἱμπιοσδηΐ οὗ Πανὶ Β Ῥθσβοῦ δηά ἔδι ]γ), 
Δα μὲ ἴῃ χυὶ. 14-28, (στ οσο ὅδ}, ΔΙῸ πορὸ- 
εἰδίίοη τι «06866, ἰΔΚο8 αν ἴο 18 οοατί, δηά 
ἴκοθρϑ ἰτα {1}} (86 οὐἰτοδκ οἵ ἰῃ 6 τγ), δῃὰ οοῃ- 
δ᾽ ἀογίηρς 1Π6 γαΐῃ διϊοιηρὶβ πῆ ΐο ἢ αν Ὀθοη τηϑὰθ 
ἴο ᾿ΙδΥΠΊΟΏ 126 (18 αἰ δγοηςο, τὸ δοοορὶ Νάρο]- 
ἈΔΟἢ᾿Β οοῃοϊυδίοη (ΗοΓΖ. χ᾿ἱὶ. 402): “ ΑΙ δἰ οι ρίθ 
δὶ ΤΕΟΟ ΠΟΙ ΠΒΕΟΝ ἐἈΠΐπρ. Ἧ6 σΔῺ ΟἾΪΥ, {11} ἃ β8.18- 
ΤΔΟΊΟΣΥ͂ ὀχρ δηδίίοῃ 'ἰβ ἰουῃά, δὰ ἰμδὲ {1680 
ἅνπο δοοοιιηἶθ ΟΟΠ16 ἴΤΌΤΩ ἢ ΕΠ τοηΐ δηά ἀϊ8- 
ογορϑδηΐὶ βουσορα" [ὙΝΙ μοαὶ ἰδΥὶηρ δίγοεθ οα [ἢ 6 
ἴαοϊ (πδὲ 341 ἴθ ΓΘ ̓ παυΐγοθ δήθ 1 αν! δ ΠΟ 
δηὰ υοὶ δῆον Πενία Ηὐ πιβο]ῦ (π ίοα, ἐβουρῆ ἀτροά 
ὃγ Ηουδίκχαηϊ, Ομδηά]οσ, Ἦ ογάβποσιὶ, δῃὰ οἱ θυ, 
ἀοοϑ Ὡοΐ βϑϑ ἴο διηωουηΐ ἴο δηυί ἱησ), 6 ΤΩΔΥ͂ 
81}}} ᾿παὶδὶ ἐμαὶ ὑπ6 ἔππτο δοοουπίβ, ἱπουχῇ αἰβδγοηὶ, 
86 ποΐ ἢ 1γ ἀἰβοσορδῃΐ 1π ὑμ6 βϑῆβθ {μπδὲ 
Ὀοὶὰ σληποί Ὀ6 ἴτ8. [0 18 ΟὨΪΥ͂ ὨΘΟΘΕΒΆΣΥ ἴο δ παϊί 
(δδὲ Του 8 δῦθοηοθ δὲ Ποτηθ μδα Ὀδθοθῃ Ἰοηρ (δηὰ 
ἴθογο 18 ὯἢΟ οχϑδοῖ οὨγοῃποίϊορίοδλὶ ἀδίαμ), ἰπδὶ δι] 
δά ΓΣΆΓΟΙΥ βοοῦ ἢἷπὶ ὁχοθρὶ ἴῃ τοιηθηία οὗ τχδά- 
Ὧδθα, (μαι ΑΌΠΟΥ δα Ὀϑοη δὺϑροης ἴσουι οουτὲ πβϑα 
Ῥαυϊὰ ττᾶῶβ ἴμοτο, δηα ἰμδὲ [ἢ.}6 ῬΟΓΒΟΏΆΪ] ΒΡῬΘΔΓΔΠΟΘΒ 
οὗ τς Ἰαϊοσ μδᾶὰ ομδηρθα (βαρροβι (οη8 στ ϊοἢ 
ἰδ κοη δἰ η σα Υ οὐ ἰοζοίδμοσ, δσὸ ηοἱ ἱτὰ ρα δ ὴι 8Ὼ 
ΒΔ} 8 ἱζηόσδηοθ Ὀθοοσηοα Ὠδίυσα!, ΤΏθ60 Οἷα Ὠδτ- 

γογ. 26, ΤῊ ἰδ ΡῈ 15 οτο εἰϑὰ ἴπ αὶ. βϑορὲ. 8.66 ΟἿ ΥὸνΛσΊ 8.--ΤῈὰ.] 
16 [Ννογ. 21. ΤῊϊΐΪΝ πιπλῦθν 18 διιβίαι πϑὰ ΌΥ 41} (π Ν883. ὀχοορὶ ναὶ. Βορί.. Ὑῃ]οἢ ἢδ8 “οὔθ Ὠυπάγοα," ϑωαιᾷ 

ϑηΐϊ οοπιγοαϊειϊίοη. Ηρστο ἴδ ῥγοϑυτωρίίοῃ ἰδ μοὶ ἰῇ ἴδνΟΣ οὗ ἴΠ 6 δι) 8}16Γ᾽ ὨΌΓΩΌΘΥ ()6] Ὠ Ὥ 
τη. {Π. 14, π ἤθτο ἐη6 ΗοΌ. 85 100, δηά ἐμ ϑγγ. 300, Ὑΐο ἢ 

χαρροτγαῖθ, Ὀὰϊ σδηποὶ ὉὈΘ ΓΟρβδΓαθα ΔΆ ἀθοίϑίγθ δρδίηβί οὐὖῦ ἰοχί.-- ΤᾺ.) 
Ψογ. 27. Το δίης. ἰ5 Του ἰῃ Βορῆ,, Αᾳ. δηὰ ΤἼΘοάα., δὲ τΡ]] 88 ἴῃ Ὁ.) ΒΥΓ., ΑΣΘὉ.--Τὰ.) 

ἰβ ὈοῖοΥ κυ θα ἰοὸ ἐπ οοπίυχ!.-Τκ.] 
γοσ. 80. Τ}}8 γϑσβα ἰδ ογσαϊἐϑὰ ἰπ δορί. (ν δἱ.).-- Τκ.) 

ΔΌΞΘ 

ταϊνοβ, αἰνίηρ Ὀτίοῦ δηὰ ραγίΐ8] υἱϑῖγβ οὗ ὁοοοῦ- 
ΤΟΠΟΘΘ, ΤΑΥ͂ Ὑ761] βοτῃθίἑ 68 ΒΟΌΣ ἴὸ σομί δα οὶ 
Θδοῖὴ οἴδοσ, δπὰ ἱἐϊ18 ψῖϑο (48 ΝΟ θαοῖι ΗΪΠπ5) 
ἷἱῃ τιον, οὗ 1} 6 ΡΟΝ, ταν δίο οὗ τϑ. ἤω 
ἰοχί, δἱ ἰϑδϑί ἴο βϑυβρθηα ον Ἰυδρτηθηΐ.--- 

νον. δ6. Ἧ76 ποοά ποὶ ἰδ ἴμ6 γοσθβ Β6ῖδ 88 
ΡΙαροτγί, (ΤΉ Θη., Κι αἱ], ἄσ.), οἴποο (ἢ 8 Ὡδιτδῖνο 
ἷθ ἴο Ὀ6 Τορδγα θα δἰ ρ}ν 88 δὲ δα ἀϊοη ἴἰο ἐδ 
Ργθοθάϊης. [Ιἢ ἰμοὶν οοηϊοχὶ σνοσβ. δδ, δ ὈεΪϊο 
ΔΙ͂ΟΣ νοῦ. 40 δηὰ ἴοστωῃ 8 βυρρ]οιωθηὶ ἴο ὑπ6 Υἱν] 
ἀοβογὶρίίοῃ οὗ Πανὶ 5 δάνδῃοθ δραϊηβὶ (ὐο δίῃ, 
ΤῊ πογὰβ “δραϊηδὶ [6 Ρ}Σ] πη 6) τοίοσ ἴο (80 
οἷοθα οὗ νϑῦ. 40. ὅ6.}}᾽ Β φυιδβίζοη 18 ἴο Ὀ6 ὑπάθυ- 
βίοοἀ Ὡοΐ ΠΙΘΓΟΙΪΥ οὗ αν 8 ΤΑΙΠΟΓ δηὰ (Ἀπιϊΐν, 
Ὀυΐ αἶβ8ο οἵ ἰβ βογβοῦ. Αοοογαϊηρ ἴὼ τ ἷ8 δὰ] 
ἀοοβ. ποῖ ΚΩΟΥ πηι. Τμ6 υοβίίο δηὰ ΑΒηοτ᾿ δ 
ΔΗΒΟΡ Τηυδὲ ΠΟΟΘΒΒΑΙῚΪΥ Ὀ6 ἰΔίκο ἱῃ οοπηροιίίοη 
μιῇ [Π6 Βυγρτῖβο δηα δδίοῃ βῃτηοηὶ 6] δὶ ᾿αυ 8 
Ὀο]ὰ ργοοοάμγο 8.40} αυοδίΐοῃ οου]ὰ τοὶ Ὀ6 δῃ- 
Βγογοα }}} Πᾶν] 8 τοίασῃ; 1 18 (ποτ ίοσο τηθῃ- 
τἰοηοα Πόσο, δῃὰ οοπηθοιοα τὶ} αν" Β ἃ 
8η06 Ὀοίογα ὅδ] ὑηογ ΑΌΠΟΣΒ ρμυιϊάδηοο.---Ὗ 6ΓᾺ. 
δ7, 88. ΤΊ,ια. οοποϊυάΐης πογὰβ οὗ γον. δ7: “ δηὰ 
{86 λοαά,᾽" ἄσ., Βον ἐπδὲ (Π]8 δἰδίοσηθηΐ ἰβ ἴο δ6 εν 
Ῥούπθθῃ τος. δ8 δῃὰ νον. δΆ. Αροογάϊηρ ἴο δὶ 
ΑὈποτδ Ἰοδαϊηρ Ῥανίὰ ἰοὸ β'δὰ] τῶβ οοςδαϊοποά 
Ὀγ {π6 Ἰαίοσβ αυοθίζοη. [αν πογὰβ ἴῃ ὙῈΣ. 
δ8 δ΄6 ποί ἴο Ὀ6 τοραγαθα δ8 ἰογτηϊηρ εἶθ π801Θ 
ΔΗΒΎΟΥ ; ἵἴγοῦλ ΧΥΙΙΪ. 1 ψὸ ᾿ηἴοσ ἰμδὲ 6 ἃ Βο26- 
Ὑἢδΐ ἸΙοηρ οοηγογβδίίοη τ νὴ βιὰ]. 

2. ΟΒ. χυϑ!. 1-δὃ., δαυϊα δὶ ρ τοέλ «(κα 
ἐδλαη απὰ φεδίάδηοα αἱ ϑαυδδ οοιγί 88 οὐπλ- 
ΤΏΔΠΘΟΣ οὗ (86 δίτῶγ. Ὗοσ, 1. ΤῊΘ ὉΘΏΟΘ 
οἵ {818 οομνψοζαδίζοη 88 ἴΠ6 ἰοττηδιίοη οἵ ἃ ἰτίοπά- 
βὶρ θείνθο Παν δῃὰ Ψοηδίδῃ, 88 18 ἱπάϊοαιοᾶ 
ὉΥ (19 πογάδ: “πο δ6 δὰ οεδϑοοὰ ᾿ 



ΟΗΑΡ, ΧΥΙ]. δὅ--ΧΥ 1, 80. 24] 

πὰ 86.}. Τὴ ποσὰ “Κη (πὴ 88 ἴῃ 
αεδ. χῖῖν. 80) ἀθηοῦθβ, ὑπάοσ [6 ἔρυτο οὗ ἃ οῃδίῃ, 
ἴδιος ἔγιι που δηἃ 1πη86 16 υπὶῖν οὗ δβοι}β ἱη 
[οπἀδμῖρ, ἐχργοβαίησ ἰδ ᾿μουχῃῖ ἰδὲ [Ποἱν ΠΣ 
᾿ἶνοβ οὗ ἐδοιϊηρ πογὶς ἀθθρὶγ ἰηῦο δδοῖβ! οἰ μοῦ, ἐπὰ 
80 80 ἢδ8 ὍΔ11γ ἰβδὶ Βοϊὰ οἵ {πΠῸ οΟἸΒΘΊ. 
ΟἸοτίουβ: "1. δἰπιοδὶ 4}} ἰδησυᾶροα ἐγ θη ἀβῃῖρ 
ἦ8 ΘΟμϑι ἀγα 88 8 υπίΐοῃ οὗ βο}]8 ὑουπὰ ΠῸΓ 
ὑγ [6 ὑαπὰ οὗ ἰονς.᾿ Ατοίίυ8: “Αἢ δά γαὈ ]6 
ἀεθεγὶ ρέϊοι οὗ ἔτ ομἀβμΐρ. 80 Αὐλδβίοιθ (Νί οι. 
ΙΧ. 8) μ88 ποϊρὰ {μδὶ ἔθη β ἃγὸ .8]16ὰ οπό δοιω. 
ΤΊο βάση ἐπ ῖηρ 18 δοί ἔοσί Ὀν [86 [,δἱ, οοποογάϊα 
δηὰ (6 ατοεῖκ ὀμονοία, Ῥαριηΐυδ βαγβ ἰμδὶ βου δ 
81:6 δουπα ἱορμοίμοσ."-- Φοιαῖ Ἰονϑὰᾶ 
δὲτὰ 88 δὶβ οὐσῇ δοῖ!]. Τὸ ἰδ οοπορρίίοῃ οὗ 
Νλραν αν ΤῚ ἽΝ’ δα ἀρὰ (μ6 ἰάθα οἵ ἐππόγπεδὲ οἵ 
ΤΠ ΘΒ ἢ 1}, ᾿τομων ἀφόῃ " νο λεὺ ἐὐνολομῳ ὑβοαίδοτ, οὐ ἐδδόπιος οὗ 
ἵτνο δου αν. (Το Κϑι 1 88 (Π 6 οἰ τὰ οοηϊἰγβοίρα 
δι ἶχ ἡ, (86 Θοτὶ [16 ΘΟΙΟΩΟΣ 371-.. Εν. ἃ 249 
8).--Ἰθαν  ἀ᾿ 8 Βοσοῖο οοῦγδρα, ἥστῃ ἰσυδὲ ἰη αοά, 
διὰ δβρ᾽οηαϊά ἔραϊ οὗ δγίηβ πδά σόοῃ πἷπὶ Φοῃδ- 
1Πδη᾿ 5 Βοδγι.[--- ον. 2. Νοῖ }}} δὕϊον (ἢ 6 ἢδστα- 
τε οὗἁ τ 5 ἐγοη βαρ 90] οι (86 πἰδίοιηοηὶ ὑπαὶ 
84} ἰοοῖκ Πανὶ ῬΟΥΓΤΩΔΏΘΉΪΥ ἰὼ οομγί: ἦδ ἐοοξ 
ἤδη, [μδὶ 15, ἰῃΐο ᾿ἷ8 βοσνΐοο, απαᾶ αἰουοσα ᾿ἴπι ποί ἴο 
Τοίασῃ ἰο ᾿ΐ8 δι Β γ᾽ 8 ἢουδο, 88 ἣς ῃδὰ ἄἀοῃο ἴῃ οἷ. 
ΧΥΪ;. 16; (6 τψογὰβ ργεδὰρ πὲ Τανια ᾿ιδὰ 
ἀφαῖγοα ἰὸ σοίυσῃ ἐμ μοσ, Τηδὶ Ξδι]} νἱγίυ νυ 
οτάογοα Τ)ν] ̓ 8 ροιτηδποηΐ δίδΥ πὶ ἶσα ἰμλνη6- 
ἀϊδίοὶν δῆογ ἐμ 6]ῦ οοηνογβδύοη {[Κ61]) 18 μοὶ ἤθοθθ- 
ΒΆΓΠΥ ἴο Ὀ6 δεβυῃμπιθα. ΒδίΠ ΟΣ ἔγοιῃ (Π 6 
(86 ΘΟὨ (ΘΏΟ68 ΐ ΒΟΘΙΏΝ 88 17 {π6 Πασγαίοσ ᾿ηἰοηἀοῆ 
ἴο οοηποςοὶ (δα τὶβα οἵ {π6 ἔπ ἀβηΐρ οὗ αν δηθὰ 
Φοοδίδδη πῖῖἢ ἴΠ6 ἔγίθη αν γοϊδίΐοη πίοι 8.60] 
δαὶ δδοβαιηθα ἴῃ ἢΐβ οοηνψοσβαίίοη τὶ Ὀανὶά, δπὰ 
ἴμοπ ἰο βοὶ ἑοστίμῃ [αν 8 ρεστηδηθῃὶ βίδυ δὺ οουτὶ 
88 ἃ εὐπϑου ὕεηος οἵ {15 ἰγ Θἀ8}]0.---  οσ. 8. 
Φοιδέμδη᾽ δ ἰονο ἴος Πανὶ (6 ἰογθὰ εἰμ 88 8 
ΟΥτη 800]) 15 [Π6 στοιιηά οὗ (1ιϊ8 Βο]ο ἢ δηὰ ΤΌΥΠΊδ] 
Βο 8] ὴρ οὗ (ποὶν Ἰγιοπάβῃϊρ. ΤῊΘ οουνεπαπέ ἱμά]- 
οδίεβ ἰμὸ τηυΐζυδίηοθθ οὗ [86 ἴον πλοῦ ἴμοΥῪ 
Ρἰοάροα ομα δῃοίμοσ. ΟΒΟΥ.: “ἐμ6Ὺ τηυΐυδ}}ν 
νης Ρεοσροίυδι ἐγ θη 8}10,᾽) οοτΡ. χσ. 8.--- 

ΕΓ. 4 15 ΟἸΟΒ6}Υ δἰίδοποὰ ἰὸ νου. 8 'ῃ 8ὸ 18. 88 
οσθ ὈῪ {86 κἱῆ οὗ [ῃ6 ὕὀῥῤρῥᾳ}ὸσ ψαστηθηί, (ῃ6 τοῦθ 

Ο"»Ὸ) δια (ἢ βοραγδὶθ ραγίβ οἵ {86 υἷρ- 

τηδηΐ ἰο Ὠδνα, [π6 σοποϊαδβίοη οὗ (μ6 οονοηδηὶ οὗ 
[το ἀβϑμρ οὐ Φομδίμδηβ ρμαγί 18 βοϊϑιηῖν οΟΏ- 
Βιτηθά. ΟἸογίουβ βυρροθοβ {μδὲ ἐπ οδ᾽ϑοίὶ οὗ 
(818 ἢ 88 ἴο Θη4}]6 {πΠ6 ροογϊν-οἰδα θενὰ ἴο 
ἈΡΡΘΆΓ δἱ οουγί ἰἢ ΒΟΘΏΙΥ ἀγοβθ. Βυὶ [86 τηθηί οι 
οὗ (ῆ6 βαενογαὰὶὶ πϑδροηδ, τ ὨϊΟὮ ἰοροίμοῦ τπλΚο 8 
οΟΠΙρ]οίθ αι: ουϊδῖ, γαῖ ποῦ βυρροδίβ (αὶ Φοηδίμδη 
πϊβῃ θα ἰο ἢοΠΟΥ αν α 88 ἐδ τὰ ΑΥΥ ΠΒΟΓΟ; δηὴ 
1158 τη ΒΏΠΟΓ οὔ βοὴν ὑμοῖν ἔγίθπ ἀβῃ }} 88 ἃ ργοοῦ 
1μδὲ 1Π6 ἴπτο, 88 ἤθγοθθ, Θα }18}}7 ογονγηθα ὈΥ αοά 
πὶ σἱοίογυ, οουἹὰ ον οἣθ Βῃοίποσ, δπα ἐπδὶ 
δομβίμδη γῶ8 (ὯΣ ἔτοτλ ἔδο ἱηρ᾽ ΘΏΨΥ δηά ᾿θδ]Ου ΒΥ 
οὗ θενὰ ἔοσ [ἷ8 πογοὶο ἀξοῖ. Φοηδί θη ΒΒ ΠΟΓΘ 
ἱλκῖηρ [86 εἰ διῖνο ἰδ ἰῃ κοορίης τ τ 18 ροδἰ(οη 
δὲ σοί δα ΚΙ ἢρ᾽Β ΒΟΏ ἰῃ τοβρϑοῖ ἴο ἴῃ6 γουηρ βῆ ρ- 
μεγὰ. Ηἰδ οἱοίἰηρ Πᾶν πὶτ ἢ ὲβ οὐτ τυ -ἀγθβα 
18. βίστι {πὶ μἷν ὨΘΑΓΥ ἐγ θη ἀβῃΐρ βοίβ δαἀθ 6 

4 [79 Θογδη (ΟὈΥΟΌΔΙΥ Ὁ ΟΥ̓ΘΥΒΙΚἢ) ὯΔ: "“δηὰ 
ὃ6 ἰονοα Φοπδίηδη 85 ἰδ δο}}," δῃηὰ οχρίδίῃϑ ἰξ δὲ ἐπ 
οχργοβαίοῃ οὗ ἐπ ΤΟστω δ ο οἵ ζἔγίοη ϑῃ!ρ οὐ Ῥδνὶ δ 

ὦ τε αι ΑΒΕ ἘΚΕΝΕΒΗΣ πα ες ΠΕΘΒΑ ἸΟΩ͂Υ 
διὰ ΚΟΏΘΓΟΏΣ δίασο (Βέδ. Οὐ πι.).-- Τὰ.) 

16 

ὭρησΟ οὗ 

ὈΑΣτὶο τ] οἢ Ηἷδ σϑηὶς δηὰ ροδίΐοῃ που]ά γσαΐθθ 
Ὀούσθθῃ ἐμ 6. ἰῃ 186 ται ἱπβίδποθ ου (ῃ6 δοιαμιθη 
δτουηα οὗ [Π6 τμϑοογαῖὶς Ομ γα] ΣΎ, 88 τ μοθα σαρσο- 
ΒΘΩΪΔΟνΟΒ (ΠΟΥ δὰ οομ)θ ἴο ἰυγθ ομβα δῃοίῃο. 
ΓΡΆΠΙΡΡθοῦ: Τὴ οἱ οὗὁἨ ομθβ οὐσῃ βαγιηθηΐῖ, 
ΜΝ ΤΆ τας δα ἃ ὈΓΪΠΟΘ ἴο 8 δυδ]ϑοί, ἰ6 ἰῃ [Π6 Εβδὶ 
δ[}}} (86 δ ρῆϑδί τρδσκ οὗ βοῦοσ. 80 ἴῃ “ Ἐδέμ" 
(οἢ. γνἱ.) Μογάβοβὶ 'β οἱοιῃϑὰ ἴῃ [6 Κίηρ᾽β δρραᾶ- 
τεὶ.- -ΤῈ.]---Υ ογ. δ ΒοοηρΒ ἴο Ὑμπιδὶ βοθβ βοίογα 88 
86 ἀφοϊαγαίίοη οἵ ἐμ6 Βοθοσδθ]θ Ῥοβίξίου ν ἰ ἢ 
θαν]ά (αἰοπρ τ ἢ} [8 τεϊδίίοη ἰο Φομπαί!δη) ἰοοῖκ 
δί 86} Β οουγί, 856 3ΈΠΟΓΑΙΙΥ Ὀαϊονϑὰ ἴῃ ἢΐ8 οβῖοθϑ 
δα οἈ]}[ηρ. ΕἾ ἴμ ἡ ἡοΉ. ΜᾺ8 ἃ ηιϊ ΐίατν ΟὨΘ6; 
ἴον {μ8ι 116 ““Ὡτοοπέ οὐ {το ἢ ἰβ ἴο Ὀ6 ἴα κϑὴ β6ρᾶ- 
Γαίου, δηά ποῖ οοῃπϑοιθαὰ τὶν {π6 Ὁ] ον Ω)Ν 
ΤΟΙΟΥΒ ἴο ἯΙ, δῃὰ ποὺ ἰὸ “βοῃΘΓγΑὶ Ὀυδίηρθθθ᾽" 
[ΟἸογίου)] ἐβ Ρ]αὶῃ ἢοΐ ΟἿ]Ὺ ἔγοπι {Π6 [0] οτἱπς 
δοοοιηΐ ὙΠΊΟΝ ΓΤ θη ο.5 Ὡοΐ ΟὨΪΥ τα ἢ ΑΤΥ ΠηαοΥ- 
ἱδκίηρ ἴον βδυ], θαΐ 8160 ἴτοτὰ {{|ὸ βίδιίθπηθηὶ οὗ 
{86 ρῬοείϊλοη οἵ ἀὐθῆογαὶ Ὑ ΟΝ ἢ6 γϑοοϊνοα 1ῃ οοΏ- 
ΒΕαΌΘΠΟΟ οὗ ᾿αἷ8 δυσορεθ ἰὴ τ μδὶ δὲ θηἰϊσυδίοα ἴο 
ἷτὴ, δηὰ ἔγοτῃ (6 δοοουῃὲ οὗ [86 τα ΠΣ ΘααΐὈ- 
τηθηΐ ἩὙϊοῖ Φοηδίῃδη (γνοσ. ᾿ ̓μλμα οι ἴο Ἀΐπι. 
Τῃ ἃ}1, σϑοσοῖο 886} δοῃῖ , δο γγᾶ88 δῦο- 
οσϑδα[υ!. - ἰο πάγ ἶκὸ ὉΠ ΟΥἸκ Πρ ὙΟΣΘ 707- 

ἑυπαίε δΔῃα διυοοδεξίί. Τῆο ΨοΡῸ (35) ΤΩΘΔΏΒ 
“1ὸ βοὶ ῥσγυάρηίυ, πίθου" δηῃὰ {8θῃ ἴο θ6 βυο- 
ΟΘΒΘ[Ὰ],᾽) 86 ἴῃ Ζοβῇ. 1. 7 [Εηρ. Α.ὕ Υ. “Ῥγοαδροσ᾽᾽)]. 
ἴ0 αἰναγβ τοίοθσα ἴο οοησυοί, “ἴο βοὶ πίβεϊυ, δῃὰ 
θα ἰὸ Ὀ6 ῬΓΟΒΡΟΓΟΊΒ ἔῃ ΟὨδἶΒ ὑπάθε κῖ ρΆ.᾽" 
δ'Δπ} αοὶ ὨΪτ ονοσΣ ἴ86 ἸΏ Οὗ νὑγᾶσ, ἰΠπαΐ ἱπ 
τηδάο ΐτῃ 8 χα γν ΟἿ οοσ, Ηδ γ788 Δρροϊπιοά 
ΘΟΙΏΣΏΔΗΘΔΟΓ οὗ 8 ὈΟΩΥ οὗὨ Ββο]άϊοσβ.--- αν δοοῦ 
δίϊαϊηοα ἴο Ὠἰσἢ σοπβί ἀογαίίοη δα βοοορίαποα ἴῃ 
{ἢ ΟΥ68 οἵ 8}} (Π6 Ρϑορὶο, 8 ἃ 416ο ἐπι ἴπο οἱρῆϊ 
οὗ 40} 86 αδουνϑδηῖδ.--- ΒΥ (18 ἰθξτλ Ἠρθ 86 ἴὸ 
υπἀογβίδης {πὸ οΒῆςἶ 418 δὲ 580}}5 οουγί. ἢν 8 
ἱπηΐηρ ἰουείττιεδ8 οΥ οδατασίεν ἰΒ Ἀοτο Ὀσουρῆὶ ουἱϊ 
ΠΟΤῈ ΕἾΓΟΏΡΙΥ ὈΥ ἰΠ6 δἰαίαπχοιΐ {πὶ 6 αἰα Ὠοί 
Θχοῖϊία (Π6 νυ δῃά 68] Ου ΒΥ οὗ δ18 {6} ον - οὐ οἷ 418 
δὲ οουγί, ΟἸετῖσαβ: “ἢ ρμ]οδβοὰ ὀυθὴ [86 οουγίογα, 
ἍΟ ΓΘ ΘΟΙΏΠΊΟΏΪΥ Θηνίουβ, ΘΒΡΘοΐ ἢ] οὗ ἐῃοθθ 
ὙΠῸ ἤανθ ΠΟΥΪΥ ἰουπὰ ἴδνοσ πὶ τἴμ6 Κίηρ,." 
ΤῊΪ8 1668 'β ἱπγοϊγοα ἰῃ {πὸ “διηα δ]θο᾽ [{--Ξ δηὰ 
ΘυθΏ}]. [ΡΠ ΡΡθου: κΔ8 μΒ6 τ͵δϑ δἤογνδγὰβ 
Ργοχηοίοα ἰο Ὀ6 οὨ ΠΑ γοῖ, Β6 πιυβέ ἤογο πανα Ὀθοθη 
ταδάς οδηϊυσὶοη." Βαϊ 666 οἡ νογ. 18.--ΤῈ.] 

8. ει. 6-16. Η το ἰδ γοϊαίθα ΠΟῪ δαυ ἀεααϊ 
λαίγοά αραϊπδὶ δαυϊά πρτίτρβ ἴσομλ ΘΏΥΥ δῇ 
Ἰθδ οι. Αδ 186 κοοϊϊΐοη χυὶϊ. δ4-ὅ8 ἰαγ8 (ἢ 6 
ουηάδίίοη ἴογ Τραν α᾽Β Ῥογιηδηθηὶ βίδυ δὲ {Π6 
ΤΟΥΆΪ] οουγί---Δηα 88 (ἢ 6 βροιοἢ γοσβ. 1-ὃ, Ὀϑΐῃς 
{86 ΒΌΣΩΣΩΔΓΥ ἀφβογι ρίΐοη οὗ Παν 8 ἈϑΙβοηδὶ ΤοΪα- 
ἰἰοη8 ἴο 364} 5 ΤΆΤΩΣΥ δὲ Φοηδί μη’ 8 ἐγ ο μα, δηὰ 
ἴο (Δ οουγί οἴ οἶ815 δᾶ [ἢ 6 ῬθΟρ]θ 88 στ] 8 
οομϑηάογ, οχρ  αἰηβ δὶ 18 δου σαγὰβ βαϊα ὁ 
Ταν 8 γοϊαίζοη ἴο Φομδίμδῃ δῃηὰ οὗἨ Βἷβ στ] ἸΆΣΥ 
ΘΟΆΓΘΟΓ---θὸ ἴῃ (ΠἰΒ βοοίζοῃ, γογα. θ6-- 16, πὸ 'ανὸ 1Π6 
σϑ1166 ΟὗἩὨ {π6 ἀοδάϊγ παίθ πο ἢ 36] Ποηοθίοσίῃ 
θοτο ἰπ ἷβ μοασί δραϊηδσὶ αν ὰ, ἰμογο θοϊηρ ῥσὸ- 
ϑουυοα (6 ἔβοεὶ ἰο Ὀ6 ποίρα) ἴῃ ψϑγ. ὅ ἃ εἰρη! βοδηὶ 
ΒΙΙΘΠΟ6 88 ἰο 84} 8 ἐδ ἱπρ ἰοτσαγὰβ ᾿ΐπ, ΟὨΪΥῪ {ἢ 6 
Θα]γ ἀϊδροαλίίοη οὗ Φοπδίμδῃ δῃὰ οὗ (λ6 οἵϊ- 

4 ΤΩΔΙ ἰγαηδίδίοα (ηοὲ δὸ γ6}}}: “Απὰ Ῥανία 
ἩΘῺΐ οὔ; ΘΥΘΥΥΠοΓο, ἩΠΙΓ ΠΟΥ 860} βοηΐ Ἠΐπι, ἢ νν 88 
ργυάοης (βυσοθδδῦ})." Τηΐ5 1. ἰοὸ δνοίαὰ δαρρὶγνίῃ 
δ δηα" Ὀοίοσο “ὙἘΠ28 ὑσχυάθηὶ, ]ῈῈῈ βϑοζηβ Ὀοίίοσ (νἱὶ 
δὲν τὰν Βγτ.) ἴο ΒΌΡΡΙΥ “δηα." 869 “Τοχί. δὰ σσϑωλ." 
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αοἶδ]ο δῃὰ ρϑορὶϑ δοΐῃς τηθηϊομοᾶ, Τῆδὲ ὨΟ πἰσῖοὶ 
ΘΒ γοθο]ορίολ) δάνδηοθ 18 δἰἰοπιρίοϑα ἴῃ {}|6 ὨΔΙΤᾺ- 
νο ἴῃ χνὶϊ. δδ ρᾳ. ἰ8 οἶοδᾶσ ἔγοταῃα (89 δῦουϑ σο- 
ΓΘ, ΔΒ ἰη οἷ. χνὶϊ. γογ. δὅ ὈΘΙΟΏρΒ 88 ἴο 18 
οοὨίθηϊβ ἰο0 νοσ. 40, δῃὰ σνϑσγ. 87 Ὀθίοημβ Ὡδχὶ ἰο 
ΨΟΣ, δά, πο νοσ. 6 ἤδσθ 158. ποὶ οοηῃοοίοα 1η οοηίοχὶ 
Δα {1πὴ6 ἱπηπιοα Δ 6} Υ 10 γον, ὅ, θα ξοοο δοῖς 
ἰο χνὶὶ. 82, 88. [πῃ νοτβ. 1--4 ἰβ ἰοϊὰ ψῇδὲ πδρροηοα 
ἰο αν ἃ ̓πιταθαϊδίο! Υ αἴοσ ἢἷδ υἱοίοσυ ονὸῦ αο» 
Ἰδὶ ἢ; 6 Ὀδοδτηθ Φοπδίμδη β ἔτἱοηαά, δῃιὰ τγδϑ βοσ- 
ΤΩΔΏΘΠΙΪΥ χοα δἱ οουτί. ΤἬδὶ δ μοὶ 
ΤΟΘΌΪὶ οὗ δ18 Ἔχρ)]οὶς {(πῖοι ἀοοἰἀ θα ἐδ6 ἰβουθ οὗ 
16 γὰῦγ τι} (6 ῬΗΣ] δι η68.) [Ιἢ νοσ. ὃ τὸ Βᾶγῦο 
ἃ ἔα μοΓ οοπθοαῦθηοθ: ὅδ] οι ρ]οΥβ Ὀδνα ἴῃ 
ὙΓἉΆΓΠΚ6 Θη οΥΡσῖβοα δραϊηδὶ {Π6 ῬὮΣ σηοα, δὰ 
εαἶνοβ πἴτῃ οομμτηδηά οὗ ἃ ὈΟΑΥ͂ οὗ ἴτοορα. Βυϊὶ, 
ΔΟΟΟΓΟἑης ἴἰο χν]!. 52, ὅ8, [9 γᾶν ψττἢ 1δ6 ῬΠΣ]16- 
(68 νγγ8 πο οῃἀοᾶὰ Ὁγ πο νἱοίοσῦ ονοσ αο] δι ἢ : 
ΟἿ [8 ΘΟΠΙΓΑΓΥ, ΠΟΥ͂ ΟΓΟ διαΐῃ βού γαὶ στη68 ἀ6- 
οαίοά, δπα ὑποῖγ σὰ 8 ρπαογοὰ ΌΥ͂ ἐμ6 νἱο- 
ἰογίουβ [βσϑο ἴοβ οὐ {πρὶν σοί ἴγοτλ ῬΌΤΣΒΟΪ. 
Τρδῖ ὅδ} ἴῃ (8 Πηδηΐηρς (86 γὰῦ οι ρ]ογοα 
Πανὶ ὰ 89 ἃ Ὀο]α Ἰοδᾶογ 18 ΣΤΑΟΥ βια ρα ἱῃ σοὺ. ὅ, 
ἩΠΟΓΘΎΙὮ ἰβ 8150 ΒυΙΤΩΙΩΔΙΙΥ ἰο]ὰ ον Πανὶὰ ἰη 
Ἠΐ8 ὨΘῪ Ροπί(ἰοη πόοη {μ6 ἴδνογ οὗ [ῃ9 ἰ6 δηὰ 
αἰβο οὗ δι} 8 βογσυδῃίβ, τ ἢ }]6 1 ἴ8 ποῖ βαι ὰ ἐμαὶ 
5401 ἴῃ δρροϊπίϊπα Εἶπ ἰο οἶοο Ῥοδίονσθά ἷβ 
ἴανοῦ οὐ ἴῃ. ΤΠ6 Ὠδγγδίοη οἵ νοσ. 6 ον, χζοϊης 
Ὀδοῖὶς ἰο χνὶ]ὶ. δ3, οοῃηθοία ἐιθο 1 τὰ 116 σοϊα στη 
οἵ 86 ῬΕΟΡῸ δηὰ οὗ Ὠανὰ ἔγοπι [86 οοποϊαάοά 
ἯΙ, ἰἢ ΟΥάοσς ἰο ρμοϊηῦ ουῦδ ΠΟῪ ΟἹ {18 οσοβδίοη 
Βδυ 8 1}1-Ψ1}} δῃηὰ μαϊγοα ἱοναγὰβ αν δσοβο, 
οὐ ποι ἰ8 ἰοαηοα ἐπὸ τ ο]6 οὗ 186 [0] τη 
Ὡασταίίνο οἵ [Π6 γχοϊβδίίοη θοίνψθομ αν δηὰ βδ]. 
ΤΏΟ “ας ἰλεν οαπν᾽" τοίεγβ ἴο (16 τείωγη οὐ ἐδ6 ωδλοῖε 
αγπὶῃ ἴτοτα 186 ΒΡΡῚΪΥ οπαθα τὰσ (οομρ. χυἱὶ. 
83); δ {Π6 βδιὴ6 {{Ππ|6 18 τηοῃϊ οηοά δαυϊαῖ τείυτη 
Ὑ{Π ΟΧΌΓΟΒΒ ΓΟΙΌΓΘΩΟΘ [0 ὨὶΒ Ὑ]ἹΟΙΟΣΥ͂ οὐον οἰ δίῃ, 
Μοῦ δα ἀοίοτηϊποᾶ (Π6 οι Μβάθο δὴ βθιθ οὗ ἰΠ6 
ὙΆΓ, ἴῃ ΟΥοσ ἰ0 Ὀγίηρ ἰπῖο 118 Ῥγοόροὺ ἰβίοσιοδὶ 
οοπηροίίοη (86 ΠΟΏΟΓ ἩΔΐσἢ [Π6 ἢ δοογυρα ἴο Ηἷτι. 
ΤΑ τοϊαχῃ οὗ αν, ἐπογοίοσθ (δἱοηρ τὰν (86 
ὙΠῸ016 ΔΓΙΏΥ), 15 ηοΐ ΒΥ̓ΠΟΒσοΠοὰΒ τὶ Ηἷδβ γοϊα τη 
ἴο 848} ἰῃ χυῖϊ. 567 ἱτητηθάϊδίοὶν δῆδν (86 ΚΠ πη 
οὗ {μ6 ῬμΠϊβέϊηο, θὰΣ οοοαγτοὰ οἷος 186 νἱοῖο 
Ὄνος (π6 ψ8016 ῬΑ] δἰ πο ἉΓΙΩΥ͂ ὯΔ ΟΟἸΏΡΙΘ 
ἩῈῸσ θορσδη 5840} 8 ΘΗΥΥ δηἀ ]ιαίγοὰ δχαϊηαὺ Πα νἱα, 
Τῆοτο ἰ8, ἰμογοΐοσο, 0 σοηϊγδαϊοίΐοη Ὀεΐνθοῃ {6 
Ββ'αἰοτηοηΐ (δὲ 54] ἱκορὶ Πθαντὰ ὈΥ ᾿ἷπὶ δηὰ ρανθ 
πὶ 8. τα ἱ] ΠΑ ΣΥ οοπιτηδπὰ ἐγρὰς δ), δὰ (89 
[ΟΠ] ας δἰδιθιηθηΐ (γογ. ὁ μα.) ἰδὲ ἱῃ οΟΏδο- 
αύσποο οὗ ἐὴθ Βοποῦ βῆοντῃ Πανὶ πὸ οοῃοοϊνοά ἃ 
Ἰαϑίϊηρ πδίγοα ἈΚΑΙ ΠΕΣ ἢΐπὰ (νοῦ. 9). --Ἶ ὁ δυὸ [16 
ἀοβοσ ρίίοῃ οὗ ἔμ [εϑέϊυε τοοερίϊοπ σἰνο ὈΥ [ῃ9 
ΜΟΏΘῺ ἔτοτα 811 ἴδ 6 οἰἴοα οὗ ἴο 189 Τοϊαγη- 
ἰῃᾳ νἱοίοσίουϑ ὉΤΤΑΥ͂, 5.4] αἱ ἰΐ βοδά. [Ἶ}ὴ {μ6 
σογάδ: Ὁ δουβ δι ἄδειοθ {μ6 Ατί. [ἴῃ 
Ἡδεὺ.1] ροϊηὶϑ ἴο [80 ἀδαδὶ διωρὶ ουτωηβηὶ οὗ βοῃρ δῃὰ 
ἄπῃοθ [ἢ δυο σϑοορίϊοηβ. ΘΥ̓͂ τηοὶ 564] ἢ 
Καὐτοῖβ, τ οΥἕα!] οπίοτν, δᾶ υυὲτἢ εσὶ- 
δηρβῖθβ. Ηδοτὸ ΠΡ [“70γ], δἰαμάϊηρ Βοΐτγθεῃ 
[6 ἵνο ἱπδισπσοθηία οὗ πυυβὶο, πηπδὶ ἀρηοῖε, ἴῃ ἀϊ6- 
(ἱηοἰΐοι ἔγοσα ἰΠ 6 βοῃρ οὗ 7ογ, {μ6 οΥ!}} οΥὙ τὶ ἢ 
δοιοιηρδηΐϊθα ἴδ6 ἱὴρ οὗ {Π6 ἱαρτοίβ. ΕῸΓ 
ἄδῃοοβθ δοοοιαρϑηϊθα ΌΥ ἰδυχοϊ βοο Ἐχ. χὶν. 20.--- 
γεν. 7. ΤῊΘ ποιηθῆ ροσίοσῃιϑα δὴ απέϊρλοπαΐ δοπσ; 
“ΠΟΥ͂ ΒηΒΊΉΤΟΓΟα ΟἿΘ διοίμοῦ ἰῃ ἴση" (ΟἸογῖο.) 
ΤῊ Ῥασίορ. (ΠἸΡΠΙΟ [Ἑπρ. Α. Υ΄. “ῥ]αγϑὰ"]) 
ΙΩΘΒ.Ώ8 ῬΟΥΒΆΡΕ δἰϊοσιδίθ ἀδποὶηρ, οοὐτοβροηάϊης 

.] εχργϑββίοῃ οἵ (μΐ8 δ ρεγημδίῃγα ]} 

ΤΗΕ ΕἸΒΕΤ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΑΜΌΕΙ,. 

ἴο (.6 αἰίοτηδίο δοὺς (Ὁμοῦ: Οοηϊτοάδιοο 8. ν, 

Τρησ), δου πῖϊα (μ6 Ἵθογαὶ ἀκπσίης (Π 719), 
ΤΒο Ρίε] οἵ ῥ᾽, “Ἰδυρ," Ῥτορεσὶν τς “ δροτί, 
αν," 6. σ., οὗ ον] άσθ οἢ ἴδ6 πἰτοοί, Ζεςὶι. νἱ}]. 
ΞΞ ΤᾺ βοηρ: “ 8380} δὶ βἰαϊη ἷβ (ἢ 

δηά Ὀαν]ά ἰδ θη ὑπουβδη δ᾽" (οοιαρ. χχὶ. 12 δὴ 
Χχῖχ. δ)---α ρατί οἵ ὁ [0] Κ-ϑοῦρ, Ὑδιοῖι δον 180 

οοῃδίἀοταίίοη ἰῃ (Π6 αεἰρῶΐ οἵ [6 ῬΘΟΡΙῸ 
ὙΠΟ Πανὶ ἃ πδὰ οδιδϊηϑα ὈΥ̓ Βὶθ ΥὙἹοίΟΥ ΟΥΟΣ 
(ο]161}.---Ὗ ες. 8. ϑαιωώ τοαδ υεγῳ υτοίλ ἰδὲ στγθδίοσ 
ΒΟΏΟΣ 'ΜὯδϑ μαϊάὰ ἰο αν ἃ ἰβδη ἰο ΐω. ἊἡΔπὰ 
ἴδοτΦ 16 γϑοῖὶ ΟὨΪΥ ἴΠ0 δεἰηρᾶουι ἴος ὐτα, 
ἐμὲ ἴθ, ἴοσ ἰπὶ ἰο οὈίαῖϊη. [ἢ [μὲα οὐαϊθατγεί οἵ 
ττδίἢ ἢθ ΟΧΡΓοαθοα ἱῃ 8 συγ οὐδου]δύάοῃ {πα πε}]- 
ἑουμάοα δηιϊ οὶ ρδίοη ἐμαὶ 186 βο ΒΙΚὮΏΙΥ Βοπογοά 
Πανι ἃ που]ά σϑοοῖνο 88 τογδαὶ ἀἱρτ τ 1π δῖ 
Ρἶδοθβ. ΟἸογίουβ: “"θβρϑοΐδι!γ βίπος ϑβαπιιθὶ μὰ 
ἸΏΟΓΘ ἴμ8ῃ οὔοο ρσχοαϊοίοὰ ἐμὲ ἱὶ που]Ἱὰ ἰπῖο 
ΔΠΟΐΒμοῦ [3Π}}}γ." --- ἈΥ͂ ἐσ. 9. ΕἼοπι {πἰ8 ροϊηΐϊ ἀαίοα 
(88 ονἱ!, ουτίουβ ογ6 πὶ ψ οι ὅδ] Βοποοίογι 
ἰοοϊκοὰ οὐ ανί αἱ ΟἸοτγίουβ: “ἴῃ 186θ6 πΟΡΙβ 
6 8600 ΘΩΨΥ δηὰ ἰοδίουδγ." [μἴμοὸῦ: “Απὰ 
56} Ἰοοϊκοα βουσὶ οὐ αν. [ἰ 18 Δ ΟΧΡΓΟδδ 
βίδίἜπιθηΐ οὐἩἨ {6 οοπίϊηυουδ Ὀἰ(ίαγμθαβ οὐ ὅϑ'διὶ 
δρδϊηϑί Πανὶ τοῦ ΠΟῪ Οἢ.--  ε18.10,11. 20} 8 
ΔΏΡΟΙ δραϊηβὶ Πανὶ γἱροβ ἴο πιαάπεδ8 δ ηἀ ἴο πιριγάεγ- 
Οουδ1 86. ΠΟΥ] δρὲτίϊ ἔσο Θοα οδιὴθ 
Ὅροι ἔδ}. Οὐμρ. χτὶ. 14: “Ν320 [Εδπρ. 
ΑΟΥ͂. “ΡῬγορϊιοβὶοᾶ," Ἐγάγλδηη, “σανοὰ᾽)], ἐμ ἰη- 
βιιθποθ οἵ [δ6 6}}} βρί τὶ, δῃδ! οροῦβ ἴο {86 βοβιδίίς 
οοπαϊιίοῃ οὗὨ ἱπορίταοη ἰῃ ὙΠ] ΟΒ 1ἴΠ6 ροοά Βρὶ τις 
ἴτοια αοἂ ρΡυὺ ἰδ Ρτορῃοίβ: ἀ6 γασεά, ταρεά. ΤΙ 
οἰ οομάϊοῃ οἵὨἉ ̓ ηΐογηαὶ ἀϊβοσγάοσ δραὶῃ Ἵδηλ6 οὐοῦ 
888], ΒΟΥ Παρ ὐοποά ΕΥ̓͂ ΘΏΨΥ δὰ 6 δου δρϑϊηβί 
αν, ΑΒ ἴῃ χνὶ. 23, θανὶὰ βϑοὶςβ ὈΥ ρ]υιηρ οα 
16 ἴο τπιϊἐμχαῖο 880} 8 ταρο. Βυϊ 88 Βο νῶϑὶ9 
οὐ᾽θοί, (ἢ τηϑ 688 8 Κο8 (Π6 ἴοστη οἵ δὴ δἰζοιηρί οα 
ἢἷ6 16, ΤῊΘ ἰῃ Ταυϊά' 8 λαπα ἀρὰ (Π6 δρέαγ ἴῃ 
ϑαι8 λαπά---ἰΑκιηρς ἴπ6 Ρίδοο οὗ [Π βοορίγο, χχὶίϊ. 
θ---ῶγθ Π6ΓῸ Ρυΐ ἴῃ βῆδγροδὶ οοπίγαβὲὶ ἴο 906 δηο- 
{πΠ6:.---[ὅ8}᾽ 5 οοπαϊίοη οὗ στοϊπαὰ 18 ποὲῖ μος (Πδὲ 
οὗ βἰπαρ]6 τρδύηθηβ ΠῸΣ (πδὲὶ οἵ ἱσὰο Ῥγορῇοεγ. 
Ἧὸ ἰβ ὑπάδϑὺ {6 Θοῃίσο] οὗ ἃ ΡΟΣ ἷσμοῦ [848 
Ὠλβο] ; μὲ Ὁ ἷθ 8ῃ. 601} ροοσ. ΕῸτ [86 ῥγϑοῖβο 

γ-ἀοἰογπιϊηθα οοη- 
ἀΐδου οὗ τιϊπὰ ἀπὰ βου], ἰπ τμῖοῖ [86 ᾿ψ͵80]6 δρὶ- 
τἰἴ4] ΘΒΟΥΘΩΎ οὗ [0.6 τῦδη ον 68 ἵγθεϊγ, γοῖ 1 ἃ 
ΒΡΏΘΙΘ ἰπίο τ πῖοὰ ἐξ ἰδ ᾿παυεαβριος, ἐ Γτοαρῖς, 
Ὀοοομχίηρ ἴοΣ 9 ἔπηθ ομϑ τὶ 86 ερὶ τὶς, (ἢ 
ΗΘ. διαβ πο οἴϊεν ποτὰ ἰ8δῃ παδα (0432), διὰ {86 
Ἑῃσ. ἢο Οἴδοσ ποσὰ πὴ φγορἧεον. Ἐ.. Ῥ, Βανῃ 
" α ἱοη. ἤοτ ἱεί, ΠΠ. δ4 κᾳ) 

Ῥοΐηῖβ ουἱ ἃ αἰ όγοποο θοίποει [9 ΝΊΡΒΑΙ (βθηθ- 
ΤΑΙ Ῥαΐ ἠοῦ Αἰτγαγβ υϑοα οὗ σὰ ἀΐνῖηθ ΡΓῸΡ οὶ 
δὰ (6 ΗΠ ρδοὶ (ρβοπ σα} Ὀυΐ ποῖ ΔΙ ΝΤΑΥΒ Ο 
4186 ῬγοΟΡΒ 60) ἯῸ ΤὭΔΥ ΠοΙΘ χϑηάοῦ: “δ6 
δοίοα {Π6 ρτορδοι᾽" (8ο Βοτθ Ψυπῖμ) ; Βυΐ ἱἱ Τ 
ἀοβίγβθὶθ ἴο Ἔχ δι δὶς ἰῃ ἰμο ἐσαπϑδίίοῃ, 10 μοβαὶ 16, 
[86 δυρογηδίαγαὶ οἱθιηθηὶ. Βοίμοσ (ἴ6 Επν. 
“χορ δα" μικ}} θα (86 τηοδηΐηρ “βροῖκθ 
Ἐκ ἃ ργσορῃδὶ") οὕ “σανοὰ βὺ ΤΑΙ ἰε 
ἀοαθία! ; αν ἐλ ἰΒ βΒὸ πυροὰ οὗ τοροίβ ἰῃ 
Ἑπρ. Α. Ὗ. ἰῃ 1 Κίηρβ χχὶ!, 10 (ΒΠΙΡ.) καὰ 13 
(ΝῚρμ.).--ΤῈ.1--ν ον. 11. ΘᾺ, Ηΐρμ, οἵ Ἅδ, 

4 [Αηὰ 8600 δυάᾳ. χγὶί, 26 [0Σ (8 Ὧδ86 οὔ ἔδϑε! 78 οοοδ» 
ΒἰοΏ8.--ΤῈ.] 

Τ 1», “ογϑίῃβ," Ῥοδοσι, ΔΌτα 0), “6γ8." 
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ΕΡῚΥ “το πίζοίοδ ουὖἱ ΘΒΕΠΒΟ ΒΗ ΟΌΧΏΡ. | ἴπ Ὀαι]9 πὶ [6 ῬΆΣ])οἰἴηοα ὈΥ τοαυϊ σης Ὠΐτὰ 
840} 

ΡΡΟΒΘ Ἰηρ 
τοονοιθεῃϊξ οὗ ἴμ6 δστη."--- δεν ἃ τυχηθᾶ, τετἢ- 
ἄσονυν Ὀοΐογο {818 {πγοδίθηϊηρ τοονοιηθηΐ, Τ7|1υϊοό 
Βα ἀϊά 8ο; ἐδὲδβ σαρροθβεβ ἰμδὲ ὅδ} ὑπνΐοθ ᾿ἰποὰ 
18 βροᾶσ. Τ18 δἰβὸ ργονυοθ δὲ 8384] ΟὨ]Υ πιουοά, 
ἀϊὰ ποὲ ἐΐγοισ ἰῃ.6 , 88 ἴῃ χὶχ 10. Βυπδβθη 
Ὑ6}} οὔϑοσνυοϑθ: “ Π δοί Δ }ν ἔμ γοῦν [86 πρθϑσ, 
μα οςοὐ]Ἱὰ ποῖ ππἀοτοίδπά [Αν 1} ὑπίοο γοἐσίηρ. 
8601 μο14 (Π6 βροας 'ῃ ἷβ βαπὰ, διὰ αν δἱοοά 
80 ΟΣ ἷτῃ (μδί Π6 οοὐἹὰ βδῦθ Εἰμλθοὶ ἔ ΟὨ]Υ ὈΥ͂ 
χα τανῖηρ." ὙΤΒ18 15 ἐπογοίοσο ποῖ ἰδὲ ϑδαηιδ 
(ἰηρ ἂ5Β ψῇηδὶ ἰδ ἰοἰὰ ἴῃ χὶχ. 9, 10, σβοσο βδῃὶ 
δοΏΔ }Ὁ ἔΠτΟΥΒ [86 Βροδσγ, Ὑ᾿ ἰ οι ρίθγοοβ (86 Μ8]]. 
Το Βερέ. [58 δῇσ 16 ΒΏΛΟΥΣ ΔΓΌῚΓΓΑΥΙΥ οἸἑ ἃ 
(ΐ6 βοοϊΐου νοσα. 9-11, Ὀθοβιθο 1ΐ ὙΓΟΏΡῚΥ δϑβυτηθά 
1:6 ἰάομΕΥ οἵ ἴπ6 ὑττο δουουῃίβ.-τ εΣ. 12 σοϊδίθα 
μον 8581:}}᾽ 5 βοατί πδὲ αἱνιἀϑὰ δοίνγθθῃ ἤθγοθ ΘΏΥΥ 
διὰ ἰρασ οὗ Ὀανά; (0 Ἰαίίογ Ὀδοδσῶθ δὴ οδ᾽θοῦ 
οὗ ἴοδυ ἴο δὶ), ΤῊΘ γεαϑοῆ αίνθη [ῸΓ (818. 16 {Π8 
ἐδε ]οτὰ ΄ὧσαε οὐδὰ Παυϊά, απ 'Ὅα τὴ θς ἀγῶν ὉΠ 
δα. ΤὨσουχἢ ἴμῸ ΠΟΙῸΣ δοοοσάθαὰ θανὶα ἴον 
.ῖ8 αοά-σίνοη τυἱοίοσυ 8.41 Ὀθοόδιηθ δύγατο οὗ τμδΐ 
δὰ δἰγοδαυ ἰβδβίκοῃ ῥΐδος, ἩΣΒΙΟ 18ὲ ΒΘ τγ88 
ἰοσβακοα δηὰ χοὐοοίθά ΕΥ̓ ἰδ 1, οτα.---ἶτος. 18, 
ἙΏΓΔΠΥ δρηϊηϑὶ δ εν!ὰ (Ὀοτπ οὗὨ ΘΩ͂ δηὰ 168]- 

 δῃᾷά ἴδαν οἵ πἷπι (88 ὁπ βρϑοΐδ!γ Ὀ]Θαβοα 
ἩΥ͂ οά) Ιοὰ δ8δυ] ἰο γεπιουὲ λύσι ἤγοτν ϊδ' Ῥγόδοηισε. 
“-ἘΕϊτ τοῦθ δὲπι οἀριδίῃ ονόὸσ ἃ ᾿ἰδβουδδιηᾶ. 
ΤΗΐβ ταθδὴβ 8 αἰβδγοηὶς τα] ἸΑΥΥ Ῥοβὶ (0. ἴτομλ 
ἐμὲ τω Πουοά ἴῃ το. ὅ, “ ὙΠοΙθΟΣ 1ὑὺ ἀσποίεβ 8 
ρον ροαϊάοη ἰδ [86 βγεῖ, οὐ (6 Ἰδ((6 Σ᾽ 6808 
80 υπἀοδησα ῥχοιηοίοῃ, 88 ἴο ὙΠΟ ἯΘ ΘΔ ἢ ὨΟῊῪ 
ΒΑΡ Ϊγ ἀοίοτταῖηθ πῖϊἢ οογίαἰ πίγ ̓  ( ε]).--- ΕἾ ὁ 
νοηῖ οὧἱ δ ἃ ἰδ Ὀθέοτο ἴδ 6 ῬΘΟΡ]Θ ἴα ἰο ὃὈ6 
υπάοτπβίοοα οὗ αν 8 τα] αγΥ υπάοτίακίηρβ.--- 
ἴον, 14. Ηδτο δὲ Ὀοίοτο (νογ. δ) αν ἃ 15. ἰὴ 

Εὐ συ ὩΣ ῬΙΤΟΒΡΟΓΟΙΒ. ΒΟΥΘΟΥ͂ 840} 5 [68 Γ 
(τ μῖοῖ μδὰ ἐᾷ τα ἰο γοηονο ᾿αδυα ομ ἷθ 
εἰ46) 15 ΟὨΪΥ ἱπογοδθοᾶ, ἀδ ταϑ αἰγαϊα οΥ λὲπι (γοτ. 
15); ἔοτ ΒΘ Β8}Ὁ δίγεβῃ ἐμαὶ αοά τοῦ ὐἱδὰ Ταυϊά 
τ 14), Ὀυΐ νγ88 ἀνθατίοα ἴτοπι Εἰτη.-ττν ες. 16. 

6 Ἰονα οὗ 86 ψ8ο]θ ἘΣ ἴον ᾿ἷπλ ΠΟῪ Ξ(.τ 
6.}}} ΟΣ, διῖφ οοηβι ἀογϑίίοη σοϑα δὲ} }} ἢἰσηθν. 
ΤῊΪ6 ταυδὶ ποοὴβ αν ἱπογοδθοα β360]᾽8 ἤξαν, δηὰ 
δου Ὑῖτ 1ξ 8 ΘΏΥΥ δῃα ᾿θδ]οῦθυ. 8:0 ἔδυνδ 
οοπαιοι οὗὨ βου] ἰθ ρΡογίγαγϑθα 1 ῬΓῸ ἷνο ἀ6- 
νοϊορτηθηὶς πὶτ ραγοβο]ορίοδὶ γα α]ηοθα. Οὗ 
ἐπα ποιπῖηρ 18 βαιὰ ἴῃ νου. ὅ, ποί ἃ νοσὰ οἵ 86} 8 
ξεο] της, ἰοτγαγὰθ ΠανἸα Β βάοοθθθ. Ηργα, (μογϑίοσο, 
ἴῃ σοσβ. 1δ, 16, γὸ βαγὸ οί {πΠ6 βϑῃῖθ βἰ πδίϊοη 
88 ἢ ἔτοια ὶ ἀϊ βδσοηΐ ΒΟΌΓΟΘ) 88 ἴῃ γοσ, ὅ. ΤῊΘ 
᾿βθοσϑηοθ δοϊποο (μϑῖη δη ἴῃ 6 δάνδηοθ ἴῃ (86 

ἐχπ: Ὀἱεΐοι οὗ 8418 ἰΏΠΟΥ 11 δια ἢἷ8 διἱιυὰθ 
ἰονατὰθ εν ἰᾳ οὐυμοῦδ 

4. εχ. 17-30. ϑαιωδ αἰἰεπερί οπι Παυὶϊε ἵν ἰὴ 
οοπηροαίΐου πιὰ Η18 τηᾶττίαρο ὙΠῚῺῈ ἢ18 ἀδυρῃίου. 
Ίη ἱηρ Ηΐβ ὑσογωΐβ ἴο ρίνο ἢἷ8β ἀδυρηνοσ ἰοὸ 
ἴ6 ΘΟΠΔΌΘΙΟΓ οἱ (1148 (χνὶϊ. 26), ὅδ} ἰδῖκοα 
ΟσΟΣαῖου ἰο ὈΣΟΡΑΣΘ ἴΠ6 ὙΑΥ ἴοῦ [αν] 8 ἀοδί ἢ 

4 [ΕἘὼπληῚ ἃ ἀϊοτοπὲ ροϊη είς οὗ ἐἢθ νοσῦ πω Πῃὸ ρα," 
86. “Τοχὶ, δηὰ Οτδσα." Ὠ1᾽8 γοῃμἀοσγίηρ 15 Δ] ὺν- 
δϑΌ16, Ὀθπῖὲ τατο.--- Τὰ.) 
ι 6 βοραζσαὶθ τηϑῃΐίου οὗ [αγδοὶ διὰ δῇ ἴπ υόσ. 

16 ἐπί ἰο ἐπ ἱπάοροῃάδησο δηὰ τὰ γαίας ἀὐόνάμεια οὗ 
Ζαάκη Θυθῇ δὲ {παι τἰτῶθ (818. Οὐη..), δαϑ ἃ Ῥοσῇδρβ 4180 
οΔ ἘΟΒΟΒΟΙΟΒΊΟΙς ἀδῖο ίον ἐἔο δι ογϑδ οὗ [ὴθ ὈοοΪε. 
--τὰ. 

ἴο ἱπῆϊος ἃ μου ἀσίδδί οὐ ἐμθῦι, ἔπ γί} Υ 
Βορίηρ ἴἰο δοὶ τιὰ οὗ εἶτα. ϑο ἃ τηυχάοσζουβ 
ῬΌΓΡΟΘΟ 5.80] ἀουθί]ο88 δά Ἡμοη, δῆδσ (86 ἴαἱϊ- 
Ὧ͵Θ οὗ ιἷβ ἸὈΓΌΘΓΟΙΒ δἰϊοαρί ἰῃ (86 Βουβο, Β6 

γὲ αν] οοτηδηὰ ΟΥ̓ Σ ἃ ἰπουδαη ἃ. Α οἶθδσ 
ἰσμὶ 16 [8 Γγονσῃ οἱ Ηἷβ ἢ6 τ Δρροϊηίσηθηϊ Β6ΓῸ 

ἴο 8 ἀδβη  ο]γ. ἀοίοστωϊηϑὰ ΒΡ ΠΕ Ροεϊιΐοῃ.--- 
ψαι. 17. “ΜΥ οἰάεεί ἀκυρσθιίον" (ΗδεὉ. ἰαγσο, 88 
πῃ χΥΐϊ. 11] δηιαἰεεεσνοιμρεεί). β.6.]}5 ποτά: ΟὨ]Υ͂ 
Ὅ6 να]!δηῖ, εἰς. ἃΓ6 ποῖ ἰο ΡῈ (δἰζθ 88 8 οοπαϊΐ- 
ον, ἴοσ ἰμ6 οοηάϊέοη οὗ χεσοοϊνίηρ 60} ἀδυρῇ- 
ἴοΣ ἰο Μ| 1 γγᾶβ ἴπ6 οοῃηαασδί οἵ ἀοἸ ἐδ ; Ῥυΐ {Π6Ὺ 
οοη δίῃ δὴ οέϊραίίοπ τ ἰοὰ ΚΕ'6Ὲ] ἰᾶγ8 οὐ πὶ, 
δηὰ πΐϊοὶ Ὀανιὰ ἰβ ἰο δοοορί 'π σοϊυσγη ΤῸ (86 
ΠΟΙῸΣ οὗ Ὀϑοομλίηρ αι} 8 βοῃ-ἰπ- αν. ϑβοι οχ- 
Βοσίδεοῃ δῃὰ οχρεθοϊδίίοῃ οὐ 560} 8 ραγὶ ποι]Ἱὰ 
ὨΟοΐ 566 πὶ βίγβηρο ἴο Πδν!α, εἶποο ὑπ δὲ οοπέϊηιιοά 
φαγϑ αραϊπεοί (δέ Ῥλιϊιδίϊπεε βααὶ προὰοὰ να] ϊδηὶ 
ριρδημ ΔΒ τρήλιὰς οὗ Ὠῖ8 ἐριένθλς 1 ναϑ το Ἵ 
ἱ ῬΘΣΊΘΟΙΥ ὈΙΟΡΟΣ ἴοσ 86] ἰο δαὺ ἰο 1)ανία: 
“Ἐϊρμ (ἢ 6 νὲϊ Θ ΟΓ αγὲ οἵ (86 τ τὰ ;» (ὸῦ ἴῃ 
ἴθ ἀορὶ τιδίληρ [Εγα6}᾽8 Αγ δραϊηδὶ (Π6 ῬἈ}]16- 
ποθ, 6 δαργϑβέβεθ ἰμ6 βϑῖὴθ ἰάθα Ὑπὸ )ανὶὰ 
 Ὴ ἡ τρνὰ πῃ (16 πογὰβ (χνυἱϊ. 86, 47): “Ηο 88 
ἀοἤοα {86 τϑηΐκα οὗ 89 ᾿ἰνὶηρς αοα," διὰ “Τῇῃθ 
Ὀδ0119 ἰδ ἴ1η6 Ιοτὰ β.᾽ ΤἌοθθ τδῖβ πογο “(ἢ68 
ΔΒ οὗ 6 Πονδη," Ὀοοδαβο [εσ86], βοτὰ (πο Ρἢ}ιἷ- 
Ἰἰδάῃμοθ ΤΟρργοββοῦ, τῶδ (οαδδ οὔοβθῃ Ἴονθηδηῖ- 
Ῥθορ]ο, ἴῃ πβο ἢ ἴμο Κίπράομῃμ οἵ αοα γγὰ8 ἴο ᾿ΆΚθ 
ΒῆδΔΡΘ ΜΠ ΙΒ Ϊη [86 ἰοΙτ ΠΟΥ οοηἰοαιθα ὈΥ (μ6 Ῥἢ1- 
᾿ἰβίϊηθα, 1 αἰϊδοίκησ ψἤομ, ἱμεσγοίοσο, (μ9 ῬἈ]]18- 
:68 ΤΟΣΘ ἀσῖπα ἴο τραΐζθ νοϊὰ (ἀοά δ ρυσροβο οὗ 
Βα νδίίοῃ. τηυδὲ (σά ποθαβ ὁ 1Πι686 6ῃ6- 
ΤῊ168 οὗ ΗΒ ῬΘΟρΡΪο δηάὰ οἵ πὸ μοὶν αϑδὶσβ οἵ ΗΪ 
ἰηράοια. ἃ τμ18 16 [{π6 τηϑδηϊηρ οὗ {Π6 {1116 
οὗ οΪὰ οοἸ]θοίΐοῃ οὗ βοῆψβ, Νυμι. χχὶ. 14: 
“ΒοοΚκ οὔμ6 δτα οἵ μο 1,οτὰ." Απὰ 88 ἱΐνγγᾶβ 
[86 τᾶοσ οὗ αοά Η:πιβ6] ἢ, (π6 οοτηθαίδηίθ ἐπογοὶῃ 
ἬΘΓΘ ὨΘΟΘΕΘΑΓΤΙΥ ΒΌΓΟ οὗ ὑ86 ΤΟΣ Β δε βίδῃςθ.--- 
Βαυΐ Ὀομἐηα (18 ῥγοροὺ ἰδηρύῦαρο οἵ Οαπαδηῃ γ,88 
]ὰ β60}}8 ομππίπσ δηᾶ ωἱ ἰοπναγαβ ἤθαντα, 
--ΚΑδπὶ ᾿πουκμῃῖ: ΜῪ δαδιᾶἃ 9841} Ὡοϊ ὈΘ 
οἱ δίπ, Ὀθϊ [86 Ὠδιηᾶἃ οὗ [0 ῬΒΣΠ δι 65 
8.811 Ὀ6 Οὐ δ π|.---ΤῊΐθ “6 {πουρπ!}" βῃονσα 
[116 βᾶχη αἱβροῦὶ (οι ἱπ βδυ 85 {Π:6 βδῖθ ὄχργοβ- 
βίοῃ [Επρ. Α. Υ.. “ α14.] 'ῃ γοσ. 11. ὙΠοσο ἢ8 
18 βἰγοίομοα ουἱἍἱ Βαμα δῃὰ βρϑᾶγ: ὑυὲ {πΠ6 ἀεοὰ 
μδὰ ποῖ οοπιθ ἴο ρογίοσιηιδηοθο Ηρ βδὰϊ] τὸ- 
ΒΟΙν 6 {πὶ Πεανϊὰ ἈΝὶ ποὶ ἀἴ6 Ὀγ δὲ Ββαηά  θυὲ 
ξ116 8ῃ.4}} 1Ἰοβδα πἰπα ἴο (με ἀρβίσοα οὐ. β0 ἀθορ- 
ΒΌΏ ΚΟ 8 Ἦ6 ἸΏΟΓΆ]]Υ δηὰ ἱηιθ]] οι 4}}γ ἰπ4ὶ πο 
ΒΟΟΪΚΒ ἰο ἀγοϊά ΟὨἹῪ ἱμ6 ουϊναγὰ οοπιρΙοίλοη οὗ 
1:6 6ΥἹ] ἀδρὰ πὶ Πὶβ οσὴ Παμᾶ, βορασγηΐθβ Ὀ6- 
ἵνθθῃ {Π86 ΟΥἾΠἷη8] λαπαὰ δηὰ {6 πίοκοὰ λεατγί, 
86 Ὀ6βὶ 468 οόνοσβ πἰβ ψὶοκοάηθρ πὶῖῖῃ ἴ[μ6 Ὦγρο- 
οι εἶς] ΜΠ1ΟΣ προΔ 8 ΖΣΟΔΙΟΙΒΙΥ ΤῸΓ 6 
ἰϊηρπ οὗ ἰμ6 1,ογὰ. ΔΒεγὶ. Βὶδ.: “Τα ἔπον {6 
“ΟΓῸΒ 1ῃ6 τα ἀοορὶί. ἘᾺΘγίποσ, ἣθ που]ά 
ΤΑΙΒΟΥ 660 ἴΠ6 ῬἈΪ] δι π69 ἰσϊαρη μὴ ανίά 
Βυγνίνο."-- Υογ. 18. Τρανὶ 8 γί !οθα δἰ ιρ] οἱ Υ 
δηα Ποποαὶ ΒυΠ ΠΥ ΔΥῸ ὮΘΓΘ ΒΠΘΓΡΙΥ Τοπίγδβιι α 
Μὰ β60}᾽ 5 Δι ΓᾺ] θα δηα {ἰσ]οκίποβα, Α8 Ποζοίο- 
ἴοτϑ ἴπο δβίγυρ]ο Βεΐνγθθη 6} 8 Βοίϊου ἀπ ΟΓΕΘ 
ΣΡ Ϊ868 δηα {π6 ἢ οὗ {86 ]Ἰαἰΐος ἢδ8 Ὀθϑῃ 
βοὺ ἔοτίἢ τυ δα πιγαὉ]6 ἀο] Δ ΟοΥ δηὰ οἰ ΘΒ ΓΏΘΕΘ, 
80 ΠΟΥ͂, ΟἹ ἴπΠ6 οἶδοσ μδηά, αν Β αἀἰβροβίϊ οι 
Δ ἙΠμαγδοῖοσ 15 τηοδὺ Ὄχοθ θη Υ οχ ἱδιϊθα ὉΥ 
{πὸ εἰτρ]θ πατταϊΐοη οὗ ἷβ οοπαυοί.---ΒῪ (ἢ6 
αυοείίοη: Ἐηο δὺὶ Σ9 Ἰρανίὰ ἰηιυλαίοα 86 
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ἀϊείδηοα θείη 815 ἰμβί οὶ βοδηΐ ρ6γδ0Π, 88 Βῇ6ρ- 
μοια-Ἰδὰ δπὰ (6 εἰσ δορὸς οἴξεγοά ω. Τ]ι6 

ᾳυρείίοη: Π Ὁ [Επρ. Α. Υ.: “νμδὶ ἴβ "ΟΥ̓ 

Ἰ1. 9] ἄοοξ ῃοὶ τϑίοσ ἰὸ θαυ β ἐδ; ἴον ἴἢ 
ΤΩΘΔΏ ἷ8 ρεγϑοπαὶ |1ϊἴ8, δ ἸΏγΟΪν 68. 8 ἰϑυ ο! ΡΥ 
πὶῖὰ (Π6 ῥτθοθαϊης, δα σϑίδγεηοθ 0 18 οἱβειαί 
11: ἄοοϑ ποὶ ϑυϊὲ μα οομπροιίου, 6 γῸ ἐπ 6 μοϊπὶ 
ἴθ ΟὨ]ν οὗὨ [ιἷβ ΡῈγβοῦ 886 18121]}0, δρᾶγὶ ἔγομλ [6 
ἴλοὶ ἐπὶ στατητηδίῖ 8} }} {110 ΡΘΙΒΟΏΔΙ ἐπ ΘΓΤΌΡΒΕΥΘ 
τοΩ. [80 ἴῃ {π6 ΕὨρ.: “ὙΠΟ ἰδ ΤΥ 1116" -- Τ  Ἕ ] 
ο68 Ὠοὶ βυὶϊὶ ἰμ6 που “118. ΝΟΣ 68 λὺ πγθδῃ 

ἱῃ ζΌΠΟΓΑΙ ροδίδοη ἴη ἴὐϊε; ὍΝ ὙΊ ΠΟΤΟΣ ΓΘΔῺ5 ([λ18. 
Κεἰ}, ἰῃ ἀφίθμοθ οὗ (μἷβ νἱϑνγ, βασβ, (μαὶ “Ὁ 
Τοίοσβ ἴο ἰῃ6 ῬΘΥΒΟῺΒ οὗ (110 οἶα88 οὗἨ βοοϊϑίυ ἴὸ 
πῇ ἢ αν ὈδἸ]οηροα,)" ἴῃ συ μοὶ Βο δα παΐϊ {πα 
ἐϊ 18 ηοὶ (86 πουΐοσ τϑαὶ ἐπ ΠΡ: ϑαολίϊελε.---Τ.] 
οοποοθρίϊοη “οοπαϊίζοη οἵ ἰ16,᾽᾽ δθὰῖ [86 ππάδιηηθη- 
(Δ] τιϑδηΐϊηρ οὗ 6 ποσὰ “1ὴὸ 1ἰνιηρ᾽ (1αὶ 18 
Βοτθ οιμρὶογοᾶ; “1ἴῸΣ Ὁ πευεῦ τοίοσθ ἰὸ ἐλίησε, 
Ὀυϊ αἰιοανδ ἴο "» (Βδιποσ). Τἢθ ποσὰ 
ἸΔΘΔῺΒ ΠΕΙῸ (88 ΡΠ ἴῃ ῬΒ. Ἰχυ]]}. 11; 2 βδγη. 

ΧΧΙΪ, 11, 18) 8 ἴτοορ, Ῥθόρὶθ, Ὁσ, ἔγοαῃα ἰδ6 οοῆ- 
πρϑοίΐοη : “πιῦν 7οἰκ8, πεν [απεΐν." 866 Ἐπ. ὃ 179 
ὃ. Το (Πἷβ 19 δαἀοᾶ: ἉΥ ἐδιμονα ζαυαὶν.--- 
ἴῃ Ηΐ8 ονῃ ογοβ δανὶὰ βθοπηβ ἰοο πὶ ρη  βοβηὶ ἴῃ 
ῬΟΙΒΟΏ, ἰῃ ΤΆΠΑΣΪΥ δηα ἴμἢ6 Ησουβο οἱ δἷβ δι 6 Ὁ 
ἴο 6 βοῃ-]η-1ΔὉ} 0 {86 Κίηρ. Ἐ--  οσ. 10. “Ἰὴ 
1.6 ἰἰπι6ὸ οὗ ρὶνίηρ," (παὶ ἰ8, σἤθη 86 ουρ]ιῖ 
ἴο ἀν Ὀθθὴ αίγοη. Επ. 237 α: “ὙΠοὴ 
πὸ {π|0 18 ΟΙΘΔΓ ἔγοα 89 σοῃηθροίΐοη, 8 ἔυ- 
ἴπτο δϑθηῦ ΓΗΔΥ͂ ὉΘ ΘΧΡΓΟΒΒΘ Ὀγ {86 [η΄ πὶ 
3. Οορ. θουῖ, χχιῖϊ. 14; 2 Κίηρβ ἰϊ. 2.-- 
δ] ἀἰὰ ποῖ ἰκθθρ [8 ποσγά ; [0.0 βοθθ σΣΆ80} 
ΠΟ λό Μοσδὺ ἴο Αἀτίοὶ, (μ6 Μοβο δι το ἰο τὶ ἴδ, 
ἐπ ΏΙΟΙ σϑηηοὶ ΒΌΓΡΓΙΑΘ σομβίἀοσίηρ 8534} 8 
σΔρσϊοϊοαβ αϊβροβιϊίοηῃ ἱὰ ἷβ δἀνδαπορᾶ " 
(Βιά με, ᾿οδεπ Ταυϊάδ, Ρ. 11). ΑἹ ρίαοε, ζει. 

18 τ οηρα ἴῃ δυάς. νἱΐ. 22, ἰὼ Μδηδο- 
βοὶ, τυοϑί οὔ δ Φογάδῃ.-- - ΤΠ βοοίζοι γοσβ. 17-- 19 ἷθ 
ἈΠΠΙΓΝΣ ἱγ ογαἑτοα ᾿η {π6 ϑορὶ. Ὀθοδυβα (ἢ ἴΣ8}5}8- 
ἴοτθ ἀϊὰ ποῖ υπαογβίδηα πἢγ 888] [411 ὑὸ κϑϑρ ἰδ 
ῬΓΟΠκΐθ6, 8πη4 ὙΠΥ ὨἷΒ δοίη "08 80 ΘΟΠΙΓΔ ΟΙΟΥΥ 
οΥ υπαροϊθα.--Οἠθ ΓΘΆΠΥ ἀο68 ποὺ 8606 ὙΠΥ ἰἢ6 
οΒΟΣ]]αἰληρ, β6 Γοο γα οἴου ὅδ], σογοσηθὰ Ὁ 
16 τλοπΙ ΘΠ ΔΕΥ͂ Ὑ ἱη5 οὗ ἪΝ ἀϊδοογάδηϊ βουϊ, 
ΒΗΘ] Ὡοὶ μᾶνθ ὈΘοα ΧΌΪΠΥ οὗ δυσὶ Ὀγθϑοῦ οὗ 
ἔα. ἸΤΒοηϊυδϑ᾽ οοηβάρῃηϊξ δβϑογίίου “ἰπαὲ {Π686 
γοΓ868 σοηίβδί ἢ ποίμϊηρ θυ 8 ΡΟΡυΪΔΓ βίοσυ ταϑαθ 
ουἱΐ οὗ ἐλ6 ἔδοὶ το αἰθὰ 1η γϑσ, 20 ἴῃ 1πἱίδιΐοη οὗ 
βοῦν Β Ταλγεῖαρο πιὰ [88 δηὰ Εδ.0}9], ἰ8 
ὙΠ0}}γ πὶπουϊ ατουμα. ΤῸ βυσοἢ δὴ ἱπιϊίδιϊοη 
ἴθογα 8 δοίην ραγοοσωθηὶ ἴῃ ἰδ6 οἰϊοῦ ἴραίασοα 
οὗ (86 ἔνγγο παγγδίλγοβ. 

γεῖβ. 20-80. ΜΙοῆΑῚ Ὀοϑοομθθ ἰδ π|ὶΐο οὗ 
αν α, τῆο ἰδοὰθθ νἱοϊοσίουβὶ Υ οαὐ οὗὨ ἐδδ σγϑδὶ 
ἀἄδῆροῦβ 'ῃ δδι116 τὶ (16 ΡΗΙΠ ρθε, ἰηΐο το ἢ 
ὅδ δα] βοηΐ εἷτπλ ἰὼ 8 οογίδὶῃ ἃ 88. 6 
Βοροᾶ. Τμαὶ 1 18 ΘΧΡΓΈΒΕΙΥ βαίὰ οἵ Μίοδα): 
ϑὴε ἰουοά ἄοθδ ποὺ ταγγϑδηΐ ἰδ 6 Θομοϊ υδΐοη 
(μὲ Μογαρ ἀϊὰ ποῖ ἴον μἷπι, δῃὰ νῶβ ἐμδγοίοσο 
ποῖ αίνθῃ ἴὸ ἴηι. ΤὴΘ Τοϑβοι ἴὉσ ἐμΐθ 18 ῃοὶ 
ταθη!Ποπϑα, ἜΡΙΣ Ὀοοδυβο 580}}5 ῥργοοθάσο ψὰδ 
ΔΥΌ ΓΓΑΓ . εν {Πογὸ τβϑ δὲ {818 χηοϊηθηὶ ὩῸ 
ἯᾺΓ ΜἸ(ἢ (Π6 ΡΒ Πρ ηθ8 ἴῃ τσ ἰο ἢ πο ταϊσῃὶ μανθ 

4 [0 [9 ἴοχὶ οἵ {Π|5 γϑσβὸ 8006 “Τοχῖ. δηὰ Οτϑσῃ." 
ῬΏΪΠΡΡδοΣ οχρίαἰηβ: “Μν ἢ οἴδογοα ἰὼ Ὀδεῖθ που]ὰ 
υϑῸὸε ῬΌΟΣ. ̓ΩΙ ἩΠΊΟΝ, ΠΟΤΘΥΘΓ, ἔπ ἐθχέ Ὑ71}} Βδσαν 

Ἰοοϊκοὰ ον αν 5 ἀφ γυοσίίοι., 11 ρΡ]οδοοά ὅαἷΐϊ] 
ἴπᾶὶ ΜΊομδ] Ἰονοὰ θενὰ, Βοίπνθθη τἰ6 ἰγϑπα- 
Ρίης οἵ ΜΙομΑΙ 8 ἰονο Δ ΜΕΓΙ Ὲ ΠΑΑΤΤΊΑσΘ 
γ6 τηυδὶ 8ιὶ 8 Βρ806 οὗ πιο, ἀπτίπρ πιο ἢ 
Μ|ΟΒ41}8 γελβοσα ἀονοϊοροί.---Ν γ. 21. ΜΊομαὶ 
ΜῺΒ ἰ0 δ ἃ δῆαγέ ἰο ανὶά, (δὲ 14, 881 πουὰ 
ἔπ ροβα βυιοῖ οομάτομβ ΟἹ [ἶτὰ ἴῃ [Π6 τηδττῖαρθ 
88 που]Ἱὰ βοουσθ 818 ἀβδίῃ: οὐ ὮῸΣ δοοουῶῖΐϊ ΟΥ 
οοοβϑίου ἐδε λαπὰ οἱ ἰδὲ ῬΑλιϊιδιίτιεε δου 6 ο5 
ἤἕπι (οοιαρ. ν. 25) :- -Ὁ 53 [Επρ. Α. Υ. ἴα ἐδσ 
ΟἈδ οἵ [λ6 ἐμναὶῃ,᾽ δὸ0 " Το σι δπὰ σϑηι.] 16 116 γ- 
ΑΙ1γ: ἐπ ἕο ΕΠ ΠΙΠΕῚ, ΑΘΟΟΓαΙΏΚΙΥ ἷτ ἰ6 
ΡῬΓο ἰο τομάς (418 Βυπαρὴ): Ὀδυ ἐδ ἰο 

Θ 8 αοιιδίε πιαγτίαρε τ᾿ Μογδὺ δοὰ Μ|ολδὶ, 
88 ὁδοοὺ ἀἰὰ ; ἐπ (μ18 σΆδο (ϑο Ἴ τοῦλ}}}.} γον. 19 
5 ἴο "6 ἱδίκθα 88 Ῥιωρεγζοοί : “ δὴ βαὰ δεοεη, σίοεκ." 
ϑ᾽ τα δεῖν, 85. δου, ΟὨΪΥ Βα ἰδκοβ γοσ. 19 ἰπ 
ι18 τᾶν, (μὲ 5] δχουδοὰ ἰμλθοὶ ἰο ᾿ανίά, 
δηα οἥξτοά ἰο τοϑίοτο Μογδῦ ἴο εἶτα, βῆ μαυλης 
ὈΘΘῺ δ γοϑαν πιδγτὶ θα ἴο δηοίμοσ ; Ὀαϊ 1 Βα ἀἰα πο 
πὶρἢ {Π18, Β6 Βῃου]ὰ δὲ ἰθαϑὲ ΣΩΆΡΥΥ ΜΊΟμΔΙ. ον 
ἦν 18 τοηἀεογοὰ: “ΓΤ σὶοϑ Βμδ]ῖ [00 δ 6 [ῸΣ ΤΩΥ 81}1- 
8.6" ---ὐβδνίηρ [116 ἐπ ΜοΓγΔθ᾿Β οδδο, (μου βῃαὶς 
βυοοοοᾶ ἐῃ Μ|ο. 418 (ΟἸ6σ.); οἵ ἐΐ 18 ἐγδῃβὶ αἱδὰ ἴῃ 
ἀμαδιιδ τοδιιδ σεη εν τλδιδ ἐγ ἀοαάϊδ [ἴπ ὑπὸ ἐπ ρϑν 
(μοὰ β8]ῖ Ὀ6 ΤΩΥ βοῃ-ἰη-ἰδνὺ7 ἰο-ἀ4Υ] ( ]ᾳ.), οΓ, 
“0γ {16 βοοοηὰ ἐμοὰ βμδὶῖ οοηίγδοὶ δὴ 8.0)09 
πὶϊῃ τὴ ἰο- ἀν᾽ (8. Βοιπλϊα 1 (μ6 24 οἀ. οὗ 86 
ΒΙὺ. Η6ν. οἵ ἑν. γ. ἃ. Ηοορδὲ, [10 8., 1740). Βαὶ 
811 (686 ΣΟ  ἀο ρα Β.ΓΘ τηδίο τ }}γ [{Πδὲ ἦμ, 88 ἴὸ 
οοπίθηϊ; ἰογιλδα, δαολίῥεῆ.--- ΤἙ.} δηά Ἰἰηρυ δι1- 
Ο811}Υγ υηΐϑηβ0]6θ. ΤῈ αἰ που Ὑ 1165 1 ἱπ ον 
ἰακίηρς [86 παυτηογαὶ 88 8 οδγη8] Πα θου. Βυΐ 
ὑ8ο γθ ΔΙῸ ἀμήν ὙΠΟΥΘ ἰὐξεείλθ ϑοοοη ἔπιε, 8.8 
Ὁπαἀουδίρα Υ ἰῃ Φοὺ χχχὶϊὶ. 14, δαηὰ Νεθολ ἢ 
ΧΙ. 20. ΠῚ πον το οοηποοῖ ἴπ9 πογὰ ψιτ {110 
[Ο]οπίπρ (Δοοογαάϊηρ' ἰο {Π6 δοοθῃίβ), 1 τεδᾶβ: “ἃ 
ΒΟΟΟΠα τὰθ ὙΠ ἴἤου Ὀθοοιηθ ΤΑΥ͂ 80η-1}-] ν᾽} 
ἐπαὺ 18, δοοογάϊηρ ἴο {16 Ἔχρίδηλίου Εσϑὶ ρίνθη 
Όγ Βαπβοῃ: “ Τῆο ἢγϑθι πιθ Υ 16 Ὀείγοί 8] ἴο 

ΟΥ̓Δ (αϑογναγὰβ Ὀσόκθη οἱ), ἐμ βοοοχιὰ τηθ 
ΕΥ̓ ἐλ δοί8] τρδγτῖαρο τι Μὶςο 4]. Βαπϑοη 
ΤΟΙΏΔΓΚΒ ἰἢδὶ (18 ἀχρ[δηδίΐζοη 8 Ἰοσοθᾶ δηὰ - 
ΤΩἉΔΙΟΔΙΠΪΥ͂ Πδτα, 88 ἰοὸ π ίοὴ (1) σταπιπιαξίοαϊῳ (ἢ 6 
“ ϑεοοηα ἐΐηι6,᾽) 'Β ἡιδι 1 Βοα ὈΥ 106 δρονθ.οϊ θα 089- 
ΒΑσεδ, δῃὰ (2) 88 ἴἰο ουὐπίσπέ οὐ τηοϑδῃηΐῃρ [18 
ΨΊΘῊ 18 ΤᾺΓ 1688 αἱ ΠΟ] δα βιυδβρὶοΐουβ ἰμδὴ ἐμαὶ 
Ῥγοίοσγοα Ὀγ Βιιηβοῃ, ἱμπουσὰ ᾿ξ τουδὶ θ6 οοηΐοββοα 
ἴο 6 Ορβὰ ἴο {9 οδ͵θοΐοη {πὲ ἐπ ἢταϊ σχῃδυσίασθ 
α]ὰ ποὺ δοίῃ!!Υ ἴα ΚΘ ΡΪδοο.--- 6118. Ἔἀχρ  δηδίΐϊοῃ : 
“ἴῃ 8 8δοδογ ταν ἴποὺ δ 411 ὈΘ ΤᾺΥ̓ 8Β0}-1}-1νν,᾽ 15 
ὉΠΟθδγ, δηὰ (6 χτοηδοσὶ περ “ Βοοομ ἃ Μ8Υ 7 ΒΘΘΙῚ5 
Ὡοΐ ΚΤΑΙΩ Δ 108 }[ Βυδί! Ω66.--ἶῖνο οθοᾶρο 811 (86 
αἰ! ΘΠ ου} 168 οὗ 8 οοπηφοίου τῖϊὰ πτῆδὲὶ [Ο]]Οντβ τ, 
ψ ἢ Ὸ ηοϊϊδ. δηὰ Τμρηΐπβ, ἐν τούτο: {8 
δοοθηΐβ (τ ϊοὴ οδηηοὶ Ὀ6 Βη4}}γῪ ἀθφοίδῖν), τ 
οοῃηοοὶ τὶ [Π6 Ῥγοοραϊηρ δηα ἰγϑηβὶδῖο: “ Απά 
540] καἰὰ ἴἰο Πανϊα τη δεοοπα ἐΐημδ᾽ (ππαἀογπίδηά- 
ἴῃς ἐμ ἔγβε {1π|6 ἰο Ὀ6 ἴῃ νοσ. 17).-- -Γ θη ΤΠ ΚΑ 
τῆι 16 πογάβ “ Απαὰ ἴδ} βαϊὰ Κὶ ἃ ἘΞ ἰο-ἀΔΥ᾽» 
[Ετᾳ. Α. Ν᾿ “8.41 καϊὰ ἘΞ ἘΚ ὑπχαΐῃ "}] διὸ δὴ 
ΛΠ ΟΥΡΟΪ δου ΟΥ̓ (Π6 Ββ8η160 ιδηα 88 γϑῦβ. 17--19, 
(1) Ὀθοβαβα 88.1 που] ποὺ μανο τοδᾶο [9 Ῥσορο- 
β' ἤθη βγαὶ λύπιϑοιΓ διὰ ἐδεπ ᾿Βτου σὴ [86 ΘΟ ΤΏ ΕΓΒ 
(γον. 22); (2) 186 86 ΟΟΣΙΔΙΏΪΥ δοιϑὰ ΟὨ]Υ͂ 
Δπτου ἢ 186 ὈοίδοΣ ἴο Θοῃ 68] Ηἷδβ βΒῃαταθίῃ} 
Ῥηερυδο, δηὰ (8) θοσδαθο, ἐἶ ϑαμὶ μδά βροΐζοσι ταὶ 
ἸγϑοῖΥ ἰο δαυϊά, ναὸ Βμοιυ]ὰ οχροϑοὶ αἷϑο ἃ αἱτοος 

4 (ΤΏδὲ ἴ5, ὉΥ ἴπο ἀ6846--Κ|Π} Ἔξ ΘΟ ἰδὲ δὴ διανΐος 
ἐπ 9 ΠΜΗΙΘΝ (το, 25δ.}-- Τὰ. ᾿ 
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ΔΙΆΘΕΣΙΣ ἴτομι Ὠαδυϊαὰ (δ ἴῃ νογ. 18). Βυὲ ἰδθθθ 
(ἀγα σοδϑοῦϑ ϑϑθῖὰ ἱπδυβήοίοης ἰὼ οδίδὺ βῆ δὶ 
νἷεν ; ἕὸσ (1) ἐξ ἀθαβ ποῖ δρ ἩἘΥ 8568} βῃου]ὰ 
ποί βαδίζο (ἰδ ργοροδιΐου ύηδεζ,, θη ΜΘ 
το θεοὶ ἐπδὲ Ῥατὶ δ τοιταοὰ ν πραλνο 806 εἰς 
ἰδουχῶς ἐξ ὨΘΟΘΕΒΆΣΥ (0 ΘΙΙΡΙΟΥ͂ [ἢ 6 ΔΙΘΏΟΥ͂ οὗ μ0 
ϑρρ ναῖον (2) ἰᾷ πιακίηρ [Π6 ργοροαίίοη ἰπι- 
βε  Γ Βα οουϊά {86 δοίίος οοῃοδαὶ ἢἷ8 88 ἢθ 
δὰ τοὶ Ῥεσίοττηϑα [ἷ8 γβὶ Ῥγοιῃβα ἴὸ Ῥανία, 
διὰ πιϊσς ΠΟῪ βϑοῦ (0 τηδῖζο 1: μοοὰ ὈΥ͂ οὔἶοεὶ 
Ηἷἱϑ βοοορα ἀπϑαρδίον; (8) αν ἀ᾽8 Ἔσρογίθμοθ ὁ 
ἀδοοῖὶ ναβ βυῇδοίϊοηῦ 0 τηαίκο ᾿ὖπὶ Βὲ]θηὶ δὶ ἔγαὶ ἴῃ 

ἰο ὅδ} 8 οὔδει. ΟἹ. στ. (ὑδεϊδοι Βοσὸ νὸ]} 
ΒΔΥΒ: ““ Ριοροθοὰ {818 πιδιίορς ἴο Ῥδνία; 
θυ [86 ᾿πεῖος ἀἸὰ οὶ δηδΟσ, 88 [6 ΚΩΘῊ 8440}᾽ 5 
Ὑδο! }!διίου, δὰ αἱ ἷπι; ἐξ (δογοίοσο 
ποοάρα ἐμ ρεγϑυδδίου οὗ οὐδοῖβ ἴο ἱπάυοθ Βἷπι ἰο 
οοπιο ἰηίο 83.84.1 νἱοῦσα." --νὖ οὐ. 226θᾳ. [αὶ {πὸ Βυεροι 
ἀΐϊροουτθα οὗ μ6 οουγίογθ ΜΘ δ60 (1) δοιμοι ἱηρ 
οὔ ἐμ9 Βαξλίοσίης, οομο οὐ ΠἸδίοσυ ἴοῆθ ὑδ08] ἴῃ δο]ι 
εἶγοὶοα, δῃὰ (2) ὅδ} 5 ᾿ῖγο!γ Ἰηογοοὶ ἰπ {Π6 δο- 
οὐδ οὗ μιἷβ μίδι ἴο ἀρδίσου ᾿ανὶὰ ἰβγουρὶ 
Δέ1. 8416 ἴονθ. 834} 5 βοσνδηὶϊθϑ ΜΘΤΘ [0 βρϑδὶκ 
ὙΠ Παντὰ “ἴῃ βοοσζοὶ,» (Πδὲ 18, (88 ἱς} (μὸν ἀἱά 
ι ὈΟΒ᾽ηὰ [8ὸ κπρ᾽ δ διδοῖς (ΕΚ 6]).--Ο«Ὀαυΐἶ ς ατ- 
διρεγ (γον. 28) 18 Ἐπ ΚἸΟῚ (1) Βὸ αβθέσιηβ της 

Ἰτηροσγίδῃοθ οὗ δυοσῦ 8 δίδρ 88 τδυτυϊηρ ἰῃ 6 
ἕπεο ἀδυκμμίογ--- τοίουσίηρ ἴο [86 αϊκίδηοο δ6- 
ἴποοι Ηἷπλ δηᾶ (ἢ6 ΠοπΟΥ ἰὸς Το Βὸ Μδ88 ἴο 
ευῖνο, δα ργοῦδοϊν αἷβο δοσγοΐη δ᾽ ] υἀϊηρ ἰο 854} 8 
ἴοττοοσ Ὀσγόβοῦ οἵ ἔδιἢ ἴῃ γτοϑροοὶ ἰὸ Μοσδῦ, πμΐοῖ 
ἫΝρμυνρα ἥγοται οοῃίοιιρὺ [Ὁ ἷβ ἢ (2) 6 
ΘΟΙΆΓΘΒ Π π)86]  ἴοο ΡΟῸΓΡ ἰοὸ ἔπτη δἢ 8 ΔΟΥ͂ΤΥ βυϊία- 

816 ἴοσ ἃ Κἰηρβ ἀδυρῃϊοσ. Αβ ἰο (86 ἀΟΝΤΥ, ΟΥ 
“ΟΣ Ωρ- ἢ, θ00 τη. χχυχὶν. 12.--- ον. 26. 
Ιῃ οοπβοαύθηοθ οἵ (6 οουτίϊοσβ᾽ τσαροτὶ οὗ, 
αν τοϑθοὴδ Ὁ ἀθοϊ πἰηχ (ἢ6 τλδττὶ 
ὅδ] δὐνδηοοθ δηοίδος εἰθρ. ΤῸ αἰϊδίῃ ἢ 
οὐ Βα ἀἱ ἢ ἰδθ πρῦ8] ἀο δὰ 
ἀοπιδη πίξαξραι δΒυπαγοὰ ἐογραϊκί πα οΓ Ῥμ]!- ΐ 
ἔπεα (9ο0κ. 4πέ., νἱ. 10-27, 600 μοδ8)} [Ιὶ ἷἰβ 
Βογοίῃ δὰ ἐμαὶ [6 ῬΠὨ1) δηοΒ τ σΘ δραΐῃ 
διιδοϊκίηρ ὅδ]. ΤῊ Ϊ5 ΔρΡΡ δσβ δ͵δὸ ἔγοτη ἰῃ6 ἔδλοί 
(δὶ Ἀαν]α τᾶϑ ἴῃ (Πἶκ ἨΔῪ ἰ0 βῇον ἴδδὶ π6 μιδὰ 
ΚΠΠοἃ 4 Βυπαάτοά ΡδΙ] εϊΐηο6, το ἀνϑηβο [86 
Ἰεῖτια οὗ Βΐο δϑῃϑιηίθθ. Τῆυδ Βα] ἐδουρηὶ ἰοὸ 
 Τανϊα ουὖἱ οὗ (6 γδῪ ὈΥ ἰμ6 παῃά οἵ {89 

ῬμΠ ρεῖθρα. εν. 26. Ῥανὶα δοοορίβ β6 0} 8 ῥτο- 
ἰἸάου (ῃ6 τιοσο ρα] 88 (μ6 ἀδιηδηᾶ νγᾶ8 ἴῃ 

ἴπρ π ἢ εἶδ τ ΔΥῪ ΟΔ]] προ, δα ἢΘ νῶδ ἰὼ 
πὶ ΜΊΟΝΑΙ ΕΥ̓͂ ἃ ποτοῖς δομβί ονοιιθηί, Απᾶ [896 
ἄδγπ σσοτὸ ποῖ οχρίτοᾶ, (ῃμδὶ ἴα, (π6 (ἦτηο ἴο (09 
ἸΡΑΣΤΊΔΩ͂Ε, οΥ {86 {1π|6 οἱ ΕΥ͂ Ξ'188] ἴον (80 ροτγίοττω- 
δηςο οὗ ἴ6 ταῦ! κα ἀοοά, ἐβουκσὰι β6α] 18 ποὶ 6χ- 
ῬΓΟΒΔΙΥ μαϊὰ ἰο αῦο βοῖ δῇγ ἰἰϊῖ, Επνδὶα οχ- 
»ἰδίπα (δὲ [ο πηθ ἴον [86 τολγτίασο πὶ ΜΟΓΔῸ 
ὙΓῸΒ ποῖ γεῖ εχρίγοὰ [δο Βιδ. Οὔπι.---ΤῈ.}7; Ὀαὶ ἰϊ 
ἦθ ποτ πδίυγαὶ (0 τοίοσ ἰὸ (86 τηδυτίδρο ΜΠῚ 
ΜΠοδΒΑΙ.---Ἄ ες. 27. αν πιδγομοὰ ἰο Ὀδίῖ]9 πιὰ 
δῖα τηθῃ,, (Ππδὶ ἰδ, πὶ ἰμ6 ἰἀλοιϑαπά π ΐοι μδὰ 
ΒΟΟΏ ἐπίσιοι Ἠΐτὰ (τόρ, 18), οὶ πὶ ὁ (6 Κ 
γαϊϊδηι [Ὁ] ονσοσβ (66 Εν], Βυπϑοη, δὰ οἰ τα 
μοϊᾷ, θὈοοδῦθο πὶ ἃ ἰασρο Ὀοὰγ ἰμοσο που] παν 

9 (ΤΊ,αἱ ἰο, Παυ Ὁ δίῃ 85 ἴο 860} 5 ὑΡσοροεδί [00 ὁΧ- 

φδαϊοϑ ψὴγν ἰδο Ἰαεύθν ἢϑα ΓΘΟΟΏΓΒΘ ἴ0 15 ΔΟυΓΕΪΘΓΙῈ.--- 
1 ἰθΘ 66 ἴο τοδά, πὶ Βαρὶ., νυ]ᾳ.. ΟΠ 41. 

ιν: ίδοῖα, δὲ 2, ἰμειοοα οὔ 3. Μδυτου: Ηοτο, δ8 

οδεει οἰδονθθζο, αἴοτ δ πορδεῖνο, 2 εἰκεῖδοα “ Ὀαΐ, οΥ 

ΚαΙμοΣ “(ον " ἰὼ τηΐ8 δθηθ6: ἐπ ἱείπια ἀδδίγθϑ ὯΟ ἀΟΥΤΥ, 
ὕπὲ (ζοτ) 6 ἀοεοίγοθ α μαηάτζοὰ ῬὨΠ|911π6 ζοτ δὶς 8. 

ὈΘΘῸ πὸ ἀδηρογ); γὸ ἅγ ὕο Βυρροδο {μι Ὁανϊὰ 
μῖθ | δἰἱδοϊκοὰ ἃ ἰασρα ῬἘ1]1θιἶπθ ἴογοθ, 88 8. ᾿πιϊπιαιθα 

ἴῃ {ῃ6 τοΓὰβ “ Π6 ον διηοηρ ἴ9 ΡΒ 1ϑιΐηθθ ἵπο 
δΒυηάγοα τθη,᾽ πιο Β6 οουϊά ποῖ πανθ ἀοῃθ 
ἢ 8 808} θανὶὰ ἀουῦ]ν {1816 5.40} 
ἀδιηδηά ἈΥ̓ ὑτιηρσίηρ, ἐσο διμνατοὰ ἰογοαϊκίηβ. Απὰᾶ 
86 οουπίρα οὐξ ἰλδ ζω πιπιδεν. ΤῊΘ ΔΥΌ  ΓΆΓΥ 
τϑΠοά οὗὨ 1Π6 ϑ'ερί. 18 βοὴ ἰῃ (μεῖν γοιάϊηρ “Ο.6 
πηπαάγοα "ἢ ἔτοαι σοῦ. 26 ἱηβίθδαὰ οἵ “ἵἴνοὸ δΒυη- 
ἀγορὰ." [ΜδϑηΥ τηοάθγῃ ογλίο, περ] οοιΐπρ 186 
δρὶ τὶ οὗ (6 παγταῖνο, ργοίοσ {π6 βερί. τεδάϊηρ ἰὸ 

6 Ηϑορ., τοίδστίῃκ δ|8οὸ το 2 8. 11}. 14. Ἰρπογίης 
186 οφηἰυβίδδηι δηα ργονγθθα οὗ Πανὶ, (μον ἱπαὶϑὶ 
ΟἿ 88 ΔΙΪΓΠΠγ6 1108] ΘΟΥΓΘΟίΏ 688 ἴῃ ἢ 8 βἰδυρῃίοτ, 88 
ἱ ἃ γουϊ{Ὁ} νγασυῖοῦ οὐ βυοἢ δὴ οοσοδδίοη πουῦ]Ἱά 
ποῖ χαοῖοο ἴῃ χοϊηρ Ὀογοηὰ (Π6 τραγίς. [}ἡ 2 8. 
ἱ:. 14 θενὰ τὰ ΤΑΘΏ 0.5 (86 ῥχίοθ ἀθ- 
τηδηαοα ὈΥ 840]; 41} Ὀογοημά νγὰβ ποὶ ρῥγίςθ, θυὲ 
ἔγοα ρ᾽ἢ.--- ΤῈ. γεγ. 28 θᾳ. Ηστο, β' πηι] αγ]ν, (μ6 
Βοερί ἴοσς. “Μιοδαὶ, β60}}8 ἀδυρμίον,᾽ ῥα “ 4}} 
]αγδ6}. Βυπβοὴ: κα οομρίοίοὶν παπίουμαεά 
οἤδηρο οὗ (6 Ηϑοῦ. ἰοχί,᾽" ἰδίκοη πϑιὰ γογ, 16. 
ΤῺ6 ἰβεὺθ οὗ (πὸ Βοβίϊ 8 βοἤθπμθβ βοῖ οἡ ἴοοῖ 

θενὰ ἱβ (ῃ9 ορροβῖία οὔ ψῆδι βδυὶ 
ἰηιοπάορα. Το παγγαῖδνο δεϑογίβ ποῖ ΟὨΪῪ {πὲ 
Οοὐ ΄Ὡαὸ οὐἱδὰ Ἰαυϊά, Ὀὰὶ α͵δοὸ {μαὲὶ β3δι] κον ἰί. 
Μ|ο 418 ἰουε ἰο Πανὶ, δὰ ὅδ᾽ α λαίε, ψ ἰοἢ δὰ 
ἄτοόν ἰηΐο πρηϊ ἐπηϊΐέν, ἈΓ6 ΟΡ ΒΠΆΓΡΙΥ οοΏ- 
ἰγαδίθοα. “δι] πδϑ γοί 06 ἸΟΓΘ δἰγαὶα ̓᾽) ροϊηϊδ 
Ὀδεῖς ἰο γϑσβ. 12-1δ. δ} 8 ρογοδρίίοη οἵ {Π6 ἕδοῖ 
(μα αν ἃ νὰϑ ὑπᾶθν ΘοΦε βρθοΐδὶ ργοϊθοιοῃ 
ΟὨΪΥ ἱπογοδβοα ἰδ ἔδοϊϊηρ τμδὲ ἢθ6 Πἰπλβ6 ἢ 88 
ἰοτβαίζοη διὰ γαῤοοοα , οἄ, νῇῆο βῃιλοϊἀοα 1)» 
γα δζαϊπδι μἷβ πιο ἀσαίρτιε."---Ψ ον. 80 βιδηὰδ 
ἴῃ Ῥγδρτηδίΐο οοθῃθοίοη πιὰ 86 0] οἱ ηρ Πδγ- 
Γαῖλνο οἵ 8386.}᾽}8 οοπάυοὶ ἰοτασάβ Ἀανϊὰ, τοθθ 
ὈγΠ]ΠΠἰδης ἀχρὶοὶθ δραϊηδὶ ὑπὸ ῬἈ]ριἰπο8 δηὰ 
τἰβὶρ τορυϊδίίου δι1}}} πλοσο ἰηβαμπιθα {π6 76 δ]οιιβ 
διὰ οὗ 5δυ!. 

ἩΙΒΤΟΒΙΟΑΙ, ΑΝῺ ΤΗΕΒΟΙΟΘΙΟΘΟΑΙ,. 

1. Ὑπὸ ϊβίοσυ οὗ δἷῃ ἴῃ β'6δ0}᾽ 56 ἰΏπον 118 
θῃον ἃ δβίθδαυ δηὰ σϑρὶὰ ὑτορτοεθ ἰῃ ονἱ! δἴοσ 1ξ 
μδὰ ρμαϊηοὰ ἰοοϊΐηρ 84 Ιηδδίθσυ ἰπ δἷθ μιοδυῖ. 
ὝΠΟ 8 τϑη ΟἿΟΘ ρῖνοδ υΪδοθ ἴο ἴοῃ ἴῃ ἢϊδ 
ΒΟ], 6 ΟΟΙΏΘ6Β ΙΠΟΓΘ ΔΠα ΓΊΟΓΘ ἱπίο 118 ΡΟΥΤΟΙ, δπὰ 
ἦα δἱ ἰαδὶ οοι Ὀ]οίθὶν συ]οα Ὀγ ἴἰ, δηὰ ἀτγίνεη οσθῃ 
ΤΏΟΓΘ Ψ]ΟΙΘΠΠΥ͂ ΟἹ ἔγοσῃ βἷῃ ἰὸ βἷθβ. “Ηδς ἱμδὲ 
ἀοοϑί αἰῃ ἰδ (ἢ 6 δἷδνο οἵ βἷῃ."---ὐδαίουδυ, σβίοι, 
ἴῃ ἃ μοασὶ (πδὶ [88 Ἰοδὶ (οὐ β ον δῃὰ Πόποσ 88 
ἐΐα οϑηίτο, 8 Ὀοτα οὗ (της 84}} ἰονσ, 
ΒΟΠΟΓΡ, ΟΥ̓ ἴῸγ ἐϊθϑὶῇ δἰοπθ), 888 δἰ γαγβ ἴὼγ 1 
ΘΟΙΡΔΏΙΟΙ ἐπὺν οὗ [6 βυοδθαθοβ, (πὸ ΒοηοΣ δηὰ 
(86 ἰογίαῃθϑ οὗ οἴμοσβ. ΕὙΟΙΣ ἐπῦν ΘΟΠ16 ζτ8- 
ἀπ δι }γ δαίσεα δηὰ ἐν, δῃα (μ6η, ὈΥ ἰ μάθῃ οΣ 
ὈΥ ΟΡΟΏ ὙΓΆΥ8, πιυγεν---- " ἔνα 8 λαέσίᾳ, μὲ Ὀτοῖ μοῦ 
ἦθ 8 πιυγεγον. ῬΡΑΓΆ1]6] ἰο [ἢ 6 ὀχϑηιρὶο οὗ ὅδυ] 
ΔΙῸ ἴδοκο οὗ Οὐιδη δηὰ υοδορἠ᾽ 5 ὁγοίλεγδ. 

2. ΜΠ 186 ἀοοάδ πῃ ϊοῖ Οοἀ {πο Τ,οτὰ ρογ- 
ἴοστηβ ἰῃ (Π6 ὨΪἸΒίΟΥ οὗ ͵8β. ἰσηρσάοιμ (Βτουρἢ 
οδοδοῇ ἱπβίσυσαθηίδ, Το Ηθ [88 ἱμπογοίο ῥτγο- 
Ραγϑὰ δηὰ θῃδὈ]οὰ ὈΥ͂ ἰΠ6 τίῖδε ᾿ολάϊηρε οἵ Ηΐδ8 
ἄτϑοθ, δῖο οἴρῃ οοῃηῃθοίθα ἱπηιηθαϊαῖϊθ οοηβο- 
υσποδα, πίοι (ἼἸΚο 1[Π6 οοπδραῦθησθα οὗ Πανὶ 

ΤᾺ] ΥἹΟΙΟΣΥ [ῸΣ ἷπλ,)8γὸ οὗἉ ἔδυ- τοδοβίηρ ἱπηρουίδῃοθ 

4 "Ὁ οοηἰτεοίθα ἤγοτι 6" δηὰ Ῥγοηῆχ ἅ.-Ἐπ. 8328 ὁ. 
ΟἸδἤδαδβοη, Ογ., ΡΡ. 297, δ80, τοχδγὰδ 1ὐὺ δ ἃ οἸοσίοδὶ θσγοῦ 

ἴον εν. 
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ἴον 1Π6}8 υΥ ΟΣ Θοῦχρο ἴῃ 11{6, δηὰ ρῥτονίάο ἱβθῦ 
πὶ Ὀγοϑάοῦ δηὰ μἰρμοσ ϑαυὶριιθαὶ οὗἩ [Π6 ἱπηοῦ 
δηα ουἱον 118 ἴὉΓ ἰδ 618 ἩΠ10} ΔΙῸ δδδι χηθ 
ἴποπὶ ἴοῦ ἰπ6 Κιηρίοιῃ οὗ ἀοά. Απὰ 16 τλοτὰ 
ΜΙ Π]ΠΠΡῚΥ {ΠοΥ ἰμ8 ΘῈΣ 116 βοδοοὶ οὗ βυβοτίηρ 
δηὰ οομῇιοῖ, 885 αν ἀϊὰ, ἰμᾷ6 ἴὭοσθ ἀο ἐμοῦ 
ΒΊΟΥ ἴῃ Βυμλ]γ, οὐθαξοῃοθ, δηὰ οἰ] ἀ]ΣἸκο βυὺ- 
τηϊθϑίοη ἴο (“068 Μ}}, Ὀαΐ [6 τογθ δ'βοὸ ἀο ὑπ Υ 
ἰθᾶση 188 ἴσα οὗ ἐμο πογὰ : αοἀ ρμίνοα ζτβϑοθ ἴὸ 
186 Βα} ]6, ΗΘ πιαίζο [86 ὑρτίσῃὶ [0 ργοβροσ. Ηθ 
πδο, πκ6 Πανὶ, τα} κα ΒΟΥ δηα ΟὈθαι θη Υ ἰῃ 
(οὐ 5 ψᾶγβ, πππιονϑα ΌΥ {Π6 ροοά οτίαης ἰοὰ 
Ἀπ, οὐὁἹ ὈΥ̓͂ (Π6 ἰχἴ818 δῃὰ οομβιοὶα πιϊοῖ οἤοη 
οολ6 ρου Πίμῃ ουϊ οὗ δυοἢ χοοα ἰογίαπο ὑἱβσουμἢ 
16 5ἰη8 οὗ οἴβοσβ, 9068 ἰταβοὶ οΥ ορο Ἰοὰ 
᾿ 86 [μογὰ β παπᾶ, δηὰ δοοοιηρδηϊθὰ ΕΥ̓͂ Ηἰβ 

οδϑίησ. 
8. Τταθ ἐγ σηἀδηΐρ ἴῃ ἔπτὸῸ Θο]5 τηυϑὲ θ6 τοοὐοὰ 

ἴῃ 8 {Π|ὸ δἰεἰϊμθ οὗ 86 ϑδσί ἰοὸ ἃ ἰονίηρ αοά, 
ταυδβί Ἔχ ΣΟΙ. 186] ἴῃ 8. πχυΐυδὶ Ὁη86] 88} ἀϑυοίίοη 
οἵ ποδί ἴῃ ἰονθ πῇ οὶ 15 θαβθὰ οὔ 8 οοσιοη ἰονΘ 
ἴ(ο {86 [μογὰ, δῃηὰ πηυβὲ ΔΡΡγοΥο ἐξ} ἐῃ ἐδ βομοοὶ 
οὗ δβυβογίηρ. 

4. ἴῃ 180 ομιασδοίοτ- υἱοἴασοθ ποῖ ἰδ Ῥγοθοηί 
ἴο 05 (88 ἷβ ΟΙθασ ἱῃ [Π6 ἰβίοΣΥ οὗ Ξ380] δηά 
θανὶὰ), ΗΟΙΥ Βοτίρίαγθ ονογ ὀχ αἱ ὲ(Β ἃ ρϑυδο ἰῃ 
Το  Ἰρ]Ο 8- ἸΔΟΤᾺ] 116, αὶ αἰσαγβ μοὶ ἂρ ἰδ6᾽ εἰβ 
ΠΥ “ΕἸΙΠΟΥ ἘΞ ΠΟΥ," πηΐϊοῃ πδὴ ἢ88 ἰὸ 
ἄθοια6,---Οὐ τοῦ ἔοσπαγα οὐ ἐδ9 ὙΑΥ͂ ἴῃ π ΒΊΟΝ τηδῃ 
ΜΑΙ αἵ (80 πδηά οὗ αοἂ Ὑὑ} χινίης ὑρ οἵ Ὠΐη 
οὐ Ὑ{111] δηα Βυχαῦ]θ ορδοάΐθποθ ἴο ἐμ Ὑ1 οἵ 
αοά, οΥ Βδοκσαγάβ τὶν ἀπο  οίκ Ὀ]9 δίθρ, τ μθα 
ἸΏδη Ρα 8 (00᾽8 συϊάβῃσο ἔζομι Ηΐπι, δηὰ, (011ονν- 
ἱῃᾷ δίβ οσὰ ΜΠ], βαβατα μοὶ Θοάδβ πὴ} ἰο δ 
ΔΟΟΟΙΏΡΙ 864 ἴῃ, οἢ, 8η4 Τπτου ἢ Ὠἰπιθοὶζ, 

[Μαυτίοο: ( απὰ Κὶ' ἐδε Οἰὰ 
768ι.}: 1 Ἀδνα ποὲ ἰγὶθα ἰο δϑοοσίδιηῃ (9 Ροϊῃὶ αἱ 
ΜΒ Ιοἢ (6 ΠΊΟΓᾺ] αὐ λ]ἐὃ οὗ Κ'8Δ} οηὰβ διὰ δ18 τηδᾶ- 
ὮΘ68 ὈΘρ Ιη8; ἴΠ6 Β10]6 ἀοοθβ ποῖ ἢὐπὲ δὲ α βαί:]6- 
παθηΐ οὗ ἰμδὲ αυθβίίΐοη. [ὲ ἰβ δῃουμὰ ἴοσ δ ἰὸ 
ποῦν, δα ἴο ἐχοσαῦ]6 88 το ἰχζῆον, ἱμδὶ ἐπ 1088 
οὗ 8}} ΠΑΡ ΟΙ Υ ἴοσς αἰδβοοστιίησ Ὀοίπϑο τἰρηὶ διὰ 
ὙΓΓΟΠΡ ΤΩΔΥ͂ Ὁ6 (86 εἰρη Ὁ] δηὰ πδίυγαὶ σοϑὰϊὶὲ οὗἁ 
᾿παυ ]σῖηρ᾽ ΔΩΥ͂ Οη6 Βαίοδιὶ ἰοῆ. ΟἹ [δΒ6 οἰδοσ 
μβδηά, 1ζ 18 οοπιίοσιίηρ ἴο βοιίονο μδὲ ἴΠ6γ9 δΓΘ 
φΟΠαΣοΩθ οἵ μυϊπὰ ἰ0 πο 'γὸ τωυϑὲ οὶ δηά 
ἄδγα ποῖ ἐπηραϊθ ΙΠΟΓᾺΪ (θ᾽ ΠΑΙΘΏΟΥ͂ ; 4 8.11} 
δτοδίον Δα ἀθθρϑὺ οοτηΐοσὶ ἰο πον ἰἢδὲ ἰῃ ἐμμ689 
ΘΟΠα 108, 88 γ106}} δ [ἢ οϑϑ ΨἜΘΓΘ ἰΠ 6 Γ6 ἐβ χωοβὲ ο 
ὙΠ] ττοηρ, (ἀοὰ ΩΔῪ 511} μ6 σδυσγίῃρ οὐ Ηἰβ 
κιοδὶ δα πομάθγίι] πογὶς οὗ “ Ὀσίπρίη 
οἵ ἀαγίκηθθβ δῃὰ {μ6 βῃιβᾶου οὗἉ ἀδδαίῃ, 
ἐμεῖς Ὀοπάβ δβυπάθσ." ὙΠΟΓΘ δῖθ αἰ πηρθο8 ὁ 
Ἰἰκμὶ ἴῃ (88 Ἰδίοσ 118 οὗ 54] πμϊοῖ τηυδὲ θ6 σο- 
ὡὐϑι Εν ἡ Τλ ων ΒΟΥΓΟΘ. 

8ΠΟ]ῈΣ (196 οΥΓἹ Τλαυϊά, ». 60): Ῥαγὶᾷ, ἴῃ 
ἴι6 ἀοβιτασάοῃ οἵ ἰδ ῬΑΙΠκεξτοα, ̓ Ὶ εξ, 
ἴο ἢ0 ΤΌΪ]68 οὗ το] σίοη δηά τρογα] ϊὲ ; ἴον 186 τχηθῃ 
Μὸ ἀορίγογοα ὑγοσθ (868 δπθηιΐθβ οἵ Ὧδιῖβ δου ΣΎ, ἰῃ 
ἃ δἰδίθ οὗ δοίιδ] ντᾶγ πῖ τ Ηἷβ ρσῖποθ δῃὰ ρϑόρ]ο, 
δηὰ {μογϑίοσθ ᾿δυγίι] ᾿σῖσ θοσουος ἢ6 οου]ὰ ΙΔ 
Βο]ά οὗ ἰΒθιι.--ΤῈ.] 

ἨΟΜΙΙΈΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸῺ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

γέ ες. 1 θᾳ. 7. ΤΑ ΝΘΕ: Τὸ ἴονὰ ροοὰ 16, δηὰ 
[πὲ ἰῃ δυο 8 ὙΑΔΥ ἐμαὶ οἿθ ἸΟΥ̓́68 βιϑε ὩΣ 
ἔβοῖα [0 γ᾽ [Π6 φοραὶ ἢθ 8668 ἰπ (Π6 μὰ, ἰ8 8 δίψῃ (πδὶ 
ΟΌΘ ἦβ ΒιΠ86][.---ΘΟΉΣ ΓΕΒ : 6 ἔθη ἀβῃΐρ 
ἦθ ἃ αἴξ οἵ ἀοα, δηὰ (ἀοὰἂ χταηί ἐξ ἰο ἐβοθθ τσ ῆὸ 

ΤΗΒ ΕἸΒΒΤ ΒΟΟΙΚ ΟΕ ΒΑΜΌΕΙ, 

ἴϑδι ἘΠ τ ---Ἔ ΒΤ... ΒΙΒῚ,Ρ: ΤΠ οοπησσίΐου ποῖ 
Οοα φβιδθ] διιοβ θούγθοα ἰΓΌ]Υ οομγοσγίθα προ ἰδ 
Δἰτηοδὶ ἱμάθθοσ 8016. ΤΏΘΓΟ ͵8 δὴ ἱποοιαργεβοη- 
Β' 016 βΒοσηοί ως ἐμδί ουὔἱ οὗ ἵνγο ϑυοϊῃ ΒΟῸ]8 πλοῦ 
ἃ Β'ῃρ]6 οπ6 ἰῃ αἀοἀ. Νο δὈ]οοῦ τοϊδιλουβιρ οἵ 
ὨδΔιίΌΓΑΙ γομἀβῆϊρ ΘΟΏ.168 υ} ἴο (136, Ὀδοδιβο ϑυοὶ 
ἃ υΐο ΡγοοΘΘαδ ἔγοι υἱδοσ οοπίογμλίγ. ἩΒοα 
ἴὭΘἢ Παγθ δχρογθηοϑθα βυεϊβ 8 ΟὔΘΠ ΘΒ οἵ δου], 
(Π6Υ τλδκο πιὰ οδοὴ οἰὸς δὴ ενεγίαείἑμο οὐγο- 
Ὡδηῖ.--[Υ Ὁ. 8. ΤΑΥΙΟΒ: Α ἰοαρυο οὗ ἔοηά- 
Βδῖρ, τ ΒΙΟΒ ἴογ δἰ Ποοσὶ Υ, ὀοπβίδηου, διὰ σοιηδηίς 
πδι πος, ἦβ ἀησῖνδ! ]οὰ 10 ἴδ 6 οἔὗ 
ἩΒΟΙΒΟΣ δδοζοῦ οὐ ὑσοίλησβ.--- Ὲ. 

Ὗογρ. 4. βΒοημῖῦ: ἴτυο δηὰ χοπυΐπο ἰόν 
ἀρ! σἢθ ὑο δον ἰἴϑ6] ἢ δῖϑο ὈΥ ουξλινακὰ βἰρτιο.-- 
ΟΒΕΜΕΒ: ΤΏΘΥ δ΄ὸ ἰσὰθ ἔγίοπὰβ ψγῆὸ 6 ]Ρ ποῖ 
ΟὨΪΥ͂ ἱπ ῬΣΤΟΘΡΟΣΙΥ Ὀαϊ 8|80 ἴῃ προθβαὶιν.---"ς Υ. 
ΚΕΥΜΜΑΟΘΗΕΒ: ΤΏὭοθο ὑπὸ ἰογθὰ οδοῖὶβς οἰδοῦ 

ΓΕΑ οἔὗ (δΐ8 οἢ ὙΠ} δα ' "ἢ 
ἱχῃοαὶ Ρἴδοοθ διλοης Υ͂ Ὀϊοδεῖηρα. 69 
Κη 196} ἢ 186 οοτηχηθηΐοη οὗ μοαγί, ἴῃ Οὐμ86- 
αύυσηοδ οὗ τ] ἢ ΟὯ6 δ ὈΘΟΟΙ6Β 0 δποίθοσ, 88 
ἰδ ᾿ΟΤΟ, 8 ᾿ἰνίηρ οὔδηποὶ, ἱπγουρῃ πίοι (619 
ἸΠΟΘΒΒΑΏΙΥ͂ βίγοδβ ὈρΡΟῚ ἶπιη ἃ [Ὀ]Ώ6Ε8 οἵ τὸ- 
ἔτοθ ὩΣ Ὡρ ΘΟΙ ΒΟ δίζο δη δμοουγαροπγθηΐ, ΘΏσοἢ- 
ἰηρ Π18 ἱῶποΣ 11{6.---Ἴ 8 ν. δ. ΒΟΗΉΕΒ: Το [οτὰ 
ΤΆΔΙΚο8 Οὐ ἰηρ χρη δηὰ ροοὰ! Τμδὶ Οοά 
Ὅ80 80 ποηάογί ]γ Ἰοὰ αν, διὰ ουθα ἰῃ (ἢ 
οδϑί δηᾶ τηοεὶ ἰσἰ Πϊηρ (ΒἸηρΒ ἰγαϊποὰ ᾿ἴμπὰ ἘΡ ἰοῦ 
ἷθ οΔΙηρ, 11] δἷϑὸ Ἰοδὰ 8 ὈγῪ (89 πδῃᾶ δἰ 
ἍΠΟΣ βίορ, δῃάὰ ἱΐ τὸ θὲ οὕγβοῖγοθ Ὀ6 1οὰ, πὶ 
οουίδίγ ἰοδὰ ογοσυγιΐηρ ἴὸ 8 ροοα τοδὶ. [αἱ 
ὯΒ ΔΙΤΑΥΒ Πο]α ἰο ὑπ6 οἷα βαγίῃρ : Αδ αοὰ π|}}, 
Βοϊὰ 1 51}}}-Θν δὲ. 7. Ε. ΨΥ. Κπυμμάσηξε : [οἱ 
8 ΔΙΎΤΑΥΒ οοἰθυσαΐθ ΟἿΣ ἨΘΤΟΘΒ, ρογροίαδία Ἰμοῖσ 
ΤΩΘΙΏΟΣΥ͂ ἴῃ τηοῃυϊηθηία, ππῚ 6 ἰδΌγοὶ ΟΓΟΥ͂ΓΙΒ [ῸΣ 
8}} ψῇῆο αν ἄομο ροοά ρβογυΐοθ ἴοσ (Π6 οοϊωπιου 
66], ΟΥ ἰΠτουρ ὑμοἱγ οσοαῖνο σ᾽ ἣβ μδνὸ ϑηϊαγροὰ 
1Π6 ἀοπηδίῃ οὗἨ οἰοναίΐης δηὰ Ἡδβο θβοῦιθ 16.688, 
ΟἿἱγΥ 1οἱ υ ποῖ ἐογχοῖ, (Βγουχὰ Ἡβδίονοσ οὗ 
ὨΟΌΪ6 δῃὰ ὃ] ἦβ βομϊουοα ΟΥὮ (9 δ0.8 
τη8ῃ,, ἰο Ὀ6 τϑιιϊηαϑα βγϑὶ οἵ ἐμ Εδίδοσ οἵ σρί τί, 
ἴγοαι τοῦ ΟΥΟΙΎ φοοα δηὰ ϑοὶ χίῆ Θοτμαδ 
ον ἴο υ8, δια οὲ τα ἰπ Βυμ Υ δηὰ τηοὰ 
Εἶγο ἰο Ηΐμπι, θεΐοτο 8}} οἴδογβ, (ἢ ΒοθΟΣ ἩΒΙΟΘᾺ 18 

8 ἀυ6.--- ΝΥ Ἅ. 8. 5ΤΑΒκὲε: ΒΟΣΘ 1 
ΘΟΠΊΘΒ, ΘΏΨΥ ΒΟΟῺ [0] οτα (θη. χχχν. 8, ἤδη. 
γί. 1-ὃ). [ΗἙΝΒΥ: ΝῸΝ δερίῃ αν ἰτοῦ- 
166, δῃηὰ 86} ποῖ ΟὨ]Υ ἰτοδὰ οὔ (16 [6615 οὗ δῖ 
ἰυμπαρἤβ, αὶ ἰδίκο χῖθο ἔγοιῃ ἴμοτὰ ; δυοἢ 18 186 
γδηϊίν οὗ (μά ἴῃ [8 ποχ]ὰ Ἡῖοἢ ΘΟΘΣῺΒ 
οϑί. : ᾿ΑΥ δ οομτηοηάδβίϊοηβ οὗ ἰΐιο8θ 
τσ ποτὰ Μ ἰοΟΥὰ δηα δάχηἷΐτο, ἰῃ δυο ἃ ποσὰ δὸ 
(α, οἴθῃ Ῥσοῦα 8 γϑϑὶ ἰπ͵υνγ.-- ΤῈ.] , 

ν. 9. Βα. Ε. Υ. Καυμμάσηξε: ἥεσο τ 
ἡὐρῦαι 15 ἰῃ ΟἿΣ ΟἾΤΩ ἰ068] οἰγοὶοα ΘΥΘΥΥΉΘΣΘ ἴ0 
ΟΟ0Κ δομίπα {86 σαγίαίη, το Κηονθ ΒΟΥ οἶδ γῸ 
ἴοο ββοι]ὰ θεμοϊὰ [1ἰπ6 βοθῆθβὶ ϑοδθῆοθβ οἵ α σι 
οαἱρουχίπρ᾽ οὗ δα ἰηϊαγοὰ ἔδο!ἱπρ οἵὗἨ Βομοσ, ογ αἵ 
υηγοηίγαϊ θὰ ψοχϑοῃ δἱ ἴοσθθθ, οσ οὗ ἤδ 
δα ΒοΑΓ ΟΣ: πλὶ ς ΘΗ, 80ὸ ἐμαὶ τὸ ἰοὺ 



ΟΗΑΡ, ΧΥῚ]. δὅ--Χ ΎΤΠΠ. 80. 

Βοὶ ἀνοΐὰ ἀεεϊμτιδιἑηρ (680 ῬΆΤΟΣ 8 Ὁγ [Π6 ὁχ- 
Ρζοββὲοι “" ἀθιβοῦ δ0Ά]." --ΒΕΒῚ,. 181,8: 861}5]}}- 
6886 ΟΟΟΘΔΙΟΩΒ 8 ἀΕΒα Υ ̓ΘαΙΟυΒΥ, ἴον ἰὰ πλαῖκοδὶ 
028 δγυύμο ἴμ09 ἕαλνοιβ πῃϊοῖὶ Ο0α ργϑηίθ ἴὸ 
οἰ βοσβ.---ῬΌΗ 1 ῈῈ: Π{ονοσγίμῖηρς δα ροηθ ΟἿ 
80, 1 41} [6 ρϑόρὶθ δὰ οοηϊζηιμδ!ν βμουϊρα ἰο 
τοϑοϑὶ (6 ὈοΪα Βεσο, ΠΟῪ δδδὲὶυ πιϊσαΐ ργῖὰθ Βανθ. 
δ ικοη πββογάο οὗ πἷπι, ΒΟΥ Θαϑὶ]ν πϊχμὶ ἢ6 
μανϑ 3] ἢ 
οὗ νδυῖ 8564 δδβαμριίοη, 
οτὰ ἰοοκ ἐπ ἱπίο Ηΐ5 οσσῃ βοῆοοὶ, δηά βυο 8 

δηὰ ἩΒΟΪρξδοσμθ, δηὰ ἢ6 ὙΠῸ ᾿θάσῃθ ἴῃ ἰΐ ἤσεὶ 
ΠΡ ὈΘΟΟΠλ68 ἃ Δ δῆοσ οὐ ονῃ Βοδτί.--- 

ΟὐὨ-! 

. ΟἴΒοσΒ ἰαἰογοβίβ, δηὰ Ἰπουγτίηρ ΡΟΓΙ]8 ἰο Ὀγοϊηοῖθ 
ΡΟΥ͂. ΚΒυΜΜΑΆΟΘΗΕΒ: διοδσοο! Υ 056 ἰγγίη 
ἀϊῦοι οὗ ᾿ὲΐδ σδῃ θ6 ἐμβουρῆλ οἱ, ἰὰ σῇϊοι Ὀανὶά 
ἐᾷ ποὶ Π ορη θύσας "Ν 0610 τ ΟΓ τὶ 

ἱ γ ἢ ἴοσ [ἷβ ΟΥ̓ δαΐζο, 
ἐΠδὶ ἔς τ ας Ὠοὶ Ὁθ οΧδ] θὰ δον πηθᾶϑυγθ 
ἐδχο (80 δϑουῃμάαπὶ ἕδνοτθ νουσβδβαίθα υὑηίο 
δὲτω, ἢ6 πιοοάθα οοπίϊδυλὶ σομλϊπάογβ οὗ δἷβ ἀθ- 

οὐ Ηΐπ πιο, οὐὨ Εἰρ δῃὰ ἴῃ [86 β8ς- 
(ὭΔΙΥ, ἀπο }}8Β πὶ] (66 στῆ τὸ οὗ οοῃίσιίθ δὰ 
Βυμῦ]6 αρὶγῖ. Βοβίάοβ, αν ἃ γα ἰὸ ὈθοΟΙῚ6 
ὀυθῦ ἴον ᾿πουββηαδ οὗ γοαγβ ἃ ἰογοὰ δηὰ οοχηίοσί- 
ἱηρ σοι μδηΐοη [0 ἴ1:6 ὙΘΑΓΥ͂ δπὰ Τρργοββθὰ οὗ 
ΘΥΕΣΥ͂ ΒοΟΓῖ, δὰ [0Γ (ῃδί τϑδϑϑοη, 880, ὩὯῸ οὺρ οἵ 
ὈΌΟΌ]6 τιυδί Ρ886 ἢΐπὰ ὈΥ͂ απίαοιοα.---[ΒΟΟΥΤΤ : ΕῸΓ 
ΘΥ̓ΟΣΥ͂ ἱ δηὰ ποοα ποτῖκ ἃ πηδῇ τηυδὲὶ Ἔχρϑοὶ ἴἰὸ 
δ6 νι θα ὃν εἶδ ποῖ ρηθοσ ; πὸ ἀϊβιϊποίίοῃ ΟΣ ᾿χοὸ- 
ΘΙΔΙΏΘΠΟΘ οδ θ6 580 ΠΠΘΧΟΘΡΙΪΟΏΒΌΪΥ οδίαϊηρά 
Βαϊ 16 Μ{11 ΟΧροθθ {Π6 Ῥοβηθᾶβοσ ἰὼὸ βίδῃαθῦ δηά 
ΤΆ ]1ο0., δ ΟΓΠΔΡΘ ἰοὸ (Π6 τηορὶ ἴδίαὶ σοπβο- 
αυθῆοοθ Βαϊ βυςἢ ἰγῖ818 ΔΓΘ ὙΘΥΥῪ ὑΒ60}] ἴο ΤΏΟ86 
π8ο ἴογο Οοά; {πΠ6 7 βοῦν 88 ἃ οοπηίοσροΐβα ἴὸ 
180 ΒοηοΣ ρυΐ ὑροη ἰμοι, δα ομοοὶς (ἢ 6 στον 
οἵ ργῖὰθ δηὰ διίδοῃπιθηὶ ἰοὸ (Π)6 ποσ]ὰ ; {Π6} οχ- 
ογῶδο ἰδ ἰο (11, μαϊίθηοθ, τρθοκηθθα, δηὰ 
οοσωτλοη τὶς οὐ ; [Π6Ὺ σχίνο ἰΠ θη ἃ δὶς ὁρ- 
ῬοΥΓΌΠΙΥ οὗ ἐχοιρ νιηρ πο 811180]6 Ὡδίυγο 
διμκὶ ἱοπμάθποῦ οὗ ἱτὰθ 1686, ΌὈΥ δοίϊηρ υὐἱἱιὴ 
πίράοιη δῃὰ ῥγορυὶοίν 1π ἴμ6 τηρεῖ ἀΠ ἤου]! οἷτ- 
ΘὈΓΤΙΒΙΔΏΟΕΒ ; {ΠΟΥ τηδῖκΘ ἩΔῪ [0 ἱπογθδϑίηρ οχρο- 
τοηοθ οὗ ἴπο γα Β γα αυρῖνι ἱῃ τ δίγα ὩΣ η 
1801, δ Θση θα, σαϊβίημ ἱμοὰ ὉΡ ἔγίθπαμ, δη 
δἰοταϊηρ ἰμοπὶ Ηἰἶ8 στδοίουβ ἔλλθοθο; δηὰ 
8εγ Ῥοίμ ῥσερδγθ ἔδβοῖὶ ἴῸὉΓ πόδ βίδιϊοηθ ἴῃ 
ἩΒΙΟΝ ΒΟΥ ὅτ ἰὸ Ὀ6 επιρ]ογοϑά, δῃὰ ὀρθὴ {μοὶ γ 
ὝΔΥ ἴο {ποῖ : [(0Γ ἴῃ ἀπ6 ἴθ πιοάοϑὶ τηοτὶϊ π}} 
βΐηθ ἔοσί πιὰ ἀου]6 Ἰυδβίτο.-- ΤᾺ.7--- ἐσ. 10. 
Ομβάμκη: Ἦ ΠΘΏ ΟὯΘ ΟΡΘΩΒ ἰδμ6 ἀοον οὗ δ μοασὶ 
ἴο ἴ6 ἀοΥ}} ὈΥ ΘΏΥΥ, ὑσχίθ, ΒοΌση, ΒΟΌΡ ἰοοἶκθ 
δηα γηθηρθδα, ἢ6 5 ποὶ ἐν ΟΗ͂, Ὀυΐ Βοοῃ ΘὨΓΟΙΒ ἴῃ 
ΜῈ ἷβ μ6}} 16) ἔόγοθϑ γε: ΧΧΧΥΪ,. 8, 18 5α.). 
υπξτ. ϑυμμ.: ΗΟΥ ὈΠΏΔΡΡΥ ἰΒ ἃ ἤδη ὙΠῸ ἢδ8 
το ΔΎΓΔΥ ἕγοτα αοα, δπα γοί Μν1}} ηοὶ δοκηον- 
Ἰοάρε δῃα οομίββδ δ μι ]ῖ, Βαϊ κι1}} δββιμηθβ {πὲ 
Βε Ἢ ἴῃ (Π6 τεμι! ΤῊ ἐβηρῃν ἐᾷς πον ν ε οὐμα 
πὶ (ὐοα, δὴ ἴῃς δηὰ ἢοβίῖ]ϊθ ἰο οἰ πθῖβ 
ἯΠῸ 816 ἐ γοτοδ ἢ Καξα, Μετ, 11. ΒΤΑΒΚΚΕ 
[{τοτὰ ΒΡ. ΗΑΥ,1,7: [ἰ 15 τὸ ]] ἔογ (πε ἱπποορηϊ ἐπαΐ 
πιοοα τηθη οδηποὺ ἔθορ ἰποὶγ οὐσῆ ΟΟθηΒοΙ. 
ἬΕΝΕΥ : Οομρδγο ᾿δνία, τὶῖ ἢ πὲβ Βα ἴῃ εἶδ 

ἃ, αἰπιΐηρ ἴο βοῦν δι], δηὰ ὅδα], πιὰ Ὠΐδ 
ἦν  η ἰπ ἷα Πδηὰ, αἰπιΐηρ ἰο αἰδὺ ᾿δνὶὰ ; δὰ 
οὔβοσνο [Π6 δίποδα δηὰ τπβοῆ]ηθθθ οὗ ἰοα᾽β 

ἰρὰ ρῥθορὶϑ, δῃά ἐμ συ βμηθεθ δηὰ μδγ- 
1γ οὗ {ποὶτ ᾿Αὐλορλογολς καῖν. ὑπρλξἢ 12. Οβι- 

ΑΝΌΚΒΕ: αοα ἰυγηθ ΔΎΔΥ ἴμ6 Ὀίονγ οὐὗἩ δηθυὶθδ, 
80 ἐπδὶ (ΠΟΥ ΔΙῸ ἴῃ ναὶῃ δηὰ ἀο πο ἀδιηδᾶμρο.-- 

ἴγοσλ εἶθ. Πυ τ Υ, Δα Ὀδοοπιθ ἔμ} ́ 
ἀἰιοτοίοτο ἀοά ἰῃ6 ἱπογοδὴῶθ οὔ πὸ αΐνιῃθ δ]θεβίῃρ.--- νοῦ. 186. 

ΙΒΤΑΒΚΕ: θα ὈΠΡΟΑΪΥ πηοὴ (μη ἰο ἰϑββθὴ (ἢ 6 
ΒΟΒοοὶ οὗ ἰγσουῦ]ε ἰβ ἱπάϑοὰ ὑἱξίοσ, Ὀὰΐ 1 ἰΘ κοοά 

21] 
---.ὕν 

ΒΤΑΒΚΕ: ὙΒοθο πῆὸ δαγ ἰῇ αοα 4 ρτδοίουβ 
[ΔῈ Γ δῃηὰ ἃ ῥγοίβθοιοσ δῖθὸ ἴδαγεάὰ ὈΥ οἰμαῖθ 
(Μαρς νὶ. 20).-- νον. 18. 8. βοημιῦρ: Τὴ 
611 γ᾽ Β] οἷ ΠρΟΩΪΥ τλθη (δ γθδίθη δηα αο ἴο 188 
Ρίουθ ἀὐοά ἰκῆονβ ΒΟΥ ἴο οὔδηρο ἰηΐο βοπιϑι ἰης 
βοοα ((ὕἀβη. 1. 20).--- ἐσ. 16. ΟΗΜΙΡ : ΟἿΘ οβὴ 
δΔνΘΩρΘ 1.86} ΟἹ ΘΩΥΪΟᾺΒ Τη6 ἢ ἴῃ Ὧ0 Ὀοίζον δῃὰ 
ὭΟΒΙΕΓ ψΑΥ, ἰμδὴ ὙΠ6ὰ τὶ} (ὐοαΒ Β6Ιρ, [μ6 
θαΒανοδ Β1πηθ6}  ἩΠ]ΒΘΙΎ, δῃ ἃ βθεῖκβ ἴῃ ῬΓΆΥΘΓ ἰΠ6 

ΒΟΠΟΓ δηα οοπαϊἀογαίοη οἵ (ἢ ρμίουκ, ἰῦ ἰΒ οἴδηῃ 
80 το [Π6 ποῖα ἱπογοδβοα.---ΟἸἨΒΎΒΟΑΟΤΟΜ (8 
Ἡονλοδ οα Παυϊά απὰ ϑαιμ): Βαϊ {πδὶ ΒΟΥ 
ΙΩΒ ΘΥΘῺ 86 Γ 41} (8, οοπιἐ δὰ οαγίηρ τὸν 1Π 8 

ἷβ βαίθίυ, δῃὰ ἱβκίης ρίδοα ἴῃ (ἢ γσβηΐκβ ἴ 4}} 
θα 00168, δηαὰ ργεβθοσνίηρ ὈΥ͂ ῖβ οἴτ Ῥϑυῖ]β ἰῃ6 ΟὯ6 
ΠΟ τἰβηθα ἴοὸ βἷα δι, δηἀ ὩΘΙΠΟΣ ἐμ ποσὰβ 
ΠΟΙ 'ἰπ ἀοράβ αἀϊὰ ἢα ρῥγονοῖσθ ἴμδὲ βαναρὸ τ]ὰ 
Ἀνὰ πρς ἴῃ 8}} (αἰηρβ γιο]άθὰ δηὰ νγαβ οδϑάξεηιϊ. 

γος. 17. ΕΠ ]ΐοΣ ἴδοο, ΤΟΣΒΘ 6; ἰΒοσγοίοσο ΤΟΡΌΘ; 
ΟΥ̓ {6 βρὶ γι 9 (Ρβ8. χχν. 8, ̓ ν. 22 [21]). [588] 
ἃ ΒΥΡΟΟΓΙΟΔΙ ργοίθηαοσς, θοιὰ ἰο ραίθγηδὶ δἴβοίϊοῃ 
σΟμρ. γοσγα. 20-21), δῃὰ ἰο ρίουβ ἀαγοίζοῃ, “(ἢ 6 
γα’ 8 Ὀ811108."-- ΤᾺ.]--ΟΒΙΆΝΡΕΒ: ΗΥροογίῖθα 

6 ἰΒοιηβοῖνοβ ἰδδιὶ {Π6Ὺ παν ἀοηθ η0 δνἱ] 
ἘΓ ΟὨΪΥ͂ (ΠΟΥ ἀο ποῖ ρυϊ {μοὶ ον μαμὰ ἴο ἰΐ, 
ΔΙΙΠουρἢ ΠΟΥ͂ Τηδῆδρο ἰὼ ἀο ἰξ (του οἰμοθτα.--- 
ΒΤΑΒΚΕ: Α ἴσο ΟΠ γί βιίδη τουδὶ αἰθὸ ὃ ἃ 
βο] ἀΐοσ, δὰ ἔρμη 6 1,ογα 8 Ραι1168 (2 Τίπι. 11. δ, 
ἦν. 7). ον ον. 18. Α ρίουβ τοδῃ 18 Ἔύθῃ ἰῃ ῬΓσῸβ 
ΤΙ ΒυμΉ0]6 οὗ Βοδσγί.---ΒΕΒΙ,. ΒΙΒ1Ε: ΤῊ ἢυ- 
ΤΩΣ γ οὗ θανίἃ πλδὺ ἰθδοῖ υ8 πυςῆ. Ηδ πον 
Ἧ6]1 (Βαΐ Π6 γὰβ ἴἰο θ6 Κίηρ, δηὰ ἐμαὶ αοὰ δὰ 
οδιβοα Ηἷπὶ ἴο θ6 δηοϊηϊθα ἰμοχζοίο; γεῖ ἢ ΠΘΥΘΓ 
ΒΡΟΚΘ οὗ βυοῖ 4 ἴδγοσ, Ὀὰΐ σβίμοσ ρσίνοβ 1ΐ ἴο 
θ6 υπαοταίοοδ ΒΟῊ αἰἰουὶΥ ποιΐηρ ἣθ ἴδ8, δπὰ 
ΒΟ που μὸ ἰπουρῃὶ ἰἰπιβοὶ ,-- ον. 720. 
ΒΟΗΤΙΕΕ: πο αοα ἄοοβ ποὶ χῖνθ 8 βοιῃθ- 
(ἰηρς π ]οἢ τὸ πᾶν ἀοπὶχοὰ, τὸ βου] 6 οθγ- 
ἰδἷῃ {μαὶ ΟἿΌΣ τ ῖϑ που] ποὶ παν Ὀθθῃ (ον 
ὯΒ, δῃηα Βῃου]ὰ Ὀ6 ποῖ 1688 οοσίδίῃ ὑπαὶ (ἀοὰ [88 
βοπιοίπἰηρς Ὀοιοσς ἰῇ βίοσθ [ὉΓ υ8.-- ον. 22. 
ΒΤΑΒΚΕ : ΟἿ ββου]ά ποὶ οὐ Ηὐτηβοὶ ἢ ΒΘ αϑοα ἰοτ ἐδ 6 
ὌΓΡΟΒΘ οὗὨ οδιυιβίηρ ΟἾΒΟΙΒ ἴο [8]].--- ον. 23, ΒΕΕῚ,. 
ΓΒΙῈ: Α {ΡΥ Βυχαθ]6 ΤΏ8 ὩΘΥΟΣ ΒΘΟΐκη Ἡ18 

ΟἾΤΏ ΠΟΠΟΙ, οὐ ἰμβουϑῇῃ Ορροσίπηϊ:οθ δῃουϊὰ 
ΟΟΟῸΣ ἴῃ ψὨϊοΐ ἢθ τῖρὩὶ πεῖ! δὺ 80. -- ΒΡ] 1οἱῖν 
δ ΡΥ ΖΗ ΐη688 Ραΐ 41} (86 ἀονίοοβ οἵ ονὶϊ βι- 
ΠΟΥ ἴο ββαδι!θ. αἀαμῃαὰ ἰδοβα ὙΠῸ δἰγαυβ ρῸ 
βίγαῖρες ἰοσψασα οἴρῃ οδίοῃ (μο86 γῆῸ πϑδηϊθὰ ἴὸ 
οδίοἢ [ἢ 6Π1.---Ἶ ον. 20. ΟΒΙΑΝΡΕΒ: Τῆθ κτοδίοσ 
ἰῃ) βίο δῃἃ γ᾽ θῦοΘ ΒΏΥ͂ ΟἿ6 (068 ἴ0 ἱπῃοοσρῃϊ 
ῬΘΟΡΙΘ, {πὸ ΤΏΟΤΘ πιυδί Β6 6 αἰγδϊὰ οἵ {ῃϑ. 
[ΠΈΝΕΥ : Οὔδοσνο ΠΟῪ Οοα Ὀτγουρμὶ ροοὰ ἴο 

θανἹὰ ουἱ οὗ 84} 8 ὑσο)θοίβ δρδὶ πβὶ ἢ1. 1. δι] 
βᾶνε Βὲπὶ ιἷ8 ἀδορ ίογ ἴ0 06 ἃ ΒΏδγδ (0 δἷπι, θυϊ 
{πδῇ τηδιτῖδρα πι866 ἢἷβ βιοοσράϊηρ 834}}] 1688 1ῃν]- 
ἀΐϊουΒ. 2. 564] ἱπουρμξ ὉΥῪ ρυϊηρς Βἷπὶ αἰ οια 
ἀδηροζουβ βοσυΐοθ ἴο ἤδνο Ὠἷπὶ ἰδίκθη ΟΠ, θυ [Πδὶ 
ΨΟΓΥ ΒΟΓΥΪΟΘ ἰπογοδϑοα ἢἷ8 ρορυϊΑΥ ν δηὰ ἴδ.0}}}- 
ἰαἰοα ἷδ οομλΐηρ ἰο ἔμ σσοσῃ. ΤΉ αοα πηδίκο8 
[6 τγδὶἢ οὗ τἤδῃ ἴὸ πημὰν Ηΐπα, δῃὰ βοσυϑὴ Ηἰδθ 
ἀοαΐμηβ οὗ Κ μάηθδ8 ἰο Η 8 ον ρθορ]ὸ Ὦγ ἱϊ.--- ΤἙ.] 

νεῖβ. 1-2. ΚΕ. Ὁ. Κβυμμάσηξβ. 732ε δι 
τλίολ Ταυϊά ρεγδοπαῖϊϊν σαϊποὰ (τοπὶ δὲδ ἐτίαρὴ 
ουεν Οοἰξαίλ πϑδ ζιά: ἃ ἸοΥἽ] αογχωϊδίἑοπ, ἃ. 
Ῥογίοῦδ λοποῦ, πὰ ἃ {πγοδίθηιης ἀἰδρίδαδιγο. 



248 ΤΗῈΕ ΕἸΒΗ͂Τ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΑΜΠΕΙῚ, 

[νεγ. 12. ΤΑΥ͂Θ. ΤΆΡοο ἰδβϑοθϑ ἴγοτα {}}18 
οδδρίογ: (1) Τα ον] οἵ οεπίθείηρς οὐν ἱπουση8 
δη ἃ Ρ]δὴβ θη ΓΟ οὐ οὐγβαῖνοθ ΤῊ8 γ͵δ8ὲ (ἢ 6 
τοοὶ οἵ 34} 8 ταΐβοσυ. (2) Τὴδ βογναηί οἵ αοά 
ΤΩΔΥ͂ ΟΧ ἴο Θῃσουῃίοῦ δανογδὶυ ἱπ 80 ΘΔΥΪΥ 
βίδρθ οἵ ᾿ἷ8 σάγθοσ. (3) ΤΠ νψ θθαῦ οοισβθ ἴῃ 
(ἴτω οἵ ἀδηρογ 18 ἰοὸ ἀο ἐἈ ΠΥ [ιἷ8 ἀἀ1}γ ἀυΐγ, 
δ ἰοᾶγα ΟἿΣ σΆ86 τὶ τ αοα .] 

Ομιδρ. χυἱἱ. ΤΙΡΊΕΙΠΟΥΤΙ ΤΡῚΣ στὰ Βυν- 
ἄδη, οἵ, Τεπιρίαζίοη α τοίοτυ : ( 6 ΡΙθδ- 
σΌΓΟ 68 (ἢ 6 ἰοιηρίδίίοη, (2) ἴῃ ἰδ Ὀυγάρῃ [168 
[86 ΡΟΨΟΥ ἰο ΟΥ̓ΘΤΌΟΙΏΘ. 

ο ἀκρθντα δοιι. 
οἱ )οδίουμ, 

( 

[Ψνετβ. 1-4. 7ομδίμδη, ἐλδ πιαπ 
(1) ἀθηθσοὺβ ἴῃ αὐπιϊγῖησ. (α 
ἐβουσὰ ἷδ. οὐστὶ τ ΠΣ ΑΓΥ ἔδηηθ 18 ΘΟ] Σρθθα. 
ἘΌΠΙΥ δρργϑοϊδιληρς [Π6 τηογὶϊ οὗ ἃ Ὡ6  δπὰ οὔ- 
θοῦτο ᾿δη, (ὁ) Αὐἀταϊτίης ποῖ ΟὨΪΥ͂ 8 ὈΥ1ϊδηὶ 
ἐχρίοἷϊ, αὶ τπλοάοδὶ, στϑοθία] δηὰ ἀδονουΐ ΜΟΓαΒβ 
(θανια᾽ 8 “9 ἱη,,᾽" σορ. χυϊ!. 87, 458-7, δηὰ 
ΠΡΟ ΕΣ (δαὶ ἢ6 ΔΒ ἃ ροοί οὗ γϑγϑ ἀρ 
(2) ἀφηοσουβ ἴῃ ργοροδὶπο ᾿εἱοπαβὴρ, τ ὮΟΓΘ ἢθ 
κεῖραι 80 ΠδίΠΓΔΠΥ ἤδνα ἰπάυϊχοθα ΘΔ] Ου ΒΥ (88 ἢ 5 
Ταίπεν ἀϊά). [να δἱ ἢγβί κἱρμῦ, βϑοϊκ᾽ ηρ ρεγπιδ- 
ποηΐ υπΐοη. (ΗΑΙΣ,: “Α νί|βα βοὰ] δίῃ ριογοὶ 
Ἔγ68, αῃὰ δίῃ αυϊο ΚΊΥ ἀϊδοογογοα (πὸ 11 ΚΘ μθ85 ὁ 
ἐιβο ἴῃ δηοίμοσυ. Ὁ Ὲ ἘΞ Χ Τηδὲ ἰσὰθ οοσγο- 
Βρομάρησο ἐπὶ νγγϑὰ ὈΟΐὰ ἴῃ ἐμοὶ (Δ1ἢ δηα σϑ]οσ, 
Βιδὶἢ Καὶ ὑμοῖν μθατίβ.) (8) ἀθμογοὺβ ἰῃ σίσέπο, 
ὙΠδὶ Ῥὰ8 ΠΟΐ ΟὨΪΥ͂ 8] }80]0 δῃαὰ βυϊδῦϊο ἴο ἢ18 
ἔπιο! 5 ῥγοβοηὶ παπίβ, θα ΒΟΏΟΓΒΌΪ6 88 Ὀοὶμρ 88- 

βοοίαιοά τὺ (ἢ ἰ τλ8617.---Ο ΘΟΕ Υ, βδουσι ἰῃ πιὰ» 
(81 ἀρργεοϊδίίοῃ δῃὰ πλυΐυδὶ Ὀθηθϊδ, 18 [ἢ 6 ἰκβεῖο 
οὗ βυοοὶ δηὰ ἰδίην ἐγομάφρ---δηὰ ἴῃ ρεπογαὶ, 
ἐξ ἴδ ομο οὗ {π6 πο] οδί ἰσαϊί οὗ ῃυπλδη οἰ Σβοίου, 
γε. 1-9. ον ᾿αδνιὰ καϊηθα ἃ (ιεπα δηὰ δὴ 

ἐπέπιῃ. (ΗλΑτ,,: “ αν ̓  ΥἹΟΙΟΥΣΥ ἰιδὰ 8. ἀουθ]α 
ἴϑαδθ, Φοπδιίμδη ἴον δῃηὰ 884} 8 θῆνυ, τδῖοι 
Οοά βο τιϊχϑὰ ἐμδὶ 6 ὁ γῶἱϑ ἃ ΓΕΙΏΘΑΥ οἵ ἰδΒὺ 
οὔ ον.) 

γεσα ὅ-80. Πάν 8 ως (1) Αμὰ ἰδ 
ΤΊ] οὗ δυάάθῃ ργοβροσιίγ. ΤῊ βμθρβογάσσουια 
ΟὨΟΓΘ πὶ} (6 ἔγιθπἀδΐρ οὗ ἔΠ)6 ῥχίμοβ, [δ 

ΡΙδυάϊι οὗ π6 τυ 146, τα}} 18 τ με ἀὐκεμς [86 
γοθρϑοῖ οὗ πέχοόνα ὁ (δ τογαδὶ το γπεῦνὶ ̓ 6 ὕε- 
νοὰ πίβοϊν δῃὰ ῥγὸβ 811 τὴ6 πιοζο. 

δ} (ΗἔἙνδυ: “Τβοβθο ἐμαὶ οἱϊτυῦ ἵδϑι μδνθ ῃϑϑὰ οἵ 
βοοά Ποβαβ δηὰ Βοδγίβ." Ηκτ,: “ ΗομποΣ 
Βῃοῦη ἰῃ6 τηδη. ἢ ἢ  Κ Ηθ ἰδ ουὔἱ οἵ {86 ἀδηρεῦ 
οὗ [Ὁ}1γ, πῇουι 8 Βροθυ δαἀνδηοοιηθηὶ Ἰοανθὶὴ 
γγ͵86." ΟΟμρ. Φοβερὰ δηὰ ).6η16].) (2) Απιϊὰ 
{86 ρῥἱοία οὗ Ἰοδίουθ σχὶνδὶβ---ὅδ], (ἢ 6 ΘΟΟ ΓΤ 6Γ8--- 
θυΐ 6 ἀνοὶὰβ {86 ᾿δνϑιΐῃ οἵ δηὰ [0118 6 
ὉΠΠΕΙΠΕ οὗ Ὠνροοσῖθυ. (8) Ατοϊὰ ργογοοδίίοπβ 
ἰο γαίῃ, ΟΥ̓ Ργοιὶθοθ Ὀγόκοη (νος. 19), δηὰ ἔγθαῖ 
ἀριδηᾶβ (25). Το ὈΓ118ηϊ γουηρ δγσῖοσ δηὰ 
ἐβραν 88 ΡῬιυάοηΐ δ8ὲ 8. βαρ εἰβίββδῃδη---ἴου ἐλδ 

ῳωαϑ υἱέλ λῖπι (γογα. 12, 14, 28). 
᾿ γεν. 17. ΤῊ βασ Κὶηρ Βαπα δηά [δ βομαπιίην, 
Θετί, 
λώρ 28-9. Οτοπίης ῬΓΟΒΡΟΣΙΥ, ζτοπίπα μιδίο, 

ΤΗΙΕῸ ΞΕΟΤΙΟΝ. 
ὄρϑῃ ϑοδάϊν Ῥοσβοουϊίου οὗ αν! ὉΥ ὅδ], δᾶ Ῥαν!ἄ᾽ 5 ΕΠΘμὲ ὕσοσι ἔβα]. 

ΟΗΑΡΊΕΒΒ ΧΙΧΣ. .-- ΧΧΤΥΚῚΤΊΙ. 

Ι. ϑοπαίδλανι Ῥγουεε δῖε το βλὶρ 7ζ0ν Παυϊὰ ἵπ ϑαιῦε 
᾿ β ἡδϑμρνν δ ἰεϑξάρῃ 

αἰϊοπιρίδ ὁπ. ᾿λαυϊα 8 ἰζ6. θαυὶα ες ἤγεί βίο 
αἰξεπερίδ, απὰ δὲδ ἐδοαρε ὃν ἈΑΙϊολαΐε λεῖρ 

ΟΗΑΡΤΕΒ ΧΙ͂Χ. 1--24. 

1. ΑΝ Κι] βρδῖο ἰο ΨΦουδίμδη ἷβ βοῃ, δῃὰ ἴἰο 411] δῖ βοσυδῃίβ ἐμαὶ (μ 6 Ὺ ββου]ὰ 
2 ΚΙ] [δϑουὺΐ ΚΙ] 0 Πάν. Βυὶ Φοπεαίμβη, β80}  βοῃ, ἀϑ᾽ ἐσ ῃὐ θα τωυοῖ ἴῃ Ταυ]ά. 

ἈΑπά Μοπαίμδῃ ἰο]ὰ Τ)ανὶα, ϑαγίηρ, βδι}, ΤΥ ΤἈΙΒογ, βθοκοί ἰο Κ|1] [8μ66; πον, 
ἱβογθίοσθ, 1 ὈΥΑΥ (Β06 [δὰ πο] ἰδκο μοοὰ ἰο ἐμ γβ61} [ἐπδ. 1 ῬΥΑῪ [866] ὑπ] (δ 
ΤΑ ΓΏΪΠρ' [[0- ΠἸΟΥΤΟῪ ταογηΐηρ,,7 οπι. ἈΠῚ1] {86], πὰ Δ 1.6 ἴῃ 8 βοοζγοὶ ρΐδοβ, δῃὰ μἰάθ 

8 {ὰγ86}} Αὐὰ 1 ψΜ|}] ρὸ ουὖ δηὰ δἰαπὰ Ὀοβίἀθ τὰν ΤΑΒῸΡ ἴῃ (80 θὰ σψβθγο ἰδοὺ 
τί, δῃὰ 1 ν1}} οοπησουπο [Βρ68Κ] τῖϊὰ [[0] ΤΩΥ̓ ΤΊ ΠοΣ οὗ ἴπθ0; δῃὰ πῆδὶ 1 βοὸ [1 

ΤΕΈΧΤΌΑΙ, ΑΝῸ ΟΘΟΕΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ,. 

1 [γδγ. 1. ΤῊΙΪΘ [8 ἐπ Πἰέϑραὶ τοηοσίης οἵ [ἢ6 ΗΘΌ., δπὰ δὸ ἐῆθ δποίοης ΥΒΒ., γρργμολῳ ἐν ας ἩὮΙΟΝ ΤΏΔΚΟΘ 
6" (ϑαυ 4“ {6 0" ἐπ δβυδ)θοί οὐ 8 Εἰ Πἶς (60 ἙΏΡ. Α. Ν.), δῃὰ Ατϑδῦ., τψἢΐο ΘΟΓΓΘΟΙΙ Τηδῖσοδ " Ὁ) τῆο δυὺ 

ΤῊΘ σοπίοχἑ Βῆον ἰΠδὲ ποίίπον ἴοὸ Φοπδίῃηδῃ ποτ ἰο {Π 9 δοσυαηίδ οἵ βδ} ντῶδ οἴσσμο κίνγϑη ἴο βίαν αν ὰ.--- Τὰ. 

8 [ὕον. 2. υο 8}}} : “ ἰἢ (Π6 τηογοΐηρ." βαρέ, αὔριον πρωΐ, ἩΒ οἷ ΤὨΘΩ ΝΒ ΒΔΥ68 ἰδ 9 τομάθσίημ οἵ Η6Ὁ. ἽΠπὉ; 

σαὶ Ὑ733, 26 ὝΘΙΙΗ. μοίῃίδ ουϊ, ἰπο]αάθ8 ἐμ ποίίοῃ “ Θασὶγ ἰῃ ἐῆθ τηοτῃίηᾳ."-- 1] 

αϑὰθ 
φοοχοί (ἀραίηοί Ἧ 611}..}.-- κ.} 

8 {5} 4. Βορῦ. γούϑγβϑϑβ [ἢ ογάοσ βηῃὰ γσοδάβδ: "“" ͵46 ἔγ56}7 δια γοτηδίη ἴῃ δοοζοὶ," δδ {7 ἐΠ96 δΙσιδα 
Θ ΠΡ ἴῃ δϑοτοῖ; Ὀυἐ ἐο Ὠἰάΐηρ ΟΥ̓ δὲ δῷ. τὸ} Ὀ6 τορδσγάϑὰ δὲ 6 ὀοῃβθῃῦθῃοοῦ οὗ αἀνγο της ἰἢ 

8 

τοῦδὶ ῥζθ- 



ΟΒΑΡ. ΧΙΣ. 1-24. “949 

4 ν1}}} β66 ψιβδὶ ὧδ δαψ8] ὑδαῖ [84]  [οηι. 1] ψ|}]. (611 τ2ο06. Απὰα Ψοπδίβδῃ βρακθ 
οοὐ οἵ Αγ] ἀπο ξ8ι} 18 ἔΆ ΠΟ, δηα βαϊ ἃ ὑπίο ἢΐπι, 1,6ὑ ποΐ (μ6 Κίηρ᾽ βίῃ δρϑίποι 
ἔμ βεσυϑηΐ, δρϑίποιὶ [αν ; Ὀθοδυβο [[00] δ6 δΒδίῃ ποῖ βἰπηθα δρδαίηδί ἴμ66, δῃά 

δ Ὀδοδυβα [οη|. 186] 5 τΟΡΚΒ πᾶν Ὀθθὴ ἴ0 {ῃθο. ΑΓ ὙΘΙΥ͂ βορὰ, ΕῸν [Ἀπα] 
Βο ἀϊά ρυΐ 8 11{8 'π ἷβ Βδῃά, δῃὰ 816 ἴ86 ῬΒΙ]]θεΐπθ, δηθὰ ἴ86 Τογὰ [96 Βονδ] 
του ρῦ 8 ζτοδί Βα] γί ]0 0 [ῸΓ 811 [βγβϑὲ] ; ἰΒοὺ βανοδϑὺ 1Ὁ δπὰ αἰάβί γο)οῖθθ; ψθΒοσο- 
ἴογο, ἴθ, ψ}11} ἰδοὺ δἷῃ ραὶηθί ἱηποοθηΐ Ὀ]οοά, ἰο βἰδὺ αν πὶϊΐμουῦ 8. οδυβοὺ 

6 Απὰ βΚβδυ] μβοαυκοηϑα ὑπῖο (86 νοΐοθ οἵἨ Φοπδίβϑῃη, δὰ ὅδ! ϑναᾶσγο, ΑΒ ἐμο 1οσὰ 
Ἰ [Φοβοναβ] Πἵνϑίμ, Βθ 888}} ποῦ θθ β]απ.δ Απὰ Ψομπαδίβμδη οδ]]ϑὰ Πανίά, δῃὰ Ψοῃδ- 

(8δῃ ββονθα εἶτ 41} (8680 [Εΐηρθ. Απαὰ Φοηδίδδῃ Ὀσουρμί Πανὶ ἴο δι], απὰ ἢ6 
ΥγᾺ8 ἴῃ δ ῬΓΌΒΘΠΟΘ 88 1η {1168 ρᾶϑί. 

8 Απά ίμοσθ 88 ΜΑΙ δρδίη, δῃηὰ Ὀανία ψϑηΐ οὐδ᾽ δηα Τουρὰΐ τ ἢ {86 ῬᾺΪ] βεΐπμ68, 
9 διὰ εβἷονν ὑμθῖι Μ 10} 8 τοδί βἰδυρ μύρου, δῃα πον 864 ἔγοιῃ δῖ. Απὰ [86 [88] ον] 
Βρί γι ἔγοια 16 Τωοτὰ [οῃονδ}7] γ)188 ὑροὴ Δ] ; 88 ἢ βαῦ [πὰ 6 γ1ὰ8 βι {10} ἴῃ 
Β15 Βοιδ86, ΜΠ [8η4}} Ηἷ8 δ νθ]1η [{π8. 88] ἴῃ ἷβ μΒαπᾶ, δῃὰ Πανὶ ρ]αγβὰ [τ|ὃ8 

10 ΡΙδ Ις] ὙἹἢ Β1Β Ββδηα. Απά ὅδ] βουρὺ ἴο βιηϊΐο αν] ουθὴ [οπι. 6ΘΥ 6} ἴ0 186 
γ78}} στὰ {86 άγ6 } 1, Ὀὰϊ 6 δ] ἱρροὰ ἀνσὰν [ροὐ δΥΔΥ] ουδ οὗἨ 8860} Β ργεϑθποθ, δπὰ 
ἢΘ δπιοίβ [86 )ανϑὶΐῃ ἰπίο [89 ν84}}1. Αμπὰ 1ανίὰ θα, δῃὰ δβοαρεὰ {μὲ πἰρμι5 

11 βαυϊ αδἷβο [Δπὰ 81:1} βοῃὺ τθββθηρριβ ἃπίο Πάν Β πουδο ἰο δίῃ μα, δῃαῦ ἴο 
814 Υ Εἶτα ἴῃ [Π6 Ἰροσῃΐηρ ; δηα ΜΊομαΙ, αν 8 ψ]ΐο, [ο] ἃ ἴηι, βαυίηρ, [{ (μου βᾶνθ 

12 ποῦ {ΔγΥ [16 ἐο-πὶρμῖ, ὑθ-ἸΔΟΥΓΟΥ ἴδοι βμι8}} Ὀ6 βἰδίὶῃ. ὅο [4.π4] Μίοβαδὶ ἰοὲ θανὶὰ 
18 ἀονψῃ [πτουρὰ 8 [16] σίμαον, δα ἢ6 νοΐ δηὰ θοὰ δηὰ εβοαρθὰ. Αμπὰ Μίομαὶ) 

ἰοοῖς 8 ἱπιδρθ [1Π6 ἰογαρἑτ],19 ἀπ ἰδ]ὰ ἰΐ ᾿ῃ (Π6 Ὀ6ά, δῃηὰ ρμΡυΐ 8 ΡΙΠΠον [86 αυ]}}] 
οὗ ροαίθϑ᾽ μιδὶν [ῸΓ 18 Ὀο]δίον [δἱ 118 μ684},} δῃηὰ οονογϑα Ὁ ψΊ ἢ 8 οἱοίῃ [086 οΟγοῦ- 

11 1οε]. Απάὰ σψβθὴ ὅῬδῃ} βοπῦ ππθββθηροῖβ 0 {δκὸ αν α, β}6᾽}5 β814, Ηθ ἰβ κοῖς. 
15 Απά ἔδυ] βοῃὺ (86 πη θββθΏρ 8 ασαΐπ [ὁηϊ. αρδὶη] (0 8006 Παυ]ὰ, βαγίηρ, Βυγίηρ Ηἷπὶ 
16 υρ ἴο τὰ ἴῃ τ} Ὀοα, ὑδαι ἢ ΏΔΥ 8ΙΑΥ͂ ἢἷπι. ΑΠπαὰ ΨΏΘῺ ὑδ6 ΤΩΘΒΒΘΏρΡΘΙΒ ἭΘΓΘ ΘΟΙῚΘ 

ἴῃ [Απὰ [80 ΤΘΕΒΟΏΡΌΓΒ ΟΒ116 ἴῃ 8η67 ὑθ8ο]ά, ἐλδγδ τυαϑ Δῃ ἰτηδροὶξ Ἰη [6 Ὀ6ἀ, πιὰ 
ἃ ΡΊΠ]οὐν οὗ ροδίβ᾽ Βαὶν ἔοσ 18 Ὀο]βίοσ [Ὀ6}ι018 (86 ἰθγδρβῖμ ἴῃ (μ9 θ6ἃ δπὰ (86 υὶὶώ 

17 οὗἉ ροαῖθ᾽ ΒΔ}γν δἱ 118 βο84 5]. ἀπά δ! βαϊὰ υπίο ΜΊομδ), ΥᾺΥ μιδβϑὺ ἐμοὺ ἀθοοινϑά 
Τὴ6 80, δηὰ βοηΐ ΔΎΘΥ ΙῃΪΠ6 ΘΩΘΙΩΥ͂, ὑμαὺ ἣθ 18 οδοδροα ῦ Απὰ ΜΊομΑ] δηβινοσοὰ 
[εδ]ὰ 10] ὅδ], Ηϑ βαϊἀ υπΐο τηϑ, 1μοἷ τὴ ρο,}5 ΨΥ βιου]ὰ 1 Κὶ}} {λθ6 

18 Απὰ ανία θα δῃηὰ οβοδρθὰ δῃὰ οϑῆιθ ἴο ὅδιιιβὶ ἴο ἰδηιδε, δῃὰ (014 Ηἷτα 81] 

« ΕΥΡΕ δ. ΒΡΡΕ “ 4}1 Ιατδοῖὶ βδὴν δῃ ἃ γοϊοίοϑά," οἴμοι ΥΒ8, δο ΗϑὉ. [ὑ ἰθ Ὦθτθ τόσο διδίης δηὰ ροϊεο ἱὰ 208» 
ἐδδὴ ἴο τοίου ἰὸ "8 οσῇ ἱκῃον θάμο οὗ τας ΤΕ ς - 

διΨοτ. 6. Βορί,, Βγτ. δῃὰ δοῖὴθ ΜΒ8, δυο ΟἿἱ.: “"δῇὯδ]}} ηοὶ ἀ[6."--ΤἈ.] 
4«Γγνοσ. 8. Βορί. κατίσχνσε, οΟἰὐποΓ δῷ ὀχ ριαπδιίοι (ΒΟ ΘΌΒΠΟΣ), ΟΡ [ΔΟΥ τοδὰ ΤᾺΝ (Ὑ79}1..}; [86 ΗΘΌ. ἰπ ἴο Ὁθ 

τηρἰῃαϊηθά.---Β. 
Τ[Νογ. 9. [ἢ μι αἰνῖηο παηθ ἐμῃο ΗΒ. γασν. ΤΉΘ γα. ΜΒ. 828 θεοῦ, Αἴοχ. 88 κνρίον,͵ ἰοχὺ ἰῃ βιΐοσ δηά 

ΠΟΙ 168 Ροϊν κι. (σ ἰ οἢ ἰ5 δὴ Θϑοϊθοίίο ἰδχὺ) ΠΙ͂ΝΕ ἐξ, 88 ἀ068 Ασδῦ.; ἴῃ 9 ΟΘΣΒ δ Ηθὺ. Τδαὶ ΠΡ ἰθ νὶ ποσί 19 

σὲ. 8 ποὲ ἀϑαΐδβίγο 1 ἌΚΟΣ οὔ ΤΌΝ, ἴον απἡ οΥἱϊ ερίγιὺ σου]ὰ δ ἯΘ]1] σοΐὴθ ἴσοϊῃ Φϑῃουδὴ 88 ἔγοπι ΕἸΟΒ πα (ἐ. 6. 
“Ὁ; 

(δο ἀοίεγ), δῇ ἃ πιδν 88 Ὑ76}} Ὀ6 οδ θὰ “6 βρίγὶὺ οὔ σϑθονδῃ." ἘἸΘΘΎμΘγ9 (9 ΗΘΌ. ὨΔ5. “ ὈΜῸ ; Ὁὰὺὲ Ιἰ ἰφ δὲ Ἰοδϑδὲ 

δᾺ ὉτοῦθὈΪ6 ἔπδὲ [Ὧ9 Ναί, πουϊα δύκα, ἐὴο ἑοχὲ ἴο ΒΟοΌΣΘ ΠΕ Του ὗν δ ὑπαὶ ἰη6 Μϑδοσίο σουἹὰ ΟΠΔΏμβΟ ΤῸΣ ὯΟ 
ΣΟΘΒΟΏ δὲ 1}. 69 ἢοΐθ οὐ χτυί. 14.--π.:} 

δ[νογ. 10. Οη ἰδ 8 τοδαΐῃρς βθ6 Εσαάπιϑηη [ἢ ἴῃ Εἰχροβίςοη.- -Τα. 
9 [γογ. 11. ὙΠ] δύ δοι ((ο]]ονίης 5θρέ.) οὈθοῖθ ἰοὸ ἔπ 6 “δηᾶὰ " οὐ ἴδθ στουηὰ ἐπα ὑπὸ ὕψο δοιίίουϑ (οὔ ψδίοῃ- 

ἴῃς δηὰ Κὶ ἢ κ) ατὸ ποῖ πόσο σο-ογαϊοδἰθά, ἐπο ΚΠ Πρ οὐ Ὀοΐπς ϑηὐγαδβιθα ἰο {π6 ψϑίοοσβ. ΤῆηΪβ 18 Ῥϑύ ΡΒ 88 
ὈΠΏΘΟΘΑΒΩΣΥ Γοβηοιηθηί, τοῦ. 14 Ὀθίης ρΡΟκΘΙΟΪΥ ἃ γορϑυ ἴοι οὗ {πὲ8 δἰδίοσηθῃς, μοὺ ὨΘΟΘΒΒΑΓΙΥ ἃ ϑοηάϊηρ οὗ δααϊ- 
Τ]ο.Δ) τηοδϑοηβογε. Υοὶ, δδ 8δῃ] ζο τα: ἴῃ τοῦ. 14. ΔΡΡΑΓΘΏΝΥ ἰο ἰδἶκο, ποὺ ἰοὸ κκἰ}} αν ά, ὑπὸ γϑίθεθηοο οὗ ἐἰῆθ Κἰ 1 
Βοτο ἴο 880} δῃὰ ἔδιο οἵωΐβϑίοῃ οὗ ὑπο Ὁ (ὙΠΟ ΤΑΥ͂ πανα ὈΘΘῺ τορθαθα ἤγοι [ἢ6 ργϑοϑαϊΐῃρ ποσὰ) κὶνθ α καὶ 

6 [νογ. 13. “ Τογδρῃΐτλ 5 8 οἷα. πογὰ, Ὀπὲ [5 ἤθ τ ὑδοὰ ἐπ ἔθ ΗφΌ. δὲ ίῃᾳ.-- ΤῈ.) 

ἱ Γγοτ. 18. ΤῊ Επρ. Α, Ψ. τϑηάθγβ “ Ῥοϊδίθυ " ἰὸ ϑο τρδρόπα ἴο [16 δῦουϑ ΤΕΠΘΘΠΗΚ Ρ]]ον." ΤὴῸ ΗΘὉ. 
ΤΏΘΘΕ 5 δΙΩΡΙΥ “ αἱ ἰἴ6 Ὠϑδὰ ;} (η0 οχδοῖ 086 ὙΠίοη ΜίοἤΙ τηδά6 οὗ 8:6 40}}} 5 μοὶ οἰθδγ.--- ἱπ,} 

ἘἙ [ΥοΣ. 14. ΤΊ6 βορὲ, ὯΔ8 “(ΠΟΥ Βαί ἃ," ἐπὶ ἰδ, {ῃ 8 ρϑορὶϑ οὗ {π6 Βοιδθ, ἔπ βουυδηΐβ, βρϑαϊζίηρ τὶς (ἢ 6 τηϑϑ- 
ΒΟΏΘΟΙΕ δὲ (ἢ ἄοου. Βυὶ {πο Ησῦ. ἰοχέ ἰδ ῬοΟΓίθουΥ ὩΔΙΏΓΑΙ: ΘἰὮΘΓ ἰδ τϑθϑπδ Μίομαὶ βοηῦ πόζα, (δὲ ἰβ, βαϊὰ 
[ὨγοῦΌρἢ Ὧδὴ μογυδηΐδβ, οἵ, 17 8ῆὴ6 ἈοΥΒΘΙ δροῖζο νχἱ ἢ (ἢ 9 πη ΒΘΘΏΡΘΓΒ, Βὴ9 χϑρογίϑα Ὀδνία βἰοὶς ἐο σαὶῃ ἤτηθ, πανίης 
ΤΑΘΘΕ ἘἰΤ6 ὉΓΘ εἐδο θα ἰο ἀθοοῖγθ ΘΓ ΟΤ βουυδηΐδβ (ὙΠ 086 Βάο! τιν δῇ την ἀου 1) ΟΥ̓ 8.841}} Β ΤΏΘΒΒΘΏ ΚΟΤΕ 
ἴῃ σδδο (ΠΥ βῃου!ά κο ἴο Ἰοοῖς ίος Πανίά.-- ηθ νυ]. Π848 [᾽ὴ6 πάθη 9 γέδροηδωπι 68ῖ.---Τπ.} 

Ἰ [νὸγ. 16. Ὁ δ᾽, ἰογαρῃηΐϊμη. Οπα]ά., ϑντ., ΑὙδΌ., Ὑυὶκ. ΤΌΠΟΣ “Ἰπηαρο.᾽" δορὲ. 68 κενοτάφια, “ σϑῃηοίαρἢΒ, 
ΦΙΏΡΕΥ ἰοπηῦα," α σοπίοιηρίαοιδ ἀοϑί χηδίίοη οὗὨ ἘΠ6 υϑηΐῦ οὗ {Π9 Ἰσοιθί σῷ Ε γδ8 μορφύμαια ΟΥ προτομαί, ἴῃ ἰδιίοΣ 
(θα ίης “ Πα Γ ὄρχυτγοθ᾽") Ὀοίης ἱπιροτίθηϊ δα Ὀδαγίπρ οἢ {6 ἥοττῃ οὗ [9 ᾿θγΑΡ ἢ 11.--- ΤᾺ.} 

Ἡ [γογ. 16. "ΝΘ, ἴτοτα ΟὐὲῪ οὐ ΠΟῪ ὉΥ (πὸ Ἰοσαὶ ργϑίοστωδιυθ Ὁ. ΤῊΘ γῥἷυ. νου Ἱὰ ὍΘ ῬΓΟΡΘΙΙΥ͂ 

ΠΛ )ΑὝΘ (666 76. χαϊ, 18) κϑ ἵτοτα ΠΩ ΣΎ. Οοπιρ. Ἐν. θν. ὃ 160 ὃ, ΕἸυταί᾽8 Οοποογάδῃοϑ 6. υ.-- ΤᾺ}. 
ἸΦ ΠὟΟσ. 11. Οσ: “ϑοῃὰ 29 δα." Το τοὺ ἰφ ἴϑσω. [ἢ ἸΏϑΩυ ΜΒ8. δὰ Ἐ4ὰ.-- Τὰ. 
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ἰμδὲ δι βαὰ ἄοῃο ἰο πηι. Απᾶ Βα διὰ ββδιγυδὶ τοηΐ δηἃ ἀποὶὶ ἴῃ Ναϊοιῃ." 
19, 20 Αμπὰ ἱἰΐ γγδβ ἰο]α ὅδ}, βαγίῃρ, Βοβοϊὰ θανιὰ ἰβ δ Νδίοιῃ! ἰῃ Εδιηδι, Απά 

5'48}] βοῃΐ τιθββΘΏ ΡῈ ΓΒ (0 ἰ8 Κ6 
ϑαμη Ρτορμοσγίαξ, 
Ὀἰσὶῦ οὗ 

ἉΥὰ ; δηα ΜΈΘΩ ΠΟΥ 86} (Π6 ΘΟ ρΡΔΕΥ"ἷ οὗὨ {δ ῥτο- 
8.Πα δά 6) βἰδηηρ αϑ Δρροϊηὐθα [88 Ἰοδθῦ] ονοῦ [8 6}, 180 

υἀ ν88 [0816] ὉΡΟΙ (6 ΤηΘΒΘΘΏΡΘΙΒ οὗ βίδα], δηὰ ὙΠ6Υ 8150 ργορβμοαῖθα, 
21 Απὰ ψβθῃ [οηι. ψἢ6}] 10 88 (018 βδυϊ, [ὑ)8. Δ} ἢ6 βοηδ οἰ βοὺῦ σωθεϑθηροσγα, δα 

[ΠΟΥ͂ [π8. 8|80] ῥσοριββδίϑα 1|κουσῖβ [οπὲ. {|| πο 7186]. Απαὰ Δ] βϑηΐ τὰ 
22 αρϑὶη ἴμ0 ᾿ῃϊγὰ 6, δπα {Π6 Ὺ ργορμοϑῖθα 4180 [8|8Ὸ 

ψοηΐ ἢ 8]80 [86 αἶβο σοι] ἰο Βδιδῖ, 8ηα οδπι6 ἴο 8 
Απὰ ἢ6 βεϊἰκϑα δῃηὰ βαϊ ἃ, ΘΓ δῖὸ ϑδιιυοΐ δὰ Ὀδανα) Απάὰ ἰδὲ ἴθ 1ῃ β'ϑοδυ.} 

Τ8 
ΤΟΡΙ68164]. ΤὭρη [Ἀ πὰ} 

ἐμεὶ τοδί Ὅ76}} [οἰβίθσῃ])} 

28 οῃ68 βεϊ, ΒεΠ 014, {μον Ὀ6 [816] δἱ Ναίοίῃ ἴῃ διθδῃ. Απᾶὰ μθ πρὶ {1 6. ἰὸ 
ΝδιοίΒ ἴῃ Εδιμδῇ ; δηᾶ 86 ϑρι σι οὗ αοα νὰ8 ΠΣ ὉΡΟΩ πὶ 8]80, δῆ μ6 σϑηΐ 

24 οη δηὰ ργορβοβδίϑὰ υπ0}} ἢ6 οδηι ἰο Ναιοίῃ ἴηὴ δια . Ἀπάδ} [ἴ2. [007 δΒ|1Ρ 
ΟΥ̓ Εἷβ οἰοίμθβ 880 [οηι. 8180] δῃὰ [π8. Β6 ἴ00] Ῥσορβοβϑίϑα Ὀθίοσε βϑιχθθὶ ἴῃ [ἰκὸ 
ΤΩΔΏΠΟΡ [0η3. ἴῃ [11 ΠΙΒΠΏ6Γ], δηα ἰδ ὺ ον πδἰκοα 4]] ἰμαῦ ἀΔΥ δῃὰ 81} ὑμαΐ πῖραι. 
ὙΒοχϑίοσο [ΒΥ ΒΔΥ, [8 35.4Δ}] α]80 διηοὴρ ἴΠ6 Ρχορμοί 

8 Κον. 18. 80 ἐπὸ Οο.!, Ὀπΐ [86 οἰ 15 Νονδίοι".- Τὰ.) 

ἯΙ ΝΟΣ. 30. 80 ὑπ ΓΆΔ ἰδικθ ορ.. 1μὰα. ἀθ Ὠίϑθα, ΠΟΤΘΥΟΣ, Γοίοσϑ ἰοὸ ἐῆο ἢ. ϑοσα ῥΙΙ).-τοτονουνε, 

ἩὮΘΠ6Θ ἢθ6 {ἢ η|κ5 ΟΣ ΟΣ ΓΔΔΥῚ ΤΘΔΏ τι 
ΟΣ 

18 [ὙῸΓ. 22. ΤΠ6 τογὰ ἰβ δῃβσίὩΓΟῦ8, 80 

πιαση πότ, ΟΥ, δέπαΐενι, Ἡρδ 
ΓΘΡΓΥΘΒΘΏϊΒ ΟἿΪΥ Τηλμίϑιγθον, ΒΠΡΟΠΌΓΗΕΥ (ΟΣ πη, 1... “Ἐύλ.), τ ἈΙΘῊ ἀοθ8 ποὺ βιυιῖ Π6ΓΘ.- 

80 ὮΓ ΒΌΡΡΟΓΙΒ (9 8θ 

γμηὶ ἀλελιριυβον Ἀ᾽ Ιη ΖΞ. (δ6 

Ρξ: “1ἢ 6 οἰδίθσῃ οὗ 1Π6 ἐῃπγοϑηίηρ-βοοῦ"" 
(76}1}.), 288. (18 δοῃβιγισίίοη ἰβ ἀπ π518); Ὀὰὶ ἐπ δῇ 11 5 οὶ ὉΠ Θ ΧΑΣΏΡΙΘα [8 ΒΟ ΤΏ ὈΥ̓͂ 2. 84π|. χἰϊ. μ᾿ 1 Είημκϑβ γἱΐ, 8. 

᾿, Δ, δηα ποι]ὰ Ὀ6 ποῖ ΠΏ ΑΓΠΓΑΙ ΠΟΙΟ ἰῃ 8 
ἵογοο οὗ ἃ ῬΓΟΡΘΥΡ πϑηθ. πο βαάϊκίοη οὗ 
αἰουβ Ὀδαβιι96 οὗ 8. Πα ΓΕ] 688.--ΤῊ.] 

Δ [νογ. 23. Βορί. 

ἘΧΈΕῈΟΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΙΤΙΟΑΙ 

- ἌΕΩ. 1-7. Ματάϊπρ οδὅ (Βστουρῃ Φοηδί δὴ 
τηραϊαιίοη οὗ ἱπ6 ἔγθι ὀρθὰ ουϊδσοδκ οὗ 8.80} 8 
ἀοδα]γ δησα λυ ἰοὸ Ὠανὶά. 

γεν. 1. 8580} δάνδῃοοϑθ 80 ἂσ ἰῃ ἷ8 ἀθδ]ν μαὶθ 
ἰοτασαβ ᾿δυα (Πδὲ ἢθ ἴζβ ΟΡΘΏΪΥ ἴο Π18 σου Γ- 
Ἐἴο ΓΒ ΟὐὗὁἨ 18 Ῥυτροθο ἰ0 1γ1}} ἢΐηω. Τπ6 “ΚΙΠῚῺσ᾽ 
ἙΏρ. Α. . 18 ντοηρ, 8666 ΤἸοχί. δηὰ αγϑμ.-- 
Β.] τοίοσβ ῃοΐ ἴο Φοῃδίῃδη δηα 8.84} 8 βασυδῃία, 

Ὀυΐ ἴο 84] ᾿ιἰπηβο] ἢ.---τ ον. 2. Φοηδίθδη βου 
Ηἷ8 ἐγ θη ἀβῃῖρ ἴον Πανὶ 1) ἴῃ ἰπίοσταϊης πἷπι οὗ 
5.40} 8 ἀδδῖψτιβ οὐ μἷβ 116, δῃη ἃ σουη50]} 1 ηρ πἰτὰ ἴο 
ΘΟΠΟΘΆΪ ὨΪ πιο! ἢ, δηα 2) ἰῃ ἰπίογοθαϊηρ ἔοσῦ ΠἾτὰ 
ψῊ 8 83,40}, δηα ἰσγίηρς ἰὼ ΣΤ ΔΎΔΥ 18 ΔΏΡΟΓ 
(νοσ. 8), ἴῃ πῆ οι ἢ6 ϑυοοθοθάϑ.---Ἴὴ ἰΠ8 δἰϊοιηρὺ- 
ἢ ἰο τοδίοσθ ἔγίθη] τοϊδίϊουβ Ὀδοίνγθθηῃ ἢ ΐδ 
ἴδιος δῃὰ Ῥανί ἃ, Φομδίμδη δἷπὶ νγᾶβ ἰο Κϑθρ 
Ῥανὰ δὲ οουχί ἔον (8 τγϑ] λγο οὐὕἁ 18 (δῖ ποῦ δηΐή 
86 Ῥϑορὶβ, θθοϑῦδϑθ ᾿θ Βα ἰηὴ Πανὶ ἃ βρθοΐδ!]ῦ 
Ἄοδόθθη 1ηβίσιπιοηΐ οὗ ἰπ6 Τ,οτὰ ἔοσ (86 πμοϊΐδγο οὗ 
Ἰδγδοὶ, δ ἢΘ ἜΧΡΓΟΒΘΙΥ ἀθοίασοβ ἴῃ γοσ. 4. (3 
πὶ 3. 48 ἴῃ Ῥβ. ᾿Ἰχχχυΐ, 8; Ὀσαϊ. νΥἱ. 7: “ἴο 
ΒΡΘΑΪς οομοοσζηΐηρ οη6.) Ἐπ. ἢ 217, 2.)-- αν 
8 ἰο ἰά6 ἐπ ἐλε Ποία, 88 πὸ ἱπίδγ ἔγοταη οι δη 8 
ΒΑΡ (μδὺ 6 ὙἩΠὲ βρϑδῖκ σι} 8. ἔδίμδσ ἴω ἴῃ 6 
βι6] ἃ τόσο ανϊὰ ἰβ. ΤῊ ρίδοθ ἀφεϊρτιδιθὰ Ὀγ 
οηδίμδη Μβ ροσβαρα ὁπ6 ἴο π ΐο ἢ 380] υὑβοὰ 
οἴδη ἰο ζῶο, οὗ ἩΠΘΓΘ ἢ τἨχ88 δοοιιίοπιοα ἰοὸ Βοϊ]ὰ 
οΟμ ἤθη 114] δηὰ ργίναίὶθ οοηνογβδίϊοηθ ΤῸ 
ὡ τπεὶ " ἴων Τοχί. ἘΣ ϑύλν ΠΡΡρο ἯΟ6 πικυσὶ 
ΒΌΡΡΙΥ δαν δ᾽) ΟΥ γ᾽) (γυϊρᾳ.: δὲ φιιοάσιμν- 

υἱάογο ἐἰδὲ πυπέίαδο [οο Ἐπα. Α. .}]). Αγσαϊηδὲ 
Ὑγοιίοβ ἰγδηβίδιΐοῃ : “ δαὶ ἴ 18,» ΤὨρηΐυβ 

ΕΒ ἵγ γροδ {πὶ 7 οηδίμδη δἰγοδαν Κηο δὲ 
ποθὴ δὰ ἰὴ τηϊηα, Αγραδϊηδὶ Τἠηθηΐϊιδ᾽ νἱον 

ἐπδῖ Πανὶ ὰ τγδβ ἰὸ ἰ46 Ὡθδν 3'δὺ] ἴῃ Ἴγά δῦ ἴο θᾶ 
ὙΠ: Πὸ βαϊὰ 16 (89 ἴδοι ἐμαὶ Φοῃδίμδη ἰπιθοὶῆ 

αἰτία οὗ ἃ το! } Κη οἰδβίθγτ, ΠΟΘ 3 ταϊμκηὶ 
Ῥύ δἱ Ὀθμίηίηᾳ Οὗ ΥΟσ. 22: “δηὰ 8841. Ὀθοθτλθ ΥὙΘΥΥ ΘΏΚΤΥ," 8. Βυφρί- 

Σεφί, ΑΣ. Βαιδὴ. Το ΗϑθΌ. ἰδ ὑο Ὀ6 ργοίοττοα,--- ΤῈ. 

ἴοϑ᾽ ἤδγο ἐῃ8 

ΒΆΥΒ ἰο Πεανίὰ: “1 κ|11 [611 ἰΠ 66. ἘΔΙΠΟΥ τὸ 
τοῦδί ΒΌ ΡῬοΟβο 1} Κι Οἱ] ἐμαὶ Φοπαίμδη τχδάο [18 
ΔΙΤΔΏροΙ ἢ ἰῃ ΟΓΘΥ ἱπδὶ μ6 τϊρῆς ἰ6}} Ὠανϊὰ 
106 τεβα]Ὲ οὗἩ {μα οοῃμνοσβδίίοη ἱπιηγθά βίου, πι}- 
ουὗἱ ΒανΪΗρ ἰο ρῸ ΤᾺΣ ἔτομι ᾿ἷβ ἔίμοσ, δπα τῃ 08 
ΔΎΔΚΟΏ δΒυΒρίοιοη οὗ δὴ υῃαογβίδηϊηρ σι ἢ 
θαν]ά.---Ἴ οτα. 4, δ. Φοη δ 8} ϑἰδίοπγθηϊ ἰο βδι] 
8 {μγϑϑ-ο]ὰ: 1) μ6 ἐροτο φοοά οὗ Ὠανϊὰ, {Πδὲ ἴδ, 
ἢ ΒΡοΐεθ δ νόσδΌὶυ οἱ πἷπι, ροϊππρ ουὲ ᾿ἷβ 6Χ- 
οΒ]]οῶΐ χυδ 168 Δα 8 Βοσν ο658 ἴο 858} δηὰ (86 
πδίϊοῃ; 2) οὐ {86 ῥτγουπά οἵ (8 6 ἱπιρ!οτοά 
8,60] ποί ἴο βίῃ δρδϊηδί ἢἷ8β ϑεγυαπέ. ΤΠὶθ ἀεαὶρ- 
ῃδίϊοη οὗ αν] 88 ἢἷ8 δογναπὲ δοοοσὰβ πὶτῃ [ἢ6 
ἰογοροΐηρ τοίξγθηςοθ ἴο {Π6 ΦΕ σοῦ αν, 89 
84.1᾽8 ΤΆ Π1] βοσυδηὶ, δα ἀοπο: 8) ἰο [Πἷ8 ΒΘ 
Δἀ5 ἔσο γεαϑοηδ, 8 πεσαϊΐυε: “ἐξ ποῖ εἴηποά 
ασαϊηδί ἐδ ει," ᾿μμαἱ '5, ἢ6 88 ἄοῃϑ ποιιἱηρ ἴο (8}} 
ἴοσί ἢ ΠΥ νϑηρθβποῦ: δηά 8 ροϑίϊνε: “ ἠΐῇδ τοον- ἐξ 
αΤῈ Ὁεῦν υδο[μ ἰο (ἦε, (παι ἰΒ, ΤᾺΥ ΌΠπι ἀοΐπρ (66 
ἤδστη, ἢ6 ἤδίμ ἀοηθ (ἴ66 ΟὨΪΥ τοδὶ βοσυΐοθ ὉΥ 
ἢ18 ἀ66648.-- 6 τοϊδώοῃ οἵ νοσ. ὅ ἰο ἰδ ἰδίῖοσ 
᾿μρὰν δεν ΨΟΣ. 4 ἰδ (ἷ5, ἐμαὶ Φοπβδίῃδη, οομπυϊερ 
18 πηραϊαίΐοι, ἢογΘ σου β ἷθ Τί Ποῦ οἵ [89 

αἀεεὰ “Ἰὶς ἢ ἱβ δροοϊαϊ ἴο Ὀ6 ἰΆ Κοὴ ἰηΐο οοπαί ὁ γα- 
ἄοη, {Π6 8]αγίης οὗ 6 ῬὨΣ] δέ 6, δὰ Ποῖ ἢ6 
μιδὰ ὑπογοὶῃ νϑηϊατγθα ἰδ 1186 : “89 ρμυΐ μἷβ 119 
ἴῃ ἰδ μβαηα᾽  (χχυ]. 21; Τυάᾳ. χὶϊ. 2), τἱακοᾶ 
οἱβ 118 (ρϑύβαρβ δ] υΐης ὦ Πανὶ μβαηά, πϑίοα 
Βύσα τς ἰῃ6 8] 1ηρ δραϊηβὶ ἰῃὴ6 ρἰδηξ, οὐ 1Π|6 ΗΕἸΓΤΩΏοΒΘ 
δηὰ οογίδίηϊγ οὗὐ πΒΟἢ δ18 1Π{ὸ ἀορθῃάοὰ).--- 
 οπδίμδῃ ἐμ ργοοθθάβ ἰο μοϊηὶ οαΐ ΒΟΥ͂Ν βϑεσυΐοθ- 
8.016 ἰο 5.4} {8186 ἀοοά οὗ αν! ἃ πο: δᾶ 86 
Τιοτᾶ ττιουκμϊ ἃ βδιϑαὶ δαϊναιϊίοῃ ἴοσ 8]} 
Τατα 961; ἴβοῦ δαννϑακὶ ἰξϊ δᾶ ἄϊδαϊ τοζοὶοϑ. 
ΤῊΪΒ Γοι  ογ οὗἁὨ 8380} 8 ἰοὺ δἱ αν ὀχρίοἱὲ 
(ϑϑοη τὰ ἷ8 ΟΥ̓ 6Υ68) δὰ ἐΐβ ρυδηᾶ σχεϑβυ], 

4 [Το ΗΘΌ. (23) ΤΩΘΔῺ8Β ἐδθ "Ῥδὶσὰ ΟΣ ΠΟΙ ον οὗ [09 

Βαηα." δὲ ἰὴ ὈΓΟΡΘΣ ὉΪ869 ἴῃ ἩΔΪΘῊ ἐο ναξ δοῖῃ 
ἀΘΡΑΙΣ 1ὴ9 δ ᾿ς δι τοσορεοι δ, ποὺ ἐδ ̓μριοξιωηρεφδανη 
.- Τα. 
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(ΐβ τἰ νὰ Ῥχοδοηϊδιίοῃ οὗ {Ππ6 δἰἐυδίΐοη δὲ {πδὶ 
6 ἰδ 186 ρϑγομοϊορίοδὶ ΈΡΡΙΣ -δίοϑθ ἰο {86 
εἰ οὶ ὙΠΊΘΝ ἴ5 Ὁ ι ἰ ἴῶ 8840} 8 
οἰἰἰαάο ἰονψαγάθ αν ὰ ὈΥ Φοηδίμδη 8 ᾿σοβαὶηρ 
δὰ γοὶ πιοάεοδί δυρρ!ϊοδίίοη : ΟΝ ΕΥ͂ ε του 
ὶη͵ δεαίῃδῖ ἱπῃοοϑθὴϊ Ὀ]οοᾶ, ἴο 5] Ὺ 
Ὁαεανὶᾶ νιἱϊδοῦῖ οδυϑ9 7---ὁ Δι} ταβϑ οὔδῃ 
δὶ6 διὰ υποοσίδίῃ ἴθ ἢἷ8 ὑμ8ι80]6 ἴπηοσ [1{6, 
Ὀοοδυθα ἔποσο 88 γαῖ ἴῃ ἢἷμπὶ 8 500]6 ΖΌΓΙΩ 
ἩἙοηοα μοοὰ {παῖ πλϊχηῦ γοί οοΙη6.-- ον, 6. 
ΒΔ} ΦὝΤΟΙΘ, 8 οδασδοίοσι βίο ἱῃαϊοδίο οὗ ἢἷ8 
ἴο ΚῸ ἰο 086 Οχίγεμιβ ΟΓ δηοίμεσ. ἈΑΥ 1} 116 νῊδϑ 
πον βανεὰ, [ςϑοιῖο [μτηἰς ἰ(Πδὲ 880} δσποσα ἰπδὶη- 
σογοϊν, ἴο ραὶ Φοπδίδδη οδ᾽ ἷβ ζυγὰ; ὑυΐ (818 18 
Ποῖ 80 Ῥγοῦ8}]6 858 (δὶ Β6 Ὑ28 ᾿6ΓΘ βίποθγθ, θυΐ 
[6}} ἀχαῖῃ ὑπάὰοσ ἴμ6 ΡΟΥ͂ΤΟΣ οὗ ̓ 6δίουβυ (νοσ. 10).--- 
ΤΕ.].--  Νν ἐν. 7. Φομδίμδη, μανὶπρ Ρογίοσπηθα ἰδὶ 
ΘΠ ]Ὺ βοσνίοο ἴῸῦ αν α, ἱπίοσμηδ Εἷπὶ οὗ [Π6 τοὸ- 
ΒᾺ}} δοσοσάϊηρ ἴο Ργοιιῖβο (νον. 8), δηὰ αν] σὸ- 
βατηφα Αΐ8 Ῥ͵βοθ δὲ οσυσί, Πανὶ ψ8β ἴω Ββ}Ὲ 
ῬΓΈΒΕΠΟΘ “(80 γοδίθγαδυ δηὰ 186 ἀδγ Ὀεΐογο," (δαὶ 
1, 88 ἴῃ {1Π|68 μϑδί. 

γεσα. 8-17. δαυῖϊδε βγεῖ βιρἧ ἴῃ Θομθοαῦοηοο οἵ 
ΔΠΟΙΠΟΥ τηυγάογουδ διίίδιηρὶ οὐ 80} 5 ρδασί, (86 
ΓΕΔΌΪ ΟὗὁἨ ΘΩΨΥ δηὰ 68] ΒΥ. 

γεν. 8. Το Ὀδοκρτουπὰ οὗὨ {δ18 δυσίν ἦβ 
ἰογτπιθα Ὀγ 1.6 τὰ ΠΑΥῪ 116 τ ΠΟ τᾶ οοπηροίρα 
ἢ (ἢ 6 οοπιπυρα Μᾶση πὶ (Πς Ῥλεῥἐδιέηεδ. ΤῊΘ 
“φρκῃΐ οὐ" ἰδ υοΐ 0 Ὀ6 ΟοὨδηροαὰ ἰηὶο βδοῖθ οἵμοσ 
ποτὰ {τι Το. ἴον δορί. κατίσχυσε), Ὀυΐ ἰὼ Ὀθ 
τοϊαϊῃοα (88 ἰῃ χν]!]. δ, 16) 88 Ἔχ ργεδαι ηρ θυ 

ἵὰρ ἴοσι ἢ ἴο Ὀβ.116.--ν ον, 9. ΤΠ6 εἰλίοαὶ 
Βτουῃα οὗ 8580} πεῖο ουϊδυχεὶ οὗ δῇον Πανὶ Β 
ἘΏΘΟΟΒΕ 18 Ὦ18 ΘΏΥΥ δὰ προ οὗ θαυ ἀ᾽8 ΒΟΏΟΓ 
δὰ ΦΊΟΓΥ, 85 ἰθ ἱητοδίθὰ ΟΥ̓ ἰῃ6 Ῥγθοθάϊπρ' τηθῃ- 
ἰἴοη οὗ δ Ιαἰζογ᾽8 σἱοίοσυ οὐοὸσ (86 ῬᾺ 511} 68.--- 
“Ως δτο {π᾿  βἰμα αγ δοοουμίδ οὗ 5380} 5 ουΐ- 
ὕσοακδ (χυἱἱ. 10 βη. διὰ χὶῖσ. 9 84.) δἰτωρὶ)ν Ρ6- 
ὅδι86 ΒΌ( ἢ Οὐ θγεα ΚΒ ΤΟγο ΓΘ8Π}Υ ἐγοαυθηϊ (ΘΟ ΠΙρΡ. 

14}}γ χυἱἱἱ. 18) απὰ 1 κὸ οὔθ δηοίμγ᾽" (Νἂ- 
ὑδοὶ ἰπ Ηοτς. ΧΙ11. 403). ΑὩ ον] Βρὲστίς 

οὗ ϑοβονδ οὐὴϑθ ὍΡΟΣ δ,80).--- 116 (ἢ ϊε 
601] αρὶτγί 8 ἴῃ χυΐ. 16 δῃὰ συ]. 10 τοίθιτοὰ ἰὸ 
ΕἸοΝ πὶ, ἐπ 6 ΤΟ Υ ἴῃ ζόΠΟΓΑΙ, ελοναλ Βα ἤθτο δίς 
βιτηοὰ ἰο 6 18 Βεη 6 Γ, Ὀοοδυϑε ΒΔ} 8 ΘΟΠ αἰ ἴοι, 
ἩῸΟΝ ττῶϑ ἐλέγέ ΟὨΪῪ βου δοὰ ἴῃ 6ΓΆ] ἴο ἃ 
Βῖρδον αἀἰνίπο οδυβα ἐν ἴῃ γοαρϑοῖ ἰο ἢ 18 18 
λετε οὐ 48 ἃ υάστηοηΐ οὗ [Π6 οονεπαπί- Οοὐ 
οἵ Ιατϑθὶ οἡ [86 τεργοῦθαίθ ἀίπσ, τῆο Ππαγάθηβ ἢἷ8 
μοδσὶ αραϊησὲ Οοά.---ΑἸοηρς σι τ Ηἰβ πα] τα τγ 08}}- 
ἱηρ, δεν ἃ ποῦ δρδίη ἰ8|κ68 πἷβ οἷα ρΐδοθ 88. ἢδῖρ- 
ει, Ηδ ἀϊὰ ποὶ δραπάοῃ (6 μοβί δβαϊρῃηϑα ἶσα 
ὃγ {86 [ογά, βὸ Ἰοηρ 88 ἴμ6 [τά αἰά ποὶ [βτουρ ἢ 
οὐρα οομητηδηὰ Πι 0 ἰοανθ ἱΐ, 88 γχδ8 δῆϊοι- 
πλΤβ ἰΠ 6 σΆ56, οἷ οἢ. χχ.--ΤῈ6 Βορί, ἴοοκ οἴδβηοθ 
δὲ ἰῃ6 “6ν]} αρίτγὶς οὗὐἠἨ “6 ἤονδὰ "ἢ δμῃὰ ]Ἰοδ ουαἱ 
“)εδονδῃ. ἢ Βαϊ [86 Οφηϊοῖνο τηθϑηθ μοί] 
ΤΊΟΓΟ (Δ ΜΝ δὶ 18 δα ἴῃ χνὶ. 14, (δὶ {86 
οὗ ἴδγϑε] ϑοηΐ δὴ οὐ! βρὶτῖϊ οἡ 5.Δ}, οὐ ζανθ Ὠἰπὶ 
ΟΥ̓ΟΣ ἰο 6 Ῥόνοῦ οὗ [Π6 δΥἱ] βρὶ τῖϊ.--- ον. 10. 
αν ἃ ἐβοδρϑθ 3Ξ,41}}᾽}8 βρθᾶγ, νὶοῆ ροηθοίγδαίοβ {ἢῃ 8 
π]}}:. Ἠς ἤρου ἴ89 δα ἰκῦϊ, (ΤΠ6 Ατί. οὗἁ 
16 Ργοῃ. ἰ6 ἰδοκίηρ ἔγογῃη αἰπλἑ ! Ὑ οὗ δου 
Ἐπ. ἢ 392 α, ακηὰ ὃ 70 ο). ΤΉ Βορί. Το868: “δῇ 
ἴϊ σᾶπι6 ἴο Ῥ888 {μδὶ ηἰραν ἐπὶ 858] βρηὶ" νΝπὐά 
ἴῃ ΤΤῚ διγὰ οοπηροίίης πὶ ἰΠ9 [0] οπίηρ), Ιοο κ- 
ἴηρ ἰο νοῦ. 12, Ἡθότὸ (π6 δίκαν ὈΥ ηἰρμι ἰ8 ἢγρὶ 
Σιοηοποά. Αγραϊηδὶ [Ὠΐρ ἃ 8 Ὡοΐ ὨΘΟΘΕΒΔΓΥ ἰο 

4800." Τοχί. ἀῃὰ Ογβϑπ)."--Τὰ.} 

᾿παῖβι ἐῶΐ [Π6 ὩΔΓΓΘΙΟΣ ἤοτα ἴῃ Ηνῦτον ἐββμίοῃ 
δῖνεβ (δ6 σϑϑυ]ὶ σαι ΌΥ διηι οὶ ρδιίίου, δῃὰ ἐμθὰ ἀ6- 
141]6 {μ6 ἱπητηοαϊαίο ᾿μοἀοηίϑ; ἴο᾽ β3δι}᾽ 8. δἰϊοιηρὶ 
ΤΩΔΥ͂ ΠΑΥ͂Θ ΟΟΟΌΓΤΟΩ ἴῃ (Π6 ονθηϊηρ, οσ, 17 10 Βᾶρ- 
ἩΝ ἴῃ ἰῃ6 ἀδγ-(π|6, αν α τᾶν ἢγβὶ δυο ἰιϊα- 
6 ἴῃ 58..}᾽8 ἤουδο, δῃὰ θη δἵ ἰρῃϊ παν ἤοὰ 

ἰο 18 οὐ ἤουθθ. Τδδὶ αν Ηρα ἴο ἷβ ονγῃ 
ἀν ! ης δηὰ τοπιδίποά ἱβογὸ {1}} πἰὶρῇς, ρΡρϑδγϑ 
ἔγοτα γοσ. 11, δοοοσαΐϊηρ ἴο ψ ῖο ἢ Ἡδυ δε Ν 8. Τη68- 

ΘΥΒ ἴο ἷβ ἤουθθ ἴο δίς ἰπὶ δηὰ ἴο ἰ(1}} ῃὲπλ 
Θ πιοτπΐπο (ἰδὲ '6, θὰ μΒῈ πϑηΐ οὔ ἀραὶ). 

1:8 ιδϊ9 ΘχϑοίΥ (μ6 ἴδοι {(μαὶ Μιοβμδί, 
ΜΠ δοαυδίηϊθρα Ὠἷπὶ πὰ (ἢ 8 ἀδῆροῦ (Ὠτεδίρηΐϊης 
Βήτη ἴῃ ἢ] Βοιβθ, ρσγϑεββοβ ἢἷτα ἰὸ ἤθε (παὶ πρὶ, 
Ὀδοδαθο ἐπ ἐλδ πιογπῖπο ἢ6 που]ὰ ΜῈ βἰαίη. [108 
ἷρσμὶ οὗ [6 βαιηθ ἀδὺ οἡ ὙΒ1ΟΒ (Π 6 αἰὐοιηρὶ οἢ 

Β0η 
ἰη ἰ 

ἰμὲ8 | Ηἷβ {6 οοουγτοά, Τϑδνιὰ βορὰ ἔγοπι 5.0} 8 ἤουθο ἴὸ 
δῖβ οὐγῃ, δὰ {ῃ6 βδιηθ εὐρῃὶ Ὀγ Μ|ΊοΒΑ]᾽8 πρθδὴβ 
Βο Βοὰ ἔτοῃ μὲ οἴγῃ Βοῦδο. [Κίμο: “Νς ΤλϑΥ͂ 
διοδδ (δὲ ΟὨΪΥ (86 ἴδδγ οὗ δἰδιτωΐηρ [ἢ ἑοτῃ, δὰ 
οἵ τουδὶηρ 10 ῬΟΡα καὶ ἰο τοδβοῦθ ἱμοὶν ἔδνοσὶίθ 
Βοσο, Ὀσγανθηίθα ἢ! ἤοιῃ ἀϊγοοϊζης ἤθε ἴο Ὀγραὶς 
ἱπίο ἐδ0 Βουθθ δῃὰ βαὺ εν α ὑμοσο." ΟἸΠοῖΒ 
δυρροδὶ {80 ἔδασ οὗ δἰδγιιίηρ οὐ ἱπ᾽υσηρ ΜΊΟΙΑΙ. 
886 οουἹὰ ΘδΒῖ]Υ χοὶ ποίΐοο οὗ β' δ} 8 ἀθβὶχῃ ἴγοια 
Φοῃδίμδη οσ οἴδοσβ.--- ΤῈ.] 

γες. 12. Ῥσου κα ἴδο υνἱπ ἄονν, Ὀοϑοδῦβο (ἢ 9 
ΟΣ νῶᾶβ διομϑὰ (γοσ. 11) Ὀγ Β'δῃ}} 8 θοῇ. ΕῸΓ 
δἴτω 8, ΘΡΟΔΡΟΒ ἰμτουρἢ ΜΠ άΟΥΒ 860 ΦΌ8}. ἰὶ. 1δ; 
Ασα ἰχ. 2δ; 2 Οὐον. χὶ. 88.--- ἢ} (18 Βιχεῦ οὗ 
θανιὰ θοζδη ἢἷθ ὙΘΆΣΥ ἤδοϊηρ Ὀοίογο ὅδ}, δῃὰ 
[86 τοδὶ βυβογίηρθ δπὰ ὙΠΟ Π6 δῃ- 
οουπίογοα ἴῃ {18 ὑπαριι]οὰ 11|6.--τ ,Ἐ ογ. 18. ΒΥ ἃ 
γος πὶ (ΠπΠ6 Τεγαρλίπι ΜΊομΔ] ἀθοοῖνοβ ὅ41}}᾽ 8 
οΔἰ ἢ ΡΟ ]8.--- 86 ἐεγαρλίπι ογα [86 ᾿πηδρθ8 οἵ ἀο- 
ΤΑΘΒ[ΪΟ ΟΣ ῥτὶνδίθ (Ρεμδίθβ) ποῦ (Π6 [8γα- 
οἰλύθθ τοίδιηθαὰ 88 186 σοπιηδηὶ οἵ (86 ἰαο] δ σΥ 
Ὀγουσπὶ ἴσουχ 6 Αγδιηβρδη οὐ ΟΠδ θα ΒΟΙῺΘ 
(αξεῃ. χχχὶ. 19, 84) ἰῃ βρίίθ οὗ {Πεῖγ σθῖλουαὶ δῇῸΡ 
(86 ΘΗ ΤΥ οἵ ζ΄ δοοίνθ ΓΆΓΑΙΪΥ ἰηίο (δηδδὴ (θη. 
Χχχν. 2 κα.) δηὰ οὗ (Π6 δρβοϊυΐϊθ ὑγοβι ] ο οὗ 
ἰαοἸδίτΎ ἴῃ ἴδ6 ['Ῥνν, ποὺ ΤΈΡΉΡΘΑΓ ΘΕΡΘΟ141}Υ ἴῃ 
1Π6 ρΡογϊοὰ οὗ ἐδα ἰυάροβ (Φυάᾳ. χνὶϊ. δ᾽; χνιὶ]ὲ. 
14 βη.) δῃὰ ρμαγι συ]ΑΥ}Υ ταθοΐ τ ἰὼ ἰμ6 Βουβοβ οὗ 
8584] δῃὰ αν ἴῃ 9 οὗ βδηλι6}}8. ῥσορμοῖο 
Σϑαὶ δραϊηβῖ βθο ἢ ἰἀοἸαίσγ (1 βδηι. χν. 28; Θοαρ. 
Ηοϑ. 11}. 4: Ζεοοῦ. χ. 2). Τμο Ρ]υ. Βοθ σϑρῦθ- 
ΒοηΐΒ 8 δίηρίς ἰπηδρο, τ ἰ οἷν 1ὲ βϑϑδ (6 Σ. 16) πχυδὲ 
ᾶνο πδὰ {πΠ6 ΠυπΊδη [ΌΤΙ δὲ ᾿οϑδὶ 88 ἰῸ μοδὰ δηὰ 
ἴλοοα, ἐπουχἢ (86 526 ΤΑΥ͂ δ ὺ6 γαγὶϑα, βίῃοο (θη. 
Χχχὶ. 80 β4.) 1ὺ Ἧῶῦ 80 Β18}} {παὶ Βδοῖδὶ οου]Ἱὰ 
οΟΘΘΔὶ ἰδ ὑπο 116 σΆΠ16]-884 616, ψ 1 ]6 ΜΊοἢ 4] 
ΠΟΓΘ 0868 1 ἴο τᾶ κο 5840} Β θη Ὀ6] ον ἐπὶ 8 8- 
νἱαὰ γδβ ἰη ἴῃς θεὰ. ΤΈδ ἰθσαρῃλ ΜὩϊοἢ 1 θδη 
{8116 μἷ5 “ ΕἸΟΝ ἐμὴ ̓  ΟΙΘ ὈΓΟΌΔΟΙΥ οΥἱρίηδ}}ν ἴὰ- 
(614 ἀοἰτῖοθ, αἰ κροΏβοσβ οἱ ἀοπιοβίῖς δηα ΓἈΠΔ]Υ 

ἰοσίαμθ. Οχ ἴδὸ ἀοσί ναιΐοη δηὰ ΤΠΡΆΠΙΟ οὗ 
6 δηιθ δοὸ Ηδαϊΐροῦ πη ἀο8. Τποδ. 111. 1620 

Ἡδνογηῖοκ οἡ Εσζοϊ. ἢ. 347 84., δῃὰ ἢ]  Ἰσβοῖ 
Οεη. 11. Ρ. 220 [δηὰ Ατί. “ Τογαρδίπι "10 δι 8 
Βιδ. Τχεῖ.---ΤῊ.). Ου (δὲ πιφαπίπο Β66 ἰσὰ- 
δεν (86 Ατίβ. ἴῃ μοῦ δηὰ Ηργζορ. ΒΟΙΒΟΣ 
ἰΐ νγδ8 ἃ ΝΟΟΘΘῺ 1 8 ἀποοχίδὶη, 88 8150, ἨΠ6- 
ἐμὸν Μ|ςἢ)4] δὰ βυοῦ ἀομχοβίϊα ΟἹ δοοουῃὶ 
οὗ Ποὺ Ὀδυγοηθθαβ (Μ|ΊΟμδο]θ, ΤἼραΐαθ, ΚΕ ο]]). 
23 (ν δῖοι {μ6 ϑορὲ, τοδὰ 39 “Ἰἔνον," τσ βθηοθ 
Φοαθρ καγβ ἴμδὲ Μίομδὶ ρὰξ 8 ρα]ρί ἰδέπρ κοαί- 

4[Β66 οὐ ον ορί πίοῃβ ίῃ Ῥοοΐδϑ'β Βχηῦ ἰδ οὔ Ὅθῃ. χχχί. 
19, δηὰ ἴῃ Ῥαίγίοϊκς’ 8 ΟΟΤΏΣ,. ᾿ΘΣΘ6.-- 



ΤΗΣ ΕἸΒΗ͂Τ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΑΜΌΕΙ, 

Ἡΐνον ἰωίο {6 Ὀϑά (ο σγϑργεθθῃΐ ἃ Ὀγοδι ἰπρ βίος Νοναδίοίῃ, ὕαα. {π|ιι Θ6γ) Ναίοίῃ. ὙὍΒὸ 

ΠΙΒΠ) 8 ἔγουι Ἴ23 [10 Ὀγαϊα ] δῃα πλεϑῃ8 τοοῦεη- 

τρογὶ οὗ πεὶ [τεηἀογοὰ φυΐέ οὐ πιαζέγεδε, Επιρ. ΑΟὟΥ. 
ρϑϊου.---ΤῊ.}. Τθο Ρ]αχαὶ οὗ “ μοαὶ" ([})) Β6γθ 
τες ροδίε᾽ μαὶγσ. ὙῊ οί. Ατί. ροϊμίϑ ἴο δοσβθι πῖῃρ; 
ψ ΠἸοὴ Βοϊοηροά ἰὸ δπ6 [υγηϊβῃπίηρ οὗ ἃ οουοῖ ΟΥ 
νῬοὰ." ΒΠὨο νὺξ ἰξ δὲ δία δΒοδᾶ, πῃ ϊς] ΤΩΔΥ͂ 
τηθδῃ οἰἴποῦ [ἢ βδῆ6 ρυΐ ἃ ὙΟΥΘῺ ΟΟΥΘΓ ὑπ Γ ἢΪ8 
Πιοδ4, ΟΥ ἃ ΠΑΙγΥ ΟΟΥῸΓ ΟἹ ΟΥ̓ Δζουσῃα ἢἷ8 Ποδὰ. ἴῃ 
ΔΗΥ͂ ο886 Μίοἢ 4] Β ῬΌΓΡΟΘΘ ἯΔΒ ἴο 8 |κ 6 Ποδή 
οὔ 186 ἰογδρ πὶ Ἰοοῖὶς 88 συ 88 Ῥοβϑὶ Ὁ] 6 |1Κ ἃ 
Βαϊηδη μεδὰ. ΤῊ Ἴ233 [“΄ πίῖὰ [86 οονθτὶεὶ "] 
ταιιβί, ου. δοοουπὶ οἵ [86 δυίΐοϊϑθ, δ6 απὰογβίοοά οἵ 
Βοπ6 ρῥίϑοθ οἵ Βουθοβο]ὰ δἰαδν ἰμπογοίογθ οὗ 86 
δοάώγοουεν. ΤᾺ πογὰ (3) τβθδπθ (Π6 πρρᾶν φατ- 
πιδηΐ οὗ [η6 Οτ θη), διὸ ἰ6 4 τα οἱοί ἢ ἰγοόνῃ 
διουηὰ [Π6 Ρογβοη, δηὰ βογγϑα 8]80 ὁ ὑθά -οἱοίἢ- 
ἱηρ.-τν ον. 14, Δ οη 8340} 5 ΠηΘΘΘΟΏΡΌΓΕ ΘΟΠ16 (Π6 
ἤγτει (τη6, ΜΊςἢ4] βασα ἴο ἴθι (Πδὲ ἰδανὶα ἰδ δἱοῖκ. 
Οα ιπῖ8 υπίγαῃ 866 “ Ηϊδίοσ. ἅμα ΤὨθοΐος.᾽ ἰοὸ 

1η18. σἤδΡ. δὶ οηὰ.---ΤῊ.].--- ον. 1δ. 5.40}, ἀείον- 
Τηϊηθα ἴο ΘΑΥΓΥ οὐὖΐ πἷδ μὰ ογάοσβ θανία ἰὸ 
06 ὁγοιονδ τρ ἴο ἷπι οἡ {πὸ Ὀοὰ, δὲ 18, ὕο Ηἷ5 
ἤουβο, να ϊοῆ, ἐμογθίογο, γγ88 αἰ σθθγ ἰμ8ῃ Πδν 1}. 
«β4α] πησϑὶ ἰπογοίοσθ δυο τε θά ἴῃ Οἰδεαλ, οἱ 
{6 πεῖς" (ΤΉ ἢ.).--,Ὗ ον. 16. Τ.Θ τ ΑΘ ῸΓΒ 
Θ0Πη16 δῃὰ αἴδβοονονς ἴῃ ἀοοοὶῖ. ΤῊ ΟΧΡΌΓΘΒΒ πηΘΏ- 
(ἴοη οὗ ἐμ ““χοαὺ-Παῖὶνγ οονϑγῦ δὶ ἷδ μϑδα " βῇονβ 
{παι (818 δα πιδίοσι!]}]ν σοπίγι Ὀυϊοὰ ἴἰο 186 5υο- 
ο688 οὗ (π6 ἀδοοθρίίου. [ὲ οὐ ετρδν ἤγολ γον. 18 
{παι ἴο [186 σογάβ [οὗ ἐμ6 Η60.]7: “ ὈοΒο] ἃ ἰδγα- 
Ρδῖπι ἴῃ ὑπὸ Ὀ6α," γὸ πιρυβί βι ΡΡΙΥ “1αἱα ᾽ οὗ 
“Ῥ]αοοά,"--͵Ἶ ον. 17. 8840} ἀθπιδη]β δὴ Ὄχρίϑδηδ- 
(ἴοη οὐ ΜΊομαὶ. ὙΨῺΥ δαὶ ἴδοι δορῖϊ ΘΥΥΩΥ͂ 
ΣΩΥ͂ ΘΏΘΙΛΥ 7---Ἰ (686 ᾿τοτὰβ ΔΡῬΟδΓΒ 81} 58} 
δἰκίογηθθα δηὰ Ὁ] άηοβα. [{ 18 ἃ βογί οἵ “ ρβοσβοουῦ- 
ἰὴ πιδηΐδ᾽, (δὶ βῃονν ἰἰβο] ἔῃ Πανὶ ἀ᾽ 8 ρογθθουΐοσ. 
- Μι ἢ 41} ἀοίδποθ ἀοϑα μοὶ χγὶ ἢ 1[ὴ6 δἰδῖο- 
τηθηὶ ἴῃ γψόσα. 11, 12, (δὲ θὴ9 ραν, υγχοά Πανιά 
ἰο δίς, ἙἘτοιὰ δας οὗ μοὺ ἐδίΠογ 86 161}8 ἃ “116 
οὗ ποορθραὶ νυ, βαυΐπρ: “Ηο βαϊα ἴο π|6, βοῃα πι6 
ΔΎΔΥ, ΠΥ δου α [ ΚΙ] [Π66 Ῥ᾿ ΒΚ8.1|6 ῥγοίθῃηβ 
τα Β[:6 υ]8}}64 ἴο ρτονθηί ἢἷ8 δὶ κῃ, θυϊ πα (Πγοδῦ- 
φησ ἰο Κὶ!] Βοὺ 1 βι βϑίοοὰ ἰῃ ἢΐθ γᾶγ. [ΤῸ (ἢΐδ 
ἀ6] 'νϑγϑηοο ἰβ γοΐοσγοα ᾿β. [ἰχ. ὈΥ͂ ἀϊ8 {1116 δηὰ δ. 
γὶΣ. ὈΥ δοπιθ ογίιἰςβ.- ΤῈ. 
ἌΣ. 18-24, δαυὶϊδε βίιρλέ ἰο Ἡαπια ἰο ϑαπικιιοὶ, 
αν. 18. αν! το]ᾶ Βδαπ09) 611 τπδὶ Ε6 Ὁ] 

δᾶ ἄοπο ἴο δΐπ|.---ΤῊδι Τανὶὰ ἰδῖκοα σοῖαρο ἰῃ 
Βδιλθ6}᾽ Β φυ οὶ βοδὺ οὔ [μι ὑσορβεῖβ 'β Ἔχρ]δι πϑὰ 
ὃγ [86 ἱπι!πηαῖο οοπποοίΐοη τ ]Οἢ Πανὶ δ᾽ γοδὰν 
δὰ πιὰ βατθὶ δηά ἴ86 Ῥσορμοῖς βοβοοὶ ῥτϑ- 
δἰἀοά οὐδὸν ὈΥΓ ἶτ, δῃα δβορϑοΐδὶν ὃν ἴῃ οἴἶοῖα!]- 
τΠεοοσγαῖδς σοηποοίΐου ὙΠΟ δν  Β δηοϊπεὶ 
δὰ Βτουρῆὶ δρϑουὶ θοίπθοῃ [Π6 ὑτο τηθα. ϑὅδιγα 
ΠΟῪ ὑθοοοηθβ Οὁα᾽ 5 ἰπείγυπιοηί [ῸΓ βδυϊης δηὰ 
ῬΓΟβοσυς αν 88 πὸ ΓΟσα  Αποϊηὐθα ἔγοιῃ 
1Π6 αἰἱοιηρίβ οὗ βαυϊ. Ὀανιὰ ἀν οὶ “δὲ Ναϊοίλ᾽» 
Ὑ{Π1} Θδπῖθοὶ, γῆο τοεηξ ἐλλεν πὶ τ Εἰ, Ναΐοιἢ 
5. ἰο 06 ἀἰδάάηρσυϊδμοα ἔτοιμΒ Ταπιαλ, ϑαιηυς}᾽ 8 
ἀν ] Πρ. Ρ]δοθ, δῃά ἰὸ 6 τοχαγάθα δ8 8 ρ͵δοβθ 
ὙΠ6ΓΟ Βδιη. 6] πἰαγοα 88 ἰοὴς 86 αν, τὸ μιδὰ 
δὶ ἢγϑί γοροσίθα Ὁ πἷπι δὶ Εδιηδῆ, νγβ πὶ Ὠλτ 
(οοΙΏΡ. νϑγβ. 22, 28). ΤῊ Κ οί: δδ88 ΘυΥΥ Ὑ Β ΘΓ 

4 [Ο5 ἐὴ9 σῃαγδοίον οὔ ἐῃ6 Ὀθὰ (ἢ 616 ἃ μοραγδαΐο δομοῆ, 
Βοὺ ὑπο οτἱοηίαὶ ἀέναη) 806 ΡΒ ΡΌΒοΩ ἐπ ίοοο, μὰ Τ οεῖὶς 5 
οὔ Ατοδδοϊοκυ.--Τα.]} 
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Γ 
Ρε]ἰδνα, εἰ χηιγηρσ “ ἀπο ρα," Ὀθοδπιθ ἰδο 
ῬΓΟΡΟΙ Ὡδίγο οὗ (Π|ὸ ρίδοθ νβοσ ἀπσοὶῦ 186 ῥχὸ- 
πο χο και μοσοὰ δῦουϊ δεηιιοὶ 848 ἐλ ἰιεδὰ 
ΘΟΙΏΡ. νοῦ. 20). Τδθ ρίυ. ἴογηχ μα σδίββ 8 οὐ- 

ἸΟΩΥ͂ οομβίβιϊπρ οὗ βόϑϑγαὶ ἀπο! ἶηρ, 8 Ὀγυρίιοιϊο 
σοηοῦίυ. "--  ογβ. 19, 20. 86}, αν ὑὕθεη ᾿π- 
(ογηχοὰ οἵ αν 4} δϑίδυ ἴῃ [818 Θοπουΐμιη, δε; ϊ πγθα- 
ΒΘΏΡΟΘΓΒ ἰο ἔδίο) αἰ. ΤὮΘ ρσορμοίοζ ΘΓ ἈΡΡΟΔΣ 
1) ἴῃ δ δββθι Ὁ] γ, 2) ἰμβοσγοίῃ ἴῃ Ῥσοροαγ- 
ἱηρ, δηὰ 8) απ ογ ἴδ ]οδα οἱ βαιλυθ). [018 10 υθ 
ποίρα (ἐμαὶ γὸ ανθ Β6ΥΘ λείβ, πο ἴῃ μερί γο 
ἀἰβοουγθο χῖνθ ἔογὶ ἢ ὑπ }ν ἸΏηογ ᾿ἰΐ 8116 σι 
1η6 ΗοΙγ δοδὶ, ποῖ δὸπδ οὗ [89 Ῥγορβ δία, 88 ἰὼ 
2 Κίηρδιν. 38. Υἱ. 1, τῆ 859 βοϊοΐδγθ ἀπα ᾿θαγπογὰ 
δἰϊ δἱ (Π6 ἔδοὶ οὗ ΠΟῪ πλϑϑῖοῦ δηὰ ἰθδομοσ, Τ|1 
Ῥτορδϑίῖὶο οουση Υ ἤογο, ἱπογοίογο, υπὰοσ 88- 
6] δα ἡδαὰ ἴδ ηοῖ γοί 8 ργορδοίϊς ἴο οαυ- 
οδῖδ ὕοσηᾷ ΤΔΘἢ ἰοῦ ἴπ6 ργοροίίς ο4} ηρ, Ὀυὶ 18 8 
Ργορ αἴας ϑδεηιίπασυ, ἴθ ποῖ, ὑπάοσ ϑβασῦπο! 8 
Κυϊάδηοδ ἢ 8 ΘΧίθγΏΔ ΠΥ εἰσίοι ν ογάογοά γοὶ ἴῃ" 
ὑΘΥΏΔΙΠΥ ἔγθο δοβοσίδιΐου, (ἢ 6 ργορϑίῖΐς ῬΡΟΎΘΙΒ ἈΣῸ 
Ῥγϑδοιϊοϑὰ διὰ βίγθηρίμβοηθά, τυυϊυδ}}Υ ἰπολῖο, που- 
τίβῃ, δπὰ ἔσο Ὁ οὴ6 δηοίδοσ, δηὰ {μ6 ργορβοίϊο 
οΒαγίβηλα θπ68 ΟΥ̓ΟΣ ὩΘῪ ὨΟΌΓΙΒῃπθηΐ δηα ΠΕ 
στοπίι ὈΥ ἰδὲ δομημαοῦ ΒΟΙΥ͂ ἀϊδοὶ! η06. Απᾶ 
Βο Ββρὲτίὶ οὗ ὅσο οαἴδθ Ὡροὰ τΠ6 ᾿268860}- 
δοτα οὗ Εδυ1}; ϑρϊτὶϊ οὗ ἀοἀά, ποὶ ϑρὶγῖ οἵ {6 80- 
γΔῃ, Ὀοοδῦθθ Ἧ6 ἤοσο ᾶγθ ποὶ Ὁ Ἃο πὶ [ἢ 
ϑρ γι οὗ [6 οσυεπαπί- Οοα, Ὀὰΐ ψιλὰ [Π6 ΒυΡΟΓΏΔ» 
ἴΌΓΑΙ Ῥγὶποῖρ]ο οὗ ἱπαρίγαϊίοηυ. πᾶ ἘΠΘΥ͂ ἴοο 
Ῥτορδῃϑεὶθ ΟἸογίουβ: “ὙΠΟΥ δϑὴρ ἀϊνίηθ 
ῬΓγαΐβοδ, Ὀοηρ᾽ βεϊσοα οἡ ὉΥ͂ ἃ δυθάρη Δῇήαδξυβ τῃ]οὶ 
ΠΟΥ͂ οοὐ]ὰ ποὲ τοαὶδὶ (48 δαὶ, χ. 10), βο ἴμιδὲ {ΠΥ 
ΠΟ ἸΙΟΏΡΟΣ Πιδὰ οοῃίσοὶ ονοὸσς ἐποιηβοῖνοα." ΤῊΘ 
οοπαϊοη οἵὨ 8.40} 5 τὰ 8 ἱπαὶ οἵ δοαίδεο 
τΑΥβῃτηθηὶ, ἱηΐο τ ῖο ἢ (ΠΟΥ τότ Ὀσουρᾷς ΒΥ (δ 
ονοτροσογίηρς τΐρῆς οὗ (μ6 Ἰπαρί γα ϑοὴς οὐ ποιὰ 
οἵ [86 ῥγορῆῃοᾶ.--- ον. 21. 5.6} 5 ϑοοοηά δηὰ {πἱγὰ 
ΘΟΠΊΡΒΏ 65 οΟὗἁ ΠΙΘΘΘΘΏΖΟΘΓΒ (8}] ᾿ηἰο ἃ δἰ πλῖ αν γαν ἰβἢ- 
ταθηί. [ΤῊ γϑροϑαιθα ὁοοῦγσθηοϑ οἵ (Πΐβ βὰ 
ἰαγ8] δθοῖζυσο δ ἀβ βρθι!Υ ἴο ἰΠ6 ἴογοα δηά οῇδο- 
ἄνθηθββ οἵ [86 Ὠδεγδίϊνο. Τὴ ρυγροϑο οἵ [πΐδ ἴα 
1Π6 αἀἰνίπο ρῥγονίἀθηοθ, 7 ΠιδῪ φὐν ρα ἯΔΒ ἴ0 
Ὀτίης 580] Βιπηθο]..---ΤῈ.]--- Ἵ εν. 22. ΤΠ6 ἢ σοὺς 
8Βο δ΄'ϑο ἴο Ηδι)δῖ δῃᾶ οδῖρο (οὴ ἰδ ΜΔ 
{{1Ππ610) ἴο [86 βτοδὲ οἰδίϑεῃ (νε}} Κυονσι, 88 

4. [(ῃδϊά. τϑη θσα “ Ὦουδ6 οὗ ἰῃδίσχυοίίοι,," δηὰ ἰῇ γασ. 
20 “ Βογί 095." ϑιῃ 8 Βιδ.- ιίοξ,, Ατι. Ναίοιἢ.--Τκ.] 

7 Το δίῃ. 6 ἰδ δυγρτγίδίης. Ασοογάίης ἰο ἙΝ], 

316α, 1. ἐῃο οτὺ οὗ Αἀ]., πῆθα ἰξ ἰδη ἀβ δαέ ομὸ μα] οἵ 
9 ΒΟ [ΘΏ}06 δαΐογα ἢ 6 ψοΐ ὡππαπιδὰ (Δ ἃ ἢοὲ οἰϑατὶν οοἢ- 

δοἰγϑα) δ] 6οἵ, Δ τοϊηδίη ἰη ἔπ πιοιοὲ ἰδ οδηΐνο Ῥόγβ., 
{π 9 πη680. 8]η2.. 88 ἰῃ 1 Είηρο χχίϊ. 36: 2οβῆ. τί ἰ. 9: 
Θθῃ. .. 14; Μίς, νἱ. 16, σίς.; Ὀὰσὲ θη τῆθ βυδ᾽οος ἢ 89 
ὨρΘ Ὠδιεηθα, {ῃ|5 ἰπἀοδηϊοηθδα σαποῖ οχὶδὲ. ΤῈΘ 
βὰς ται (Πογϑίογο Ὀ6 ἤΟΤῸ δ λέων 88 8 σογτηρίϊοη, 
δΔηὰ νὸ τηυδὲ τορὰ (Ὑἱέῃ Ἐπ., ΤΏΘΩ., δηα οἱ! τϑα.) ἐπ 9 

ῬΊα.--Τὁ ποσὰ Πρπ, γγ]Οἢ ΘΟ 486 ΣΟΙΠΔΙ ΘΟ ᾿ἰἶχ6 

[ὴ9 Ῥγϑοϑάϊης ἈΠ. ὮΘΓΘ ἔγοτω ἐῆθ σοῃ θο θοῇ «» 80» 
α΄ αὖ ᾿ κα 

ΒΘΙΩΒΙΥ -- ΠΟ. ΤῸ Δρρϑασε ἤθῦθ ΟὨΪΥ, δηὰ 16 ἰο ὃο τϑ- 
τοῦ σ 

πο 88 ἃ ἰγδῃδροδίε οἢ (80 ἰὴ Ογϑοῖὶς δη ἃ βουθσϑὶ 
ὈὈΐ4) οὗ ἐπ ποτὰ τωϑδηΐηδ “" δϑδοϑιη θῖν," οοοδοίοηθὰ 

Ὀγ [Π9 οἰτλ]δὺ δου οὗ ἔΠ6 ῥγϑοοάϊΐης ΠΡ. 

Σ [Ὁμαϊὰ : “ὙΤΉΘΥ δ} (ἢ ΘΟΙΏΡΘΩΥ οἵ ἐδ6 μου 88 
ἐν ἀρ δηὰ Βοιμυθὶ δἰδπάϊηρ οτος ἔμϑηι ἐθδομίηβ." 



ΟΗΑΡ, ΧΙΣ. 1-24, 288 

(6 Ατὶ. βἐμοπ) ἴδαϊ νγδα πη ἘβθοΟΒΏ.---ὃ ΠΟῪ 
πηκηοντι γορίοη ΟΣ ἸΟΟΔ ΣΙ θᾶ Βϑπηδη, Τἢ6 
δορί. μϑ “ οἰβίθσῃ οἵ ἴδ τυχοθὶπρ-ἤοον" (12 

ἰη-ἰολὰ οἵ “τοδὶ οἰδίεγῃη, δῃηὰ “οῇ {π6 ἢ}}} 
9) ἱποιθδα οὗ “ϑεοδυ." Βαϊ, ἐπουσὰ 1 ἴθ ἔγὰθ 
ἰδὲ ΓἈΓΟβμ Ως -Βοογα Το γα ὑϑ08}}} οὐ [11118, {Π|0Γ6 
ἷβ 0 ἠ6ϑα ἢ οὗ ἃ ὁβδηρε οὗ ἰοχὶ. ἢ ὅ'δυ], Ἰεαγη- 
ἴῃς ἰδὲ αν ἃ δηὰ ϑδιιοὶ Μοσο δὲ Ναϊοίι ἴῃ 
πα, ποης (1186 Γ.---Ὑ εγ. 28. 8116 6 νγ88 
51}} ἰὰ 186 τὰν ἰἴογα μαρρϑηθα ἰὸ ῃἷτὰ ψπαὶ ἢ8ρΡ- 
Ρεποὰ ἴο δ τ βορ βλο ΤῈο Εἰρὶτὶς οὐ σὁο 
οαὰθ Ὅροι Ηἷτα ᾽ δη ἃ δ6 τυϑϊ Οἱ δβηᾶ 
Ῥὑσορϑαὶϑᾶ Ε}} Βὸ οδῦο ἴο ΝΜ αϊοῖι ἴῃ Εϊα- 
8}, Το αἰ όγθηοο Ὀοίτγθθη ΞΔ] δπα ἢΪ8 τη 68- 
ΒΡΏΖΟΓΒ Ὑ88 ΑΙΠΔΡΙΥ ἰδδὲ {Π6 ἸΏΒΡΙ ΓΙ]. σϑηλα ἢ 
ἢ 88 ἢ6 85 Δρργοδοβίηρ {Π6 σγϑβϑίἄθῃοο οὗ ἴ.8 
τορὶιοῖ, δηὰ {δαὶ ιἰ δἰἰδιηρα ἃ ἰσχῆον ζτδὰθ δηὰ 
μὰ Ἰοηροῦ, οοιρ θίον βυρργοβαίηρ [18 β6}}- 
ΟΟμϑοϊοὐυβηθη8.--- οσ, 24, Ὡδου, τοὶδίθ: Αϑᾶ 
ΒΘ6 ἴοο διε ρρϑᾶ ΟἹΙ͂ δία οἹοῖδοα, εη ἃ 6 ἴοο 
ριορβϑοίϑᾶ Ὀϑέοσο ὅϑδασθθὶ]. ΤΈο [Ὠγοσπὶ 
ΟΥ̓ οὗ (86 οἰοιἰηρ να {86 οὔροὶ οὗ (6 Βοβδίὶ οἱ 
δοὰν ργοάυοσοά ΕΥ̓͂ ἰπίοτηα] δχοϊοιαθηὶι, Αὔδ- 
θ6η6] : “Ὀοοδυθα οὗ ἰη παρὰ ψϑγιλῖῃ, δὰ ἰὸ βργοδὰ 
1.6 ρατηηθηίβ ουἱ. ΥΘ ΤΩΔΥ͂ ΒΌΡΡΟΒΘ ἱμαΐί [86 
[ὰ ΤῈ 8160 σαϑί ΔὟΎΔΥ [61 ζϑγιηθηΐβ (που ρἢ 
ἷι 18 ποῖ ἜΧΌΓΟΒΘΙΥ 80 8814, 88 (ἢ9 Ρῥγορῃοίϑθ 1ἢ 
(μοῖρ εἰπ|65 οὗ Θχοϊϊδιηθηΐ δῃὰ ποῦ ΓΛΔΥ 161} ἤδυθ 
ἄἀοηθ. Τδδ “ἢ 8160 18. Ὠοΐ ἰοιιηὰ ἴῃ [ἢ 6 [90]]ονγ- 
ἴῃρ ϑθῃηίθηςθ: ΒΘ ἸΑΥ͂ Πεαϊζοᾶ 811] ὅαγ διᾶ 811 
εἰσι. ΤῊ ἀοαδβ ποὺ ΠΟΟΘΗΒΑΥΣΪΥ Ππηθ8ῃ οοτηρὶοθ 
πλκεάηοϑβ (Ὁ }), 2 βδπι. νἱ. 20), Ὀδοϑθθ (Β6γὰ γγ88 
ποτ ποῦ (ἢ6 ΚΟΙΠΟΏΘΙὮ οὗ ἰπηϊς 8 η0 του Θἢ 
δηϊτγῖ οὗ 6 οὐ οοἰϊοῦ (Ὁ. ψυάρ. χὶν. 12 »α.; 

16. 111, 23), δῃαὰ οὐδ ἴὑ 8 Ἰοῃρ βίϑαενβ θδβ Οὐΐοῦ 

καιταθηΐ Ὁ», ΧΥΙΪ!. 4; χχῖν. 856-12). Οομρ. Καὶ!, 
Β δι. Ατοῖ., {1., 39.---85.8Δ0} αν ἴῃ Ηἷθ ἀπάοτ-ραι- 
τιθηΐ (8 βοσὶ οὗ βλγὶ το ἢ 88 ποχὶ ἴὸ ἰμ6 ὈΟάγ, 
Ὀυὶ ἀϊαὰ ποὲ Θοταρ ο(6] Ὁ ΘΟΥοΥ 10) ὡποοπδϑοίουιδ; ΒΟ ΘΟΠλ- 
ἘΘΟΥ 88 6 ΟΥ̓ΘΓΟΌΤΩΘ ὉΥ͂ [86 . ΨΒοτο- 

ΠΟΥ δαΎ, 15 Εἶθ} εἴδὸ διλομᾷ, ἴδο 
Ῥιορβοῖβ ὁ ἢθο οἷ. χ. 11, 12, πόσο (86 οτἹρίῃ 
οὗ (ηἷβ βαγϊηρ 18 το δἱϑά. Ἦτο τ Βδνὸ τοὶ {1 
οτφίη, Ὀαὶ [86 δρρὶ]ϊοαϊίοη οἵ (86 ΔΙ γοδαγ οχἰβϑίϊης 
Ῥτονοσῦ. ; 

ἨΙΒΤΟΒΙ͂ΟΑΙ, ΑΝῸ ΤΗΞΒΟΙΟΟΘΙΟΘΑΙ.. 

1. ΤῊ ρῥἱοίατα οἵ ἃ ἔγιιδ, ἀΜΔΠῊ τίεπα, ΑἸ σοδ 
Ῥτοβοηίρα τὸ 05 ἴῃ ἀμγώ ΤΊ αἰ οομηρί οὐρα ἴῃ 
ἴδε δοοοιιηὶ οὗὨ δὶ οοπάποῖ ἰοἸσασα 8 588] δὰ αν α 
ἴῃ ᾿Ἱπαϊν 8] βἰ χη βοκπὶ ἰγαΐϊίθ απ Οἶθδγ ΘΟΪΟΓᾺ ; 
δαὶ αἱ {π6 βᾶπι6 {1π|6 αἰοηρ υἱὲ (δὲ ον οἡ ποδίο 

ἰσηδεδρΡ ὸ βὅπὰ ομϑ οὗ δὴ πυμῦ]6, σονογοηΐ, 
ΟὨΣ]ΑΙΣκο αρὶτὶϊ ἰοσαγήβ {Π6 αἰ} Ρυτροβο οὗ 18 
[Δ Ποσ, ΑΒ Βοοὴ 88 Φοπαίμδηῃ [88 ἰθαγηῃρα ἔγομι 
δ18 (δον (Π6 ἀδηρογ ὑπαὶ {Πγοδίθηρα αν 8 116, 
᾿ς βῆοντ δῖ8 (1 π|ὰ] ἰονα ἴον πὶ ἐτἱοηα ὈῪ 1π)- 
Ρατιΐῃρ' ἰο πἴτα [86 6νἹ]} ἀαβίρτιϑ οἵ [ιἷθ ἔβίμοσ, ἘὈΥ͂ 
ἘΠ] ΟΙ Ἰηρ οἡ ἷτὰ ἰο 46 ᾿ἰτηβο] ἢ, ὈΥ Ῥγοιϊβίης 
ἴο δοῆξδῃ 1 Ροββί 016 8 δ ποτ᾽ 8 γαίῃ, δηαὰ ὈΥ ἰη- 
[ουτηϊηρ Εἷπη μον πα (να) βου] βοοιι ἰθαγῃ 
1Π6 τοδὶ οὐ ἢἷθ οὔδοτί δἱ τηϑάϊδίϊοη δὰ σοβοῦο. 
Βαϊ Φοπδι δὴ Β ΠΟΌ]6 ομδυδοίασ Ἀρρθδῦβ ἴῃ γοὶ 
εἰεᾶγον Ἰίσθϊ ἴῃ μἷβ οοῃάιυοὶ ἰοναγάβ ἢἷ8 ΤΊ Πογ. 
Ἐογ Ηἷβ ἔγιθη ΒΒ βακο Ἀ6 ΠΆΠΑ’ (Π|ὸ Τὶς οἵἁ αἷ8 
16, ἴο ορροθο [6 γταρθ δῃά ἰδ6 εἰπίβιον ἀθβίηβ 

4 (β66." σ Ἶ ἢ Βῳ): »ῷ ΤΠ ΕΕῚ δη6 ἤτϑοι. Τδο Καὶ. βορὲ. σοδὰδ βϑρῇὶ!, 

.μ.- .....ι.ι-ι--.-΄΄ἷ“...-ς.ς. Ῥ“-.ς-..-ς-ς..ςἘ.-- 
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οἵ μὲθ ον ἔδίμ6γ. ΟΡΘΗΪΥ δηᾶ ἔγαη κεν πο σορσο- 
βρη ἴο [ἰδ ἔδίπος ἴμ6 στοδῖ ογίπλο 8 ψ μ] οΟπ- 
μΐϊὶ ΌΥ δἰαυίης αν. Ηΐβ ποαγὶ ἰ8 ἔγεθ ἴγοπι 
ΘΩΥ͂γ.8ηἋ ᾿68ΔΙΟΙΒΥ τ 116 6 βοίβ Ὀοίογε 5 (δι ἢ Ὁ 
᾿ϑαντα  χτοδὶ βοσνίοοθ ἴο ἰδ 8 Σου] ουδβα δῃὰ (Π6 
Ὑ 016 ἡϑδίϊοα, Ηἰἷβ πογὰβ δῃὰ ὑθδυῖηρ ΒΟΥ ΤΩΔΗΥ 
πγιηηθθα δῃὰ ἀθοϊβίοη, δπα γοὶ Ομ] ἶκο ῥἱϑίυ, 
ΓΟ γθησο, δηὰ οὐδοϑάϊοηοθ; πὸ σογὰ ποῖ ἰῇ Κϑορ- 
ἴῃς ἢ τΠ6 Εουγ Οοτμιμδηαιηθηὶ ἴσοι [18 
᾿λρα. ᾿ Απὰ ἴῃ δια! θη ἴο 8}} τΠ18 18 ἢ1Β ΣΩ ΑΘ Ώ ΔΗ 1- 
Ἰὴο08 κο] ἀθηΐαὶ, δἷθοθ 86 ἀουθι]οβα δβυβροοίεα 
τι ὨΪ8 ἔσο ἃ που]Ἱὰ εϑοοηὰ {μ6 ᾿ΠΓΟΏ6 δου ἢ19 
ἴα μβοσ. Ὑπουρῇ Β6 ΒἰΠΏ86] ροβδοβεθα 4}] (ῃ6 αὰὰ- 
1168 τ Σοἢ βου ἁ δάοσηῃ (ὑὐοά᾿α Αποίηϊοα οἡ [ἢ 6 
ἐθτοῦο, ποοῖο οουγαᾶρε, ὑπαϊβραϊθα, πῃ γΟ ΒΑ ΠΥ 
Δοκηον  οχοα τ ἸΑΥῪ σοπόσνῃ, ἅγη ἰγυβὶ ἰῃ (Π6 
᾿ἰνὶπρ αοἀ, ἀῃὰ ἃ πορὶς ἀϊηροβίίίοη, 6 ββονβ ποὶ 
{Π6 5Β]1χἰδβὲ ἔσο οὗ θϑνυ δ ΚΙ Πα ΏΘ8Β ἰΟΥΤΑΓᾺΒ 
Ῥανϊὰ. “ Νοιν ιθιδηάϊης 811 (μΐ8 ΠῈ γα ποῖ 
ΟὨΪΥ ΠΟΡῚΥ τοδάγυ, 1 1Π6 Ποτὰ βπου]ὰ 580 οοσημηϑῃα, 
ἴο αἶγα ὑρ μὶ8 Ὀἱπισσμξ, αὶ βίσονθ ὙΠ ΒΟΥ δηθὰ 
γἱρογοῦθ ἰὼ ἀοἴεδι 8}} ἐμαὶ νᾶ οοποεῖνοι δηὰ 
υπἀοσγίδίκοη αρδϊηδὶ οὐ ἄθογθο, βσϑῃ δἱ' {π᾿ σἰβὶς 
οἵ ΤΠ ὴρς ὈΥ ἷα ον (δι 618 Παμα, 8 Ββου ῆοθ ἴο 
ἷδ Ρἰεῖν δηὰ ἐγ βῃ1ρ᾽" (Εἰ. ΥΥ. Καυτμηδομο. 
Ψομδίμδῃ ᾿β 8 ομασδοῖοσ [μδὺ σἶβθβ οἢ (88 Ρ] Δ. ΌΥΤα 
οἵ ΟΙὰ Τοείδιβθηι- 116 'π ῥΘΟυ Δ ΪΥ ΠΟΌΪ]6, Βαγτο- 
εἴοιιβ, δἰ ῖο8}-ϑυτηραίμϑῦς όσα, βαῖμο Γ᾽ Μγ6 ΓΘ- 

τὰ δἰπὶ 8 6 πογοὶο ὙΔΥσΣΙΟΣ δηὰ ᾿θϑάοσ, ΟΥ 88 
11}, βο αἀθηγίης γα, ΟΥ 89 Ὠι 06, ηοάφϑς 

ὈΣΙποθ-ΤΟΥΆ], οὐ 88 ἴμ6 ἴγδῃκ, ὑμπεμγιηκίηα ἀθ- 
Ὠουποοτ οὗ ΤΟΙ 8πα βη. 

2. [πῃ Ταυϊά᾽ 8 οἰ 108]-ἰβύοτ 08} σΠδγδοίοσ, 88 
Ῥγεββηίθα ἰο υβ ἴῃ ([ιῖ8 βεοίΐομ, γγθ ἤδνθ (0 ποῖβ ἴῃ 
[86 βγεῖ ρἴδοο δὶβ λιωπδίε απὰ οδεαϊεπὶ δεἰιαυϊοιι ἴῃ 
[86 οαἰδίπο δρροϊηϊοα Εἶτα ὈΥ ἴμ 6 ἀὐνίπο ρσονϊ ἀθῆοθ 
αἱ ἴΠ6 τουδὶ οουτσί, ἴῺ ϑρ᾽(6 οὔ π6 αι ΐοῖκ!ν ομδηρίηρ 
αηὰ δογοοὶυ οὐοσεδκίης Ῥαβαιοηδίθ πηοοὰβ οὗ 
880], δηὰ ἴῃ βρὶΐο οὗ [86 ἀδῆρογθ π ἰοῖ 6 ΒΑ 
«Πχοαϊοπμοὰ ἢΐη. ΕΤΟΣῪ τηοϊηθηΐ ἢ6 μὰ Β1πη86 } 
δὶ {π6 Κιηρ᾽β ἀἰβροβιοη, δηὰ 188 δὲ ἢΪβ βἰ46 ἴο 
ΠΕΡ εἶτα ΠΘΏΘΥΟΙ ᾿ξ ὯΔ ὨΘΟΘΒΒΑΙΎ. Ηδ πϑης 
χυΐοῖγ οὐ [86 νῶν τ ΐοι [88 Τοτὰ ἸιΔα δρροϊηϊοά 
δὲα. αἀμὰ (βογοίοσε 8 88 υπάδϑσγ (ἀοαΒ ρῥχοίθο- 
(ἴοη, δῃὰ ὀχρογιθηοθα [Π6 Ῥσοβογνίηρ ᾿6]Ρ οὗ κιΐ8 
(οά.--- οἱ ε}ι18 διχμι, ἸῺ τσὴ ἢ 8. Μ1 168 141} {ὰ] 
]ογο 88 (ῃ6 1,οΤ Β 6 8}8 οἵ βαυὶηρ Β΄μη, Ὀορδη (ἢ 6 
ἀπδγοῖεη βογὶοδ οἵ δευετε διιετίπσε απαὰ ἰγταΐδ ὈΥ νι λοῇ 
αν ἃ νγδδ ἴο Ὀ6 οοῃηβτγιηθα ἴῃ ἷ8 δι (ἢ δηα ἱγαϊηρὰ 
ἴῃ 8 μδιὰ βοῆοοὶ ἴοσ μἷβ ΓΟυ δ] δ! ηρ. [Ι͂ῃ (ἢ18 
Ἰοὴρ 118 οὗ βυβογίηρ μ6 δὰ ππἰπίογγιρίοα εχ μθ- 
τίθποα 85 ἃ σοηβτγηθα βογυδηΐ οἵ αοα οὗ {16 περ, 
{π6. οοπβοϊδίίοῃ, [π6 δι γοηριβοιϊηρ ἴγσοπη ἀΡον ἴὸ 
πη ϊοῦ 8 ῬΒΑΙτηα Ὀθδγ ἰοα ον. ΒΟΟΒ: “ [ΔΥ 
Ῥαν 48 σοοά δηὰ Ὀδὰ ἰογίιπθ ἴῃ ἴλ6 Ὀδίδηοθθ ἃ 
οουγίδοτ δὰ οἴἴοοσ, νγῆο 14118 υπάθγ {86 Κιηρ᾽8 
ἀϊδρίθαβυγο, σποπὶ ἴπ6 Κίηρ τὶ ᾿τ ρ] οἷα γαρθ 
βραΐῖκο ἴο Κι}, σ ποῖ [6 ΘΟ ΘΙΒ Δ ΤΩΔΩΥ Οἴ6ΓΣΆ, 
ἴο ΡΙοαβθ 186 Κίηρ, ἀθβρίβθ δῃὰ ρμϑγβοοιίθ, ἃ τηδῃ 
ψ ἢ 8 οοἸ 6] ἴο 866, ψ8ο ἴῃ πορὰ δῃηὰ δῇ]ὶο- 
ἴοη παιδὶ Αἰ ΔΒ οοποθδὶ ἰτηβο! ὗ, το δ οἴθῃ 
βπά πο ρῥΐδοβ οἱ δαγίῃῃ Π6ΓΘ ἰο 18. 18 "οϑα, βῦομ 
ἃ ΠΙΔΏ ΠΊΔΥ͂ Μ"6}} (4}|κ οὗ τηϊβίοσίυθ, δῃὰ ἰδ ἴῃ {118 
σίθν 8 ΤΩΪΒΟΓΒΌ]6 Ρούϑοῦ. Βὺΐ ἱΐ Μ͵ὸ ΣΟ ΘΠ ΘΓ 
ἐμαὶ Θοά ἴῃ δἰ ἀθοροδαὶ πϑοάβ γουσθβδίθθ ρυδοῖουβ 
γἰιϊαιΐομβ ἰο ἔπ βοὺ] οὗ 18 τηδῃ, 11ὸ 1{, 88 11 
ΜΌΓΘ, ΔΌΟΥ͂Θ 8411] τλϊϑίβ δηὰ οἰουάβ, (8 1. οἰθηγοραὶ 
ῬλΝ ἢ ἰηῖο γαίῃ, τοΐγοδθβ 1ὑ ὈΥ̓ πηάἀροορίνθ 
δἀάγοβθοβ δπὰ ἔγί θην σοῃβοϊδίοῃα, δηαὰ ἱμσουρὰ 
ἷι Ροϊπίϑ 411 τθθῃ ἴο Βαρρίῃοδβ, Ἧὸ τουδὶ δάσαϊβ 



2564. ΤῊΞΕ ΕἼΒΒΤ ΒΟΟΙΚ ΟΕ ΒΑΜΌΕΙ, 

[δὲ (818 χηδηβ ροοά ἰοτίυῃθ 18 στοδίορ [π8η [ὶβ 
441 ἰογίαμθ, ὑπαὶ 18 ὨΟΏΟΓ ἰβ σζγθαΐοσ (8η ἢ 18 
σΟρσοδοι, δῃά ἰμαὶ ἰμ6 ροοιί ἰὰῖὶ δ6 Πᾶ8 βιιροῖ- 
δυυμ ἀΔ ΠΕ} πλαΐίςοα τ ρ [ῸΓ 4}} ἷ5 ουϊναγὰ νηΐ." 

2. Τὴδε {6 οὐ ἐλ6 δθιὰ ῬΡραίηι τοίοτβ ᾽ι8 ογϊίη ἴο 
Βανι 5 ἀκηρογοῦβ βἰϊυδίίοη ἰῃ ΟἸροαι, “θη 
8] βοΐ δηὰ {ἰβοὺ μαίομβοὰ (86 Βουδβο ἴο ΚΙ} 
}ι1πλ. Αμὰ ἴῃ ἴδοϊ [8μ0 ΓΟουγτημ νογθο8 7 δηὰ 18 
[Ὁ δηά 14] οἵ ἰμὶ8 ΜΟΙ δ δ σΆ}}} ἀγταηροὰ 
ῬβΑ]τὰ ροϊηϊ ἴο δια θυβμηηθηῖββ Ἡ ΒΊΟΣ Ὀοσίῃ ἰῃ 1.6 
Θγοηΐησ. Βυΐ 1 18 Γγεροδίθα διλθυβοδ 68 {δῖ ἃΓΘ 
{1.70} δ ἀγρλία οὗ, δίῃοθ ΠΟΥ͂ ἰῃ ΟἿΌΣ ἈΙΒΙΟΓΥ ΟὨ]Υ͂ 
οπὲ εἰσὶ 18 πηοπιϊοη θα, ἐΐ Β66 118 ΣΏΟΓΘ Βρρσοργὶαΐθ 
ποῖ ἴο γοίδγ (18 Ῥβδαίτω ἰο {οβο ἀδηρογουβ ἀδΥ8 ἰΏ 
αἸθοβὰ ( 6} }ςΖϑοῖ, Μ0]}), θὰὶ νι Ηδηρθίθπ θα 
ἰο δηάα [5 οοοξβίοη ἴῃ 1 αν] 8 ΤΟΙΙΘΙ ὈΓΒΏΟΘ Ο 
[86 ἀο! νογᾶηοθ ττουχαΐ μα΄ πἰσῃὶ ἰγουσὶ Μ|)- 
ο[4], τί οἢ γ88 (16 Ὀορίπηϊης οὗ (16 πολτγ ἢ ρῃϊ, 
ΘΓ ἢ6 ὁποοπηίογοα 8160 8} ἈΏΒΡΟΆΚΑΡΪῈ ἀδηροῦθ 
8Δηα βυ ῇοσὶη “Βυοῦ Ὀοΐηρ ἴΠ6 ἱπχροχίδησο οὗ 
186 δοῖ, νὰ βου ἃ ὀχρϑοὶ αν ἴο ρογροίαδίο 1.8 
χΘοΟ] ]θοίΐοη ΕΥ̓ ἃ Ῥβα]πι᾽ (ΗΠ ϑηρβι.). Τῇθ Ῥβα τὰ 
ΔΒ ΒΕ Πρ ΓΘ 6 ἸΙοοϊκθα θδοὶς οῃ ἰμ9 Ἰοῃρ 11π6 
οὗ δῃθιη θ᾽ βῆδγοθ δηὰ αἰνίηθ ἀθ γοσαηοοθ, οὗ 

10} [86 δνϑηΐ οὗ ἰμδὺ δνυοηΐηρ δηὰ Ὠϊρΐ ὙὙΘΓΘ 
ἴπ6 Ὀορίπηϊηρ δηὰ ἐγ Ὗγ8 ταιβὲ ποῦ, ΠΟΎΤΘΥΘΓ, 
σομῇηα οὐγβοῖνοβ ἰὸ ονθηὶ αἰοπε, Ὀὰὺ ταιδὲ 1η- 
οἰυἀθ 4}} αν α᾽ Β δἰ] ΘΧΡΟΥΪθΏο68 οὗ 8340} 8 
ἴΓαρ8θ. “Ετοηι [Π6 Ῥβδὶ πὶ 1ϊ ΔρΡρθδσβ ΟὨΪΥῪ (δαὶ ἰΐ 
Ὑ748 68116( οτιἢ ὈΥ͂ 8ἢ δἰϊδυλχρί οὐ (Π6 βἰ προ ᾿ἴδ; 
ἰῃ ΟΥΒΘΣ τοβρϑοῖβ ἵΠ6 οἰ γοιπηϑί 068 ἃγο ἴΠοβ6 ὙΠ Ϊοἢ 
Βοος ἴῃ σόηογαὶ ἰο (8.6 8ὅ41-ροσίοα᾽ (Ηηρπβί.)." 
4, ἐεγαρλιπιεῖπιασε, Ἡ ϊΟὮ ΜΊΟΙΔΙ] ΘΙΡΙΟΥ 

ΒΗΟΥΒ ἰδὲ (Π686 Ατδηλβδη 160]3, [686 ΤΌΓΠῚΒ τὲ 
“βίγϑδηψα οαβ᾽᾽ πῃ ϊοῦ ΕΔΟΠ] ἰοοῖὶς Βοογ } Υ τοῖα 
Ποῦ (δίῃοτβ ἤουβο ((ἰοη, χχχὶ. 19, 34) ---ἰη δριῖθ 
οὗ 1μοὶνς Ὀαγῖ8)] Ὀγ Φδοοῦ ((δη. χχχυ. 2 8α.), δπὰ 
{ποὶν ογάογοα γοηλοϑαὶ ΟΥ̓ Φοβδπα (Φοβῃ. χχῖν. 22) 
δ ϑαμα6}᾽ Β ζοαϊουϑ ορροβὶίοη ἰο μοὶ (1 ὅδπι. 
χν. 23)-ηἱά ἴῃ [86 ῥυίνδου οἵ ἀομμηοβίίς 116, 
ὙΠ 6ΏΟα ἴῃ {Π6 {ἰπι6 οὗ [ῃ6 δᾶ ρθ8 (Π6Υ σλπη6 ΟΡΘΗΪΥ͂ 
ἴοσί ἢ! (δ υάρ. χνὶϊ. οομραγοα {1} χνἹἹ. 14 βα.), 
8Β.1}} τηδιηϊαϊηθα {πϑῆλβονοθ. Α8 (86 ἰδγαρ. τὴ 
ὙΓΟΓΘ ΟΥ̓ΔΟΙΪΆΓ Οοἰ[168 ἴῃ [ΠΟΥ οΟΪἀ Πομιοδ (80 ἱπ 
ἘΖΟΙΚ. χχὶ. 21 ΝεθυομΔἀη ΖΖΔΓ Ἰηαυΐτγοθ ἱμτουρσἢ 
16 τ λοίμοῦ πα 8Π4}} ΓΟ ἀσαϊηδὺ «ΘΓ ΒΔ] 61 
οΥ δρεαϊηβῖ ΑΠΊΠΊΟΠ), 80 80 ἰῃ ἰβϑγδθὶ (Φ υὐρ. χνὶ]ϊ. 
18; ὅδπι. χν. 28; Ηοβ. ἰἰ}. 4, Ἐζοῖὶς. χχὶ. 26. 
Ζθοι. Χ. 2) {ΠΟΥ͂ ὙΓ6ΓΘ ΒΌΡΘΥΒΕ ΙΟΙΒΙΥ͂ 864 88 ΟΓδ- 
οἰθβϑ, Θοῦ 561 θοϊηρ απο (Ὠσοιρῆ (Π6ηλ ΘΟΠΟΟΓΏΪΗ 
186 υΐατο. Ηδνοτγηΐοῖ (οὐ ἘΖεϊς. χχὶ. 26): “ΤΠα 
156 οὗ [86 ἰαγαρῇῃ πὶ 8.8 ΟΥΔΟΪ6Β σδὴθ Ὡ0 ἀουθδὶ 
{Βτουρὴ [μοἷγ οοπηθοίίοη τ (π6 ἙΡΙΒοά (σοι. 
οι. 11}, 4; Ζοοἢ. χ. 2), (6 δῃοϊθηΐ ζΖΘΏΘΓΣΔΙ ποίϊοῃ 
οἵ {πο ῖγ τπηαρῖς8} ΡΟΥ͂ΤΟΓ Ῥϑββίῃρ' ΟΥ̓ΘΙ ἰη(ο (6 ΤΔΟΓΘ 
ΕΌΙΣ: οηθ οἵ ργράϊσιοη." [0η66νΡ Ψοβίδιι (2 

ἴῃρβ Χχὶὶ, 24) Π6ῖΓ ΓΟΙΊΟΥΑΙ ψγὰβ ἀοογοοα ἴῃ 
οοπηθοίΐοῃ πὶ οἴδον 1Δο]αίσουβ δου Δ ΏΒ, 
Ὀυὶ (Π6γ Κορὶ (μοῖν ρἷδοθ 1111 {86 Εχὶ]6. 

ὅ. ἴῃ γοϑρθοῖ ἰο {6 λίβίογῳ δῃα ἐῤδοογαξίο δἰσηὺ- 
ἤοαποε οἵ ἴπι6 80-ο8]]6αὰ ϑολοοίβ οὐ ἐδ Ῥγορλείδ, 16 
τηυϑὲ αἰβ ρσα 8} [86 ὑνο ρεγίοάδ ἴῃ ΜΙ Ο,, ἰῃ ροϊπὶ 
οἵ ἴδοῖ, ὑμ6 ΟὨΪΥ παρηϊίοη οἵ ἱμοπλ ΟΟΟΌΓΑ. 1ῃθ 
γι ρἶδοθ γγὸ πχϑού ψ 11} Ῥσορμοῖΐο ὐπίοηϑ ΟΥ ὈΤῸ» 
Ῥμοῖδο οοπιπιιπῖζίοδ ἴῃ [Π0 ἂρ οὗ βδιιμοὶ, δ ἐλ 

ΓΕΘ Ὅν ἴῃ ψηϊοῇ (15 Ῥβ. οοῃίγδαὶδ [6γϑοὶ δῃὰἃ (ἢ 9 
Ἠοαίῃϑη πηαίζο ἰδ αἰ σα! ἰο γούοσ ἰῦ τὸ Πα ἰηοίἀδηΐ ἰη 
Ῥανὶα "8 1; δηὰ [ἰ ἰ5. ἐῃθ οἰΐγ, Ὠοδ 6 Ὠοῦδο ὑπδὲ ἐπο 
ΘΏΘΠΙΥ͂ ἤθτΘ διιστοσηάβ, ΤῈ {010 15. Ὡος ΠΘΟΘΒΒΑΣΙΥ͂ 
Ῥαγί οἵ ἰῃ9 ἰπδρίγϑά Βα! .--- Τπ.] 

ΔΙῸ ΠΊΟΙΟ ΟΧΔΟΙΪΥ ἀοβηρα ἀπγίης δἰΒ τοϊδι!οὴβ πὶ 
888}: γι (πεῖ Ὀδηα οὗ ργορμιοία (χ. ὃ, 10), δῖοι 
ἰη αἰ οδι ἀφδοθηεβ ἔγοσα ἴἢ6 ββου  ἢς81 8}}} δηὰ 
γαθοίβ 8.1, Ῥγορ μους ὙΠῚ τλυδὶς δηὰ βοηρ. 
Ῥόγῆδρϑ 1818 οοιμμαη λυ τοβϑίἀθὰ ἰὼ ΟἽθοδϑι, ἴῃ 
Βαρροτί οὗ ψῃϊοὴ τὸ ΠΥ ΡΟΣΒΔΡΒΘ ὙΠῸ} Κ οἷ] δά- 
ἀμυοθ (80 πδῆλθ “"αἴθοδῃ οὗ Οοα." [ἢ εἰ. χὶχ. 
(16 ργορβϑίίς δοπημλυΥ̓͂ ΒιΒΏὯΒ 1 8. ΠΘΆΓ ΓΕΪἃ- 
[Ἰο ἰο ϑδιλιθὶ 88 106 “ργοβι ἀθηϊ." ΤΦὉδ6 πηοὰ- 
Βογβ ἃγθ 9816 Νονὶΐτ (ργορίι6 09] ; {Π6Υ̓ ΡΥΟρΡΒΘΥ 
ὉΠοΓ ϑαπλ 6} 168 ; {Π6ΙΣ ἸΠθρὶ γϑίῖοι (88 1ῃ (ἢ. 
Χ.) ἴθ 80 τ ρΥ 1μδ΄ ῬΘγθοηβ μδί ἀο ποΐ δθεϊοην 
ἴο τῃθιη, 88 ΝΙΝ Βογνδηΐβ δηὰ ὅδδι Ὠ 1.86] 810 
βεἰζθὰ δῃὰ ΟὐΘγροΎ σα ΌὈΥ ἰϊ, δα [8]] 1ηϊο 4 [ἰκ6 
οοϑδίβου. αν] 18 οἰοβοΙ Υ οοπηροῖθα ψ 1} ἰΒοιι, 
88 18 Βονῃ ὈΥ [8 Ηἰχμί ἢ ἐβεῖλ δηὰ βίδυ {ἢ 
{Βο. Ηδ ἰουπα ἴΠ6ΓῸ ΟὨ]Υ ἰθρο ΒδίοΥ ἰη- 
ἀδρά ἔγομι 5'8.}᾽8 ρογεθοιυ ἱοβ, Ὀὰὺ Δοϊαϊηρ οοηβο- 
Ἰαιίοῃ δηὰ βἰγοησίμ ἰὰ 186 ἱμδρὶτοα ργορμοῦο 
σογὰ, ἴῃ (6 ὈϊΪΘεβίηρβ οὗ {86 [ΓΔΙΟΓΏΒΙ ΟΟΙΩΤΑΙΘΠΙΙΥ͂, 
δηα ἴῃ (Π6 οομβο ης πα οἰονδίϊηρ ΡΟΥῸΓ οἵ [Π6 
Βοὶγ ροείίς δτί, ὙΌΏΘΓΘΌΥ μα ἀουδίϊ685 βίοοϊ ἴῃ Ρθ» 
ΘΟΌΠΑΡΙΥ ἰηςἐπγαΐθ οομπϑοίοῃ ΜΈ [16 ΘΟΙΩΙ ΣΙ 1Υ͂. 
ΤῊΘ Το ΓΒ οὗ (ῃ6 ὈΟΑΥῪΥ ἰοσιμθὰ 84 (ἰδηοὐλιμι; 
{πος οαὐπχεγὰ [16 οἵ πϊοῃ ΒΥ ΡΟ] Ζοα {ἢ 6} ἴἢ- 
ψαγὰ υπΐοη ὑηἀ6Γ [Π6 ταῖρηΥ ἱπρυ]β6 οὗ οη6 δηά 
1.6 βϑιαθ ϑρισιι, (86 ΠΟῪ ἘΡΙΤΙΌ 8. αηΐοη ἩὮἸοἢ 
(ΠΟῪ ΒΔ δοοοιαρ] ῃ6α υσ (818 ῥγοόρβοιὶς 
ϑρί τὶς σβῖο ἰηίοστηθά ἴμθῖὰ 411. [ἃ μοϊωϊ οἵ 
ἴλοῖ ν6 Βα ΟΥΑΙ Ώ]Υ αἱ {818 ἔτη θ β οὗ δἢ οτρδῃϊσοά 
Ττορηδεις ΘΟΜΜΙΩ ΠΏ Υ͂ 6Ε ἴῃ Εδυδὴ ; ΒΟΟΣ 
δΔΓΔῈ6], ὙΠῸ γγ8 118 ργοδίαθῃξ ἰμογο ἢῃ 1.6 ᾿ΔίμοΣ 
Ρατί οὗ ἢΐ5 116, 88 4180 (ἢ 6 Θϑ Δ Ό]Π 88: 6 οὗ [Π6 ἴοστα 
οὗ δβϑοοϊδίθα 116, 15 ἀοεδι]; θυΐϊ 'ὰ ΔΗΥ οδθ6 ἰΐ 
ΤΊΔΥ ὈΘ ΟΟΠΠἀΘΠΙΕΥ͂ πηδἰπιαξποαά {πδὲ ἐμγουρᾺ [δ6 
ῬοΟΤΘΣ ἰηἤποποῦ τοῦ ἢ6 Θχογίοα ΟἹ 18 ὁοῃ- 
(ΘΙ ΡΟΓΆΓ 65 ὈΥ [86 ῥτορμοῖο ϑρίγιῦ τ Β ΟΝ ἀπεὶς 
δηα πογκοά ἴῃ ἢΐπ), διυσακοηΐηρ δηαὰ Ἀϑμἱοηϊης ἃ 
ὩΘΥ [1|6, 18 Θρὶ τς, τ λσοἢ ἰη 109 ΘΑβθη 18] πδίυτο 
ἰοπἀρα ἴο ὑγοάυςθ βββοοϊδιοη, βμονοα 1661 ἴπ 
ΒΌΘΝ ὩΠΙΟΏΒ οὗ ΤΡ θς θη. Τῇδ οτἱρίηδὶ 
Ῥονοῦ δηά γἱροὸν οἵ (18 βρ᾽σὴϊ ἜΧΡΓΘΕΒΟΒ 1156] ἰὼ 
(μ686 Ἔχ γα  ΔΑΓΥ͂ ρῃΘροΙάθηδ δηα ΟΥ̓ΟΓΤοΪπι- 
ἴῃς οἴἴεοίβ, πὲ 86 ἴῃ ἴῃ6 Αροβίο]ϊες οαγοι {ἰΠ6 Υ 
ΔΡΡΘΩΓ 88 ἴδ ἔγυαϊ οὗ ἔμ ουἱρουγὶηρ οὗ (πΠ6 ΗΟΙ͂Υ 
ϑριγὶὶ (Ασἰϑ 11. 1 Οογ. χὶν.).- -τἼ 6 (Ποοοτγδες αἷρ- 
Ὠϊβολησα οὗ [18 δϑδοοϊαϊοη οοῃαϑϊδίθα ἰῃ {86 ἔδοὶ 
{μδΐ, δοης σι βαπιυο}᾽ 8 ἸΟΡῪ Ργορ 608] ἰοσιῃ, 
{ΠΟΥ͂ τότ (86 οεηΐγθ δπὰ βοιγοα οἵ (Π8 σευὶυϊπρ 
ΤΟΙ ἸΟΥΒ-ΤΊΟΓᾺ] [16 οὔ ἴπ παίΐοη, δἴϊοσ ἰὲ "δὰ Ἰοεὶ 
115 ἱΒοοοσγδίΐο οοϑηίσο ἐπ {πὸ πα] ΒΑΠΟΙΌΔΓΥ, 
ἡ Π]Οἢ αϑ ἀοβρο!]οα οὗ ἐπ ἂὐῖκ οἵ {πὸ οονθηδηὶ. 
ΤῊδ ῥγορδοίίο τηθη οὗ (Πΐβ Θοπλπιην, πο ἢ 18 
ὈΥ̓͂ ὨΟ ΣΏ6ΔΏ8 ἴο 6 88. 80 δββοοίδιοη οὗ 
0115, Γοργοβοηῦ ἐπ 6 Δ 0] {Προογϑ 1 ο- ρτορμοες 

1Ἰηἤμπθηοθ οὐ (μ6 ΡΪ6, πῃ ϊοῦ τγδβ ἢγαὶ οοπλ- 
Ἰοίεϊγ Ὀγουρπὶ ἴο ὑεῖς ὈΥ βδπιι6}᾽ 8 Ια ΌοΓῈ ; [80 
ὉΓηι, ΠΘη 8 Π..6}᾽ 8 116 15 Δρρτοδοίηρ 18 θα 
{Π6 αἰϊογζτοσίῃ (Ὠυγίαγοαὰ ὈῪ ἢ ΐπι) οἵἁ (86 οοτα- 
Ὀἱποα αἰ ν]η6]γ-Δρροϊηϊοαά ἐπεοογϑίὶς οὔοο οἵ ρτο- 
Ποῖ δηὰ Ἰυάρο (δἰομρβῖάς οὗ [6 ΤΟΥ] οὔἕο6), 89 

ΓΟΓΒ οἱ πῇ ]0ἢ τὸ ἢηα ἰμ6 τλλτδῶς ἰῃ αν ϑ 
ε{ἶἰπ|6. [ἴῃ ἐποῖγ τηϊάδιὶ οτ χίμδιθα δηὰ νγϑδδ οὐ ἰ- 
νϑίϑα {π6 1 Θοσγαι ο-ργορἤμθῖῖο πυϊπρ οὗ ἘΠΙΟΠ 
88 ΓΟρΡγοθθηίδεγοθ οὗ στ ηϊοῖ 8. α δα (οοιρ. χσχὶὶ. ὰ 
διὰ ἃ Ναδίῃδῃ διὸ πιϑθηϊοηθα δ᾽οηρ τ ἱ (ἢ β'δπιι 
(1 Οἰιγ. χχίχ. 29). Οορ. ΤἈθηϊυβ οὔ 1 ὅ.4π|. 
χίχ. 19 δηὰ χχὶϊ. δ.--- ΟἹ ἐμ ῥργορβοίίς βοῖοοἱδ 
ὉΠ ον βαμυ6] 566 ΟΘὮ]ογ ἴῃ Πδστγε. ᾿..- Ε., 8. υ. Ῥιο 
»λοιοπίλιμπ (66 Α. Τ., ΧΤΙ. 214-217. 
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Τδ ἰδίΟΣΥ 18 δ᾽ ἰον δοποοσηϊης (86 χορ οιὶσ 
οὐ 168 αἀὐγίηρ ἴ6 1016 Ῥεσὶοα ἴγοιη ὅὅ8- 
Τλ06] ἴο ἰμ6 δρὸ οὗ ὔψαλ δηὰ διδῆα. Νοὶ {}} 
ἴῃς ΘροΟὰ ἴῃ ἴθ6 ἀδνοϊομαιοηὶ οὗ ἰμ6 ῥγορμοίϊα 
Οτάος ἴῃ ἴδγϑθὶ τηλγίςοα Ὀγ 16 στδηὰ ῥγορβεῖίο 
οἰμιαγδοίοσθ οὐ ΕἸ} μὰ 18 διισιθηθοῦ 11 15Πα ἀ0 
πὸ δσαῖηὴ τηθοΐ τ [Π 686 ΘΟ} 1168, δὰ (ἢ η 
ΟὨΙΥ͂ ἰπ ἴ86 κηρίου οὗ )16 Ἴδη ἼὙΙΡ68 δἱ Οἱραί, 
Βειλεί, αλὰ “εγίολο, ἴῃ τ ἰοἢ ρῥ]δοθθ ᾿Π το 89 8 
ὨΠΠΏΘΓΟΙΒ τ ογδῖρ (2 Κιηρβ ἰν. 88; 11. 8, ὅ, 
1, 15,16; ἰν. 1, 48; νἱ. 1; ΣΧ. 1); Πόσο, ΒοΎγΈνῸσ, 
1867 ἃζὸ οὶ ο8116ὰ “ργορ ιεῖθ᾽᾽ 88 ὑπ δγ Ξδιηυο 
Ἰυϑά, θυὺῦ δοιδ οὐ ἐδ ργορήείδ (1 Κ᾽ηρβ χχ. 88), 8 
Βδπιθ Ἡ Δ1Οἢ ἰμαἸοαῖοβ {ᾶὺ (ΠΟΥ δἰοοὰ ἰο 1Π6 ᾿ἰοδὶ 
ΕΥ8 δῃαὰ ρῥγεβι θη οὗ πὸ οομπλυη 1605 ἴῃ 8 ἀθ- 

ἀφαΐ γοϊδίϊοη 88 βο]γβ δηὰ ἀἰβοῖρ] 8. ὙΠΟΥ͂ 
γ0 (μοὲν ῥίδοθΒ οὗὨ δε Ὁ δηχὶ αρθοῦς, ἀφραϊχηοα 

ἴον ἃ ἰᾶγμα ὨΔΌΘΓ, ἩΠΘΓΘ ἴππ εν δἷϊ δ (πὸ ἔδοϊ οὗ 
πεῖν ῥγορἰνοῖῖς πηδϑίοτθ (ςοῦρ. 2 Κι ἴῃχ8 ν]. 1 84.}, 
δα τεοεῖνο ργόμβθεὶο Ἱπρίγυοίίοη δηα οὐ ἰναιίοη. 
Οὐἱν βυοββ ὁ8 ἢ ἯΘ ΡΓΟΡΘΓΙΥ 68}} ῥσορδοιίς δολοοίδ, 
086 ΡΓΟΡ Βοος ῥγοβ ἀεηΐ δηα θά ογ (848 Ε]18}8}᾽8 
(280 ΒΠ0 5) ἴο Ἰερίἰτλδῖθ ἐμ οπλβο γ 8 Ὀν (Π8 
ἘΝ οὗ 186 ρῥσγοόρβοίις βρὶσῖι ἀπο! ηρ ἴῃ μι. 
116 ὑπο βαπλυο] 8 Ῥγοβίἀθπου {Ππ6 Ῥσορβεῖῖο 

ΟΠ. Ώ11168 ΒΡΡΘΆΓ 88 ΙγΘΟΓ 8ββοοί 008 οὗ ῥτγο- 
Ῥἰοῦς τηΘῺ ἴον {6 Ἔχοσγίίοη οὗ υηϊιθα ᾿πἤιθηοα οἢ 
86 ῥφορΙο, 18μ686 ἰαῖθ οὔδβ ἃγὰ ἡϊβιϊηοὶ []ηϊοῃβ, 
1η τϊσ ἢ ἴδβοίιογβ δηὰ βοῃοίδυβ, τη ϑϑίογβ δηα α18- 
Εἰρ! 68 βίδηὰ ἴῃ ἃ γοϊδίίοη οἵ τηυϊι4] οο-οτα ἰπαιΐοῃ 
[οὐηῖγο] δὰ βυθογαϊηδίϊοη]. 186 βυ)οοις-πλαίίοσ 
οὔ (μ6 1ηδέτπιοίϊοη ψ͵885 (Π| αἀἰνὶ πα αν δηα (ἢ 6 ιΪ8- 
ἸΟΥΥ͂ οὗ {με ἀϊνίηο ἀ6δ] πρΒ τὶ (ἢ 6 οογοηδηὶ ρθο- 
ΡΪο; ἴ86 δἷπὶ οἵ ἴῃς ᾿πβιγυοσίίοη 8 [π 6 πυχίαΓο 
δηὰ γί μεγαηοθ οὗ ἱῃ6 ῬγΌρῃοιίο ερίγι( ὈΥ͂ μοὶν 
αἱρεῖ ρ! λ ἴῃ δὴ οὐρϑηϊζοά (Οοἀ-βογυιηρ 6. ΤῊΘ 
ΡῬαρ1 18 ποτα ἰγαϊπθα ἰπ πποοηα τοδὶ οὐοάϊοποθ 
ἴο ῖ186 ἀἰϊνίηα αν, ἴῃ ᾿ἰνίηρ δρρτγορσγίαἰΐοη οἵ {ἢ ο 
ΒΟΙΥ͂ μι }}} οὗ αοα 88 δρβοϊ υὔβ ποόγιη ἴον (μοὶ νη 
Ὑ1}}5; ἔγοπι (μοῖν Οδηορὶα (ἢ δαυΐρ {Πὸν 
Ἡξηΐ Ὅτι ἢ διιοηρ ἰθ6 Ρθορ]θ ἴο ἰδϑι ιν οἵ (ῃ6 
᾿Εἰνίηρ αοά, οὗ ΗΒ ποτὰ δηὰ Ηἱβ εἰρῃίοουβ δῃὰ 
βταοίουβ ἀθδ]ηρη, δηὰ πὶ ἢ δοβοϊ αἰ οροάϊθηθδο ἰῸ 
Ρογίοτωι {Π6 Βρεοΐα] ἰδβίκζ ἱπιροβοά οἱ ἔμοπὶ ὉΥ͂ 
186 τηδδβίθσβ 1 ἀὐνὶπθ δι ΒΟΥ (σοιρ. 1 Κίηρβ 
ΧΙ. 20 βᾳ.). Βδαϊά6β μία βϑῆθγαὶ (ῃπθοογαίίο βἷμ- 
οἰδοδπος ἴμοβο [Πη]1Ο 8 γεΐ, {ἰ|6 βροςῖδὶ ἀυῦ ἴο 
ἴοττα ἴθ οεῃῖγα οὗ (ῃ9 δβεγνΐοο οἵ ἀοἀ ἴοσ ἴπο ρθο- 
Βὸ ἴῃ ὑμοῖγ βαρδσγαϊδοῃ ΠῸμῚ [Π6 βδποίυθεΥ δὲ 
Θγύβ8 16} (οοιαρ. 2 Κίηρβ ἱν. 23, 42), δῃὰ ἰη 186 

Ῥτορμοίΐοδὶ πόοσῖ οὗὨ ἐμοῖσ πυθιηθογθ ἰὸ Ορροθθ 8 
5801 ρονοσ ἰο 186 Βοδίμβοιηΐβτη πῃ ΐοὶὶ ̓ γαβθθά ἴῃ 
οὔ ἰδ6 16 ὉΠάΟΣ δὴ ἰἀοϊδίγσουθ ρουθγητηθηΐ, 
δΔηὰ ἰο τηδὶηπίδίη [16 Βοθοῦ οὗ (Π8 ἡ τίς ἀοά. 
Οοπρ. Οολϊος υδὲ διρτγα, Ρ. 220 ν4.---ἰὴ χεβρϑοΐ ἴο 
186 Πἰκίοτ! 641 σομ ΠΥ οὗ δασῖ ῥσορμοίὶο δβ5ο- 
οἰδίοα 116 ἴῃ ἐπα ἰηίοσγαὶ Ὀοίτγθοα [86 ῥγορμοίϊο 
οοπμπλθηΐτῖε8 οὗ Κϑιλθ6] δηά (ἢ 666 Ἰαΐαν βθοΒοο]5 οὗ 
ἘΠ0 ῥτορβοίβ, ἠϊόνα ὁ τς 86 ΟΕΣΔΙΉΪΥ ἀεοίοι- 
τοηϊηοα, ΔΙ μου ρἢ, 88 Οθἢ]οσ βθονβ ἀραϊπεὶ Και αἱ] 
(88 δῦονο, Ρ. 21δ), 186 Εἴτϑι ὨΠΠΏΡΟΓ οὗ Ργορβοία, 
ΠΟ, δοουσάϊηρ ἰο 1 Κίηρβ χυἹἹ. 18, ταυδὲ μδνο 
ἐχίμιθά πῆθὴ Ε11)4}8} ἀρρϑαγοά, βϑοῖὴβ ἰὸ δ ο ῦ 
βυοἢ; οσηιἰηυΐγ. ΟὐΟἸΩΡ. οἢ (6 ΟἶοΣ εἰάθ Κὶ οἱ} 8 
ΤΟΙΊΔΙΪΚΘ 1 Ὦ18 ΘΟΙΙΙΙΘΏΪΔΙΥ Οὐ Οἢ. χῖχ, Ρ. 147 

. [πο. Ἰναπδί., Ῥη. 199--205.] 
[Μ|ς}8}}8 ἀθοορίίοη ἴῃ νοῦ. 18 τηδυ ΡῈ οδ)]ϑᾶ ἃ 

ΒΙΓΔΙΆΡΟΙΩ, ΠΟΓ βίδίειηθηΐ ἴῃ νον. 14 8 8 ΤἈ]βοιοοά 
ΟΆΓΙΥ Πρ οὐϊ {86 δἰ Γαίαρομι, δηἃ ΠΟΡ ΔΏΒΎΟΙ ἴο ΠΒΟΓ 
ἴδιες ἰὴ νεσ. 17 ἷβ, δδ Ἐχάπηδηπ ἰθσπηβ ἴδ, 8 “119 δροβίο 

οὗ ποοθβϑὶιν ;) (μαὶ 18, ἃ 116 Βοϊὰ ἰο Ῥ6 Ὡροβθεασῃ, 
ἴῃ ΟΓΔΟΣ ἴο βᾶνο οὔθ ζὺῸμπι βυϊογίῃς ΟΥΓ Ρογρὶοχίϊγ. 
ΑΟἸΘΑΣΙΥ {18 Ἰαϑὲ 8 πη] αΒ.1Π40]6, στο αι] ἀο- 
ΙΔἈΠαΘα δὴ Θχρ βηδίλοη Μίοβαὶ ουρίνξ ἴο μαγὸ δῃ- 
Βογοὶ δὶ βίιο ἱπουρὰῦ 1ϊ σὶρ αῖ ἴ0 βανθ μοῦ Βυθ- 
θαμὰ, Ηδοτ βἰγαίασουῃ ἡμῶ 18) ΠλΔΥ Ὀ6 ἀείοηἀοὰ 
οὗ [19 στουηά ὑμαύ ὅδι!, ἴῃ δββιυμιΐηρ [86 ροβί οι 
ἰοναγθ αν οὗ δῇ Ὄροὴ Θποιαῦ (Ὑἰίμοαΐϊ Ιοραὶ 
ὙΓΑΓΓΔΏ), ΠΑΥῺΡ ΡΓΘΥΙΟΟΒΙΥ ἰγιοά ἴοὸ Κι} ΐτα, 
Βαά ἐπὰβ ρμαΐ κἰπλεο! ουϊ οὗ ΟΥΑΙ ΏΔΓΥ το δίίοη πὶ ὰ 
δὲπ, δηα τγἯὯβ ἰο Ὀ6 ἰγϑαίθα 858 ἃ ρα ]} 6 Θ ΠΟΙΩ͂ ΟΣ 
8 τηδάηδῃ. ὙΥ̓ Βοίμοὺ {116 βἰδίοιηθηΐ ἰῃ νοῦ. 14 15 
1ΠΘῺ ΡῬΓΟΡΕΣΙΥ ἃ ματὶ οὗ 1Π6 εἰταίαροῃι 18 οὶ 80 
ΘΑΒΥ [0 ΒΑΥ. ΤΠ ἀθοίβῖνγο αυοσδίϊοι 15: ΥὙα8 ἱὶ 
ὨΘΟΘΒΕΑΓΥ ἰο [ἢ ΒΌΘΟΟΒΒ οὗ 186 εἰζαίδροιῃ ἢ ὰβ ἷξ 
Ὀαδοὰ οὐ ὅϑα.}}8 δρηῃογηαὶ, υπηδίαγα), οσλμἶπαὶ 
δἰϊυας ἰοχεαγάβ Ὠαν!αὴ--ΤῈ.] 

ἩἨΟΜΙΙΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΕΔΟΤΊΟΑΙ, 

Ψετα. 1-4. ΒΕΒῚ,. ΒΙΒΙΕ: ὅ0 ἐὰν 8 β'δι] οδγ- 
τἱθα Ὦγ 8εἰ{-ἰούς, νι λολ οἴζοη ἰχα ὨΒΙΌΓΣΓΩΒ 1.86 17 ἰηίο 
ΌΓΣΥ διαϊμβὲ (ῃς τ]θηαβ οὗ ὅο6, ἀπά 1 15 ἱποσοαὶ- 
Ό]6 ΠΟῪ ἴδ 10 οσδῃ 9ὸ ὙτοΩρ. «Φομδίμδη δοίοιϊ 88 
8 ἴσιιο ἐγ οηὰ ἴο Πανὶ, δὰ ργοβθηΐ (δογοῖῃ ἃ ρμὶο- 
ἴαγο οἵ 8 ΤᾺ 810] ἀπά ἀρτῖρηϊ ἐγιομα, 80 ποῖ ΟὨ]Υ 
Ὑ8118 Παντα οἵ ἀΔΏΡΟΣ δηα ρὶνοθ δῖ ροοά οοιη- 
βοΐ, Ὀὰ 8180 δὲ ἷ8 οὐ ΡΟ] Βρθα κα ἴο Ἀἷβ ἔπι ΠῸΓ 
ἴογ ᾿ἰπη, ἀθοίαγοβ 1.18 ἸΏ ποοθῆοο δηαὰ Ὀγαΐβοθ ὨΪ85 
ΠΟδ]6 βοσυΐοοβ, δηα (ποσο Υ Ὀτγίηρβ κῃ) δραῖη ἑπίο 
ἢἷβ Δ ΠοΡ Β ἴλνοσ.--- ΚΟ ῈΕΒ: Ενοη ἴῃ στον 
ῬΟΙΒΟΏΒ (Π6ΙῸ 18 ποίησ τλοσο Ὀοδυ ἃ] (ΠμΔ τοὸ- 
ΨΟΓΘΏΟΘ ΤῸΓ ραγοηίβ, πα ἀοι]Υ Ροδα 1{Ὁ] ἐβ {8159 
ογῃδιηθηΐ ἤθη οὔθ (δῖπρ ἰΒ υπαοτεϊοοά, μον ἴο 
Ἰεδα Ῥδγθῃΐβ ΔΎΔΥ ἴγοῖὰ δἰ δη γαῖ ἰὴ δβδὸ ἀοϊῃρ 
ΔΙ ΑΥΒ ΒΠΟῪ τηοασβίγ ἃπα σοβροοῖ, Ἡ Βοη οὴ6 {ΠΕ 
6 πἀογβίοοά, ΠΟΥ͂ ἴο 1.186] (Π|Δ ΕΟασ ἢ ΟΟπατηδηά- 
τηρηΐ ἰῃ σι ἢ δὰ ἰονο. [ΤΑΥΣΟΚ: ὅποι ἃ τηᾶ- 
πἰΓδρίδίίοη οὗ ργυυάθηοο δῃὰ Ῥγιηοῖρ]θ οοπιθὶποά. 
Ῥγυάομοοσ αἸα ποῖ ρῸ 80 ἴᾺΓΣ 88 ἴἰο τζαα ἰπὶ δἰ] θηὶ 
δρουΐ 6 αἰη τ ποὺ ὅδ} ψὰ8 Ρυγροβίηῃρ ἴο Θσοτ- 
Τὶ. ; ῥσϊποῖρῖο Ἧ88 ποῦ 80 δββουίοα 88 ἴο γΌ Β6 ἰλ18 
[αἰ ποτ 8 ἱπαιρηδίοῃ.--- ΓῈ.].-ῖον. 6 βΒηᾳ. ΒΕΒῚ,. 
ΒΙΒ1,Β: Α Κιηα!]γ δηὰ μοαγίυ, δὴ Ὠυγ0]6 Ὀυΐ 4150 
τὶ σῃοουβ Ορροβίοῃ ἷβ8 βιϊιθὰ ἴο ἰπστ ΔΎΔΥ [86 
61] [πὲ μὰ58 θθθη γϑβοϊγϑὰ οὔ δηά Βἰηαοσ δἰ ἔγομλ 
οομαλῃς ἴο {86 ὈϊγίΠ.---ΞΟΉ ἘΠ: Ορδη ἴῃ πιουίῃ 
ἴογ 1 γ ποίρμθον, δπὰ βἰδηὰ ρ ἴοὸσ ἷπι, δχοιβθ 
τὰ μοσο μου ολησϑί, Βρθᾶῖκ ἴο ἢἷβ δἀνδηίΐδρθ 
ΜΈΠΘΓΟΨΟΣ ἰδ ἰβ Ῥοββὶθ]ο, ἰος 10 θ6. 8 ἸΟῪ ἴο ἴμο6 ἴο 
Ὀγίηρ ἴο ᾿ἰρμι ἷ8 ροοα δἰάο, θ6 ἴῃ δϑαγῃρβί ἴο ῥτσο- 
ταοΐδ ὕῬθδοθ ὙΒΘΓΟΥ͂ΘΥ 1ΐ 18 ῬΓΘΟΙΪΟ8Ὀ]6. 

γος. 8. ΒΕΒῚ, ΒΙΒΙΕῈ: Οὕὰν ἀοά, ον ποπάοι- 
[Ὁ}1γ ἀοεῖ Του ἰοδαὰ ΤΥ βογνδηίβί βοΆσΟΟΙΥ ἃΓΘ 
[Π67 ουὖϊ οὗ οὨθ {1141 ψ ὨΘῺ ἀρδίη ΤὭοα βιϊγγοβὶ Ὁ 
ἴοσ ἰθοθτὰ δῃοίμου.-- -  ογ, 9. ΒΟΗΙΙΕΒ: αοά {(Π6 
Τοτά δἰϊονβ 86 6ΘΥἹ]] βρὶτὶϊ ὯῸ ῬΟΥ͂Σ ΟΥ̓́ΔΡ 18, 1ἢ 
ν6 δνὸ Ὠοὶ τὲ οδ]]οαὰ ἀόνῃ ΡῬυπἰβμιηθηὶ ὕΡροΩ 
ΟΌΣΒΟΙ γο8 ΟΥ̓ ΟΌΓ Βἰη8; ἢ6 γι ἐδ ἰηὴ [86 ρονγῦ οἵ 
ἀδυίζηοββ δηὰ {μοσοίοσο ἀοϑϑ 6 πόσΐκα οὗ ἀδγίκη δα, 
88 ροίοσγο ρίνθῃ ἰπλβοὶ ἢ ἪΡ ἴο ἀδγΏΘ68.---Ἶ 6Γ. 
10. ΒΕΒΙΕΝΒ. ΒΙΒΙ,Ε: Τοιηρίδιϊοι τ] ΘΠ 20 
86 υυάρίηρ 8πηὰ δηνίουβ δῃὰ Ἵδηποὶ Ὀδδῦ ἴμ6 
Τὶ Ὠὐοοῦβηθθβ οὗ (6 ο11ὰ οὗ ἀαοά, ἀοε8. ποὶ ]δδβί 
Ἰοπρ, Ὀθοδῦβο βΌο ἢ θη οομάθιηη {παν υητγίρηῖ- 
οουβη638.---Ὗος, 11. ΚΕυμΜΜΆΟΗΕΗ: Τὰ [οτὰ 
ἴῃ ΘΥ̓ΟΓΥ͂ ὙΑΥ ἰδἶκοβ οδγὸ {πα ΗΠ βοσνδηΐ Ὥαδν!α, 
δύοτῃ δέν ΗΪβ Ἰδυγοἶβ, 8841} ποὶ 1 Ηἷ6 μοδὰ 
ἰοο δίσῃ. ἴῃ Ῥδνὶά, ἰοο, 18 σον νου βοα εἰ 

108] δαγίηρ: οι {μ6 Τογὰ Ἰογοὰ Ηθ 
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σἤδεῖα χοίῃ, δά βοουγζθί ἢ ΘΥΟΓΥ͂ βοὴ ὙΠ οηλ ἢ6 ΓΘ- 
οοἴνοιῃ.-- σα. 18, 14. ΟΒΑΜΕΒ : [ἢ σΆ868 οὗ υτ- 
δϑηὶ ἠϑρα, ὙΒΘΓα ἴθογθ ὧδ η0 ἰΐπι6 ἔογ ἰοῃρ τοβϑο- 
τἴοῃ, ἃ ΟΔΠ σδη οἶδ τΟΤῸ αἰ οΚῚ]γ αἀονΐβθ ἃ 
Ρίαῃ, βυγραβδίης {πογϑίη (ἢ πλ816 ΒῈχΣ (Εο]. χχν. 
19, ἄξη. χχχὶ. 88; ΨΌβῇ. ἰὶ. 6). [ἢϊλι,: ὕὙμο 
οδῃ δυΐϊ ποπάογ ἰο 806 ΒΟΥ. .. 58} 8 ουγ οἰ1}- 
ἰγθ δῦ ὑῃ8 ΠΥ ΤΏΘΒΠ8 ἴο ΟΓἿΌΒ5 ΐπλ ἴῃ ἰΠ6 Βἰῃ, 
δη( ἴο Ργϑθοσνα ἰιὴ8 χυλ} }]ο88 δάνογβδιγ.-- - ΤῈ.].- 
γεν. 17. ΒΟΒΙΚΕ: Α “116 οὗ ὨΘΟΘΘΘΙ Υ ̓̓ ἷβ ὨΘΨΟΓ 
ῬΟΡΠΑ 551 016, ἩΤΟΏ ΘΔ ΠΘΥ͂ΘΡ ὈΘΟΟΠ16 ΣΊρΡἢϊ ; ᾿γην 
ΔΙ ΤᾺΥ8Β Το η8 Ὑτοηρ, 8ηἃ ἀουθ]ν στοηρ ἤθη 
168 ἰΐθ ἰβ βροίζθρῃ ἴο 4 ὅδίοσ. τυ 18. πο ]]- 
ΡΙοδδίης ἰο αοα μ6 1μογὰ, δηά ἰσυῖῃ, βροίθη σὲ τἢ 
Δ. 6ΥΘ ἴο {π6 1,ογὰ, ΑἸ ταγα ηβ ἴπ6 1ωοσα᾿ Β ῥτο- 
ἱδοι]οΏ.--ΟΒ ΑΜΈῈΒ: ὙΠΟΓΘ ΓΘ ἴΠγθ6 δΒοσίβ οὗ 1168: 
1165 οὗἨ Ὠθοθββ Υ (Εχοά. ἱ. 19: ἀδθη. χχ. 2; χχνὶ. 
7; Φοβῇ. ἰϊ. 6) ; 1168 οἵ βροτί (αδηῃ. χ]. 9; χχυὶ!. 
15; Φυα. ᾿χ. 8); ϑῃδπιοῖι! δηὰ δυτιίαὶ 1166. αὐδτγα 
διραϊηβὺ 411 (ἢγθο, πα βρϑαὶς δῃὰ ον ἴπ6 συ ῃ 
ἔγοιῃ (ΠΥ Ποατὶ.---[ΤΑΎΤῸΒ : Μ|οἢΠ 41} 8 δδοιοἢ [ῸΓ 
Ἀανὶα οοὐ]ὰ τοὶ βίβδηα {π6 εἰγαὶῃ οὗ (γ18]. 1ι ψγᾶ8 
ποῖ 1Κὸ ἐπδὶ οἵ Φοπδίμδη, Ὀδθοδυβο ᾽ἴ μδὰ ποῖ, κα 
οηδί ἢ’ Β 1 τοοῦ ἰῃ ἀδνοίίϊοη ἴο (6 1ογτὰ. 81:6 
οοιὰ ποί δῃὰ ἀϊὰ ποὶ [Ὁ]]Ποὐγ ΠῸΡ πυβθδηὰ ὑπτουρ 
Ῥογβοουίίοη, δηὰ οχὶϊο, δηὰ -ἀδῆρογ, ὑθοϑυβθ βἰ1θ 
Ὑ788 οὶ ΟὯΘ ὙΠ πἷπὶ 'η αἀοα, (ΑὮ ἰάοΙδίον ροτ- 
Ἦδρ8 ψιΠουΐ [6 σορπίΖδηοθ οὗ ποῦ Βυβραῃα). ὅ'ἢ9 
σου ὰ 16}] 1168 ἴον Πενία, Ὀυΐ 86 δα ποῖ {Π6 οου- 
τα 86 {Π6 Δ} ἰο ρὸ πιὰ πὲπλ ἰηΐο βυβοστηρ, 
ΟΥ ἴο (611 ὑπ6 ἰγαϊῃ ἴον πἰη.---ΤῈ.] 

γεν. 18. ΟΒΙΑΝΘΕΒ: ΤΏΟΒαῈ ἯΞΒΟ ἅζχο ἴῃ ΟῸ]6 
βῃου ἀ Ὀοίδκο ὑποιηβοι γοα ἴο (ἢ 6 ἈΒΘΘΙΔΌΪΥ ΠΟΙ 
αοὐΒ πογὰ ἰ8β ἱδυσῃΐ, 8ηα (Π6Γ6 βοοὶς οοῃβο βίϊοη. 
--ΟὙΚΑΜΕΕ: Ο0α ΑἸ ΤΑΥΒ ΓΑΪβ68 ὉΡ ἴοσ ΗΪβ ῬΡθορὶθ 

ἔτίθπαβ δη4 ρδίγσοῃβ, ΧὙγἷξο τουδὶ Πρ ἱμοηῖ (1 
ἱηρβ χυἝ!. 18).-- ΘΗ ΕΒ: [πβθδα οἱ δὴν ἔυτ- 

Π6Γ ΔΏΒΥΟΙ, ϑϑηλμ6ὶ Ἰοὰ Τλαν1ὰ ἰο ἷ8 Ν διοίῃ, ἰῃϊο 
[18 βοῆοοὶ οἵ ἰμ6 Ῥχγορδοίβ ; διυϊαὰ [ῃ6 βοηρβ οὗ 
ῬΓδΙΒ6 οὗ 1018 ρσορἢο-ϑο ο 5.8, δια {Π 61} σομητάοῃ 
ΕΤΟΧΟΤΕ Δηα βίυαϊοα οὗ αοα᾽ 8 ποτγὰ ᾿ξ 88 χοοὰ ἴο 
γ{6}} ; {Π6 ΓΘ τγχδβ Θοῃβοϊδοῃ δη ρϑϑοθ, ἴμ6 Γ6 Ὑ,88 
ἢ] ἴο ὑ6 Ἰοπηα ον [ῸΣ βυοἢ δ ἰσου θὰ Ποδγὶ 88 
θανὶα δά. 1,εἴ ποὶ ϑι.6 ἢ} δῇ Ἔχϑιλρ]6 Ὀ6 ῥχοβθηϊθα 
γουῦ ἴῃ ναΐη. Ασὸ γουῦ (σου ]6α, [Π6 ἢ δθοὶς ὑπὸ ποσὰ 
οὗ Π6 Ἰοτὰ δηὰ Ῥγϑγοῦ, βϑοῖς ἐξ ὀβρθοίδ! γ {πο 
ΜΏΘΓΣΟ ΠΏΘῺ ΓΘ γι ΠοΓΘα ἰο αἰἰοπα ἰὸ 0 Β ποσὰ δηά 
ἴο Ῥγαύῦ. [ΠΗ ΑἹ,,: αοἀ ἱπιίοηαρα ἰο δα αν ποὶ 
ἃ ὙΔΓΓΪΟΥ δηἀ 8 Κίηρ ΟὨΪΥ, Ὀαϊ ἃ Ργορῇῃοῖ ίοο. Α8 
{π6 βοϊὰ βιϊοα ϊπὶ ἿΝ {Π6 γϑί, δῃὰ [Π6 οουσί [ῸΓΣ 
1Π6 βοοοῃά, 8ο Ναῖοίι 888}} δὲ ῃλτη ἕο [86 (Πϊτγὰ.--- 
ΤΕ.].-- εγ. 20 βαᾳα. ΒΤΑΒΕῈ [ἔτοπὶ ΗΑΙ,1,)]: [ὲ 
᾽θ χοοά σοΐηρ ὕρ ἴο Ναϊοίῃ,, ἰηΐο 1816 ΒΟΙΥ͂ βββϑιη- 
ὈΠ68; σψῆο ΚηοτΒ ΠΟΥ͂ ἯὙΩΘ6 ΤΑΥ͂ 6 οπμδηροα, Ὀοβῖὰ 6 
οἷν ἰηἰδηςοη ἢ ΜΔΗΥ͂ 8 οπ6 μδίἢ οοΐὴο ᾿η0 Ο0α᾽ 8 
Βουβα ἴο σϑΓΡ, ΟΥ̓ ΒΟΟΣ ΟΥ 5]6 60, ΟΥ 826, (δὶ δίῃ 
τοϊγΠοα 4 οοηγογὶ (1 Οογ. σχὶν. 24, 25).---Α8. οὨθ 
οὐδ] εἰ 165 Δηοῖ ΠΟΥ, βὸ ἰδ ἢδρ {πδὶ ὙΠ οΓ μοοά 
ΤῚ ἸΑΠΕΙΕ δΔηα Ποατα, μοδγίβ δἷβο ἀο ηοὺ τοιμδίῃ 1}- 
τονοα (Ασία χνὶ. 18, 14).--ΒΈΒΙ,.. ΒΙΒΙΕ: Τῇαὶ 
8 ἴῃ. Ὀ]οπαίηρ Ἡΐοἢ αοα οἴθη ρτγδηίβ ἴὸ ἀονουῦί 
ΔΕΡΟΙΔὈ] 66, [Π8ὺ ΠΊΔΒΥ͂ ἃ ΟὯΘ βῸ68 ἴῃ ὙΠῸ δὴ 6υ]], 
ἸΡΊΡαΡΕ δὴ Πορβίλ]α πλὶπά, δὰ σομμθ8 οὐἱὐ δραΐη 
Μὶῖὰ αυλῦθ δ οῖμοΣ Βοασὶ δηὰ χηϊηα.--- - Ὑ οσ8. 28, 

ΤῊΕ ΕἸΕΞΤ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΑΜΌΕΙ. 

24. Εεκτ. ϑυμΜ. : ὅδ} ΒΡτορΡ ΠΟΥ ΠΡ ΜΓΔΒΊΤΏΟΓΟ 
ΔῺ ἰΓΓΟΘΙ Β[1 016 ποῦὶς οὗ ἀὐγίθ βοῦσοσ, {᾿8η δῃ ονΐ- 
ἄθῃοο οἵ αἰ νπο ζχγβοθ. Υ ὁ 506 δ'ϑὸ ΟΥ̓ ὲβ Ἔχϑπι- 
ΡΪο, ὑπαὶ ποὶ δ}} ψγῖο ῬυΌρΒθβυ, γο δχβῖδίι ἐχ- 
ἐγδογ “ΠΑ ΥῪ τη οὐ ΘΙ ΘΏ οὗ ΒρΙΓΙΐ, ΔΓΘ ᾿ΠΘΥΘΌΥ͂ βθονα 
ἴο δυο ἴῃς ϑρίτιὶ οἵ αοα, δῃὰ ἴο βίδηὰ 1:ὴ ἴδγον 
πὶ! Ηἰπι. Μϑηγ οὗὨ ἴμοπ, δοοοσαάϊηρ ἴο {86 5ᾶ8γ- 
ἰηρ οὗ Φοβυβ (Μαῖϊῖί. νἱ!. 22, 23), γὰ}} οὐ (διαὶ ἀδγ 
θ6 ἰουπὰ ουἱΐ δὰ οομαάριηθα 88 6ν]] - 6 18.-- 
ΒΟΗΧΙΕΒ : [ἢ ὅδα] Μὸ ἢδνθ 8 ΘΧ80]6 δον ὐοἀ 
[Ὁ]]ονβ ἃ πιδὴ {1}} Βα δἰ ἢ 6 Ὁ [ὈΓΏΒ ΟΥ Βαγάθῃβ ἢ)» 
βΒ6] .. Ηον ἀθὸρ νψῶβ ὅδ} δ γεδαῦ βῃρκοη; γοὶ 
αοὰ ἐπ 1,μοτὰ ἀϊά ποὶ γοὶ ἰΙεδνα ἢΐτὰ, θυϊ δραίη 
ἰυττιοὰ ἰοτετὰ ἢ. Ηδ {8]1 1.6 πιὶσ γ Βδηά οἵ 

δα γοὶ δα πουἹὰ ποῖ ὕον. Τθοη Οοά᾽ε 
Πδηά, πο οοι]α ποῖ τᾶ ῖκο εἶπ ὈΟΉ,, τουδὶ ᾿δι- 
ἄἀδη Ηἶπι το δηὰ πηοχο.--- θα (Π6 [γα Β Βαπὰ 
ΘΟΠΊ6Β. ὩΡΟῺ 8, Μ͵Ο ΥΥΪΒἢ. [0 ὈΟΥ͂,, ἯΓΘ ὙΓΙΒὮ ἰο ΘΏΪΕΓ 
ἱπίο ουγβοῖνοθ, δηα ἰο πα} Ὁ]6 ουγβοῖγοθ. ὙΥΥ̓6}} ἔου 
Ηἷπὶ Ἧ8ο ἰἸοἰβ Εἰπιβο! ἢ Ὀ6 σοργονθα δηὰ σι δϑιϊβοα, 
θυὶ νοθ ἴο υΒ ἢ 6 βῃα!  ΟΌΓΒΟΙ 68 ὉΡ δρϑὶηβί [00 
Πογὰ  Βαπά.-[ΤΑΎΤΟΒ : [ἢ σου ηρ [118 ΠΆΓΙἅ- 
εἰἶνα, οὔθοστθ ΠΟῪ αἰνογθι θα δγὸ (6 ΓὙΘΒΟΌΓΟΘΒ 
σι ἢ οἢ Φομον ἢ ἢ 88 αὐ ΘΟ 84 ἴον {Π6 ῥγοίθοίϊοα 
οἵ Ηἰδ8 Ρθορὶ9θ. δοῖι ἐπι ἰῃ6 πιϑδῆδ ὈΥ͂ οὶ 
Ἀανὶα νγᾶϑ ἀθ᾽ ἱσογοα ἃγὸ αἰ σοὶ, Αἱ ἢγχϑὶ ἢ ἰ9 
ἀείοηἀοα ὈγΥ οὐ Ὀϊοθαίηρ οὐ [ιἷ8 οὐστι ψϑὶοῦ 

ἰδὲ 186 Ῥ.Σ Πρ ἴηη66. ἱμο ἢδ ἴα ἱπαθυίρα (ὉΓ 
Ἠ18 βαίθιυ ἴὸ 1ῃη6 τηραϊδίοη οἵ Φοηδίμδη; ἱμθη ἰο 
186 ἀροϑῆου οἵ ΜΙοἢ Δ] ; δηὰ 818]}}ν ἰο (Π πιϊγδου- 
Ἰουβ ποῦκ οἵ αοὐ᾽β ονσῇ ΗοὶΪγ ϑριτγῖῖ. [π|}6 βαῦ- 
βοαποηΐ ρογίίου οἵ (μ6 ἰδίου γγο 88}}8}} Βπὰ ιδδὲ 
(16 Βαὴ6 Ὀγϊποὶρ]θ μοὶάβ, δηα ἱμαΐ πῃ θοβοὶ ΠΟ 

γ1] τὰ ̓ Ῥγοθογυϑα ἈΥ̓͂ ΒΟΠΘ ΠΟῪ ἐπδί σι πη (Α]- 
λιν. τ. : 
γε. 11, 12, ΒΕ. Υ. Καυμμάσηξε: 4 πε 

δίοττι: 1) δ. νη δὶ αν] 18 ἰμγοδιοηθὰ : 2) ΗῸΥ 
μο '5 ἀ6] Ἰγογϑα ἔγοηι {πὸ ἀδηρον.--- ἐγ. 18. δανίά 
αἱ Παπιαῆ: 1) Ηδ ὈγοΑίμ 68 ἢ 6 δποαρἤΓο οὗὨ (Π68 
ΘΟΙΩ ΔΘ Π:ΟῺ οὗ (ἰἸ6 Βα] 8; 2) Ηδ 8668 8 ΠΟῪ ρΪδῃ 
ἴο ΙΓΟΟΣ ᾿ΐπλ ἩΟΠΑΘΓΙΆΠΥ [τυδιΓα ρα, 

[Ν ετβ. 4-7. 41παίίεπιρὶ αἱ Ρεασεπιαξῖπο : 1) ΤῊΘ 
ΤΘΔΏΒ ΟΙΡΙογοα, Φοῃδίμδη δρροϑδὶθ, τίι ἰδοὶ 
δηα ἀο] ἸσΔΟΥ͂, ἴο υβίϊοο, σται μα, ῥ᾽ οί, τηϑτηο- 
ΤΊο5 οἵ (Π6 ρμϑϑί, οοῃβοίΐθῃοθ. 2) Τὴ δρραζϑηὶ οἷ- 
ἴδοι. 8.8} 5 Ὀοίίον ἔθε! ἱηρβ γον νοα, ἢ18 Θομβοϊ θη θ 
ἀτουβοα. ἴῃ 18 ρββϑϑ ομδία ΔΎ, 86 (8 Κοβ ἃ βοϊ ΘΠ 
οδίῃ, πὸ ἀουδὶ πιῖ δυρογῆς 4] βἰπσογῖίγ. ΑἹ] 
ΒΘ6ΠῚ8 Γορίοτθα "88 ἰῃ {πιο ρμαβί.᾽ 8) Τί ἤπαὶ] 
τοϑι]ῖϊ. ᾿Αν 8 τηοσὶϊα, δὲ (6 08]] οἵ Ῥτονίἄθησο, 
Βῃ 6 ἔουίἢῃ Σὰ ΠΟῊ Ἰμβέσθ. ΘΙ ΌᾺ ΟΣ ηρ ΘΏΤΥΥ 
γγ8 Κ68, δηα {πὸ 145ῖ ΘΏΠΑΪΥ 18 ΟΓΒΘ (Π8η ἴΠ6 ἢΓπί. 
(Οορ. χχ. 88, 84). 1μββϑοῦβ: (1) 10 18 δὲ δὴν 
Γαῖδ ἃ ΘΟὨΒΟΪΔΌ ΟΣ ἴο ἴᾶτο ἐγίθά, δὰ ἰο δνβ πδὰ 
ΘΥ̓́ΘΏ ᾧθΙΠΡΟΓΆΓΥ Βύσοοαθ, (2) Ῥοδοοιῃδκίηρ ἀο068 
ποῖ ΔΙΉΔΥΒ ἴα], (3) Ὑ͵α πκυβὶ ἴδαγ ἴοσ 18:6 Γαδ] 
ὙΠ ΘΓΟΥΟΡ (Π6 ὙΓΤΟΏρ-Ο. Υ ἀοοθ οὶ χορϑηΐ οὗ (86 
δίη, ἰηνοϊγοα; (ἢ6 ΟὨΪΥ͂ ΒΌΓΟ Ῥοϑοθιηακίηρ τησδὶ 
ρα ἴῃ Ῥϑδοθ ψιἢ αοά. (4) Ηον ἀδορ-τοοίοά 
δα ΓΌΪΠΟΙΒ ἃ δ 18 ΑΥ̓Τ: δ ἸΏΔΥ ΒΓΑ ΟὟ ὑ} [ἢ 
ΠΟ] δὲ θ6 ] ηρβ, ὈΓοαὶς {ἢ 6 τηοβῖ βΒοϊ δϑίμῃ ὈΓΟΠΥθ6Ά, 
Ἰοδὰ ἴο ηδάμοββ δῃὰ τηυγχάοσ. Απὰ ἢο πορῃάογ, 
ἴον ἴ[π6 Θην]ου ΔῊ 81:8 δὺ Οὔ 6 δρϑὶηδὶ ἢ: πι86]7, 
ἷδ οϊμῆροσ, δὰ μὲβ αοά.---ΤῈ.] 
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Π. ψοπαίλαπ᾽, ὁ ζαἰδλμὶ τ ίονάελίρ Ῥγουεὰ ὃν δὶ ἰαδέ οαἱὰ αἰδοπερὶ αἱ α τοοοποϊαξίοη, οΓ ϑαιὶ απὰ δαυϊά. 
Ομδρίον ΧΧ. 1--ΧΧῚ. 1 [Επρ. Α.ὉΥ., ΧΧ. 42]. 

1. Οομίεσγεηοο θοίποο αν ἃ δηὰ Ψοηδίμδῃ δ8 ἰοὸ ἔπ6 αἱβοουοσυ οὗ 5,80} 8 ἀϊβροκίου ἰοταγὰβ ἴΠ 9 
ἴΌΤΙΩΘΣ ἀπά (86 τχοάα οὗ ̓ ηἰοτγσοϊηρ κἷπι (μογϑοί, 

ΟΗΑΡΤΕΒ ΧΧ. 1-98. 

1 Ανῦὺ ἢανία ἢοαά ἔγομι Ναϊοι ἴῃ Εδιδῃ, δα οδπηθ διὰ βαϊὰ Ὀαΐοσο Ψοηδίδϑη,ἕ 
ὙΥμδὲ μβανὸ ] ἀοποῦ Ὑμδῦ 18 ΤΩΥ πα ΕΥ̓͂ πα τ δὺ 8 ΤΩΥ δἷη Ὀοίοσο (Ὦγ ἔδίμογ ὑμδὲ 

2 Β6 βϑϑῖζκθίῃ γ 16 ἢ Απά ἢ6 βαϊα υηΐο μἴω, αοἀ οσθὶα [Εδτ 6 11 ὙΤμουῦ 588} 
ποί α16; Ὀ6Β0]4, ΠΥ δύ μογ Μ1 ἀοὐ ποίμῖηρ οἰ ἢ ΘΓ στοδὶ ΟΥ 8118}} Ὀαΐ ἰμαῦὺ Βο π}} 

8 ΒΒΟΥ͂ 1ὑ π|θ, 8δπα ΜΕΥ ΒΒ ου ἃ ΓΩῪ ΔΊ ΘΓ πἰά6 ἐμϊ8 ἐπί ἔγοσα τη 7 1ἰ 18 ποῖ δ8ο. Αμπὰ 
θαυ βυϑγθό ἸΩΟΓΘΟΥ͂ΘΓ, Δα 5814, ΤῊΥ ἔδίμον σϑείδι ]Υ πότοι [Κπονοί π6}}}} 
[8ὲ 1 αν ἰουηὰ ρζῦδοθ ἱῃ {16 6γο68, δηὰ ἢ6 βαί(, [,6[ ποῖ Φοπαίμδη Καον (δ 8.7 
Ἰοϑὲ ἢ Ὀ6 ρτίθυσοα. Βαϊ ἰγΌ]γ, δ ἴ)ο Τογὰ [ΦοΒονδ} [ἰσϑῖ, δηὰ 88 (Ὦγ δου] 

4 Ἰίνϑι, [μ6γο 18 Ὀυΐ 8 βίῃ θοίνθοῃ πιὸ δὰ ἀραίῃ.5 ΤὭρη βαϊὰ “οηδίδδη [Απὰ 42ο- 
πδίδδη β814} υηΐο Πλανϊα, Υ μδίβοονοσ (ΠΥ 800] ἀοβίσοι ἢ [βδ]1}},} 1 νὶ}} ὀνθα [οη’. 

ὃ δνθῃ] Ἃὁ ᾿ὑ ἴῸγ ἰ8θ6. Αμπὰ αν βαϊὰ υπίο Φομῃδίβδη, Βθῃο]α, ἰο- ΠΙΟΓΤΟῪ ἱβ [Π6 
ΠΟῪ ΙΔΟΟΏ, 8η4 1 Ββου]ὰ ποὺ [81] [ο 8109 πιῖῖὰ {πὸ Κίηρ δ τηϑδῖ; Ὀυὺ οὕ τὴ0 ρῸ, {πᾶ 

6 1 γΔῪ 146 τιγβ6] 7 ἴῃ {86 614 υπίο 186 ἐμ γα ἀδΥ δὖ ονθη. [1 [ὨῪ 1808. δἱ 4}} 
[ἀφο  464]γ7}5 Ταῖββ τλ6, {μὴ βαύ, ᾿λαν ἃ ΘΑΓΏΘΒΕΥ͂ δβι θα» Ιθανθ οὗ πι8 ἐμαὺ ἢ ταῖϊραΐ 
τυ ἴο Βοί] θα, δ18 ΟἱΓΥ, ἴῸΓ [ΠΘΥΘ 18 ἃ ΥΟΒΕΪΥ βδου  βοοΙ ὁ [ΠΟ γῸ [ῸΣ 41] (86 ἔΆΠ1]Υ. 

7 Τῇ Βο βὰὺ ἴῃυδΒ, [Γ ἴ8 ψ6}}, [π8. {868} ΤΠ βοσνϑηΐ 888}} αν ρϑϑοθ; Ὀυΐ 11 Ὧθ. ὈΘ 
8 νΟΥΥῪ ττοίι,.6 ἰλόπ 6 ΒΌγο ἐμαὶ ον }] 18 ἀθϑίοστηϊηθα ὈΥ͂ εἷπι. ὙΤΒογοίοσο [4.4] μοῦ 

βῃδ)ξ ἀ68] κίμα Ιγ τὲ} 5 (Ὦγ βογυδηΐ, Ὁ ποὺ Παβὺ Ὀγουραύ [ΠΥ βογυϑηΐ 1ηἴ0 8 οουθ- 
πϑηΐ Οὗ [86 Ιοτὰ [926 ον 8 }} τ} (866; ποι Ββιδηάϊηρ [Ὀυ{], 1 [Β6 γα ὃ ἴῃ τιθ 
ἰπἰ ΝΥ, 8] 4 Ὁ τα ἐμ γβοὶ , [ΤῸ ΨΥ Βμου]αθεῦ ἕμου Ὀτίηρ᾽ πιθ ἴο (ἢ γ ἔδίμουῦ Απᾶ 20- 

9 παίδμιϑη 8814, Εν 6 10 ἔγοτα 70:66; ἴογ, 1 1 ΚΘ ΘΟΥΔΙΏΪΥ (Πδὺ 601} πογὰ ἀδίογ- 
10 ποΐποα ὈΥ͂ ΠΥ ἴδ μον ἴο οοπὴθ ΡΟΣ {μ66, (μ6ὴ ψου]ά 1 ποί (611 10 {π00 5 ΤΏρη βαϊά 

Ἀανιὰ [Απά αν βαϊᾳ] ὑο Φομδίββῃ, ὙΒο 8}}8}} 161} πιοῦ οὐ ψῇμδί ὁ [ὮῪ ἴδ μον 

ΤΈΧΤΟΑΙ, ΑΝῸ ΘΕΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

ΞΡ ΠΤ Βρὲ “ 62ΠῚ6 Ὀθίοτο Φοπμδίηδη δηὰ βδί ,." ποὺ βο γοὶ]. ὙΟΙ] διϑ ΘῈ ΣΘΙΘΥΒ [ῸΣ 8 δἰ γ]δὺ ογάογ ἰο 3 βδσα. 

8 [Υγογ, 2. ΤῊΟ ἀἰνίηθ απο ἰ5 ηοῦ ἴῃ ἰἢ6 Η6Ὁ.--ΤᾺ. 
8 νου, 2. Οη ὑπὸ Οογὶ δηὰ ζοίῃ. 8δ06 ἘΧΡυε το ΤΑῚ 
4 ἴγον. 3. 80 μα] ά., βγγ. ν]κ., Αταῦ.; Βορέ. “ δαηδνογοῦ." 6.1}. : “ ΤΏ Βορῖ. ἰδ τ ἴον αν ἃ ὭΘΥΘΥ ΒΉΎΘΑΣΒ," 

Ἐ )66 ΔΕ 6 Ὁ οὔ τἷβ γογβὸ δῇὰ 1 Εἰηκϑ ἰἰ. 8.---1Ὁ.} 
δ͵.Νοτσ. 8. Ἑτατηδππ 5 ἔχροβ. δζαϊηδὲ ΤῊ ΘΗ 118.--ΤᾺ. 
4ΦΓγαον. 38. Το 1πἴ. ΑΌΒο]. ἰ5 ἰπγουρδπουῖ ἢ 6 σἢδρΡίΟΥ νασϊουθὶν ἰτϑηβ]αίϑα.- - ΤῈ. , 

ἣ Ι γεν 8. Αδοηντηοῦβ Οτϑοῖς γογυβίοη 8648: “ Ἰοδί ἢ 16}} Πενία," πῃ σῇ ἰδ ΡΓΟΌΘΟΪΥ ἃ κῖοδϑα δηὰ ποΐ ἃ ἰγδῃβ]8- 
ΟὮ. -- 

8 ἐγ ἃ. Το βορί. ἤδτο αίνϑβ βυ Ὀβέδη 8}}} ἐδ βοὴ δ0 οὔ ἐῆ8 ΗθὉ.--Τ.] 
ΙΝ; 4. Μαγρίη οὗ ΕὩκ. Α. ν.: “αν ψὙπδὲ [8 ῬὮΥ ταὶπὰ,᾽" νη] ἢ ἰδ ἃ ἔγϑο γϑοῃοῦί ἢ --Ἴ͵π!} 
Ὁ ἵνοσ. δ. 1Θ ΣΆ : “1 δηου]α οϑσία η!ν αἱ," βηα δὸ ΟΠ" δ) ἃ. δηὰ Ψυκ., ϑυγ., Αγδῦ., βδῃ! (1 δὴ δοουβιοσηθα ἴο 

δἰἷε " δηὰ τὴο Οτοοῖς γ88. ϑχοορὶ ϑορί., νοῦ δ “1 {1 ποὶ Βὶ ἃ," ΟἸΘΑΓΙΨ ἴγοτῃ ὑπ 6 Βυσοθϑα ῃρ ὨΔΥΓΘΕΥ͂Ο ; ΟἿ 8 806- 
εἰλ] οοσαδίοῃ {πὸ ὑπΐ8 ἀποτὸ ΒΘΟΙῚΒ ἰὼ ἢαῦθ Οσςογτοα Ὀθσίγοθῃ οὗ. χὶχ. δῃὰ οἷ. Χχ. ἃ σϑοοηοὶ δύο οὗ 86] διὰ 
ἘΠῚ ἢθ νοῦ] Ὀ6 ἰοοϊκοά ἔογ.--Τὰ.] 

Ἧ ΓνΟγ. δ. ΤῊ ἤδιη. ἔοστη 5 αἰ σι. 6 ταν ΒΌΡΡΟΒΘΘ Δ Ἀθγθ ἴϑτῃ., οὐ σϑη ον (Ε68}}) “ονυθῃΐως οἵ 89 

ἐδ τὰ ἀΑΥ,᾽" δζαΐπδὶ ψῃΐοἢ ἰδ (6 Ατῇ. τ ἢ Δ, οὐ (π ἢ βορα. διὰ 7611.) οὔλἱε ἔπ πΌΙΊ6,ΣΑαὶ.--- ΤῈ.] 

Ἡ [Ννοτ. 6. ΤηΠπῃ. ΑΌΒΟΪ]. “ Ῥγοββίημν ἰπαῦ 9 δἴδοσ τη9."-- Τὰ. 
ἴδ ΓΨου. 6, Νίρῆ. τοῆοχῖγο.- - Τ. 
Ἡ [Υόογ. 6. Μαγμίη οὗ ΕΏκ. Α. Υ͂. " ἔδϑαδι,"" ψὩ]Οἢ σῖτοα ἢ 86η896.--ΤᾺ.] 
16 ΙΥογ. 1. Βορῇ,, κ᾿ 7 6 ΔΗΘΉΎΘΓΕ (Π60 ΓΟΌΖΗΪΥ," ῬΓΟΌΔΌΙΥ ἴγοπι γοσ. 10..- ΤᾺ. 

"Ὁ [γογ. 8. δν. Ὁ}. Βορέ,, Ομιαϊά., Βγτ. (ρϑσῖι. Ὑα]Ε., ΑτδΌ.) Ὁ" πϑ θα [8 [80 ΗΘ. ἀκϑρὸ (Ὁ 5θθιὴβ ἐο Ὁ ἵοππά 
Βονίιοτο οἶδα, ἴ). [μὲν .29.) ἰῃ 6 ἴον ἰῃδίαῃοθ8 δου ἽἼΘΓ].-- Τα. 

Ἐ [νὸσ. 9. ΤῊ θ ἰ6 ἐῆ9 58:9 ΗϑΌ. πῶ 88 16 Τουπα ἴῃ γογ. 3.--ΤῈᾺ.} 
16 ΓΥ͂ΟΥ. 9. ΟΣ, τὸ ΓΊΔΥ ΓΟΒΘΥ: “ἾΓ1 Κη ονν, σίέ., δΔηὰ αἰά ποὺ [6}} {Π696 --- δὴ δΌΡΡΙΥ “ ϑ᾽ῃογνδῇ ἀ0 50," σέο. ὅ'γτ. : 

“Τῷ} ποῦ, δἰο.,  πουϊα οοτὴθ δῃὰ ἰ6}1 {Π96.᾽ δῇ ἐπιροβα  ὉΪ0 σομ ἀϑγίηρμ, Ὀσξ ΡΟ ΔΡ8 ἤγοση ἃ αἰ δογοιξ ἐοχι.- -ϑορι. 
βιὰ ὰδ αἴος “" σοῖὴθ ὉΡΟῺ ἴῃ 66," μὴ καὶ εἰς τὰς πόλεις σον, ἩΠΙΘἢ ἰδ ρΡΣΟΌΔΟΌΪ 6 ἀαρϊοὶ 80 011}.).-Τὰ) 
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208 ΤῊΣ ΕἸΒΗ͂Τ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΑΜΌΕΣΙ, 

ΔΆΒΜΓΟΙ [866 ΤΟ ΡὮΪΥ 3 Απὰ ΦΔοπαίμδη βαϊα υπίο Πανὶ, Οὐταθ δὰ ]Ἰεΐ υ χὸ ουΐ 
11 ἰπίο [80 86] 8. πὰ {Π6γ ψϑηΐ ουῦ Ροΐὰ οἵ [μϑιὰ ᾿πῖο {86 86}α. 
12 Απά Δομαίμδῃ βαϊά υπίο αν, Ο [Βυ]" 1ωογὰ [Φεθονδ), αοα οἵ ]ετβεὶ, 

σι Βοη [1 Βδνθ βουπαοα τὴν [ΠΟΥ δρουῦ [0-ἸΔΟΙΤΟΥ͂ ΔΩΥ͂ ὑπλθ [18 [ἡτπ6 ὕο-ΤΔΟΥΤΟΨ;] 
ΟΥ̓ ἴδ (εἱτὰ ἀδγ,᾿ δπὰ Ὀεμο]4, 1 θ6γθ Ὀ6 ροοά ὑοναγαβ 1) νά, δπὰ 1 ἰμθῃ βαῃα μοὶ 

13 υπίο ἰδθ0 δηὰ βμον ἰἰ ἴμ66, (89 Τωογτὰ [Φοθονδῃ] ἀο Βὸ αηὰ τωυοῖς τόσο ἰὸ Φομᾶ- 
[13] (μδη. ΜΒυὲ 11 ρ]οαβο ΤΥ ἔδιδον ἴο ἀο 866 6ν}}, (θὰ 1 ψ1}} βῃδνν 10 1866, ἀπά 

Βαηἃ ὑμ66 ΔΥΘΥ ἰμαὺ ἰοὺ ταλγοβὺ 90 ἴῃ ΘΜ, δηὰ [86 1,οτὰ [96 λον8}}} Ὀ6 τῖῖ (Δ00 
14 45. ἢθ μαίῃς θὰ ὙΠ ταῦ 1 μοὸσ. Απὰ ἰδοὺ 88] ποὺ οὐἱγ [πὰ Ο ἐμαί ἰδοι 

σπου] ἀο58ι}5 τ }}1]6 γαῖ 1 11γ8 ΒΟΥ τὴϑ {86 ἰπάῃθβθ οὗ ἐμ6 1ωοτὰ [96 δονδ} (πᾶ 1 
156 ἀΐο ποὺ [πὰ Ο,3161 ἀ16]. Βυΐ αἶϑο μου βμαὶῦ [ἰδὲ ἔβοὰ που αβι}7 ποὺ ουν οἱ 

ἐγ Κιπάῃ688 ΤΊΌΤΣ ΠΩΥ͂ ἤΟΌΒ6 ἔοτουοσ, ἢ0, ποῖ [ἐπ8. ον η} σι βθη ἐμ6 Ιμοχὰ [Φ6 βου] 
16 δίῃ ουὐ οὔ 16 Θῃμθιηῖοβ οὗ ΠαυἹ ΘΥΟΥΥ οὔθ ἔγοτα {Π0 ἴδοθ οὗ {89 ϑβασίῃ,. ὅ [Δπῃά] 

ΨΦοπαίμδηῃ τηδᾶθ ἃ οουσπαπὲ π ἢ {86 Βουβο οὗ ῬαυἹα, δαψίπο,"  1κ0 (6 Ιροτγὰ 
ὄνθη τραυΐτο [ΠὈϑυἹά, απὰ Φολονϑὰ τοαιὶγθα} 10 δῇ 86 μαπὰ οὗ 1 ν 1 α᾽᾿ Β ϑῃοτμῖθα. 

1 Απὰ ΨΔοπαίβδῃ οδυβοὰ ᾿Ὀανὶα ἴο βου  ἀρδὶπ, Ὀθόδυβο Ὠ6 Ἰονοά μῖμη, ἕοσ Βθ Ἰονβὰ 
πὶ 48 86 Ἰονϑά 18 οσσῃ βου]. 

18 ἘΤθοὰ [Ἀπ4] Φομπδίμδῃ βαϊὰ ἰο θαυ ὰ [ἢϊπ|], ΤΟ- ΤΠΟΥΤΟ 18 06 ΠΟῪ τωοοῃ, πᾶ 
19 (που β.ι8}0ὺ [{|1}0}] 09 Τα ϊββοα, Ὅθοδιβο (ὨΥ͂ βοδὺ Ν1}} θῸ ϑοιαρίγ. Απα σβοη ἰμοὺ μιδϑὲ 

βίδγεοάα [ῃγθθ ἀδΥ8, ἕλθη, [οην, [60] ἴοι β8]Ὁ ρὸ ἀοσγῃ αυϊοῖκ] 5 δηθὰ οοτηθ ἴο [890 
ΡΪδοθ τ οτο ὑμοὺ αἰάϑὺ Ὠ146 ἔμ γ86 1 πο η [89 δα λίίω ὙᾺΒ ἴῃ ὨΔηα, δηα ἰδοὺ βμιδὶ: 

20 τοιμδίῃ ὈΥ̓͂ ὑπο βίοῃϑ Ἐ2Ζ6].3 ΑἸΑΙ Μ1}} βῃοοῦ [706 ΔΓΤΟῪΒ οὐ {86 8146 ἐμογθοῖ, 88 
21 ἱπουρἢ 1 βμοὺ δῦ 8 τηδυῖς. 5 Απα, ὈοΠο]ά, 1 Μ}}} βοπά ἃ ἰδὰ, δαγίπσ, αο, πὰ ουΐ 

[οπι. οὐ} 9 αὐτόνε. [1 ΘΣΡΓΟΒΒΙΥ ΒΑΥ υπΐο (6 184, Β6μο]α, (ῃ6 ΔΥΤΟῊΒ 8ΓΘ οἢ 
(ἷ5 5146 οὗ (866, ἰακο {μϑτ, [θη οομηθ ἐμοῦ, ὉΓ {670 18 βϑδοθ ἴο (πθ0 δῃηα πὸ δυχί, 

22 85 (89 1,ογὰ [Φοθονδῃ] ᾿νοίβ. Βυὺ [1 β8Υ (λυ υπΐο {86 γουηρ ταδῃ, Β6}014 ἐδμ6 
ἈΣΤΟῪΒ 816 Ὀογοηῃᾷ {μ66, [π8. {86} χὸ [ᾺΥ ΜΑΥ, ἴοσ [89 1,οτὰ [ Βονδ}} δὶ βοηΐ 

28 {866 4.08γ. ἃ, 85 Ἰουσδίηρ [85 70] [86 τιδίοῦ σοι ἴμοὰ δηᾶ 1 [1 πὰ ἐμοῦ] 
ἐμὲ Βροίκϑῃ οὗ, ῬοΒο]ά {δμ6 1,οτὰ [ΨΦ6Βονδ}] Ὀ6 Ὀούνϑοι {1160 πὰ τὴ [τ δηά [866] 
ὉΤΘΥ͂ΘΓ. 

19 ΓΥ͂Ογ. 10. 566 Εράγηδπῃ ἴῃ ἢ ἔχροα. ΝῸ ΒΕΤ ΘΙΔΟΊΟΥΣ τοπάοσίης [8 Οδτϑαᾶ ὮὉΓ τγπν. ΟΥ οχροαϊίζοσβθ.:. ἔην. Α. 
Υ͂. ἰ8 Βα Ὀβέμπ τα} Υ Βαρρογίδα ὃν Ομα]ὰ, ; ἐπ οὔμποῦ νγ848. το ἀϑῦς “ὙΠῸ ὙΠ [6}} τὴϑ Ὑποῖπον (ΠΥ (ΔΕΠΘΥ, εἰς 7" πὰ 
ὑῃ 8 βϑϑύῃβ Ὀσβύ {ὉΠ ργοβοηὺ ἱοχὲ ν᾿ σϑοίβ ηθά, Βιιῦ, ἢ 116 ὑπο ΣΧ 18 ὯὩ0 μοοὰ οχίοσῃηδὶ δα Ποῖ ἐν ΤῸΓ σμϑηρίηρ {1 
ἰοχὶ, {πΠ6 τωϑϑιΐης “ Ὑ ϑίδλοσ ρογαθδηοθ᾽ οῦ ΓΠ2 Ἰὰξ ἰδ μοῦ οβίδ 5. 6α.--Ααγθδθὶ αυούθ5 ἰλ 9 οχρίδηδίίοη: “80 

γεὶἹ 611 τὴϑ ἱἰ{ ἐν ΤΑῚ ΠΘΡ ΘΏΒΥΤΘΓΙΒ ῥδδο, ΟΥ τῃὌοὸ ὙΠ [611 τὴο υῆδέ ἐῃν (ΔΕ ΠΥ ΒΏΒΥΤΟΥΓΒ του μἢ Ἦ" μύες 15 πολυ ἰδ 
ζοττὴ δι ορίοα ὈΥ̓͂ ᾿ΓΑΠΊΔΌΏ), δα ἐῆ θη κίνοα ἷ8 οὐσῃ νἱον ἰπαὲ θενὰ βαγβ ἴνγ0 ΠΡ κῚ: τ Θ 85]. 5 ὙΠ10 ψ 1] το }} εἰπιὶ 
8.611} 5 ΠΘΟΊΒΙΟΕΣ ΥΠΟΝΕΣ ξοοὰ οΥ Βαα 1 2) 6 δχοϊείτηβ ""ογ δῦ Ὑ{11 ἔῃ ΤΑ Πογ, οἰο ""-- σα] ὰ δηλ οἴ ΟΞ [ΟΠ] ον [Ώ9 
γ538. Α5 ΔΌονΥΘ.- 

30 (ὑογ. 19. Οπ ὑπο σὴ 016 ραβϑᾶμθ, γϑυβ. 12-17, 5866 Εταταδηη" 8 ἀἰβουββίοη.--- ἼΠὸ Ὑοοδείγο ἤ6 τὸ (85 ἴπ Ἐπρ Α. Υ.) 
ἰδ ὨΔΓΙΥ ρουδβέρθ. Το γ88. ΒΌρΡΡΙΥ αὐξογϑηῦ ποσὰ 8, 55.1., Αγϑῦ., “ ἰ Ώ.688,᾿" Βορί,, "Ἰζῆονβ." Ὑνο ΜΈ, ἱπβοσί Ἢ 

“ Ὦν ἐδ 11 οὐὗἩἨ “οΠονδὴ " δηὰ ΠαϑΩΐἱ 68118 1ἐ δῃ οαἴῃ. 76 ταιϑὲ οἰ ηοσ 8Βοὸ ἑβῖζο ἰξ (ἘΠ ἢ 18. βίη ρἾ6 τ), ΟΥ ΒΌΡΡΟΘΘ (ἢ 9 
ῬὮΓ856 ἰπιογγαρίθα δῃα ΓΟ τηθα ὈΘΙΟΥ͂ ἰῃ ἰἢ6 ροσὶ ποίη ς οἴ νου. 18.--- ΤῺ.] 

ι [6 Γ. 12. ΤῺΘ βατὴ9 αἰ ΠΘΌΙΕΥ δα πὶ νοῦ. δ; ὨἿ᾽ ΟσσΌΓΒ 8 ΤΟΥ ἐἶτη 65 (ρου παρβ ΟὨ]Ὺ ἰῺ Ἑσοῖς. νἱ!. 10) 88 ἔοῃῃ. 9 

αν αἶδο ἰοὸ ΚαρΡΡΙΥ͂ “οΥ" Ὀούτγοθη ὙΓ δυὰ ΠΣ ) ΤΙ. Ὑοὶ τὸ οαπποὺ ἑμγου οὐ ἐπο Ἰαίέοτ (Ἵὔ611}.) νι οἢ [5 Βα 8- 
ἰιϊηθα ὈΥ 41} ἔπ νββ., δηὰ ἀοθ8 ποὺ ἰῃ [18 οοηἶθαΐξ σοῃίγδαάϊος [η9 μαγγαίίνθ Φοῃδίδμαῃ Κ,ΔΥ ΘΘΒΠῪ ἤδΥΘ 5665 ΓΟΔΘΟΣ 
0}. Ῥαϊης ΟἹ Εἰ ἱπαυΐγν {1} ἐπ ἐῃηϊτὰ ἀδν.--ΤᾺ.] 

{Υ8γ. 12. ΤῊΙΒ οἱδι18θ οἰ θα Ὀσϊοη 8 ἴο γϑσ. 13.--Τὰ.] 

3: [Υο τα. 14, 15. ᾿πδἰϑϑὰ οἵ ἐκ) τϑδὰ δ) --- ηἷ), μι}}}.--Τ α.} 
Μ [Ὑὸγν. 16, ΤΉ ΘΥΘ [8 ὯὩῸ τρβδοη [0 ἐδ ᾿πηπδοτγίίοη οΥ̓͂ “παν! " Πότο. (Παϊά., Ὑυϊα., τόπον ὉΥ ἔδο ον. " νὰ μι λθν δ 

Βγγν. Π85 ας, Ιἰ ἰπ ῬΓΟΡΕΟΓΙΥ͂ ἃ ΓΘΙΏΔΣΚ οὗ [Π6 διιίογ, ποὲ οἵ ὐοηδί νη, θὰὰς 1δ ἐουη8. Π|1θ 8 ταῦ ζίη δὶ βἴοβϑ νἢϊς 
18. οχσορὺ [πο (9 ἰθχῦ, ΤΠΟΠΕΙ {}10 Βαρῇ. πδὰ ἰΐ δϑίοτο ἔθ. 866 τιιὸ Ἐχροκι θη. Οἱ {Π9 ορίπἼοι ἔπαὺ " Πανὶ 5 
Θηδτηΐοβ " Πότ κεἰδητβ ὕου “ αν " ὨΙπηβοΙ, απα ἐπαῦ ἐπὶ8 σαα {1 6}16ὰ ἤθη ἢἶ5 κἰησαοι 5 αἰνὰ Ὀδοδαθθ 
6 ἀδρείνρα ΜορῃΙοδποίῃ οὗὁὨ Πα]Υ οὔ ἢΪ5 ροιββοβαίοῃ (2 βατη. χίχ., 866 ῬοΌ θ᾽ Β Βυνηορϑὶβ ἐπ ἰοοο.--- ΤῈ.} 

46 ΓΥΣ. 17. Βορέ,, “δυόοτο ἰο αν," Τῇο αἰ δΠουϊῈν 5 ἴῃ [ἢ γϑάδοῃ ϑοδί χηθα, ΠΔΓΛΘΙΥ͂, Φου δ μ ἢ Β ον ἴοῦ 1)8» 
νυνἱὰ, νι ῇἢίσῃ βοϑῖηβ ἰο βυρρογῦ {6 ΟΥΓΘ6Ι"Κ γοδάϊΐημ, οἡ ὙΠισἢ 8566 ΕΤαΤΊΔΠῺ {πη ἴοοο.--- ΤᾺ. 

86 (Υ8Γ. 19. Σύ ΓΑ “ υοσγ." βορῦ, δηὰ ΔρΡραγΘΩΟΥ Ομαὶὰ (ῬΈΣΓὮ) δὰ Βυγ. γοδὰ Ἴ99 ἰπϑίοαὰ οὗ γ᾽. Τὴθ 

Ἰἶ Ὁ δοϑιὴβ ἰοὸ ὃ6 τηρλἰδί πο ὈΥ {πὸ τγβ8., σμδὶ ἃ. δηὰ βὅ'γυ., ΡΝ ἐτοδῖῖϊν," ΤΌΣ. “ αυἱοῖε!ν " (8ο Ἐπα. Α. Υ0); 

ΒΟΙῺΘ οχρϊδίῃ  οὔδ ἄθορ ἀδϑοϑῃΐ ἰμΐο ὑπ σα] ον. ΤῆΘ Ὥθδοσα. τυ “Ποῦ ΒΒ δ] ἐ ἐπγῖδο ἀο " (80 ΕΣαΠΊΔΠΏ), 
τι: 

ἤαγαὶν “ ἐποῦ Βἢα]ἐ ταὶ ἕσοϑ ἄσψα " (τ σοπέτα ῬΉ Π  ρρδοῦ, 611}... δα αρρατγθη νῦν βοῦὴο γ88... ῬΘΥΊΒΡ5 ἔδο Ὀοδὲ 
χτοπαογίηρς ψοῦ]α Ὀ6: “ βηὰ [9 τηϊτα ἀκν το 5.41} ψγαΐοῃ ἐῃ ν᾽ ορροσί απ δα σοτῃθ ἴο ἐῃθ ρΡ]ας6."--Τπ.] 
μη 41 ϑρυμς Βγτ., "τῃαῦ βίοπο,᾽" Ο] δα. “ ϑῖομπϑ οἵ ἃ βίχῃ," γῦϑηςθ [85}}} " ἑαρὶξ υἱαίογίις᾽" ἴο ροίΐηΐ ἔγύθῖ σα οἡ 

6 ὙΑΥ.--ΤᾺ. 
48. 0.0ὕ8Γ. 20. δον! “ ἰο δΠοοῦ (τΩ6) δὲ ἃ πηασῖς." ϑβορέ. “1 ν1}} βῃοοί ἐγ 6 ἐΐπιδα ΤΠ ΑΥΤΟΝ 5," ΑΘΓ ΔΤ5. ΟΏΘ 

ΔΙΓΟῪ ΟἿΪΥ 5 τηιϑῃξϊοηθῇ, δ ἰἢ ψου. 3]. ῆοτγο {Π6 ΗΘΌ. 58 156 ρἷιι, ΑὩὰ ἰῃ νϑῦ. 36 ψὸ αγθ ἰὴ8 δίηᾳ. ἷπ ἐπ Ηοῦ. 
οἱ (8 οο8 ποῖ ϑϑί δ! ἢ ἐμ βορὲ. γϑϑδαίῃρ, δίησϑ ἐμ ἘΪκι. πὶ ἴπ9 Η6Ό. ΤΩΔΥ 6 υδοὰ ἰπ 8 ΚοΏθΓαι 56}86, πηἱὶθ τ89 
Οτορὶς παν μαγθ οπδβηρκοα {πὸ ΠΟΙΠΊΌΘΣ ἴο ΤΆΪΚΟ ἰὑ αατοθ ἩΣΓΠ νου, 86.-- Τὰ] 

89 ΓΥ̓́ΟΣ, 23. ΟΠοἷα. δηὰ ϑορί, ἤαυθ "ὦ ἩΪΓΏΘΘ5 [Ὁ ΟΥΘΓ," ὙΠΊΟῺ ΓΛΔΥ ὈΘ ΒΙΧΩΡΙ͂Υ δὴ ΘΧΡΙ δηΐου, οὗ {ΠΟΥ͂ ΤΑΥ͂ ἤδνθ 
Στοδλὰ ν ἴον Ἵ».--ΤᾺ.} 



ΟἼἾΑΡ. ΧΧ, 1--ΧΧῚ. 1. “09 

2, ϑομδέϊιδη Ἰσδστια 56ι}}}8 ἀϊβροβί (οι ἰονγασάβ αν, δα ρῖνοβ ἰπίοσταδίΐοῃ ἰο ἐμ Ἰδίίοσ, τ μὸ θοβ. 

ΨΈΒΒ. 24--ΧΧῚ, 1 ΓΧΧ. 42]. 

2. ἔβ8ο [Δῃα] Ῥανίἃ μϊ4ἃ αἱ πηβοὶ ἢ ἴὰ (δ6 δο]Ϊ 4, Απᾶ σψβοὰ [80 ΠΟῪ ΙΩΟῸῈ 88 
25 ΟΟ͵ΏΘ, [80 Κίηρ βαῦ Εἰμὴ ἀονη ἴο οδὺ τηϑδύ. ἀπά ἐμθ Κίῃηρ᾽ βαῦ ροὴ 18 βοδΐ 858 δἵ 

οἶδεν ὕὔγσαθϑ, δυδη [οπι. ΘΥ 6} ὉρΟῚ ἃ [116] βοαῦ ὈΥ {μθ ψ8]}, αῃὰ Φομδίμβδῃ δγοβοῖν 
20 δῃὰ ΑΡῃοῦ βαΐ Ὁγ βδυ] Β εβἷαθ, δὐἀ αν! ρἷδοθ γγὰ8 ϑωρίγ. Νουθσίμοὶεββ [Ἀπὰ] 

38] Βρδθ ποῦ δῃγ (δἴπρ' ἐμαῦ ἀδγ, [0Σ 6 ἐβουρβί, βοπιοιδίηρ μαίῃ ῬθέΆ]] θὰ Εἷπι, ΒΘ 
21] 18 ποῖ ΟἸ6Δη, εἰμάνε ἢ 15 ποΐ οἶοδη. ἢ" Απα ἰΐ σᾶτὰθ ἰο Ρ888 ΟἹ {89 ΤΩΟΥΤΟΥ͂, ιὐλίοδ, 

αὐαϑ (ῃ6 ϑεοομα ἄαν οὗ (δ τιδητ [86 ΤΔΟΙΤΟΝ οὗ (86 ὩΘῊ ταοομ, {86 βοοοηᾶ ἄαν], ἢ 
ἰδαὺ ᾿αν α᾽ Β Ρ]δοθ 88 ΘΙΩΡΙΥ ; δηὰ δι} βαϊά υπίο “ομπαίμδη ᾿ἷβ βοῃ, ὟὟΥ βοσθίοσο 

28 οοτμϑίβ ποῖ [89 βοῃ οὗ «6580 ἴ0 τηδδῦ, δ ὑΠ 6 γοβίοσα δύ ποῦ ἰο-ἀαΥ  Απὰ Φοπαίμδῃ 
29 δηβνοτοα βδυϊ, Τλαν ἃ οασπθβὶ]ῦ αβκθα ἰοανθ οὗ πιθ ἐο σὸ ἴο ΠΗ ἐσ Απά 9 

881, 1.6 τη ρῸ, 1 ΡὈΓ͵ΑῪ 866, [ὉΓ ΟἿΣ ΤΆΓΟΥ Βαίμ ἃ ββδουβῆοθ 'ῃ [890 ΟἰΥ, δηα ΤΑΥ͂ 
Ὀτοίδοσ, μοἷ Βα δοτητηδηοα τη ἐὸ ὅσ ἱΐδγα; διὰ ΠΟΥ͂, 1 1 μανθ ἰουηά ἔἌΥΟΓ ἴῃ 
{81π9 6γ68, Ἰοῦ τη6 ροί ΨΑΥ,᾿"6 1 ΡΥΔΥῪ [866, ἀπ 560 ΠΥ Ὀτοίμοσ. ἸΤΒΘΊοΐοσθ ὃ6 σοτηθία 
ποὺ απο 86 Κἰηρ᾿Β [40]6. 

0 Ὄβοθὰ βδυ}] Β ΒΏρον τὰ Κιρα]ο αραίηδέ Φομδίμδῃ, δπα μο βαϊὰ υπΐο δἷτα, Του 
Εοὴ οὗἁὨ [89 ΡΟΥΎΘΙΒΘ σϑὈθ]]ουβ τυοπιαη, ἢ ἀο 1 ποὺ Κπον ἐμαί (μου Βαβὺ ομοβθηῖ [896 
ΒΟῺ οὗὅἁἨ 66886 ἴο (ΕΥ̓͂ οτσα οομέπδίοη [Βμ 816] δῃα ππΐο {86 οοηήμῃβίοη [5816] οὗ (ἈΥ͂ 

1 τροίμοσ Β πα ϑάμοεβ ΕῸΓ 88 Ἰοηρ' 89 [89 ΒΟῊ οὗὨ 6886 ᾿γείῃ ρου [86 στουπά, ἰδοῦ 
δθδ]ῦ ποῦ Ὀ6 ΘΒ Δ] 18 ῃ 6, Ποῦ (Ὦγ Κίπράοῃ. Ἦ Βεγεΐοσο [4:π4] ποῦν, βθοῃα δηᾶ ἴδοι 

δὼ Βίτη πο ΤΩΘ, Ὁ. Β0 8881} βυΓΟΙΥ ἀϊθ. Απά Φοπδίμδῃ δηβπτογοά ὅδ] Εἷβ ἔα μον δηά 
89. ραϊὰ υπίο ἷπι, Ἦ Βεγοΐοσθ β8}84}} ἢ θθ β]αίῃ ὃ τμδαὺ Βαίἢ ἢ ἀοῃοῦ Απά ἔἤδιϊ οδϑὺϊ 

8. [819] Αγ θ]η δὖ ῃἷπὰ ἴο βιηΐϊίο Εἷπι, ψ ΒοσεΌΥ [804] Φοπδίμδῃ ΚΩΘῪ ὑπαὶ ἰὑ ψγὰ8 ἀ6- 
“3. ἰογταϊ θα οὗὨ δ18 ΤΌ 6 Ὁ ἴο δα αν. ὅο [Ἀπά] Φομαίμδῃ δύοθθ ἔγοπι (86 [80 ]9 

ἷπ βογοθ δῆρδν, δὰ ἀϊὰ δαὺ πὸ πιϑδὲ [89 βεοοῃά ἀδὺ οὗ {89 τιοπΐδ, ἴοὸσ ἢ6 γ88 ρτίονϑα 
ἴον δ σία, 1.86 εἶα ΔΒ Ὸ. Βααὰ ἀοῃο ἷπι βῃδηθ. 

8ὃό Απά ἷξ σϑγηθ ἴο Ρδ88 ἴῃ {86 τιοτσηϊηρ ἰμδὲ Φοπαίμδη τγοηΐ οὰδ ἱπῖο {86 86]4 αὐ (86 
86 εἰπ|θ ΤΡΟΙΒΙΟΙ τὶ αν, δηᾶ 4 110{190 144 ψι εἶσι. Απά Β6 βαϊὰ υπίο δἷβ ἰδὰ, 

Βυῃ, πηά οὐ [οηι. οὔ] ποὺ [86 δύτόονβ ὙΒΙΟΣ 1 βμοοί. “44π4 88 [οπι. δπα 85] (89 
δὲ Ἰλά τϑὴ [π8. Δῃ4] ΒΘ βμοὲῖ δὰ [[86] δύτοῦ θογοπά δίω. Αἀμᾶ σψθθα {86 δα γγᾶ8 

ὁΟΙη6 ἴο ἐπ) 0]466 οὗὨ [89 δ΄τὸν π μΐοῦ Φομαίδδη μδα βμοί, Φομπδίβδῃ οτὶ θα δἴϊονγ [89 
38 Δ δῃά βεϊά, 18 ποῖ [89 δὺτοῖ Ῥογρηᾶ [μΒ66 Απᾶὰ Φοπαίμδῃ οσϑα δἷϊοσ [89 δᾶ, 

ΜδΚΘ βροβά, μαδβίθ, βία πού. Απα Φοῃδίβδῃ᾽ Β ἰδὰ ραιβοσθά Ὁρ (86 δυτον θ᾽ 8ηᾺ 
99 σϑηθ ἰο δἰ8 τηδϑίοσ. Βαΐ [ΑπᾺ4] ἴδο 1Δὰ Κηδθν ποῖ δῃγ (δίῃρ ; ΟὨ]Ὺ Φομαίμδη δά 
40 Ῥανιἃ Κπον {89 τηδίϊοσ. Απᾶ Φοπδίμδη ρανο Ηἷβ ὅπῃ βακι υπίο Ὠἷδ 1δἀ, δὰ βαιἃ 
41 υπῖο Ηἷπι, ἀ, οαΥΤΥ ὑμοῖι ἴο ἐμ οἱΐγ. ΑΒ ξοοῃ 858 {86 1δ4 ψ88 ροῃθ [Το ἰδ πϑῃΐ.] 

[ἴπ2. Αηα] Πᾶν! ἀγοβοὸ ουῦ οὗ α ρίαοα ἰοπσατά [86 βου [8γοθθ ἴγουιλ βοβϑίἄθ (ἢ 9 
βίο 61," δῃὰ [811] οὐ ἷβ ἴδοθ ἴο [89 στουπᾶ, δῃὰ Ὀονοά ΠΕ πι86} Ὁ [Πγθ6 {ἰπιθ8; δηὰ {86 Ὺ 
Κῖεβθά 006 Βποίμεσ δῃὰ τορὲ Ὑΐ ὁπ6 δηοίμογ υμι}]} Πανὶ ὁχοθοάοὰ [πρὶ στθδε]γ].ἢ» 

80 ΓΥ͂ΟΣ, 25. Οπ ἐπα γοδάϊης θ66 ἐπ Εχροαίίοῦ.--ΤᾺ.] 
Ὁ ΓΜΟΓ, 28, Βοίζογ, αὔδον ἐῆα δορί. “ἢα 858 ποῖ οοδηβοὰ Ὠἰγη891.-- π. 
᾿ ΓΥοτ. 21. ΤῊ ΗϑΌ. ἰ6 αἰ συ, ἽΝ 611Ἐ., σοτηἱηιης ΗΘὉ. πὰ δορί, γτοαάβ ἘΠ “0 ἐπ βϑοοῃ ἄδυ." Ὁ ]ά. : 

“οῃ ἔθ ἀδν δε, Ὑῃ οἢ ψγδρ ὑπ ἱπίοτοαϊαϊίοη οἵ Π9 βοοοῃά πῃοηίῃ ᾽" (ἰταπβαιοά ἰῃ ΤΥ αἰζοιΒ Ῥοϊνρ. κΊΠλο αν αὐτοῦ 
ἐδαὶ αν Πίος γα, εἰς.) παι ἰ5 (π 9 ἀΔΥ αἴτοσ (Π8 “ βδϑοομαὰ Ὡον-τ ΟὩ,᾽" οΥΓ [86 ϑϑοομὰ ἀδν οἵ {1Ἰὸ τοί. Τὴθ 
Γρηάοτὴν αἴ γοπ ἈΟΥΘ 18 ΔΙ οροίπον ἰὴ αὶ ϑδί.- -Ταὰ.] 

Ὁ ἴνϑ:. 2. ΤὴῸ Η60. ἀοθϑ ποῦ βάζω! ἰδιΐ5 σϑμάϑγίηα. Ὑγ 611}. δα ιαϑβίβ δὲ τ] “ δῃὰ 10 1"--ΤἼα.] 

85 αν, 29. Βοῖὴηθ Μ55. δὰ οἠὐὰ. ἤατο “βοηα τὴϑ αἴψαν.""-- ΤᾺ. 
5 ἴΨΝοσ. 80. δορί, βοὴ οἵ "ἃ [41 0}}6538 ἀδιωβ9),᾽" δ ἐ{ (867 τοαὰ ΓᾺΡ) Ἰμδίοδά οὗ ΠῚ}, ὙΠ ἢ 15 ἀχαϊπδὺ (ἢ 6 ὙΒΗ. 

δηά ἢ τυϊδ Ἰέοῖ βογίρεοπὶ Ῥγδίαί αγάπα.---Τ . 
8 ΓΥΕν, 6, Βορί. δ' ἀχὸ ἀϑυοοὶαθα ψ 0} ἢ ἘΠῚ Το ν Ὀσθίοσϑο 13 ἰ6 ἀυδυλὶ. Υοί ἱζ πὸ βυϊθβϑίίυϊο 3 ΟΣ ᾿ 

ΤΊΟΤΘ δϑϑτη5 0 Ὀ6 πο κοοα ΓΡΑΝΟΏ [ὉΓ ΟΠΑΠρίηρ [ἢ 9 ἰοχὲ.---ΤᾺ.] 
Ὦ γος. 83. ΟΥ, Ὀγωμαΐϑηθα (.Βίδ.- (Ὅηι.).--- Γ π.] 

Ὁ ΤΥ͂ΘΣ. 88, Τηδἰορὰ οἵ )6 7 7173 τοοὰ 7.73 (779}18.}.-ΤῈ ] 
᾿- πε 38, 80 ἰπ Οοτῖ; ἐπ ἐδχί [ὰκ Βίηρ. “ Ἄττον." Ξῃ66 οἡ τον. 9ῆ.--Τ 
Ὁ ἴγες. 38. Βορί., Ὀσουκῃὶ [Πθγ)," 52"). Βοίνθθῃ ἐπ ἴτχο σϑδάϊη 8 ἐν 18 δγὰ ἰο ἀθοίἀ6.-- ΤῈ.] 

ἰκως, “ὦ 

4 γος. 40. 1, θταν Ηἰ8 “ ἐπρ] οταθηΐδ." ὙΠῸ ἀϊδιίησείνο τγοτὰ “δυο ΠἸΘΥ,᾿ που ἢ ΠΟῪ ταγοὶν υβδοὰ ἴῃ (1115 
δΘΏΛΟ, ἱΒ Ὡἡϑοάρα δῃὰ 5που]ὰ δο γοίαἰηρα.--- ΤῈ. 

Θ [γογ. 41. ἃ αἰ δῆσαι!" ρασβαχο. Τῆο ΗθΌ. ἴα5 αίτοη ἐπ Επις. Α. Τ.) ἄοοθϑβ ποὲ γίο᾽ὰ 6 κοοὰ κεπδθ, απὰ ἔπ γβμ, 
γσίου δ Υ πὶ (ἢ 9 δϑαίθηοο. ΟΠ δά. : " ἥγοῃα θϑοίἀθ (ἢ 9 8.006 οὗ ἐμ δίβῃ (ΟΣ [6 δίοῃϑ Αἰδὼ) ὙὩ ο ἢ ἐθ ΟὨ (89 



260 ΤῊΙ; ΕἸἼΒΞΤ' ΒΟΟΙ ΟΚ' ΒΑΜΌΣΙ, 

42 Απά ΦΔοπείβδη εἱά ἰο Πανὶ, ὅο ἴῃ ρϑᾶςϑ, ἰσσαϑαια οι ἃ5 γ μαγθ βόοσῃ οί οὗ υ8 
ἴῃ 86 πδηῖθ οὗ [89 Ἰωογάὰ [ΦοΒονδ}}} βαγίηρ, Τ9 Ἰωοσὰ [99Β ον 8}} Ὀθ οΐτϑοι πιὸ 
δια [66 8δη4 Ὀϑύν ΘΟ. ΤΑΥ͂ δορὰ δη4 [Ὠγ δ66α [ὈΤΟΨΕΣ. 

βαρ. ΧΧΙ. 1 Απάᾶ Βο βῖοϑο δηά ἀορατίβα; δηὰ Ψοῃδίμβη ναὶ ἱπίο ἐμ οἰἐγ. 

βου ᾿" (ἔγουὴ γτϑῦ. Τὴ βνυτ.: 
Οτῖσ. Πες. εὐ 2]}}οπἴ0.), ὙᾺ}"5. ἀπα οὐ ΓΒ 89 ἴΠ9 1ΠΟὉ. 

“γοτα Ὀοαίάθ ἐἢθ δίοῃϑ," βορὶ., αὶ. “ὕγροσηι ἐδ 9 
Γι βϑϑιγϑ ὑγοϊαϊο πὸ (9 τοβσδβ Ὁ ΓΘ δῃα ἴῃ γος. 19 οἵϑ 

Αὐραῦ," ΑἸασ., “ἴγοῖζὰ οἱϑϑρ" (869 

τ ΒΆΓ. Ὁ, δηα [πὰ ᾿ὼ ΒΏΟΙ]α σϑῆθοσ ἰῃ ΒΟ Θα865 Θἔς μον “ Ὀ65119 ἰ(μ)ὸ ΒίοὨθ " ΟΥ̓ “ Ὀοδϑἰ4θ ἔμο δίοῃϑ Ε29] (ος, 9 
εἰχη-ϑ[ οὴο ").--Ἴκ. 
5: [ΝῸΓ. εἰ ΟΥ, Ὑ{Ὲ δορί. διὰ Ἧ7 611}. οστοϊεξίης “ Ἀαγνίὰ," “ πορὶ τῆ ἢ οἿο διιοῖδποσ βτοδεγ."- -ἴκ.) 

ἘΧΕΘΕΤΙΟΑῚΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΙΤΊΟΑΙ, 

1. Ὑοτα. 1-25, Οὐπνεγϑαίϊου απᾶ αστεεπιεπξ δο- 
ἕεεπ Π)αυϊὰ απὰ “οπαίλαπ, ὁπ ἰδ πιοάδ δ αἰδοουεῦ- 
ὅτ αι τεαὶ αἰδέμαάς ἰοιυαγὰ 7λανιά, ἐπ ονηλπς 
πα ὁ ἰ. 
τ. 1 16 οοπποοίοα ἱτηπιοάϊ αἰογ πὰ (86 ἴοτο- 
ἴησ, {π6 παγχταῖῦδνο οἵ Παυΐα᾽ 8 ἤϊσλέ σοπὶ Ναϊοίλ, 

τη ᾿ναπιαὴ Βιαηατϊησ ἰῃ Ῥταρτηαῖὶο οοηποοίίοη σι} 
ἐπ δοοουηῖ (οἶοθθ οὗ οἷν. χ]χΧ.) οὗὁὨ [6 ῥγοοοθάϊῃσβ 
οὗ 841} δηὰ ἢἷ8 τῃηθθθθηροταθ. ΤῊΘΥ ΟἈΓ.Θ ἰὼ δ6126 
Ῥανὶά ; ̓ηϑιοδα οὗ Ἡϊοἢ 19 ᾿στοβιβι 010 βϑρὶσις οὗ 
αοὐ μεὰ ονοσρονοσγοά ἰμοτα δηὰ ἀοίοαίοα ἐμοῖσ 
ἀεβίχη. Ῥάν!α χουδὲ Βογοῖη δυὸ βοϑῃ [89 γὑτὸ- 
ἰδοίϊης μδηά οὗ Πἷ6 αοά, πΐοι ἴμλὺ8 χαγο Ὠΐπιὶ 
ΘΡΓΟΠΉΡΙΥ ἰο Β.0 ἔτουι Ναΐϊοίῃ, πβοσθ ΒΘ οου]Ἱὰ 
ΠΟ ἸΟΏΧΟΣ ἢπα ᾿585}π.--- νης ΕΥ̓ Πὶρμὶ ἐβοαρθά 
(89 τδο ἰ π᾿ [008 οὗ β60} δὰ ἢ186 {9]ονσοσβ, μ9 
ΒΟΟΚΒ δηὰ βη68 ἃ ἯΔΥ ἰο δὴ ἱπέογυϊεισ υἱδὦλ οπα- 
ἰλαπ.---αυϊ δ ἐλγοο- οἷά ἴοτὶ 88 ἴο ἷ5 λυ] ἷ5 
ἃ ἰλτεοο-[οἰὰ ἀδπὶαὶ οἵ ἱξ, δἴποθ 10 ἔν γο8. 88 ΤΩΒΗΥ͂ 
ΔΑΒοσ  Ο8 οὗ ἢΪ6 ἱπηοσθῆοθ. ἀπ θοδο οὗἉ {18 δββοῦ- 
εἶοι 'ἰ8 ἰοιιηὰ ἰπ ἰμο ἀοοϊαταίΐοῃ, 80 ἰγοασοης ἰπ 186 
Ῥανϊαϊο Ῥβδ] 15, οὗ 18 ἱπποόθῆοθ δηα ῬυγΥ ἰῃ 
Τοβροοῖ ἰο ἴῃ Ροσβθου 8 οὗ Ηἷ8 Θμουλῖο8.--- Ἐμὲ 
8.6 5060}Κ8 ΤΑΥ͂ 500], {πὲ ἷ8, τὴν 118, οοαρ. ἔχ. 
ἦν. 10. 8. Θομιυλ : Κ ἼΤῊΘ χυοσβίιοηϑ ἱπ {815 γ 6 89 
ΔΙῸ Δ ἌΡΕΙ ἴο Φομδίμδῃ Β οσσῃ Κηον]οῦμο."--- 
γεν. 2. ᾽δ ἀπδιοεῦ ἰο 7αυΐα᾽ 8 οοπιρίαϊπε 18 
(1) (ο ἀϊδιληοι ἀδδυγαποῦ: ἕδχ ὈΘ ἱϊ, ἔδοῖι βθδιῖ 
ποῖ ἄϊο, Δηὰ (2) [6 σγουπά οὗ (Πΐ5 αἰδττλαδίίοη. 
Του (6 ἀΘθΌγδοΘ [48 ἱγηπιοαΐδίθ σοίογθηοθ 
ἴο ψμαὶ Ἀανὶα ΒΔΥ͂Β οὗ 53.4}}8 δἰἰδοὶς οῃ Ηἷπὶ (85 
Φομδιμβδη᾿ 8 [0] οι ποτά δσὸ ἰηἰοηἀοά ἰο Βῃ ον 
(Πδὲ ΒΘ πΟῪ ποίϊηρ οὗ βυο; 8 τωυτάογουβ μα 
οὨ Δ} 8 }, γοῖ δὲ (86 βδιῖὴηθ (πιο Φοῃδίδαῃη, 
Ἰοοκίημς ἰο αν] 8 ἰρσῃ αἀϊνίμθ πλἰβδίοη ἴῸῦ ἰἢ6 
ῬΘΟΡΙΘ, ΡΕΟΡ ΘΕ ΘΠ ΘΟΙδσοθ Ὑμπαὶ τὰ ἀοίο- 
τοϊηθα ἰῃ ἰδ Ὀἰνίηθ οουῃροῖ οομοοσηὶηρ (9 
ΤΩΙ ὨἰΘΏΔΩΟΘ δια ῥγχγοβογσναίίΐοη οὗ ᾿εἶθ {το 8 
Η1{8.--Έον Ὁ (ἐἴο ἐπα) τοδὰ ΝὦὉ (“ποὶ.) ΤῈ 
ΣΩΔΙΡΊΠΑΙ [ταρί, (ΤΠ }»}) ἷ6 το 6 ῥγείεσσοά ἰο [89 
Ῥοσί. οὗ [89 ἰαχὲ, Ἴχργοϑαδὶ δοϊΐοη 
(“ ἀοοβ ποίη" [Επρ-.ἅ μα ΠΡ ἀὸ Ὧο- 
ἐδίηρ]); 80 δερῖ. γαις. 
ἰηάοοὰ τοδὰ {9 ποτὰ δβ Ῥείορ. σι Βυηπθα, ὙΠῸ 

Ετοδὲ ΟΣ έτσι ὑπαὶ 16, αδϑοϊιμοῖν ποίλέπισ, ἙΘΟΙΆΡ. 
χχὶϊ, 1ὅ, χχν. 86, Νυ. χχὶϊ. 18. ἤο δΔΡροηάοα γο- 
τοδτὶς : “" ὙὙῊΥ δῇουά Υ͂ ἴδ μοσ 

ἐπδὲ [89 ἐπῦ- 
δῃὰ Ὠαενϊὰ μδὰ 

ὈΘΟῚ ΠΟΠΟΘΑΪΟα 88 [ἊΣ 886 Ῥομββὶ8]6 ἔτουλ δ]. 
ΤΒΟΥ ποτ βϑοσοῖ ἔτίοπάβ, 86 [Δ δ Ἀ6 ΜῶὯδ οὐῖ- 

οοσῃθα. ΟἸμογνΐθο 8401] που]ὰ σοσίδὶ] ποὶ 
.ιανθ βροΐκοῃ ἰὸ 118 βδοὺ «“οπαδίδιδῃ (χίχ. 1) οἵ δἰϑ 
ῬυΓΡΟΒΘ ἴο [01}} θθαν!ὰ. Τα σομβσιηθ υ]νδὶ Ψοη2- 
ἰπἢ ΒΟΙΘ βαγβ ἰὸ αν ὰ. 80} 8 Ἰδοὶς οἵ βεὶ 
ΘΟὨΓΟΙ βῃοποά {1610 ἴῃ [115 ἰδ ἰκϊ ρ΄ οουηβοὶ δῦοαξ 
1.19 Βοῆθιλθ οὗ ζυῦμοσ πὶ ἰποθο δῦουϊ μἷπι, ἢἰς 
υἱοϊομὶ μαβαΐοῃ 50 τωδϑίοσίηρ ἷπὶ ἰδὲ ἢ6 πρυμ μὸς 
δἱ 84}}] οοῦσϑδὶ {}16 ἔΌΣΥ οὗ 18 βοασὶ, 116 οοπιηα" 
πἰοδίϊου οὗ μἷ5 ρίδῃ (χῖχ. 1) ντᾶϑ [86 οοοδβίοη οὗ 
Φομαι απ Εἰπαογιηρ ἰὃ; ὅκα} ονθ ΒΥΌΓΟ ἴο 
Ψοπαίμδη ἐμαὶ Βα που]ὰ ποὶ Κὶ}} Τ)ανὶ ἃ, δηὰ μἷα 
Ψομαίμδη ἰοἁ Ὠανὶά (χῖχ. 6, 7). Τὸ {Π||8 Ψοηδ- 
{Π8η}8 πογὰ Βογθ σοΐδσβ: “ ποὰ κνα]ὲ ποὶ ἀϊς,᾽" ἄς, 
5ίησο ἰδὲ ἐπι ἱμ το μδὰ Ὀδθοὴ μοί ον τὰῦ πὶίὰ 
180 ΡΣ] 15 πο5 (ἐδ. γ6Γ. 8), δηά Βοσ  Ὺ Ὀοίοσο {158 
οοηνοσβαίίοη οὗ δνὶα πὰ Φομδίμδη ἴμ6 ἱποϊάοης 
πδιταίοὰ ἴῃ σοσα 9-24 οοσυγτοά. αν δ ποιὰθ 
ἴῃ γον. 8: “89 (840}) ἱπουχὲὶ Φοπμδίμβη τηυὲ ἠοὲ 
ΚΩΟῊῪ ΕΠ|18, οομῆγπι “οη 8 ΔΕΘΒΏΓΑΠΟΘ {πὶ 
Ηἷ8 ἔδίμας μαδὰ ἰοϊὰ ἷτὰ ποίην οὗ 8 ρἰδη οὗ 
ΤΩΡ οσ. Βαΐ, ἐδ ΙΩΔΥ͂ ΡΓΟΡΘΠΙΣ Ὅδ6 δϑἰκοά, ἀϊά 
Φομαίδ ΚΠΟῪ ποίδιηρ οὗ (6 ονθϑῖθ }08ὲ ἀθ- 
βοσ δοά, σὰ ψ ]οἢ Ταν]᾽ 5 ἀδοϊασαίίοη 19 δαθοὶῦ 
1ν 158 σογίδ ΠΥ ρΡοβαῖὉ]6 ἐμαὶ μα [Ψοηδίῃ δ} τᾶϑ 
αἱ ἰμαὶ ὄσηθ αὐϑοηὶς ἔγοτα οουσγί  Ὀυϊΐ (6 σΟΠΠθ0- 
ἰίοη ἀοοδ ποὲὶ ἔλνοῦ (18 υἱὸν. Βαϊ, 1 Βο πεῖθ 
Ρτοβοῃῖ, 840} 5 αἰἰοσωρὶ δραϊπϑὶ Ἰλανἱα οουἹά μοὶ 
Ῥοββί ΒΙΥ πᾶνὸ σοταδὶ πϑα ουπορδὶϑα ἴτοτα πἴπ. λο- 
οερίπρ' {Π18 Βα ρροβιίίοι δβ 1:9 Ἰῦογθ ρυΌ 8816, τὸ 
χησδί, 1 ΟΥΔΟΥ ἰὼ πησογβίδηα 2 δὴ ἮΟ 
Ἰοοἷῖς δὲ 16 Ὑ80]6 βἰϊυδίίοη. Τμ6 δοοουηῖ οἵ 
[ἴ.λὸ Οοουττοηοοβ ἔγοιῃ χὶχ. 9 οὔ ἝχΣὶ5 ὅδυ] ἰὴ ἃ 
χο δ νου υπϑουμπα δίδίο οὗ ταϊηά, ργοάυορα ἘΥ 8 
ὩΟΥ͂ δὶ οὗ ταρὸ δῃὰ τηδάμοαβ. Α5 ΠΟῊ ὅ'δυὶ 
μα Ὀοίοτο, δ σ σοοουουίης ἴγοῦλ δυο δὴ δίίδοκ, 
ΒΥΟΓΏ ἰῸ «“οῃαίμδηῃ ἴῃ ΘΟΠΘΟαΌΘΩΟΘ οἷ ἢ18 ΤΟΡΓΕ- 
βοηϊδίίομβ, (αὶ 6 πουἹὰ ποὶ [.(1}}} Τανὶα, “οῃλ- 
ἐ8αῃ σοῖσι τορογὰ (818 1αἰθ δἰἰοιηρ οὐ Ὠδυϊὰ 88 
{10 τϑβαΐ! οὗ 8 ποὺ θαϊ ἰΘΠΙΡΟΓΆΓΥ δΟΟΩ88 οὗ ταρὸ 
δη, τϑιιθια ροσίης ᾿18 ἀϊδ!ησὶ οδ ἢ ἴπ μι Ἰυσὶ 
Ρογιοά, τοϊρῃὶ ὧν υύμο (δαὶ μΒὸ που]ὰ ποὲ ἰῃ 8 
αυϊοῖ Βίαιθ οὗ ταϊπα σεϑοὶνθ οἡ δηᾶ δχϑοῦϊθ δυο ἃ 
τουγάοσ,. ΤΉυβ πἷ8 ἀςφοϊάφα “1 ἰθ οὶ 80 ΠΙΑΥ͂ 
Ὅ6 ΡἈΘΥΟΒΟΪοΟ  ΟΆ}}Υ ἐχρίαἰηοᾶ, ΝΟ βθδος : “ Βο- 
ἰπθθῦ χὶχ. 2 δῃπὰ χχ, 2 ἵποσο ἰδ πο οοπίτδαϊοίου, 
δἷηοθ πὶ {Π6 Ἰαἰΐοσ ραββαρὸ “οπδίμΔῺ ΤΏΘΣΟΙΥ ἀθ- 
ἶοδ ἐμαὶ ὑποτθ 18 ΠΟῪ 8 ΠΟ ΝΥχω ἢ δρδϊηοὶ 
Πανὶ} 8 116 (Η ες. ᾿.- Ε. χὶϊ!. 403). Βαϊ πῈ1}5 
Φομδίμδη μα ἰπ ταϊμὰ ἘΠΕΓΕΙΥ ΠΡ δγταρίοτῃ ἴπ 
ἷ9 Δ. τ᾽8 οοπαϊίοη, Πανὶ ΚΘ ΒΟῊ ἀφΟΡΙΪΥ͂ 
τοοϊοά ἴῃ ΕΣ δηὰ ᾿ΘΔΙΟΌΘΥ 5.40} 6 μδίϑ ἰοναγά 
ΐτλ ντῶβ. Ηθ δηδῦτεβ πἷπὶ ἩΠῚΝ δὴ οαΐδ, πῇδὶ 
ὙΓ88 ῬΟΙΙΟΟΙΪΥ οἷοαν ἴο Ηἶπν, (μδὲ 8.440} δουρῃὶ μἷδ 
ἀοαιυοίοη. ὙΡ χοίδιβ ἰὸ Ὑμϑὲ ἷπ κί ἱῃ τοῦ. ], 
δια ρμοξεο  ἐλογείο, πιογϑοῦεν," ποὶ “ἐδ δοοοηὶ ἐδπνθ, 

{ΤΉ ΒΟΘΤῊΝ ἐο Ὀ6 πο Σζαϑληίηᾷ οὗ ΕΔ Ὁ Ὁ ἐππογα 
δλαϊεϊοείσκοὶέ Ἀθτο.--ΤᾺὰ.] 
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αγαΐη," εἶπιοθ ποι βίηρ 18 βδἱὰ οὗ δ Ῥσγονίουθ οδίδ, 
Ἰραν 1 Β ΤΕΡΙΥ οοηίδληδ ἕο ἰὨΐηρθ: (1) (6 ερρία- 

πα (οοηηθοίρα ψἱ1} 186 ἱπευϊΐγοοὶ δ γταδίου 

Βοζὸ Σιἰρηδῖνο, τεΐπιο, 80 14}}7 ἰῃὰ οδίμϑ, χὶν. 
44,1 Κ΄ 1. 29 κᾳ, 11. 28 1.,2 Κ' 11}. 14.---2 εχ- 
ῬΓΌΒΘΟΩ ΟΟΙΏΡΑΥΒΟΙ ΟΥ̓ δἰ τα τὶ γ). “δα, 85 δ 
δίερ, 11ἴκ6 ἃ βίθρ. Τῇ ρῥἱοίυχο ᾿ οὗ 8 ῥγϑοὶρίοο, 
ὅοσὰ ΠΟ 6 ἰδ ΟὨΪΥ͂ ἃ Βίδῃ σχεπιουθα, ΟΣ τὶ ἢ 
6 ἸὩΔῪ ΔΩΥ͂ τλοιηοηὶ ὃδ6 ρῥ]υηχοά, 

ες. 4. Φομδίβαη β ΒΗΒΟΣ διρροδοδ ἰῃδὲ Ἦθ 
ἷγεβ. σγούθρηοθ ἰὸ αν: Β δαβογίΐοῃ, δῃηὰ Ὀγονυος 
ὯΝ ἔγλοἀα}Ρ ὈΥ οὔδτίηρσ [8 Ποῖρ, στ (ἢ6 ἀ6- 
εἰδγδίίοῃ ἰμδὲ ἢ6 τ ]θμοα ἰο ζ.16]} ΘΥΟΣΥ τ ῖδἢ οὗἁ 

Σ ΤῊΟ ΤΟΡΙΥ οὗ αν: (νοῦ. δ) βίον ον 
δγ ὁ 84 σ2.80 [0 ἔδαν {μι80 {Π6.Θ γΓΠᾺΒ ΟἿΪΥ ἃ βίορ 
δείποοῃ ᾿ἷπὶ δῃὰ ἀθδίῃ. ΤῈ σϑοο]]οοίζοῃ οὗ {1ὸ 
ΟὈἸ σαίίοη οὐ ᾿ἷπὶ ἰο ἰδ ραγί ἴῃ 11:6 πεὶσ πιοοη, 
ἰεδδὶ δὶ οουσὶ 88 8 πιο δοσ οὗ 530} 8 ἴτω] (ποὶ 
ἸΏΟΓΟΙΥ 88 οὔα (ΤΠ 6Ώ.}) πο Πα ἃ βίδπάϊηρ, ἰοστηδὶ 
ἐπυϊιδί Ομ), Ὀγίηρα ἶπι ἴδοθ ἰο ἔδοο πὶ {ῃ9 
δηρὸν ἰπ ὙΠΟ Ν ἢἷα 1116 πἰοοά ; ἴὉΓ (Π6 ἔδααὶ 70] 
οἢ ἴμο ΤΟ]ονρ ἀαγ. Οη [μα τεϊσίοιιδ ΘΟ] ΟὈγα- 
ὕοη οἵ [86 (ΑΥ̓͂ οὗ 6 τόθ Ὑ1 Ὀυχτοδασίης 
δι εἰπ-ΟΥἴοσΙηρ ἀπὰ δβουπά οὗ ἰγυτωροὶ βο Νὰ. 
Σ, 10, χχυ. 11-16,. ΑΒ 8 7οιψ εβεῖναὶ ἐΐ νγὰβ 
οὐπηοροίοά πὶ ιϊ 8 ολέεγί πιεα. Το {18 σοΐδιβ 
Βδη}᾽ 5 σοη)οοίατθ (γοσ. 26) (μαὶ αν ἃ ττᾶϑ δρβοηΐ 
οἢ δοοοιὲ οὗ Ἰον 1.8] υποϊοδημοθε. Απᾶ Σ 
ταῦεῖ εἰϊ αἴ [8 0Ὁ]6 Υἱὲ ἴ86 Κίπα. ὙΤῃαδὶ ἷμ, 
88 ἃ Τηαδίϊοσ οὗ ΘΟΌΓϑΟ, Βοοογαϊηρ ἴὸ οὐβίομα, ἢ 6 
ποῦ ]ὰ Ῥ6 οχροοίοα Ὀγ 5.4} ἰο δῖκθ ραγέ πῃ 1ῃ8 
ΤΩΘΔ], ΤΠΘ ψαϊς. ΣΙΡΒΕΗ͂Υ τοηᾶάουβ ἐσ πιογα ϑοδγα 
δοῖεο, Ὀὰ  ἰπ 6 ϑορί., ἢ ἰὴ ἔγοτῃ ἴδμο ἔδοὶ ἐμαὶ 
αν τῶῖϑ Ὡοῦ Ῥγοβϑηΐ, ΤΟΠΡῚΥ Δηβοσίθ 8. ἢ 
ἔνο: “1 5.411 ποῖ εἷί δὲ τηϑαϊ. Ἐν. κΚὶ 8338 Ὀ.: 
“ Τ[απὶ ίο εἰϊ, πἶοτο [Π6 τηρδηΐϊηρ ἴα, ΚΙ Μ|1}1 σον- 
(ΔΪΩΥ εἰν. Α.ἢ χνὶ. 2, 1Ὁ 8 ΠΟσῸ βυρροθοά (ἢεὶ 
6 οὐβίομλ τὴῶὴῖϑ ἰὺ δὲζ, ποῖ ἰ0 γϑοϊϊπε αἱ ἰ80]0.--- 
1ιϑῖ τι κ(ο, ἴδαῖ 1 ΩΏΔΥ Βἰᾶδ τον δοὶῖ. ΤῊΪΐπ 

ΤῊ 15 ΌΡΡΟΒΟΘ ἐπὶ [6 [5:1 784] γγχαβ 
6 ὅΑγ δον. ὩΘῪ τοοῃ.--- 

8 06 δὲ {86 τόνλὶ ἰΔ0]6, ἰὺ ἢδλθ Ὀδθη μοὶά 
(ἴλεης Ἐπ.) ἰδὲ τ 18. ὙΠῸ]6 παυσδίῖγο Ομ γα» 
ἰοίΒ εἢ. χῖχ,, δῃὰ ἰ8 ἰδίχθῃ ἔγομχ δηοί θοῦ βΒΟΌΓΟΘ. 

Βαξ ἴποτα 18 πὸ οοπίγδαϊοϊΐοη 1 τὸ ΤΟΙΊΘΙΏ ΡΟΣ 
(δὶ ΞΔ] δοίοὰ (δοοογάϊηρ ἰο χὶχ. 9 54.) ὑπὰοῦ δῇ 
δίδεκ οἵ γδρθ οὐ τηδύποβη, δά, οἡ (86 τοίατῃ οὗ 
8 αὐἱοῖ ἴτγαπηα οὗ τη, που]ὰ ὀχρϑοῖ δυογυι ΐηρ 
ἴο βῸ οἢ 88 πρῦιδὶ, δηὰ (6 πο] πεὶ οἵ ἢἷ8 
[ΆΤΑῚ]Υ 10 6 Ῥτοροηὶ δ (40 1]6θ.ὕὈ Αὐτοῦ ἢἷ8 ργονυϊουβ 
ἀχρεγίθμοοβ, αν τηπδὶ ΠΟῪ ΚΠΟῊ ΟοΥ ΔΙ ΠΥ 
ὙΠΟ ον Ξ6α] ἴπ ἢ 18 {ἰπιο6 οὗ χηΐϊοὲ βηὰ Ἰυοὶηοαβ, 
τραὶπίαἰ πο ἀραῖησὶ Πἷπι ὑπαὶ Ἠορί]6 αἰἱδροκί οη 
ἩΠΙοΝ ῃμοττοά 1ἰμ6 } 7 ἴῃ ἢἷ5 ἱπίοστη τ ὑθηὲ δἰίβοϊκα οὗ 
Σλρ6.-- αι. 6. Ταν]α πίδδοα ἰπγουσῃ Φομδίμασ 

1ο ἀοίονιηῖηο 580} 5 διεἰϊυάα ἰοτατὰ Εἱ 
ουὶ ΟΘΣΙΔΙΗΪΥ͂ Ὑ Δ ΟΙΠΟΥ ἴῃ ἷθ Βαία (10 

δὰ δὰ 
(ον δὰ 8 

ψ88 ἴ0 τιαΐζοὸ ἰῃ ολϑθο δ] χαϊεθοά Ὁ ΑΥΪα, ὩδΙΔΟΪγ, 
(δὲ ἐ116 Ἰαΐτον μδὰ Βοο ἴο δἰίθῃά 8 [ἈΠ11]γῪ ἴεδβί, 
1116 μοί (οαδὲ ἢ γ οχρί δἰ ἔγοτα 186 δὔβοποο οὗ ἃ 
ΟΟὨΐΓΑΙ] βδῃοίυα τ) ἰ8 Βιιρροβοὰ “ μδί ἱηάϊνϊἀυδὶ 
[Δα] 168 ἰὼ [εγϑο] ὙΟΤΘ δοσυδβίομηοα ἰο οΟ]ορσαίθ 
Υ̓ΘΑΓΙΥ [εβνα θ᾽ (Κ611]}; ἐμϊ6 που]ὰ 6 116 σδβ8θ 
ΤΑΟΙΘ᾽ ΠΒΙΌΓΤΑΙΥ ἐπ {μοθ0 ρ]δοοβ ΠΟΓΟ, 88 ἰη Βοίἢ- 
Ἰοβοῖ (οοτΏρΡ. χνὶ. 2 βᾳ.}), ἔσθ σὰ δ᾽ίασβ ἀοὰϊ- 
σδἰρα ἴἰο 6 Ἰογά 88 οοηΐσγεβ οὗ βδογίβοο. Ο. γ. 
Οὐοεϊδοῖ: “1 (86 ἱμοη αἰδογχζδηϊσοα οοηάϊιΐοη οἴ 
Ὁ} 6 τοσβῖρ, ἰο τοι θανιὰ βγεῖ ραν σορΌϊαν 
ὌΣΤΩ, ΤΆΓΑΙΙΥ ὑβαροθ οὗ [18 βογί, δου {8:6 δ πθο 
οὗ οἴβογ πδίΐοηβ, βδὰ θαίβὈ]}β᾽οὰ {ποπηβοῖνθα, 
ὙΈῚΟΝ ΓΘ ΟΟΠΙΓΑΓΥ ἴο ἴ86 Ργοβοσὶ ρίΐοηβ φοποογῃ- 
ἴηρ μ6 απὶὶν οὗ ἀϊνίῃθ ποσβῃῖρ.᾽ Οἱ (86 γοδυ γ 
δβδοτὶβοο δοα οὐ οἷ. ἱ, 1 π-ὦκἢ ἔτοτα ἰ8ι9 ὀοπῆθο- 
(ἴοα ποὲ Ῥαβα. δαὶ Βοῆοχ. τοτ βουρες ἴον ΐπι- 
8611.) αν οουϊὰ δεῖς ἰοαγὸ οἵ αὔβϑῃοθ ἔτοπλ 
Φομδίμδη δ οοπιρείθηϊ τοργοθθηΐδιἐνγο οὗ 89 
ΤΟΥ͂Δ] ἔΑτηἾ γ, {7 ΒΟ ἀϊὰ ποὶ τ ]βὰ (0 ρβὸ ἰο 8.40].--- 
γὲες. 7. Κδ} 5 οοπάποϊς ἐπ ἐθθβο ἔπο οοπίγαβιοα 
ἴοτιαβ, γὙγ88 ἴον ϑοπδίῃδῃ 85 ἴοσ ᾿αν! {Π6 εἰχῃ οὗ 

18 Ῥεστηδηθηῖΐ διὰ ο ἰοπαγὰβ Πανὶ πῃ (86 οοπ- 
αἀἰου οὗ φυϊεῦ ἰπ πε ΐος μ6 ἤν Μγδ8; ἴοσ δυο 8 
δἰ ὙγΔᾺ8 ἢ μοὶ ΟὨΪΥ ἴος Φοπβίμδη (8. 
Βοβιαϊἀ) θυΐ αἷβο ἕοσ Πανὶά, βίποθ, 88. δρρεδᾶτβ 
ἔτοτα [86 ἑθῃοῦ οὗ [6 ὙΠο]ο πατταίΐοη, μα αἰά ποὲ 
οἱ ΘοΡί δἰ ὨΪῪ ΚΠΟῊ ΒΟΥ 88] ἰῃ 1ῃ6 ἀορίδα οὗ Ηἷο 
οαγὶ ψὰᾷ5 αἱεροθοά ἰοπαγάβ πίη. [10 ἢδ β8 

“ τοοῖ!,» ἴν Ἰηθαῦβ Ῥϑᾶοβ [ἴῸΣ (ΠΥ βογυδηΐ, {πὶ ἴδ, 
ἔγοπι {ἢ 8 οοπποοίίοῃ, “86 μα8 ἰδία πο ρὶοὶ οἵ 
ΤΑ ΤΟΥ ἀραὶ ηδὺ της. [Ι͂η {μ6 οἴδος δνοηὶ, ἱἢ μὲδ 
“ἀπρεν διιγη," Κπον ἐμαὶ δου οα ἰδ ρασγὶ ἷβ ἃ 
μοί] εὰ ἐπΐηρ. ΠΏΣ το Β6 βαίεμοά, βει]οά,; 
“βγπιῖΐίεν ἀδογείμηι εδι" (8. ΒοΒπι ἃ). ΤΉ “εν ἷᾳ 
πού “τ ]1ο 6, δῃὰ 18 ἀονϑϊορταθηὶ ἰο {6 Εἱρῃοεὶ 
Ῥοΐηξρ (γυ}ᾳ.), θαὶ (6 ἀδηῆρος ἰο ανὶὰ, σα} 8 
ΣΑΌΓΑΘΡ ΒΟ ΌΙΩΘ, 88 8 ἔγοτα 86 Ἀἢγαβὸ “ ὉΥ͂ 
Κἰη." --π᾽ γος. 8. Διῃ:ϑδὲὰ βοῦν ΣΏΘΣΟΥ ἴο ΤὮΥ δο:- 
νδῃῖ --ἰἢ]β σοίοσβ μοὶ Ἰ σον ἰὼ ἐδο σοαποαὶ οὗ 
γος. 6 (Β. βομπιϊά, Ἐ 611}, ποῦ ἰο ψμδὶ Ζοπαίηδη 
βῃου]ᾶ ἀο ἴῃ ολδθ Ξΐδι} Β ΔΏΒΙΤΟΣ ῬγᾺ8 ὉΠΙΆΨΟΓΑΙ]Ο, 
Ὀαϊ ἰο (16 ἀγϑδω Β6ΙΡ Ἔχροοίρα ἔγομι ἷπι, {παὶ 
Ῥανἱά χοῖρῃξ Ἔβοαρθ πὸ (Βτοδίοποα ἀδῆροσ. ΤΗδὶ 
1: ἱποϊυάοα ψηδὶ Ἰϑανἱα Ἰοοῖκα ἴον ἔγοτα “οηβδί]ιδα 
ἴῃ. 6886 3411}} ΔΏΒΥΓΘΙΗ ΒΏΡΥΙΪΥ, ΔΡΡΟΑΙΒ ἤγοτα «οπα- 
ἐλαπ᾽δ τορὶν ἴῃ σοσ. 9. σἱὰ τουηᾶβ ἢἷ8 χοαυοϑὶ 
οὔ {ἢ οὐυεπαηέ οὗ ἐδε ],οντὰ πἘΪΟΝ Φοπαίαη μεαὰ 
ταδο τὶ Ὠΐτη. Εο ἢ6 68}1}8 {πεῖν οονοηδηΐ οὗἁ 
ἐγ η ἀβῃ:ρ, Ὀϑοδῦθο Σΐ τχᾶῶδ ποΐ ΟΠ]Υ χηδαο ΜΠ} ἴῃ- 
γαδρφαν ως οἵ ες πὸ βοίτ Ὥδταθ, δι ἈΝ μδὰ 1(5 
οδοροδί στουῃηὰ δῃὰ οὔ ρίη 'π αοἄ, δὰ 118 Θοηβο. 

οτδίίοῃ ἴδ ἐμεῖν Ἰ}6-111κ6 δοτημημηΐοη πὰ Αοά. 
Του Βδοῖ Ὁσουκχδῖ ΣΏ6,---ἰἢἷν ἱπαάϊοαίοβ ἐπ 6 
ἐπ᾿ δεῖνο τ ΐοῖ, ἰπ ἴὯ6 οοποϊυάϊΐηρ οὗὨ (Π6 οονο- 
Ὠδηϊ, γγὰ8 ΟἹ ἴΠ6 κἷά6 οἵ “οπδίμδῃ (χυἹ][. 1--3).---- 
Ιὴ 16 ποτήβ: “1 Πόσο 8 ᾿ΠΙ ΟΣ ἴῃ τη6, 5]8 
(μου τὰς, θενὰ δι ἀβ ἃ βρϑοΐδὶ σοαιποβί, τ μοὶ 15 



202 ΤΗΝ ΕἸΒΩΤ' ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΑΜΌΕΣΙ, 

οἴοβοὶ οοηποοίθα τι τμδὲ ργοοοάθβ Ἠθ που]ὰ 
ΣΑΙΠΟΡ δίοῃθ Ὁ ΔΩΥ͂ βίη ὙΠι10 ἢ ταῖμ]ῦ στοαὶ οα ἴτὰ 
ὈΥ ἀσαίὰ αἱ 8 (γίοπα" 8 βδηὰ ; Φοῃδίμδη 8.4}} ἀὁ 
ἶπι {86 Κίπάμοβα ἰη 118 ο186 οὐ ἰο ἀο ἑνοῦ [αἰ πὶ 
ὋΡ ἴο 84}, {μαὺ ἢΘ ΤρρῦΥ͂ ποῖ ὈΘ δἰδὶῃ ὉΥ ἐλέπι. 
ΤΠ» ΒῸΡ (μαὐ Φοπαίμδη δὰ ἰδ στ χῃὶ ἰο ἰπ- 
Βιοὶ σδριῖα] Ρυμἰβητηθηΐς ΤῸΣ ΟΥΠ68 ἀραϊπαὶ ἢ18 
ἴλι ΠῸΓ 85 ἰηρ.--- Ὗογ. 9. Φοπδίμδη δ δβνγος ἤγθὶ 
ἀδοϊ θα! γ βοῖϑ δδὶθ {110 οὰβθ ἰαβὲ ραΐ ὈΥ ἢανϊά. 
Τρ ΚΓ δ6 1 ἔγοσα {1660 15 ποὶ ἴο Ὀ6 οοῃηηροίοα 
ψ τ δὲ [Ὁ]]οὐτα, 88 1 1. Το ΓΘ ΠΟΙ βαϊα πἢῃδὲ γ88 
1ο Ὀ6 (ἃν (6.68., Πε]., Μαακγ.), Ὀυλ '8 ἰἴο Ὀ6 ᾿Δκδὴ δὺ- 
ΒΟΪυΪΟΙΥ, δὰ ἴοὸ Ὀ6 χοίογσοα (45 σψοσ. 2) ἰοὸ Ὑπδὲ 
Ῥανὶα Πδά 7υ8ὲ βαϊά. Το “ἤτζου (967 15 (86 γ0- 
ἴοσο ποὲ Ὄχρίεἰϊνο ((]εσὶς.) Τὸ Ὑυϊρ. τῖρμογ: 
αδεῖξ ἦρα α ἰ6. Τ δ νον 8 Φοπδὶ δ᾿ 5 ἤττα 
οοηνίοϊίΐου οὗ αν! 8 Ἰηποσοηο6.---Βοη [Ὁ]]οττβ 
Φομδι δηβ βοϊδυλῃ αϑϑύσαμοθ ἐμαὶ Ὧθ ὙΠῚ ἰηίοσια ] “3 
ανίὰ 1 840} δσχϑιρδὶιθ 8 Βοδίῖ]θ ἀϊβροβιίοα 
ἰοπαγὰβ ἢ. ΤῊ ΐθ τὰϑ (δ βογνὶοθ οἵ Ἰουο ψιϊοῖ 
Ἠ6 δὰ ταδὶ ἴο ἀο ἴον ἷδ ἐγ οπά, {πδὲ (πὸ Ἰαιῦοῦ 
χαϊρσιῦ [θη (Δ͵κ6 ΓΟΣΈΠΟΣ ΙΠΘΑΘΌΓΟΒ [Ὁ βϑνίηρς Πἷβ 
6. (2 15 ραγιίοθ οὗ βδδϑευθσβδιϊ οσεευοα, ἰσὰ]γ.) 
1{1 Ἐηονν οοτῖδίν ἴμαῖ Ὁ ἘΚ κὰρῳ πρ τε 
ἴτοια ὙΌΣ δίδιοιηθηῦρ (γορ. 7), 1 ΚΩΟΥῪ Ὀόγοη 
ἀοαδὲ ἰμαὶ 6Υ1] ΟἹ ΤᾺ ἐλ ΒΟΥ Β ῥασί 8 ἃ ἰδῖηρ ἀ6- 
ἰοσιαϊηοα. Ετοπι ἴπ6 οοηπθϑοίϊοῃ, δηα Οοἡ δοοουης 
οὗ μι ἱροῦ δῃα θιαρἤδβίβ οἵ {86 ἱπίοστοραίίοη, 
ΜΟΙ ἰθ 1η Κοορίηρ πιὰ Φοηδί δη᾽ 5 Ἅχοϊ θα ἔδοϊ- 
δης, ἰξ 6. Ὀοίίον ἰο οομδίγυϑ {86 “107 εἰδ., ἃ ἢταὶ 
ΤΆΘΙΏΌΟΡ (Ρτοίδββ), δηὰ {π6 “ δῃὰ ποῖ, ἄς., δα 
βοοοῃᾷ ἱπίοστοχδε γ76 ΤΏ ΘΓΆ ΡΟΣ (Δ ροαοκὶβ) οὗ ἃ οοῃ- 
αἰ ο0π8] βρη θη [ ἴῃ Τῃσ. Α. γ.]--- ἐς. 10, 
ὙτοΙΔΟΙ], (65., Εν. (ᾧ 852 α), ΤΠδη. δηὰ Βαπθεη 
δι {118 88 οὔδ βοηίθῃοο: “π0 ὙΠ βῇ!ονγ τὴ9 
τ μδὲ σουρὰ Ἰϊὴρ Ῥογοῦδηοθ {ΠΥ Δί 6 Μ111 δῃ- 
ΕΎΟΡ ἰμ66" (Π ἸΝ-πανν μαίονος (μἰπρ); δραϊηβέ 
ὙΠ ΠΙΟὮ Μὸ πχπκὶ ᾿η513ὲ τι Ἐ οἷ] (δαὶ {πὶ8 εἰρτιβ- 
οϑίίοῃ οὗἁ Ἰδὲ ΟΟΟΌΓΒ ΟὨΪΥ͂ ὙΠΟΓΘ δηΟΐΠΟΣ ΟΆ86 18 
χηθη(ἰοποα, τ ὮΟτΘ ἴμ6 του α-Γοδηΐηρ 8 “ ογ.᾽ἢ 
Α8 ΠῸ [τῖ41] ἱπαϊοαίοθ 8 πο αυοδίΐοη, ϑτηυδὶ 
ἮΘΓΘ ΒΌΡΡΟΘΘ ἔϊσο χιμοδίϊοπε, ΤΠ6 τδὶ: 8 υσ]]}} 
ΒΌοΥν Π16 Ὁ ἷβ8 οοπποοίοα 1πηπιοά  αἰοὶγ τὰ [Π6 
Ἰαϑὲ ποτὰβ οἵ Φομαίμδη ἰὴ σγοσγ. 9: “1 π|}} οοπὶθ ἰο 
ἔδθ6 αηὰ (6}} [866,᾽᾽ παρ ὶυ, ἰδ ον] ἀοίοστηϊηθα οα 
ὈΥ τὰν ἰδίμογ. ὈδνἹα 15 (μ᾿ αἰκῖηρ ἴῃ (μ18 τρί αυ68- 
ἰἰοη οὗ 1Π6 ἀδηρορ σοι Φοπδίμδη που]ὰ ἐπυβ 
ἱποῦγ, δά, ἴον ἴῃ δι ΨΕΣΥ͂ Τεδβοῦ, [ὕπικ ἷπὶ ουὖξ 
οὗ [Π6 υσϑίίοῃ, 48Κ8: ὙΠ11 ΒΒΟΥῪ τὴϑ (186 
651}),᾿ ἧμαι 15, σαὶ ΤΥ Δ ΠῸΣ ἀθογθοβ δραΐμϑε π19 
(Μαυν.) “ Ηδ δβῖα πῆδὲ μὸ ποιὰ ὉΘ Ὑ1ΠΔὴρ ἰο 
[6}} 8 βογνδηΐ᾽ (8, βου) α). Τα ΜΒερὶ, Βίδ. ὁχ- 
Ῥ᾽δἰὴθ ϑχο} θη] Υ: “ὙΤΠ6 ταδίϊοσ οδπηοί ὕθ θῆ- 
ἰγυδίοα ἰο 8 δοσυδηΐ, δηἀ ἴμβοὺὰ πιυδὺ μανὸ σδτΘ [ῸΣ 
ἐπ γβο]ξ, 1Ιοεϑὲ ἐποῦ 8180 οοτλθ ἀπᾶον ἸΏ (Δ ἢ 6 γ᾽ 8 ἀἾ8- 
ῬΙοαδϑυγο." Τὴ β6ῆ80 18 ἱπογοίογο: “ΔΝ οπὲ πὶ}} 
16}1 τπλ6,᾽ πϑηλοῖυ, ὑπ 6 6Ὑ}} ἀειοσταϊμοα ὉΥ βδυ!. 
Τρ αυοδίου, τ τ 18 ποραϊνθ βεῆβο, ἰ8 [πΠ6 δῃ- 
ΒΎΓΟΙ, ΒΡΟΚΟῚ ΠῚ οχοϊιοα [66] 1 ηρ, ἰο Ζοηδί μδη᾽ 8 
ποτὰ: “1 νψ1}} [6}} {π66 (π6 οὁΥ1] ἀοίοσταϊποὰ οὐ,» 
διὰ (89 ἰθηάογ, ἐπουροία] ἴοστα ἱπ ὙΠῚΟΝ δ 
οἸοί 65 ἴΠ6 ἀφροϊαρα : “ἼΤποα σαηβὲ ποὶ ἰ6}} τηο. 
ΤῊΘ δοοοπα π: Οὐ ταὶ Βα τπϊηκ 
Ὑ711}1 ΓῺῪ ἰΔΊΠοΣ ΘΏδΥΥΟΣΙ [0.66 Ὁ χοίογμ ἴο 340} 5 
ΔΏΡΟΥ (νος, 7), Ἡποηοθ Φομαίδη Ρὰ ΘΑ Γη- 
ἷηρ δαὶ βδυ}} 8 ον] Ρ] δὴ δραϊηδὶ νὰ 88 οοτη- 
Ῥ]οιοά, βομ πα 8 ἐχρ δαδίξοη : “" δηὰ μου οἤοοδθ 

4 [866 “ Τοχί, δη ἃ ἀσδι)."- -Τὰ.) 

8. ἸΔΟΒΒΘΏΒΔΟΓ, ΒΟῪ δ8|8}} 1 υπάοσβίλημ ἃ πῆδὲ ον]] 
1 ἔδυ μον ΔΏΘΎΓΟΣΒ Ὁ χοϑίϑ ΟἹ {86 ἴ8]536 αἀἰδιϊηοιίοη 
θοίτθθῃ 8 Ῥϑύβοῦ ὑσίηρίην ἴμθ ἱπίοστιηλιΐοη (ἰὸ 
ὙΟΙΣ ΟὨΪ]Υ ἰδ6 τὶ χυσϑίζοῃ ἐδ ἴο τοί), δινὰ ἐδο 
πδίυτο οὗ ἴἰμ6 ἰηϊοτηχδίίοη (0 ὙΔομ ἰδθ βοοοπὰ 
ᾳυρϑίίοῃ ἰ8 ἰο χοϑίδγ), δῃὰ σϑαῦλγοθ τδ 0 ΦΌΡΡΙΥ ἃ 
βοηίθποθ ταΐοι οουϊά ΕΥ̓͂ ὨΟ ΙΘΔΏΒ δῦθ ὕθεῃ 
οὔλὶ θὰ, ήαδυσ., Πὸ ΥΥ οἴϊο, Κι Ε1] χεραγὰ 1} αυο8- 
ἰοῃ 88 τοίοσσίης ἰο 1}9 ον] ἴο Φοηδ- 
ἰδαῃ, ἱἶ Βὸ Ηἰτηβοὶῖ Ὀσουραῦ [Π|6 ἰῃίοστηδίίου ἰο 
θανιὰ: Ἦιεξ πουἹὰ τἰῃγ ἔδίμοσῦ δῆτα (ἰθ0 
Βατὰ (Μδυγ.: “ πδμδὶ [δ] ηκοδὶ πο μΒ6 πουϊὰ ἀο- 
ΟΥθ6 δραϊηδὶ ἴΠ06,᾽) ΟΟΠΊΓΑΙΥ ἰο ἴο {με χηδδηΐησ οἵ 
Σ2}), Ὁ ἴλου ἐμγροὶ ἀϊάεὶ ἱ{ῦ7 Αγαϊπεὶ (8ῖ8. 19 
[6 ποτὰ “ἀπδιρον,}Ὁ δἴῃοϑ Φοπδίβδη του] ποὶ βὰ γ 
ἴο βὅδὰὶ (δαὶ 9 ᾿ῃϊοηαοά ἰο [61] Τϑαν α---δηὰ πὸ 

Ὠποὺ ΔΡΡΓΟΡΤΙδΙΟΙΥ ΒΌΡΡΙΥ {Π6 1468 ἐμαὶ, ἐ βδυὶ 
περ γατῆς Βοαγὰ οὗ Φομπαιϊ απ β ροΐηρ ἰο αν, 
6 πουἹα δηβνγοῦ εἶτα Βάσβεϊυ, Βαίδποσ [Π6 βοοοπὰ 
παδίϊοῃ σοϑαβ [}}|γ: “Οἵ πῆο Ὑ1}} [611 πῆδὲ [ῈΥ 
{π6ν,᾽᾽ εἴΘ. 84} Β οὐἹἱ πογὰ, ὉῪῚ το ἢ Ηἷθ ἔχοα 

6ἱ] ῬΌΓΡΟΒΟ ἱβ ἰο Ὀ6 ἀϊδϑοονογοά, 15 ἀ᾿βι ρου ϊβμοά 
ἴγοτα (818 Ἰαϊοσ. Βαϊ {Π6 ΟΥἹ] ΔΏΒΨΟΙ 15 ποί ἰο θ6 
Ὁπαογβίοοα οὗ [πγοδαίβ δραϊυδὶ Ἰϑαυτὰ (Βοιιοδμοτ), 
θὰΐ οὗἨ πατβὰ Ἰ᾿δησυασθ ἰονασάβ Φοηδίμδη (γοΓΆ. 
6, 7). [π {μῖ9 ἀου]6 αυοβύοηι ΤανἹ ἃ ἀφηϊοβ ΟΣ 
ἀουδία {πδὲ ἰῃ [16 υπίοσίυπαὶθ σα86 ἱηἰοχτιηδίϊοηῃ 
οδΔη ὈῸ ρίνοῃ ἷπη. Το ἱπο- [0] ᾳαοβίίοη, πιὰ 
1 πορχδίνϑ στθϑηΐηρ, ΟῸ μπᾶ ἴο ΤλᾳνἹἀ Β οχ- 
οἰϊρὰ βἰαΐα οἵ συϊπὰ, δῃὰ 68 ἃ 10]] δηᾷ οδηδιὰ 
ΘΟΠΥΘΙΒΒΙΟΏ ὨΘΟΘΒΒΔΤΥ͂, [ὉΓ ὙΠΊΟΝ ΨΦοηα» 
μδη ἰηνὶῖοβ αν ἴὸ ρὸ σις πα ἰο ἐδ 864, 
[Ἐτάχῃδηη᾽ β ἰσδηβ᾽δίϊοη 18 Ασα ΪΥ βδιϊβϑίδοίοσυ ; [86 
ΒΟΟΟΠΑ οἶαῦδβο ἄοο8 ποῖ δυϊξ ἐμ ηαρϑίϊοη : “πΠῸ 
Μ|1] [6}} Ὁ ὙΤῆθ σοηδοσίηχ: ὙΠῸ Ὑ1}} [611 τὴ 
Τὴ ΔΠ60Θ ΤΏΥ ἔλίπον," ἄσς., 16. ἴῃ. βιηοοίδει 
δα Βυϊϊ {86 σοῃίοχί Ὀοίίοσ, θὰ ἐξ ἰδ ἀοαδεαί 
ὙΒοί μον ἸΣ οδη τηθδη δἰ ρὶΥ “1.--ΤῊῈ.] Ὑοι. 
11. 1οῖ τὸἋ κο ἰπῖο ἴδο 86], πλγρε]γυ, οαἱ οἵ 
186 οἰἵγ οἵ ΕἸ θοδὮ, ον [Π6 τογαὶ τοβίἀθηοο ἱμογοίη, 
ὙΠ6ΥῸ {815 ΠΟ γουβαώοη ἯΠΔ5 [6]. 10 οογίδι η]Υ 
δοοογθ τὶῖὰ αν 8 οσὰβ ἴο βυρροθο- μὲ ἰδ. 
ὙΒΘἀ ἰο ὁδοᾶρὸ ἴτοπι ΟΡΥΣ ΤΕ ΡΠ Ύ ἈΠ ΉθηΟ, ἴῃ 
ΟὉΓῸΟΣ ἴἰο 8 ζυγοῦ πα !]βί ΘΟ Υ οὗ ἰδὸ 
ταδίϊοσ, δὰ ἰοὸ (ἘΠ 1ῊΪς ΟΣ ἨΔΥΒ δηὰ πιοδη (Βα. 
Βι}.); Ῥυὶ δὲ 89 βατλθ ὥσθ ἰδ οοπίοχε βυρροδίβ 
85 Δηοίθοσ δίτη, (δὲ Φοπδίμδη ψἱβμοὰ ἴὸ ροὶπὶ 
ουἱ νηδὲ 6 ἱβουρὶι α δι ρῥἷδοο Ὑμπογοὶπ ἰὸ εὶτθ 
ἢἶ8 ἔτοπὰ ἘΥ ἃ ὑσυδιουίῃΥ βῖστι {π6 ἀοβὶγοα ἐπίου- 
ταλίΐου, Ομ. γψοτδ. 19 - ΤῊΪ5 ΟὈΥΪΟΌΒΙΥ βηρ- 

Ομδίμδη᾿ χοᾶ ἀοἰοσταϊμδζοι, ἱπ ερὶϊο οὗ 
δδανίῶρ Ῥτγοίοδί, ἰο ὑσίης [86 σρθββασὸ 1 πι561} 
Τμδὶ Ζοηδίμδη ποηΐ οὐὔἱ [ὉΓΣ [86 Βδῖχζα οὔ ἴῃ6 οαἱ 
ὙΠ ἢ μ6 δἤοσνασαάβ [866 γοσ. 42] χοηοποὰ π11ἢ 
αν ἃ (Οτοί.: ΚἸΒΟΥ υϑοὰ ἰο δθασ ἴῃ {80 ορϑὰ 
δἷν᾽) ἷβ 1688 ρσόβδῦϊα. 

γε. 12-23 6 Θββοη 1 (δ 6 7011 γμοεϊἦνο δη- 
ΒΎΓΟΙ ἰο ᾿δαυ᾽ Β φυσδίϊου, ἩΒΙΟΩ γα τησδηὶ ἰῃ ἃ 
πορϑίλγο βοῦβθθ. γοσβ. 12, 18. Φοῃδίμδη᾿ 8 βοϊοιημ 
οδίὰ (μδὶ 6 υἱ]] ἱπίοστα Κὲτα οὗ ἰδ χηϊηά οὗ δἰ 
ἴλῖμοσ. ΤῊ βοϊοσηηῖν δηὰ Ἰοβίημθο οἵ ἐδ ΤΟΝ, 
Βοὶρῃιοηοά ΕΥ̓͂ (λ6 οὐἰῆ, δῆθυεσβ ἰο 186 δροοὶ- 
ΠΛΕΊΩΝ ἱτυροσίδποθ δῃὰ ἀοοίαῖγθ δἰ ρυΐ βοδποο οὗ 
1}18 τηοτηθηΐ ἴῃ Πανὶ 116; [ὉΣ ἔσομχ ἐδ 1β τηῸ- 
Ταθηΐ αν  Β ἩΔῪ σουϑὺ οοἶποῖάθ τι} ἐμαὶ οἴ βαυ!, 
ΟΥ̓ ἴῸγ ΟΥῸΣ αἀἰγοτρο ἔτοσα ἰΐ δῃὰ Ὀ6 ἔοσ Ηἷπὶ ἃ ΤΑΥ͂ 
οἵ υπἰἱηἰοττυροα πΒυΐδοσὶ Φοπεδίδδη ὃθ- 
Γς ἷθ δά ἀτοδβ πιὰ ἃ δϑοίθωη ᾿πνοσβίΐοη οὗ ΟΘοά, 
Φοδονυδα, αοάἂ οἵ 16:86] ()9 οιίξο, 1611) [60 
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. Α.Ο Υ.., 9869 “ Τοχί. δηὰ αταπ.] ἰδ υπίοῃδ- 
Ὁ], θοοδβθ ἴμ6γθ 18 ΠῸ ΒΏΔΙΟΡῪ [ῸΓ Βυιοἢ ἃ τροΐθ 
οἵ δὐάγεβα, δὰ Ὀθοδῦβο οὗ [πὸ ἰηϊσγοάυοῦοι “ 20- 
πδίμδη βαϊὰ ἰο δαυϊά᾽" (ἸΒβο;Ἶ 8). ΝΟΣ οδῃ Υ 
ΒΆΡΡΟΩΘΘ δῇ ἰημίοστυρίοα ἀἰθοοῦσθα, σοβυπλθα 1Π ΥΟΓ. 
13, (οῦ δραϊηδίὶ (18 18 [0.6 ῥορίπηϊης, οὗ νεσ.. 1 ἑ 
“ΠῊ9 Τοτστὰ ἀο μο. Α8 δὴ οδίμ 19}Ὰ0]]1οἬτα, 1 15 
εἰτιρ  οδὲ ἰο σεζασὰ ἐιῖβ δα [π6 ΤὈσπι]α οὗ δῇ οαἱῃ 
Ὀγ αοά, ποῖ βαρριγίης (σι Μδυτετ): “ἸΩΔΥ͂ 
ἀοὰ ἀφείσοΥ πιο,᾿ οὐ (ϑγχυ., Αγδθ.): “οὐ 18 ΤΑΥ͂ 

πὶίποβα," Ὁ {(π|ι8 ΤὨρδαϊυδ βαρ] γίης ΤΠ αἴοῦ 
Οοά. Κοηῃ. δ00 διὰ 294 τηαγρίη," σι ΐοῖ πιϊσπξ 
ΘΑΞ1}γ (}} οαἱ Βοΐοτο 1111) τοδάϊηρ: “88 ἀοά 
᾿ἶνο8.) ὍΠ]|658 σὴ Βαμροη τὸ ἴδ (86 ““2.8ο- 
υδὴ, αοἀ οὗ Ιδγδο],᾿ δὲ ἃ ἸΟῪ οὐδου]δίϊοη ἴῃ 
[06 δοῦϑθθ οἵ δὴ οβδίἢ- -ν Οοά."---ἼΠὸ ργοίαεὶξ 
δερίηβ: “πβοη 1 βουηά ΣΩΥ͂ Δ Π6 Υ, δηὰ γμοϑβ ἰὸ 
(δ6 ἐπα οὗὨ γεγ. 125, ὙΠῸ ἢ} το-τοστοῦ 
δῦουϊ (ϊ4 Επι6,᾽ δ8 πη 1 ΙΚΐηρη χὶχ. 2; χχ. θ; 
2 Κίηρη υἱϊ. 1, 18, δπὰ 19 11}1 Ῥῇγαθθ ἴῃ “088. 
χ!, 6 ((οβει.). Το [0] ον ποτὰ ἤοη ἐμ 
Οὐτὰ ἀδγ᾽᾽ 15 πἱιβουΐ 8 οοῃ)αποίΐοη (πο ἢ τὐ ἢ 
βορί. δὰ ὙυΪϊχ. 15 ἰο ὕὉθ ΒΌΡΡΙ!1οἀ ἔγομπι ὑμ6 βΒ6η86) 
86 εἰμ: ΔΤ] ἀβρεωθε οὐ } 3,Ξεί δ ιμἰτὰ ἀΑΥ 
δϑουΐ (Πϊ9 {1π|06.7) ΤῊ5 ἀΧργοβδδίοη “ἰΟ-ἸΩΟΙΤΟῪ 
Οὗ ποχὶ ἀδ γ᾽ τοΐδσβε ὑὸ (86 βἰδαίϑιηθης οὗ ἰΐπηθ ἴῃ 

ΒῸΡ 1πδὲ [6 [δϑιῖναὶ τὰ οοῃί!- 
8 [168] (Π6 ἀδγ δῇῦϑσ ΠΟῪ τθοουῦβ. Ἀδὰ 

ὈοΒοΙᾶ, ἸΒοῖθ 16 κοοᾶ ίοσς αν ᾶ, εἰ2.---Ἰη 
εἰσοστηδίδη 41 ῬὮταβο, το θεά 116 βο]οτηπ 
διὰ βοσίουβ ομαγδοίο οἵ πο βἱϊυδίΐοη, Φοηδίμαη 

ἰπιϊ συ ΐβ96 ἐπ 6 ἔτσο οαϑ65, {86 ΤΟΣ Ὁ]6 δα {10 
ποΔνΟΥΔΌ]ο, 'ῃ ΟΥΟΓ ἰο τλλῖκο θοαὶ {Πμ6 οδ]οοὶ οὗἁ 
8 Β0]οὴ οαἰβ.Ὸ «οηδίῃδη βθασε ἰΠδὐ ἴῃ ἴμ6 ἤγεὶ 
(880 6 ὙΠ]] δεπα ἰο αυϊά ὑο ὠποουεν ἀϊδ ἐαν, ἰμαὶ 
ἦα, ἰο τουϑδᾶὶ ἰο Ἠΐπι, ἱπίοστη Ηἷπὶ ἰμδὲ β3'δ] ἰδ 
{λψου Ὁ] αἰἱδροδοά ἰονγαγὰα Εἶτ, ΘΟ Ρ. ΧΧΙϊ. 8.--- 
γετ. 13 [6 ἐορῳμαιΣ “5Ὸ ἀο (πο 1,οτὰ ἰο “2ο0πη8» 
ἴηδη," εἰο. Θ 5816 ἴοσιηιυϊἶδ 1 οδίμβ ἱῃ χὶγν. 
44, 1 Κίηρε χῖχ. 2.--- ΤΠ ΟΡΡροδβὶΐθ οἂδθ ἷβ ἱπίγο- 
ἀποροῖ πὴ} 3 πἰϊδουϊ δἀνοσβδίῖνο Ῥασίο]θ: 
“(Βα}) ΣΕ 1 Ρ]Θδθο τὰῪ ἐλ ΠΡ ἰο ἄο ἴδ66 61], εἰο.7 

4 [τοὶ ἴἐ (8 ἀαἱίο Ῥοβεϊθϊο ἰο τοδᾶ : “Φο οΥδῃ, σοὰ οἴ 
Ιοταθ]--π οι Σ ἤαγνο δουπάοά, εζο.,--ἰὖ τ θγΘ 6 μκοοὰ 

Διὰ 1 9ῆο0ν ἰξ ποῖ, 8ο ἀο Φοῃογνδῆ ἰο Ζοῃδίπδη," σῇ ἢ 

15 ἰπαϊοβὰ οὗ “ Ζο ΠΟΥ ἢ ἀ0 80 ἰο τὴῦ ἰζ ἴθ γ96 ὉΘ κοοά απὰ 
1 βῇον [ἃ ποι. Τὴὸ αἰ ἸοΤΕ 15. ΟὨἹΥ ἴῃ ἴδ ροπίροδὶ- 
ἴσῃ οὔ ἐδο δαὐ͵αταξίοη.--Ἴπ.] 

7 ἰποίοϑὰ οἵ ΗΐρῃηΠ “8. τοδὰ σι ἢ Βδιίοῦ. δηἃ ΤΉΘΕ. 

3]. 2", “ὙΒΊΘὮ τοδΥ 06 δοῃϑίστιοα, 85 21). 205 ν 

3 (Φὰ Ιχίν. 88), δο αἰβο ιθὰ ὯΝ" (Βδιίομ.., ΤᾺΘ Αδ- 
οὕ. ραγίίοῖο Ὀοΐοτο ἔπ συ 9οὲ ΠΡ «-- “48 Γοδρϑοίβ," 

αυοοά, “ἰ 1ὲ Ρ᾽Θ.56 ΤΩ δίπουν ἴῃ τοδροοὶ οὕ ογῇ!." “Βαὶ 
ἐλπίς ποτὰ (3) οδὰ ΠΘΥΘΓ ἀοηοίθ 1ὴ6 Νοταϊπαιίτο ; γοὶ 

οὔσῃ ΟὨΪΥ ἐπ σΟΏΘΓΩΙ 5686 οὗἉ ἐδ ἀἰΒοΟΏΓΒο 6615 Τογ ἢ 
ἘΠ6 Αοα., δ'ποθ Πο δοξΐγο ἴοστα οὐ οοπιῃβθαοίίου ΘΥΘΥΥΎ ΠΟΘ 

Ῥτθαδοα [ἢ 88 ἰδ τοοδὲ Ὡδίθγαὶ " (Εν᾿, ὦ 2717 ἅ). 8ο δἰδη 8 
Ὧδο Αοουϑ.ρασζέϊοϊο δῇοι ἔμο ὁρροβὶίθ οὗἉ Ὁ", ἰμδὲ ἰ5, 

ΣᾺ, 28απι. χί. 26. Βυῦδθῃ τϑιρασκϑ [μδὲ δῇοσ “ΤῊ ἴδ τ 

μος" ΜΡ 27) “ ἰο Ὀσίη," ὯΔ8 ῬΓΟΌΘΔΟΙΥ ΨἈ]1]οὴ οαἱ. Βαὲ 

“εἰ ποῖ ΠΟΟΘΘΘΑΓΥ, ἴῃ ογάᾶορ ἰο τωδίηίαίῃ ὮΝ 28 ἈΑσοουῦδ, 

Ῥασίοῖο, ἰοὸ ἰπμογί α σαρροδοὰ Με 271} ὕγοισι ἰδ βορὲ. Ὑμδὲ 
ὅλο ἰμεύος τοπιάθγα ἀνοίσιν 18 οἰ ϑαΣῚ ποῖ ΜΠ 20, Ὀπὶ Ν 

ἀρρι τ λον υρ τὶ Ὶ Ιπὶ}} δον ἐξ Ἵν δια βοπὰ 
60 ΔΥΑΥ δὲ ἰΠοὰ τλϑγοδὲ ρῸ 6806, 80- 

Βοσίβ, ἰῃ ἀειϊῃοιίου πρὶ 189 βεδδυπης ἀροάο- 
δἰ8, (μαὺ Φομδαίμδη πὶ (18 σ880 ΜΨ1]1 Ὀγίηρ αν ἃ 
ἩΡῚ ἰη!οσηιδίίοη ΤΠΡΘΗ ΤΊ ΟΝ (86 ἱπιογυθηίΐοη 
οὗ 8 πιδββοη 6. } ἷθ Ῥγομχῖθο, οοηβγιθα Ὁ 
8} οαἱϊ, Φομδίϊδη τὐθδέσις ἐπε εἰδὴ; “Τὴ ΤοΣΙ 
Ρὸ νἱτὰ ὑπο 88 [θ μβαίῃ Ὀθθὴ ὙΪΓΠ ΤΥ ἔλίμ τ." 
Τα ἱπαϊολίοθ δὲ Φο,δίμδη [88 δἱ Ἰθδϑὶ ἃ ῥγὸ- 
βοῃ(τηοηὺ οὗ αν] 8 ΕἰρῊ ἀοβ ΔΎ δπὰ ἢἷ5 [υΐυγ 
ΘΔ} 1πρ, Ἡ ΛΟΪ ΒΘ 18 βοῖηθ πιο ἴο 18] δὲ Κὶ 
οὗ [βγϑϑὶ ἰῃ Ξ'δ0}᾽ 8 ρ}]606.--- 8 ΘΟμθ8 ουὔἱ 8.1] 
ΤΏΟΤΘ ΟἰθαΥΥ 1 σαὶ 10]]1ΟνὙ8. ΕῸΣ ἴῃ γοῦβ. 14-- 
16 τῦῖῖϊὰ δυο ἃ ργοβοηιτηθης μ6 θομβ Ῥανὶὰ ἴῃ 
(9 Ταίαγο ἴο τηδϊηϊαίη {11} }}}7 ἮΪΒ ΤΏΘΓΟΥ δηθὰ 
Ἰονγθ ἰοτασαὰβ πΐτη δὐθῃ ἰη σηϊβίοσία πο. Ουἡ {Π|0 
κτουμὰ οὗ γαῖ 8 ΠΟῪ Βδρροηΐης ἴο 838} δηὰ 
αν ἃ πηᾶογ (Π6 ἀϊνῖηο Ῥγονίάθποθ, μ6 ἴΌγθβθοβ 
ΒΟΥ 880] δῃὰ ἷβ Βοιιβ ὙΠΠὶ 06 Βυγ θα ἔγοτα [δ6 
ΤΟΥᾺ] ῬΟΟΣ, δὰ αν ἱμογοίο οἰοναίθα. [Ι͂ἢ 
οηδί μβδηβ ρἱουβ βοι}!], πο ἐδ] δηὰ ρογοοϊνοα 
Οοα᾽ Βεὶαὐδουβ ψοσκίηρ, [ποτὸν 1ὰ ἃ αἰ νἱ δίουυῦ 
δηὰ ργορ ιϑῖίο δ] θπλθηίΐ, 88 Β6ΓῈ ΔΡρεδῦβ. οῃδίμδῃ, 
Βανίης Ὀοίοτο Ὄχργεαβοα ἢἷβ τ δὰ ἴοσ ᾿δνὶὰ, Βοσθ 
ἀροΐαγοβ τμαὶ μ6 ἀοπῖγοβ ἔγοια ᾿αυα 88 οουηΐῖοῖ- 
Ῥτοοῦ οὗ δι πῶ] ΤΠ ΕΌΓΘΗ ΝΣ 1 τοΐοσεποο ἴὸ 
1:6 οτἱδθηίβὶ ουδίοτα οὗ ΚΙΠ ης 116 ΘΕ] άγοη διὰ 
το δάοωθ οὗ ἴῃ ΖΌΣΤΩΘΣ χρὶ ΟἹ δδοοῃαϊηρ [89 
ἰ(σοῆθ, Φοπαίμδη θορβ αν Βοσοϑῖοσ ἴο βῇ! ον 
ΤΩΘΤΟΥ͂ ἴο ἷβΒ Βουθθ. “ἢ δγηίδοῦοδὶ οοηδίγαο- 
ἰίοῃ 18 ἃ ΒΟΙΠΘΎΝΙ ὙἹἱο]οηὶ ΟΠ6, 88 δοοοσὰβ τὶ ἢ 
1ῃ6 οπποίΐοῃ οὗ ἴδ 6 Βρεδῖίοσ᾽» (βυμποει). ΟΥ̓ 116 
ὙΔΙΟῸΒ Ἔχ ἰδ ϑίοηβ οὗ (μῖ8 ἀἐ ΠΟ]: ρϑδβαρο ΟὨ]Υ͂ 
{π6 ἵντο Ἰδοπίης ΔΙῸ ὝΟΣΙΌΥ οὗ οομῃεαϊαθγδίίοη. 
ΤῊ ΟοὯΘ ὉΠαοιβίδη 8 ἃ φιεδίΐοη, ἰο {6 6η οἵ γοΣ. 
14: “Απηὰ πὶϊῦ (ποὺ ποί, 101 γοῖ ᾿ἶνο, νι} (Ποὺ 
ποῖ ΒΠΟΝ Σὴθ {80 Κ᾽ πάπιοββ οἵ {86 1,οτὰ, {πδὶ [ ἀΪθ 
ποῖ Ὑεγ. 16 οδῃποῖ ἱμθη 6 8 ρὲ οἵ {π6 4ιι65- 
ου, Ὀπὲ τηυδὶ ΡῈ ἰδίκοη δ8 (π6 βυ)οϊποὰ ὄχργοθ- 
βἴοῃ οὗ οοπβάσηϊ οχροοίαἰίΐοη: “Απὰ ἴμοὺ Ἡ]]ὼ} 
ποὲ σαὶ ΟὟ [ΠΥ ΚΙπά 688 ἴγοτλ ΤΥ ὨΟΙ56 ἴοΓ ΟΥΟΣ, 
ποὶ οὐϑὴ ψδ θη, εἰο. Βιυὲὶ {π|8 δυάάφῃ, δυτυρὶ 
ἰγδηβὶ οι ἴο ἃ ατπιοσίίοῃ δηα πο δραίη ἰο ἀἰτσϑοὶ 
ἀϊβοουγθο ͵β βίγδηρθ, ουύϑῃ 7 (ἢ 686 γδο}} } (1005 δπὰ 
ἀϊνογαίιοα οὗ ἀἰβοοῦγθο δγὸ σοίοσσοα ἴἰο ψοηδί μδη᾽ 8 
δχοϊρα ἔδο μα. Το βοοοηᾶ Ὄσχρ δπδίίοη, ἡ οι 
8 (86 Ῥγοίδσδ]θ οὔθ, ἱπίσγοάυοοθ ἃ Ὑγϊρῃ ὉΥ 8 
ΤῊ 1) ᾿" ἧπ {π6 γνοϊηπιϊησ οἵ ἰδ6 Ἡδῦγον." 
΄ οὐκίητα, παγία Ἰηγοκοᾶ 8 διεαιη οὐ Ὠανὶὰ 
18 ΟΧΡΓΟΒΘΟΒ ἢὶ8δ ὙΪΒῺ [ὉΣ ΒΪΤΩΒΟΙΙ͂: «Απά 
που]άρὶ που, ΕΣ δ}}1 1νο, που ]αβὶ του ΒΠΟῊ 
6 0 Κίπάηρεβ οὗ Οοά, δῃὰ μοί, 16 1 αἷο, ποὶ 
σαὶ ΟΥ̓ [ΗΥ Ἰονὸ ἔτοτη ΤΩ Ποῦβο [ὉΣ ουὐοὺῦ" 850 
ϑξγγ., Ασδρ., Μδυσγ,, ΤΉ οη., Επτ., Καὶ], Τῆθ οοττο- 
Βροῃάθηοθ δηα Ῥδγα}] 6} 15πὶ οὗ {πὸ οἰδυρβοβ 18 {πὰ 
ονάρηΐ: ἰο “1ἸΓ1 γοῖ ᾿γο᾽ ΔηΒΎΟΙΒ “11 ἀϊ.» Ὁ 

ἐδ 17 τοδὰ δα δε 3} (δδ ἰῃ 1 Κίωημχε χχὶ. 39: σοΐωρ. 1 84- 

ΣΩΌ6] ΧΥΪΙ. δέ ; χΥΠΪΙ. ΖΦ, Ὀδοδίδο τῦκ Ὁ" γϑδαυιης 

ἴῃ 1ἰ6 Ἰοχὶ " (Βδέίς}.). ᾿ 

ὁ ἸῺ τοσ. 14, ἰμίεσὰ οὗ ἐμο ἀουθὶο μεἴ}) [6 τϑωὰ δεν), ος 
κὉ) - 4), Ρδσίϊοϊο οὔ τῖβῃ, 80 ἴῃ σχὶγ. δ; 186. Ἰχ{}}.19: 

«Οραι" μῆπαπι, ὩΒΤΘΙΙΥ πῆι (ἢ Τταρῖ,, Ἐν 820 ὃ, ὃ 

ΤΕἘῸῚ Ὠλὺδ, τ Βίοδ, ρὰΐ ἔμ δΌδοϊ αὐθν, δοοογὰβ τ ὲὰ 

ἐῆο ϑοῖ ης οὗ {Π πΌΘΘΔΚΟΥ, γὙὁ0 δ ποὲ ὙΠ ΤΗϑηΐυδ ΠΟΥ 
Βορῖ. δηὰ γα. ᾽ὺ σοδὰ ΓΝ Γ ὈΝΤ; 186 οοπά!- 

ἐομ αἵ ρασέ!οϊθ [6 οἴϑῃ πδηϑηρ, δηὰ ἴβ ἤϑτθ ὨΘΕΌΣΘΙΥ 
ΒΡΡ θὰ ἔγοια ἰδ6 ρῥχϑοθάϊσιᾳ “ ἢ 1581}}} 1 γ9."" 



204 ΤῊΞ ΕἸΒΗΩ͂Τ' ΒΟΟΙ ΟΚ' ΒΑΜΌΤΙ, 

Τοῖδο “ βΒοῪ Κίηῃ688 ἰο πιθ᾽᾽ ΔΏΒΎΤΟΙΒ (ἢ δ᾽ ΠλΣ]ῈΓ 
πορσαΣνο σοαυοϑί, “οαΐ ποὶ οἵδ᾽ (ὮΥ ᾿τἱπμπο88 ἔσγοῖα 
ΕἼΥ λοιυιδο,---,οὐ νοι που," ἄσο. “ιπάπεβα οὗ 
ἐδ Ἰοτὰ;" ιἰμδῖ 18, Ἰονο, ροοάηοβα, βυο ἢ}δ. 88 [86 
Ιμοτα, 88 οογοηδη οὐ, ἀπ 1118 Ῥθουῃ]ο δοοοσά- 
ἡὴσ ἴο Π|Ι8 Ῥχοηλχῖβο, δηᾷ, ἐπογοίοσο, ΟὯΘ σροσαο 
οὔ (6 Ῥοορίο οὐσδὶ ἴο ΒΗΟΥ͂ ἴο δηοί μοῦ, δβρϑοΐαἹ)}γ 
ἷπ βυοἢ 8 οογοηδληὶ οὗ ἰονο τηϑάο ἴῃ (ἢ ῬΧΟΒΟΠΟΘ 
οἵ [9 Ἰογά. ΠΥ Ει8 τοσαοβὶ ἴον (16 “ἰκ] πάπιοββ 
οὗ 6 Ζοτα" Φομπαίμδῃ Ἰπμά:οαίοβ Παυ δ αἰέν 
ἰο ΒΟΥ εἶπ (819 ἰΙοσγθο. “Νοῖὶ ουοῇ. υ μοῦ (ἢ6 
Ιοτὰ 88}}1 οαἱ οἱ (86 δῃοιιΐοϑ οὗ Πανὶ, ΟΟΣΥ 

ὁη6 ἤτοπι 186 ἴλοο οἵ (86 ϑαγι." Τμὸ ΠΤ 

ΤΌΥΤΩΞ ΔῊ ΔΕΒΟΏΒΏΟΟ ἰὼ χη ΠΏ: “ἀο ποὲὶ σμ οἷ 
.. .« 6γοὴ ἡΠοη (6 1, ογά 588]] οἰώ οἵ. Φοῃδίδη 
ΟἸοατΙΥ υποσγβίδηαβ ἐμαὶ ΘΉΡΑ Υ͂ ἀραϊηδὶ Παν]ὰ 15 
ΘὨΠΆΥ ἀσαϊηρὶ ἴΠ8 1,Ογὰ 8 ῬύΓροΟβο δηᾶ δοί, δῃὰ 
ἐῃαὶ (οὐ ἀοβίσουϊης μιάσταοπὶ τηυδὲ 1411 οὐ 5 
(λιμοῦ Β ἤου86 Ὀθοοαῦθο οὗ 118 ορροπί(ΐοη ἴο {86 ΜὙ1]}} 
οἵ (6 Τιοτά, 1118 τοχυσβὶ ἐμαὶ λὲδ Ποῦβθ τύ ΡῸ 
δχοορίοα ἴσου {μ19 Ἰλἀρτηρηΐ, 838 ἐσχοσυΐογ οἵ τ δῖ ἢ 
8 σοραγὰβ ᾿δνὶά, 18 Ἰοαηἀοά οἢ δπὰ ἰυδιλβοά ὃγ 
Ἐ15. ρΡοβι οῃ ουἱδῖ6 οὗ ἰδ εἶτοῖο οὗὨ ὁ" ϑῃθπ θ᾽" 
(ϑἴποθ ἢ6 γτοοορηβοβ α0α 8 ΜΠΙ σοποοσηΐης δνὶά, 
δα Ὀοπά8 ἴο 1ἰ 88 ᾿Πϑαυ  8 “ίεπα)ρΔ, Βο ἐμαὶ, ἸπΠορΡἢ 
8 ΤΟΙΏΡΟΡ οὗ β'4}}5 ἤουθθ, Β6 ἀοοβ οὶ Ὀοϊοηρ ἴο 
ἦϊ 80 ΤᾺΓ 88 ΘΟΠΟΟΣΏΒ ἴπ6 Ἰυάρτηοηὶ οὗ Ἔχίογιϊπα- 
(ἴοη.---ϑ866 ἴΠ6 {]Π]τοηΐ οὗ Φοπαί δ᾽ 5 σοηαοβί, 2 
Άδτα. 1χ.--- ον. 16 ἰμ 8 σοιηδγίς οὗ (88 παζζαίου 1) 
οα (8 οονθηδηΐ δοίποοη Φοηδίμδη δηὰ ᾿ανὰ 
δια 2) ου {86 δοίυδ] (1 ] πλοηϊ οὗ Φοηδί Δ 8 ποιὰ 
ΤΟϑροοϊπρ 6 ΟΥΟΓΓΠΓΟῊῪ οὗ αν 8 οὨΘηλΐθβ. 
“ Απὰ Ζοηδίμδηῃ πιδὰθ ἃ οουθηδηΐ 118} (6 Βουδο 
οἵ Ῥανίὰ." Αδος ΠῚ βυρρὶγ ΓΞ: Θοπαρ. 
ΧΧΙΙ. 8; Φοβῇ. τἱ. 1. Ζυάᾳ. χὶχ. 80; 2 (ἢν. υἱΐ. 18 
1 Κίηφβ γὴν. 9. ΤῊΘ ὀΧΘΙΏΡΙ6Β ἤζομλ Φοβῇ. δηὰ 
υὐκοβ ργοθοηξ οση Βα: ΟῺ8 οὗ οἱμοσ ποσάβ.--- ΤῈ.]--- 
ΤΆ βοοοπά γματί οὗ {89 σοσβὸ (073 18 ΒΥ τωδηγ 
Ῥαΐ ἰπίο ΦοπαίμδηἾβ του! 8δ8 Ῥατζί οὗὨ ᾿ἷ8. ὁδίῃ 
“δῃᾷ {Π9 1,οτά ἴΔ6 σεωροδηοοα οἢ ἴδ6 ΘὨΘΠ68 Ο 
θαυ " (ΤΠ οη., Μδατν., 6 Ὑγοίία, Βυπ8.). Βαὶ 
186 οὐ͵θεοίϊοι ἰο {18 ἰβ, ἰδὲ [θη (Ὁ 1688 ὙΠ 
Τῆοη. τὰ δαορί [6 οοττυρὶ δορί. δπὰ Ὑυϊᾳ. ἰοχὶ: 
“ Δ ΤΥ ΦοΠΔΙ Δ᾽ 5 ἤᾶτὴθ ποὶ ὃ6 οὐ ΟἹ" ἴτοτῃ 
1π6 μοῦβθ οὗ θ.ν]α᾽᾽) πὸ ταῦσβὲ ΒΌΡΡΙΥ “βαγίῃρ᾽" 
ΟΝ Ῥεύΐπθοι ἢ ἀπὰ 7003), πίοι 18 Βαγά, ἀπά ἰβ 
ποῖ Ἰοπηα οἰθονμογο. Απὰ οὶ] σἰ ΒΥ σουλαγῖκθ 
ἐπι δῖον (86 1ηθοσίίου. θοίΐίσψθοι οοη]ποίζοι δηὰ 
νοῦ (86 Ῥογέ. οου]ὰ ποῖ μανὸ δὴ Ορίβδίϊνθ βθῆθο. 
ΕἾ ΠΑΙΠν δραϊ πο (μιὲ8 νἱ ον 18 (η6 ἔδοὶ ἐμαὶ 1 19. Ρ6γ- 
ΘΒΟΙ]ορ ΟΔΠΥ δηὰ οἰ ΒΙΘΆ]ΠΥ ποῖ αᾳαΐία οοῃοοίν δα 
ΠΟΥ͂ ὁ ομδίμδῃ βου] αν Ὄχργοεβϑα δυσὶ ἃ εὐἱδλ 
ΘΒΡΘοἾΔ ΠΥ 8 {818 Ἰυάρταθηὶ 88 8 ἕαϊαγο ἴδοὶ ἢ 
ΔΙΣΟΔΑΥ͂ θδοη αἰ δι Ὡς Ε]Υ Ἰοοϊτοὰ δὲ Ὀγ ἶπα, δηὰ ττα8 
186 οομάϊιοη δηὰ ὑδδβὶθ οὗ ὶβ τ ῖδῃ. “Βοαυΐγο 
δί (86 μαηά" (3. 7903) --Ξ “ἰαἴῖκο γεηρθαηοσ, ραη- 
16}, υἱτἢ (ῃ6 ποτὰ ““ὈΙοοά," 23 βδι). ἱν. 11, οἱὐδ.- 
οὐδ ἰξ ΠΟΘ δηά “οβῇ. χχὶϊ. 23.-νοσ. 17. Απᾶ 
Φοηπδίμδι οὐυσδοᾶ Ὠανὶᾶ ἴο ανγϑασ δρεΐσι. 
Ἀσοογαϊηρς ἴο ἴπ6 οοπηροίΐοῃ ἐπα ἀοοα ποὶ Σοίδι 
ἴο πἰιαὶ [0]]οττβ ἔγοπι νοῦ. 18 οὐ (Μδαγ.), δαὶ οοῃ- 
οἰυάοθ παίυ γα! ]γ (π6 ἐγαπβδοίίοη θοΐποθη Ζοπδίμδη 
δηὰ Ἰραν α,---αὶ ποῖ 88 δῷ οδίἢῃ ὉγῪ πος 72 0π8- 
Τμδῃ δεβῦγοβ δαυϊά ἈΠΟῪ ἐπὶ μ6 ψι}} καρ εἶδ 
του 89 (ΤΠ Θη.), δοοογαϊηρ ἴο ἴπ0 ἱποογτθοὶ γοῆ- 
οσίηχ οἵ ὅορί. δὰ ας. [ὸ βνγοτο ἰο δαυϊα᾽» 

(ἄοπι πίοι Το. που]Ἱὰ τοδὰ “ἐο Ῥαδνὶὰ, ἰη- 

κἰρο οἵ Αος. “Βανί 4)--τδίμοσ ἴὲ 19 δὴ οδίὰ ὃν 
ὙΠΟ Φοποίμδη δαΐυγοα Πανὶ ἰοὸ 118] δὲδ ἰδεὶ 
Τοαυσδὶ (νοσα. 14, 15). Τὴ “ρα Γαίου ἰο 
γογ. 12, Ἠδ βδά)υγοὰ .εἱτὰ “ ὉΥ [15 ᾿ονὸ ἰ0 δὲπι»} 
ὑπαὶ ἐθ, ἢὮθ τη 6 [18 Ιονϑ ἰο Ὠανὶὰ {μ6 στουμά οἵ 
[18 τοαυοδὲ, δο (μδὲ [αν] ταϊσῃὶ ἰῃ ἑὰτη δθον ἰἰφ 
ἴονθ. [γ᾿ αἷ8 Ἰονϑ ἴο αν] τοδάβ ἷπι δηχίουβ 
ἴο Ιρδὶηΐδι ἔγιθη αν χοἰ δίϊοηβ Ὀοίθοη {μεν 
Βουθδβ, 9 οοὐ]ά ποῖ ὅθ ἰο (Βἱηἰς οὗ ἷ8 οὐ] άτοη 
βιΐ οἂὖἱ ἴσοι ἴΠ6 ]οτο οὗ (μ18 ἷθ ταυοδ-ἰονγοὰ 
ἔγϊοηα, «ποτὰ μ6 Ἰονγοὰ δα ᾿ἰπιβοὶ .-- -ΤῈ.. Τί 
ποσγάδ: “(ῸΓ δο ἰονϑά Ηἷπι 88 ἢΐδ οὐσῃῃ βου" οὐὔ- 
ἢττα δῃὰ ἀοῆηθ ἰμ6 ῥγϑοοαϊηρ “ὉΥ ιἷβ ἴονβ ἰὸ 
μ1πλ,᾽ δηὰ ἱπαϊοδίο {Π6 οογ Δ] θα οὗ Ηἷδ ἐτιοηὰ] 
Ἰονα, πιΐο 18 Π|Κ6 ἷ8 ἰονϑ ἴοσ ἢ π1β6 1. (δὲ 5, 
ΒΘ Ιον68 ἢ15 ἐγ οηά δ8 προ! ΤΟ “800 18 (ἢ9 
ΘΟΠΘ οὗ {8 ἱπποῦ 119 δῃὰ οὗὨ {μ6 Ὑο]6 Ῥοιϑοῦ- 
Αἰὶῖγ. ΟὐἸΏΡ. ΧΥΙΪ]. 1--3. 
εν. 18 ἘΌΣΙΒΟΣ οοημγογβδίίοη οἡ [Π6 60λ- 

τγίηᾷ οαἱ οὗ Φοπαίμδη᾽ Β' Ῥγογαΐβο.---ϑ ἰο γασ. 18 
ΘΟΙΏΡ. Υ͂ΘΥ. ὅ.---(Ἰὸ Ῥογί. τὶ δ οοῦθοο. μδ5 
ἃ ἰυϊΓΘ δἰ στ βοδίίοη πθη ΡῬγοοοάϑα ποῖ οΩ]Υ ὃγ 
8 ΟΧΡΓΟΒ8 Βαϊ, θυϊ 4180 ὉΥ͂ ΔΏΥ ἱπάϊοδίίου οἵ ἤν 
ΓΤ, 88 ἤοτὸ ἰΠ6 ποσὰδβ: ““Τ0-ἸἸΟΓΓΟῊ ἷ8 ΠΟΥ͂ 
χοροῦ.) Τῆθ ῥχγοδυρροθοά εἰζυδίϊοῃ 18 τοδυϊηδά 
880 ὑαδὶβ [ὉΣ 86 {0] ον δρτϑοιηοηί.---Ὗ ας. 19. 
Απᾶ οἱ ἴδο τ᾿ῃΒἱτᾶ ὅἄδγ οοσὴο ὅονσει απ οἰ σγ. 
1 πὸ ρῬοΐπὶ (86 ΗδΘδ. ἴοστῃ 85 ἃ γογῦ -- “Ὁ ἀὺ 8 

ἰμίης [89 ἰδἰγὰ ἀΔγ᾽ (Δ γ᾽), (ε8.,) Εν.) Μίδαγ., 
ἢ 18 ἰο θ6 βίοι δεγηάθι σαν τ 18 (μ6 [0] τὶς 
γογά ἰὴ δῇ δάνοσ 8] βοῆβο ((.8., ἃ 142, 8, 6) Ξξ 
“ἀο ἰξ οα 116 εἱτὰ ἀαΥ͂ ἐμαὶ ᾿μοὰ οοτμα ἀοπη. 
Βαϊ {μ16 Β6η86 οὗἩ (89 ψογὰ ΟσοῦΣΒ ΠΟΉΒΟΓΤΟ 686; 
(ὐθϑϑῃ δ᾽ χοίθγοροθ ἴο 6 Αὐδὺ. “" ἴο σοϊῃδ ΘΥΟΙΥ͂ 
Ιουσὶ ἀαν} ἀοαβ ποὶ βυϊξ ᾿ιογο, θϑοϑιβο ποίην 
8 βαϊὰ οἱ οοτηϊηρ ἐύέγῳ ἰουσὶΒ ἀαγ. ΥΥΘ ταῖρι 
ΙΏΟΓΘ ΘΔΘΙΥ Δββατηθ [ἢ 6 τηοδητηρ “ἰ0 ἀ0 ἃ ἰδιης 
9 (ἱτὰ ἀπ᾽ (1 Κίηρε χυἱ, 84), δῃηἃ τοηάοῦ 
“8 (ϊτὰ παθ οοσηθ ἀοντι." ΤὩὨο ἢχεὶ ἰΐτηο οἵ εἰ 
κοϊηρ ἀονγη 8 ἰη χίχ, 2, ΟΣ Ῥσγοάθῃξ ὩΔΥΤδΟγ6 
εἶνε (16 βοοοῃὰ (ΐπη6, δῃὰ γϑγ. 86 πσου]ὰ ὃθ ἰδθ 
(ἰνὰ ἐἶπιθ6. Βαϊ  εβί θα (ἢ Ἰογοθὰ Ἵοδαγδοίοσ οἵ 
{818 Ἔὀχρ] δηδίζοῃ, νγὸ δυο αραϊηβὶ (}:18 γοοδλ)[ζδίίοηῃ 
οὗ ἴδ9 Ηοῦ. ἱοχὶ (18 βερὶ. τρισσεύσεις ἴλψοτδ 11) 
ἐμ6 Ομα]ὰ., ὅγγ., Ασαὰθ., διὰ συὶῳ., νιοὶ χοηάού 
“Απὰ οἡ ἐδ τὰ ἀαν," διὰ τὸ σαυβὲ (μογοίοσθ 

τεδὰ ΓΔΑ, ἩΒΙΟΝ ἀστοοῦ πὶϊὰ νεσ. ὅ. ΤΊ 
ἩΟΓὯΒ “Οὐπιο ἀἄουσπ ὑενν 7 [50 1Ἰ [6 Ὰ}}Ὺ ἰδς ΗοΡ.] 
ΔΙΓΘ 8160 βοιμ ον δὶ βίσβηρθ; ποὶ οὐ δοοουῃὶ οἵ (86 
Αἀν. “ ἀοπτη᾽ (ἸΒοἢ.), ἔον 118 ἱβ Ἔχρ]δίποά ᾿Υ͂ 
1Π6 Ὠδίυγο οὗ ἐδ στουπά, (π6 δοϊὰ οὗ πιροίίης 
Βοΐπρς ἰοτοῦ ἴμδὰ (86 βυττουπάϊηρ ἸΘὨΪδηάα 
(Οἴεν.: “ Φομαίμδη βϑϑὴῶβ ἰο τιβὰ ἰϑανα ἰὸ βο 
ἄστη ἰπίο 8 ΥΟΓῪ ἄθορ Ὑδ]]6Υ 88 ΠΘΔΡ 88 Ῥοβδὶ Ὁ] 
ἰο Οἰθοδ, πθοτο Φοῃδίμδη ᾿ἰτηβοὶ ἢ που] [6}} 
Εἷπι νι ἢηδί γχαβ ἴο Ὀ6 ἀοῃ6᾽ ---ὐθαῖί οα δοοουῃὶ οὗ (᾿Ἰ6 
ποσὰ “γεγ" ΟἼΜΌΣ ὙῊῸ ὙΌΪα. μδ8 “ἀοδοουά 
φιυϊοξῖν." τοι ἴδο αἱ ΒσΌ]Υ οὗ {πὸ τοϑή Ὡρ᾽ βόπιθ 
Βυδαιυαῦθ “ (Βοὰ Μ|]} θ6 πιϊϑοϑὰ" (ἼΡΞΙ,, Ομαὶά., 
βγτ., Ατ.) ἴον τῆ “ οοἴηθ ἀογσι;)" Ὀπὶ, δρατγί ἴτοπὶ 
180 αἱ σου] ἐγ οὗ οχρίαἰπίπο ΒΟΥ ἱμ6 ΗδοΡ. ἰοχὶ 
οδΠ16 ἴγοιχ (μὲ8 Ἰησ, [6 ἀχργϑβαίοη “"Οη [Π9 
{τὰ ἀδγ ἴποὰ μὴ] ΤΌ Οἢ τη ΐϑοθα ἢ 15 ὙΟΤῪ 
δίγδηρθ, δπὰ [86 “γουγ πιῖὴ “ ὁὀοπιο ἄονπι᾽ 18 
1680 συγρτίδίης ἱ τὸ ἰδκα ἰξ --ς “ ααυΐϊοκ)γ," δοὰ 
ΒΌΡ ἐξ ὨΘΟΘΒΕΆΓΥ ἰο ἰηδίαί οἢ ἃ αυΐοῖκς ἀοδοοηΐ 
ἴο {πο Ρ]δοα οὗ τηϑοϊϊης οἢ δοοουηΐ οὗ {π6 ἀδηρεῦ 
οὗ θοΐπς ορθοσγοὰ. Ῥόγθδρα, βονογοσ, [Π90 ἰοχὶ 18 
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οοττυρί, δηὰ ἱπειοδὰ οἵ ἭΚΌὉ (““γοσγ ᾽) πὸ ββου]Ἱά 
χε ὝΟ, “ δρροϊηϊοὰ ρ]δοθ οὗ πιϑοϑίϊηρ,᾽" οοιαρ. 
Φοδδ. υἱϊἹ. 14. [Ὁ που]ὰ Ὀ6 δῇ Αοο. οὗ ΡΪΙδοθ 88 ἴῃ 
γος. 1]: 806 Ε9 Ὁ δἰ λ 1} ΟχΡγοδαῖοα εν υρ με 80, 
Ὑ 1 Οἱ Γοίοιϑ ἴο {18 ρΡάδβαρο. : . αἰνοβ 
8 ΥΕΙΥ ἀουθβί]} ἰταπεϊδίίοη οὗ Λαν Τὰ ἰοεχὶ ; 868 
“Τοχί, δὰ ἀταηι."--ΤῈ.].--ΑὩᾶἃ οοὔλο ἴο [86 
ΡΪδοθ υβοῖο δου ἀϊᾶδι, ἰᾶ6 οὔ ἴ86 ἅδν 
οὗ ἴ8)0 Ὀυπίηοαδα. Τδεθό ὙΟΓῸὰΒ ΔΙῸ ὑδι } } Ὁ 
ΤΙ ΒΟΥ τοίοστοα ἰὸ 186 πεαγγαϊϊνο ἰη χῖχ. 2. Βυὶ 
παὶ ἀοεθ “186 ἀδγ οὗ ὑμὸ Ὀυδβίηοθθ᾽᾽ τοϑδῃῦ 
ἌΡΡΗΝ 1Π6 τϑίθγθηοο ἰο πο τὐἱοζοώ ἀεοά οὗ ὅδ], 
ὙΠΊΟΣ ἰοσοοὰ Ὀαδνὰ ἰο γ (Μδϑυσ., Επν., ἢ ΥΥ εἰι6), 
ΤΒοηϊυδ τ μεν ΒΔΥ8Β (Παὺ [86 πογὰ ὩΘΥΘΥ ΤΩΘΒῺΒ 
“ ηἰοκοὰ ἀρεαὰ᾽" ἴπ σοῦ, θα ΟὨΪΥ τ δῃ {μ6 οοα- 
ποσέζου μοίηϊθίο ἰὶ (]οὉ χχχὶϊ!, 17). Βυϊ πῃ χὶχ. 2. 
{δε γο ̓ δ πιοηίΐοη τοὶ οὗ 8 ἀθρά, Ὀαΐ ΟὨΪΥ οὗ 8 »ι- 
Ῥοθα οἵ 8380] ; (Π9 Θχρ]δηδίίοη “οὐ {116 ἀΑΥ͂ οἱ {6 
Ῥατροβοα ον1}" (Επ.) δι ἀβ ϑοπγϑίἱηρ ποὺ οου- 
ἰλϊποα ἴῃ ἰῃ6 ποτὰ. Αμραϊηδὲ 1ῃΠ9 σοῃάοσγίηρ “ οἢ 
1.6 τοογὲ ἀαν᾽ 88 ὁρροβοὰ ἴο “ ἰβαδί. ἀν" ((ιδ]ά,, 
δορὲ., ὙαϊΚ., α65., [18 6.) 16 (86 ἴδοι ἰῃδί, 88 
ΤΏοΏ. σουηδσίκα, ἰοὸ οδίδίη 8 Βιϊηρ β6π86, τΟῸ τηδὶ 
το τοϑα : “ἼΠοῦ Ἡὶ]} οὐμλ6 (86 ΡΪδοθ ὙΒ6γΘ 
ἴδοα (οὨ (δ πουῖκ- 80) βδὶ βανὸ πίἀάρθῃ (ἢ γ- 
861.) Βαμβοη ΒΒ Ἔχ δηδίΐοη ἤθη {86 ἋΔΥ σῇ θη 
ἐμαὶ Βερροηϑά" (χῖχ. 2, 8) δἰἱδηυδίοθ (π 6 τωθδῃ- 
ἱηρ οὗ {86 ΗρΡ. ποσὰ (Π}}3), γεα, ἀΐγϑοῦὶγ οοῖ- 
ἐτδάϊο ἴθ. [126 ποτγά Τηθ8}8 ““βοπιοι ἷηρ ἄοπο.7 
ΤΕ: Το σοπάογίης “οη (86 ἀδΔΥ οὗ 
Ποθα (τηνι ἰο {Π66) (Ἰησδυτα, ΤΏεη., ἘΚ 61}) 
ἷβ απβαι ἰϑίδοίοτΥ, 186 1 18 (6π ΠΟΙ͂ ΠΠΟΟΥ- 
ἰδΐη τῖμδὲ Ὀυκίηοβα οσσυγτοα οἡ {μαὶ ἄαγ. ΗΟ] ά- 
ἴηρ᾽ [πεὶ ἴο ἐμ ν᾽ οῪ ἰμαὶ (Παΐ ἀΑΥ (χὶχ. 2 Βα.) γ88 
(6 ὁπ Βοτὸ γοίδιτοα ἰο, 86 “' Ὀυίμο88,"» ἀεἰρλα 
ὈΥ Φοπβδίῃδῃ 88 βρβοίδ! ἦγ ΤΑΘΙΊΟΤΒΌΪΟ, οου]α ΟὨΪΥ͂ 
ΡῈ Φοηβδέῃδηβ ἀ666, ΤΘΏ ΠΑΡ ἰδὲ βροῖ δ ἰυτπιοα 
δϑὶἀθ Ηἷβ (δι μου δ τυ γάοσουβ ἱμουχμίο ἴσοι Ὀανἱὰ, 
Βμανίης Ὀτουρῆς ᾿ἷπὶ ἰο ἐπ δροῖ Ὑποσο Ὀδυία τγγ88 
μάθῃ δηὰ οουἹὰ ἤθαρ (896 οοηγογβαίΐοη ΤΗΐθ 
ἯΔ8 ἰ6 Ὀυδβίποβθ τ] ἢ Φοηδί ἢ δη᾽ 8 Ὀγῖοῖ δ᾽] υδἱοὴ 
πουϊὰ κὰ ἴο θεν ἃ. Α τοΐδσγοποο ἰο {π|6 οχ- 
Ῥ᾽δηδιίϊοῃ 18 ἰουπὰ 88 ΘΑΥΪΥ 88 ΟἸἹοσίουβ: “ σϑίθοσ 
ἴη6 Δ]]υϑὲο βοῦβ ἰὼ ὃθ ἰο (86 ἄδγ πῆθῃ “οῃὰ- 
ἴδῃ οοσυρίοα Ὠϊθ61{ πῖϑλι [ἢ18 ὙΟΥΥ Ὀυδίηοβθ οὗ 
αν  8 βδαίοιγ."---αΑπᾶ στοιλαΐ ὉΥ ἴδ6 αρόοῦο 

ἘΙ56]. (Βερί. παρὰ τὸ Ἐργὰβ ἐκεῖνο, ΤὮ) ἈΔΎΝΤη, 
“ΒΥ (διδὲ βίοπο βοδρ.᾽ 80 ΤΈρη. δηὰ Ἐνν., ὀὁχοορὶ 

ἐδὲ ἐπ Ἰδίΐοσ σοδὰβ τ, “186 ἸομοΙν παδίβ.᾽ 
ΤΠοσο ἴα, ποτονοτ, Π0 πορϑᾶ ἴῸν οἤδημρο οἵ ἰεχὶ- 
ΟΞ 16 4 ΒΟΙΙΟΥ τοῖς 88 8 ἰ ἀΐπρ- ]δοθ, δὰ Ἐσοὶ 
ἶβ. ἃ ῬΓΟΡΟΣ πδτη6.) [0 ἰδο γτοβάϊΐηρ βοο "“ΤἸοχί. 
δὰ ατβηι."---ΤῈ.].-- ἐσ. 20. Με υἱὲ! ελοοὶ ἰἦγδδ 
αγγοῖοβ ὁπ ἐδ εἰς οὐ ἰδὲ είοπε; ἰδ Ατί, “ἐδὲ ἴἴγοϑ 
ΔΙΤΟΤΤΒ᾽ 16 Ἔχρ] αἰπηοα ὮΥ δβυρροκΐηρ (πὶ Φοπδίῃδῃ 
ΜὯῸ Παα πὸ ἀουδὲ οομηθ δτιηϑά, βῃονγοὰ ἢ ανὶ 
(ἴσοο διττόν ὈὉΥ ὙΠΙοῆ (Ππ6 Ἰαἰΐοῦ ταὶ σηϊ ἔσοπι ἢ ἷβ 
ΜΙαΐηρ- οἾδοο 186 ὨΪ8 Ῥγοθθῆοθ, Φοθδιῃδη 

δοί δὲ ἰΓ 6 ὙΟΣΟ Ῥγδοϊοἰηρ δὲ 8 τηδγὶς 
“88 1ἴ Ὁ χοτοβρ δὲ ἃ τηλεῖς 7), ἰξ Ὀοΐπρ 

ογμίοοάα ἐμαὶ {Π6 ΔΥΓΟΥΒ ἰἢυ5 δοὶ τ το ἴο 6 
ξυϊποτοα πρὶ πὶ ἴμῃ6 οἶδοθ ΠΟΘ {Π6 7 [6]], 
ψΠοΙΒΟΣ ἴῃ ἰτοηί οἷον ὈΘἰηὰ (Β6 τ. (Βδιίοδογ: 

Ια ΠΤΥ (86 Ἔδρηθ, 86 [89 δοοεπὲ βέονγα, ἀσποίββ 

. [8 ον [6 ΔΌΡΡΠ6α δο οί ΌΓΣΑΙν, Ὀϑίης ογαὐ θὰ 
ἄπ [πὸ ἀογηδδ ἰοχί.--Τα.} 

6 θυ) - ὃ" 

{μαἱ Γ ἸΙοθϑα 118 δβρ᾽ γαίζοῃ ὈΥ γεδβοῃ οὗ (86 Ὡοὶρῃ- 
θογίηρ μαρὰ οοηβοηδηίθ (2 Υὶ δῃὰ (θη 3), Ογ σϑ- 
ΠΛΆΪ 88 βιῆ χ ΣΗ͂ -. ποῦ 88 [ΟΠ 6 1086 Ἰ00Ὰ] Σ -; (μῖδ 

ΤΊ π᾿ τοίετβ ἰο (Ἀ6 ῥγεοθάϊῃρ ἴδῃ. 13}, οὸ (μδὶ ΤΥΤὺ 
Ξε γαία ἐαπι, αἱ ὧδ (ἰδὲ δίοπε᾽ δ) δίμως (εο τοηδοσ 
γυΐϊχ., 6 ΥΥ οἰϊα, δηὰ ουθ 186}, ἜΣ ΡΓΘθβαΘ 8 
ἀδἤη!δ πλαυῖς.)---ἾὟ ον. 21. Τῆς αστγεεπιεηὲ αϑ ἰο (δά 
δίῃ, ὙΠΟΥΘΌΥ Πανὶ τγ88 ο ΠΟΥ ὙΠ ΘΙΠΟΓ {6 γ6 
88 ἀΔΏΡΘΓ [ΟΓ Ἀ1πὶ οΥ μοί. Βείοτο “μο, ἤηά [86 
ΔΥΓΟῊΒ᾽᾽ 186 Μογὰ ““βαυϊηρ᾽ [858 ποῖ (8 |6η ουὔΐ, 
θυΐ 18 ἴο Ὀ6 ΒυρΡ!1οὰ {νι} Βορί. ἐπα Ὑυ]ν.) ἔχοιμι 
186 βθῆ86, Οὐμρ. χὶ. 7; [βὰ. χ. 8,4. Το ῥσο- 
οθάυχο 18 88 [0]1οὁγγ8 : ΤῊ βοσνδηί, ἰδκίηρ ροσἰιίοι 
Ὀγ οτγάδν οη δρ εἰ οὗ (110 τρδγῖκ, 5 σϑί, αἴοσ (9 
Βιιοούην, ἰο ρῸ ἴο (86 τρϑτῖκς ἴῃ ογάογ ἴο πὰ (ἢ6 
ἈΓΓΟΥΒ; 1 ἴδῃ Φοηδίμδη 68}}8 ἰο ἶτὰ: “ΤῈΘ 
ΔΥΓΓΟῪΒ ὉΓῸ ἔτγοπι {Ππ66,᾿} {πδὲὶ ἴθ ἔσοπι {Π6 ρἾδοθ 
ψ ΠοΓ ἴδοι ατί “ λιλεγισαγά," Ὀτίης (ἢθτὴ,---ἰῃδὶ ἰδ 
8. βἷρτι ἴος αν δαί 10 ἴα πὸ}}, 6 18 ὕο οοῃιο : 
ἔοσ ἾΒΘΙΘ 18 ὑ6809 ἴο ἴ86960, δα ἐκ 5 ποϊδίηκ, 
86 86 1οτᾶ νοοῖ. Βυϊ ἱ (γον. 22) ἢ βδγδ: 
“ΤῊΘ ΔΙΓΟΥ͂Β ἃΓΘ ἔτομι {{|66,᾽) (πᾶΐ 18 “ψοπδίά8," 
1 πα 18 8 δβἷστι {ἰμαὶ Ὠανία 18 ἰο 3ὸ δ'ύδυ, ἰο ἢθα. 
Εοι ἴ86 Ἐοιᾶ δΒοη ϑίβ ἴ) 96 ΑΥΥΘΥ, (δὶ ἰδ, 
ΘΟὨλΏΘΏΔὯΑ [Π66 (0 ρΡῸὺῸ ΔΙΑΥ.--- ογ. 23. Απᾶ 86 
ννοχᾶ τρδὲ 5 δᾶνθ ΒρΡΟΪΚΘΏ, ἐμαὶ 18, ποὶ 
ΤΑΘΓΘΙΥ͂ (86 εἷρτι δρτοοὰ οὔ, Ὀὰϊ (48 18 ἱπάϊοκιοά 
Ὀγ ἴδ “πο᾽ δηὰ ῃ9 “1 δηὰ ἐποὰ}) πιιδὶ {Π6 7 
δα βαϊὰ ἰο οπὲ αποίλεν ἴῃ [86 π0]6 δῇδίγ, δηὰ 
τοηλροα ΟὨ6 δηοίμο Ὁ Ὀοΐοσο 86 1,οτὰ. ἘΒΘΒο]ᾶ, 

[86 Τωοτᾶ 16 ὈδΘῖνυθ6} 06 δ ἃ ἴΠ966 ἴοΣΙ ΘΥΘΣ, 
ΘΟΠΡ. ὅξῃ. Χχχχὶ. 4θ.0 γε ποοὰ ποὶ τὶ ϑορί. 
ἘΑΡΡΙΥ [86 ποσὰ “πίζμθβα, βἰηοθ πὶίδοῦὶ 1ὲ [δ 6 
ἱπουρῆϊ 18. ΟἸΘΑΓΙΥ Θχργοδβοα ἐμαὶ ἰΐ 18 ἐμ 1οσὰ 
ἴῃ ὙΠοῖλ (ΠΟΥ δδγο ὮΟΣΤΘ ΒΏΘΉ οοποϊυἀοα {πεῖν 
οονθηδηὶ οὗ ἐγ θη ἀμ ῖρ, δὰ ἰπ ὙΠοδ6 ἴδδσ (86 
ἴο6] {πϑηλβοῖνοβ Ὀουπα ἰο τηδϊηἰδίη ἰξ δπὰ ] 
18 οἷν Ῥγοπιΐβοβ ἴο ὁπ6 δῃοίμοσ. 

απὰ γε. 24-84. Τῆς εχεοιμίοη οὗ ἰδὲ ἀαργεεπιεηΐ, 
ἐδ ορεη, ἐχλιδιίίοπ οὗ ϑαιῦ 8 ἀφααϊν λαίε ασαϊπδὶ Πα- 
υἱά.--- ετ. 24. Τηριεδα οἵὨ “βαὶ," (86 βερί. [88 
“ρρτηθ ἰο {πὸ [40]6, δυὲ (6 ΗδΘΡ. Ἰοχὲ 18 ἰο ὃθ 
Σοίαἰ πο δ8 ἰῃ Κοορίῃηρ πιιἢ (16 Γαρία δῃηὰ τηϊηυΐθ 
Ῥογίχαϊζαγο οὗ (86 παιγαίΐνο. 1 ἰοχὶ “οη᾽ 

(Δθονο) (δο ἑοοὰ [Ὧψ, Ἑηχ. Α.Υ͂. οτοὐίβ (86 ὑσϑρ.] 
ἷδ ἰο Ὀ6 τεϊαϊποὰ δραϊπδί [πΠ6 τρδγρίηαὶ τοδάΐη 
(φοσῖ) “1ο; “16 σὑἶο εἷΐβ αἱ ὩΡ6 ΤΙ εἰς, 
ὁοΙρ. Ῥιον. χχὶϊὶ. 80 (Μϑιν.).---“ Δαυνίά κἱά 
δἰ γ)861[--Δαιὶ βαὲ δὲ ἰ80]6 οῃ πον-τοου-ΔΥ,")- 
118 ἸδρΊ δ γΥ ἀου 0 ]6 Τοσαυῖκ δα γΌ] δηὰ νυἱ- 
υἱ αν ἱπίγοάιιοοβ {π6 90] ον ρ Ὠδγσαίίοη, Ἡμϊοἢ ἰδ 
ἀπεζοὶ ῬΓΘΟΙΒΟΙΥ ὉΥ 88 ἱπο-ίο]ὰ ἴδοὶ. ὅδ] βαὶ 
ἰη πὲ8 “ δεαί ὃν ἰδ6 ὡαϊἱ͵" 88 1Ἀ86 Βἰρμοδί, πποβὲ μο- 
ΠΟΙΘΌΪΘ ῥΪδοο, ἢ ϑόναίτ, 186 ἀοογσ. δεθ Ηδυτηϑσγ, 
ΒΒεοῦ. ὥδεν ἀ. Οτνισηὶ, 11. θ0 βα. “᾿Δ8 εἰπιθ οἢ 
ιἰπη6,᾽)ϑ (μδὺ 18, 85 ΤΟΥΠΙΊΘΓΪΥ, 88 Ὁ80.81}γ, οοταρ. 111. 
4: ΝίΏχα. χχίν. 1. γυϊρ. δεσυπάπηι σοηδιοίιαΐηοηι. 
Τῆο σπορὰ ““αγοδὸ᾽ Ῥτοβοηΐβ βουΐουβ αἰ οι 168. 
1ι 16 Ῥχοροβοὰ ἰο δάορὶ ἰδ ϑερί. κὰὲ πρὸ ἐφϑασε 

τὸν ᾿Ιωνάϑαν (Ὀ ΠΡ [ον ὉΡ), δῃ ἃ σοπάον “Ψοπδ- 
1Πδῃ βαὶ ἰη ἤγοῦι" (ΤΉρη., Επ., Βαμ8.). Βαὶ (ἢ 8 
τηθδηΐηρ οὗ (86 Ηοῦ. ποτὰ 18 ποί ὕστε, 8119 
(80 τοηογίηρ οὗ (μ6 δορί. “πὸ (881) ψϑαΐϊ Ὀθίοτθ 
Φοηδίπδη᾽" που]ὰ ΤΟΥ ΙΗ]Ὺ δοοοσὰ τ ἢ 1ΐ, κἰμοθ 
{8.6 συ τρθδὴ8 ““ἴο ρῸ Ροίοτο." Βυΐ ἐμαὶ ψου]Ἱὰ 
6 υπάοτγείοοα οὗ ἰΐθε] ξ, ἀραὶ ἔγοπι {πὸ ἴδε ἐπᾶὶ 
(6 οοηϊοχὶ δῃά {86 βυῃίαχ ἀο ποὶ δ᾽] τβ ἴο 
ἰδ κο ““Β.4Ὁ}}" δ8 βυδ]οοῖ; ἱμδσζοίοχο, ἰοο, ΟἹοσιουβ᾽ 



20 ΤΗΕ ΕἸΒΒΤ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΑΜΌΕΙ, 

οχρ  δηβίϊοῃ [8116 ἴο 1π6 στουηά : “Ε'6] δΙοπθ ὑγθ- 
οοὐορα Ψψοπδίμβη,)7 {πὲ 18, οηδίδῃ βαὺ ἀόνῃ ποχὶ 
αἴονρ ᾿ἰλ. Τη6 τοπάογιηρ οὗ 6 βορί. οἸΘΆΓΙΥ 
ϑρτίηβο ἔγοτα (8 αΙ ΠΠ οὐ οὗ {π 6 ὀχργοββίοῃ “"Ὶ πὰ 

ΟὨΔί Δ ἃιοθο." Ὅ78 τηυβὶ (ΓΥ̓ ἴο ᾿οϊὰ ἴο 188 
ἴἸοχὶ, ΤΏο ὅσ. τϑηάοτβ: “᾿Απα “οηδίμδῃ δγοθο 
δηἋ βοδίοα Πἰπι80} δηὰ ΑΌπον (βοδίθα ἢ ΐπ)561) δὲ 
8,40} εἰ ἀθ᾽ (οοπποοίηρς 209) πῖι ὈΡ, δπὰ ρυΐ- 
ὕἱπρ Ὁ Ῥεΐοσο 23). Βαΐ (π6 ᾿πϑεσίίοῃ οἵ “δηὰ᾽" 
ἷβ ΔΙ ΙΓ ΓΑΥΥ, ἰΠ6 “8861 τηυπῦ Ὀ6 οοηῃηοοίοα Μ11} 
“ΑΡΏΟΣ," δῃὰ {πὸ οἰγουπηβίδηϊα) ᾿ηἰχοἀυοίίοη οὗ 
1Π6. βὲτωρ]α χηδί οι -οἰγυουσθο δοῖὶ “δαὶ ΟΥ {Π6 

᾿ς ΡΉΓΑΒΘ “διοβα,᾽" σΒ 1 ἢ ΔἸ ταγα θα ρἢ δι 681}γ ἰπαϊ- 
οδΐο8 8 ἰγϑηβί το ἴσομι γοϑὲ ἰο 8 ὨΘῊ δοὶ οὐ δοίϊ- 
ΨΊΙΥ, 8 ΘΟ οΥδὲ ἴσο 8]. ΤῊ Οχρ δηϑίϊοη “ δηάᾶ 
Φοηδίμδη οδηλο)) (Πὲ Υ εἰϊα, Μδιγοῦ : Φοηδίῃ δ 
βδὶ ἀόσῃ ποχί δῇῆδσ 854}) ἀοθβ ποὶ αῦτϑὲ 1 (6 
ταρδηΐης οὗ [86 Ηοῦ. ποτὰ (030), ππΐῖομ 8 πβοὰ 
ἰηβίοδ οὐ “οοτΐη ἴῃ (0 οἱογαίθα, 50] 6 
ΒΟΏΒΘ -- “ Δρροασίηρ,» Ὀαϊ ΠΟΥ οὗἉ 51Π1|016 “ οοῃι- 
ἱπρ." 1 να Κοορ ἴμ6 ἰοχὶ ἀπ γοπάϑν “ δηὰ Φοῃδ- 
1 Δ δτοθο, δ ΑΌΔΟΣ δαὶ (γ᾽ ]χ.), (Π6 ΟὨΪΥ͂ Ροδϑ- 
810 ]86 οχρ δηδιίΐοη 8: “οηδίμδη τόδ ἔγομι 8 
Ῥΐδοα υἦδη Αδημον σαηνε, το ΠΡ (0 5ΒΠΟΥ ᾿ἷπὶ ἢο- 
ὯΟΥ 88 ἷβ ὕ06]6, οΥ ἰο ψίῖνο ἶτπλ Ηἷθ ΡΓΟΡΘΓΡ ὈΪ80Θ 
δἱ 540}}8 βἰάθ, συ πῖορ πα Βδὰ ἱδκϑὴ Ῥογθδρθ ἰῃ 
ΑὈΠΟΓΒ δῦβθῃοθ Ὁπᾶου {π6 ἱτηργοβείοη ἰμδί (86 
Ἰδίίοσ που]ά ποὶ οοπλθ ἴο [ἢ τη68].--- ΑἸΟΙΠΘΓ γο- 
ἀοσίηρ, πονόνον, πα σα Υ βυρροδβία 1ἰβο ]; ροϊηῦ- 
ἴηρ (Π6 γοσὺ (319)) 88 εδυδαίΐνε (ΗἸΡΒ. 2.0, νυτῖυ- 
ἴδῃ ἀοίδοξ γ6]γΥγ) 88 ἴῃ 2 ΟἿσ. χ. 2 (668. ἢὶ 69, 8 Β. 
7). δηὰ υπάογρίδπαϊηρ {πὶ Φοηαδίμδη ᾿ιδὰ δ᾽ γοδαῦ 
βοδίϑα ᾿ἰπλ86 7 δον ὅδ}, δπὰ {μαὶ [αν 8 80» 
ΒΟΠΟΘ Ἧ88 Οὐθοσνυϑά, τὸ ἰγδῃηὶαῦθ “6 δοθθ, δηὰ 
δβοδίθα ΑΌΠΟΣ αὖ 840} δ 46, {πδὲ 15, ἵπ 186 ΡΙΔο6 
Ἰοῆ νδοδηὺ ὈΥ ΠδνἹ Β ΑΌθοηοο, ἢ ̓ ογάογ ἰδὲ (Π6 
βοϑί ποχὶ ἰο ὅδ] τοῖσι ποὶ θ6 διπηρίν, μ6 Ηἰμηβο 
Βανίης ἰδκοη [86 βοδῖ οἡ {μ6 ΟΥ̓ Β6Ὶ εἴάο οἵ Β4υ].--- 
Μδυγον οοη]θοίτγοα (π80 (Π 8 πΟΓΩΒ “ δηᾷ 9οπδίἤδη 
Δ͵ΤΟΘΘ᾽᾽, δγο ὕθϑῃ ἰηβογίθα μοτο ὈΥ (ἢ τηΐϑίδῖα οὗ 
8 ἰΓΔΏΒΟΣΙΌΟΣ ἴγοπι ἰπ6 Ὀορίηπὶηρ οὗ γον. 34.--Ἶ οτ. 
26. ΤΏ ἔχσδι ἀδὺ 880] ἐχρίαἰπϑθα Πανὶ 8 δῦβθηοθ 
ἘΚ βυρροβίῃρ παὶ ἢ 8 οθγθιηοηΐδ! Υ πποϊθδη 
δια ὕ8580]6 ἴο Δ Κοὸ ρατὲ ἰὴ (0 χο]ρίουβ ζεβίϊν αὶ). 
βοο ἴων. υἱὶ. 20 βα.; χυ. 16. ουΐῖ. χχῆϊἕ. 4, 
[ΚΊο συρροβίβ 88 [6 ὀχρδηλίΐοη οὗ 8380} 8 ὁχ- 

ἱηρ Πανα, ἰμᾶὶ ἢ6 δ αν ἃ που]ὰ 
1ηἴδ Ὁ ἔγοῦι ἰἢ6 ΟΟΟΌΤΤΘΠΟΘ δὶ Νδιοίἢ χῖχ. 24, {πα 
880} τηοοῦ Μψὰϑ ομδηροί, δῃὰ (ΠΟ .Θ ΔΝ ΠΟ ἸΟΏΡΟΓ 
ἄἀδηχοι.- -ΤῈ.].- - ον. 27. ΤΒΘ πΒίἰδιθιηοηὶ οὗ {1Πλ6 
ΒΟΥ 16 τὰ Κ ΕἸ] ἰο Ὀ6 1 ΥΔΠΥ τοηἀογοά: “1 
ΔΒ ΟὨ (118 ἸΩΟΓΓΤΟῪ 8ΔΕΣ [1:6 ὨΘῊ τηοοη, [86 86- 
οομά ἄδγ (25 6 Νοτμ. πιιὰ ΠΤ, ποῖ ας, δος 
σ1ΠΠ) δὰ Τλαν 8 ὑΪδοθ Μδὄ τη ΐββοᾶ, μο δ 
Ὑγοεῖο: “10 σδπιθ ἴο Ρ888 οἡ {86 Ὁ] νης ἀΑΥ οὗ 
186 ΠΟῪ Σηοοῃ, ἴπ6 βοοοηα." [Ιἢ σΟΡΙΥ ἰὸ 380} 8 
αυοθίίοη δῦουϊ ᾿ἴπι «ομδίῃδη μάν ἰῃ6 ΔΠΒΤΟΥ 

οἱ ἰπ σοῦ. 6, ΟὨΪΥ δα άΐης (μαὲ θενὰ νᾶβ 
οΔ]]οαὰ ἰο ΒοιΒΙ θαι ΟΥ̓ μὶ8 τοί ογ.- ογ, 28. 
Θανϊᾶἃ ΘαΥΏΘΕΌΥ θᾶ Ιοᾶανὸ οὗ τῶϑ ἴο 
ΒΘ ἢ 6 ΩΣ, δὴ 61] ρι1.8] οχρτγοβαίοη, ἴῃ πϊςοῃ 
“ἐἰο ρῸ᾽ (γε Ὁ, 6) 8 ἴο Ὀ6 ΒΌΡὈ]164.---Ἄ ογ. 29, Αῃ ἃ 
86 Βαῖἢ οουλδῃ θα τΏ6, ΣΩΥ͂ Ὀτοῖδοτσ, δᾶ 
Ὡοῦν, εἰς. Ξϑιυτ]Ἰηρ αἱ {πΠ6 Κῖηρ. “ ὀγοίλον," [ἢ 6 
Βαορί, [848 ““ὁγοίλεγβ,,," τὸ δ΄Ὸ ἴο υπάοσϑίδηα (86 
Θ᾽] ἀοαὶ Ὀσοίβος (Ενν.) 88 μοδὰ οἵ {86 (λιν, τῆ ο 

4 [ΒιτοΠδν [5 ΑθασΌΔ. 61 8 γἱ ον, δῃηὰ δἷϑο Ἐδϑὴ 5..--Τὰ.] 

᾿ιδὰ (16 Ἑσδτο οὗ 8 ἀοτησβίϊο δυυδηρθπιθηίθ ἴοσ (ἢ 
[εδδὶ. Ψυΐᾳ. ὙΓΟΏΡΙΥ : “ὁη6 οὗ ΤΩῪ ὈγΟΙΠοΙ 5." 
ϑγΓ. 8η4 Ατδῦ. ἩΓΤΟΏΡῚΥ ἰγϑηβίαίο : “ δῃὰ μὲ (}8- 
γ]4) ὀχῃογίθα πὴ6 δηα βδϊ]α ἰο πιθ, ΤΥ ὑσοίδοσ, 1 
εἰς." υοϊδίίοη οὗ Πανὶ 8 ποχγὰβ ἰα 
ΒΟΙΘΥ δαί Ἰοοθο 8η6 ᾿ΠΟΟΠῚ τοίην πὴ} (9 
οογαΐαὶ, ᾿ἰκῆὶ ἰοηθ ἰὼ τ Ὠϊοἢ οὔ ἔγίομα πηδίκοβ 
ΒΟ Ββίδίοπιθηΐβ ἴο δηο Ποῦ ἴῃ οοηδαοηίαὶ ἰηϊου- 
οουζθο, Τμὶδ 18 (Π6 Θχρ δηδίζοη αἷβο οἵ ἐμ δοζῃο- 
ὙΠδὺ τουχὰ δηαὰ ᾿οοοθα ρἤγαβα “ ]οΐ τη μοὶ Δ'ἭΔΥ, 

ἰδ κο ταγβοὶ οὔ" (79). ΟὐΠΙΡ. [8 “τα ἰῃ 
γα. 6 (Βυπβοθῃ). 

γον. 80 584. 5.40} Β ουϊγοδὶς οἵ ταὶ 'ῃ ὁοηβο- 
αύυθηοα οὗ ἰθθθ πόογὰβ οὗ Φοπδίῃδη. Αρϑϊηβϑί [6 
τοηἀογίηρ “λοι δοη, οὗ α Ὀοπιαπ απαὰ τοῦεί- 
ἐϊουδ᾽ (11 ΟΣ ΠΥ, “ ΡΘσνοσθθ οὔθ οὗ γε] οη," ΠΠ}} 

88 Ν᾿. ρατίορ., Μδῦγογ: “βοῇ οἵ ἃ ρογγογβο δηὰ 
σοΟὨἰυΙΒΔΟΙουΒ ποῖ 6 γ---Ο Ῥοσνοσβα δηὰ οὐδ ηδίθ 
8080 ἢ) ἰ8 ῬΑΓΕΥ 1Π6 ΒΑΡ Ὧθββ οὗ {π6 Ῥῇγδδο “" ρεῖ- 
γΟσΒ6 ομδ οὗ του] οι," 'γ 186 τηομδίγοαιν οἵ 
{86 ᾽πὶ} [ἢ π8 οἶδα ἰο ὦ ομδί μ8η᾿ 8 τιοίμοσ, ποιοὶ 
οοπίγβάἰοίβ (μ6 Ηδδ. ἤατα ]γεαρέγι." ΤῊΘ ἰδαί οἷ» 
7οοἴὔοῃ [1168 δ'ϑὸ δραΐηβί [ῃ6 σϑηοσίηρ οἵ βορί. 
δηὰ νυΐρ. “1ἸΠοὰ βοὴ οὗ δ στρ ἰουβ ποιηδη " 
(ἼΡ2 ἴον ΠΡ), Τμθη.), οὗ, δ ὕ υ]κ., “ἋΠοὰ βου 
οὗ α οδῃ Ὑπὸ νοϊυη βΥ Υ δβοῖσθα ΟἹ ἃ πΊϑη ἢ 
(οδνίουβὶγ τοδάϊηρ ἢ ΤΎΤΊ (186. χὶν. 6) ον ΤΌ Π 
ἴον ΠΡΤ9). 80 Ετ.., σβο ρμαΐθ ΡΙα. ἱπείοδὰ οἵ 
Βιπρ.: “ἰοὰ βοὴ οὔ ποποῆθβ Ὑπὸ τυ ΠῈΣ 
(πηοη).᾽ Τ]16 πιοβὲ ἰο] ΓΑ Ὁ]6 γοηοσίης 18 (Παὶ οἵ 
Κυὐείοσ, πη) ΒΕ} Υ ταδὰθ Ἰῖρῆὶ οὗ ὈγΥ ΤὭρη., ἰουπά 
8|6ὸ ἴῃ ΟἸοσγίοσπα: “ ΤΏΟα βοὴ οὗἁ ρογνογβιῖν οὗ Γθ 
Ρ6]]11οα (ἰαἰκίηρ Π1})}2 δ δϑείγαοϊ που, ΔΊ. ρδιν- 
εἰεῖρ. οὗ ΤΠ»), [01] οἵ ροσνοσθθ σε ρθ] οα. ΟἸογῖο.: 
Εἴς ἴ τωποῦ ῥοέϊοσ ἰο ΔΑΥ͂ ἰῃδὲ “οπδίμδη ἰμ οδ᾽ ]οὰ 
ἃ ΒΟ Οὗἁ ΡΟΓΨΟΙΒΙΥ͂ οἵὗἨ τϑρϑ 1 οη, 8 οομου Ηδ- 
Ὀγδίκπι [ῸΓ 8 ἵδη οὗὨ Ῥδῦνϑσβδα δηά χοίγδοίοσῦ η8- 
ἴπγο. Βαϊ οὔθογνοβ (ἢδὲ Φοηδίμδη ἴα οὐ (ἢ0 
846 οὗ αενίά, πἼοτη ἢ6 τΐΒΙοΘ ἴἰο ἀορίτοΟΥ 88 δὴ 
ἈΒΡΙγδηΐ δῇονρ (86 ἰῃσοηθ δηὰ ἱδοσζοίογο ἃ, σϑῦοὶ. 
Αῃὰ 580 ἢ6 Ἰοοῖβ οἡ Φοῃδίμιδῃ 4180 88 ἃ σϑθε].--- ἰῇ 
10 πσόογάα “ ἢ 1 ποὶ ἔποὺ " 8.40} ἱπιϊπιδίθθ ἐμαὶ 
ἢ6 ͵8 π͵ὸ}} διταγο οἵ (86 δβϑογοὶ ἐγ ϑηβῃϊ δοίπθοα 
Φομδίμδῃ δηὰ ᾿ανὶα, φιὰ στορατὰβ {18 Ὄχοῦβο 88 
σΟΠΠττηδίουυ οἵ Ηἷβ ορἰπΐοη, (ὍΠ3 ἀδηοίεβ οἴιοῖοθ 

οαὐ οὗ ον, ΘοἸω ΠΊΕ] Υ͂ οοπδίγασα νεῖ 3, ΠΒοτΘ ΟὨΪΥ͂ 

αὶ ἢ εἰ [0π (9 υπηθοθβΒΆ ΣῪ βορὶ. τοβδὰΐηρ 8600 
“Τοχί. δηὰ στδη."-- ΤῈᾺ.}7. ο ΤὮΥ δβῃδπιθ 
δηὰᾶ ἴο ἴ86 αδαιιο οὗ ΤΔΥ τοῖμοσ᾽ αὶ Πδῖτοᾶ- 
ὯΘ88, πῇῸ ὙΠ} Ὀ6 Δβῃδπγοα οὗ μβανίηρ Ὀόγπα [ἢ 66. 
80 νᾶ πιιιδὲ ἰγαπα]αΐθ, πὰ ποὶ πὶ ἢ δ Τοἰίο, “ὦ 
{ἢ 6 βμδπιθ δῃά πδκθάμοϑθ ΟΥ̓ΤΕΥ πηοίῃ 6 γ,᾽ ποῦ πῖτὶ 
Βυπβθη, “ ἴἰο 116 βἰδτηθ οὗ [ΠΥ ὑποπδαίθ τηοίμοτ." 
Βοἢ δὴ οχργοβδίοη ἔσοπι 38] ποιυ]ά θ6 ἱω οοπ- 

Φομδίῃδῃ 

« ΠΠῚ6 τηοϑὲ μτίθγουδ ἰσυϊὲ ἐὸ 8 ΑΓΔῸ ἰδ οὨο ἀϊγθοίδα 
δαδίηδε ἢίΐβ τηοῦποῦ, Ὀὲ ΒΌ ἢ ἃ ῬΉΓΑΘΘ 18 ποὲ ργομωῦὶθ 
Πότ; ἰπ ἴΠ9 σϑῇϑγαὶ ὑηοογίδι ηἶν δηὰ οὐδουγὶεν οἴ 1ἢ)9 
ἰδληβύαζο, ΤηδηΠ’ δ ΘΧρ  δαδίίοη ΘΟ 106 ᾿δϑϑὲ οὔ» 
7 ΟΠ 8016.--Ταὰ.] : ᾿ 

ΤΙΝ ΘΠ μδυϑθα γϑϑὰϑ δίνοσ ϑορὲ. 7 ΠῚ })} διηὰ τϑηῦοσβ 

ἔγοτη πάρ. χυὶΐ, 1 (παῖδας αὐτομολούντων, ΘΟΥΩ τ σορὸν 
Ξνγ. ΥὙ85.) ἘΤΌΠΔΤΥΘΥ δ᾽ηνθ" ΟἿ ΟὐΥ ἐμίφιμεον Κοὶ 
( Μοτδίμαϊδη τῶν ΠΧ Χ. 187) δῶνα : “ΤΏ Ηδκδαα τοϊδῖθα 
ἐπδ8ὲ Φοπδί δ 8 τηοῦποῦ 88 ΟὯ6 οὗ [829 τηφέ ΘῈ: οδιτίοα 
ΟΥ̓ δ ΒῃηΠΟὴ (Φυακ. χχί.), δὰ ψ ΠΡ} οδδεοά ἢοτϑοι 
ἴο 881} (σοτηρ. Ἠδβἢ ἐπ )» ΤῊΙϊΘ δ ο 
ἰη ἐπ ΟΥὐϑοὶ (ωΧ Χ.), δηὰ 50}}} πλογθ οἰϑασὶγ ἰῃ ἐῆθ 1- 

. 80 δ’ϑὸ ἰἢ ψοεερλ. ἀπὲ ΥἹ. 11,9, ῬΡΓΟΌΘΔΌΪΥ ἔχοι (ἢ9 
ΡΙ., 88 ἰ5 σϑαᾳιθῃξ Ἡ1Ὰ ἡοδορῆαε,""- ΤᾺ] 
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ττοὐϊοίδου ἴο ᾿ἷ5 Ῥγϑυΐουβ γοΐίθσοηοθ ἰο Φοηδίδη Β 
ταοῖδον δοοογαϊηρ ἰο {μ6 ἰγδηβίδιίοη ἩΒϊοῖ τὸ πα νο 
χεϊοοϊθα. [ἡ γϑγ. 81 ψ6 860 οἰδδυὶν ΨΕΥ 8380] οδ᾽ θὰ 
“ουδίῆδῃ 6 “βοὴ οὗ ρβϑύνογθ γϑϑ] θη." θαν!ὰ 
16 ταδ Κὶπρ ἃ γο  Πουκ διὐθιρὶ οἱ {μ6 τογαὶ ἐπ γοΏΘ, 
8η6 Φοπδίμδη, θουπα ἴο πὶπὶ ἢ ἰηϊἰτπηδίθ ἵγὶθηα- 
βδΐρ, 5 {μοσοίοσο 8 γθῦθ]. Ηο 63118 ἐ18 γθ 6} 1 οη 
“ ῬΟΣΨΟΓΒΙΙΥ,᾽, Ὀθοδυβο “88 ἰοηζ 88 [16 δοη οὗ “6586 
᾿ἶνοϑ οὐ ἴῃ δδγίι, Βα (Φοηδίμδη) δηὰ .εἷθ Κἰησάομι 
Μ{ΠῚ1 ποῖ Ὀ6 ΘΒ. 80}1864.,) 1 ἰ8 ἐπογθίοσθ ὅ8:.}᾽ 8 
ἀδίοστηϊ θα ἀηὰ Ἰροάα βάρ Ρ ἴο β'αγ θενὰ 
88 ἃ τοῦθ]. Απᾶθο [6 βαυϑ: ἴον δϑῃᾶἃ δὴ ἃ 
ἑοῖο ἢ; Βέωι ἴο 16, ἴοΣ 6 18 ἃ δοῃ!: οὗ ἄδϑι. 
ΤΏοδο ογάπ {Ὁ}}Υ σονοδὶ Ηἷβ αἱδβροαϊ(ΐοη ἰοσαγθ 
Ῥαντα.---Υ ἐγ. 82. [ἢ αρὶϊο οὗ [π18 οὐ τοδὶ οὗ σαρθ 
οὐ 18 ἔβι ποτ Β ραγί Φοπδίμδη ἰσίοβ τὶ ὶ τ] 4 δὰ 
αἷοὶ ψοχὰβ ἰο βοΐ ἕο Πανὶ 5 ἱπποοοῆοο δὰ (ἢ 6 

Δη]υδίῖ 9 οὗ Ρυϊηρ 
Αἱ ἰδὲ εἶπλθ βδυ} 8 Ὀοίδοῦ ὀρλμρν [80 ὌΡΡΕΓ 
Βαπὰ. ἨἩξεχο, σομιρ[ (εἰ Υ Θμδ]ανθα ΌΥ͂ ̓ 15 Ῥβββῖ0 
μα ἷἰβ δὰ ἱπιροίοηϊ ἱπβίγαμοιὶ οὗ 15 οὐ Ὁ]1Ὲ 
μιδί6.- -- ον. 3. Α8 ᾿δνα Ὀοΐογσο, δο ΠΟῪ «“οπ8- 
ἴδῃ ἰδ 100 τηδτκ οὗ ἷβ Βροδὰγ Βυγὶοα [ογ, ὑταη- 
ἀϊδμοα,---ΤῊῈ.], ἰπ ὈΪΣμὰ ταρὸ (οοαρ. χυῖιὶ. 11). 
Φομδι 8 ΒΔ (μαἱ 11 Μκ58 ἃ βοι[]οὦ ἰπῖηρ πὶ 18 
ῬΙΠοσ ἴο ΚΙ] Πανὶ ἃ (οοπιρ. γοσ. 9).-- ἐγ. 84.4 
υἱνὶ ἃ διὰ ρϑυοβοϊορίολ! !ν ἔστο ἀσθοσὶ ροι οὗ “20- 
τδι δὴ 5 οὐπεοαυδηΐ οοπαποῖ; ΒΘ Τἶβοθ ἰῃ βθσοθ 
ΔΏΡΟΡ ἔγοτα {π6 016, δδίβ ποιῃίηρ [Π|8 ϑοοοηά ἀβΥ͂ 
οἵ [6 ὩΘῪ τροοι (ῃ οοῃίγασὶ τ 1ἢ (6 τί, πο 
Βο ἴοοῖκ μαζὶ ἴῃ 1}:6 π|68]), 8δη4, ταὶ ἴ5 [8.6 Γθδϑοῃ 
οὗ Ηἷβ ἢοΐξ οδίξϊηρ, '5 στον ἴον ἢανι ὰ," Ὀθοδῖ 89 
δΒὲα ἑδαῖμοσν βαᾶ ἄοῃο Ὠΐπι δηλ [ἰδὲ 18, ἀοἢ 6 
Ῥανυϊά, ποὶ Φοπαίμδη βἤδηι.--- ΤῈ... Τμδὶ {8 6.0 
ἐδ ποι ΐηρ οὗ {18 ἴῃ (86 ἰαχὲ (ΤΒ6η.) οδηποὶ θ6 
τοκϊ ἰδ θα, ἴον [ῃ6 ΜἨΔῪ ἐπ ψὨϊοῖ β60] δροκθ οὗ 
ἔΠ6 τοϊδιΐοη οἵ Φοπδίμδῃ ἰο αν, δὰ Ὠϊ8 ἱπὰϊ- 
τοςὶ ἀοοϊατγαϊϊοι {παὶ Πανὶ τᾶ ἃ σϑροὶ δραδϊηδβί 
ἰτι, [μ6 Κίηρ, διὰ ἰπογοίοτο ἀδθβοσνοὰ ἀθδί, γγὰ8 
διδπιθ διὰ ᾿πβυ]: οὐουρῖ. Απὰ ἰδμδὲ Φομπδίμδῃ 
ἐποῦρδι [Π18 ἰπϑ} οὔεγοά ἰο 8 ἔγί πα 88 8 οοπι- 
ἸΘιεΙ γ ἱπποορηὶ συδη ἰδ οἷοασ ἔτομλ ἷβ ἩΈΜΟΟ: 
ἵγῃ 88:4}} "ο ἀϊοῖ Ὑμδὶ μδ8 ἢ ἀοῃθ 

16 (τἰαπὰ, Ὀοία κοι Εἰπ)561 

γες. 36. ΤῈο ζ0]]οσσίηρ σποσηΐτρ, 
ἴο 86 Βο]ἀ ἴο τιϑοὶ αν δὶ [6 δρροϊηϊθὰ Ρ]809 

(Ω͂ ἽΣΟἿ), τοὶ Κδὲ ἐμ ἔτηθ δρτοϑᾶ οἹ, πιο ἢ 
σδῃβ᾽ δέου τοαυΐτοα ἕοο σπθο ἢ ὅο 9 ΒΌρρ]]οἃ ; δηὰ 
στὰ Ηΐτα 8 δηναὶὶ δεγυαπέ “' ΤῸ που]ὰ ποῖ ες 6861] 
δασροος δηγίίης ; {π1|5 ὑσἸ δ᾽ ρ ποίϊοϑ 8 οὗ στοαί 

γὙΑ1|6 88 ἰδε ες σἴο ἐδ Ηἰδίοτίοαὶ τθα]ηθθδ οἵ [ἢ 8 
οοοῦύττοιοο)"--(Τἤοη.).-- ον. 36. ΤῊΘ Πδγγαι 
ἐβ αυὐϊὰθπιγ δὐτίἀροὰ, «“οπαίμδῃ βδυβ ἴο {86 δοτ- 
γδηὶ: Βείηρ ([Π6 αγτοιβ, ΤῊΪΒ ΡΙΌΓΑΙ ΔΏΔΎΘΙΒ ἴ0 
π6 δρτοοηθοὶ ἴῃ ὑοῦ. 20 βα., ἩΙΟΝ ΒΘΘΙῺΒ ἴο 
Βα οοπίγδάϊοιοα ὈΥ ἐπα 10] ον πο βἰαὐθγαοπὶ ἐμαὺ 
Φομδίμδῃ βῇοί ΟἹ]Ὺ πὸ διτῸῦ (ὙΠ 8 δποϊθηὶ υπ- 

βῃοσίεποά Κἴηρ. ἴον ἰδίου Υ7), 88 ἴῃ υοσα. 87, 38; 2 

ἘΊ. ἰχ, 24: βοοὸ Επ., ἢ 18θ, 2 ε). “Τὸ κοπα 1 θ6- 
γοπᾶ Ηἷπι," βο (πὶ (89 αττὸν ποπὶ ἔμτίμοσ [πδη 
ἘΠ 6 βογυδηὶ δὰ σπη.-- οεγ, 37. θο τἴ86 Ρ]6δο0 
(οσ, ἴδο τοβίοῃ, Τηοπία) οὗ [86 ἀττονν 8] 08 

«4 [Βι(ὃ. Οὐπιι.: ΤῊΘ ΚΟΠΟΓΟΑΙΥ͂ οΥ̓͂ ΦομΑ ΔῊ 5 ΟἾΔΡΆΟ- 
ἴοσ 15 βοὴ ἰπ ἰῃδέ ἢθ χοδοηϊθαὰ ἴπ8 Ἡτοὴββ ἀοῃθ ἴ0 Ὠἰ8 
ἔχιοιλα, ποῖ ἰμδὲ ἀοη9 [0 ὨἰΓη56]{...-κ.} 

Βὴπα ἐο ἀδβίῃ, δ ἴῃ χίσ. 4, δ. ] ἃ 

Φομδῖμδιη Βαᾶ βῃοῖ, δοοοσάϊησ ἰο ἴθ ἄστοο- 
τηθηΐ 1 Πλαν , τ ον τοίογγθα ἴο 1 σθὸ ἀγγοννϑ 
ἴο ὃ6 δβἰοὶ, Φομείμδῃ 8118 ἰο 189 ὈΟΥ͂ : “18 ποῖ ἴ}10 
ΔΓΙΟῪ Ὀογομὰ ἰμ60 Ῥ᾽ «οῃδίϊιδῃ υδ66 8. αυοδίΐοπ 
ἐπιθδα οὗ ἀϊγθοὶ ἀϊβοουγεθ (88 ἴῃ σοῦ. 20-22) ἰπ 
ΟΥ̓ΘΓ τρογα Θοσί δι} ἰο τααῖζο ἴπὸ ΒΟΥ Ἀεὶ ον ἐπαὶ 
8ὸ Ἧδ8 ΔΟΓΟΪΎ Ῥγδοιί οἰ αὐ ἃ ρασκ. Ἐ16 Βολρ59 
ἊΡ ψΟγδ οὗ οουμιπαηὰ “ αδίοθῃ, ΠΌΓΤΕΥ, δίδυ Ὠοί,᾽ 
ἴο Κορ ἴμ9 ὈογΒ δἰἱθηίζοῃ ἄχϑά οἢ {86 ΔΙΤΟΥ͂, 
{μὲ Βὸ ταϊμῦ μοὶ οἰἰδμοθ ἴἰο βοα Πανὶ, Ὑ8Ὸ ᾿α5 
δὰ πὰρ Ὁγ. “ἼΤΙ|ιθ ῬΟΥ ἰοοὶς Ρ ἰῃ0 διτον." 
ΤἼο ἰοχὶ (ϑιης.) 16 ἰο 6 χοἰαἰηθδὰ αραϊηβὶ (86 (οτὶ 
(Ρ]..), βίησοο (16 Ῥυγχροθθ 18 ἰο (6}} οὗὨ οπϑ ΒΙΓΟῪ 
ΟὨΪΥ. “19 σδῃιθ (ποΐ 88 βξερί. “ ὈΘΌΒῸΡ τ μἷ8 
τηδβίον,) [Πδὲ 18, ὈΣΙΠρσΊηΣ 16 ΔΙΤΟΥ͂. ἱ 
γψετβ. 20--22 (Π158 ὉΣῸ δ βυτητηδγιν ἀθβογ) οὰ 
οἵ ἐδγεδ δύτοῦε, ἴ6 δοοουῃξ Βοσθ ἰβ8 οἱ ὁοπ6ὲ. Τ|ιῸ 
1Πόγοποθ 18 ποὺ ἰο Ὀ6 δχρίαϊποὰ ΟΥ̓ 1116 δαρροξῖ- 

τίου ἰμδὶ Φοπαδίμδῃ δῃογίοῃοα ἴη6 δῆ! δηὰ βῃοί 
ΟὨΪΥ οὔοθ, Ὀϑοδβθ ποτ ἯὙΒ ἀδηροῦ ἐπ (6]ΑΥ͂ 
(ΤΒ6ῃ.), ἴον. {6 ϑιοοίϊηρ, οὗὨ ἔσθ ΔΙΓΟΤΒ ὙᾺ8 8 
τὶ ποῖρα!] ροϊηΐ ἴῃ 1116 ἀρτοοτηθηὶ, δηὰ Σ (ποτα μδὰ 

ἢ Βυοῦ ποοᾶ οὗ Βεβίο, {6 0] οτίηρ Ραγιϊηρ- 
ΒΟΘΠΘ οου]ὰ ποῖ βαγθ ἔβκθη Ρ]δοβ. "ἘΑμεν 2) 
Ταυδὶ ΒΡ (αὶ Φοπαδίμδη ἀϊὰ θὸ πιὰ δαεὴ οἵ 
{π0 ἴδγοθ δόσε ΕἸ ΠΟΓ, 8Δ8 Βυηβθη Σομλαγίςβ, 
“οπδίμδῃ βοὐ [6 ΒΥΓΤΟῪΒ οὔθ σίριῦ δἴνου δῃοίβευ, 
ΟΥ̓ 86 (τῖοο τοροαίρα ἱ{. [Ι͂ῃ {86 γί οϑβὸ τὸ τωυδὲ 
Βο]ὰ ψ 80} Κ οἱ} ἐμ δι (πο ΗΑἴηᾳ. μοσο “ βίδηδε ἴῃ δὰ 
1ηἀοΗπὶ|ῖθ βοΏΘΓΑΙ τἀν, ἐδ)6 δυίμογ μοὶ ἐμἰηκίηρ ἰὲ 
ὨΘΟΘΒΒΆΓΥ͂, 8 ΟΓ Ἡδαὶ ἦσθ μα6 Βαίοσβ Βαϊ, ἴο βίαἰθ 
(δαὶ Φοπαίμιδη βοΐ ἰἰπγθθ ΔΙΤΟῪΒ οὔθ δε δη- 
οἶμον." 

γεν. 40. Τοπαίμδη, Ββανίηρ ρίνθη ΐβ γι ΠΟΥ 

ἴο [89 1Δά---ττὸ ποοὰ ποὶ πὶ βερέ. σοδά ὮΡ ἴον 

ἣν (Τμαπ.)-τβθῶὶ μΐτα ὑο (86 οἰ, ἐμαὶ Βο σαΐ εἰ 
δ6 δ΄ομπο πὶ Ταν]ά.---Ὑ γ. 41. Ῥαντὰ τοβα ἔγοτι 
119 δου} κάθ οὗ (Π6 ψ ογὰ ἢο Π8α θοοη σοη- 
οβαϊοᾶά, {μ6 ργϑοοάϊηρ δῇαὶγ μανὶηρ' ὀοσυγγοα οα 
1Π9 ποιίλ δι ἀο, νθηοθ ἴῃ ἈΟΥ͂ τεϊαγηθα ἰο {110 
ΟἾἰΥ σαῖς ἸΑΥ που οὗ θεν ἀ᾽ 8 Πιαϊηρ-Ρ δοα, Βοὸ 
(μαὲ [86 ἸαιοΣ μγα8 σοι] οίοὶυ πὰ ἤγοπὶ ἐπ "{: 
ΔΟΟΟΓΩΒ ΨΘΣῪ Ὑ6]11 τι} 1.18 βἰαἰοιηθηὶ οὗ {Π6 ρΡοϊηΐϑ 
οὗ (6 οοΐὰ ἰμαὲ ἸΤλανὰ αἴοσπναγα Πα βουι]1- 
ψατὰ ἰο Νου. Το δῆδοϊζηρ ἀοβοσὶ ριϊοη οὗ (μο 
ΒΟΙΤΟΎΪΩΙ ἀπτῖπε 6 ἴῃ Κοορίῃς πῖῖ (μ6 ἄθερ 
οιηοίίοη οὗ (μ686 ὑνοὸ Βοατσὶβ (οῃμα Ἰονίηρ 86 ΟἾΒΟΓ 
88 ἈΪΠ1861{) ῃοὺ ΣΩΘΓΟΙΥ͂ Οἡ δοοουμῃί οὗὨ ἰδ θ Βορδγδ- 
οι, τ οι ττὰϑ ὅη 4], θὰ  οὨ δοοουηΐ οἵ (ῃ6 
ἀδηροσβ δη ρτίονουθ βυβδεῖηρθ ΠΣ ἢ [Π}6 0.6 ΒΔ} 
ἐαῦ ([Π6 ΟΥΠΟΣ ταυβέὲ ᾿πον 0] δηάυγο ἔσο 5.80]. ᾿ 
“ Ῥθαν ὰ 16]}1 οἡ εἷ8 ἴδος ἰὸ (86 στουπά δηὰ βονρὰ 
ἈΣυλΒ6 1 [Πγῖοο." ΟἸογίοιβ: “710 ἀο Ζοπδίβδηῃ μο- 
ὯΟΓ, (δὲ Π6 ταϊρὶ Στ ρ]οσο κἷβ μ6Ρ οσ ψλαιθία 
δοϊζηονίοαρο ἷβ Κἰ πάη 668.) Φοθορῃυβ: “6 ἀϊὰ 
οδοΐβδποθ δηὰ οδ] θα ̓ ἴπὶ [89 βαυϊουσ οἵ ἢἷβ 11{.} 
-- Τόσο 18 πὸ Ὡϑϑὰ ἰο σοηάος χὰ ψυϊχαῖθ δηθὰ 
Βγτῖδο (ΤᾺ ἴον 1) : “Βιὲ ανία πορὶ εἰ}}} ταοσο,; 
{πὲ ἴα, ἴδῃ Φοπδίμαη. ΝῸ δοῦδο οδῦ ὈῸ ὃχ- 
ἰγαοίθα ἔγοτα [ἢ 6 τ ϑα ἰπρ' οὕ (6 Βορίπαρίης “ πηΐο 
ἃ βτοδὲ οοῃβιτητηα  οη ̓ ἢ (ἕως συντελείας μεγάλης 
δοοοχάΐϊηρς ἴο Ἰβοηΐυβ ἔγτοα βυρδειίίο ὁ 

ὉΠ ἤν ὙΠ, ποι Ῥτόνοκεβ ἴτομα Οὔαρε] (δ 

4 ΓΑ ρνοΐϊπὲ σδὴ δαγάϊν Ὀὸ τωδάϑ οὗ ἐπ8, Ὠαγίά στηϊμβὴξ 
ἐπεὶ 85 Ὑ6}} ἤαγο θα ἰὴ δὴν οὐποσς ἀϊγοοιϊίοι, πὰ οἤοϑθ 
ἢο βου Ὀθοδ50 ἢΘ 386 δέν ΓΑΙ ΠΊΟΥΘ ἴσα ἰδ τ ἢ 
πὸ τορίου ὙΠ ΟΤΘ ἢ6 85 Ὀγουκῆϊ ἌΡ᾿ 89 “Τοχὲ, δοὰ 
Οτγβϑπλ.᾽" ἴοσ ἴῃ ἀἰ Δ] ου ͵68 οἱ ἐμ ἰο6χῖ.---Τ8.} 



268 ἘΠῚ ΕἸΤΤ' ΡΟΟΙζ ΟΕ ΒΑΜΌΣΙ, 

Τὰ τοιρασὶς ἰδιαὶ, τροῦςς ἢ ἴο {μΐε, (89 ὕπνο | χἱϊ. 11 μᾳ.; χχνὶΐ. 7 βα.), δῃηᾶ ρυπίεμοά {86 116 οἵ 
ἔγιοηβ ἃσὸ 8.}}} σϑορίηρς, δηα {11 οοπίϊηαο ἰο 
ἩΟΟΡ {1 ἰΠο Ἰαϑὺ ἀαγ. γθ τηυβί τοηῦογ 11:0- 
ΤΑΙ Ϊγ: “αν!ὰ ἀϊὰά :Ἰγ," -- αλλ γ, ψορὶ γἱο- 
Ἰομίγ, δἱΪουά, ἘῸσ ἴ)6 φοηβίσ 0. ΘΟΥΩΡ. «(006] 1]. 
20, 21. Ῥβε. οχχνὶ. 2, 8.-τἷ- ]λσληον. 42. Φοπαίιαη πα 
αἱοκ]γ ραγὶ ἔγοαι μ15 σοϑρίης ἔτ]οηα ἰο βραστθ Εἶτα 
ΡΥ ΤΩ ἄδησοσ. Ετοσὶ (86 οοπηροίίοη δηᾶὰ {10 
οἰσου π)θίδ 68 ἀν 18 ποῖ ὑσόραῦ]ο ἐμαΐ δηοί]οΣ οοπ- 
γοτεδίΐοη [οὐ τ ῖομ Φοηα 8: Β ΟΡ 8 ΓΘ πλοΓΟΪ 
(86 οοποϊ βίο] δὰ Ὀοίοτθ ἰδίκθῃ ρίαςθ (11 1]). 
Φομβίμδηβ ραγίϊπηρ τοσγὰ 18: 1) δ ὙΠ3}} [ῸὉΓ ῥοῦς 
ΟΥ Ὀ]εβαίησ, δηὰ 2) οοπίαγίηρ, Ἀπ (Βαϊ (6 Ἑονο- 
πδηὲ οὗ {τοηβιὶρ 6 ΪΌΤΟΥΟΓ τραϊηἰαϊηθά, Τὴ 
δροάοαϊα 18. ποῖ υἱνογοα ; {86 Δροβίοροβϑὶβ δοοοιά8 
χὰ ἢ Φοηδίμδη᾽ Β ἄθορ οπιοίίοῃ.---Ο Πρ. χχ. 1 [1 
Ἐπ. ΑΟὟ. χχ. 42]. ΤῊ οοπουάϊηρ Βοθηθ. 
νἱὰ ροϑβ 15 ὙΑΥ͂ ἴῃ ΠΙΡΗϊ; Φομαίμδπ σοίαστδ ἴῃ 
Ἐ 9 ορροκῖίο ἀϊτοσίίοι ἰο (86 οἰἐγ. 

ἩΙΠΒΤΟΒΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΤΗΞΟΙΟΟΘΙΟΑΙ,. 

1. Τανϊά ἀροοὶσηαίοα [Π6 οονθηδηί οὗὨ ἔγιοπ 581 
ὙΠ11ΟΒ Ζομαίμ8 ταλ 6 ὙΠ ἰεΐπὶ (χν 1}. 1 δα. 
88 οὔθ ὙὮΙΟΝ Β6 τηδῦθ ψ1{ἢ [πὶ 1π δα ]οτὰ 
᾿(οοταρ. χχὶϊὶ. 18). 1 νὰβ ἱμογοίοτο τοὶ 8 ἰγοηά- 
ΒΕ ἷρ ὙΒΙΟὮ τεβίοα χρογοὶῦ οἱ ται] ροοά ἔδο] Ὡς, 
Ῥυΐ γὰβ Ὀαβοᾶ οἡ ἃ σοοορῃΖοα ΘΟμΟη ὩΠΙΟΠ Ὁ 
Βοασὶ τὰὶῖὶὰ τῃ6 νης ἀοα. Φοπαιλιαηθ μοαχὶ 
οἴυης ἱπ ἔστι (118 πὰ ἰγυδῦ ἰο {πο 1, οτά ; [818 
ψὰ5 ἰδο τοοῖ οὗ ἷ8 Βοτοὶςο ΘΟ ΔΙῸ δηὰ [ι18 νἱοῖο- 
Τἱου59 Ῥχούσοθῦβ (οΟΙΏΡ. ΧΙΥ. 6); 1.15 ἔγοβἢῃ ῬΟΝΟΓ 
οἵ (αἰ, τ οὶ ο]οναῦθα δηᾶ βαηοι θά ᾿ἷ5 8.0] 
Βοΐηρσ, σοῦ Εἶπ ῬΔν 4 8 τοραγὰ δηὰ ἴον. )α- 
νυ βόμο]6 ἸΠ!-οουτβθ βμοποά Φοηδίπδη {μ6 ἀϊ- 
τοοῖ ποηάογία] ἴουβ Ἰοβαΐηρ οὗ (6 1,ογὰ, 
ὙΠΟ μ6 ΒΟΠΌΪΥ βυδιυλὶ ἰοα ἢΐτηρο! , Το ἵπτο 
Ἠοαγίβ ΤΟΤΘ οὔ ἴῃ Ἰοοκίηρ ἴο δῃὰ δπορίηρ πα 16 
Ἰϊνίης αοἄ, πὰ Βασαθ]ο οὐοάξθμοθ ἰο Ηἰδ ΠΟΪΥ͂ 
ψ1}1. ΤῊΪΐΒ 88 (86 Ἰουπάδίζοη οὗ [πο σοχηπιὺ- 
πίοη οὗ ἰογο δῃὰ 118 ἰὴ {86 1 ογὰ. “ἋΟοἄ σοτΐῖε 
βιοἢ υηΐοηβ ἰπγουρσὶ δηὰ ἰη ΗΠ Στθ6 1, δο ἰδ βαο ἢ 
Βο0}8 Ὀθοοῦλθ ὙΒΟΠΥ ομϑ᾽ (Βενὶ, Βὲ).). 

2. Οκ ἴδο Ἰὲσδὶ οἵ {πΠ18 πΟΌ]6 ἔγϊοπάβῃ οοῃ- 
οἸυδοὰ 1π [Π6 Ἰοτὰ [Ἀ}18 {6 Βῆδαον οὗὨ 6 “116 
οὗ ὨΘΟΟΒΒΙΙΥ ᾿ το τ ΠΟΙ Πανἱα σϑϑοσίβ ἰὴ Ὅσοσ ἴὸ 
Βδγο Ὠἰἰτηβο 1} ἴγουι 840.}᾽}8 τη τ δγοὺβ ἀοδίρηβ, δηὰ 
ἱπίο Ἡμὶςοἢ Φομδίμδῃ δ᾽ ονβ ἢἱπλβο ἴοὸ 6 οηἰοοὰ 
ὉΥ αν, μβανίηρς κἴνθη [16 ὑποοηαϊοηδὶ ῥγο- 
τηΐβο: “ δὲ [ΠΥ βοὺ] βᾶυβ, 1 Ὑ1}} ἀο ἴον 166. 
οι (δ6 ἀυϊγ οὗ δὐβοϊαἱθ ἱγα Β Ὁ} 6859 οου] ἃ ποῖ Ὀ0 
ΚΠΟΥΙ 80 ΟἰΘΑΥΙΥ ἴγοτῃ [δ6 δἰδηα-ροϊηΐ οὗ [86 ΟἹὰ 
Τεείδιηοηξ 85 ἔγοιῃ [δὲ οὗ {πὸ Νοεν ; οὗ {6 βϑτὴθ 
Ῥανιὰ πο ΘΣΧΡΓΕΒΕΙΥ͂ βαἰὰ “Κοορ ἰδγ 1108 ἴγοπι 
Βρϑκίης συΐ]ο" (ΡΒ. χχχίν. 14 [18]} πων [Π6 
ΟΡΡοβὶΐθ 18. ἤθσθ δηὰ δἰβθνμοσθ σοϊαίθοά, Βαϊΐ 
που ΤΠ 6γ ἰδ 'π [86 παγγαίἑγθ ὯῸ οοπἀοιηπδίοῃ 
οὔ (π6 116, [π6 οοῦτδο οὗ ὀνθηΐβ ὈσΐηρΒ 8 ἱπἀρτηοηῖ 
οὐ ᾿ξ; ἴοσ 54] βθθ5 ἐπγουρῇ ἱΐ ᾿πτηϑαϊαίοϊγ. Οα 
Ζοηδίμϑῃ [8}}8 ἷβ ἐλ. 868 ταρὸ ((ΠΟΥΘΌΥ τουδοά), 
δηὰ 580} Β ΔΏρΟΣ ὈΌΓΤΙΒ [ἢ 6 ΤΊΟΓΘ νἱο  ΘΠΕΥ δραϊηδὶ 
αν. ἸΤΙηρίοβὰ οὗ ἀν τεῦ ντας ἰο 8 ΠΡῸΣ 8 
ΒΏΡΡΟΒΘΟ ΠΘΟΘΕΒΑΓῪ ΒΟ ΒΒ Ιρ, (ΠΟΥ οὐρῃΐ ἴο ἢᾶγο 
ατπϊοᾶ ἷπ ὑποοπάϊοηλὶ ἰσχυβὶ ᾿π [πΠ6 1, γα ΠΟΙΡ, 
διὰ μανα ἐῆτ ἀμβ ΟΣ ἽΠΕΙΣ δθαὶτβ ἰο ΠΠπΙ Οὐαὶ 

Βοτ ἴΠ6 ὈΤΤΩΘΕΥ Ἔχροβοα δηάᾶ Ὀσουρμὶ 
Εἰ πλυωμι [86 11ο6. οὗ ΑὈτδῆδη δηα 1888. ((6η. 

4 [106 ῬὮΓΤαδΟ συντελεία 5 πο ἴπ Νον Τοδῖ, οὗὨ ἐδ6 
Φιηὰ οὐ [}6 ποσϊά, δδ ἰῃ Μαί, χ δὶ, 89 αἱ.--ΤᾺ.} 

Ἰοθοσσα δρᾶ Ψαοοῦ (θη. χχνὶϊ. 6 84.). 

ἩΟΜΙΙΈΕΈΤΊΟΑΙ, ΑΝῺ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

γὲες. 194ᾳᾳ. βσξε: ΤῊΘ ο]α βαγίηρ 18 τὶρε: 

ΒΙΙοηεῖν δαῖον, ζΟΓΌΘΑΓ δη ϑυτο, 
ΤῊΥ του ῦ]68 ἕο Ὧο οὨθΘ Ἰαπηϑηΐῖ; 

ΤῬαβραὶς Ὠοὲΐ οἵ οά, ον ΗἰΒ ῥγοηιλῖδβθ [8 δα, 
Αμὰ ἀδι}Ὁ ἐγ μοΐρ 1} Ὀὸ δοιῃὲ. 

Βαϊ ἰξ 16 δηοίπον (ΐηρ τ βοη τὸ τὸ ἰηάοοῦ 51}6πὶ 
ἴο ἴδ πογ]ὰ, Ὀαϊ (6}} οἂγ ἱσου 68 διὰ σομβ οἰ ἰὸ 
8 [18] τἱοη, τ βθῦ τὸ σοτηπλαηϊοξίθ ἰο ΟΠ Ο.Β 
411 (παὶ ὀρργοβδοθ υ8, ἡ ΠΟ τ ἀο ποῖ οομρ]δίη 
διηὰ Ἰδιηθηΐ, Ὀαὶ ἀο Βοοκ οουηβοὶ δηὰ οοηβοϊαίίοη, 
-“-ΘΤΆΑΒΕΚΕ: Ενϑη ρτοαὺ Ἠθλγίθα στρ Βομπιοίτηεθ 
ΚΤΟΥ͂ [δἰη -μοαγιοα ; 168 ὰ [Βοσοίοσο ποῖ ὈυΣ]ὰ ἴοο 
τυ οἢ οἱ Οὔσβοῖγοα, ραΐ οα οὐ, πόθο Ῥόνοῦ ἰδ 
ΤΑΙΘΉΪΥ ἴῃ ἔμ το (2 Οὐον. χὶὶ. 9; Ῥα. σχχχ. 8).-- 
[Νεκς. 2. Βοοττ: Ρίουβ ΟΠ ] άτσοη ψ1}} νοὶ] (δ6 λυ} 8 
οὗ {π6ῖν Ῥϑσθηιθ 88 ἴῬ 88 οοῃϑὶβίβ ψΣΓ} ΟΥΒΟΣ ἀυ- 
(ἰοα, δηὰ βρϑδὶκ 85 ἹΆνΟΣΔΌΪ οἵ ἰμοῖὰ δα ἰσαϊἢ ροῖ- 
ΙΩ1.8.--- ΤἸῈ.] --- ὟΣ. 8. ΒΤΑΒΕΚΕ: Εσοῃ ἴῃ ἰδθ 
τηϊάπὶ οὗ 118 τ δῖθ ἰπ ἀθδίῃ.Ἐ Ο πηδη, ἀο {δίηκ 
οἵ ἐπ δῃἃ ΠΟΥΘΡ ἴδ] βοοῦσθ (Ῥα. χχχῖχ. 6).---[γ ες. 
4, Ηοτο ἔσθ ἀβῃ}ρ ρΌ68 ἴοο αγσ. Τὶ 8 στους ἴο 
Ῥτοσωΐθθ Ὁποο Πα: ομδὶ ΘΟΙὈ]δηοο ὙΠ} (6 ὙΙΒΒΘΙ 
οὗ δῃοίμοσ. Ηθ ΤΩΔΥ͂ ΟἿΣ 18 Νν τηθηξ δηὰ δεῖς 
ἩΝδὺ ἷἰᾳ ὈΠΎΤ86, ΟΣ ΤΩΔῪ δ6 τη δ οα ΟΥ̓ ἱηϊογεβὶ δὰ 
αϑὶς δὲ 8 τόρ. Απά, θοβδι οβ, ΘΥΘΥΥ͂ σαδη ἰδ 
ΒΟΪΘΙΔΠΪΥ Ὀουπὰ ἰο Θχογοῖβο 18 οσσὰ ἑιἀρτηοηΐ δηὰ 
οομβοΐοῃοο 'π ἴδ αἰτοϑοίίοη οὗ μἷ8 οοπάσί. «οη8- 
(πῃ γγὰ8 1οα ὈΥ {118 ῬΧοσηΐβθ ἴο [01] 8 18]ϑϑβοοί, 
ὙΠ. Ηἷ8 {Δ Π6γ ἀοίοοιοα, δὰ ὑγὰϑ ἐΒοσοῦν [86 
ΙΆΟΤΘ οηγαροα (γνοσβ. 28-99).---πἩον. 6. ΤΑΥΤΟΒ: 
Ετοιὰ ὑγοοαϊηρ τοσὈ ΑἸ Υ οΥ̓ῸΣ β΄} 5 ἰγοδίσηθας 
οὗ Ηΐπω, ἰο ἴπ:8 δηγο δχοϊυβίοη ἔγοπι ἢ15 τη οὗ 
(οὐδ οοηδίδηϊ σϑγθ οὐδὸς ἷτ, αν] [611 Ἰπΐο ἀ6- 
Βραΐσ, δῃὰ σὴ ἰηΐο 8 ΘΟΌΣΗΘ οὗ σϑοκ]οθεα ἀθοοὶς 
σὨϊοῖ Ῥγουρβε ἐμ ταοϑὲ ἔδαγαϊ οοπδθαπθποεβ ἴῃ 
118 ἰγαΐϊη (οἴαρ8. χχ.---Χχὶ].). -- ΤῈ.] --- ον. 8. 
ΒΤΑΒΚΕ: 50 Ἰοηρ 88 006 8668 ὈοΐΌΣΟ ᾿ἷπὶ ΟΥΪΠΔΥΥ͂ 
ὝΔΥΒ ἈΠΑ ΙΏΘ8ΏΒ Οὗ Θβοδρηρ ἴγο ἀδηρογ, δ6 
βου ἃ πηαῖτο ὑ86 οὗ {6}, δηὰ ποῖ Ἰοοἷκ ἴοσ οχίῖσαν 
ογάϊῃ ΠΟΙ ἴτοσα Οοά, ἰδαὶ ἢ6 ΣΩΏΔΥῪ ποὶ ἰδ 
σὰ ΘΓ ὃ 3. ΣΉ ΜΙ Σ Ἵ ἀατῷ ὐΐ 
ΓΟΡΟΘΟΒ ἰο ἰτηβο] ἰο ἀο αἱ Β6 ΙΟΟΚΒ 
Τὰ με πὶ ἴῸΣ βυλίδ]6 πλϑϑηβ οὗ δοοοιαρ  βῃϊης 
8186 μοοὰ ἀαεὶ (Ρτον. χχί. 95. 6).. ει. 11. 
Οοηνογβδίίοηβ δοϊησοθῃ ἔτ οηβ ὑπἰϊοα ἴὴ (86 1,ογτὰ 
ὍΡΟΙ [86 μἰχιοδὲ δηὰ ἢ ο] οὶ ταδίίοσα οὗ (6 'πηοῦ 
ΟΡ ἴδ ΟὐΟΡ 1119 ἃ’ ἰο Ὀ6 Ὀγεβοσνοὰ ἥγοιι ἰὴ 
αἰϊείυτθίηρ' ἰηἤπθηοοθβ οὗ {πὸ ἀπαυλοὶ ποῦ; [89 
ἐμβουρμία Ἰηϊοτομβδηρθὰ ἰπ βι 1 ποεβ Βϑίογε (Π6 1οτὰ 
δηά 1η {πο 1, οτὰ υπη1|6 ὑμοῖν οαγίβ ἱπ 4}} ἐΠι6 ΟΙΟΘΟΓ 
ἰηνασγαὰ [168 [ὉΣ {ἰπι6 δ Θἰθγηλγ.--- ον. 18. Α]} 

4 (Κταβκὲ συοίθβ {Π18 βαν!ης ἰῃ δι θαϊδη Α}}ν ἐπ 6 ἴουτα 
κίνϑῃ ἰὲ ὮΥ ἵὑῦτῆξακ ἴῃ ἃ τϑίγί σαὶ νογοίοη. Ὧν ἤδγο βη»- 
δὐταὐδαὰ ἐΠ9 ἔοττα ζατι ΠΠἶαὺ ὑο ἐπ ΕΏ β ἢ 8}-ἀροακίημ ποῦ 
ἕγοτη [ἢ Βοοῖλ οὗ Οὐγνιοὴὶ γανέν. 1, υτππκ Ἀγίηπ 
(Κναρρ 2894. Κβσεανν 446) ἀοτίνοα 1ἰ8 ἢσον δίδηξσα, πίῃ 
ΑἸτΘγα  [ΟὉ}5, ἴΓῸΠῚ δὴ οἷο Σ Οοστηϑὴ γογϑίορη. ΤΠ6 οτί 
ὯΔ] [υδιίη [6 ἡουσῃὰ ἰῃ Ἀδηΐοὶ, Ἧι ἱ Ι. 
829, ἰ8 σογία  ὩῪ ααἰὶο οἱὰ, δηα Ὀ6]]Ονϑαὰ Ὁν βοτδ ἐὸ πᾶτο 
Ὀ6Θὴ ψγ θη Ὦν ἃ τηοηὶς γῆο αἀἰδά Α. Ὦ. 912. 1 δ ποθ 
ἃ ἰανογί 6 Ὀδε 6 θοῆς. ΤὨ6 ὅγϑε ᾿ἰ)6 ἰ8 80 ἕδστηοὺθ ἐμὲ 
1 πιὼν ὈΘ γχ76}} ἐο ἰηϑοζὶ ἴπ ἢ ο]6: 

Δέαξα υἱία πὶ τοοτίο διθιμδ: 
σφσιοσνίηιι αὐίοτενι πὐδὲ ἐδ, ἀονιόῃ6, 

Ἦτο Ῥεεσοαίίδ ποϑίτὶδ ἐιιδία ἰγαδοοτγίδ: 
ποίο δι, δαπιοία Τογ δ, ϑαποία αἱ φεϊδογίοογε δαϊναίοῦ: 

Απιατῶ πιο π6 ἰγσαάαδ ποῖ.--ΤᾺῈ.} 
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6 δἰριιοαὶ δῃᾶ τηοϑὲ δ] οβθοὰ ὑπΐηρσθ (μὲ βου ϑ 
υηϊϊοὰ πη ἐπη6 [τὰ οδῃ Ἡὶβ ἴογ οδοῦ οἴ 8ΓΘ 
ἱῃοαἀθα ἰῃ ἰμ6 οηο νοσά : Το [χὰ ὃδ6 πιὰ τ 66; 
ἴος πθδὲ 18 ργοδίιοσ δῃά χλογο ὑ]θβαθα ἴπδη ἰῃ6 
1οτα δ κυϊάδποο δῃὰ ἸΟ.Β ψγόδοπος ὕ--  ογ. 14. 
ΤΙΣ Κἰμάποεδβ οἵ ἰῃ6 1 ,ογὰ ἐἰβ6 1 Ἄχϑγοίβοθ δηὰ 6πι- 
Ρίουβ ἰμ6 οἰλἰὰ οὗ αοα 84 118 ᾿πδίγυμιοθηΐ [0 Γ ἢΪ5 
(6]οπ-  Πάγθη δηὰ Ὀγοίμγθοα; οἰ] άγε οἵ (ἀοά 
Ἰογθ οπὸ δῃοίμορ Ἡΐ δὰ ἴῃ ()ι6 ἴον οὗ (ἰοά 
ψ υἱοὶ ἀντ 6 118 ᾿ῃ {Πποὲγ Ὠραγία.-- -ἼὟοσ. 1ὅ. ΒΕΒΙ,ΈΝΒ. 
ΒΙΒΙΕ: Α ἔχὰ] υὐνς ΤῊ 8011] ΘΘΟ ΚΒ ΠΟ ΠΟΥ ΒΟΟΣ 
ὯῸΓ αὐγδηίαρο ἴον 1]. [ἱ ἰδ δὲ δ )ογίι} τ] θῺ 
Οαοὰ ἰβ ρ]ογιβοὰ ἐπ οΟἰβοῖβ 88 ἴῃ ᾿ΐβε! ἢ, Ιὲ οὨΪγ 
δι βΌ(Ν ἃ {δι {868} 1τΙΘηα, Ὑοσὰ ΠῚ ἸΟΥ͂ 1 8668 
τοίοστοα Ὀθέοσγο ᾿ϊβοὶῦ (δὲ Βα Ὑ11] γίνθ ἱξ ΔῺΥ 
ἷρ 1ξ Ἰηδύ ποοᾶά 1 (6 βΒρὶτλυδὶ 11 6.---Ἶ ἐσ. 17. 
ῬΙΒΒΕΙΉΟΥΡ : [56] Βδἢ ἰονὸ ὈΘδσθ οβρϑοί }! ἔτο 
ΒΟῦΪ8 ἔγυΣίϑ----ἴο χολοῖοθ τι ἔπ 6 πὶ ἐμδὐ το)οῖοο, δηά 
ἴο τοὸρ πὶ ᾿μοὰ ἰΠμαὲ χορ. ΠΟΥ Ἠοασί-το- 
ἐγ ΒΒ ΡΊΥ ἀο οί οὗ [ἢθ86 Ὀοοίκοη ἴο υ8 ἔγοτα 186 
ἨΙϑίοΓΥ οὗ ΟΌΓΡ ἔνγο [γ]οηά8. ΤἈσουρῃ Πάν 4 8 σ'ο- 
Του ὙἹΟΟΓΥ, «Φοπαίμδη, στὸ μδὰ Ὀοίοτο Ὀοδθη 
ΒΊΣΒΙΥ ῥργαῖϑοα ὈΥ 186 ποτα 88 ἃ ΘΟὨΘΠΌΘΓΟΣ, ἴς]] 
ὙΠΟΪΥ ᾿πίο 86 βῃδάθ. Ἠζ Ἰοβὲ ᾿πσουμὰ Ἀάδνιὰ 
ούθῃ δι ΒΟΡΘ οὗ ἐμ οσοσῃ Ὑαοὶ μο Ἰοοϊτοα ψὑ 1} 
ῥουία] ἐγθ ἅροι {86 ἀθθὰβ οἵ ᾿)αν! ἃ δῃὰ ΗΪ8 στοντ- 
ἴῃς ἴδιηο.--- [Ἴτὰθ Ἰονα ἀο  ρἈ.8 ἴῃ σϑοοϊντηρ δηὰᾶ 
ΕὟΡΕ τοροείοα δὰ είσοηρ, ΔΒΒΌΣΘΠΟΘΒ. ΤΊῊι 18 
ΤΟΙ Αἰβογοηὶ ἔσομλ ἐμ6 σοηογοα δβούσϑηοθ ΒΙῸΣ 
ἀϊδίσυσξ ἀοπηδηα8.---ΤῈ.]--- ον. 23, ΒΚ. Εσημῦ: 
Ὕηδὲ μα8 θθθῃ ὁποθ Ὀγουλῖβοα δπὰ 18 μοὶ ὁορροβοᾶ 
ἴο ἀοὐ τηυβὲ 6 Βο]ὰ ἤδαι.---ΘΟΉΣ ΕΒ: Α ἈΠ Πὲ0] 
[τε ἴθ 8 ρὃ οὗ αοα, δηὰ αοἀ ρῖνεοβ βυς ἃ δ] 6585- 
ἱπν ἰο Ηἶπι ἐμπαΐ ἔδασβ ἢ. Τῆο αοὐά-ἴρασίηρς Ὲ- 
Υἱ τοοοϊνοα ἔγομῃ (9 1,ογὰ δυσἢ 8 ὨΟΡ]6 Ὀ]οββίηρ 
οὗ ἐγ ἀ8}10 88 16 7 Οἵ σβ ουοσ βθη]ογϑά. 

γος. ὅθρηη. ΒΟΗΜΕΝ: ἦνο ἰακθ ἊΡ 80 δι] Υ 
᾿ 210 ,. ἃπα γοῖ ΠΟΥ 68 ΓῺ} 8 (6 ρμονγοσ οὗ 
ΔηΡΟΣΪ Ἠὸν ὈΠΠπαὰ ἄοοβ ΔΏΘΟΓ Τ8ΚΘ 8 Ἰη8η---ΠΟΥ 
ἱξ σαττῖο5 ἴα οὐἱ οὗ ἜΜ Σ ΒΟ ἰδῇ μα ἀοο58 ποὶ 
ὀτθῃ Κηον ταὶ Π6 18 ἀοϊηρ; ΠΟΥ͂ 1ΐ πηαϊζοβ ἃ τλδῃ 
Ἰκ6 ὁ θοδβέ, βο ὑπαὶ δ οϑαβοβ ἰο 6 Ηἰπηβοὶῦ, δηάᾶ 
116 πον ἐπ 6 ΟΡ οὗ ἀδυΐηοβ8.-Ὑ ογβ. 856-40. 
ΚΤΑΒΚΕ [ἔγοτα 11,]}: [Ιὴ γαΐῃ δτὸ ἴῇοβθ ῥσο- 
ἰορεΐοῃβ οἱ συν στ ῖο ἢ ΓΘ ἠοῦ δησνγογοα τ} δο- 
ἴου (1 Φοδῃ 11}. 18).-τιῦτον. 82. ΒΕΒῚ,. ΒΙΒΙ ΒΕ: αὶ 
ἔποπα ἴῃ στο οσδηποῖ Ῥοββὶ ΡΥ ἰοὺ Ηἱτηβοὶ ἢ Ὀ6 
τοογοα ὈΥ͂ 501-αἀνβηίασθ. 6 [6 ἢ88 ὁποθ ἰοὺ 
ΒΟ ἔβοοκῖηρ 80, ἴῺ ΟΥΘΓΣ ἰο σίνο ἰπη661 ἴο οὐ 
δε ποι ϊην ἀϊδίατθβ ἶτὰ οὐ 411 ἐμιαΐ ταδγ Ὀ6 βαίά 
οὐ ἄοῃο ἁρβιηβῖ μΐπι. Ηο γὲ]}] Κπονβ ἐπ δββθῆ- 
[Α] ἀθερ στουπὰ οὗ υπῖῖγ, ἘΠ] Οἢ 18 ἴῃ Οοα δ] οῃθ. 
-- [Ὁ πῆι ἑανογοὰ βου]9 ἄγαν αἴ σ 1ΐ αἶβὸ 8 
Ἱκὸ οοπαϊίλοη δὰ 11 βοστοῦσ. ὅ3'.ο ἰοῃρ; 85. Πανὶ ά 
ἦβ (Ὦγ στοά, ἰἢοὰ ταῦθ α͵βὸ παν ραγί ἴῃ ἢἷ8 
ΟἸΌΒΑ.---[Ὑγ. 84. βοοτε: Π606. χτοδὶ Ῥσοόνοοδ- 
Ὧοπβ {Π6 το κοαὶ οδηηοῖ δ᾽ ταΥ8 ΓΟ γα ἢ ΤΌΤ 8δῃ- 
ἔπ) θυ πῃ θη Σπ ομη ο008 δΓῸ [6], 11 ἰ8 ΟἿΣ π|:8- 
οἵα ἴο τὶ μάσαν ἴῃ δ: 600; δηὰ ἐἰ 15 ζΘΔΘΤΟῸΒ ἴο0 

6 ποθ ψυὶονοα ἴοσ οὖν ἰηβυϊοὰ ἐσοπαὰβ [ἢ 8 ἴο 
ΟὔΓΒΘΙν ΙΑ -- ΤῊ.]--ν ἐσ. 41. 5. ΒΟΉΜΙΡ : [ἢ ταΐθ- 
ἰογίμῃθ 186 ἴονϑ οὗ ἔγιο ἔγίθπὰβ τουδὶ ταο γαῖ ΠῸ 
ἴπόγθδβο (δὴ (811 οὔ, ---ΟΕ ΑΝ ΌΕΞ: Ὑη6 ΡΙουΒ οχ- 
Ῥδσίθποθ βυοἢ τϑαϊζηθθα θὰ (ΠΟΥ δίδῃα ἴῃ [δ Γ 
οὗἨ ἀθδῖ οΥἩ Οὐδ ὺ ἔχ θ, ἴθ οσάθὺ {μα ΤΠΘΥ ΠΠΔΥ 
κπονν, ὙΠ {Π6Υ πάνθ ΟΥ̓ΘΓΟΟΙΩΘ Ιηἱβίοσίμησ, {πὲ 
ΠΥ ἴνανα ἀοπθ Βο ποὶ Ὁγ ἐμεῖς οτῃ δἰγοηρίῃ, ὃὈὺ 
ι᾿αὶ ἢν 1 αὐα υἂ. ες. 42. Β. βσημιῖρ:  Βοα 
ἯΘ ΔΓΟ Βαραγαίθα ἴσοτῃ οὖσ ἀοαγοδὶ ἔτη ᾽πὶ (86 
γον], 1 18 ΟΣ οοπϑοϊαίΐοῃ ἡ τὸ ᾶγὸ ποῖ βοραγαίὰα 
ἴγοια οὐ, Βυὺ ανο Η:πὶ ἴὉΓ ἃ ἐγϊεπὰ (8. ἰχχῇ]. 
20 54.).-  ΒΕΒῚ,. ΒΙΒΙΙΒ: ΤΠ6 υπίομβ ἰμαὶ 8ΓῸ 
τη8616 ἰη ἀοαἀ δζὸ ἴὉΓ ἰμαὲ γσοᾶβοῃ {Π6 βιγοηροβδῖ οὗ 
411. Νοίδιης υχηδῃ ἔοστῃβ ἐμοῖς θοηᾶὰ. Ῥ͵θβοῦοθ 
ἀοοβ ποῖ ᾿ἱπόγθαθθ ἐπ 6 πὶ, πι8ῖ 88 11{{16 88 ΔΌΘΘ ΠΟ α1- 
ταὶ ηἶβμο8 ἔμβοπι, Τβοησο οοπλοθ 1ϊ {πὲ δυο ροΓ- 
ΒΟΏΒ Βοραγαδαίϑ υἱ]ουΐ ραΐη 1{ αοά 8ὸ ψ1118. ΤΟΥ͂ 
ἀοβῖτα ΟὨ]Υ οΠ6 {ΠπΠπρ, παι γ, (0 πηδὶ πδὶΠ ΡΘδ0Θ 
δυο δυιϊα (η6 ρτγοδίοεϊ βηϊδμοπίβεηα, βίο (ἢ18 

ἦβ ἃ δτα δίῃ πὶ ομα δ88 ποῖ τὶ ΓΑ ΝῺ 
ἀέρα ΒΌτἰβδίοη ἴο {π6 ψὙὶ}} οὗ ἀοά. 
. ὈΙΒΒΕΙΠΟΕῚ ἴο οἤ8Ρ. ΧΧ.: ἀεάιρτνς ἡ ϑμώιοι 

ἐλε δεγυαηίβ οὐ ασοα. ΤἸὮτοο φηρδίϊοηβ: 1) ΥΥ̓ Βοσθῖῃ 
β ἐγ ομἀβῃἷρ διηοης ἰῃ6 βογνυδηίθ οὗ αοα στουηαοα 
---ἼἰΞ 1ἴΒ ἃ οονεηδηὶ ἴῃ 1πΠ6 1οτὰ. 2) Ὑ μδὶ ρϑγι]β 
(Πγοδίθη ουϑῃ ἔγιοηἀθῃρ διηοηρ {Π6 ΒοΥυδη8 οὗ 
(οἀἣ--Τῆ αὶ οὔ ἔγίοηα, ονδεϊοοκίης δηοί ΠΟΥ Β 
βἷῃ, ΤΠΔΥ͂ ἀο ἴοσ ἷβ ββακο ψδί 18 ποῖ τὶρῃϊ ἴῃ 189 
εἰρὰι οἶαοά. 8) Υ αὶ Ὀ]οβαϊηρ γοϑίβ προη ἔγϊοηά- 
ΕὮῚΡ διηοὴρ [86 βεγυβηί οὗ (οα---Ἴῦ ἰθδοῖοβ ὑη- 
δηνγίηρ ον τ ἰποτὰ ἰδ δὶ Τα οῖσῦ, δηὰ (81 {}] 
τοουγηΐης 8:4 Του οδγῖηρ τὰ [ἢ ἔποπὶ ἐμαὶ του ΓΗ. 

ΕΙ ΥΥῇ. Καυμμάσηξε (1 δηι. χχ. 10, 17): 
ϑαποίβεα [ϊοπαλιρ: Τλδ Ἰονο οἵ Φοηδίμαῃ [ὉΣ 
Ἰ)αν α 'β ῥυΐ ἴο 8 βούδσθ ἰοϑὶ ὈῪ ἃ (ἢ γϑο- [014 ἀϊεοο- 
γΟΓΥ Ὑηϊο ἢθ ΙΏΔΚΚΕΒ: Πα ρεῖίβ 8 5] ΠΠ086 οὗ {Π6 
τοῦΐ ἀἰϑροδίδίοπ, ΠΠοτΙβμθὰ Ὁ ἷβ ΤΟΥ] δι μ6γ ἰο- 
ὝΔΙΩΒ ἢ᾽8 ἐτϊοπά, (6 Βογοῖς γου!ἢ---οὔ ὑπ6 ἰρἢ 
ἀρριΐπῳ νοι οὰ ἀφρῖρτιβ ἴον Ηἷβ Βεϊονϑὰ ἐγτϊεπὰ 
--δὐά οἵ ἴ6 ἀαπφεῦ ΜΠ ΐοῃ Πτγοδίθηβ Εἰτηβοὶ 
ἰγουρῇ Βἷβ οομποθοίίοη ἩΠῈ Παν]ά. 
{{π 8 (εηά). Α ρμοοᾶ διῃογαὶ ἰαχί ἰπ 6886 οὗ 

βυάάοῃ ἀρδίῃ, Θβρθο } } ῦ ὙΠ] 6 ἤγοσῃ δοςϊ θηί. 
ογα. 14, 1. ἴηι χώπδε ρίδα ῥον ξἰπάπιεββ. 1) 

Κίπαποδα ποῖ δία παὶηρ Βεραγαίοῃ δὰ οαϊπχατγα 
δηϊδβοπΐβτη. 2) Κι Πἀη688 Ποῖ ΤΩΘΓΕΙΥ οἢ ρτουπαϑ 
οὗ Ῥοσβοῃδὶ τορασγά, Ὀυΐ “ Κιπάποηβ οἵ Φεῦονδ)." 
8) ἐπι πήπιες Ὡοΐ ΟὨΪΥ͂ ἰο ἰπλβοὶΐ, θυ δἷβο ἴο κὶβ 
Ῥοδίοσὶιγ. 
ες. 41. φιδη τπϑερῖπσ. 1) ατοδῖ ὀσοββίοῃ 

ἴον ἰ μεγθ. α᾽ἡ Ῥοσγβοῆδὶ βεραγαίζοῃη. δ) Μδά ἰῃ- 
ἠυκίῖοο οὗ [πεῖν ζαξδεν (οοταρ. χχίν. 16). 6) Ῥγοθ- 
Ῥοοῖ οὗ δ Ὀἱϊίον Ἄοοπῆϊοι. 2) Νοὶ υῃθθοοιηϊης 
γι ἤδη οἱ Βυ!οϊοηΐ οοοβαίοη. (ΟὈσηρβδί]6 α) ΤΥ ἢ 
ΤΑΔΉΪΥ οουταρο δηὰ βρὶτὶῖ, Ῥδνϊὰ δηὰ Ψομαί δ 
ὝΟΓΟ ΟΟΣΙΔΙΏΪΥ Ὀγασο. ὁ) 10} ρτοδὶ β6] οοηίγοὶ 
(χυϊ!. 29. χυἱἱἱ. 14; χχ. 82). ὁ) ὙἼᾺ ᾿ἰνίησ 
συδὶ ἰπ Ῥγονϊάθμορ (ν. 42).- -ΤῈ.] 



ὧν ΤῊΒΞ ΕἸΒΕΒΤ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΑΜΌΕΙ, 

ΤΙΙ. Τραυϊῶ 8 ισλι ἐο Νοῦ ἰο ἰδὲ Αἱρλνρτίοις Αλίπιοϊοολ αννὰ ἰο Οαἰλ ἰο εἴπ Αολιεῖ, 

παρ. ΧΧΙ. 1-1δ (2-16). 
1 ἘΤῊΕΞΝ οδο Πανυ!ἃ [Απὰά Ὁ. σβπη|6] ἰο Νοὺ ἴο Αἱ 6] οὗ; {86 ῥτίοδί, Απᾷ Αδΐ- 

τ 6] 6οἢ τῶϑ δίγαι ἃ δ (896 τπηροηρ οἵ Τ)»νιὰ [ΔΕ ΘΙ ποηΐ ἔτ σίθηρβα ἴο πηϑοὲ 
αν α 7" δῃά βαϊὰ υπΐο δἰ, ΤΥ ΒΥ δι μοι δ᾽οῆθ δᾶ πο τβϑδηὴ σψῖῖὰ ἐμΒοο Απὰά ἢ) Α- 

2 νἱὰ βαϊα απο ΑὨἰπιο]θοὰ {πὸ ργιεβί, ΤῊΘ Εἰπρ Βδιἢ δομητηδη θα τη6 8. δυδίηοθδ δπὰ 
διαί ϑαϊὰ υηΐο πιο, 1.ϑ᾽ 0 δὴ ΚΗΟῪ ΒΩΥ ὑδὴπρ Οὗ [Π6 Ὀυδίηο58᾽ τ Πογοδθουΐ 1 βοηὰ 
{866 δπὰ πθδύ [Ὑ 8168} 1 ανθ σοτατηδηαθα {μ66; δηά 1 ἢανο δρροϊποα᾽ πιῷ βοσυϑδηίβ 

8 [ἴ[80 γουῃς πιθ}} ἴο βυοῖ δπά βυολα ἃ ρίδοο.ι Νον, ἐβογοίοσθ, τ μδὺ ἷβ πάοσ (Ὁ 
4 βαὰΐ Εἶνθ πὶ ἔνα ἰραυεδ οΓ Ὀτεδα ἴῃ τἷη6 πδηά, οὐ ψμδί ἵβογο ἰβ ρσοβδοηί, Απά 

[6 ῥυϑδῦ δηϑνογοᾶ ᾿ανία δηα βαϊὰ, ΤΏΘΓΘ 8 ΠῸ ΘΟ ΠΟ ὈΓΟΘΔα ὉΠ4ΘΓ πλΐπο Βαπά, 
θυΐ ἔδ6γὸ 18 ῃ4]] οσσοαᾶ [80}}] Ὀγοϑά ; 1 (6 γουηρ τηθη ἢανὸ Κορὲ {οι βο  γ68 δἱ 1ϑϑϑιῦ 

δ ἤἴοπι σοι. Αμαὰ ᾿ανια δηβνεγοα (6 ῥγίοθὶ δπά βϑαϊὰ υππίο εἷσαν, ΟΥ̓ δ ὑγυ δ πο- 
ΤΏΘη ἢϑνα Ὀοθη Κορί ἔγοτα ὑ8 ἀροιυΐ {8.680 {δ γ66 ἀ8γ8 βἴηοθ { οδῆηθ οὔϊ, δηὰ (ἢΠ6 γοϑ- 
8618 οὗ [86 γουῃρ; πι6ῃ} ΔΓΘ ΒΟΪΥ, δηὰ ἐλδ δγϑαά 'ἴβ ἵπ ἃ ΤΊΒΏΠΘΡ Ομ πο, γοϑ, ὑπουρὰ 

6 10 γεγο βδηοιϊβοα {818 ἀΔΥ ἴῃ [ἢ 6 νθ886]. 8.0 [Ἀ1πᾶ] {86 ργίοαὶ σανθ πὶ Βδ]]οτοά 
[80]γ] δγεαά, ἴον ἵβοσθ 8 π0ὸ Ὀγθϑα {86 γθ Ὀυΐ [η6 βῃον- γοδά, [ῃδὐ ττᾶβ {8 θη ἔγοπι 
Ὀοΐοσο [86 Τιοτὰ [Φ6ΒοΥ881, ἴο ραὺῦ μού Ὀγοδᾶ ἴῃ [9 ἀΔΥ ψ ἤθη 16 88 ἐδ θη ΔΥΑΥ. 

1 Νον [4.4] δ οοτίαϊῃ πηδ οὗἁ [ὴ6 βογνϑηίβ οὗ 538] τψαϑ ἴῃθτθ ἐμαὶ ἀδὺ ἀοίαϊποά ὃ6- 
ἴοτο (89 Τωογὰ [Φ6ΠοΥδ}}]}, δηα 18 ἤδῆθ 88 Τὸοος δὴ [116] Εδοπιῖίθ, {π6 οἰϊοῖοεὶ 

8 οὔτδο Βογαβιμθηῦ (μδὺ Ὀοϊοηροᾶ ἴο ὅδα] [οὗ ὅ84.}}].. Απὰ Ῥανία 8814 ἰο ΑὨἰπιοίθοΣ, 
Απᾶ ἰδ {μ6γθ πού ΒΟΥΘ ὉΠῸΘΣ [ΠΥ Βαμα ΒρΘΌΓ οὐ βιυογαῦ [Ὁγ 1 αν πο μ Ὺ Ὀτουρὰὶ 

ΤΈΧΤΌΑΛΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑῚΙ, 

1 [γδὸν.1. ΜΡ. ΒΌΡΡΟΒΟΒ ἃ τοῦ οὗ “ροίῃς " Ὀσίοτο ἰΐ.---ΤῈ.] 

8 ΓΥ͂ΟΣ. 2. ΠυἱΘΓΑΤΙΥ “ἰπ σοδρϑοῖ ἴἰο ἰὴ Ὀ.21Π085."--ΤῈ.] 

8 [Κογ. 2. )}») Ῥοεὶ οἵ »» “0 Κπονν “α΄ Ἰδα ρὨί, ἰπαίγαοίοα." βοοῖηθ ἑαῖζο ἐξ 88 ΘΥΤῸΓ [Ὁ Γ ἌΝΥΠ (Βαχίοτί.) 

ποὲ 80 το}. δΒορί. διαμεμαρτύρημαι -α ΠΝ), Ῥοθὶ οἵ Ὁ» ἩΙΘἢ 18 8 ὈοίίοΓ σοδάϊηρ. ΤΏ Κ5κγχ. βαρροτγὶβ ἔδο Ηϑὃ, 

ἰοχὶ--οἴμον γουυΐϊοῦβ Ὠοΐ ἀσοίβῖνθ.--- ΤῊ. 
4 [ΨΚ σ,. 2. ἩϑΌ, “Ῥεϊοπὶ αἰπιοηΐ." ΤῊΝ 15. ἐγδῃβ) θα ὉΥ ϑυτ. δπὰ σῇ], “" ποογοῖ δὰ Ὠἀθ." δορὶ. (7 αι.) ἢ285 

ἃ ἀιρίοῖ; [Ὁ ὑγδηϑαῦθϑ ἢν θεοῦ πίστις, “(ΑἸῈ ΟΥ̓ αοα,᾽" ἀπὰ ἐγαιδίογβ Ὁν “Ρλεϊαπὶ φηατηοπὶ. Οπ ἐπ ἀογί ναι 
οἴ ἴπ6 ΗΘΌ. Ψψογάβ 8660 ὅ.β.  οχ. 8ιυ. ἘΠ γϑὶ βυσχϑβϑίβ ὑπϑὺ ρείοπὶ τὴν Ὧ6 ἔγοζη ραϊπιοπὶ, ρα ἰὰ πὸ Απποί. ἰο 5, 
Υἱ Σ. 18 Ἰη [Π9 δά. »γίποερϑβ οἵ Οοάοχ ΟἩΐβ. ὑλ9 Ἰαιίεον ἰ8 Β6]ὰ ἴο ὑ6 ἴδ6 ογρίηδι ἴοσηὶ, δμὰ ἰδ ἀθγίνϑαὰ ἔσγοτα ἰμ9 Εξυρώδῃ 

Ατοτηοῃ (ἢ ῬτΤΟὴΗ͂χ Ὁ ΔΕ Ρῦ. τί ΐο]θ -ὦ ρα. ἱ. ἀγαῬΙΟῊ « ραϊπιοπεῦ, ἈΠ Οἢ 8 ΒΟ] Τ᾽ ἱτηρτοθαῦϊα. Βαυκίοχί (αἴος 
ἘΟΊ ΠΟ ἢ) Βα 8 ἴπδί ὑπ νγογὰβ ὮΘΓΘ αἰοσ “ ρ΄δοθ" ἰμα!σϑὺθ ἃ ὑθύβοῃ : “ἴο [9 Ρ]δο9 οὗ διι ἢ ἃ ὁπ 6."--Ἴ πὰ.) 

δ ΓΨΟΓ. 4. ΟΥ: κ᾿ αῦθ ΟἿΪΥῪ κορὺ ὑποιββοϑῖνϑβ."- -τα. 
4 [Ψοσ. δ. Μοστθ δχδοῦν “ (047) Ὀαύ πτοϊηθῃ."-- Τὰ.] : 
ΤΊΓΥΟν. δ. Οα ἐπα βοηΐθῃσθ 560 ΕΣ] πη 5 Εἰσροοίζίοπ δ ἃ ἃ ἴοὴς 1ἰϑὲ οΥ̓ ΓΑ δ] αἰ ίουσ ἴῃ Ῥοοἱθ᾽ 5 Το 

τίη οἷραὶ γθηἀϑγίημα ΓΘ 845 (ΟἸ] ον: 1) “Απὰ ποιῇ ἰΐ [8 4 Ργοίρῃθ (ἰ. δ. πλ1 Π Α ΣΝ} ταν, νοὺ ἐξ ἰΒ βαποι ἢοα ἐο- Ἂν 
Ὁ {Ππ|6 ν6886] " (ἐ. 6., Παν!α οσ Αἰ τ ΘΙ ἢ οὐ ἐμ γου ἢρ᾽ τη η᾽ 8 Ὀοάγν). Εἰ πνα]ὰ : “ Ποὺν τη ΠΟ ἢ τήογο μὴ] ἐλον (δ γοσηᾷ 
τῇθη, ΟΠμδηρίηρ ἴΠ6 ΝΌΠΊΌ. οὗ [Π6 γϑγὉ) ὍΘ ΠΟΙΥ͂ ἴπ ἐδ γδ8561"" (ἰ. α., (πον Ὀοά 168), αἴπσθ, ὨδΙ ΘΙν, πον ἡ γθ οἰ θδῇ 
αὖ βἰδγίίηρ. Πον, ΠΟ ἢ ΠΊΟΓΘ ΠΟΥ {π6 ἰΠἰγὰ ἀν} 2) “ ΤΟΌΡΗ ἰδ 15 8 ῬΓΟΪΆΠ6 (έ. 6.. ΘΘΓΘΤ ΟΠ ΑΙ ἤϊομην τοσδάθτθ 
(ἴο ἴδΚκ 1ὴ6 δ'ιον-Ὀγοηή), νοῦ [Ὁ θα καποιίῆϑα ὃν {Π6 γϑηβοὶ (Πανὶ ἃ οσ Αἰ πιο] θα ἢ) τὸ ΤΠ δηΐαΒ απὰ Ετγάϊηδπη. 8) 
“Ἰ{1η18 18 ΟἿΓ ὙΑΔΥ͂ ψ] ἢ ργοίδηϑ ὉΠῚΠ ΚΒ ({. α., χὰ παᾶνϑ ηοῦ ἀοῆϊθα οὐγβοῖνϑα οι {πο γοβδά), πο Πλοἢ τηῦτο Μ|}} ἐἢ 9 
Ὁτγοδα ποὺ μίνϑη [8 ὍὉ6 Καρὺ Ποΐν ἰῇ ΟἿΓ ὑ Ά 861." ἘΠΙΠΡΡΕΘΩῚ; 4) “Αηὰ ποπρῇ ὑπ |8 ἰβ. ἢ 6 ΤΏ ΔΏΏΘΤ οὗ ΟΠ ΟΠ 
Ὁγχοδὰ (ἐ. 4, ἴο Εἰ 10 ἴο 18), γοῖ ΒΏΤοΙν ἰο- αν [58 Ὀγοβά ἴῃ (ἢ γ6886] (ἐ. δ.. [8 ἔγοβἢ βῃον -Ὀσγθδα) ἰδ. ποὶν" (8. 
ΟὈπιπι.). δ) “Ἰί ((Π8 κῃον- ΓΘ 84) 15. ἰῇ ἃ ΤΏΒΠΏΘΓ ΡΓΟΐδΏΘ, ΟΥ̓ΘῚ ἱποῦμῃ ἰιὶ ψγο ἰο- αν δδῃοι θα " (δέν, ξ: 
Α. Ν.).--ΤΉΘτο ἰδ Ὧο σοοῦ ᾳΤομηὰ [ὉΓ ΟΠΔΗΚΩΚ 1η9 ἰοχί, δηα ὑπ 6 ̓ψογχὰ "ἴνγ6885618᾽" σαῃηηοΐ Ὀ6 ἰδ Κϑὴ (δοσοταίηκ ἰο ύ. 
ΤΟ ἀ8ι.6) ἴῃ (η9 Ν. Τ Βθηϑο (ὦ ον. ἰν. 7. 10 [8 ἃ πυτγίοα, οχοϊθα βϑηίθησο, αἰτεῖ αἱξογῖν οὈβοῦγο. Τὴ βδοοορὰ 
ΤΘρἀογίηρ ΔΌογο αίνϑι (Πα οὗἩ ΤΗΘηίυ8, δηορίοα ΟΥ̓ ΕΤαΠ)ΔΠῺ) ΒΘΟΙΩΒ ἴΠ9 ἰε88ὲ ὀρθῇ ἴο οὐ͵θβοιίοη.--Τ.) 

δ (ΨΝονΥ, ἴ. Βορί.: “πὸ Βυτίαπ᾽᾽" (Ἢ ἴοσ Ἵ)».--Τὰ.} 

φΦονο 
.»ο5-».ευ 

ἐπο ἀοϑἰχηδίίου οὐἨ Ὅοοσκ ἰῃ χχίϊ. θ.-.-ΤᾺ.] 

ἸΓΥ͂Θσ. 8. "“", ̓ ἝἙ 5. ΒΟΙΤΙΘΎ ΝΑΙ δίγαημθ βορί, ἴδε εἰ ἔστιν «-ἰ μι ΓΝ (ΟὟ 611}. ΟΠ] ἃ. “1 Πότ ἰϑ ἤθγο ["’ Βυτ. 

“15 [676 ποὺ (Ὁ) Ὅ ψαϊΕ. εἰ λαδέε λίο. Αὁ862. ΒΌΡΡΟΒΘΘ ἐμαὶ ἰῃ9 Ιοἰθσσος. ΤΊ 888 ζδιθ οὔ, ὁ ΠΛΑΥ͂ ῬΘΓΉΔΡ6 

΄ΔΚοὸ Νὰ 88 ἸηΟΣΤΟΙ͂. ὦ ̓ἸΝ.--Τὰ] ᾿ 



ΟἸΧΑΡ. ΧΧΙῚ, 1-10, 2:1 

ΤΩΥ͂ ΒΠΟΡΓ ΠΟΙ [ΟΥ͂ ΤΡΒΡΟῺΒ ΪΓΒ πη6, Ὀδοδαβο {110 Κίηρ᾽Β Ὀυδίποββ σοχυϊγοα Βαβέα. 
9 Απὰ δ9 ργίοϑδί εδ!:ἃ, ΤῊΘ δινοτγά οὐ Ου]Ἕδίῃ [9 ῬΒ1)Π]βεϊπὸ σοι ἴμοῦ δβἰονγοβὲ ἴῃ (86 

ψ Δ ]]οΥ οὗἩ Εἰδι, Ὀ6 ΒΟ] ἃ 1ὑ 18 ἤθγα [ὑπι. ὮΘΥΘ] Ἡσαρρεα ἴῃ ἃ οἷοί [[86 βδυτηθη ] Ρὲε- 
πὰ 186 δρβοά; 1 του ψ110 ἰδ ,κο ἰμδί, ἔα κθ 1ἴ, ὯΣ [Β6ΓῸ 18 Ὸ οἶοσ βανο [μὲ 67. 
Απά Ὠανία βαϊὰ, ΤΏΘΓΘ '8 ΠΟΏΘ {Π|κ6 τι; ρἶνο 10 πιθ.}} 

10 Απὰ Ὀαενὶά δύοβο δὰ θα {μδὺ ἀΑΥ͂ ἴῸγ ἴδδαν οἵ" βίδυϊ, αῃὰ ποηΐ ἰο Αςμἰβἢ [Ὧ6 
11 Κίηρ οἵ δίῃ. Απά 1[δὸ βογνδηίβ οὗ Δ  ἰϑἢ βαϊα ἀηΐο Ὠΐμ), [5 ποῖ (ἷ8 αν! ἐἢ9 

κἴησ οὗὨ {π6 ἸΔπα 7 ἀϊα {Β6Υ̓ ποῦ βἴῃρ' ὁη6 ἴο δυοίδεν οὗ Ὠΐτη ἴῃ ἄδποοε, βαγίηρ, Κ80] 
12 δ βἰδίῃ μἷβ ᾿μουβϑβ πὰ Ῥανὶα ἷβ ἰθη ᾿μουθαη 83) Απὰ αν! Ἰδἰα Ὁρ [8686 
18 πογὰβ ἴῃ ἷ8 οδτί, δα ὰ8 ΒΟῦῸ δίγαϊα οἵ Αομἰδαὰ (86 Κίηρ οὗ αι. Απὰ ἢθ 

ομδηροα" οἷ θοπανίουν [υπάἀεγρίδηα!ηρ] Ὀϑίοσο ἴμθτλ [ἴῃ ἐμοῖσ ογε8]} δῃὰ ἔοϊρτιθα 
ΕἾ πλ86} τπιδὰ [δοϊρα 1|κ6 8. τηδάσαδῃ] ἴῃ ἰμοὶν Βδῃᾶβ, δὰ νογαὶ διοά, [Ξοσδ 1647} οἡ 

146 τ΄9 ἀοοτβ οὗ {86 ρμαῖθ, δὰ ἰοῦ μἷβ βριυ 19 1411 ἀοτῃ ἀροι ἷ8 Ὀθαστά. ΤΒθη βαϊά 
Αοδίϑῃ ΓΑπά Αοδίβἢ βα1 4} ἀπίο δἷ8 βουνδηΐϑ, [,0, γ8 860 {8 χῆδῃ ἷβ τηϑιἷ; ὙΠΟΥΘΟτΟ 

15 ἐλεη, [οηι. 186 }} αν γὸ Ὀγουρῃΐ [ἀο γο Ὀσίηρ] δῖπι ἴο τοῦ Ηζδγνο ἱ πϑοὰ οὗ τηδὰ 
θη, {μα΄ γο Ὦδνο Ὀτουρθὺ (815 ἐείΐοισ ὑο Ῥ]ΔΥ͂ [86 τηιϑἀχδὴ 'π ΤΥ ῥγθβθῆοο ἢ 888]} 
[818 [εἰΐοιο οοταθ ᾿η οἰ" ΤΥ Βουδβοῖ 

Ἷ Γ[γδὸσ. 9. Βορέ. αὐ δα “ δηὰ ἢ6 μαγνο 1ξ ἰο Πίπ| "ἃ ποίαταὶ δσοτηρ]οϑύΐοι οὗ ἐδο ἐχαϑιοξίοῃ, Ὀσὲ ἐπ οπκίβδίοῃ οἵ 8 
δὴ 

βεϊ υπαἀοτγπηίοοα βοι ᾿ἐκὸ ἴδ δι ἰδ αἰδὸ πείυΓα].--ἰ ει. 

Δ ΓΨγ. 10. ΣΟ τδαν : “ ἴγογα [Π6 ἴδοσ οὗ" --ΤᾺ.] 

12 [γέ τ. 13. ΟἹ 1.689 ποτὰϑ 866 Ἑγάτωδῃῃ. ΕῸγ ἔμο ἄσϑέ ὍΤ911}. ὑσοροβοα ἰο τοδὰ 712.7..-- Τὰ. ] ΡΝ. 
Ἡ [Κ6:. 1δ. 1λξο ΘΙ ν : “ ἀηΐο."--ΤᾺ.] 

ἘΧΕΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝ ΟΕΒΙΤΙΟΑῚΙ, 

Έσβ. 2-10 [Εηρ. Α. . 1-9]. Δοαυϊᾷ ἢξεα ἰο 
νοῦ ἰο ἰδλε ἀἰσὶ-γτίοὶ Αλἱπιοϊεοῖ, 

γος. 2 (1). Ασοογάϊπρ ἴο 1 ἕατα, χχὶίϊ. 11, 19, 
32; 2 βδιη. χχὶ. 10; ἰβρα. χ. 92. Νοῖὶι. χὶ, 82, 
[6 πδτηο οὗ {1118 τοίιρο οὗ Πᾶνα ἴα ΝῸὸΡ. (ΤΊ 
Ἡοῦ. ἴογπλ Βοσγοὸ βῃά χχὶϊ. 9 15 0 Γ Ἰοοδὶ (ἢ 
εἰοτί γόνα) αἴϊον 8 σοῦ οὗ οοταΐηρ, 68. κὶ 90, 2.) 
Αροοσάϊηρ ἴο χχῖϊ. 19 ΝοΡ νὰβ δἱ (815 ἄτηθ ἃ 
ῬτΙοδογ οἷν. ΠΠοῖΘ αὖ {Π||8 πὴ ψγ88 (6 ἰλ)} 6 - 
πλοία, ψὨΙΟῃ, 886 7 ὑπάορ θεν ἃ δηα Βοϊοπιοῃ 
βηά ᾽ν ἰπ αἸθθοη, γγὰβ ρσγοθα Υ σαγγὶοα {Π}1Π0ΓὉ 
ἴῃ ΘΟΠΒΟ]υΘΏΟΘ οὗ ἴ[μ6 ἀοβίτυοίίοη οὗὨ ΝῸΡ Ὀγ δια] 
(εἶι. χχ!.). Τμ ρμοκϊίῖοη οὗ ΝΟ 158 ὯῸ ἸΟΏΡΟΓ 
ἀοιοσταϊ Δ 016: --ΟὨ] Ὁ ἔγομι [βα. χ. 23 .-38 τὸ ΚΟ 
{αὶ 10 859 ΠΘΆΓ “ ΘΥΏΒΔΙ]ΙοΓα οὐ 109 τοι ποτ πγαγά 
δοΐπθο Απαίβοίῃ (Απαΐδ) δηᾶ 7 6συβαϊθι ἴῃ (Π6 
{π|δ6 οὗ Βοηϊαπιὶη (ΝΟ. χὶ. 32), Αοςοογάϊηρς ἴο 
εγοταθ (δ τὰ ἰ. 6.), ἴὰ ὙδοθΘ {ἰπ|6 ὨΟΙ ἰηρ 
τοδὶ ποά οὗ (6 γ͵δοθ, “9 6γυβαϊ οι ΜΝὰΘ Υἱβ1}]0 
ἔτοια ᾿ἃ, ὙΠΟ ΟΣ 1 βίοοά οἱ (16 εἰΐθ οὗἉ (116 Ῥγϑθ- 
βοηΐ υἱ ΕἸ Ιδανθῃ, Ὀοΐτοοη Απδίδ δπά 46- 
ΤΆ] 6), δρουΐ ἔἴνγο δηὰ 8 μα χη θβ ἔσομαι {ἢ 6 
Ἰαϊίου, δηὰ δ ἴΔγ βουϊ-οδδί οὗ Οἱ θοδὴ οἵ ὅσαι] 
(ΤΌ 611 6] ἘᾺ]), ποῖοι ΤΌΌΪοΣ ( . ὕοπ “ογι. 
ΤΠ, 719 ρα.) ἀοϑοσῖθοβ, δα Κὶοροτὶ (Μαρ ἰο ἘοΡ.᾽8 
ἰοδδαγοδοδ) δὰ Ἐδυπιοῦ (Ραϊᾷϑι. Ὁ. 215, 4 οἀ.) 
[δὰ ατονθ] βρροβθ, σδπηοῦ Ὀθ δοοϊἀοὰ 16 
οδἠοσίίοι 16 ἴπαὶ «Θγυβα!οπὶ 18 ποὶ σἱβὶ 016. ἔγοπι 
1818 Η]δοο. "Ἐ--βοο ΗδονΖ. Π.-Ε. δπὰ ὙΊΏΟΥ 8. υ.-- 
ΤΗΐϊος αν Ὀοϊοοὶς Ηἰπηβοῖ δ, 86 106 ποδχονὶ 
ῬΪδοο οἵ δένα ἥγοια ΟἹ θοδη, ἤογο ἢθ χηΐϊρὶιῦ [ῸΣ 
1ῃ6 Ῥτοδοηΐ ἢπηαά βμ νοῦ δηα οοποθδ]τηθηΐὶ στὰ 
16 Ῥχίοαίβι Ετοῖὰὶ χχὶὶ. 10-14 [156] 10 δρρϑδ 
ἐμοῦ ρἢ ἐξ ἰ5 ἢοΐ τηρηἰϊοηρα ἤθτγο, (μδὲ ἢθ ηρμοὰ 
ἴῃ {8186 ΠΟΙ ρίδοορ ἴο ἰῃηαιίτε ΘΟ ΒΒ πὶ}} οοποθγη- 

ἴον (Παπά ὑοοκ ΕΠ. ΞΜ], δὰ. οἵ 1868) ἰἀοη εἰ θ6 5 ΝΟῸ τὶν 8 
ΘΟΩΊΟΑΙ [6}}] ορροπίϊο Βῃδίαι, γῆϑγθ δἃγθ γοηδίηβ οἵ ἃ 
δ1΄13}}, Ὁ ΔΡΡΕΓΡΏΨΝ δηοίϊθην ἰοτση, πίτῃ οἰθίθσῃ δηὰ ἃ 
ἴοντοΣ, τθησο Μουηὺ Ζίοι ἰ5 γἱ5|019.-- ΤᾺ. 

«. [ἔς Ἠδοϊκοίς ἐπ ΒΓ ἢ 5 Βίδ.  ίοί., Ατε. “ Νοἢ." Ῥοτ- 

ἸΏΝ 815 ἔστ πο τὰν. ΠῸ πίβμοᾶ Βορὶ 68 ἴο Ῥτὸ- 
νἱθ Εὐτηβο}  ψ 1 ἀρπα δηά (οοἀ ἕον 8 οοῃιἰηποά 
Πρ. ΗΠ 8᾽ ΒίδΥ {Π| τὸ 88 Ἰπογοίοσο ἰηϊοηἀρα ἰο 
06 ὑξῃρΟΓΆΣΥ͂, 88. Ϊ8 ὙοΪθ οοῃάπιοί βῃονβ. 8 
τ ΔΒΒΌΙΩΘ (μα΄ 6 βίοοά ἱπ ἱπιϊπηαῖθ σο δι 00} 
ὙΠ 106 ῥυὶοθία ἱποσο, ἀπ θαρθοῖ! ν τῖτἢ {ποὶτν 
ἢοδά, ἔγοιι τοδὶ ἱμογοίοσο μ6 Ἔχρθϑοίθα ποΐ Ομ ΪΥ 
1ῃ9 δηπουποοριηθηΐ οὗ ἰῃ6 αἰνίπα ψ.}}}, θαΐ 8]80 
ΠΟὨΒΟΙΔΙΟΥΥ͂ πὰ βἰγθηρι οηΐηρ' πογάβ.--- Αλ ίπιείοοὶν 
18 [86 βᾶπλθ ρόσβοῦ 1} ΑἸΐδῃ (χὶν. 8), βοὴ οὗ 
Αμλιαῦ (χχὶ!. 9, 20), 16 6] ον ὑσοῖμοσ οἵ [ςΠ8- 
ὑοά, βοῃ οὗ ΡΒ ΪηΘἤ 8, βοὴ οὗ ΕἸΣ, ἐπογοίογ στϑδῖ- 
σταπάβοη οὗ ΕἸ}. ΗΠῚ8 βοὴ γὙχὰβ ἴπ6 Βἱρῃ-ργίθβθι 
ΑὈΙΑΙμαΓΡ (χχχ. 7), τὶ ἢ ποσὰ Βα 18 οοπίουπάαοά 
ἴῃ Ματκ 1ἰ. 206." ΤῊ ἀοβιρσηδίϊοη “ ργὶοσὶ "ἢ 6. 
Ξε σ γί εβί, δ ἱπ χὶν. 8.-- ΕΗς ͵ἰβ ἐγ σπορὰ δἱ 
θανια ἀρρθαγίηρ δίοῃο, τὶς που τοι 116 ΟΥ ἈΓΠΊΒ: 
ἰΒογοίοσθ ἢθ ψϑηΐ ἴο σαθοὺ τη {εαγζιϊν, Βα ρροκϊηρ 
ΒΟ, 80 δΔρΡΡΟΔΣΤδΏΟΟ ἴο 6 8. β'σῃ οἱ ἱπιροπάϊη 
τἸδίοσίαπο Υ 6 τουϑί ργϑβυμο [Παὶ ἢ 6 οὗ 
54} 8 μαϊσοα ἰο Πανὶ, θαΐϊ ποί οὗ (Π6 πγοϑῖ γθοθηὶ 
Οσσυστθησοα,. αν Ἱα χηνβὺ μᾶνο ἔδαγοὰ ἐμαὶ 1 ἢ6 
ἰο]ὰ (9 ἈΙΣΉ-Ῥσοθὲ οὗ {π686, {Π6 Ἰδἰίοσ, [Ὁ ἔδασ 
οὗ Πηρίης ΚΔ} Β σταῖῃ οἡ Πἰπλθοὶ ἔ, πσου]ὰ σοίαϑθ 
μὰ σοίαζο. ἸὙΒογοίογσο ἢὯ6 88 σϑοοῦγθθ ἤθῖθ 

ἴῃ ἰο 8 1ἴ6; 6 ρῥγοίθηἜε ἐμδὶ {πὸ Κίης [88 
σὴ δίῃ 8 βοογοῦ οοζωσηϊββίου, οὗ τ ὩΣΟΝ ὯῸ ΟὯΘ 

18 ἴο ΚΩΟΥ͂, δηἋ ΤΟργοθοη ἴο (86 ἰρῆ-ργίοδι (Π6ἱ 
ἢ ἢδ8 δρροϊηϊοὰ [ιν ΤΆΘΏ ΒΟΠΊΘ ῬΪδοθ δὶ ὙΠΊΟᾺ 
ἴο πιοοῖ ἢ. Μδυγοῦ: ΚΙ ογάοθγρα ΤΥ βουνϑηΐβ 
ἴο 8ὸ ἴο ἃ οογίδίῃ ρίδοβ}." «(7 18 Ῥο. οὗ »Ὑ, 
“ἴο Κπον  ΞΞ-΄  δρροϊηὶ. “Αἱ συοῖ δηὰ βιιοἢ ἃ 
ἀρ οοΡ. Βα ν. 1. ΟἸογίσιβ σουηατκβ (Πα 
Θ ΓΟΔΠΥ ἴοοῖκ βοτλθ {Δ 1 [Ὁ] οσσοσβ ΠῚ τα, 

αὐ Ἰοδβί ἴο {μ6 ῬἢΣ]Π1αἴπο Ὀογάθν, δηὰ ἀυγίπρ δἷ5 
βία ἴῃ ΝῊ Ἀὐνὸ ον 16 πὶ ἴο βοιθ ἢ]806, ὙΠ ΟΓΘ 
86 σψοι]ά πιοοὶ ἤθη), δηὰ Κ αἱ] βυρροθοδθ {πδὺ ἢθ 
Ιοεῖ Ηἷ8 ἴθυν αἰἱθηἀδηΐβ (νοῦ. 8 [2]} Ὥθᾶσ ὈΥ, ἴῃ 

4 [ΟὉ Ῥοϑδϊ Ὁ]6 θχρ᾽ δηδί ον οὔ Πἴς, βοθ Οοσζήτγηβ. οὗ 
ΡΝ δηὰ ΑἸοχαπάδν ἐπ ἴοου, απὰ Ηδοϊτοίν ἰη΄ Νοῖθ ἰο 
Ατὶ, “ Αὐἰδίμαγ᾽" [ἢ Βγλ 8 Δὲδ. ἰοέ., αηα οὐ (ἢ6 βα6ῃθ- 
ΤΑΙ σῃγοηοϊορίοεὶ αἰ σι} 168 806 Οοπιπιβ. οὐ ὦ βδϑυι. τἱ ὶ, 
11] διά 1 Οἤτγου. χΥΣΙ. 16; χχίγν. 8, 6, 81.--Ταὰὦ) 
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ογᾶθν ἰο βρϑαῖὶς ργίναίβϊυ σι 186. Εἰ σΒ- τοδὶ; 
ϊ ἀραϊηϑὶ (18 18 186 ἔμοὶ ἐμαὶ ἰπ 18 ΗΠ! σἢϊ, ΔῇῈΣ 
Ἰυῖβ ἱπιογνίον ψιουῦ 6868 1 Φομδίδδη (οἢ, 
ΧΧ.), 6 γθ 18 Ὧ0 τῃοηίο οὗ ΔΩΥ δίἰἰθηαάδηΐ, ΠΟΡ 
αἰϊογνασβ ἰῃ 15 ἢϊρὶε ἰο ὅκα Ἠδ βθοΐκρ ἴο 
αυϊοῦ ΑἸιλπιο 6. 8 Ρργθμοπβίου ΕΥ̓͂ {86 ἀου ]0 
εἰαϊοιηοηΐ (Πδ0 ἢ18 ΘΟΓΔΠ  βδίοη 18 θοοσγοῖ, δηὰ {πδὶ 
6 [88 δρροϊηϊοὰ [118 ῬοοΟρὶθ 8 ρμίδοθ ἰο βίαγ. 
ΟἸοσί συ τοπλατῖὶς : “ 4}} (Π680 ἰπΐηρβ ἃτθ ἱῃγοθῃ- 
1105, 18 ἴο Ὀ6 δοοορίοϑα οὗ ὀνοσγιῖηρ, ποῖ ΤΔΟΓΟ] 
οὗ ἷθ δου πιἱββίου ἔγοτα [ἢ 6 κίηκ.- {αἱ ἴῃ Μασ 
11. 25, 26, ἴ{ 18 δββογίβα ἰῃδὲ {6 θ ΓΘ σθῃ ΜΠ} 
Ἀαν!ά, δὰ ἱΐ 18 ἴὼ 186] Γ πδίυσαὶ δηὰ ργοῦδῦ]9 
τη 8 τηδῃ οὗ 8 ἱρὰ οἤ οἶα] ρΡοβι οῃ δὰ ρορυ- 
Ἰαυῖ Υ βῃοα ἤπια ποῖ ἩΠ|1Δ}η6Ὶ ἴο Βῆδσθ Ηἷβ ΠΙρ ἢ, 
--ΤΑ]--ἰἶῖν ον. 4 (3). ον, σβαῖ ἴδοι δεῖ 
ἴῃ απ, 186 ἢνθ Ἰοανθα, Εἰν6 ΤΩ6, ἃ γοαυοεὶ 

ἀπ Κοορίης πὰῖϊ Ταν 5 ΒΌΣΥΥ δηὰ ΘδρΌσΠοβα. 
(ΟΣ ΤΙΘ ἰδ ποῖ ἃ αεβίοῃ, σι βῖοα που] σϑαμῖτο 

βουλοί εἴηρ 8 Ὡρμῦ (ΤΒοη.) ἰο (0]10χ.) Ἠθ 
ΔΒ ΚΒ [0 βυε ἰοραυεδ τἰϊἢ Δρρασϑηΐ σϑίοσοποθ ἰὸ Ηἷβ 
τοϊϊηυο, Ὀιυιϊΐ το} ἴοσ πἷὶβ οσσὰ ποοᾶβ, βίῃοθ ἢΪ5 
ΜᾺ σψου]ὰ Ἰοδά }ιῖπὶ ἱπίο (μ6 ὙΠ]|ΔΘΓΙοββ, δημα Π6 
τουδὶ νοΐ τηροίϊϊης τηθῃ,--- Ἴοτβ. ὅδ (4). Νο 
οοσβθου Ὀτθδᾶ---Ὁτι  ΒΟΙ͂Υ Ὀτοαᾶ Βανο αὶ 
ΒΟΙΘ, δηϑοῖθ ΑΠἰμλθΙθο. ΤΤὰ6 ἔνθ ἰἴοαγοα 
ψῃῖο ΑΒ με] οοἢ ἔμθὴ μδα ογΘ δ ρασγί οἵ (ῃ9 
ἔπχοῖνο ἰοανοθ ἩΠΙΟὮ τ ΓΘ Ἰδ᾽ὰ ἘΡ η {6 ἐβὈ Γδ- 
οΪ6, 88 ἰδ οἴετίπα οὗ ἰδ6 Ὑοῖνο Τυῖθεθ ἰο ἐμ6 
Τοτά. Ὀείογο μἷ8 δηὰ ἰμθποθ ο8]1οὰ “ Βγοδὰ 
οὗ Ῥσγοβθῆςθ, βμονσοδα᾽᾽ (Εχ. χχυ. 80; χχχυ. 
18: χχχῖχ. 36; χὶ. 29). ΤθοΥ μδᾶ ͵υδὶ Ὀδοη 
1ΔΚθ ΔΉΔΥ (το, 7 [6]} ἴο Ὀ6 τορ] δορὰ ὮὈΥΓ ἔγοβδῃ 
ΟἾΘΒ (1μον. χχῖν. 8). Θ [ορ8] Ῥγθοδρὶ γβ ἐμαὶ 
ἷθ Ὀτολὰ, 88 βοιῃθί ἰηρ τοδὶ ΒοΙγ, οοὐἹἱὰ ῬῸὸ 
οδίθῃ ΟἹΪΥ ὈΥ͂ {Π9 Ῥγίοβίβ ἴῃ {Π6 ΒΟΙΥ͂ υδαςθ (1μον. 
χχὶγν. 9). ΑΙ ΠΊΟ θ ἢ Β ΔΏΒΟΣ ἰο ᾿εανίὰ {πογο- 
ἴογϑ χγθδὴ8β (πδὺ 1 [6 18 Π6ΤΘ ἴο σῇ κ δὴ δχοθρ- 
(ἴοι ἴο {118 τυ]ο, 86 τηυϑὲ δὲ ᾿θαϑὲ ἱηδὶβὶ Οἢ οογο- 
ΤΩΟΠἷ8] ῬΟΓΙ͂ 88 8 οοπαϊίίοη.---ΣΥ ΓΔ 6 τῆϑι 
μΒανθ ΟἿΪΥ ἱτορὶ ᾿μοιυδοῖνθα ἴσοσῃ ὑυοσΏθι. 
866 ἴεν. χν. 18, ὙΒΟΡΟΟΥ [86 ῥγίπεϊρὶθ οὔ 186 
Ἰοραὶ ῥγεβοσι ρίου οὗ ον 1681] ΡΌΓΣΙΥ͂ τγὯ8 βαιββοί, 
ἱπδδιυσοδβ 88 {86 οἰγουζηβίδηοοθ---ὩΒηΊ 6] γ, (ἢ 6 
Ἰλοκ οὗ ογάϊπασυ ὑτοδά, (6 διαϑίθ ψπϊοὰ ἰδς 
ΔΙ] οροὰ ἱτηρογίδηξ οομμηλἼϑβίοι οὗὨ 110 ἰεΐηᾳ Γο- 
υϊγοά, (6 ἀυἱΥ οὗ αδἰαϊηρ ἴῃ 118 Ἄχϑουϊ οι 88 
τυ ἢ 88 016, δηὰ (6 μίουβ Ὀομδνϊουσ οὗ 
Ἀανὶά ἴῃ Ἰπαυϊτίης ἴμ0 Το ἷΒ π1}} δἱ 186 ΒοΙΥῪ 
ΡΪδοθ---βοοηεά ἴὸ ᾿υδί 7 8 ἀσνϊαιΐοη οσὰ (Πα 
ΤΌΘ οοποογηΐης ἴῃ6 οδίΐηρ οὗ 6 βῃοπ-Ὀτοδά. 
Βαϊ 1 18 ᾿Ἰηἰδγγιηρ ἴοο τηυσὶὶ ἴτομλ 118 ἰβοϊδιοα 
6886 ὙΏΘΏ ΟἸΟΥΟΒ ΣΟΙΏΔΙΚΒ: “11 8. Οἶθαν ἔΓΟμΣ 
ΑἸ πλ 6 6. 8 ἀδπιδηά 88 ἰο ποϊχθῃ {δαὶ (88 οδἰΐης 
οὗ (η6 οοπβθογβίοα Ὀγοδὰ γγδϑ ποΐ δρβο] υἱθ! Υ ἴου- 
διάάφη ἰο ἴπ6 ᾿ΔἸ ΕΥ̓ ἱῃ ολ860 οὗ ὑσχοπὺ Ὠοοθβαὶ!γ.᾽ 
866 Μαῖϊ. χὶϊ, 8, τ Π6γθ {μ6 Ιμογὰ ὑ868 118. Ἔχϑιη- 
6 ἰο ᾿πθ. Ὁ ἀλνοσζθησα ἴσοτῃ {86 ]ἸοίίοΣ οὗ {6 
ΔῊ Ὦδη 15 ουὐναγαὰ οὔδβοσνυδῆοο που]Ἱὰ γίοϊαίθ 

16 ἱΏΠΟΣ βρί γῖϊ οὗ (π6 [δ δῃὰ πϊπάον [ἰδ ἢ11Η]- 
τηοηΐ οὗ βδοτοὰ ἀυίίοα ἰο ομϑβ βο] ἢ διὰ οῃοβ 
ποίρηθοῦ. --ο 6 γ. 6 (δ). 1ῃ Τλαν 8 δῆβσοῦ (6 
ἱπιγοάποίονῦ “δι᾽ (Ὀὲ ν3) τοϊδίοβ ἰο [86 πορδ- 
εἶνα 'π ΑΒΙτλο θομΒ δαί πορᾶβ: κἸΠΟΥ τὸ ποῖ Ϊ ροβθ 

δι; νὰ ΤΩΔῪ 1πογϑίοσε γοη ον “ γκαίλον᾽" 
[Επῃρ. Α. Μ΄. “οὗ ἃ {τ}. Τανία αἴἶττηβ ("6 
ΤΙ οὗ Ὠἷκ τάθη δηά οὗ Ἀἰτηβο] ἢ ἴῃ {118 τὰ: 

“οπιο δυο ὈθΘῺ Καορί ἔἤτοια 8.7 Τδ Φ0]]ον- 

τπο] 

ἱπρ ψοτβ ἔγοση "'δἷποθ 1 οδιὴθ ουϊ᾽) ἴο “ἴῃ ἐδπο 
γε 861} ῥγοθθηΐ ἸΏΔηΥ αἰ υ]ἶε8. Τι6 “ακια 
οὐδ᾽ ΥὙΑΔΥ͂ Ὁ6 οοπηθοίοα Ὑ{ΠῈη (16 ᾿σγθοθαϊης οσ ἐῃ9 
ἰοΠοσίης οοηίοχὶ. [Ι1π ἴδγοσς οἵ ἴδΐπο ἴοστωοσ ἰέ 
ΓΑΔΥ͂ Ὀθ Βαα 18] 1 πδίργα!] οομπηθοίθ 1156} πῖϊὰ 
186 Ρῇσαδο “ γοβίθσα δ δηὰ [ῃ6 ἀδ  Ὀείοσθ᾽" [--ς 
δρουὶ (Πεθ6 ἔτος ἀΔΥ8] 88 δὴ Ἵχδοίο βἰδίεσηθπὶ οὗ 
(6; δανία βαυϑ: ““ἰΠϊ5 Δροίθμοο [88 Ἔεχὶβίοα 
ἴγουχ {86 ἀαΥ οὗ ΤΩΥ ἀορασίυτο 111} πον." 1]η ἔπος 
(816 οοπποοίίου ἷβ ἢ πῃ ΟΣΟΣ ἴο ἐβίδ Ὁ] 158 
(86 δεϑοσίΐοῃ ἐμαὶ (π6 χηθ πδὰ γεΐγαϊληοα ἴτοπλ πὸ- 
ΤΩΘῺ Β'ῃοο “ γοβίογα δ ῦ δηὰ [86 ἀδὺ Ὀοίοσε," [0 Ὁ 
ἴτοτα ἐπ ἀδΥ οὗ ἀορασίυσο 10 οουἹὰ ποὺ 6 οἶοῖ- 
πὶ. 8. Βομιυδα : “ἴῃ [86 ποτὰ " γεβίοσαδλυ δηὰ 
{π6 ἀδΥ Ὀοίογο᾽ Πανὶ βϑθδ ἴο σοίδν ἴο ἢΪ8 [ἢ τοϑ 
ἀαγε᾽ πιά ϊηρ ἴῃ [86 δ6]α οὐ ἱῃ ΒοιΒ]οἤοπι." ἘῺγ- 
πὸ ψ͵ὸῪ Βαῦθ ἴἰο οοῃβί ον ἴ86 στωδαηΐπρ οὗ [86 

ΟΣ 8 “γε βθ6] ἢ (3) δηά “παγ᾽ (1.1. Αἕ6 ἰο 
(86 οτγτηον, (16 Τοίδσθοηοθ ἤ6ΓῸ ἴο ΡΌΣΙΠΥ οὗὨ ὈΟΩΥ͂ 
ἄοοϑ ποὺ {1517 8 'ῃ υηἀοτβίδπάϊηρ 1( Πρ τ γὉ]Υ 
οὔ (Πο θοάγ, 88 σκεῖος ἰη 2 (οτ. ἱν. 7,1 ΤΏκα. ἵν. 
4 (Ὡππα]), ἴὸσ [89 τογὰ Ὡοτοσ [85 {18 θ6Ώ56 ἴῃ 
πεν το ν᾽ ̓ογαΐασο. Ν πΑν ὴι ἐθρ κε μρβλλίυ 
ποὺ ΠΟΌΓΟΥ ὑβαρο. 61], ἜΧΡΓΟΒΘΙΥ ἀορασίη 
ἴγοτα ἴμο ὑδ0α] χηοδηληρ “’ γ68565,᾽᾽ ἰ[κ68 (86 ὙΟΣ] 
(ἴτγοὰ Ποαυϊ, χχὶϊ. δ) ἴῃ [6 βοῆδθ οὗ “ οἱοίΐηρ,;}ἢ 
δηα σ1} σοίσσοῃοο ἴο [ον. χνυ. 18 (οα (δ ἀοῇ]0» 
τηοηΐ οὗ “ οὨ 5 ἘΚ βοζῃϊηα) ἀἸβομΑσρο) 8.68 
Πανὰ βαῦ: “ΤῊ ραγιρθηὶβ οὗ ΤῊΥ͂ ΤΟ ὙΓΟΙῸ 
οἰοαη." Βυΐ (Π6 ποτὰ οδῃηοῖ σποαῃ “ραστηοηΐ 
ἰῃ ουΐ, χαὶὶ, δ (ὙΒΟΓΘ 10 18 ἴῃ (δο ΚΙΏ ς.); 10 ὩΘΥΟΓ 
ΤΆΘΒΔΏΒ ζΆΣιηοηϊ 88 ΒΌΘΝ, 88 Ἧ 6 βου )ὰ ἤοσθ ἢδνο ἰο 
κα 10 1 (ῃ6 Βυρροβοα σοίδσγθηοθ ἴο ἀθβ)]οσηρηΐ ΚΐΥ͂ 
ΒΟΙΪηΔ] ἤοτ. βυῖ ψμδὲ σου]Ἱὰ Ρ6 116 Ὀδδσίηρ οὗ 
ΒΌΘΝ ἃ σουηδγὶς δίνοσ ᾿ανία μδα δ᾽ σοδαν δττηοὰ 
1μδἱ, ἰῃ ΘΟ βοαΌΘηο9 Οὗ (ΠΟἿΣ σοῦλου αὶ ὕγοτλ ΟΣΏΟΣ, 
ΠΟ ΒΌΘΝ ἀοἤ]οηηοηὶ οοὐ]ὰ Ὀ6 Ἰουπὰ 1π ἔβοτὰ --- 9 
τουδὶ ἀο ψῇηαΐ τ οδϑὴ ὙἹὰ {Π6 ὑδῦυδ] τηοβηΐης 
οὗ (δ9 ποσὰ ““ἐπιρὶ τεδδοὶ." 186 “γεβθ}}β 
οὗ 89 τροῃ᾽ --- δρατζὶ ἔγοαι ἱποὶν στη, δυο ΣΥ- 
(ϊηρ ἰμδἱ ροτίαἰ ποᾶ ἰο Ρογβοῃβδὶ ρσοραγβίζου ἴοσ (89 

ἦοῦτποῦ ; 866 ζ6Γ. χῖνὶ. 19, ΠΟ ὯΡ, δδ- ὙΠ 5..- ἸΛΩ 
[Επρ-. Α.Υ. “ἔαγη ἢ {λυ βο]  ἰο ρὸ ἰμίο οαρεν1).᾽] 
5ο 8. Βομιατα: “110 τοίογοημοθ 18 ἴο δῃὰ 
ΒΔΟΚΒ ἴον Ἰ0οα ἴοσῦ {1|6ὸ Ἰουγηου.᾽) δαςῦ Ἰοδίμοσα 
8ΔΠ6 ΟἾΠΟΓ δσίζ91608 Τρ Ϊ 88 γὙ0]] 88 Ὧ8 ὈΘΟΟΙΏΘ 
ὉΠΟΙοδη, δοοοσαϊηῃρς ἴἰὸ {86 1νν,)2 1ον. σχὶ. 82 εᾳ.; 
ΧΙ. 47 θα. Οὐμρ. βοιαμγοσ, ὀιδί. Αἀδλαπάϊυπα, 
“ἘΠ οῖπ υπὰ ἴπητεὶπ" [ΟἸοδῃ δηὰ ΤΠ πο] δ], Ρ. 204, 
211, 223, Τἢ6 βΌΔΓ ΟΣ δ6 οὗ ι})6 πλοῃ, 88 
γὙ011} 858 1ποῖν βϑυύβοῃβ, χης δ6 ἀποίοαη, Βαϊ (ἢ 6 
Βοὶγ Ὁ ΨΒΪΟΝ ἀνθ ΘΧΟΟΡ(Ϊ ΟΠ} οου]ὰ ὃθ 
οδίοῃ ΟὨΪΥ ὈΥ̓͂ Ἰον 81} ΟΙσδῃ ροσβόηβ, οου]Ἱά ποῖ 
ΡῈ ἐαπἠδα, ἴῃ Ὑ655018 ΠΟ ἬΟΣΘ ΟΣ Ά}}Υ ὑπο]οδῃ. 
Ταντα ἐμογοίοσθ βᾶγϑ ἐπα {Π6 σϑϑβοὶβ οἵ ἷ8 ἢ 
ΜΟΓΘ ΠΟΙΥ δ βίδσίίηρ, ἱὰ γον ἴο δββῦσα Αδἰπιθ- 
Ἰοςἢ {πὲ ἰΠογΘ τ ποῖ [6 δἰ ἱσῃύοϑι 16ρλ] οὔ]θδ- 
οι ἰο {πεῖν ἰδκῖησ [86 Ὀγοδά, ποι εἰς ἀπο οΔῃ 
οἰ ἴπ {Ποῖγ ᾿ γὐδρϑα ΟΥ ἴῃ {ποεῖν Ὀδ 8ο 
{πΠ6 Ὑϊκ.: “ δηα ἴΠ6 γοϑβθο]β (υαϑα) οὗ ἴπ6 γουπς 
ΤΆ ἢ ΟΓΟ ΠΟΪγ.) 8. ΒΟ : “αν ἃ τηθδᾶπ ἴὸ 
ΒΑΥ͂ : δίηοθ πὸ μαύδ δὲ οἷς Βοτιθ, τ ΘΠΟΘ ΡΘΟΡΪΘ 
ὉΒΌΔΙ]Υ (δίκα 9158 {πίηρδ, γοῖϊ ΓΊΔΥ͂ ΓΕΔΟΙΪΥ βῦρ- 

{πὶ μῸ ἐπαρυσὶ ἰδ θθοα οοηίγδοιοα; 18 
ποῦ ]ὰ θα ἀἰ σοὶ 1 γι γεγο τοϊυγαΐηρ μοπιὸ τοδὶ 
ἃ ΟΣ ΠΟΥ, ἩΏΘΣΘ οὐ ἴπ6 ΨΥ, ἰδ} ἴῃ τσ, 
ἈΠΟ ΘΔΏΏ686 σηΐρῃί Ρ6 οοπίτβοιθα ὈΥ [π6 δ]οοά ο 
Θῃοιρΐθβ, ΟΣ οἰ μου Νίθο." --ἼΒο τοηἀογίηρ οἵ (89 
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Βορὶ. “4}1 (86 γουπῃρ πιθῃ᾽} ὟΣ: ἴον Ὁ2), δαορίοα 

ὃν ΤὨρηΐυ8 88 δ ἜΣΑΤ οιοηἀαίίοη, 18 Ββυδβρὶ- 
αουβ πὶ 118 ΘΑ ΘΙ Ώ6Β8, Δηα τηυδί Ὀ6 γο)δοίοα, Β1Π 66 
ἯἮΘ 08} ἀογῖνο ἃ σοοὰ β6ῆβο ἔγοπῃ ἴδμ6 ἱδχί.--- 6 
δαγα ποχὶ ἰὸ δχδιηϊηθ [86 τηρδηίης οὗ ἴῃ6 ποτὰ 
ὄπιν. Ϊὴ (0 ἢγϑθιὶ μΐϑοθ, ῃο Ὄχρ δηδιΐίοη ἷ8 
Δοσσϑῦ]α το ἀοο8 ποὶ τη ηίδίη ἰδ 6 ΣΘίργθ ποθ 
ἴο 86 βι δ᾽θος ἰῃ Βαμα, πδηιοὶυ, [Π6 Βμον Ὀὑσγοβα, 
Ἧς σοΐθοξ τοσοίοσο ἰμθοθθ Ἔχ ρ]δηδίοηϑ ἰη σοι 

(015 ποσὰ 18 σχηδάδ 'ἰο πιθδὴ (86 ταῦ ἰὰ τ μλο} αν α 

Ὑ88 ροΐηρ, δηὰ ἰμο ᾿αδὲέ ποσὰ (3) -- ἐχεβσ." 
γυΐχ.: “πὰ {15 ὙΑΥ 18 ὑῃοΐθδη, Ὀυὶ 1861 αἷδὸ 
ψ1}} δ6 καποίβοα ἰο-ἀΔΥ ᾿ἢ 188 γοβ56}5,) ὅ8ὅο {Π6 
ϑερί.---Μδυγοῦ: “1 δηλ βιγθ {πὶ 10 (16 γᾶν) 18 
Βαποιβοα ἰο-ἀΑγ,᾽" εἰς. [δ Ὑγοῖίθ: “δηὰ 1 (88 
ὝΑΥ 8 ὉΏΠΟΙΥ, ἱ 18 ἰο0-Π ΑΥ̓͂ βαηοιἢοα Ὀγ (86 γεο5- 
βε].. Ῥδίμα δηὰ βοῇ]: “ ἱπουρᾺ 1} 7ΟΓΏΟΥ [15 
Ὁπἀοτί ΚΘ οἱ ὑτοίδῃηθ Ὀυβίηθβα." ΟΟ ν. (ὐουϊδοῦ 
δὰ Καοὶ]: “ἸΒουρ 1 15 Δ ἩΠΠΟΪΥ͂ ΜἨΔῪ ἰΠαὶ τὸ 

ὩΔΠΊΟΪΥ, 1 Ῥογίοστηϊηρ ἴπ6 ΚΙ Π ς᾽ Β ΘΟΠΊΠἸΒΒΊ ΟῊ.ἢ 
ἔοι [86 Ἄσοπηθοίοη Οη6 ἀο65 ποὶ δὲ 81] βΒ66 ΠΟῪ 
186 ΤΑΥ͂, ΟΥ ἴπ ποσί δ ΚΙ 18 ὉΠΠΟΙΪΥ, Ργοίδησ. 
Ἰὸ ΕυρΡ!|Υ: “(6 ΜΑΥ [88 π0Ὸ σα] σίουβ οδ]οοῖ᾽» 
(Ο. ν. ἀοσ].}, "' ὁγάϊ Δ ΥῪ Ὀαβιποβα, ἢοΐ Θοο 6816 81- 
11" (Επ.), 15 ἴο ᾿βοσὶ ἃ ΠΟῪ ἰάσα ἰηΐο 186 πογάβ, 
Νοῦ ἄοοϑ [6 οοηποοιΐοη παστδηὶ Ο. ν. αοΐ. δπὰ 

Καῖ (ἰαἰκῖης ὮΞ 28 δίῃ. ἴῃ [86 Β6ὴ86 οὗἉ “ ἱπείτυ- 

γαοηΐ, οσσδη 7) ἴῃ τηδκίηρ Πανὶ βὰν: “ΤῊΘ ΜΑΥ 
γΓᾺ3 ΠΟΙΪΥ Ὀοίοτο (οά, δβίποο ἐξ γα ἰπγουρῇἢ Ὠθοοθ- 
ΕΠ ἄφῃ ὉΥ͂ ἷτπι, οὐ οἤμοόβοη βογνδηΐ, [89 
ὌΡΒΟΙΔοΣ οἵ οὐ πιὸ ἰκϊπράοτα ἴῃ [βγαθὶ, [9 
ἯΑΥ ΜΔΒ δδποιί βοὰ ἐπτουμἢ Π1ΤᾺ 885 1Ἰησίγυτηοηΐ, 88 
81ὰ ΟΣ οὗ (πὸ 1, Αποϊηϊοα," ἸὩΤδηϊὰΒ 
ΤΊ ΒΕΙΥ βαγβ ἰμδὲ [(ῃ6 ψοσὰβ ταυϑδὲ οομ 81 8 Τα πηατὶς 
ὉΥ τ ῖς ἢ [86 ῥυιεβὶ 15 ἰο ὕθ ἱηδυοσεα ἰο ρίνγο (9 
Ὀγοϑή, δα {μδὲ 1ΐ 18 ἘΉΡΟΒαΣ ἴο Κοορ ἴῃ τιϊπᾶ 
(86 δίπο. δ’ γεββε],᾿ πϑῖοὴ 65 ποῖ ΔΙΑ 8 ὈΘΟΏ Γο- 

οὰ, ΟἸογίουβ 18 αυϊθ οοστοοὶ 1 βαυϊηρ : κἰοαν 
ἦβ ΘΥ̓ΟΥΥΎΒΟΙΘ υδοὰ [ὉΣ [6 πιαππρ οὐ αοΐπα ἃ 
(ϊηρ. ΒΒυῖ 6 18 γος ἴῃ ἰακίησ “' αΥ - 
“ ΒΟΙΩΘΠΟΥ͂Γ ἢ (αἰΐχιο πιοάο), ΒΌΡΡΙ γῆς “Ὀγολὰ"» 
[26 Ἑῃσ. Α. Υ.], δηά, ψτν (86 τοιηδγὶς [μδὐ οἰδογ- 
θα [Π6γ6 18. 0 8686 ἴπ ἰῃ9 ῥδβξαβο, οχρίδἰηϊηρ : 
“ΤῊ15 ΠΟΙΥ Ὀχοδά, χομμονοα ἔσοσα {86 Ῥσθήθηοθ οὗ 
ἴα Ιοτὰ, μαὰ Ὀδοοιὴθ ἐπ δοηιὰ δογέ (αξέσιιο πιοαο) 
Ῥγοίδῃα, βδοᾶιβο οἰδεγ (Ὀγθδὰ) πα ἕο δ βυδβιὶ - 
ἰυϊοα ἴον 1 ἰδὲ ἄαγ, αηὰ 1118 γγᾶ8 ὩΟῪ βαποι ῆοὰ 
ἴῃ (6 γϑβϑβοὶβ ἴἢ τ ΙΟΒ ἰΐ τὰ ἴο Ὀ6 ῥἰδοοα, ἐμαὶ 
ἢν ταῖϊσῇῃξ θὰ ολγγιοα ᾿πίο {6 ΒΟΙΥ ΡὈ]866, δῃὰ βοΐ οῃ 
186 {40 1.:; (πᾳ 18 8ἢ. ΔΥΌΙΓΓΑΥΎ δα γἱοϊθηΐ ἐγοδὺς- 
ταρηὶ οὗ ἴπ ποτάβ, δ! τγΟγ ΟΥ̓ ΟΡ, σῖνο8 ὯῸ ΟΙΟΔΓ 
ΒΟΏΒ6---Βρατί ἔγοι [Π6 1ποῖ {παῖ 1 ᾽ᾳ ποῖ ἰστθ (Πα 
ὅτε Ὀχεβά, τῆδθη ἰδκθη ἔτοπι (ῃ6 [40]6, ΤΠ ΘΓΘΌΥ 
Ῥαοοτη65 ῥτοίλπο, δἰ ποθ, ουΘἢ ὙΠ ΘῺ βὸ σοιηονοί, 1 
ΓΟΙΉ Δ΄ 8 ἴΠ6 οοπηρογαῖθα Ὀγθδά, ἴον [ῃ6 ϑατπηρ οὗὅἁ 
φΉ ἢ ον σ8] ΡΟΣ 158. 8. ΠΘΟΘΑΒΑΓΥ ΘΟΠΠΙΟΏ. 
8ο πὸ ἰγβδηβίδίοη οἵ 3. Βορτηϊα “θυ ᾿β6 1 Ὁ (1Π6 
Βτοβα) ἷβ οὔ (86 παίυτο οἵ ρῥγοίδῃϑ (Ὀγοδά), γοὶ ἱΐ 
Ψ111 θα ΠΟΙΣΪν σαγτὶθά 1π 186 γ6866],᾽ 15. Ὠοὶ ΠΡ ἰῃ 
δοοοτάβδηοο ψΊῊ (ἢ 6 ΤΟΓΩΒ ΠΟΥ 81 81} 1πι6]] 0] Ὁ]6. 
ΤῊΟ πογὰ “ταν --- οοηαυσὶ, τηοῆδ οὗ ρΡΓΟσΘάΏΓΟ, 
ΠΟΓΟ ΓΟΙοΓΒ ἰὸ {μι τὸ ἀοημδηἀοα ὈΥ αν, 
ὃγ σι ΐϊοῖ {π6 ΠΗ ἢ - σοὶ 88, οοπί ἰο ἰδ Ιορεὶ 
Ῥτοβογὶρίίοα, ἰο σῖνθ ἴ(π6 βῃοπθ ἴο ΡῬΘΙΓΒΟΏΒ 
ὙΠῸ Μογο ἠοὶ ῥγιοδὶβ; “βου 10 18 8 ὈΠΠΟΪΥ͂ 

«“ (Ηδηδογθὰ ἱποογσθοῖὶγ ἰπ Ἐκ. Α. Υ. (δὰ ὉΥ οἰδμοτ8) 
πίη 8 ΤΟΔΏΠΟΙ."--Τκ.) 
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Ῥγοοθάυο, γοί ἐο-ἀαν ἴξ Ὀδοοπλθθ ΒΟΥ ἰμτουρὴ ἐπ 

ἐπδίγυιπιεη!." ὙΤμὸ Ηοῦ. πογὰ (Ὦ “Ἰρβίσαχαθηΐ, 
ΟΥΡΔΏ) ἷ8 βὸ υ806 οὗὨ πιδη αἰβο, ἄβῃ. χῖν. δ; [βὰ. 
ΧΙΣ, δ; χχχὶ!, 7; 56. ]. 25; οοωρ. σκεῦος, Α(ίβ ἰχ. 
16. Τηο ἐπϑίγισπσης ἰβ ἈΘγθ [86 βδογϑὰ βϑσβοῃ οὗ 
{89 Ῥγίοδί, ΑΒ πίοι ἰτηβθὶῦ 88 Ῥθάγοσ οὗ 186 
ΒΙ ἢ -Ρυίοθογ ἀϊσηϊγ. βο δἷεο Τμοηΐ9. ΤῊΘ 
“το-ἀαν᾽" Ῥοΐηίβ Ὑλι ΘΙ Ρ δβὶ8 ἰο ἐμ: βρϑοΐδὶ οἷτ- 
ουτηβίδηοσρυ οὗ {μδἰ ἀδγ, τ πϊοἢ ἐπαἀποοά Αἱ] Θ] Θοῖ 
ἴο σταπὶ 1)αν 1} 8 υϑϑὲ, ἘΠ6 “γϑὰᾶ, νου γ᾽ 
(9 ἼΝ, δὸ χῖν. 80) 15 ἵπ Κοορίῃηρ πὶ ἐμ6 ἀχοϊῦο- 
τηϑηΐ ψ|} ψ ΐο Ῥανά κα, ἴῃ οσάθσ ἰο ρθῖ- 
Β.8.16 ἐμ6 μἱρῃ-ργιοβί.-- ἐγ 7 (60). ΤΠ ρῥγίϑδῖ 
γ ο] 5. ἰο Τϑαν  Β σαρσοβοηϊδίίοη, δπὰ αἶνϑθ ἷηι 
1Π9. “0]γ. Ιμοκ οὗ οἴμοῦ Ὀγοδὰ 18 Ἔχρσθββὶῦ 
Βαϊ ἴο 6 [6 Γϑϑβοὴ οὗ [ι͵8 οοῃπιρ  δῃοο, Ἧς ἀο- 
Ραγίθα τοτὰ [π6 Ἰ6ρᾺ] Ῥγοβογι ρίΐοη {Ὠγουρἢ ΒΕΘΟΣ 
ὨΘΟΘΒΒΙΥ͂ ΟὨΪΥ. 1 ΒΘΘΙΩΒ ἰο Ὀ6 τ Ἰοη θα 88 8} 81]6- 
ΤΠΠΩΝ ἴδοῖ, {μα [π6 Ὀγοδὰ μδὰ δἰ γοδάυ ὕθθῃ ἰβίκθῃ 
ΔΎΑΥ ἴτοῦχ Ὀοΐοτο (μ6 1,ογὰ, μανΐηρ Γοιμδι θα οἱ 
{μ6 {8016 ἴπ {86 ΒΟΙΥ͂ ΡΙαοθ θθυθὴ ἄδγβ δοοοσγαϊῃρ 
ἰο ἴι6 18 (1ν. χχιῖν. 6-9) ; μ ἐρ αν" Ἧ88 (ἢ6 
“(ἄν οὗ τεπιουαί,᾽" [δὶ 16, ἤδη 1 τγῶβ Ὄχοἤδῃ 
ἴον ἔγοβῃῃ Ὀγεβά, [1ὲ ἰβ Ῥγοῦβ0]6 (μὴ ἰὴ 116 “10- 
ἀΔΥ" οἵ γοσ. θ (δ) (6.8 18 ἃ σϑίδσγσθῃοβε ἴο [8ιἷ8 ""ἀδ 
οὗ σϑλοναὶ,"} 

γον. 8 (7). Μοηίΐοη οὗ ἃ δοσυδηὶ οἵ ὅδι], οοΣ 
(80 Ἑδομῖίο, τοῦ Ὀτηρθ ἴμῃ6 πδισαῖνθ ἰηΐο 
Ργαστηδίϊς οοῃῃθοίζοη ἩΠῺ χχὶϊ. 9 84., δηὰ δὶ (6 
ΒαηΘ ἔπη6 Ἔχὶθὶὶ 1π6 ἀϊνίπο ργονίἄθησο, ὈΥ͂ 
ΜΌΘΟΝ Τλαν ̓ 116, ἰηοηἀοα ἴο σοησθ8] 18 σϑδὶ 
Ροβιοη δηὰ Εὲρηὶ ἴγοτα β' δι, ργονθὰ υὑβοΐθβα, 
ταῦ μον 1ϑὰ ἐο 1π6 ἀοειχυοίίοη οἱ ΝῸΡ δηὰ ἰΐ8 ἰδ. 
υϊαη8. Α σθδδ οὗ ἴδο ποσνδῖδβ οὗ ξβδυ! .---- 
ΤΒ6Β0 σοτὰβ βίδηα βἰ χη βοληΕῪ βχβί, ἴῃ οσάον ἴο 
ΒΊΟΥ (Βαϊ, ἰπ βρὶίε οὗ ᾿δαν  β ἔγοιῦ]6 ἴο οοηῃοοδὶ 
᾿ἷθ ψΑΥ ἴγοσα ὅδυ], (ἢ Ἰαϊίον σοοοῖνοα ᾿ῃησιηδίϊοη 
οὗ 8 νἱβὶῦ ἴο 1818 ὙΟΥΥ ρῖδοθ. “οιαϊηθά, βμυὶ 
ἴῃ (2), Ὀείοσθ [86 1ωογα," ποῖ οοπίύπεπϑ 86, 

ἽΠΗΒΈΓΙΑΙ τοι) ηϊηρ᾽ (Β. Βοιμτ 4); [Πδὲ ἰμ, 
ἀείαϊηοα ΙΟΥ ΒΟΠ16 σοὶ ίοιΒ ΟΥ̓ ΘΟΓΟΠΊΟΠΪΑΙ] ΡὺΓ- 
Ροθα, Βουβοὰ δἱ ἴμπ ΠΟΙ ρὶβοθ, βίο 88 
ἃ Ἰπθῖν 8 χοοοϊνοά ὈΥ οἰγουπιοίαίοη, ΟΣ ἰῃ 
Ὁ] ΘΙ πποθὶ οὗ ἃ ΤΟΥ͂, ΟΥ ͵ΤΘΟΟΙ 6 [ῸΥ 8 ρυτγὶ Ποδί]08- 
οβογίηρσ, οὐ οη δοοουῃηΐ οὗ ἃ ὑπ ροΟσΥΆΥΎ ΝΆΖΑΓΣΙ6- 
ΥΟΥ͂,, ΟΥ̓ ΤΟΣ δΒιβροοίοα Ἰἰθργοαυ (1μον. χὶ]. 4); ἴῃ 
ΔΩΥ͂ ΟΆ586, 88 ΟὯὨΘ “ Υ͵ῆλ0Ὸ Ὑ58 ΘοἸητἸ 6 ἃ ἰο ἐἢθ οὔ8β- 
τὸν οὔ μα ῥγιθβίβ σι ἱηϊβίοσίηρ ἰῃ 186 ἱΔὈοΓΏδοἷ 6} 
((]6γ.). Ὑυϊμᾳ. : “ ΥΥΒη [86 ἱΔθοτηδο} 6.) ἘΠῚ 
ὨΒΤ1Θ τσ88 Ἰοος, ἴδ Βδοσιΐῖο, “Πα Πδα ῥσχο- 
ὈΔΡΙΥ σΘΟπι6 ΟΥ̓́ΘΡ ἴο 88] ἰῃ ἷ8 πᾶσ πὶ Εάοιι," 
(Εν.). --ΞῊ 8 ομοΐα! Ῥοδιιῖο ΜγἯὰ8 “ΒΌ]ΘΓ Οὗ 
ἐλὲ δεγάδπιεπ οὐ δα." Ὑαυϊχαίο: “Μοὶ ροπ- 
6ΥᾺ] οἵ 8,418 πογάβιωρη," διὰ δ8ὸ 4] δηοΐοηὶ 
ΨΟΓΒΙΟΙΒ Ἔχοθρὶ δορί, τοῖν μᾶ5 ὙΓΟΏΔΙΥ νέμων 
τὰς ἡμιόνους “ ἰοηάϊηρ (86 ταῦ]ο6 οὗ 84]. (ΠΡ 
Ὁ 5. ΠΝ). Οὐ δοοουῃῖΐ οὔἴπο ἱπιροτίβηοθ πὶ ἢ 

ἀμ ο  πωρρν τὰ ' 841} 5 {ἴπ|6 ἰο {86 μὸ ἿΝ οἵ 
ογάβ 88 8 ΤἈΓῚΠὙ-ρουσοσ, Ποορ᾽Β Ῥοβιιοη 88 ΟΥὐοῦ- 

β6ὸν οἵ Ηδγάβ δῃὰ Ἠογάρτηθη ταπθὶ πᾶν θθθὴ ἃ 
Ρτοπιΐηθηϊ οη6.--- ον. 9 (8). Βοαίάοβ ἑοοά, αν ὰ 
πρραρα αγηῆϑ. Τμδὶ ἴῃ βυοῖ Ῥγθββδίηρ ἀΔΏρΟΣ Β6 
Πεὰ νἱιϊμουΐ δύτὴβ ἷβ ἰο Ὀ6 Θχρίαϊποάὰ οὐ ἰδ9 
ἐτουηά ἱπαὶ ἢ6 “ἰδδγο {πδὶ ἢ που]ὰ ὃὈ6 - 
ὨἶΖζοὰ, ΟΣ, 88 ΔΠ δηθὰ χηδῃ ΘΟΠΟΘΆΙ ὴρ Πἰπιβο  , 

Φ [ἡ ΣΑΌὈΙη64] ορί πίοῃβ δρουΐ Ὅσοι 866 ῬΈΆΠΙΡδου 
ἰῃ ἫΝ» 1Ἰεναοὶ. Βιδοι Ἶ ὑὶ ἰοοο.--ΤἈ.} 5 ᾿ 
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ὸ βὰβροοίοα " ((]6γ.)---οῦ ἰδὲ 9 βεοᾶ ἴῃ ρτοδὶ 
ἡ Τ|ν18 Ἰαβὶ Ψτ ΤΟΆΒΟΏ Β6 ρίνοθ ἐν ρα πο χῇ 

ΟΔΓΤΎ Ως οαὐ 18 Ῥγούθῃοθ υὐ ἴ)6 ΤΟΥ͂ 
σοϊησαϊβδίοη : “1 αἱά τοι Ὀγΐηρ ΤΙΥ δνοσγὰ δηά 
ἬΘΒΡΟΙΒ, ὈΘΟΔΏΒΘ (19 ἰκἰ προ Β Ὀυβίηοθθ ἯΔ8 Βιαβίυ," 

ΠλίογΆ γ “ Ῥργθεβθᾶ" (Υ31}), δἰγσοῦρονγ ἴδῃ “ Ῥσϑβδ- 

ἐπα." υϊμχ.: 189 Κἰπρβ ποτὰ τνῶϑβ ἀτροηΐ;" 
ϑορὶ.: “ἴῃ ιδοὶθ᾽ (κατὰ σπουδήν).---΄΄ Ηϊαδὲ δου 
ποί ἦτο δρέαγ ΟΥ̓ δυροτὰ Κ᾽ ἃ αυεδίίοη ψ ϊἰοῖι, 19 
ἐπ6 ἀοπμαπὰ ἴῸΓ Ὀγοδὰ δῆονϑ, οἱ οδυ τόνθα]8 ἴῃ 
ΒΡ Πανὶ 8 πμαβίθ, ἰπ ραγί 818 δῃχιο(Υ ἢ οοποσδὶ 
Υ͂ ἃ ᾿Ἰχῆ ἰοηθ ἐπ6 ργοββίηρ ἀδηροσς οὗ δΐ8 εἰϊυ8- 
ἔοη.--ν ον. 10 (9). ΤῊΘ ῥγιοδί δῆβοσβ ΟΥ̓ ΓΟίοῦ- 
τίη ἴο ἴῃ ϑιυυογὰ οὗ (ο] δῖ, τὶ π ΐο Πανὶ 
᾿δῇ βἰαίη Ὠἷπὶ ἰπ 86 ΤογοΙ ἢ 4 }10 7 (χΥϊὶ. 2). 
Τὸ Ῥγϑβοσνθ ἰΐ ἴσοπι ἀυβῖ, πηχοϊβίαγα δηαὰ χυκὶ ἱΐ 
ὙΓ88 ΚἜΤΕ ΠΕ ὙΓΆΡΡΟα ἴῃ ἃ ραγτηθηΐ οὗ οἱοίιι, δηά 
Καρί ἰπ {π6 ΠΟΙΥ Ρ]ασθ Ὀομιηά [86 Ῥυοβι Υ ὁρῃμοά 
(ηοἱ Βυηρ οὔ 8 η8]] (ππ.}, Ὀαΐ ἴῃ 8 βμαΐδ δηὰ νυἱβὶ- 
16 ῥδοθ). ΗΟΥ͂ ἰδ σδπιθ Ὠϊίμον, αν ἃ μανίης 
ολττιθὰ (οἰ αἰ 5 ἈΣΙΔΟΥ ἰὼ 18 ἰδηΐ, ἰμαἱ ἐκ, (Δ ]κοη 

οβδίοη οὗ ἰδ (χνὶ. δ4), 18 πον σο βαϊά, 
ἔμεῖὸ 18 0 ΤΠομίγδαϊοϊΐοη οὗ ἴμ86 ϑδγ!ϊοῦ βίαίο- 
τηρηΐ; 6 ἀρραγοηΐ αἱ Πδγθησο '5. σοιηονοᾶ “ὉΥ 
{Π6 Ῥογίδοι Υ παίιγαὶ βυρροβίίΐοι ἐπὶ αν] α οδγ- 
τὰ ποπλθ (ὐο Δ} 8 ΔΥΠΙΟΣ ἐχοορὲ λὶδ διυυογά, οτ 
ἐμαὶ (18 βιυογὰ ψαβ αἤεγωυατνα ἀδροδιίοα [ῸΓ βαΐϑ 
Κοορίης ἴῃ (8 Ὡδίϊοηδὶ βαποίυδτγ ᾽) (Τ6η.) ὅ66 
ου χυϊΐ. 84, (ΤῊ ἴον "13, λεγε οπὶψ.)--- αν ἃ μοσθ 
ἀροϊαγοα (Π6 Ῥδγί οι’ να] 6 Οὔ 8 κπογὰ ἴον Ηΐπη, 
(μἰπκίηρ, ἀπαουθίρα]ν, οὔ 118 ἱπιροτίδποθ ἴογ Ηἷδ 
0016 [1{6 ἴῃ σοπηθροίϊοη τ {μὲ ἀοοὰ οὗ μοσο- 
θη. Ηδ ἰδυβ γτοοοϊνοα Ὡοΐ ΤΘΓΟΙΥ͂ ἃ ΜΘΔΡΟΙ, 
Ὀαϊ, Ὀγ {86 αἰνῖπο δυγδηρογηθηΐ, “ ἃ ΠΟΙΥ͂ ποᾶροη, 
Ῥτγοπιλίδίηρ νἱοίοτγ ᾽᾽ (Ο. ν. 61].). 

γεγη. 11-16 [10-15]. Τνουϊἀοὦ υἱδῇᾶ ἀτγηῆιε απὰ 
δνεαά Παυϊά ἢεε8 ἰο Οἰαἰᾷὰ ἰο ἰδε Ῥλιὶϊιοιϊπα κἰπσ 
«ΑΑελ(ελ.---  6ὁγ. 11 (10). Τα ἴδαι ὅδαγ βίιοτε Πδὲ 
Πανϊὰ βἰαγοά ἴῃ ΝΟ οπ]γ ἰοηρ δπουρῇ ἰο οου- 
ΒῈ]} (Π6 οτγςσϊα δα Ῥγοοιιγο δγπ8 δπὰ (οοα: [6 
βϑπιο ἀΔΥ (Πδὶ Π6 δυγινοὰ ἢθ σοηπ πυρὰ 8 Βίρπι, 
γε ἀο ῃοὐ ΚΠΟῪ πθοῖμοῦ ἢ δὰ δ γοδαυ ἀδίογ- 
ΤαΪηΘα ἴἰο ρὸ ἴο ῬὨ:Π18ι18, ΟΥ πον ταὶ δυυἀάφη] 
Τοβοϊ γα οἡ ἰδ, ῬοββΊ ΌΪΥ ᾿ἢ οομβοαπθποθ οὗ 8 
ὑποχροοίρα ἀρροάγαησο. Τῆθ πογὰβ Β6 86 Ὀ6- 
ἴοτϑ Εἰ8 Ὁ] 4 ποὶ πηοδῃ ἱπαὶ (μἷ8 δὲρσῃς θοχαη 
τὶ Ηἷ5. ἀσραγίατο ἔγοπι ΝΟ ( 611), ἴοσ ἱπ πο 
παγταίϊνο οὗ 18 ραγίϊηρ ἴγουῃ Ζοηαίδη (δηα ἴη- 
ἀορα Ὀοίογο ἐπα) τὸ βθ6ὸ ἶσα ἴῃ Πίχιι, ΤῊΘ οχ- 
ΡΓοβδίοη "" ἤἴοπι δείοτε ϑαι" Ἰηάαϊοδίοα (Π6 βἰ χη ϊῆ- 
σΔΠ06 οἵ 18 διγίῃμον διρης ἴῃ τοβροοῖ ἰο 3811 88 
ἢΐ8 Κίηρ δηά ]Ἰογά, ἰῃ (παὶ "6 ΠΟῪ οπ ΓΟ Υ ἀρδη- 
ἀοηΒ δοίυ] βυ δ]θοιϊοι ἰο Ηἷπι, ΔρΡροδγίῃς 85 ἃ ἀ6- 
βοσίεγ ἰο Κίπρ Ασομ Ἶ8} δπὰ ἱπίο 8 ἐπι πὶ ΘΟὈΠΙΓΥ. 
ΤῊ ΪΐΒ ΟΧΡΓΘΒΒΙΟῚ 068 ποῦ Του ΐἑ ΓΟ 8 ἴ0 ΤῸ 1815 
Ββοοίϊΐοη (σοτβ. 11-16 [10-15}} 48 οοπλίης ἰγτοπὶ δη- 
ΟΥ̓ ΠΟ. Βοῦ ΓΟ δηά μογα αγόίγαγιϊν ἰηἰογροϊαιρα (ΤΠ 6- 
ηἶσ8). Εγϑη βυρροβίης (88 18 1016) ἐμαὶ (6 
δβοοίίοῃ 15 ἔγοια δῃοίῃοῦ βοιγοο (ἤδη (Π 6 ργϑοθάϊης 
ἦπ τ ΠΙΘΒ πο {Π6 δοοουηΐ οὗἁ 8408 βομθιχθβ δῇ 
ΤανἹἀ  ΒΙχιὺ ἔγοτα {16 Ὀοσίπηΐϊηρ ἰ8 ρίνοη, Ὀαὶ 
ΟὨΪΥ ἰπἰβ δίχιι ἰο ῬἈ1Π1βεῖα, 10 ἀοο8. ποῖ ΔΡΡΘΆΓ 
{αὶ 116 ποτγάβ “" αν ἢοα ῃδὲ ἀδγ ἴγοπι ὅ)] "ἢ 
ΔΓ 8 ΔΙὈΙ ΓΑΙ ἱἰηιογροϊδύοη. Ηοπόονοσ, (818 
ορίπίοῃ σοϑίβ ου (ἢ νἱενγ (ῃδὶ (86 Πίσῃ ἤογὸ ἴδ 
{{6 Β8Π|6 88 {Ππδΐ ἴῃ σἤδρ. Σχυΐὶ., ΟὨΪΥ 1η ἴΠι6 ἔοστα 
οὔ ἘΟΡΟ ἘΣ ΒΌΌΤΥ, δῃὰ ἤδγο ἱπαρροει(ο } Ὁ ἱπροσίθα, 
ΜΠ116 (6 οογτθοῖ γροθηρβίοῃ 18 κίνθη ἴῃ οὗ. χχυϊὶ,, 
ἩὮΘΓΟ {16 Β0 Δ 0]}Υ Ραΐ ἰῃ Παν ἀ᾽ Β(ἴπη6 οὗ ἐχιγοχηϑβὶ 

πορά ἰοναγῶβ ἰμο οηἃ οὗ 15 ᾿υχίεἶνο Ῥδηάοσίησ 
(ΤΠιθ.). αὶ 6 ἀϊϊοσοηοα οὗ ἴἰνΘ οἰ γουπηθίδηοοθ 
8. 8 οὐ)οοσίζοη ἴο Ἰἀοη νην (8 δὲ ρς πιὰ ελαὲ 
ἷπ οδρ. χχνὶϊ.---δερϑοΐδ!ν [μαὲ ἀεγε αν ὰ ροοβ 
ἴο (Π6 ἜΡΕΠΠΕΕ αἰοιο τὸ {γ108 ΤῸ ΒΌΤΠ6 ΠΒ0 0 
ψαΐῃ ἃ βαΐϑ. γσοβἀοηοο ὈΥ οϊσηϊηρ ὨρΕ8, ἯΠ1116 
λεγο [εἰκ. χχυἹ!.] ἈΘ “ ὙΠ} 18 ἴδται]Υ δηά ἃ 
ὨΠΠΊΘΓΟΙΒ Σοϊϊ 6, 8πα ραϊηβ ἰδ6 ἴαγον οὗ ἰδο Ρ}ι]- 
Ἰἰβιίπο Κίπρ ὈΥ ὨυπιοΓΟυΒ τα] ὐΑ ΣΎ Ὁπαἀοτίαἰκῖησ 
δα οχροαϊιίομα. ΝῸΓ Ἄοδ 1ξ 6 δαπιϊι ρα (ἰδὲ 
180 παγταίϊνο ἰὴ γοσβ. 11-16 [10-]Ὁ] 16 ΕἸ βιονγῖ ]}Υ 
ἩΏΆΡΤΟΡΑΌΪΟ, δηὰ ἰμογοίοσο 88 πὸ λιίβέογίσαὶ γ8}., 
1018 βαϊὰ (πὶ αν! που]ὰ ποὶ ἴῃ [86 Ὀορίπηΐηρ 
οἵ Ηἷβ δῖρῃν μαγο ἰδίκοη (ἢ βίδϑρ οὗ βοϊῃρ οὐοὸγ ἰὸ 
89 Ῥ:]Ἰϑιΐποα, τ ῖο 88 Ῥοββί 16 δεῖ, ἴῃ οχ- 
ἰγϑιιθϑὺ ὨθοθββιΥ ; θαΐ, 6 ΒΏΒΝΟΓΣ, [86 ΟΣ τοδείοη 
“οχίσγομηθδεί ὩΘΟΟΒΘΙΥ 7 16. ἃ ὙΟΓΥ ἱπαοὔηῖ6 οὁπ6, 
δηὰ ζυγί μεσ, 84 δρροᾶσβ ἤγοτι (6 οοῃηθοίϊίου, [)8- 
υἱ δ ἱπποῦ οχοἰοπχοηΐ, σοηϑοαποηΐ οἡ δα 8 οη- 
ἀυγίηρ τιυγάοτγοιιβ μαίθ δηα ργοβοηΐ ᾿ηοΏ56 Σασο, 
ἴγοπλ Μοὶ Β6 ςου]Ἱ ἃ μον ΟΡ [06] Βαίθ ἱπ [18 οατι 
Ἰαηά, τηδάθ μἷ5β ποοᾶ δῃᾷὰ ἀδηροσ βϑθπὶ ἴο ἢ)1πὶ 80 
δτοδὶ δῃὰ ρῥγοββίηρ, [μδἱ ἃ δ! σις ονον (116 ὈΟΓΩῸΡ 
ολῃηοῦ ΒΡΡοδΔΡ ἴῃ ἰπθ ]Ἰοδϑὲ τ ΣΤᾺ Ὁ Γπιβὶ- 
νου. {6 (πουρπὺ [παῖ ΔΡΡϑδγίῃ ς; 88 ἃ ἀοβοσίοῦ 
6 του: παν δι τὰ ἡντὲ δῷ . Τ|αὲ " 
βυσμοϊορὶ 1|γ μη 6 Πρ 1]... Βυΐ, 88. δα 
δ δον ἐστὸν ἰπυϑ ΠΟΙ {ιὸ μαϊγοθά δηὰ δβι9- 
Ρἱοΐοι οἵ 116 ῬΒΣ]βιΐμοα, 6 τγἂϑ ΟὈ] θα ἴο Ρ]ΔΥ͂ 
1.6 τηδάτηδῃ : ΠΟΥ ἀοο8 {8 Ὀτίηρ Ἶπὶ ΒΟΟΌΓΙΙΥ, 
ἨΪ58 βίαν 18 ἃ Ὑ 6 βιοσγὶ οῃβ,---ἰ]8 185 8}} (Γυ]Ὺ [.19- 
ἰογῖσδὶ, {680 Δγὰ ἰγαῖο! οὗ σϑϑὶ [1{6, τ Π]σοἢ ΟρροβΘ 
1.18 σπαρροαϊ(ἴοι {μα τὸ μοσθ Βᾶνθ 3} ἱπιργοῦαῦ]8 
ὉΠ ἰδίου 68] παυταϊΐοη. ΑΒ ἴο (ο οὐ͵θοίζοη ἵτοτὰ 
ΟοἸ 1 4ι8}8 βποσγά, ἐμαΐ, 858. ψπ 8}}-ἰζηονσῃ ἴο {1|ὸ Ρἢ]- 
᾿βέποα, ἱξ σου] οογίαϊ ]Υ μανο Ὀοϊγαγοα Ἀανία, 
ΝΑροἰβθδοῖι. ἸΌΒΕΥ στϑιηασκβ (Πέτα. ΧΤΠ. 403), 
{π8ὲ 10 16 βαϊὰ ἴῃ χχὶ. 9 ΟὨΪΥ͂ ἐμαὶ Ἰραν]ὰ ἰοοκ ιὲ 
ἴτοσα Νοῦ, ποῖ ἰπαὶ ΒΒ οαγτιοᾶ 1ὺ ἴο αι}. ἢΠΘ 
ποράρά ἃ ποᾶροῦ ἱπητη ἰδίου ἴοσ (6 Ἰοηρ δπά 
ῬΟΒΒΙΟΙΥ ἀδηρότομβ τοϑδὰ ἴο {μ6 ῬΕΣ] πο θογάοτ; 
οὔ [86 ῬΔΥ͂ 6 τηἱρῃϊ ρσχονὶθ Ηἱ γ96 17 τι οἵδ ΟΣ 
ἈΓΙΏΒ, 80 (παῖ, 1 μα ποράράὰ ποβροῖβ οα {86 οΟἶδοῦ 
βἷάς, Β6 τηϊχηῦ ποὲ ὈΟΙΓΑΥ Εἰπηβο 1 ΕΥ̓͂ [π6 δβυοσὰ 
οἵ αοἸ]ΐδίἢ.---Ἴη {π6 {116 ἴο Ῥβ. χχχῖν. (6 ΡΗΪ- 
᾿Ιἰδῦπο Κίης 16 ο8]1οὰ Αδίπιοϊοολ, π Ποῖ δ᾽οης πῖῖμ 
ΑΒ ΙΒΕ. ττῶβ [Π9 βἰδπϊης οὔοἶαὶ πδηιθ οὗ ἰμ6 ΡΒΙ- 
Ἰἰβίϊηθ ῥὑσγίποοβ οὐ Οαἱἢ (οορ. θη. χχυὶ. 1).- 
γε. 12 [11]. ΤᾺ οουτίζογθ βοοῦ σϑοορηΐζθ [0 
ἔαρίανο, ἱμβουρῇ βοιηθ πο δά ε6]8 Ββίηοθ ἢ}8 
υἱοίοτίουβ οοαιρθαὶ τι Ὁ] δι}. (πὸ εἰϊα8- 
ἰἴοῃ Ὀ6 οοπεοϊἀοτοά : Πανὶ τησδὶ πᾶνα θθθη δὴ 
οδ]οοὶ οὗ βϑιου βητηθηΐ, δηὰ ἢἷ8 νἀ υῤρύρηρὴῳ 88 ἴα- 
᾿π|ν2ὸ δηἃ ἀοβοσίοσ δὴ οὐ͵οοὶ οἱ τοηᾶον ἴὸ {86 

ῬΗΝΙκέποα, ΜΠῸ ΚποΝ πἢδὶ Πα δὰ ἄοπο ἕοσ 15 
σου Υ ΕΥ̓͂ ὑπαὶ Βογοὶς Ἔχρὶοἱῖ, Ηΐφθηοο ἔγχεϊ, δυοὰ 

(ΑΚ, 8 18 βθσθ πατταίοα, αδοιιί ἀὐπὶ (Ὁ [Επρ. 
Α. Υ. “απο πἰπι᾽)7), πα ϊοῖ Ῥἤγαβα ἔγοπι (ἢ 8 οοἢ- 
προίϊοῃ (ποεῖν ἐΠπουρ 8 δηα ἴ8}}ς Ὡδιίυγδ ΠΥ αιγα- 
πα οἡ Πδγ 14) τοΐοτβ ἰο Ὀανὶὰ, ποῖ ἰο Αοδμιδὴ.Τ--- 
Ια τα ποῖ ανίᾶ, ἴμο Ἰεΐπ κα οὗ 180 Ἰαπὰ 7--- 
ΤΊ αυεδίΐοη ΘΧ μ1Ὀ118 (μ6 στοαὶ ἱπιρτγοβαίοη π ϊοδ 
᾿αν 8 ὀχρίοἱὶ μδά τηδάθ οὐ ἴπὸ ῬἈ1]1βι1π68. 1π 
{μεῖν ἰάθϑδϑ οοποεγηΐηρς εἶδ ροαἰιΐοι ἰῃ ἷβ πδίοι 
Δ ΟΟΙΠΙΥ. ΤΉΘΥ ΟΆἈ}1 Ηἷτὰ Κίηρ οὗ ἔδε ἰδηά 

4 [Τὸ ψῃΐσῃ ἰῦ τὰν Ὀ0 δα ἀθὰ ἐπδὲ, ουθη ΠΓ ἢθ οαττίοά 
ἐδο βι'σογὰ τὸ δέῃ, ἣθ γηϊζιὶ δύο ἱκϑρὲ ἰὲ οοῃοοδὶϑὰ ἀς- 
τίη, Ηἰβ βία Υ ἐῆοτο.-- ὰ. 
680 Μαδυγοῦ: 16 6ὁο, Ὀχὲ οὐδθν Οοϊηταδ. δηὰ διηοίθη 

Υ85., ἃ5 τς. Α.Υ.--Τὰ.) 
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βροβῦδο Ἀδυϊὰ μδὰ μὲ ρὸν 88 ΒΌΘ ἴῃ ἰδἰκῖης ὑρ | 816 Ὀθασᾶ, ΤΙ 6 ἰο Ὀ6 ππάογειοοὰ οὗ [μι ἴοατα 
(ο}151}᾽8 9}8]} (γόον ὅδ] θη γον 
πο {Π6 8|.246᾽ (Ἰοι.).Ὁ ΤΆ ΐα ἐπι ργοθαῖοι Μ:88 (8- 
νοσοὰ ὃγ (μεὶγ γϑοο ]θοΐοῃ οὗ {π6 βοῃᾷ οἵ ἰσϊαπηρ ἢ, 
ἴῃ ἀνα αν α νψδϑ Ββοπογχοή αδοῦέ 86}, μὰ τ 1 ἢ 
ἯΔΒ 5Β.}}} πὸ}} πόσα ἰο ἰμθ. Βδηᾷ ἴθ. ποῖ 
οὗ Βὲχα ἐπ ὅδ: 068 7---'60 χνὶϊ. 7, 10 οΝ18 
δεῖο το] ] οἴου ἰδ οοπηθοίοθα (6 δρρτγθ- 
Βοπαίοη ἐπδὲὺ 115 ἀδΏρΟΤΟΙΒ ΘΠΘΩΥ οὗ (6 ῬΏὮ1}}6- 
ἄπο ρϑορὶθ οοπλοβ ἰδ 6ν1} ἱηίεης, 786 βὺρ 
εἰἰοα ἐμαὶ τὶ ἢ (μ6806 ψόογὰβ οὗ νορ. 12 (11) 189 
οουγίοτα ᾿ἡἰτοάυοοα Ὠδν]α ᾿ηΐο ΑΟἢ Αἢ 5 ργθβθῆοθ 
{τεσ 13. ὩὨΟΥὮ ΟΣ Βυρρογίοα, ἰθ ἐπ ργοῦβ Ὁ 6 

6 ἴοστα οἵ [89 σόογίβ, Ὑΐοὴ γαῖ ον ἱπαϊοδίο 
ἰ}6 ᾿πιτηοαϊαίο ἱτηργοθεῖοῦ τηδθ οὐ ἰΠθῆὶ Ὀγ 1)5» 
γἱ 8 ΔρΡρδδσβῃοο, δηὰ 14 ὑπίθηδϑὶθ ἴτοχ [αν 8 
Ἄοοαϑοαθοηΐξ Ὀοδανίουγ, (γον. 18 (12)). πον, ,}»ν 
ἐλε Ἀγεὶ ἐΐπιε, Ἰδανϊα ἰαγα (μ πὶ ἰο μεδγί δηὰ σοι] θοίβ 
οἢ ἴδοι, δηά ἐλεπ [εαγ οὗ Αοὐΐδὴ σοτηο5 οὐοσ ὲπι. 
Ηδ 8665 (μδὲ 6 ἰδ ἱζοὰ, δῃὰ ἔδασβ (δι, ἱἢ 
(16 οουγῖέογβ γοιηϊηὰ ὑπ6 Κίηρ οὗ (μ6 μϑβεί, (ποῦ 
ἈΠ] ἰδ σθηρθδηοθ οὐ Βἷπι δηά ΚΙ|]] εἴπη. ΤΏ ογο- 
ἴοτο, σβοῃ Ὀγουρμὶ ἰο {μα Κί 
ἘθΕΓΩΥ͂, 6 Βυ ΔΟΏΪΥ͂ τοβογίβ ἴο [π6 ἀθυῖςο οἵὗὅ πόδ. 
αδα πιπαη. ΤῊ που] ἢν Ὀθθη δὴ ἈΌΕῸΣ 
Ρτοσοίυγο, [ἢ Β6 δὰ δγοδαῦ ὕδθε ρῥγοβεηϊθα ἴὼ 
Αομϊβῃ ὈῪ {86 οουχίίοῦβ, δηὰ 8ὸ γ͵ὸ8 δ γεοδν δο- 
υδ'ηἰοα τι ἴθ. Βα οῦ ἰδ τασδὶ Ὀ6 Βυρροβοά 
ἐ Ἂν εἰ ἴπο τηοτηοπὶ ὙὮοη ανιά ιϑαγὰ (ποθ 
πογάρ, {Π|ὸ ἀθονο σοθοοϊΐοη οοουττοα ἴο Ἶπι, δηά 
ἢ βίγαϊ »ἈΓΉΔΥ ἀοίοστηϊποα οἢ πα οδγτὶϑα οὐἱ (ἢ ΐ5 
εἰτηυ]αίίου, ὈΘἴΟΣΘ ἐς μολὸαι μι ΦΌΠΗΝ οὐδ 
εὐπροοί {πὲ ΒΘ νγγἃ8 ΟΠ Υγοίθησίην, ΕΘ ὁ κο 
Ηἰδ ΒΘ 456 [γνος. 14 ἀϊ}1, 86 Ῥοσγνοσίοα μἷβ ὑη- 
ἀετείαπαϊηρσ (Ια μοῦ στοηρῖυ, δῆεγ δορί. δηὰ 
γυν., “118. Τραΐαγοϑ 7), [οἰ χηιοα τδάηθθθ; (Π6 
ΕΔΤῺ6 ἩΟΤΩδβ ἃτὸ ἰοαπὰ ἴῃ {μα (11}|0 οὗἨ Ῥβ, χχχῖν. 
(16 δρραγθῃ!γ δυρεγβυοῦθ βαβῆχ ἰπ 31) 8 
εἶδεν ἰο Ὀ6 ἰδἰκθη δὲ γοϊεχῖσο, δὰ ἰΠο (0] ον πα 
ποῦ] εχρίϊοαϊΐοα οὐ οδ͵οοίδνα, “6 οἴδη Ὠἷπα- 
801, ᾿ν18 Βρί τα] Ὀοΐηρ, ἴῃ χοβρϑοὶ ἴο 818 ὑπάογ- 
δι τη") (ΤῊ ΘΏ.), οὐ τ ἢ ΟῚ] πὸ ταδὶ Ἔχρ αἰ 
ἱι “ ἴγοιὰ {π6 εἰγουτηβίβη αὶ ΟΠ γδοίου οὗ δου ἢ 
Ῥορῃ]δτ ερεθοῖ, 88 ἰῃ 2 βαπι. χὶν. θ, δῃηὰ ἰῃ (6 ποὶ 
αἰ βηδίορουβ ο8568 ΕΣ. ἰϊ. 6. του. νυ. 22; 

Κ΄ χ. 3, (οομρ. (1.5. Ον., ᾧ 121, 6 ἴεμι. 8).-- 
ΤῈ6 [0] ον ποσάβ ΒΟΥ (Παὶ Ἀανὶά ρῥἱανοά {Π6 
Ρασὶ οὔ δὴ ἐπϑαπθ ροβοῃ. Τῆθ ΥἹοῪ οὗ βοῃλο οἱ οΓ 
ἐχροαΐίοτβ (ἀπ γθοθ ΠΥ 86 }1 60) (παὶ Ὁ Οο 8 

ἰδρίοη, ὑπο ἴΠ6 οχοϊϊοιηθηΐξ ῥσγοαυοοα Ὁ 
δά δηρυ βῆ οὗ βοῃ], θανι σθ8}}γ [611 ἰηΐο 

ἰΟΙΙΡΟΓΔΑΥΥ͂ ᾿πϑαηἑγ, 5 ἴῃ ἀἰτοοὶ σοηίγδαϊοίΐοη ἰὸ 
ἰῃς ποτήβ οἵ (θ παιταῖῖνο. Εἴθ σοονϑᾶ δ ΒΘ Σὲ 
απᾶ τ] πο Σ Ἐ|τὸ ἃ πιδάσηδιι [Η0., “ ρἰανοὰ 
ἴὴ 6. πηδήπ)4:).7---ΤῊ.]. ΤΉ πὰ σγοίοσα ἰὸ 76 Ὁ. χχν. 
16: 11,7; Νεῖ, ἰϊ. δ, ππᾶοχ ᾿μοῖσ δ ἅδ, (με Υ 
βεο Κίηρ ἴο Πο]4 {6 πιδήτηλη. ἘΘ βιιοὶθ (ἅτστι- 
τηϑἃ ΟΠ) ἴ86 δαῖθ-ἄοογζα, βὸ γὸ τηπϑὶ γοδα τ 1} 
Βερί, ἀδηὰ Ὑ α]ς. ἱπαίθδα οὗ “ρου! 0164" (ἢ) ἔγοια 
ἤΒ} ἱποιρβὰ οἵ ἸΏ ἔγογα ΓΔ), [86 Ἰαίίογ ποὶ Ὀοΐπρ 
[86 ροδσίατο οὗ 8 τηδάπιδη, βηὰ ποὲ αύλονι ᾿ς 21}. 
1} ἰδὲ ποεὰ : Απᾶ 9 1οἱ δία αρὶτε}]9 οἕ 

2 ΠΠ{6 ποι,ςοοδῦῖϊο ἐμ δί Θο] αι ἢ 6 ἤδη ἴα οὐ πηοηϊ πο 
Ὦν ἰὴο ῬὨ Πα 65, Ῥογἤδρ5 ἔγοπὶ παγαὶ πα ροβἐ0ἢ 
Ὧ0 ΤΡΟΔΪ] ἃ κτίουουα οσαϊδι ἑν, δηα οὐὐ οἵ ζα ἔοτ αἀο- 
᾿ὲδιὲ ̓9 (λαὶ δρῶν (τἰοη ἀ5.-- Τὰ ] 
ἘΓμαῖπος εδενὰδ «ὦ τηΐθῃ, Κθδίηγϑβ, ἰδο δορί, ὯΔ8 

δηὰ πὸ Ψυὶκ. ο8.--Τὰ.] 
“ οχὺ, δηα Ογϑ." αγία 

1.8 οὗ πηϑάνοβϑ ἰγοΐω ἢ 18 8850- ἐ ἴαγνο Ἰοατποὰ 
[0Β 4} 18 ἀρ κο γρ, 860 

ταὶς ἢο 8] 
«αἰδίοβ νυ δ 86ι}.---Τκ.} 

88 ἃ ἀδηρογου ] σα 

ὙἘ1ΟΝ ΘΟΙλ66 ἔγοῃι ἴΠ6 τηου(ἢ οὗἉ πηϑπλ6ῃ.---- Ν ΟΓᾺ. 
18, 16 [14, 15]. ΒΥ Εἷθ ρχοϊθη θὰ χιδάηρ Πανὶ 
ἯΔ8 Βϑ8(6 ΠῸΓῚ ἴ 6 δογυδηίβ οἵ Αοίβϑι, βίησο ἴῃ δῃ- 
αἰσηί ἐἡπλο8 [86 Ῥογθοῦβ οὗ τωϑδάμπιθῃ ποτ Ἰοοϊκοά 
ΟἹ 88 ἱπνίο δ0]6, ἰῃ ἃ οογίδί ἢ δθῆβθ 88 βϑογϑα, 
θδηροῦ ποτ ΑΟμἰβῃ Πο Πἰκονσίρο δυοϊαθὰ ὉΥ δὸ 
ΟἰΘνΘΥΙΥ οουπύογίολληρ᾽ ᾿πβδολίν τ θ Ὀσχουρῆὶ θ6- 
ἴοτο 9 Κίηρ, (δὲ {μ6 Ἰαΐίον ἀθοϊαγοα 6 βῃουϊὰ 
Ὡοΐ ΟΟΠ1Θ ἴο πἷθ οουχί, 6 δὰ δ]σοδαγ στηδά ΤΌ Κα 
ἐμοῦ." ἘΒΘΒοΪᾶ, γ8 8666.--- ΤῊ δ ΘΧΡΙΓΟΒδΊοη 
ΒΠΟΤΒ 86 ἐτιργοδείοη (μὲ αν ̓ 5 βοβίισγθι τηδάθ 
οὐ {π᾿ ἰχϊηρ, βὸ ἐδαὶ μ6 αἰὰ ποὶ ἀουδὶ ἐμαὶ Βα παὰ 
6 τυϑπηδῃ ῥοίοσϑ δίω. Α τῶϑῃ ὍὙ80 δοῖφ ἰῃ- 
ΒΆΤΘΙΥ, {Παἰ 5, πο “ὙΠΟ 50 Γοργοβοηίβ Ηἱπ)5 61 
θυΐ ψχ8ο οΟδ͵ ϑοτί νου Ἔχ ἐθἱἰα ἢἰτηβ6} 88 ἃ πλδάμηδη. 
ΕῸΣ (Π6 αυρδδίΐοη οὗ τοργοδοῦ: ΨΥ ἄο γ9 
Ὁσίπᾳ Βἰτπι ἴο ΣΩΘ 7 (1:16 Τϑββοῃ ͵8 σαὶ ρίνϑη ἴῃ 
16 ᾳφυοδίοη, νον. 16 [18]: Εΐανϑ ὶ Ὡ96ά, εἰε.. 
..« ἴο ΡΙΔΥ ἴδ6 ;2)8 δεκαϊπαὶ τ9 7--ΤῊ6 

Ῥγϑρ. (Ἷ") Ξε ποὲ ἐπ πῖν Ἀγέϑοηδε (Π) 6 ὟΝ οἰ(6), θαὶ 
ἵπδί τὴ. Αομΐβῃ ἔδαυθ ῬΥΒΟ 8] ἤδγῶὶ ἔγοστα 

τ. ἯΙ (μ6 ἰμἱγτὰ ᾳαροιίοη: 5.841} τῃ 6 
ἔϑιουν οοσὴθ ἰπίο ΤΩ Βοῦδθ 7 [6 1Πγυκίδ 
Ηἰπλ ΔΑΥ. δυϊὰ Β ρἴδη, ἰο σϑιηαίῃ ὑπ κπονῃ 
δα οοποραϊοά διηοηρ ἰδ ΒΒ ρεϊποβ, αἰὰ ποῖ βυο- 
οοοά; θυΐ Πα οἀ ἴῃ 80 βἱπλιι ϊδίληρ τβ άπ οαθ 
88 ἴο Θδβοβρα [86 ἀδηροτγουβ εἰζδίζο ἰηΐο ψ ϊοὶ 
Βο δα ρμοίίδῃ 80 Β000 88 μ6 γΓ{88 Γασορηϊζοα 88 [Π6 
γ᾽ οἰοσ οὐ ΘΩΘΙΙΥ͂ οὗ (86 ῬΑ] 1βιΐποα. [Ετοα {πὲ8 
ὨΔΙΤΑΙνΟ 1 Δρροδῖβ ἐμαὶ Πανὶ δὰ πα ῬἘ1118- 
(ποθ υῃἀογβίοοα οὔθ δηοί μι ΓΒ ἰδηρυαρα, ἃ8 ΟἹ 
ΟἾΠ6Ρ ατοῦῃάβ ἰῦ ἐβ ργοῦδῖο ἐπα (ῃ6 Ηεοὗτεν δηὰ 
ῬΒΠϊείΐηο ἀϊα]οοὶϑ τ γο ποδιὶν ἰἀθηιο8].---ΤῈ.] 

ἩΙΒΤΟΒΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΤΗΕΟΙΟΟΘΟΙΟΑΙ,. 

1. Τῇο τροσϑ ἴπ6 ϊαίοτν οἵ Πανὶ 5 ργονϊἄρη- 
[14] συϊάδποα ἰη (8 ἰγου Ὀ]ουΒ ὑἰπη6 αη 048 86} 0 
[6 ΠΊΟΓΟ αΙοσϊ ουΒὶ Υ ἀοοβ ἷ8 ἀοὐ-ἀονοίοά, μὰ π)- 
ὈΙγ-οὐοάἰ πὶ βρὶγὶς βιῖπο ἰοστί ἢ ουἱΐ οἵἉ {18 σ]οοπιὶ- 
οβὲ ρεγὶοα οἵ 818 16. Βαϊ (Π6 ργορβοίϊο- ἢἰβίοσί οι] 
ὨΔΓΤΘΙΪνΟ 18 80 11{{160 ΘοΠοο γα ἴο ΔΚ ρῥχγοιηϊηθηὶ 
1186 Πχις ἴῃ Τλαν 8 116, (μδῖ 1 οοηίθηίϊβ ἐϊεο] 
ὙΠ ἃ αἰ π10}6 Ῥχοβθηίδίϊοη οἵ ίδείβ, αμὰ χὴ ἢ Θα 08] 
ἰγοβάοχῃ ἔγοαι [πάθη ουβη  βδῚ 8 ῬΓΘΡΟΒΒΘΒΒΊΟΗ, 
Ῥγίηρβ ουἱ Βμδτρ δῃά ὑυπροίιθηοα (π6 ἀδτίς βροίβ ἴῃ 
Τθανιἀ Β πηογαὶ οοηάιϊοὶι. Οὐ (Π6 οπθ μδπὰ ᾿ανίά 
βἤονε, ἰῃ {πὶ8 (πη6 οἵ ματα ἰγ184] δὰ πα εἶς, Ρδ8- 

7 Ἰ ρἶνο ΤΕ, Ό ΠΗ ΟΝ ἴο αοὐ᾽Β νὶ}}] δῃὰ οοταρίοίθ δῦπθ-: 
ἄοη οὗ ἷ8β ον Μ1]}}, δὰ ἐβουρὴ Π6 ἰβ Βυγα οὗ 

6. ΟΠ ρ ἰο ΡῈ Κίηρ οὗἁ Ιβγαϑὶ, μ6 ἰδ ,ῖκοϑ 0 βίϑῃϑ 
δὶ 41} ἴο σϑϑὶϊζο ἷβ οδ] Πρ ὈΥ ἷθ οτση οἤογίϑ 

ἴῃ βδαυ]. Βυὶ, οὐ ἰπ6 οΟἱποὸῦ δδηῃά, ψ 866 
δ1πὶ (Ἀ}1}πηρ' ἰπίο ι ἔδαν ἰῃ Νοῦ δὰ δι (88 
ΤΟΥΠΊΘΕΪΥ ἰπ εἶθ Ἰηίοσνυιον ΠῚ Φοηδί Δ η), [18 
Βίγοηρ [1 1} ἰοιίογίηρ, Εἰ πηΒ6 1 στοβοσίίηρ ἴο 1168 
δηὰ ργοίθποθρδηα ρῥυζηρ 56  {Π6}]0, ἀῃθθοοιητης 
δῃ ερείται βοσυδηὶ οὗ σά, πῃ (ὸ ρῥΐδοο οἵ 16 
1,οτά δ ΒοΙρ. [πὸ ἷβ ἀονϊδίίοη ἴγοπι συ [ῸΓ 8 
ξοοὰ οηὰ Βο ΤΌΠΟ ἰμ6 ργϊηοῖρ]6 οἴη Ἔχργοββοή 
Υ [6 Οτοεῖκ ρορία, 6. 9., Εατίρ. : “ὅτῳ δ' ὄλεϑρον 

4 [Ασοοτγάΐηρ ἰὼ ον 8ῃ γα τἰοη οἵ ίλπον ἴΠ6 νι ίο δηᾶ 
ἀδυρί ον οὔ Ασῃΐβἢ ἡγοτο ἰ 88 η6 ΕΠ ΡΡΕΘΌ. ΤΕ 

{{ἴ3ϑϑ»ο αν ἢ0 νψογὰ ἰῃ ΗΒ Βἢ [Ὁ ΘΧΡΓΘΒΒ (6 ἀδσδῃ 
ἐοπἀδη2-δολτίἰ, “ἃ τὶ πη ὙΠ οἢ 85 ἃ δρϑοίαὶ! δἰτι οὗ 
οὈ᾽οοῖ᾽" ( μο εἶσ 8 οὗ το]  κίοπ), πὰ ἐἢθ δαΐθοςϊνο ἐθη- 
ἀδηπσίδε, ἈΦ κὸν υλλυα ̓ς αν ἃ ὑϑ 60 0 Υ ΟΥ̓ αἰπι, τυτέτ 6 Ὲ 
ἰὴ ἴ')ο ἰῃιοσοδὶ οὗ βοπιο ἰ4608., Ηδγο ἰὺ ψοι]ά 80 ἔοτί ἢ 
ἐπὶ {π6 Βοοῖς οὗ Βαπιυοὶ ψγὰ8 Ὑτἐτθη (ὉΓ [ἢ6 ΡΌΓΡΟΒΘ οὗ 
εἰοντ ἡσίης θανία.--- Τα.) - 
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δεινὸν ἡ ἀλήϑει᾽ ἄγει συγγνωστὸν ἐἑιπεῖν ἐστι καὶ τὸ 
μὴ καλόν [““σ“ ΒΘ ἰσυϊ Ὀσίηρδ συΐῃ ἰδ 18 ραγάου- 
80]6 ἴο βροδὶς υπίσυ.] ἩΗδπηδηπ: “ΤΒ6 10] 
Βριγιῦ 15 υθοοσαθ (896 οἰ γοηίοὶοσ οὗ χαθαΐβ 100]1Ὲ} 
γ68, 5] δοίζομβ. Ηᾷδ [1188 παγσγαίϑα (6 1ἰοθ οὐ 
δὴ Αὔτδμδ, 86 ἱποοεί οὗ 1.οἵ, (π6 δἱγηυ]αίίοη οὗ 
8 ΓΔ δον (ἀοάδε μοατί, Ο Θοά, ΤῊΥ πίβαοσα, 
ὉΥ σου86] ὙΠΣοῖ ὯῸ ΤοῦΒΟΏ οδῃ Βαβι ΘΕ] ποη- 
ὅδ δἱ δηὰ ΒΟΠΟΣσ, μ88 τηδάο {ἢ [00] ΒΗ 688 οὗ Τῃ θῇ 
ΟἿ ἰπβίγαοίον πο ΟΝ τϊδὶ, οὐσ ρΊοΣΥ ἴῃ ΟἸτίϑι."- 
Οτοῦυβ: ““βοιβοι βίη χιυβὶ Ἐξ Ὄ ἴνοῃ [0890 
ὕχοθ, ὙΠ ΘῺ ΘίοΟΓΏΔΙ 118 γτὯ8 ΒΟΆΣΟΘΙΥ ηοσ,)" 

2. ΤΒουρὰ ἐπθ παιδὶ βαποίμδγυ οου]Ἱὰ ποῖ Ὀθ 
ΤΘ΄ 6580] ]18μ0ἃ ἴῃ ΝῸΡ ἴον {89 ψῇῆο]9 Ῥθορὶβ, γεὶ 
{86 ἃ] σ -Ρτίοϑι δηὰ (μ6 οἵα ὺ Ὀγιοβϑίβ τα τὰ ἴῃ 6Γ6, 
186 ν1}} οὗ ἀοα τᾶ ἱπαυϊγοα Ὀγ ὕὐτίτα διὰ ΤΒυτι- 
ταῖτα, (16 Ἰοραὶ ῥγοβοσιρίΐουβ σοϊαίϊηρς ἴο πογβιιὶ 
ὝΘΓΟ ΟΔΙΤΙΘα οὐ 85 [ἌΓ 859 ῬΟΒ61016; δῃὰ δοὺς 
ἰη9 δτῖκ 88 Ὑδηϊηρ ἢ (86 ἰαθοσγηδοῖο, (86 Ἰαίοῦ 
Ἧ ΔΒ Β.}}} ΤΟΡΆΓΟΟΘΑ 885 {Π}6 γ1810]9 βυσαθοὶ οὗ Οοὐ᾽β 
βτδοίουβ ὑγόβθθῆοθ Απά.βο, ἱπουρ ἴποσθ ΜΟΓΟ 
ΒΟγΟΓΑΪ σρηΐΓοΘ οὗἁἩ ΤΟΣ (π66 οἢ οἷ. Υἱϊ. δ), ΝοΌ 
ὙΔ8 1ἴΠ6 χηοϑῦ Ρχογαϊποηὺ οὗ ἔμοσα, δὰ π 0} 118 ᾿η- 
ΟΟΠΡΙοὐθ ΔΥΤΆ Προ ἢ 8 Ὼ8 8 Βι ρ δι ἰταΐθ ΤῸΣ [ἢ9 
ΒΑΠΟΙΔΙΥ ἴοτ ]1ο86 Ἰοραὶ σοτηρ]οίοη θα ἔοσ (89 
Ὑ1016 ΥΥΗΝ (9 Ῥσθβθῆοθ οὗ (ἢ δὺῖκ γγ88 Ὡθοθϑ- 
ΒΑΥΥ. ΓΒ ΤΩΟΥΘ ροηογαὶ βἱσηϊβοδηοθ ἴοὸγ {80 
Ὑ016 ῬΘΟρΙ]Θ ΝΟ Βαά ποῖ χλθσοὶν ὈΥ͂ {16 ῬΓΟΒΘΉΟΘ 
οὗ (μΠ6 δυΐς, Ὀυϊ 4150 ΌΥ͂ {16 βαοσϑὰ γοβϑοὶβ δηὰ 
ΔΙΥΔΏΡΟΘΙΩΘΗΙβ βεέξερ ἐμ ες ψ ἃ, Αὐηλοὴρ ἴΠ686 
ὙΘΓΘ {116 ἔγγοϊγο Ἰοᾶνο5 οὗ δλουδνεαα δοοοταϊηρ ἴο 
189 ΠΌΠΑΌΟΓ οὗ πὸ ἔποῖνο ἔσὶ 68 οἡ ἐμ βδογοά ἰ8.- 
Ὀ]9 δρροϊηϊοα ἴοσ [βθτι; [ὉΓ [686 ἼοΤΘ ἃ οονοηδσηῦ- 
εἶσηι ἴο βοΐ Τοσίἢῃ [βγβ86}}8 ροστηδηοης οοηβθοσζαίΐοη 
ἴῃ οροαΐθποθ δᾶ ἱπ ὑγοάδυοίης [86 ἔτγυϊξ οὗ ροοά 
ὝΟΥΪ 5, ὙΠῚΟΝ τοσο οβοσοα ἰοὸ ἴδ9 Ἰοτὰ δα Η 
Ὑ7011- Ὀ]οδβίηρ Ἰοοά, 

8. ΤΟ ῥσοοθρίβ οὗ ἰδο ΟἹὰ Τοσίατηθηξ ἰδ οσΘ 
ἐπ ΟὐἱοΓ 8}}0}} οὗἉ Θἰογηα Πγ να] ἀοτηδηᾶα οὔ οὐ Β 
ΒΟΙΪΥ π1}] οὰ πο ν11}} οἵ ΗΙβ. ρββορίο. Τμαὲ [86 
Ὀχθδα, οοηβοοσαϊοα ὮΥ 1.5 ΠΟΙΥ σαθδηϊηρ δηὰ [86, 
οου]α θῸ φαΐθῃ ΟὨΪῪ ΟΥ̓ αἴοδῃ γ2865 οὗ ἰπ6 Ῥγιοδι 
ΟΓΟΣ ἴῃ {πὸ ΠΟΙΥ Ρ]466, γγα8 ΟὨ]Υ͂ [86 οἱοιμὶ οὗ 
το [το]! τοαυϊτοιηοθηῖ, τ ΒΙΟῖ Τοϑα : ΟὨΪΥ͂ ἤθη 
γοὰ ΚΟΟΡ γΟΌΓΒΟΙγοΒ Ῥυγ9 ἴγοσὰ ἰ}0 βίδίῃ οὗ βίῃ 
διὰ αἱρβορθαϊΐθηοθ, απ βαθηοι {Υ̓ γουγβοῖνοθ ἕο Σὴθ 
ἦπ μοατί, 116, ἀηα γα], ἀτὸ γϑ η ΜΥ εἰρμὶ αὶ ἔστ] ]Υ 
Ῥσΐδβι υ Ῥοῦὶ δηὰ Βανὸ ρατί ἰῃ ἴ86 ϑηϊογτωθηῖ 
οὗ ἐπ γ᾽ ἢ δηὰ ρσοοᾶν οὗ ΜΥ Βουβο, δῃᾷὰ δ.Θ χηϑτη- 
θ6γ8 οὗ ΜΥ Κίηράοιῃ. Τλὸ ουΐον ἴοστα δηά β86] 
ἐΠ6 Ἰεἰἴο Σ οὗὨ {110 ἸΙ6ρὰ] Ῥχοοορὲ πιῖσλὲ θ6 Ὀχοΐκοη, ἃ 
ΟἾΪΥ (6 οοῃίοῃί, [8.9 δβϑόηοθ ναῦ τηδἰηἰαϊηθὰ » 

(818 οὐδοῦ ἴοσια, ἱπαάραπαίθ ἴο (19 οἰοσηαὶ 
οἰ108] βρ᾿ τ 4] οοηἰοηΐ οὔ 1,47, πιιϑέ Ρ6 Ὀσόκοη 
(ἈγουσΆ, ὙΠΟ. ΐδ Οχίοσῃαὶ ρσγοβογγδίζοῃ ἐμγοϊνοά 
ἴδιο νἹοϊδίΐου οὐ ἀοβίγυοίοη οὗ (9 ϑαβϑθῆοθ δηὰ 
ἦπηοῦ ΚΟΓΏ6], ΤῈ ἀαίγ οἵ β6] Ὀργοβεσυδίίοη ἰι8- 
υδοὰ Ὠανιὰ ἱπ οαἰΐηρ [86 βμον-χοδά, ἴο τ ΒΊΟ, 
δοοοσαϊης ἴο (89 Ἰοϊίον οὗ (Ππ Ἰδνγ, 6 ταβ ποῖ βη- 
ΕΠ|6ἀ; ποΙρΉ ΡΟΣ Ἰονθ τοααϊτοά ΑἸ ΔΘ] οοἢ ἰο 
ἀογίαϊο ἔγοσα (ἢθ οὐἱοσ ῥγοβοτιρίΐοη ἰῃ οσὰορ ἰὸ 
Βοὶρ (λ9 ποοᾶν διρίνο. Βοίἢ δορά πῃ {ῃθ 
ΒΙΡΏΟΓΙ ΒΘΏ5Θ 88 ὑγὶοθίβ, Οἡ (18 ΟἸτὶδὲ στουπάοά 
186 δρρ!!οδίάοη οἵ (πὶβ ἱπδίδηςο ἰο ἩΪτηβοὶ δηὰ 
Η18 ἀϊβοῖρ]6β, σο Ὀσόῖκο [ἢ 9 βαρ 8.}}-1δὺ7΄ ὈῪ Ρ]υοΪκ- 
ἧπρ οογ (Μαῖι. χιὶ. 8; Ματκ 11. 26; Τλιϊκο υἹ. 8), 

4 [Βαὲ ἐδ ῥσχίοας ἀϊά ποὲ ἵγπον ἵπαὶ αγίά νγαϑ ἃ ἔπ σὶ- 
εἰνο : πὸ μοϊρϑα ἢ ἰπὶ 858 δῇ οἥῆοία) οὐ {ῃ9 ἰσίηρ [Ὡ τηοπΊθῃ- 
ἔα ποϑὰ, Ποίπογ δανία, 48 δὴ οἴδοίαι ρϑσβοιῃ, οουἱὰ 
οὶ βαγὸ κοἰθῃ ἰοοὰ εαἰϑονῇοτο, ἀ0698 Ὠοὲ Δρρθδχ.- -Ἴ π.] 

“ΤῊΘ βοῃ οὗ τηδὴ 18 1,οσὰ ουϑα οὗ ἔδ6 βλαῦραϊὶ- 
ἀΔγ,"--ἰὰ Πτι, αμὰ ΌΥ͂ οοτασαυμίοι τὶ Πΐτι, ἰῃ 
ἰδ)}9 Ῥοτοῦ οὗ 1118 ϑρισὶς, 16 [6 ἔσὰρ ζι! (ἰγλοηὶ οὗ 
(1.6 δἰοσδὶ πῦ' ὃ] οὗ σοά πἰάάρση ἴῃ ΟΙἹα Τοβιαπλεης 
Ῥτοοορῖα, δοο ἱβαὶ χοάἀοοιηοά δῃᾶ βαμποι θα τθλα 
ΒΔΠΩ8 ΠΟ ἸοΏσοῦ ἀμᾶογ {86 αἰδοῖ] ὑΠΑΤῪ ἴοιτα οἵ 
(6 αν, θαΐ βία δῦογθ διῃᾷ οοῃίγοὶδ ἰι6 ἴοση 
οὗ {86 τοαυϊγοιηθηῖ, Ενθα ἰδ ΟἹά Ταοθίδπιοης 
τυ] Δ ἰἰβο!ῇ ρμοϊηίοα ἱ:γο] αὨίδυλ!Υ Ὀογοπά 
᾿ι96 17 ἰο ἐῃ6 ζ ] Β]τθοΐ οὗ 1.5 ἰάάοη {στιὶ δ δοιὰ 
1685 ὈΥ ἱοῃβ δηὰ Ἰη)ποίίομϑ ἩΙοδ οἵ πο- 
σΟΒΒιγ υἱο]α ρα {6 16ρ8] ογσαϊλησζίου [λίοξι, χὶϊ. δ]. 
ΤῊΘ ΓΑΌΡΙ5 ὑΠοτΏβο γ6 5 γ1ὸ}} ΒΔῪ : “ἴῃ {80 βαῃος- 
ἩΤῸ ὯΟῸ ΒΑΡ δι : βδοσίθοοθ δῇο  ἴθμβοθ ἐδ6 βαῦ- 

ΐ 
4. ΤῊο Βἰβίοτγ οὗ Τλαν 8 δῖρσβὲ ἰο [Πο Ῥ.1119- 

(ποι, δηὰ ἢἷ5. ϑϑοῦρο ἱβοποθ Υ̓͂ εἰτου]οΐϊ τσ τηαΐ- 
ΠΟΆ8, 8, ἐπ (μ6 ἔγϑί ρ]δοο, (89 θα5ὶ8 οὗ ΡΒ. χχσῖν., 
ΜΠ] ἢ 186 1116: “ΜΒν αυΐϊά, οἰδη [6 ελαπγκά 
ἐὲδ υπαεγϑίαπαϊπῦ δείογε «Αὐϊπιοίεος, απὰ ὧδ ἀτοῦε 
λὲπι αἰοαν απά ἂς ἀερατίεἀ." ἔΤὶλ18 [1116 ἀστοῦβ ῥτὸ- 
οἰβοὶγ τ} ἴΠ6 ῥσὶποῖραὶ ρμοϊηίβ οἵ {ἢ 6 βαγγαῦῖγο 11 
1 ὅδ. χχὶ. 11-16, δπὰ ἰ5, 85 10 ψσόσο, 8 ὑσὶοῖ οοπὶ- 
Ρομάϊαπι οἵ ἰΐ, ἴμο Αὐϊπλοιθοι οἵ ἰδο {1π|9 ἰ 
Ἰἀοη εἶς 8] πὶ [Π6 Αςμῖβῃ οὗ ἴθ ἰϑίοτγυ, ἴον 186 
ἔοστωοσ δῖ γ48 (6 ποηνοπ αἀἰσιαίι οὗ 81] (δ6 
ῬμΠϊβεῖμο Κίηρβ, Κὸ ῬΠΑσδοὶ διηοὴρς (Β6 ΩΡ 
ἀλη δηὰ Αρὰς διβοῃρ [186 Ατλδ οί. 80 
Αἰ ὰ5 ἱπ Εἰ ιμλγηι. Ζίσαδ. ἰὼ (πο Ιηϊτοαποίϊου ἰο 
{18 ῬῈ. Οορ. Ηοηρσί, Βεώγᾶροα [ΟουίΓ Βαϊ οη8) 
Π1., 806 κᾳ., δηά Ιηἰγοάποϊίζοη ἴο ἐπὶ ΡΒ. Τδδὶ 
(πΠ6 ῥἈτίναίθ πατὰθ βου ὰ ΔΡρϑαν ἴῃ {π6 Βἰδίοσυ, 
δηὰ (89 οἵδοϊα!]! Ὡδηὴθ ἴῃ πὸ {1016 οὗ 86 ΡᾺ., 15 
ῬΟΡΌΟΟΥ πδίυγ].--- Το Ῥβα τα, Βούγονοσ, οοῃίαϊῃϑ 
ὯΟ ΘΧΌΓΟΒΒ χσοίοσοῃοο ἴο 86 Ὠϊδίοσυ, Ὀυΐ 18 τοιοῦ 
ἀϊάφδοιςο διά σοῇοοϊλνο; ἰδ οοῃίαϊηβ: σογβ. 2-4 (1- 
8) ἃ ΤΟΥ ἴο ῥγαΐβϑο ασσὰ οοπεϊηυα! !} γ, Πα δὴ Οχβοῖ- 
ἰαἰοη ἰο 6 Ρίουβ ἰο υηΐίθ ἴὰ {118 Ῥγδῖβο, υογβ. ὅ- 
11 (4-10), [89 τοαβοῦ ἔοσ (18 γΟῪ ἀπά οχβμογία- 
(ἴοι, ἐλαϑαρα δ, ἡμιλνθισας ἀο] νόσϑῆοο ἔγοσα ιαρ 
δὰ ἀἄαησεῦ, ἰοη νοσβ. 12-28 (11--22). (116 ἰοαο- 
ἰης ἐμαί οἷν {γουρῇ {86 ἔοατ οὗ αοἀ 15 οὨ6 βανοᾶ 
ἴῃ ἰἰπη6 οὗ ποοὰ, Τ|ιῖ8 ἀϊάδοϊΐς. ρμοόϑια, πὶ ἰ 
τοβοοίδνο, ρτιοπιῖς ομασδοίοσ δῃὰ 118 δἱρμαροῖο 
δηιγδησοιηθηΐ, οαηποῖ μαγὸ ὈΘοῺ ῥγοάυορα οοπίοσι- 
ῬΟΓΔΩΘΟΌΒΙΥ τὶ [η6 ονοηίβ οὗ ἴμ6 βίου ; Βαϊ 
Ὑ6 οδηποῖ οἱ (μιΐβ δοοουηῖ, δὰ ἴτοσα [6 Ὧ0Θ 
οὗ ἀϊτϑοῖ σοίεγεμοαβ ἴο {μ6 ιἰβίοσγ, σε)οοῖ ἐμὸ 1)5- 
νἱαϊο δυϊοσβΐρ, 1 τὸ ΚΘΟΡ ἰῇ ΥἹΟῪ 15 ροηπΐῃθ 
Ῥανϊαϊο ἐδαίασγοβ δὰ ἰμ6 οοπουστοηοσ οὗ ϑοῖῃθ οὗ 
118. ἱπουχηΐθ δῃὰ Ὄχργοβδίοηβ τὶῖ ππαουθίρα ! Υ 
Ῥανιαϊς Ῥβδὶτηθϑ ἿΝ ΔΙῸ] οα ἰδ ΤΡραίίεν [1π 
Ι,Δηρο8 Βιίδίειοον")). ὙὍΠο οουϊοηϊ 18 ἃ τοϊϑοΐίοι 
οὗ ἐμαὶ αχρογίοποθ οὗ Ἰ)αν! ἃ οὗ ἀϊνίπο μοῖρ . 
ἴον ἐπ 1818 ἸβίοΥγ), τ ]οἷι Βα ηἷς δὸ ἄθορ ἱπίο 
ΒΟ.], δῃὰ δὴ δρρὶϊοαίΐοι οἵ 1 ἴο {110 ἐποϊγυοίζου, 
ςοῃϑοϊαίΐοηι, δηὰ οἀὐϊβοαίίοι οὗἨ {μ6 μίουΒ. Τ|ι6 
ἀϊβόσοηοορ ἰπ [9 ῬΒ1]Π1πιϊη6 Κι σ᾽ Β β6 ΒΠΟΥΒ 10» 
ἀορά μαὲ {6 τυϊίοσ οὗ μ6 1.16 ἀϊὰ ποῖ αγθ ΟὟΓ 
Ηἰδίοσυ Ὀϑίοσθ Ηἷπι, δῃά πιυδὲ ἤανθ μϑὶ οἶδοῦ 
ΔΙ ΒΟΥ Υ͂ ἴον τοίοστίης (μ6 Ῥβ. ἰο (ΠῚ15 ΟΟΟΌΣΓΕΏΟΟΣ 
(ἰδ δα ΠΟΥ γα ταδΥ τὶς 6] 1ἰσβοῦ ἀπά Μοὶ 
μο]ά ἰο θ6 86 ττἱξίθη ἰσδαϊτίοπ ἐπ 186 Απηδ]β οὗ 
Ῥανϊὰ, [18 Ῥβαὶπι, {8 οἴποσβ (88 2 βδπι. χσὶϊ. 1 
[ν).}} στ Ῥ. χυἱἱδ, βῃονθ) αὶ ἰουπα ἴῃ 
9 ἰδίοτίοαὶ δοοουμί, πη οι '8 ρίνοη 1 {88 Ἐ1|6 
ἴῃ (η9 πογὰβ οὗ ὑπαὶ δι μοσῖγ."-ο [86 Βϑιῶθ 

4 [Ακ, βονονοῦ, ἐῆθ Ὡδηθ ΑὈἰτη οἰ ΘΟ ἢ. ΤΩΔΥ Ὀ6 σἴποτ- 
γγὶ56 βοοοπηίθα ἴογ (666 βιυιἐι)9 81}.- ιεί., δ. σ. ΑΒΓ Π|6- 
166}}), δῃιᾷ [119 ορίῃίοι οὗ Βδϑὶ! [6 οἵ ἀου θέ! δα οσ ἐγ, 
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ἀδησοσοῦβ εἰξυδίίοη οὗ Πανὶ τϑίοση ραΐπι Ἰνὶ., 
1:6 ποσάβ οὗ [86 {1190 “ΨΒοη {86 ῬΣ]1βίΐποα ἰοοῖς 
Βὲτὰ ἴῃ δι᾽" θεΐῃρ οοπῆστηθα ΌΥ͂ (6 Ἔἐχρσγοβείοῃ 
ἰδ ΟΓ ἰδίου “ἷῃ (πον βδηαβ," τνοσ, 14 (138). 
Οοάρατο 8150 υοσ. 9 (8) οὔ ἴ6 Ῥβδίυυν: “βου 
οουμῖοθξ τὴ δὶρς, ΟΥὁ “αβὲ οουπίοα ΤΩ ἔαρί- 
ἐνε 116 (Μο}})}. Ἐτοια [9 χϑοο]]δοϊλοῃ οὗ [680 
ἀδηροῖα αν οοἱοσθ ἰμ6 ρογίσχαϊζυτο οὗ ἰδ ἀδη- 
8ε18 ἴγοα ἢ 18 δῃθηλθδ, δυΐ δ (ῃ6 βϑπιθ (ἐπι 
Ἔχ θιϊ8 (πτουσβους [86 βαΐχω οοηῆπάθηοθ ἴῃ 
οὐ 8 Βοῖρ ἴδ} ἀὰ Οοὐβ βυρρογί, οἰοβίη 
ὙΠῸ. δ γον οὗ {δπιδηϊκορι νης ἴοσ [86 αἰνίηθ δὲ 
ποι 6 ὙΠ  ΔΒΒΌΣΑΠοΘ οχρθοίθ, Πγοῦρἢ ΜΠ ΙΟΣ 
86 ΨΧ111 δ κ Ὀαίοσο αοά ἰπ {86 Ἰῖσῃὲ οἵ 118.- 
“,ὝΒοα αν α [656 ἔτχο βοηρβ, (οὐδ ργϑοθ 
δά Αἰγεδαγ ἀγίοὰ πὶ8 ἴοασβ' ΤΒοιν Τπἀαπηοηίαὶ 
ἰοηθ 16 {ΔΗ Ερ νη [ῸΣ ΆΥΟΓ δηὰ ἀρ] νοσδηοθ. 
Βαϊ 6 ὙΠῸ [48 ΔῊ 6γ6 ἱΠποΓοίοσς Ὑ111 οὔβοσγο ἐμαὶ 
(867 δῖὸ β}}} νοῦ ψ1|} ἴθασα, δια σδηποῖ 181] ἰὸ 
866 ἰπῃ {8:0 ΕΙΠρΡῸΣ᾽ Β Οὐ ρουσίηρθ οὗ βοασὶ (ἢ 6 βοσ- 
τοίη ϊοβῖ χϑοο] ]θοίζοηβ οὗ ἴΌΣΤΩΟΣ δἰ δῃά Ἵσζοσβ᾽᾽ 
(Ε᾿. 7. Ἐσυσιπιδομ τ). 

ἨΟΜΙΙΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

γεν. 1. βσητχδε: ὝΠ θα αν ἃ δη θ᾽ ὯῸ το τῸ 
ΒΟΙΡ ἱπ 189 πουὶά, 6 ζοβθβ ἰο {89 Τιοτὰ δηὰ 1118 
ΒΆΠΟΪΌΏΔΙΥ. ΤθΟΙΘ ἢ6 ΠΟΡΘΒ ΘΟΥΐΔΙΗΪΥ ἰὸ πῃ οουη- 
βοὶ ἀπά οοπβοϊαίίΐοη, Τ6 1,ογὰ  πογὰ μα9 οουη- 
80] ἀπ οοηβοϊ αἰΐοῃ [ῸΣ 811 [81:9 ΠΟΟΘαβ ἐ1685 δη ρογ- 
ῬΙοχίιῖοβ οὗ ουν 116---δἀπα Ἀ6 ψΠποὸ ΒΟΔΡΪΥ ΒοΟ ΚΒ 
δ Ἰοτρβ ἴοσ [86 1,οτὰ β πογὰ δηα8 μα 6 νδῃίϑ. 
--Ὗον. 2. [Ετοῃ Η.Α1.1,]: Οοα Ἰοἰβ Ὧ5. β6θ βοτὴθ 
Β]οτσμο6 1 ΗΝ Πο]ο9ὲ βογγαηίβ, {Ππῶὶ τὸ πὰ 
ποῖίμοσ ὈΘ ἴοο ΙΡΕΙΥ οοποοὶ θα οὗ Ης8}} ἀπά Ὀ]οοά, 
ὯῸΓ ἴοο τυ ἀοϊοσίοά τ ΒΘ τὸ μαγα Ὀοθῃ χαΐ8- 
οαττί οὐ ἰμίο βίῃ. ]-- ΞΘ 1 ῈῈ : ΠΟΥ ροοᾶ ἰΐ που] 
}6 1 τὸ ββουϊά πόνος ἱπάοοα ἱπιίαίο αν 8 
“16 οὗἨ πϑορθεβιυ," θαΐϊ βῃου]ὰ αἰτανβ ἰαΥ ἰοὸ μοατί 
86 δοὶ ἱμαΐ ἴῃ. ἷα πορὰ ἢδ Ὀοίοοϊς Ὠΐγλβο] ἢ ἐοὸ (μ9 
ΒΑ ΠΟΙ ΠΆΓΥ ἴῃ ΝΟΡ.----αἶδ’., ΤΙΒΒΕΙΠΟΡΕ : [0 ἴδ ΟὨΘ 
Κη ἰο ΕΒΟῪ ἴδ πῆθη ἃ βἰηρὶθ ταν οὗ ἴσου ]9 
ΤΟ] 8 ἴῃ ὍΡΟΙ υ8, ἃπἃ δηοίμοῦ (0 οοηίϊηυθ ἰῃ Δ (ἢ 
ἩΔ ΟῚ τανο δἰΐοσ αν Ὀυτδθ ὌΡΟΩ ὑ8, δηὰ (ἢ 9 
{οΥτϊΠοα ογο 8665 Βργβδϊηρ οὐὐ Ὀεοίοτο 1 δὴ οηά- 
1.58 βοὰ. ΤΙΐθ ]Ἰδίίοσ ἱοιαρίδίϊου αν ἀϊά ποὶ 
γεῖ δηοοπηΐον.--τἰ το 1168. 1ῃ ὁ56 ὕὈγοδϑί ]---[ΠῈν- 
πε: Ποσο Ὀαγνιὰ αἸὰ ποῖ θομανθ 11κ6 ἰταβθ] , ἢθ 
ἰοϊὰ ΑΒέμθι οι ἃ ρτοαβ απίτυι. ...... ὙΒαΐ 
8.4}}] τὸ 88 ἰο {π|8ῦὺ Το βογιρίαγο ἄο68 μοὶ οοη- 
(6Δ] ἰξ, απὰ τὸ ἄδτϑο ποῖ ᾿υ 8. {Ὁ ἰΐ: 11 τγὰϑ 1}} ἀοηθ 
δηά ργονοὰ οὗ Ῥαα οοῃβοαυθηοθ (χχὶΐ. 22). Τῷ γα 
προ 686 ἴοσ ΐτω (μ8 ἴο ἀΙΒϑοι Ὁ]6 ψ 18 {86 ᾿χίοϑί--- 
οΣ ὙΘ ΤΥ ΒῸΡ (δαὶ 1 ἢ6 Βαά (ο]ὰ πἰτα (ἢ 9 
ἐσ, 6 τουἹὰ Βαγὸ βῃοϊοσγοα δηὰ σοϊϊονϑθαὰ Ηΐτὰ 
ΔΒ ΤΟΔῚ 88 βαμαθοὶ αἹά.--- ΤῊῈ.] --- Ἅ τ. 4 κα. 
ΒΟΉΜΕΒ: Ἦ μαῖ σἱσῦ δηᾶὰ ουβίοτλ τοααϊγοὰ ὑπ- 
ἂος [6 ΟἹὰ Οονεηδωΐὶ 18 81} γ9}}, θαΐϊ ἴον βοϑβ 
ἀρ δωω 1815; Ἰονθ ὧβ 109 σογδὶ Ἰανν, ἰο ΤΙ οἢ 41] 

ΟΥ ΟΥ̓ Π5Π068 τησδέ γἱοϊά, δηά δὴν {Ὁ] ΗΠ 
οἵ ἰδ αν σοὶ ἴουχοία ᾿ονα οοπηηιτίθ ἃ ἩὙΤΣΟΏΡ.--- 
Τόν ἴθ {μ6 σουδὶ 1ανν---ἃ}} (οὐ δ οοταπιδητηθηίβ 
ΟὉ]} ἰοῦ ποίμἰηρ οἶδμα ἐβδη Ἰοσο. Τμδὶ ὙΠ οἢ ἷδ 
Ἰονο ἱβ ποσί βοσιϑι Ηἴπηρ; Ὀυΐ [π6 ΔΡΌΘΑΓΘΏΙΥ Ὀοδὶ 
δῃά ΠΟ ] αὶ {πῖησα αν ὯῸ ναΐυθ ἴ{ Ιουϑ ἷ8 ποὶ 
υδοὶ ρει ἴῃ μι μασθεῖν 5 ον ἢ Ξ ἐδῶ ΘΟ δε ΟἿΓ 
ΠΟΙ ΣΕ ΒΟΥ δΌΓΡΘδθοα ΘΟ ΘΙ ΟὨ 68 τὰς 11, 27; Μαῖίι, 
χὶὶ, δ). [γεν. 6. ΟυΣ Ἰμοτᾶ δ ΠΡΪΥ πε 1.68. (18 

διὰ {ἢ οοπίοη!ς οἵ Π16 Ῥὰ. πόλον 88 τηῦοῇ ἢ {ἢ 9 
118. ἨΚΙΆΠροσοα δ τί τη αν ά, ἰο βαν ὑῃ9 ἰοαϑῦ, ΥΟΥΥ͂ 

ἀουδίζ! ὙδΒοίμος θανὶὰ ἰ« (8 διυιίῃοΣ.--Τπ.} 

εἰνίης διὰ οαϊϊηρ [19 κμον-Ὀσοδὰ ἱῃ 8 Ἵᾶϑο οὗ πὸ- 
ΟΘΒΒΙΥ 88 ΕΠ Ἶ8 ἤθδγοσα που ]α ἀο. {8 παἀβίορροά 
ἰο ἀχρίαἰῃ δϑουΐ Τλανἱα᾽ 8 (]βομοοά, ἱὲ σου] πανθ 
ἰηἰοσταρίοα Η]8 τσυπιοηὺ δηὰ ἰῃ 8 ἀϊ πα ἰΒοά 1.9 
ἴογοθ; δηά 0 οῃ9 δή ἃ σίρῃϊ ἰο ἱπιαρίηο (αὶ ΠΟ 
ΔΡΡγουθά [86 Ἰθομῃβοοά. 79 οδπηοὶ 6 δ᾽ γαγδ 
Ῥδαδίηρς ἴο ρυαγὰ ἀραϊῃβὶ (Π 6 ροββὶ ὉΙΠ1Υ οὗὨ πιϊβίαϊκθ 
ΟΥΓ ΙΩΙΒΓΟ Γοβθηϊα οι, ΟΥ ἯὙ6 8}1}8}} ΠΘΥ͂ΟΓ ΒΑΥ͂ δῇ 
{πῆς πὰ Ὑἱρὸς δηὰ οῇοοί.---ΤῈ.7--- Ἄν, ὅ. 
οεπ: 1 18 ποῖ στο ἰἢ ἴῃ ἐἶπλο οὗ ποοὰ τ 
βοαῖς θδροῖβ ἴοο, ἢ σγὸ ἀο ποῖ πορίοος υτηδη 
Ἰλοδη8 δηἀ ρῥγθοδαίζομβ; ἰμαὶ ἴοο 1 ΤΏΔῪΥ δηὰ 
οὐρξ ἰο ΚΘορ ἱπ νίονσ. Βυΐ τὸ ββου]ὰ πόνον 
Ῥίδοθ οὖν οοηδάθῃοθ ἐπογοΐῃ. Οὺὖξγ οοηδάοῃοθ 
Βμου]α Ρ9 ἰπ (86 1, ογά ἀ]οηο.--- Ἄγ. θ. ΟΕΑΜΕΝ: 
ἀοά μᾶ8 ποηάετῆι] δηὰ τηδηϊίο] ἃ χοαπβ οὗ οοῃ- 
Βοϊ ἰῃρ ἃ ἰγου Ὀ]Θ ἃ τλδη δῃά β  οηΐηρ ἰτὰ ἴῃ 
186 [Δ18.---Ὗ ἐγ, 10. Β. ΚΟ μα : Τῇ ομθ τουδὶ θα, 
Ἰοὺ δῖτη 8ο θ66 δ8 ἐοὸ βαῦθ χεοοῦχθο ἰο αοα χαίμοῦ 
ἰμδῃ ἰο χβϑῃ.---Ἦ ΠΕΒΤΈΒυπα ΒΙΒῚ,Ὲ: ΤὨτουρᾺ 
Ασα Β ρονοσησαθηῦ οὐζ Θῃ μλ168 δΓο οὔθ οομλ ρα] ]οὰ 
ἰο ἀο υ8 τηοῖϑ ροοὰ ἰδδη οὔτ ἔτ οηβ, γον. χνὶ. 
7; Μαῖῖ. 11. 18.-͵- ἰ εγ8. 10,11. ΤΛΎΣΟΒ : Νοϊμίη 
ΤΔΟΓΘ ΒΑ] υἴδσῪ οοὐἹὰ ἢαγθ Βαρροποά ἴο Ῥαν α 
ἰμ8ῃ κυσὶ ἃ σοοϑρίΐοι 88 ἔπαὶ Ὑμ]οῖ γα ρίνοῃ ἴο 
υἷπιὶ δὲ αἱ, Ὑ μοι ἃ γὙΟΌὮ 8 σοϊηρ Οἡ. 8 ΤΟΙ 
ΘΟΌΓΒΟ, ἐδ Ἀοδϑὲ ὑμης εἶναι οδῃ ὈοίΔ}} Εἰμὶ 18 [81]- 
υτὉ δηά ἀἱὶ δρᾶ 1Π6 ποχβίὶ ἰπἰησ ἰμδὲ οδη 
οΟΙΏ9 ἴο ᾿ἷπι 18 τ }ιαἱ {[Π6 ποτ] 68118 βισοοθα, ΤῸ 
βυσοθοά, [89 ῬγΟ ΡΣ ΠΥ 18 (μὲ ἢ Θ ὙΠ] ρῸ Ἀσί μεν 
δδίταυ ἵπδα ονοσ; Ὀαΐ χ ΠΘ [1], ἴΠ6γθ 18 μορθ (δαὶ 
ἢθ γὙ7}1} σοίαχη ἴο {ἢ χἰ δ Ραὶ, δηα βϑεὶς δ)]ἴδῆοο 
νι} ὦ ΕἸΟΥΡ ΠΣ [ἐπὶ 14. 15, ΗΤΑΒΕΕ: 
αοἀ εαἰναγα Βο]άβ Βδῃά οὐοὸσς Πβ ῬθΟρ]ο ἴο 
Ῥτοίθοϊ ἔβοτα, 8δηα σοϑβοιιοϑ βοτὰ ἔγοτα ἴΠ6 Ῥοτοσ οὗ 
86 υῃροῦγ. Ῥ. χχχὶν. ὅ, 7. 
. ΒΙΒΒΕΙΉΟΕΤ ἴο ομαρίοτθ χχὶ., χχὶϊ., χχυϊὶ. 

1,1ε8 ἐπ (λ6 πιοιμἦ, οὐ ἐδλε Αποϊπίοα οπά. 1) ὙΥ̓]νοῆοο 
δΓΘ 1168 ἔπ βυο ἃ του μῦ (ΕἼΟΙι βμαίζοη αι ἴῃ 
[89 νης αοἀ δῃὰ (μ6 υηγοβὶ οὗ υρο]!οΐ, ἔτουα 
Βοοϊκίηρ τοῖχο ἰὰ ομοΐβ οὐσῃ ᾿ϊβάοτῃ δηᾶ 1η (Π9 
Βυρ αβίϊ ΩΝ οὗ ἷβ8 σὴ μοατὶ.) 2) Ἦμαϊ ἀεἰΐνοτθ 
ἴτοτα βιιοι 1687 ((οα᾽ 8 αᾳτθαὶ πιθιοῦ δηὰ ΗΠ 
ΠΟΙν Ομ αϑιλβοπχθηξ 18: (ἢ ΘΟμΒοαΌΘΠ068 οὗ 1168 88 
Ῥοΐης {μ6 ομαβέθηΐηρβ οἵ Ηἷβ χὶ ρἰἰοουβησββ, δά ἃ 
Τοίατ ἴο ρϑηυϊηθ χορεπίδηςα δηά ἴο ᾿ἰνίηρ 61.) 
--ΕἸ Υ. ΚΕυΜ ΜΆ ΗΕ : δαυΐϊάε φρααπιεγίησα. 
1) Ηΐδ Βεμανίουσ δὲ Νον, 2) Ηΐϊβ8 ρὲ ἴο ὅδ ἢ 
δηα Θχροσΐθηοαβ {μ6γο. 

Τῆδ ὁρροδὶίδ τοανὲ ἰῃ ἩΒ ΟΝ ΟἿ ΤΩΔῪ δοοκ ὐίτΑς 
ἷὰ νδηΐ δηὰ ορροακϊζώοη: 1) Τὴ6 ΨΑΥ οὗ Βαμ0 ]6, 
ΘΙ ονίης οὐοάϊοῃοο, ἴῃ πϊοἢ οπο ἰαἶτοβ χοίιρο ἴῃ 
πο ᾿ἱνίηρν αοά, βοδυοδοβ ἰο ΚΠΟῪ Ηἱ8 Μ}}], πὰ 
ὈΏΣΟΒΟΓΥΘΟΪΥ ΘΟΙΙΠλὶΐ8 Ὠἰτη86]ἢ ἴο ΗἰδβΒ σιιϊάδησο. 
2) ΤῺ ψΔΥ οἵ 110116 Δ: 0} δηα πο] 1 οὕ, 1ῃ τ] οἢ 
006 ἰαῖκοθ χεΐαρο ἐῃ ἤθβῃ βηὰ Ὀ]οοὰ, δηά ἐπ ποι 
ΒοῚ τ 1}} δηὰ βο ππιϑάομλ δσὸ ἰο Ἰοδά ἰο ἃ βε1{-46- 

ἀν το Χχτ. Ἡ φοοὰ απᾶ ευϊϊ ἐπ Τ)α- 8Ρ. ἡποῖϊ α ἐπ 
ας δελαζίτι 1) Ὑμοὺς 8 ὕγανο δηὰ ἀονουΐ 
ΙωηδΏ, Ἀ6 [4115 ἱπίο ατίθνουθ ἔδιβομῃοοά δῃὰ ἀ6- 
ἐταάίηρ. ἀοοοράοη, ὑβγουρῃ οοσαγά]Υ ἔβας δηὰ 
Ἰδοὶς οἵ σὲ 1 αοά,---α πνατγηΐηρ ἰο ᾽86. ΟὐΟΙΏΡ. 
Νοἢ. χἱῖδὶ, 26; 1 Οον. χ. 12. 2) Τπουρῇ βὸ ψϑακ 
δηα ογτίηρ, μ6 Χϑπλθῦροσθ αοὐ᾽Β ΒΕΙρ 1η 1886 μαδὲ 
(νου. 9), σσῖοβ ἴο Ηϊπ ὩΟῪ (ῬΒ. χχχῖν. 6), τοὐοϊοοβ 
ἴῃ Ηἱπὶ ΔΒ 6 Ὁ ἵν. ψΟΓ, 1), δηα σϑβϑοόῖνοβ Ποποοίουι ἢ 
ἰο δρϑὰκ ἰγυζδ δὰ Ὧο μοοὰ (ἐδ. νεοσβ. 18, 14.- 
οοπρΡ. Ἐπ. ἵν]. 13). --’ὴῇ ϑῃοουζαροιαθηΐ ἴο τΔ. 
ΟὐτΡ. 1 Φοδῃ 11. 1.--ΤῈἡὄ] 
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ΤΥ͂. Τραυϊαε Λισίμίοο ᾿γ{8 ὧν ωάαλ απὰ Μοαδ. ϑαυδε πιαγδν ο (δα Ῥνίδδίε αἱ Νοῦ. 

ΟΗΑΡτεε ΧΧΙ͂Ι. 1--28. 

1 ῬάΑσῚΡ ἐδογοίοτο [ἀπά 1)ανὶ ἀ] ἀδραγῖθα ἰβϑῆοο, δηὰ οθοδροὰ ἰο [86 οανοὶ ἀἀυ]- 
δὰ ; δηὰ τσ βθη δΐ8 Ὀγοίβγθῃ δηὰ 8}] ἷβ ζἈ μβ συ Β Βουθο μοασὰ ἰΐ, ἔμ ῦ ποοὶ ἀοπῃ 

2 {π|08λ6Γ ἴο Βἰπι. Απὰ ΘΥΨΘΙΥ͂ 056 ἰμδὺ γ͵7χὰ8 ἴῃ αἰϑίγοθβ, δ ΘΥΘΙΥ͂ 9 ἴπδί ὙΜ88 ἴῃ 
αοὈῖ, δηα ΘΥ̓ΟΙΥ͂ ὁπ6 μαὲ τῶ8 ἀϊβοοηίθηϊοα [οι Ὀἱ [ογοά ἴῃ 8ο0]} ψϑίμοσϑα ὑποπιβα γε 
υπίο δἷπι, δηἀ 6 Ὀδοβηιθ 8 [ὁη|. 8] οδρίδίῃ οὐδοῦ ἰβϑῃὶ; δηα θοσο ψοῦθ ΠῚ δΐπὶ 

8 δρουΐ ἴουγ Βυπάγτοά θη. Απά Πανὶ α ποοὶ ἴμβοποο ἰο Μίζροβ᾽ οὗἠἨ Μοβρ, διὰ δ9 
[οηι. Ὦ6] βαϊ ἃ υπίο 80 Κιηρ οὗ Μοδρ, 1.οὐ ΤΥ ΤΆΓΟΥ 8Δηα ΤᾺΥ̓ ταοίμοῦ, 1 ῬΧΔΥ (δθ6, 

4 φοχῃο ἤοσμ' απά δα “ἢ γου, 61} 1 ΚΟ δαὶ αοα Μ1}1 ἀο ἴὉγ [10] τηϑΘ. ᾿πά δ9 
Ὀτουρδ δ ἑθθπι Ὀοΐοτο {89 Κίς οὗ Μοβθ, δῃὰ ἴ86γῪ ἀπ ὶῦ τὶ Ηἷπὶ 411 [16 ΜῈ116 (δὲ 

δ Ῥεανια ᾿͵88 ἰῃ ἴ86 μΒο] 4. Απά [Π6 ρσγορδοί (δὰ βαϊὰ υπίο αν ά, Αἱ 49 ποῖ ἱμ ἰδ6 
ΒοΙ]4, ἀορασὶ δηὰ μοῦ [89 ἱπίο {86 Ἰαπὰ οὗ δυάδι. ἼἸΒοὰ [ΑπᾺα] Ἰϑανιὰ ἀοραγίοά 
8:η4 οδιηθ ᾿ἰηΐο ἰδ6 ἴογοδδ οὗ Ηδγοίῃ [Ηογοι]. 

6 ὙΒοα [Απὰ] δαὶ Ββοαγὰ ἰδὲ αν ἃ τὰβ ἀϊβοονογοᾶ, δὰ [89 πιο ἐμαὶ ΜΈΓΘ 
μὰ Εἶτα ; [ὁπὲ, ῬΡΑΓΘΩ 6618] πον [8πη4}] 3.861 δροάϑο ἴῃ ΟἿ θΘΔἢ πο σ ἃ ἰγθθ ἰῃ 
δι [(86 ἑδτρδσῖβκ- γοοῖ οὐ (6 Βοὶγ ], Βανὶπρ [84] ἈΪΒ Β [ὑτ8. ψ͵ὁ8] ἰπ δἷβ 

1 Βαπά, δῃηὰ 8]] 18 βοσυδῃϊβ ψογο βίϑηαϊηρ δρουΐ εἰ. ΤὭθη [ἀνα] Κ'ΔὉ] βαϊὰ υπίο 
Βὲ5 βοσυδηίβ (δὲ δίοοά δρουαΐ Ηΐηι, Ηθασ ποῦν, γο Βϑη)δυηϊ ποθ, Μ1}1 (ἢ βου οὗἉ ψ6ῖϑ9 
εἶνο ΟΥ̓ΘΥΥ͂ οη9 [4]1] οὗ γου 86148 δῃὰ νἱπογαγάβ, απαδδ τοαῖσθ γοὰ 811 οδρίβίῃβ οὗἉ 

ὃ (δουβαῃαβ δπα οδρίδὶηβ οὗ υπάγοάβ, Τμδὲ 811 οὗ γοῖ βαᾶνθ οοῃβρίγοα δρδὶπβὶ τη0, 
διηἃ [Β6Γ70 18. ΒΟ ἰμδὺ βῃονθί" τὰ ἰμδὺ ΤΩΥ͂ Βο Ὠδίἢ τη840 8 Ἰοαριιο πὶ 086 Βοα 
οὗ ὅοδ8δο, δῃὰ ὑπ γθ 18 ἤοη6 οὗ γοῦ ἰδμιδὺ 18 ΒΟΥΤΥ͂ [ῸΣ 116, ΟΥ Βῃονγοί ττηὐο τὴ6 ἰμ8ΐ πὶ 
ΒΟῚ δία βιϊστοα ὉΡ [80ὲ ὉΡ] ΠΥ βογυδηξ δρϑίηδί τὴ ἴὸ 119 'ἰῃ ναὶΐ [88 ἃ Ἐπ τὶ 

ΤΕΈΧΤΌΑΛΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

1 [γον. 1. δ ] μδα θη Ῥγοροϑϑδ ἰο τοδὰ ΠΧ, “ Βοϊά," οὐ ἐδο ατουπμὰ οἵ ἐὴ9 ΘΒ ΕΣ Υ οἵ [86 ἸοσΔΙ ἐἰ πίει [89 
“Τὶ 

ΥΉΥΌ οἵ τοῦ. 4, Βαὶί, ἴῃ δα αἱ τοι ἐο ἔθ ππϊοστω βυρροτὲ τ Ὡϊ ἢ ἐδ Υ 88. κίνο ἴο ἐὴο ΗΘ. ἑοχέ, ἐνοὸ ϑᾶσῃϑ Ἰσσοῦ 

τοϊ καὶ Ὀ6 οι] ἤγοσῃ ο:9 ἔδδέυσο οἵ 1 8 “" οαγο," διιὰ ἔγοτωη δι οίοῦ ἃ "του ηἰδίη- 1... --Τὰ. 
ΗΠ λέρ: 3, 1 658 Ὀδοὴ αποβίϊοποα ἩΠοέθΠΟΣ ΥΟΥΒ. 8, 4, ρὲ Ἄς ΟΝ ἴο ἐπο οτἱχίο δὶ Ὠδγγαιίνο, Ὀθοδῦδο {ΠΟΥ ΟΑΥΤΥ͂ 

Ῥανὶα ἰο ΜοδΡ, δηὰ Βα ΘΗ κ οἵ Ὠἰα τοίαγα. Βαξ (Π18 οτηϊβδίοι ἰ8 ποὶ δραϊηδὲ ἐπ 9 ἩΔΌΪ οὗ (659 δῃηοίθηξ ΠδΙτΤἢ» 
{νοβ. Ηονουογ, βυρροδίηρ (Π18 Ραγασγαρὴ ἴοὸ ὉΘ δὰ ἱπβοχίίοη ἔγοσῃ δῃοίῃοσ βοῦγοθ ὉῪ δὸ οαϊζον, {8 ἀοθ5 μοὶ 
δϊοοῦ π9 κοημίοτθ 88 οὗ [86 παγζαίίνο 85 8 γῃοϊθ. Τἢδὶ ᾿ανί 8 ραγτϑηὐδ δσὸ της οῃδα ἤθσο, δῃα ποῖ ἰῃ τὸσ. ], 
οΥ ἽΒ χχ. 29, δοσογαὰβ τι ἐχο οἱΓουτηδϑίαησοι; ἔμ 6 79 [8 οσσαδίου ἤθγο ἔο σωϑϑξίοι ἐμθῃ, ἔἤοσο Μῶϑ ΠΟ 6 Ὀσίοτο. 
--Τα. 

8 ΤΥ͂οΥ. 8. βορί., ὅ'υτ., ΑΥ̓ΘΌ., ΙΕ. τα ἰἢ9 τὶ α ἰὰ 6 βγϑ δυ}}80}6, τσ ἢ ἰδ ὯΔΡ5 δὴ οἱὰ Ὡυποΐδ» 
ἐἰοη. βοιὴθ Οσϑοῖς γ 88. ΤομοΥ σκοπίαν.--Τα.] ΤῈ ὠὰ 

4 [Κον. 8. Οὴθ9 ΜΆ. 88 0", “ ἄνγ76}}" (πίε γοῦν), διὰ βο βορί., ὅυζ., ΑὐδΌ., ψαϊς.; ἐ}}18 18 ῬΧΣΟΌΘΟΙΥ 186 οοττϑοὶ 

ἀγα ναι α πο Νὰ “μὸ οὔ," ποΐ δυϊιίπα (ὴ9 70] οσσίης Ῥτοροαδίἐίοη “ ἱεἢ," δη ἃ ἃ οοηδίτιοι, ὑγορῃ. Ὀϑίπα ἰγτηργοῦν» 
Θ Ὦθ676...-Ταὰ. 

δ [Υὸσ. 4. ϑορί. ἐρι 98 ἐμί8 ἔγοσω βίθταη Ὁ). δὰ σϑῃάθσβ: “9 Ροσϑβυδαοϑα [ογ δρρϑαϊϑὰ [0] ἐλ Ἰεῖπᾳ," ὙὮΟῈ ἰδ 

ΘΟ ΣΑΣΥ͂ ἰο (Ὧ6 τησϑηΐηκ οἴ ἰπ͵6 γοτῦ, δηὰ δεαϊπδὶ ἐδο οἶμον 88. Ὑ 6] δῦδϑῃ ργϑίθσθ ἰπ6 μοϊμέϊπα ὉΠ (ὕοαι 

ἴ232), “89 βου θὰ οἵ Ἰϑ ἑἤϑσα στ ἢ ἐδ 9 Κίηρ," δὲ Ὀϑίίον δρτϑοίτς υγ [ἢ ὑπ ζοΠ]ονίπς ,)8- Ὁ, διὰ δὸ τεδὰ Ομ δὶ. 

Βγτ. Ασδὺ., ὕα]κ. ὙΤῊΪ8 δϑϑτὴδ [86 ὈΘίΐος γϑυ ἀθγίηρ, ἱμβου βὴ αἴϑν ὈΓ.3᾽ [89 ὑβωρθ που]ά ἰοδὰ τ8 ἐο οχροςοὲ οἰἐποῦ 

οἰταρῖο Γλὲ, “τὶ δ," οΣ 90), “ Βοΐογθ." ῬΟΒΔΙΌΙΥ τὸ ὨΔΥΘ ὮθΓῸ ἃ υἱοδάϊος οὔ ὑὴο ἔττο ὑσγοροδί(ίου.--κ.) 

9 [γον. δ. 80 ἐδο ΥΒΒ. ὀχοϑρέ βορέ,, πἜΟΒ δ πόλει, “ οἰἐγ" ΟὟ ἰποίοδὰ οἵ Ὕ}.), δαὰ ἐπ|8 16 δρργογϑὰ ὉΥ 
Σλοσέ, σομάοτ, οὐ ἐμο Ῥαϊϑβέίηο Εχρὶοσαίίου Εμἀ οὰ ἐοροβταρῃ οὶ στοῦμβ. Α ἴο ἐπΐη τὸ τητιϑὲ αινδὶὲ ασίμος 
Θχριοσγαϊ 8. --ἼΕ. 

Τ [γόγ. 6. Οπ το ναγίουβ δῃα Δρραυϑῃν δυοἐσασυ ἰσοδίσθοῦ οὗ {δ15 ποσὰ ἰπ ἔδο ΒΒ. θ00 ὅ68., ΤΆσε. 8. ν. 

Το ὭΣ ο(1 βδζω. χχχί. ὃ ἰδ ΙΝ ἴῃ 1 ΟἼσομι. Χ, 13, δηὰ αϑϑθε. βιρεοσί ἐμαὶ [9 οσὰ τΩΔΥ ΒΑΥΘ ΟΟΙΏΘ ἰο Ἀ8γΥ9 

ἔπιο κθίϑγαϊ βί ατιί δοαδίίοη “ἐσθϑ." 866 Βέία;:]6γ" 5“ ϑιπαί απὰ Ῥαΐ."" ΑΡῬ., ὃ Τὸ. ΤΏΘτο '8 Ὧο βτουπᾶ ἴον ἀουδείης (89 
Ρ̓ΡΑΣ οροὶαρζενς οὗ ἰῃ9 Ηθ}. ἰοχὺ πογϑ.--- ἴὰ.] ε Ῥαΐ Ἀρρ. ἢ τὸ 8 

8 [γτ. Ἵ. ΤΏο ἴ [6 δίγασ:!ξβ, ρθσῆδρϑ δὴ Ασδιοδίβσω δἵοσ Ὁ (ἔδο ΟΒαϊά, δπὰ Βγσ. βδγο {ξ), ροσῆδρ ὈΥ θετῸὸσ 

ἔον ἢ, “απὰ."--ὰ.] 
9 [γοσ. 8. [ἱἸΘΓ}} “ ἰλαὶ ποογογϑίἢ ΤΥ θ8.."-- Τκ.] 
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9 858 δὲ {19 ἀδαυνῦ ὙΤῆοη δηϑποσοὰ Ποορ 86 Ἐοταϊθ, ποι [80] τγὰβ βοῖ ονὸσ [89 
δοσυδηίβι οὗ βαυ], δηὰ βαϊά, 1 βανγ {86 βοὴ οὗἉ «6586 οοτηϊῃρ [6016] ἕο ΝῸΡ ἰοὸ ΑἘ]- 

10 χροὶ θοὶ [86 ϑοὴ οὗἩ Αλιίυὰρ. Απά ἢθ ᾿ἱπαυϊγοά οὗ 86 1μοτὰ [76 ον 8}}}"5 [ῸΓ Εἶτα, δὰ 
ξ8νο Βἰπὶ νἹοίμα]β, αμα χαγο Εἶτα {Π0 βοτὰ οὗ α΄] δ ἢ [86 ΡΒ]. 1 6. 

1. ὝὍὝΒοι [Απ4] [δ Κίηρ βοπί ἴο 9811 ΑΙ 6] ΘΟ} (89 ῥχὶοδί {80 βοῃ οὗ Αμίίαῦ, δά 
411 Ἠΐθ ΤΊ ο σ᾽ Β Βουβοα, [86 ργίοϑίβ (μδ' ογὸ ἰὰ ΝΟΡ; δῃηά ἰμ6γ σϑγθ 81] οὗἩ ἰμθηὶ ἴο 

12 [86 Κίηγρ. Απά Κέΐδιυ] βαιϊα, Ηθασγ πότ, ἰδοῦ βοὰ οὗ Αμὰ. Απᾶ δ6 διβιπογεοᾶ 
18 [8814], ἤογο 1 δι, τῶν ἰογά, Απμὰὰ δι] βαϊά υπίο ἴω, ΝΥ μᾶνὸ γὸ δομβρίγοα 

δσαϊηδί τη6, δου δα [86 δοῃι οὗ ὅοεβθ, 'ῃ ἰμαὺ ἱμβοὰ Ὠαδὺ ρίνϑῃ δἷπι Ὀγοδα δῃὰ ἃ 
ΒΥΟΓΑ, δηα Βαβὶ ἱηαυϊγοά οὗἨ Οαοἀ ἴον δΒἰπι, (μα 6 βῃου]ά σῖβο δρϑιηδί τὴϑ ἰοὸ 116 ἴῃ 

14 νπδῖῦ [88 8 ΒΥ ΪΔΥΟΣ] 88 δ (88 αἵ Τῆθη [ΑπᾺ] ΑἸ] Πλ6] 60 δηβγοτγθα ὑμ6 Ἰκϊηρ; 
δηά 5614, Απὰαὰ τᾶ ἷβ8 890 ΤᾺ} 8 Ὁ] διοηρ 81] ΕΥ̓ Βουυδηΐβ 88 θαυ [Απὰ σ}ο 
ΘΙ ΟΩρ 811} (ΠΥ βοσυϑδηΐ ἰ8 88 ᾿ϑανὶα ἰγυβίγ], ποῖ 18 [ὁπ|. τ ΒΙΟΔ 8, ἴη8. Δ} 4} {89 
ΚΙΉΡ᾿Β βοῃ-ἰη-Ἶἰατν, ἀμ ροοίι αὖ Γ8Υ ὈΙΔαϊηρ [8η4 δαί (ὨῪ ῥγῖγαίθ 68.],}} δπά ἱβ 

158 ΒοθοσϑΌ ]9 ἴῃ ἐμπἰπο Βουβδοῦ 14 1 (Β6η Ὀορίῃ ἰο ἱπαυΐγοΙ" οὗ ἴὸΣ δῖ ἢ ὃὉθ [Β6] 
1 ΤᾺΣ ἴγοιῃ τὴϑ ; ἰοὺ ποὺ (89 Κίπρ' ἱπηραΐθ δηγτηρ απΐο 18 βογυδῃΐ, πουὴδ ἰο 411 [89 
Βοῦξθ ΟΥ̓ΤΩΥ ΤἈΒΟΥ, ΤῸΥ [ὮΥ βοσυδῃΐ ΚΩΘῪ ποίμηρ οὗ 811 (118, 1688 ΟΥὁἩ Τηοτο [110]0 ΟΥ̓ 

10 τοῦ6}}]. Απὰ [δ6 Κίηρ βαιά, Του β}810 ΒΌΓΟΘΙΥ α16, ΑΒὶπιοίθοι, ἔθου δηα 411 (Ὦγ 
17 ἰαἰμοτ᾿β Βουβο. Απά ἰδο Κίπρ' βαϊα ὑπίο ὑμ6 ἐοοΐπηθῃ [ΣΌΏΠΘ6ΙΒ] {μὲ βἰοοα δρουΐ 

πη, ΤΌστι δΔηά 5]ΑΥ [86 ρῥυγίοθίβ οὗ ὑδὸ 1ωοσὰ [96 θονδ}]}; Ὀθοδυδβο ἰμοὶς Ββαπα 8180 ἴ8 
πὴ Τλανϊά, δπα Ὀϑοδῦβο {Π6Ὺ πον τ βϑὴ [{μ841}] μὸ βοά, ἀπὰ ἀϊὰ ποῖ βίον 10 ἴο 
τὴ6. Βιαΐ [9 βογυδῃίβ οὗ {86 Κίηρ που]ὰ ποῖ ρνυΐ ἴοτί ὑπο ῖν μδηά ἴο 1811] ὑροι [86 

18 ῥσγιοϑίβ οὗ 89 1ωτὰ Πβωλίοῦ ἃ {80 Κίηῃρ βαϊα ἰο οος, Τύχη ἰδοὺ, δηὰ 1[8]]} 
ὍΡΟΙ {86 ῥγἹ᾽οϑία, δὰ Ῥόοορ ἐμο ΕἸΔοπεο ἑαχτιοα, ἀπ Ἀ6 1611 ἀροὺ ἐῃθ ῬσἹθβϑίβ, δηὰ 

19 5]9 7 οπ ἰμαὺ ΑΥ̓͂ ΤΟυ,βοοσο δηθὰ ἔνο᾽" ρουβοῦϑ ὑμαί αἰὰ τοΔΡ ἃ ᾿ἴπθη ορῃοά. ᾿ἀπὰ 
Νοῦ, {86 ΟἿ οὗὨ ἰδ6 ρῥυιοβϑίβ, βυχοίθ 6 τ] (86 οἀρο οὗ [}9 βποτζά, οί τηθῃ δπά 
ἀλῤεσί ιν 6} δα ΒΚ] ρα, Δα ΟΧθη δηα 8.38568 84 βῆθορ τὶ (Π6 οαἂρο οὗ (89 
ΒΊΟΥ 

20 Απά ομϑ οὔ ἢ9 βΒοῃβ οὗ Αδίγαθ οι [89 βοῇ οὗ Αδβίίυῦ, πδιυθὰ Αἱδίμασ, οβοδροᾶ, 
21] δὰ Βεοὰ δἦο αν. Απὰ ΑὈἱδίθαρ βμονοά θαυμα ἰμδὺ ὅδ] δα β]δὶπ (86 Τογα 8 
22 [Φοβονδῃ] ρχῖθείϑβΊ. Απά θαυ βαϊά υπίο ΑὈἱδίμαγ, 1 πον ἐξ [οπὶ. Ἵ (μα ἄδγ, 

σθοη Ποορ ἴΠ6 ΕΔοτλΐο 8 ἔμ ῦθ δαὶ ἢ σπουϊὰ ΒΌγοΥ 1611 ὅδ]; 1 αν οοσοϑ- 
25 βἰοποᾶ ἐδδ ἀεφαϊ "} οὗὨ 411 [186 ρΡούβοῦβ οὗ (Ὡγ ΤΙ ΒοΓ᾿Β μουβθὸ. ΑὈ]4θ ἰμοὺ 10} σηθ, 

ἴδατ ποῖ; [ὉΓ δθ (δι βϑοϊκοί ῃ τὰν 118 μϑδῖ οἱμ [Ὦγ 1108} θυΐ [07] πιὰ τὸ τ8οὰ 
δλαΐξ δα [τὶ] ἴῃ βαϊορυδτσα, 

Ἰ [γος. 8. Οτωϊαϑίοῃ οὗ "3 δδ ἴσι χσ. 16.-- Τὰ] 

τι Γγοσ. 9. βορί. “τϑ0}]08,᾽" δ ἰῃ χχὶ. 8 (17). Οτ: “΄᾿γδϑ διαυἀΐης σπίτι [86 δοσυδηία οὔ Β60)]."-- Τὰ] 
Β [ΓΥγ. 10. Ομ ΗθΌ. ΜΒ. δηὰ ατὶς., βγτ., ΑΥὐδῦ., ἤαγο “ Ε]ΟΉ  γλ."--Τα. 
ἘΦ [νσ. 14, Οὐ [Ἐ[6 αἰ συ ΡὮΓαδΘ 580 ἘΤΑΙΤΩΔΏΝ’ θχροδίιΐου.--Ἴ Ἑ. 

Ἷ Γγοσ. 1δ. Το οἰ ἢδδ ἴδο {11 ἔοστα ν, ΨἘ1ΟῺ Ὀθίοτο Μοηαθρὰ ἐδ9 Οοτὶ σοάποοβ ἰο ἐῃὴ6 δ] μ θτο 

ὕκῦ.-Τὰ} 
Ἶπ ΓΥοτν. 1δ. ἨϑΌ. εἰτν Ἅ, “ ἰπ,," Ὀοίοσθ ἩΒΙΘὮ 8 ἢ ὯΔ8Β ῬΓΟΌΔΟΙΪΥ θὰ ουἱ.-- ΤᾺ. 

: 

6 Γγοσ. 18, ΗἨδΌ. 8δ, δορί. 305. 7 οβορῆι8 386, ΤΉ Θηἑυ5 50 οδίβ ἐπαὶ βορὲ. 800 [5 ἴογ 400 τοργοδοηϊοα ἴῃ ΗἩθΌ. Ὁ 
ΤᾺ, τ Ὠ]ΟῺ γα 8 τὲδία σΘΏΥ γοϑα 1ῸΓ η (80), ἴο νηοῦ 611}. ο [ξοὶν ἐμαῦ ὑπὸ δ) Ὦ [5 Ὠοὶ 80, νυ 800.--Τ 6 οι 

ΜῊ ὯΔ43 ὃ ὙΠΟΤΘ Οοτί ΔΕ ὯΑΒ Μὲ, ἃ ποῖ ππήγϑασοιξ ἐπίογομδηχο ἰπ ΗΘΌ. ΤΏ Βγτίδο ὕβαρο ἰ5 δοοοσάϊης ἰο [9 

ἘΞΕΠΙΌΣ ΤΑῚ. 
1 [γὸοσ. Ελίοσαι!γ: “1 δὰ σα89 85 ἴο ἃ}} {πὸ 8ου]5." Οπ ἐπὶ δ οὗ 250 ἴῃ ἴδ 5Β60η80 οὗἁ “ σαῦδο6, οοσοεηδίοῃ,᾽" 

ἜΤ 

800 ὅ66., ΤΆαε. ὁ. Ὁ. Βα ΤΏΘΩ, αἴδοσ βϑρέ. ἐγώ εἰμε αἴτιος τῶν ψυχῶν, τορλὰβ ΣΤ, “1 διὰ βΈ ΠΥ ;" ἐμ 18 δύϑση 2}71 

οὐσῦτϑ ΟὨΪΚ ΟὨΟὁ ἴῃ ΟἹὰ Τοοί, ἐπ Ὅβῃ. ἱ. 19 πὶ Ῥί6] 85 οδυδαιϊνο; 1 18 ἠτϑαυθης ἴῃ Ἰαΐθῦ Ηο0.--Τὰ.] 
18 [γογσ. 28, Οἱ ἐμ 18 σοδαίης 890 Εσασηδηπ Β Εχροιν.- -Τὰ.] 

ἱΠρῊ τογαὶ οὐἰγ, γγὰβ βἰϊυδἰοὰ (Φοβῖι. χν. 385) ὩΘΟΥ 

ἘΧΈΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, ΨΦαστωῦια δὰ βόοομο, πο Κα κοη, ἀπᾶάδν 186 
οι. 1-δ. Παυϊὰᾷ α Πισίμίοα ὑπ δια αἀπὰ τη | ταουπίδίηβ οὗ ΦυἋπ}} (ἀ1 Βοτοηΐ ἤγοτα (δ 9 Εβανοῖ- 

-- 18 Η͂Ϊ Καὶ [Βοοἢο] ἱπ {Π686 τηουηίαϊΒ, ὅοβα. χν. 48) 
αὐηρ τας ἷ ας ΤῊ πο οο τ ἴῃ ἴ)9 Ἰον]απᾶὰ οὗ Φυάαϊ, δρουῦ βἰχίθθῃ παῖ !]ς8 
ἸοσΔΙΠΥ σὰτ Βοσὲ ῥδη 18 ἰο Ἰοοῖς ὑοὸ {89 οἷ οἵ 186 [ἘπΘΙ 15} βοαιμ-νγεσὶ οὐἨ ϑογυβαίοσι, δηὰ ἵπεῖνο 
ΒΆΤ.6 ὮΔΙΏΘ, Υ ΑΤΡ Δ δποίθηὶ ρἷδοο (θα. ἸῊ}168 βου -οδδοὶὲ οὔ ὅδίῃ. ᾿ἀβ {πὸ Ῥσγεβεηβ 

ΧΧχΥΪΙΙ. 1), δοοοχάϊηρ ἴο δοβὰ, χιὶ. ΤΡ Ὁβὔδδη.  ϑάσταα  11ε8 οὐ {86 δββίεστι Ῥογάοσ οἵ [δ 
-΄ἷ΄Ππ΄ΠὖΠἷΠΠπ'ἵἷΡ̓ ΙἸ ΑΥ ϑυτιῖ, μδὶ ἴβ, οὐ ἰμβὸ ἀθο ν1 οὗ 

4 [Ὁόταρ. 2 ββιη. χχίϊ. 138-17; 1 ΟἜσοι. ζῇ! 8.19.--7}}] [ἴ9 ΦΨυδαβμ-ιιουπίαίϊη ἰοπατὰβ ῬΆΣ]]1814, δηὰ 
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88 ἰπο 9 ΔΘ ΤΩΒΩΥ͂ οανοβ ἴῃ (6 πο ρου)οοά, 
ἦς ἰΒ 84 Ῥγοῦδθ]θ οοηϊοοίιγο ἐμ αὸ οὴθ οὗὁὨ {{1686 
ἰρλδα ἴοο τθ. ἄγρας Αὐυ)] δῖ) ἔγομα ᾿- ποῖ ρὶι- 

τίη εἰν. Ῥογθαρθ Ἧα ΣΙΔΥ τοραγαὰ ἴἢ6 ρστοδὶ 
οΆνΘ δ εἰν Ῥαδῦαη γθῳ ΑΙ πο! (ΠοὉ τ λλνα 
αἷ., ΤΙ, 23, δ1-8δ8; Εἴτε, ΧΥῚ., 186), δὲ )α- 
νἱδβ χοίγοδί (86ο νυ. ἀ. Υεἰάς, ᾿βεὺδε, ᾿Ϊ, Ρ. 108 
8Β4η.)ὃ. Ηονονοσ, ἴμ6γο δ.Ὸ ΟἰῈΣ ΟΕΥΟβ ὨΟΘΔΓΊη (Π9 
ψιοδίοσῃ ἀθο ἐν} οὔ {Π6 πιουπίαῖη, ΤΌ]ΟΓ Ἰοσαίο5 
Αἀι]] πὶ ἱπ 86 ρῥγοβοηὶ γ] ]Π]ὰσὸ Ποῖ. ὈυΪ8, αυουΐ 
ἄβοοθη τα 168 βου ἅπχοβὶ οὗ Βει ] θα. ὙΤ]ιθ ρτοδί 
οΑγο8 οα ἴθ νοβίοσῃ ἀθο ἱνΜΥ͂ οὗ (ῃ6 τηουπίαϊ 
ΔΙῸ ἀγγ δὰ ΤΟΟΙΩΥ͂ ΘΠΟυΡᾺ ἰ0 ΒΟ]α ἃ ἰΑΓΡῈΓ πηι- 
ΒΟῸΣ οὗ πιο ἰἤϑη 18 βοῖο τηθηςοηφαὰ, ὅσα 1ἰ 18 
ΘΧΡΤΟΒΑΪΥ βαϊὰ ἰμδὶ ἐμ6 ρδοθ νγὰϑ ἱπ {πὸ ἰοιυίαπα 

γιμεὶ, {Π6 εἰαίθιποπὶ οὗ Ευδοθ. δηὰ Ψογοιηθ 
αἱ ἴ τα ἴθ (πα ]νγ 6} τα ]68 οαδί ἔγουι ΕἸ ας Π6- 

ΤΟΡοΪ ᾿5, ἰ6 ἀθοϊ ἀθά!Υ τσοηβ, 88 ἴ16 οαγθ σου] ἴῃ 
(μὲ οα86 δ6 ἱῃ (Π8 τηουῃίεῖηβ (β66 ἸΥ̓ Ώογ, 1.- ὙΡ,, 
8. υ.).. ΤῊ δβυρροκί(ίοη (ἔγοτι 2 8ὅ8π|.. χχὶ]. 18, 
14) (μα ἰῦ γαβ πθᾶγ Βοι 3] θμοὶ (Τ Θ ἢ} .8) 18 ορ- 
Ῥοθθὰ ὈΥ {μ8 ἔδοῖ (πὶ αν! ἃ πσουϊὰ (θη μδνθ 
οδϑὶ Εἰ πηβο  ἰηίο ὅδ} 5 βαηβ ὑπρτγοίοοϊοά, δ᾽ πλὶ- 
Ἰαγῖγ [86 ἰγαάἑ τομαὶ βἰὑθ πθᾶρ (86 ν᾿ Προ Κπυγοὶ- 

ἂνϑ "1168 βουϊιοδβί οἵ Βοι Β] ἤθηι, 18 ἱποοσα- 
ῬΔ10]6 ψῖπἢ [0 χοοχταρ 68] δηα ΒἰβίοΣΙ 8] βἰΐυαδ- 
ἰἴοη οἵ [86 πατταῖγο ([νοῦ., 1., 481, 482). ΑΒ 186 
οομαραὶ θείνγοοη αν δηὰ Οο] δι οοουττοα ἰῃ 
(86 Τοτοδιηί-ν819 (1 Δαν δυπι) Ὀείνθοῃ 
Βοοῖο δηὰ Ασζοίδῃ, 1ϑανὶ ἃ, ἴῃ μογὸ βοοϊκίηρ ἃ αὶ 
τοίαβο ἔσοπλ ξδυ] δῃὰ 9 Ῥἢ}]11βἐἰποβ, ταϊσἢϊ θ60 
πη (ἷ6 Ἔχρουίοποθ ἃ ρ]θάρθ οὗ δο δισίμοῦ ῥγοῖθο- 
ἄοη δηὰ ἀο]νοσδηοο οὗ (6 [τ δ Πδπα."--- 
“Ἰῆδπος," ποῖ ἤγοπι Νοὺῦ (ΤΒθη.), Ὀυΐ ἴσουλ δι, 
ὙΠ οηοΘ [ἢ8 ρΐδοθ οὗ σοίΐυρθ ψα8 ποῖ ἵβγ.- - παι 
Τθαν ἀ᾽ 8 ΤἈπ}}}Υ τηυδὶ Υ αγνὸ πὰ ρῥγοοίβ οὗ 
ΘΗ; Υ͂ ἴτοτα ἦα. Οθαν ἴγουλ 16 δἰδίουλοῃι {μπδὲ 
δἰ6 Ὀτοῖδτθι δηᾶ 411 δία ἔαϊμοσ 6 Βοτδ0 
ψοηΐ ἴο Βὲπα ἴῃ μἷ5 χείγοαί δὶ Αἀ]] αι. Εν 88] 
Ἰοοκοά οὐ ἴδθπλ 88 δῇ γΓΟΓΒ ἰῃ αν ἀ᾽  ῥσγοβαυμχοᾶ 
ΘΟΠΞΡ ΓΔΟΥ͂ ἀραϊπαί Ὠΐτη, δπα ΠΟΥ͂ δὰ ἐδπογείοσθ 
ΘΥ̓́ΘΓΥ ΓΟΆΒΟΙ ἴἰο ἴδαγ ἴου {μϑιηβοὶ ν68 ἃ γσοροιοη οὗ 
{πο ἱταροάγ οὗ ΝΟΡ. 8.66 (16 βἰαἰθηχοηὶ ἱπ ΟἹ τὶ - 
ουβ ἴτοπλ Μάγσοοὶ]. 23, θ, 88 ἰὸ {86 ῥγοοθάυγθ οὗ 
οτθηίδὶ ῥσίῃοοθ, δοοογάϊηρ ἰὸ τ ῖοἢ “{Π9 ὙΒΟ]6 
(ἈΤΑΪ]Υ͂ Ῥοσϊ θα ἰὸν (86 ι οὗ οὔθ ρΡοζβοῃ."-- 
γον. 2. Βαϊ δἱοὴρ τὶ ἰδ ΤΆΓΣ]Υ ἃ ΘΟὨΒίΔΏΠ]Υ͂ 
ἱπογθδδίηρ ΠΌΠΛΌΟΣ οὗ οἶος ροβοῃβ μαϊμογοα 
δτουπὰ Ῥανία. ΤΉΘΥ αἵ ἀοθοσι υθὰ 88 Ῥδυὶν 
(ποθο 0 ὝΟΙΘ ἐχέογπαϊἤν ἴῃ αἰδίγεδδ, ΘΒ οἰ 1} 
τὨσουρῇ ἀεδί, ἀπ ὑπο ΓΘ ίΌΓΘ βϑοϊκῖη ἴο Θβοᾶρο (Ποῖς 
ἐγεα οτδ, Υ ἴθοθο γἢο τοσο ἐπέεγπαξν ἀϊβοοη- 
ἰρηίϊοά, ἐπιδῥεγοα ἴῃ βου]. ΗΘ Ὀοοδπλθ ὑπο ῖν δαρ- 
ἰαΐπ, Ἰεδίοσ, βο {μὲ {6 τ γὸ ποὺ ἃ ὙΠ4 δηά ]αν΄- 
1688 ταῦ ]6, Ὀυϊ ἃ Θοπιτιυη  Υ οοη ΣΟ ]οἃ ὈΥ δᾶ 
οὈοάϊοηϊ ἰο οπα νὶ}}. Τῆθ᾽ υΟΣ δὖ ργοθθηΐ 188 
δθοιϊ ἴουΣ Βυπαάτοά, Ὀυΐ αἰλοσσαγαβ σοϑὸ ἴο εἷἰχ 
Βυπάγοά (χχΙὶὶ. 13).-- 9 οομιραχίβοη οὗἨ {818 
Ὀοὰγ σίι Οδα 1 π6᾽8 [Ὁ] Οσσοῖβ (Ο]ον., ΤἜθΏ.) βρ- 

(πὶ ΠΔν 5 γοι πΘ 88 οὗ αἰ τα δ᾽ Ομ γδοίοῦ 
Μ{Π8 Οδι1}16᾽8, ἃ τἱοίουβ, δἀνοηίαγθ- οἰ ρ Ταὺ- 
Ὀ16. Βιυΐ 6 Γθ 18 ποίησ ᾿ῃ (16 Ὡδυσζαῖνο ἴο 81- 
Ῥοτί βιιςὶ ἃ βιρροαϊίάου, δηὰ θαυ] 8 ροαϊτΐοῃ δα 
ἐο (μοπὶ δηὰ ἴο 880] 18 ἀϑοϊϑά]γ δραϊπεὶ ἃ. Ηθ 
ἀθ [Ἀγ ἴτοτῃ ἜΛΈΒΕ οσστοθι σα δρδὶηδὶ ὅδ]. Ἠ16 
Ῥαϑὺ ΠΙΒίΟΣΥ δηὰ ἢΪΐ8 δῇογ- 6 ὉΡ ἴο 8568} 8 ἀθδὶὴ 

4.0η Αὐἀυ]] δ 506 βιω ἢ 8ι}.- Οὲεί. - ΘΙΔΏΙΟν᾽ 5 1.80. 
ἐωταε, 11. 69; ΤὨοππκοη, Ζζαπὰ ἀπά Βοοκ, 1ἰ., 424-421. ΤῊΘ 
Ἰαϊίον ἀϑοίἀθα ίοτ Κπυγοίτιη, δηὰ ρκίνοδ ἃ υἱνίὰ ἀθβογίρ- 
ἐΐοι οὐ ἐδ Ἰα νει ἰὴ ἰπ τ οδαΐθδ δηὰ ἐϊ5 δίσϑηκί.--Τ κ.] 

ΤῊΣ ΕἸΒΗ͂Τ ΒΟΟΙ ΟΚ ΒΑΣΙ, 

ΔΡΞοΪ οἷν ΘΧοΪ ἀο8. εὐοὶ 8 νον. ὙΠ δυοῖ 8 
Ῥοπιτΐοι ἰονγα γι} δα] ᾿κΘ σου ἃ ἠοῖ Ὀὸ 1116 “Ιλολ»} 
ΟΥ “᾿σιριαἰη᾽ οἵ ἃ βοαϊιϊουβ κῃ, ρα τ ἢ βυοὶϊ 8 
ποκα {656 ῬΘορ]α οου]Ἱὰ ποὺ Ὀ6 γε οἷβ δῃα δοάϊ- 
ἰἰου8. Ωρ οῦς (οη Ῥβ. υἱ!. 10) στ σι γ τὸς 
Τατδ: “]αν ἀκ ταῦ ππὶ1}1 δα τταϑ οὔθ Ὠοὶ οὗ 
ἐπα ῖν] 0815, Ὀυὶ οὗ γῬατγίῖοβ; 11ὸ ψὶοϊτοα εἐθρουδοᾶ 
δ..} 8 εἰάθ, {π6 τἱσβίοουθ Πανὶ ̓ 8; οοτυρ. {110 
ἄὐθνν Ὁ Ἐπ σα. Ῥαε τ τ Ῥαδεδρα, 1 ὅϑαμι. χχιὶ 2. 
ΤΗο “ αἀἰβίγοβροα " Ῥετβοηβ ΜΘΓΘ (ἰοϑο τ]ὸ πΟΓΘ 
Ῥογβοουϊθα ὈΥ 840} 8 γονθγῃηιθηΐ οἱ δοοουηΐ οὗ 
{πον Ἰονο ἴος αν. Τ|16 ἀεδέοτα Ἴσοτο δυο ἃ 8, 
ὉΠΔΟΣ ΒΔ} κ ΔΥΌ ΓΆΓΥ͂ Τα ΒΓ] 6, ἩΟΣΘ Ορργοϑθοὰ ὮΥ 
(οἷν στοά ϊίοτα, δηἀ γοοοϊνϑά ἔγοιχ (ἢ μονογηπιοηὶ 
ΠΟ Ῥχοϊοοίΐοῃ δραϊηϑὶ (116 υἱο]αίίοη οὗ ([16 ἰὰτ οἵ 
Ἰοδῇ δηά ἱπίογοδὶ (Εχ. χχὶ! 25: 1,6υ. χχν. 86: 
Ῥουΐ, χχίϊ!. 19). ΤΉΟΥ πογθ “ Οἱϊίος οἵ βου!" 
ποῖ 88 “ἀεπίγουδ οὗ ΠΟῪ ἰπϊηρε,᾽" ποῖ 88 ΤηΘΓΟΪ 
“ Αἰδρβαιαῇοά τ 1} [Βοῖν ργοθοηΐ οομαϊοη" ((]ογ.), 
Ῥυΐ 48 ἔμοβθ “ἩΠΟδῈ δωχίοιΥ οὗ δοὰϊ οὐὸσ [868 
ΘΥΟΥ- ΤΟΓΒΟΏΪ ΠΩ οοηαϊοη οὗὨ ἴδπ6 πος Ὁπάεγ 
8.841 ἄγον ἰμθπὶ ἰο ἃ Ἰοδᾶοθσ, ἔγοσι μόσὰ ἴοσ (86 
ζαΐϊαγο [ΠΟΥ ταὶ ΒΟρο ἴ0Υ θοῖζον [πη ρβ᾽ (Επ.).-- 
ΟοΡ. ΦοΡΒ Δ}}}8 ἐιεϊανο τ τα τοῦθ οὗ 

ῬοοΥ͂, θιρὶ ΤΡΟΏΒ, “ψυαρ. ΧΙ. ὅ. 
γεν. 8. ΤᾺ ουϊ ξυσί Βο . δἰδίθιηθης ΘΟΏΟΟΓΩὶ 

ΤΠ αν "8 116 Βοτθ πιὰ Ηἷ8 (ῬΠΔΣ]Υ δηὰ ἰδ 
ἦς ἐδ ποχὶ χοϊαίθα ἐμδί δ ποηΐϊ “ ἐλεποθ᾽" (δηβίγοσ- 
ἷῃχ ἴο {π0 “ἐλεποθ᾽ οὗ γοσ. 1) ἰο Μίζρϑῇ οἵ Μοδδ. 
αν! Ὀείοοκ ἰαὐτηβοὶ ἴο (9 Κίηρ οὗ ΜίοδΡ, δηὰ 
δϑίοα πἷτα : ὥωϑι᾽ ΣΩΥ ἴαῖθμοσ δηα ΣΩΥ ΣΟΙ ΟΣ 
οοιθ [081] ἴο ἴδο6 δἀηᾶ αὐίᾶο τὴ [896 
ἘΠΕῚ ον δαὶ Θοᾶ ν᾿1}} ἄο ἴο τῃϑ. 1[ἰ ἰἕς 
ΤΟΙΩΑΣΚΑΌΪΟ, ᾽πὶ (86 σαὶ ῥ]δοο, [πδὲ β6 ἤδσὸ σηθῆ- 
Ο͵8 ΟὨΪΥ “Δ ΠΟΥ δα τοῦθ 2) ἴΠ6 σοϑβϑοῦ οὗ- 
ΨΊΟΌΒΙΥ 18 (Βδΐ ἰη ἷ6 ῥσοϑοηΐ ὑπῖν ἀρήση οοπάϊίου 
ἢθ οοὐἹὰ ποὶ δῆογα ἰῆοθο αροά, ἢθ᾽ ρ]οβα ρεγβοῃδ 
ΒΟΟΌΣΘ Ρῥγοϊθοϊοη, ΕῸγ ἴῃ {πὲ8 οοπιηουδίοιῃ οἵ 
119 παγγαίϊνο ἰἰ 18 οἰ θασ]ν βυρροθοὰ τπαὐ [6 σαγοϑ 
αἱ Αἀυ]] απ μδαὰ Ὀθϑοοπιθ δὴ υὑποοσίδϊη δηὰ ἀδη- 
βογοῦβ χϑβίἀθηοο ἰβσουρὰ 88.158 μοβί]6 δἰξοιηρὶ 
δσαϊηπὶ Πᾶν! 8 ΤΆΣΩΙγ. Η8 οδμοῖοα οἵ Μοδῦ 88 
τοῆιρθ ἴον ἷβ ραγοηΐϊβ γῶδ8 ὈΣΟΌΔΟΙΥ θαβοὰ οὐ (δ 
ΤΟΙ δ οΏΒ οἵ ̓ 18 ἀτηοίμοσ, (6 Μοαδθίϊοα 
Ἐιμλ, ἴο τιῖ8 οουμίσγ. ὙΥ̓Βοίμον [6 “ Θομιο ἤοσ ἢ» 
Τοίοσβ ἰο ΒοιΒ]οοπὶ ΟΣ Αἀ.}]Δπὶ 88 ροϊηὶ οὗ ἄορϑι- 
ἴαΓΟ ἰ8 ἀποργίδὶῃ; ἴῃ ΔΩΥ͂ ΟΔ86 ἰμ6 χοβά ἴο Μὶσροὶι 
οὗ Μοδὺ μαβεεά ἱμβγουρὰ Βοι] ΘΒ ηι, θθοδυθβα τμὲ8 
ὙΓᾺ8 {116 Βῃογίοεί ὙΑΥ; ἴοτ (πὲ8 “ δΙϊερελ ἡ Μοαῦ," 
ΜΙ ΟΣ 16 ἴο 6 ἰδίκοῃ 88 ἃ ῬΓΟΡΟΣ Ὥβῖηθ, Ὁπαἀουδθί- 
ΘΑΪΥ ἰΑΥ̓ ποὶ ἰπ ἰπ6 Μοδρθιτδει ᾿δυυ οΥὙ ῥτὸ 
δου (ἢ οὗ 6 Ατστηοῦ, Ὀαΐ ἔΆΓ ΠοΣίἢ οὗἉ ἱΐ, “ ΥΟΡΒΡΙΥ 
8 Οἰ(γ δῦονϑ {Πμ6 “ αγαδοίὰ αι Μοαδ’ (Νυτι. χχὶϊ. 
1; οαυί. χχχῖν. 1, 8; ΨΦοβῇ. χὶϊὶ. 82) ορροεῖϊθ 
δουῖοδο, ΑΙ ΠΟΓ ΕΥ̓͂ ΤΑΥ͂ οὗ ΒεοίΒ]ομοῖη, δηά (ἢθ 
εδὰ 8,88 ομδ σαϊρἢΐ οομλα ἰῃ }1 {16 ἐἰπλ6᾽ (ΤᾺ Θ".), 
ῬΟΓΏΔΡΒ οα ({π6 τηουηΐ ΑΑσὶτα οὐ ῬΊβρδῃ (Π καϊ. 
Χχχὶν. 1). 860} μαά δ]8ὸ ἴο γῶν ὙΠ} (ἢ6 
Μοδθὶνοθ (χὶν. 47); δἱ {μ18 πιο, 1βεσγοίοσο, (6 
Ιαΐϊίοσ μδὰ ὁ γρεν δὰ οὗ [π9 βουϊδοσχῃ ρμοσγίΐου οὗ 
186 ΓΑΕ] οσαβηΐο ἰθστΊ  οΥγ7 οὔ 6 Ἰεγδο] ἴοα, ΕΤοσλ 
Πάν 5 ἰδικίηρ ἢἷβ ραγοηίβ ἰο (η0 Κὶηρ οὗ Μοδῦ, 
ἦν 18. Ῥγοῦδ}]9 ἰῃδὲ {0.0 ἯὯ8 ΠΟῪ ΠῸ ΨᾺΣ οι οἢ 
189 δοὰ βδυ]. Το ρῥγορηδηὶ οὐποισυοου 

4 [““ΤῊΘ Βα 6 ῬῆΤΩδΟ 18 πκοὰ οὗἨ ΗδηΏ ΔΉ, '. 10; οὗἩ Ὧν» 
γἱὰ διηὰ ἰδ οοτη ρϑηΐοῃβ, 2 Βαῖὰ. χυὶϊΐ, 8: διὰ οἵ Ῥδανί 
10] ΟὝΘΣΒ, 1 βα. χχχ. Ηθηοθ ἰῆὴ9 ρῆγαϑο ἤθσο ἀ6- 
Ὡοΐδθδ ἐῆολθ ὙΠῸ δ΄Θ ϑχδαρογαιϑὰ ὈΥ͂ 15 ἘΥΓΆΠΗΥ 
(Βὶδ..Οὐπ..) Ἰὰ ἰβ ποῖ ὨΘΟΘΒΒΕΣΥ ἰο δῸρ Γ} 
ΤᾺΘῈ ἃ ἰμβοοογϑίίο ζϑϑι τς ΟΣ ἴον ἴοσ αν ά.--- Τὰ.) 
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οὗ {6 γογὺ ““οὐπιθ ἔοι, [0] οτϑα ὈΥ 189 Ῥτγερ. 
“Ἅ11},᾽᾽ 15 ποῖ ἰο 6 τεὐοοϊδα δα υπβυϊία Ὁ]6, Ὀυΐ ἴο 
ὃ τοϊαϊποὰ δ8 Ἄὄχδίαρ]ο οὗ {μ6 ἴγεαυοηΐ ΘΟ ΘΟ ἢ 
οἵ ἃ νοτζῦ οἵ τηοἰΐοα ψ 1} ἃ ῥσθάϊοαίθ οὗ στοαὶ. ΤῈ 
το οσίηρ οὗ ἰμ6 βορὲ. “1εἰ το ὃὈ6 ὙΠ} {Π66,᾽ 
δὰ ἰμ6 υϊς. “11εἰ ἴποπὶ σομλδίη,᾽ ἀγῸ Ἔχ ῃ]ΔΠ8- 
ἰἰοπα, Ὡοΐ αἷρῃβ οὗ ὁ ἀἱβογοηί οτὶρίηδὶ ἰοχί. "-- 
γεν. 4. Βαπβοῦ, δῇλον Ψ σοπιο, σοπάογ: “Ἰοὴ {Π6πὶ 
ἴῃ ἴθ ργεϑοῦοο οὗ 89 Κιηρ" (ὮΓ13}), ἀραϊηβί 

μοι ΤῊ ΘΗ τ8 τουηδυΐα ἰδὲ “ὯΟ οἴδηρο ἴῃ {86 
ψοοδ  ἰζαϊΐοη ἰο νοὶ Βαυβῃηθδα 18 σγοαυΐγοα,᾽} δηὰ 
τοίουβ ἰο Εν. ἃ 217, 1.---ἰπ τορασά ἰοὸ [π6 ἰθηρσὶῃ 
οἵ εἶθ Ρασγεη δ᾽ βία ψὶμὰ {μ6 Κίηρ οἵἩ Μοδθ, Ἰγανά 
ΒΆΥ8 (Υ6 7. 8): “6111 Κυον πὲ ἀοά Μ1}} ἀο ἴο 
12 6,᾿ Δρργοργίδίοὶ υ υβίηρ (0 {86 Κίπρ (86 αἰ νίπθο 
ὨΔΠ6 ἐπι. } Ασοογάϊης ἴο ἰμ͵86 αν ἀϊὰ ποὶ 
τοπιβίη πὶϊ 18 Ραγοηΐβ, θυ ψοηὶ Ὀδοῖ ἴο ἢἷ8 118 
οἵ τοοϊΐουι δῃὰ ἀδηχεσ. ἘΣ Βου ἢ ΤῆΘ ΠΑΓΓαΙΟΓ 
8875 δἰοσπαγάβ (νοῦ. 4) {μδὺ (Π 6 ΡΑΓΟΏΙΑ σοπγαϊποὰ 
ἴῃ Μοδὺ “4}} ἰπ6 ψἢὶ]6 ἐμαὶ Πᾶν ἃ ττὰθ ἴῃ (86 
τοουηίβ᾽η-ἰλβίσιοβα οσ μο]α. Βυΐ {118 δαί θα “ἢ 
σι ἢ Πθαν ἃ ̓ ηἰγοηοποά Εἰ πιροὶ ἢ (ΒιυιηΒθῃ) 18 
ποί 8 πεῖρεύ πϑᾶγ {π6 σᾶνο οἵ Αἀ}18πὶ (Βιιηβοη) ; 
αἰ}}} 1656 18 16 ἰΠ6 γείγοαξ ἴῃ (6 οἄγο (δι Πο  η, 
ΤΒοη.), ΟΥ οἰβομοσο ἰῃ (η6 ὙΠ|4ΔΟΓΏΘΒ; Βαϊ, 88 
Ῥανϊὰ δὰ ἰο σὩΣΙΥ δὶθ ραγϑηΐβ ἰο ΜῸΔΌ ἴοσ βαίοι υ, 
6 5}}4}} θὰ δ  βοα ἰῃ βαρροκίηρ {ἰπαΐ μα δὰ ἴο 
ἢπά ἰομΣ ΡΟΓΆΓΣΥ Βῃοι ἰοῦ 6180 [Ὁ ΠΙταβοὶ ἢ δηᾶ ἢΪ8 
Βαπὰ ἰὼ Μοδῦ. Τῆι τοῆιρο πῃ ϊοῖ μ6 ΠοΓΘ ἰουπά 
ὙΔ6 Ὧ0 οἵδον (ἤδη ἐμαὶ ΜΊΖΡΟΙζ οὗ ΜοδΌ; Μίζροῃ 
εἰστιῆθθ “πδίοἢ- Ὁ] δοθ, τπιουηίδίη- οὶ" ΒΟΓΘ 
Τανὶά τδάθ ἢ πηβο ἃ δίσοηρ ροβιάοη, συ οἢ Ὀ6- 
ολταθ αλουπίδί η-[Ἀβίηεββ (ΣΧ). ΕῸν (18 πλϑδη- 

ἴπρ δΒο 5οὉ χχχίχ. 388. Ηδγο δ που ]ὰ δνγαὶὸ δαέ 
(6 ],οτὰ ὠοιμάὰ μιτίλεν ἀο ἰο ἀΐπι. ἼΠ6 ἀδηροῦ 
(τοδίθηΐηκ ᾿Ϊ8 ραγθηὶβ γὼὸ8 {Π6 [,οταἦβ ἰβοίυα] 
μἷπὶ ἴο ἷπὶ ἰο ὸ ψοτο ἐΐ πόου]ὰ Ὀ6 βδίοσ. ποῖ ΟἹ] 
ἴον ἰμθπὶ, θαὶ δἷβο ἴοσ πω. Τὸ ἰμοθθ Βυ0]6, 
τυρὶ] ποτ 8. Ὁ πᾶ (86 διγίμο Ὁ οἰδίαπγχοηὶ 
ἐιαὲ (σοὰ κανοὸ ἷπλ ἀΙγθοίοῃ 8 ὈΟΒΟΟΤΗΙΒΕ τ ἴατ- 
μὲν ἩΔῪ ἰμπγοῦσῃ [86 Ἀὰαπρα Οαά. ΤὨγουρῃ 
(18 ρσορμοῖ Β6 18 οοπιχηδπάθα (νογ. δ) ἴο ρῸ ᾿ῃΐο 
119 ἰδῃά οἵ ὕυάαλ; ψδησθ 1ἴ ΟἸΘΑΥΪΎ ΔΡΡΟΘΙΒ παῖ 
6 88 ΠΟῪ ποὶ ἰῃ {μὲ Ἰαπά, πῃ ψΐοῖ, ΒΟΎ νου, 
ἈΑἀυ]]δπὶ ἸαΥ, δοα ἰμογοίογο 6 οουἹὰ νο ΟὨΪΥ ἰὰ 
(ι6 Ιαπα οἵ ἀίοαδ. “ΤῊΘ ΡῬΓορμοῖ Οαα᾽" ἱβ υὐ- 
ἀουδίοα!ν {1.6 βαπὴθ ἯΒΟ 18 οδ] ϑὰ “ αν ἀ᾽ Β βθοὺ᾽; 
ἦπ 1 Ογοη. χχὶ. 9, δηπουῃοαβ ἰο μΐπι ἀοα᾽ Β ρυῃ- 
Ἰδῃτηθηῖ (ὼγ Πἷβ βὶπ ἴῃ Ὠυθοσίηρ ἰῃ9 ἣν 6,2 
βαῖη. χχὶν. 11 βὰ., δῃᾷ δοοοσάϊῃρ ἴὸ οἰκ ς 
Χχῖχ. 29, ππτοίθ ἄόοτη Πανὶ Β δοίβ.Ό ον Οδὰ 
ολπι6 ἰηΐο οοπηροίου ψ 1} Πανὶ, ἱ ΠΟΥ͂ΟΣ δβαὶα. 
ῬγοΡδΌΙΥ Ταντά  Β ἰηιλτλαῖο γχοϊδίϊοη δηα μ6γο ὑγθ- 
ΒΌΡ δουδὶπίδηοθ πὶτπ τὰ ἀαἰθ ἤτοπι (ἢ 9 
ἰογτο τ᾽ ϑ οἷοϑθα σοηηδοίζοη ΜῈ} ϑαπλι6}᾽8 ρσορῃοίς 
οομασυηϊ θα. [10 18 ποὺ Οἷοαν πποίμος δα δὰ 

Ὧ6 ἴο Ηἷπα αἱ {πὸ οδνο οὗ Αἀυ]] Δ}, ΟΥ ΠΟῪ ΟΔΠ16 
τ [86 χε ὕπο ἴο εἶτα 'η Μοδρ. [{ 18 θαυ }}Υ 

ὑποοτίδῖη ἩΠΟΙΒΟΓ ἢθ γοιηδίηοὰ τιῖ Ὠΐπὶ ῬοῚ- 
ΤΩΔΠΘΏΓΥ ἴγομλ ΠΟῪ οὐ. ἴῃ βοτί, Ο8᾽ δ κυάθῃ 
εηΐσδησο οἱ (Π6 Βοθῆθ ἰπ Μοαῦ 5 ΤΆΒΔΩΥ ὑῃ- 
ΔΏΒΎΘΓΩΒΪ 6 αυσδίϊοηβ, π ΐοῖ βιᾶ Π6 1 Θχο ΘΕΟΥ͂ 
Βίδίε5 : “ΗΟῪ ολπιθ ἢ6 διποης δυο ΡΘΟρΡ]9 7 Υ 88 

4 [ὁ {πΠ16 τοδάΐηρ 560 “ Τοχὲ. δηὰ Οτδαιητη."-- κ.ἢ 
(45 ἀἰπείη 966 ὥοτ Φοῃοναῆ, ΥὙοῖ ἐμαί {πὸ Ππαγη6 

Φο ον ἢ γγῶ5 ποῖ πη ηόπη ἴῃ ΜοδΔῸ [5 τηϑ6 ρΡγοῦβϊο ὉΥΚ 
[8 ΘΟΟΏΥΤΘΩΘΘ οἡ {9 [πϑοτγίρίίοη οὐὗὁἨ Μόϑῆδ, ἀδἰίης δοουὺν 
ὁη6 δυπάγοά δηὰ ἢ ΘΑΓΒ δίϊοσ (δ 8 ἰ1π|6.--ΤᾺ. 
 (Βγτ. ἢδτο [88 Μίσροῆ, Μοσγαβτογι ἢ (οη νοῦ. 4) 

βίσδη ΚΟῚῪ ἀθείνοδ ΣΡ ἔγοῦλ Χ, “ τοοῖς." -- ΤᾺ.} 

.ιθ δ᾽ σαγβ πὰ} Πάν α γα πὸ οομβυϊοα ὈΥ͂ 
Βανὰ 85 ϑαυλσοὶ Ὁν ὅ8.], 1 ὅδ. ἰχ. ἢ ͵αβ δα 
οοῃηθδαοιθα πὰ ϑϑμηθθὶ, οὐ τοὶ Ὧψ,6 οαῃποί 
ΒΌΡΡΟΒΘ {διαὺ [86 Θχργοβείου “απά Ο'αὐ φαϊά᾽ το- 
ἴδβ (ο ἃ πιθβεβρὸ ὙΒΙΟἢ Πα βοηὶ ἰο εν (ἸΒοη.). 
ΤῸ δΏβνοῦ ἴο (Π6 αποθίίοη “πὴ Πανὶ γχὰ8 ποί 
(0 Βιαὺῦ ἴῃ ἰ6 ΒοΙα, αὶ χὸ ἰο Φυάα,᾽ 18 ποὶ Πδὲ 
“ἢ οὐχὶ ἠοὐ ἴο αγο θὰ δηΘῪ ἰο ἃ ἰογοΐχτι Ὡ8- 
(ἰοῦ, 88 Ὀοίοτο ἴο {Π6 ῬΒΙ βίη, ἰο 186 ἀιδρ]68- 
δυτο οἵ ἀοα᾽" (Βγβϑηζ., 8. βοβπηάᾶ, ΚΚ 611); ἰοσ ἱξ 
ἄἀοθβ Ὡοΐ Δρρϑδγῦ (μμδὲ [18 δίδυ ἴῃ Ρ]}}1βι18 γ858 1Ὼ 
1861 χὰ" οαβίηρ ἰο αοά; δηά 1 }ι}8 ἸοῦΓΟΥ ἰο 
Μοδθ δα Ὀθθῃ δι ριθαλίαν ἰο οὐ, Βο ταἰρσίι μᾶγνο 
Ὀαθ χεθίγα θα (πογοίγοπι θείογθμδηά Ὀγ αἰ νὶμο 
αἸϊγοοίίοη. ΤΠ|19 σοϑβοι ἴῸΓ {1118 Ρσορμοίιο αἶτθο- 
ἰἰοη 8 Γαῖμοτ ἰο ὑ6 ἰουπὰ ἴῃ {πὸ οἰγοιι πιδίδησοβ; 
ΒΟΟΟΓΪΏΩ ἴο χχὶϊὶ. 1 {Π6 ῬὨΠΠβιηθ8 ΓΘ ὩΟῪ 
τα κὶηρ Ρ] υπάογίηρ ἱπουγείομβ ἱπΐο ὑπὸ βουϊῃ οὗ 
Φυάδῃ, 6 ]Ρ δηὰ γτγοίθοίίοῃ ἰηβίὶ (π6πὶ ψ͵αϑ 
αἰδεῦοῦ, πὰ ἐπ αντι ΜΝ Μἰδ᾽ ναί λον μδηὰ 
οοὐἹὰ ψῖνα. 6 νψαϑ οοϊασηδηοα ίο ρῸ ἰηΐο 4ι:- 
ἀδῇ δῃὰ ἔγοϑ 1 ἴτοπὶ 118 ϑῃθηοβ, δὰ (ἢ ΧὉ]6] 
Ρασὶ οὗ 6 (Πδοογαίῖο σΔ]}Πἔὴρ,, ἰπ σοβροςΐ ἰὸ πΒΊΟΒ 
186 αἀἱαίταοίεα, ἀΥοϊὶ ταΐο οὗ 841}1 νγὰϑ ὩΟῪ 1π|- 

ἰδηῖ. ΟΥ̓ τπΐα πον ἀϊνίπο ἀϊγοοιίίοη ἴῃ Πανὶ Β 
[6 αστοιίυδ ψ6}} σοιηδυί ; “ αοα βῃ ον ρτοδΐ σλγΘ 
ἴον Τανίά, ἱπρίγυοίίης Πἰπὶ ΠΟῪ ὈΥ Ρῥγορβοίβ, 
ΠΟῪ ὃν ὕτῖίπι δηὰ ΤΠ πληλΐπ.᾽; ἴῃς ου 
{8 βΒιρροπίζοη ἰπδὲὶ Πανὶ ροο68 ἥγοτα ἐμο Κίηρ οὗ 
Μοδθ ἴο ἰδ8 οανο οὗ Αἀυ]]ατω, ΤἼρηΐαβ, ἱῃ ΟΓΟΡ 
ἴο δοοουπὶ ἴογ ἐμ ργορμοῖο ἀἰγοοίζοῃ ἴὸ μὸ ἰηΐο 
(Π6 Ἰαπὰ οὗ ὙΠ6ΓΘ 4180 [86 οἱΐν ἈΠσΙίππι 
ὙΔΒ δἰἰα ρα, 18 ΟὈΪσοὰ ἰοὸ βὰν {πὶ ῬγοῦδΥ (89 
οαῦὸ οὗ Αἀ.]16πὶ Μὰ8 ἰῃ Βοη᾽δταΐη οἡ (πΠ6 ὈῬογάοσ, 
δΔηά, 88 18 τοίγοδαί τηὶσαί (πυ5, θοῖηρ’ ποὰν Οἰθθδδ, 
ΘΑ ΒΥ Ὀ6 Ρείγαγοά ἰο ὅδα!, Οδὰ δβανιβοὰ Ἀΐηλ ἴο ρῸ 
ἰο Φυάα. 718 Θχρ] δηδίϊοη βίη ὰβ δῃα (8118 1 ΙΗ 
119 απίουπάοα ΔΡ1108] Ἀαδβὶ5, τ οἢ δἷδβὸ Ο. γ. 
ἘΣ ΕΘΝ μδορία, Ἐν ἐβίο ἀϊγβοίίοη ἴο ρὸ ἴο Φυάδῃ 
ἴον ἰπ6 δῦογϑ εδπά, (6 ργορμοῖ αδὰ χανο αν], 
λη αἰ γίῃϑο οουγμἱδββίουῃ, Σδ γι οἰ ΟΠ Β 88 ἴο Ὠΐ8 ΤΣ ΠΟΣ 
οοΌγΒΘ: ἴῃ {μι͵8 ἐπίοσνδὶ οὗ βιβογίηρ δηα ἐγ αὶ Ὀ6- 
ὕσγθθα [ΐβ 641} ἰο Β6 Κίηρ δηὰ Ηἷβ δοΐῃ] δηΐγαμοθ 
οπ ἴμ6 ἀυί(ἴε6 οὗ ἴπ6 οἴἶῆοθ, ἢθ ντὰβ ἰο Ὀ6 ποὺ ΟὨΪΥ͂ 

ἧγο Ὀυΐ 41μ0 δοίϊγο, βογσυΐῃρ πἷβ Ῥθορὶϑ δηᾶ [ιῖ9 
δοά ἱηδὶ (6 Θησιῖ68 οὗ ἰῃ6 ἱῃμῃοοΟ ΓΔ γ.--- ΕἾΘ 
συϑηῖ ἰπἴο ἴδ8ο ἔοχοαϊ οὗ Εξθιοιἢ---ὴ ὑπ ποντι 
τορίομ, ῬΥΓΟΌΔΟΙΥ δοοοσγάϊης ἴο χχὶϊ!. 1 ἐπ {Π6 τοβὺ- 
ΘΓ Ῥασὶ οὗ ΨΦυάξῃ. ΝΣ δα “Φοθαρῆυθ Πανθ 
“ΠΥ οὗ Ηδφγοίι (βαν Κ). 1άθυϊ. Οοπαον, οὗ ἐμ9 
Ῥα]εβίϊπο Ἐχριογαίίοα Εὐπά, βαγβ (1) 66. 167: 
(μὲ ἰμογθ δΓῸ ὩΟῪ ὯΟ ἰγθοβ ἱῃ (ἢϊ8 αἰ τοὶ, δῃ 
ΓΘ ΘΒ ἔγοιῃ {Π6 φοοϊορίοδὶ Ἄοομαϊτἴομβ {πδὶ {Π|6Γ9 
ὩΘνοῦ οοὐ]ὰ αν θδοη., Ε]ο ἰἜ8 αἱ ἰο δάορέ 
186 δορί. τοδαϊηρ “ οἶϊγ,᾽ δηὰ ἴο ἰάθη ν Ἡογοίῃ 
ΜΙΊ ἃ εἰιθ “8116 ματα (πθὰσ Κοὶ] δ), π  ]οἢ 
ὨΔΙῺΘ 8 Βυαίδη 4} ἰάθηῖο81 πὶϊὰ Ἡδσοί.--- 
ΤΕ. 
τι θ6-23. ϑαιυῦε βϑαύασα νεπσόαποα ὁπ Νοῦ. 

ὝΗ16 Πανὶ ροοθ [86 ὙΑΥ͂ ΒΒοτ Ηἷπὶ ὈΥ Οοα 8 
Ρτοροί (ἢ9 ἰογγὶ Ὁ]6 Θοῃββαυθηοοβ οὗ Βἷβ β61- 11. 
οοπαποὶ δὲ ΝΟ, πῃ ϊοῖ ἀϊὰ ποῖ βοοοσὰ ψῖτὰ (ἢῃ9 
Τά β ψ1}}, ἃσθ δοοοια θη οά, 

γοτα. 6-10. Ιῃ ἃ οσπιδὶ οουποὶϊ, ἰῃ ποῖ Κα] 
ΟΧΡΓΟΑ͂ΒοΒ 18 βυβρί σίου ἰη τοϊδίζοη ἰο ἃ ΘΟΠΒΡΊ ΓΆΟΥ͂ 
ταδᾶρ δραϊηβί μἷπὶ ὈΥ Πανὶ δηὰ ἷ8 βοῃ, Ποος 
Ὀοίγαγβ [6 ργοοθοαϊηρ οὗ ΑἸ πο] οὶ ἰογαγαΒ [)8- 
νἱα,---Ὗ ον, 6. 1ὑ 9 ἔτβι αἰαίθα {παι (π6 ΔΡοάο οἵ 
αν ἃ δηᾶ ἷβ θη ψγδϑ ΠΟ δἰ 80} 5 ο0 
δηὰ [ῃδλὺ β58] σϑοεϊνοα ἰηϊοσταδίζοῃ οἵ Β18 βεασύδῃ 
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δοαυδίπίδποθ ὙΠ} {Π18 οἰγουταβίδηοθ. [0 ἷβ {μι18 
ἕλοι, {πὶ 840] ᾿δαγά, τέσεϊυοαά ἐπ ίοτηναίίοη, οὗ ἰοῦ 
ἹΚονϊοάκο οὗ Πανὶ ἀ᾽ 8 ροβϑιοη, [δὲ '6 0 στουμπὰ 
οὗ ἷ8 οδαγρίης ἰμ6πὶ (νοσ. 7) πὶ σοταρ οὐ Υ ἴῃ 
1Π6 8} σοηΒΡί ΓΔΟΥ οὗ θανὶα δὰ Ψοῃδίμδῃ. 
Ιῃ σψοσ. 6 [6 σψογάβθ: “Αμπὰ 86} μεασὰ ... 
πὰ ἰπι᾽ ὈΘΙΟΠΩ δΥμ δαί 8}}Υ δα Ἰορὶςα}}γ ἰοὸ 
νοῦ. 7, δῃὰ 86 τεβὶ οὔ σϑγ. 6 [ΌΣΤΩΒ ἃ ρβδυθη 6518 
[5ο Εηρ. Α. Υ΄., Ὀαΐ 1 16. ὈΘίζοΓ 10 Ῥγθβεσνο 'π {Π6 
ἐγδηβ]διοη ἴδ6 δἰτηρίο, αἀἰγθοῖ ἔοσια οὗ 18:6 Ηο- 
Ὀτον.--Τ.]. Δηᾶ Εἶα0] δροᾶθ πη Οἰροδι 
(ποί, 86 ϑερῖ., “οὐ ἴ6 ἢ1}17) πα ᾶθσ 86 ἴασαα- 
τίοῖς --«(ὸ Ασίΐο]α ἱμαϊοδίθα ἐμαὶ (πϊ8 Ρ]δοθ τᾶ 
1.6 δρροϊηϊοα δηᾶὰ ὑβυ8] οὔθ [07 βιυιοῖι οουῃς1]8. 
Οἱ ἴδο Βοϊκδῖ (ποὶ πὶ ΓΒ Γ Πρῦῃ Ἑπρ. Α. 
Υ.] “τὰ Βδιδῃ᾽) ἰήμα ουῖξς ἴΠ6 εἰεναῖοα βιίυ8-» 
τίοη, ἰῃ Κοορίης τὶ [16 ΒΟΙ ΟΠ Υ͂ οὗἨἩ [86 Οοοδ- 
βίου, 88 1ΐ 15 Ποσοδῆον ἀοβογὶ ροα.--- Ἐξ] 6 αρϑᾶσ ἢ 
ὲα Βαῃ ἃ --ἰῃ6 ΒΡΟΆΓ, 88 ἯΘ]1] 88 [1:6 Βοθρίγο, 88 
1:6 5γτωθοὶ οὗ τογαὶ ροσοσ, Α]} δία βοσνδηῖδ 

δρουΐ ἷηι, 1ἃ νσϑϑ, {ΠοΥοίοσο, ἃ [11 δβϑοιῃ ] 
οὔτδο τδο]θ 06] οὔἴπ Οουτί. Βυπβοη: “Ηθ 
μιοἰά ἃ ἰοσπηδὶ οουτγί, βατγουπάθά ὈΥ͂ Α}] [ῃ8 τηϑρ- 
πδίοβ (ον Βοηϊ πη 1165) οὗ ἷ8 Κιηρσάομπι."-ἶ ἐγ. 
7. Το δά άγοβο: Εἴϑασ, γο Βϑη 168, ἰδ ἰῃ 
Κοορίπρ τὶν [86 ᾿τηρογίδηοςσ οὗ [Π9 ΒΟ] ἢ ΒΟΘἢ8 
(.ο νἱνΊ]Υ βἰκοίσ θα 'ὰ ἃ ἴΘῊῪ βίγοῖζ 98) δὲ ἃ βοΐ 
οὗ Ἰυἀϊοῖα! δββοαθὶγ [Ἐ ἰδ. Οὗπι. Ῥατὶϊδσηθηὶ.--- 
“ἀκ, Δα εὖ (Π6 Β8Ππ|16 {ἰπ16 [1858 8 Ραγί σα Δ ΥἼβεῖο- 

τι ϊβδ ἰοηθ, 884 881:}} να ῃἰπβοὶ οὗ (86 ἰχῖρο οὗ 
͵διαΐη. 83,.4.}}8 αυοαίΐοη: ἯΙ τἘ86 δοῦ οὗ 

ὅοδοδο κἰὶνο γοῦυ Βοῖϊᾶα δηὰὰ νἱπογασᾶδ 7 
ΤΏαΪκο τοῦ 411 οαρίδέπα οὗ Βυπᾶτοδα δᾶ 
οδρῖδΐμα οὗ ἱμβουδβη δα 7 6 ποϊοπόσί 1} δηὰ 
ΟΠ υδοίου ΒΈ 1 68}}}7 ῥγοῖῆ χοά ἰοὸ ἰπ6 πογάβ ψῇϊοὶ 
ΟΧΡτοδθ μἷβ οοπλρ βἰηΐ δηὰ βυβρὶοϊοῃ οὗ (86 οουτ- 
ἰΐοτα, οὐ τ ἰοῖὶ ΟὨ]Υ͂ ἃ αυοϑίζοη βὸ βρὶ θέν} δῃὰ βὸ 

ὶ ἢ ὙΘΏΟΙΩΟΌΒ ΒΑνΑΘΟΓΥ ΟΟἸ]α Ὀ6 
Ιη ἰδλυ8 ρυϊίης [ἰηρ5 Εἰπάτηοβὶ ἢγθὶ δηᾶὰ ἀρβῖα9 
ὕοπη, 88} ἀρϑίη Ἔχ 1 118 Πἰπλ86 1 88 ἃ τλδῃ, ὙΠΟ, 
Γγοῦ ἢ Ὀυγηὶπρ μαἰτοὰ ἰο αν δηὰ Ὁ]: πα 8β06- 
Ρἱοίοη, ᾿δ8 Ἰοδὲ ἷβ τρϑηΐὶ οουίτοὶ.---ΑἸσοὸ ἴο 
γου [ΗὉ. ἸΣίοΓΑ ΠΥ: “4150 ἰο γοῦ 4}} ν}}} {86 
Βοῃ οἵἩ 76666 ψῖγο ̓ εἰο.---Ἴ Β.]1; (9 ΗεΡ. ἰοχί ἴθ 
ἴο Ρ6 πιδἰηἰδιηϑὰ δραϊηβί ἰῃ6 στουη]οθθ Ομ δηρθ 
Ῥτοροδοὰ ὃγ Τ κοηΐυϑ “ἴῃ ἐγ ψ|'}}} (Π6 Βοη,᾽ εἰδ. 
ἴρν [9 ΤΟ ΓΟΙΥ͂ οἰ ποι ἀδίονυ ϑορὲ. δῃά 

αἷσ). Τΐδ ῬΆτδβα ἀοθϑ μοί πλθδῃ “ ἴο γοῦ 8]] 
αἰ3ο, βοΐ θαε {86 οἰβογβ ἰο σοσι 6 [88 ΔΙΓθδα Ὺ 
εἶνεϑη," βἷμοϑ Ὁ 18 ποσμογθ βαϊὰ οὗ αν ἐμαὶ μθ 
Ῥτον! ἀϑὰ ἴον ἷβ δα πουθηΐϊα, ΠΟΥ γᾶ ἢ6 πη οοπαϊ- 
(ἰοῦ ἰο ἀο ϑθο. Ασοοοσγάϊηρ ἴο πο γὰ]ὸ {πᾶὶ {116 
ΗΘ. ραγίζοϊο [2] Ὄσργοββοβ γεοίργοοδὶ σγαϊδίΐοη, 

(Π6 ἱδουφχδὶ ἤοτο ἰθ: “νὑὶ}} θανια αἷβὸ ὈΥ γὶδἣθ 
ΒΟΥ ἰμπηβοὶ 8ὸ στιαίοα}] ἰὸ γοὰ αἱ [Ὁ γόοῦγ 
ταδκίης οοπιπλοη οδυθ0 ὙΠῸ ᾿ΐπὶ δρδὶπϑὶ το ἢ 
ΤῊΟ πογὰ (88 8676) 8 ἰοη 6 1658 [π|0ἢ Τα ΟΡἢ.--- 
ΤΕ.] ἰπ ᾳυσαίίοηβ, ἰο ἱπάϊοδὶθ τθοϊργοοϊίυ. "ἢ 88ὰ] 
ἐτηααῖηοβ (Πδὲ ἷθ οΘουγίο ΓΒ 411 ΒΘΟΓΟΟΥ͂ πο] ἃ πὶ ἢ 
Ῥανὰ, ἤθη ἷβ ᾳυοδίζοη: “Μ11 Β6 αἷβο γὶνϑ 
γοῦ 81]} δ Ξξε΄' ψ1}} Βο ἰδθη μίγϑ 7 εἰς. [πὰ 8.41}}}8 
ὙΟΓΟΒ ἰθοῦο ἰ6 (16 ἰδίθηξ βοῆϑθθ: ὙΥ1 6, οὗ 

4 [Τηΐθ σὰὶὸ (Εν. ὃ 362) ΠαΡΓΑΪΥ ΔρΡ 165 ὮΘΤΟ; Ὠ}. 

“ἐοκοῖμον" (Ρ8. οχχ χα. 1), Δηα σδῃ Οαργοβα γϑοὶργοοῖ εν 
ΟἾΪΥ πη ἴΠ6 σΘοπμηθοίίοη ΔΠἾγτηδ βοτηθι πίῃς ἴο "μὲ ἔσθ 
οὗ ἵγο ΟΥ ΓΏΟΓΘ ῬὈΘΥΒΟΏΒ; ἤθΙΘ ἰξ που]ὰ δρρὶυ ἴὸ [9 
δουγογβ ΟὨΪΥ, οχοϊαάίης αν. 1ὲ ἐβ Ὀοίζου ἴο ἰδῖτο 
ξ 25 ᾳυα! νης ἰῆ6 ὙΠοῖΘ δοη θη 66," γοῖ᾽ ἐν ἃ 8δὲ 
α), οἵ 88 ἀαλ σιηκ “ΟῚ Οὗ 70586,᾽"ὄ 25 ἰΐ ΤΩΔΥῪ ἀο, ἰπουμὰ 
ἴξ οἴδηάδ δὲ (9 Ὀοχίμηίης οὗ (Π9 δθῃηιθῃοὁ9.--Τὰ) 

δηΟίΒοΓ {γῖδο, τοσαγαὰ γοῦ, 88 1 δνθ ἄοῃθ ἰο ψου, 
ΤΩΥ͂ [6] ον -ἰτὶ θοθμθη 7 ἯΥ1}} Βα ποὶ σϑδίβοσ ἔδνογ 
πἷα ᾿Ἰθοδιοθη, ἰΠ6 τηρη οὗ Φυώδη  ὙΥ11 ἱξ ποὶ 
06 ἰο γοῦγ ἰηίδγεδί ἴο ἰδ ομ ΤΩΥ δἰ ἀθ 7 ϑεῦ, 
Βομμα : ΚὙ6 μᾶνθ σοοοϊνοα {Π6 στοδίοδὶ Ὀεηοῆω 

. [ ἴγοτῃ τη, συοϊ 88 γϑ οου]Ἱὰ ποῖ Ὄχρϑοῖ ἔγοτα ἢϊη), 
δη γοί γ8 8ΓΘ ΠΟΓ6 δἰϊδομοὰ ἴο πϊπὶ (ἢ δῃ ἴο το." 
ΤΒορο σόγάβ χὶνϑ 18 δὴ ἱπεῖσαί ἱπίο 88} 8 ραγί- 
ΒΔ δηά ΡΥ ΟΌ] σις τηοᾶθ οὗ ρογεσαϊησ, ἴῃ 
σοι ἢ6 Ὀγθίοσβο] νυ ἢ]1οα οουγί-οἤοοβ πῖιὰ ῥεῖ- 
ΒΟΏΒ οὗ ᾿ιῖ8 οΥτῇ εἶδ. Ετοὰ ᾿δημάθα ΟἿΆ 
(β.1 48 δῃὰ νἱπογασγάβ), 841} ζοθθ οὔ ἴο σοίοσ ἰὸ 
ΡΙδοθβ οὗ ΒβΟΏΟΓ ἴῃ (9 ΠΟῪ οὔζδηϊσθα ΔΥΤΩΥ. 

ΤΠ ᾿ Μεΐοσο ὑπὸ βοοοπὰ “.8]] οὗ γοι ̓" 1 ποὶ ἰο 
Ὀ6 ὀχοπιδηροά ἴον “ δηδ᾽ (οο ΤΉΩ. {|| Ἑπρ. Α. 
Υ.7 αἴϊον ἥορι. δπὰ Ὑ})κ., νοι ἱπαοορα μῖνο (Π6 
ΒΟΏΒΘ ΘΟΥΓΘΟΙ]Υ), Ὀιιϊΐ 18 ἴο Ὀ6 ἰΔίκοῃ οἰποῦ ἴῃ ἴδ6 
ΒΟΏΒ6 οὗ “ ἃ8 ΓΟρΆΓΣΑΒ᾽"---ἰἰ ψ}} Βο (4180) 85 σορδγὰβ 
γοῦ 84]1 γγδῖκο οαρίπἰῃβ ἢ εἰε., (μὲ 18, ἰαϊκο δοοουῃς 
οἵ γουῦ 4}} ἴηι ΔΙ ὴρς {ποθ οἴἶοο8β (Ἐπτ͵., ὃ 810 α), 
οΥ, ἴῃ {πὸ αἰβίσ  θαϊλνο βοῆβα, στ μάσῃ 1ζ ΒΟΓΩΘΈΠΙ63 
88 (Εν. 4 217 α, ἃ 2117 6)" ν1}} 6 πδκο ἃ]]} 
δηὰ οδοὶ οὗ γοιι"" (Επα]4)7 Το βθῆβο 18 γίνει 
ΘΟΥΤΘΟΙΥ͂ ὉΥ Δίδυγον: “111 6 τηδῖζο 38 ΠΊΔΗΥ͂ 
ΚΙ θΌΠ6Β 84 σοηϊυ ΓΙ ΟῺΒ 85 ἸΩΔΥ͂ Ὀ6 ὨΘΟΘΒΑΔΤΥ ἴῃ 
ογάογ ἐμαΐ Ἕδοῦ οὔ γοιῖι ΣΤ, ΔΥ μᾶνθ βιοἢ δὴ ΟΒῆοο ἢ 
--Υ ον. 8. Ιῃ Ϊ8. χιοηΐϊδὶ ἀ6 οηΐ δηὰ ρμα8- 
Βἰοῃμδία Ἔχοϊἰθιηθηΐ δι} ἰδῖζοθ 11 δ οοσίαϊῃ ἐλαΐ 
ἐλεν λαυε αἰὶ ἰγοὰ αραϊπδὲ λὲπι ; ὈφΟδιΒΟ, 88 ἢθ 
ΒΑΥΒ, ΠΟΥ͂ ἰο]ὰ Ηἷπὶ ποίπίηρ οὗ [μ0 οονοηδηί 
ὙΠΊΟΝ 8 βοὴ δα τηδᾶάθ νι} Πάν] ἀραϊπδὶ Εἰπὶ. 
ΤΉΘ86 πογὰβ ὈγθΒΌΡροβο ὑπαὶ μ6 μδὰ ]Ἰθαγηοὰ 
βοιηθίμιηρ οἵ (πα ὁσουγγοηοο σοϊδιοα ἰῃ χχ, 12-17 
6 οογοηαηὶ Ὀοίσοοη αν ἃ δηὰ Ψομδίμβη), 
Γ [ΠΥ δἃῖοὸ ἴοο ἀοθηϊίο [τηδ46 (ΗΦ6Ὁ. οὐ) 8 

οογθηδῃΐ} ἰο ΣΟΙῸΓ ΙΏΘΓΟΙΥ ἰο {πὸ ἐγ ΘΠ ἀβἢ οὗ 
Φομδίβαηῃ δηὰ αν. Ηὼδ δβεῖπιοθ ἐμαὶ ἰδ 
οουτγί-ΟΠ 415 ΚΙΘῊῪ οἵ (μ}8 οονοηδηί, δα {Ποῦ 
οομοϊυάοβ ἐαὶ (ΠΟΥ δὰ οοπερίτοα δραϊπδὶ Ηἷπὶ 
πὶ ἴμ6θ6 ἱτὸ θη. ΤῈ6 πογάβ: “ἴΠ6ΓΘ 16 ὨΟΏΘ 
ὑπαὶ ἷβ ΒΟΥΤῪ [0Γ 166, ΟΧΡΓΟΒΒ (ἢ6 ορίπίοη {Π|ὲ 
ΠΟΥ δὰ ἀοηοά ἶπι ἰπ (᾿οὶτ Βοατία. Ηἱδ 
ζο ἐΠῪ γ2:) ἴο ἴδ οί Δ}}} [Ἀ]ρ6 δεβογίίοη ἰδιδὶ 
εἷ8 δβοῃ δὰ θεοί ἷβ βογσυδηί (Πανὶ) δὲ ἃ ᾿1ὸὺ ἰῃ- 

παῖξ δραϊπδὶ Ἀἴτω, (βορέ. “ Θῃμθηιν "᾿-εϑϑε), πίμὰ- 
ουξ ατουπά, Ὑ αΐκ. ΔΡΡτορσίδίοϊν ἐπδιϊαπίδης πελὶ.) 
ΠΣ 18 μογοΐῃ 8 ἱπο-οἹ α [8]66 δοουβδίίοῃ: 1) 48 
ἰο θενὶά, ἐμαὶ ΒΘ νὰβ ᾿γίηρ πῃ Μδὶΐ ἴο (ΔΚ ἰδ 
τοῦθ δηὰ 116: δηὰ 2) δὲ ἴο Φοῃδίμδιη, παὶ ἢθ 
Ὑ8 [Π6 6801}86 ΟἵἩἨ [8.18 ἸΠΒΌΓΤΘΟ ΟΏΔΣΥ δηὰ ᾿πδι αἸοῦβ 
ΤΟΝ ὅδε " αν, 8.40] ἀμ ἀρὴν Ὁ ἱτηβο ἴῃ ἰπτ 
ΤΩΘΑΠ65 ΟὗὨ ἃ ΘΟὨΒΡΙΓΒΟΥ͂ Ἀρδὶηδί ᾿ΐβ ῬΟΓΒΟΏ 
Κιηράοιῃ οΥζϑηϊσθα ὈΥ 8 οὐτ βοῆ, δηὰ δοοῦβεδ 
ἷ8 οουγίίογβ οὗ Κπουοάρο ἱμογθοῦ δηᾶ δοίΐτο 

Ἰοϊρδιίίοῃ ἱμοσεΐη. Τὸ βυοῖὰ 8 μοι μὰ 186 
Κοηϊηρ δά πϑριηρ οὗ μῖ8 ἱπποῦ 119 στοντῃ 

᾿πγουρῃ Πδίθ δῃὰ βυβριοίοη.- -αα ἰ6 πον 6Υ]- 
ἄϑῃϊ [---86 1 8 {)18 447], οοἴαρ. ἤδαϊ. νιϊῖ. 18. 
Ιῃ γγοοῖ 8540] ρμοΐπία ἰοὸ θαυ 8 ὀοποεδὶπιθαὶ δρὰ 
τοϊῃιθ. Ηδ ψχ88, [πογοΐογο, μοὶ ἩϊΠοαὶ ἰηπίοστοδ- 
ἰἰοῃ οοῃοογηΐης ἰμΐ8 ἴδοεὶ. 8. βομπιὶὰ : “δὲ ἴδ 
Ῥγονυϑα ὈγῪ 118 ἀδγ, ἰὰ ψμϊοῦ Ἀενίά δ 
ΔΥΤΑΥ͂, Δηἀ ἴγοπ [8 ἰογοδὲ [δ γ8 ΒΏΔΓῸβ ἴ0γ τος." - 
γος. 9. Ηεζθ γχὸ τηυδὶ δβρϑοῦδ"Υ ποθ ἴῃ [86 Ῥ6γ- 
Ἄοδοϊοκίςοδὶ ροϊπὶ οἵ νον, ον Ποοβ᾿ δ ἱπίοιτοδεοου 
δου ΠΑγ ἀ᾽ Β νἱοὶξ ἰο Αἰ] οὶ διὰ ἐδ9 Ἰδίλετ᾽ 8 
ἸΒΩΌΙΗ οὔ {860 1οτὰ ἴον πἷπὶ ἈΠΟ ΒΓΟΥΡΙΕ μαι 
χὶ ἢ Ἰοοα δηὰ ἐπὸ σνοσὰ οἵ ΘΟ] δι (ΟΡ. Χχι. 
8), ἴπτηθ 6} ἀδυὶς ἰμουρμίθ ΔῊΔΥ ἤότι (80 
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οουχίοχα, δια αἰτεοὶβ 811 Π15 ΘΏΘΓΩΥ ἰο ἴΠππ6 Ῥαγβοη 
ἡ περ ΒΙΒ-Ρσῖοβι, Βὸ "Ν ἢθ πὰ {ΠῚ ηΪκ5 ὍΕΥ Ὁ 

ἴηρ γΟ ΌΔΏΟΘ ΟἹ 11}. 18 βαϊὰ ἰο 
“8βοὶ ΟΥ̓́Θ (ΟΓ, δίδικιϊῃρ ψ11}}} 8.8}} 5 Βασυδῃίβ .;} 
ΠΥ ἴΠ6 νογβίοῃ οὗ ἰδο ϑορί.: “δεῖ ονὸνσ (Π6 
τη Ὸ}68" (9), βΒῃου]ά δ6 (86 “ΟὨ]Υ δρρσορσγίδίο 
οὐδ᾽ [ΤἘοη.], 1 ἴῃ Βαγὰ ἴο βοο. ΤῊρ σοηάοσὶ 
οὔ 86 ΗοΡ.: δοῖ ονὸσ ἴ8ο βοσνϑδηΐδ οὗ 88 
(Ομα!ὰ., Κιπιομὶ, ψαϊα., βγγ. )ξξε δἰ ριιθαὶ οουτί- 
οἴδοΐαὶ, Θουσί- ΤΉ Δ ΒΑ], ΓΔ λδίοῦ οὐ ἢ πουβοῃο ]ά,᾽) 
ἄοοβ ποί ἄῦτοὸ ΜἰῺ (6 ἀοδοσὶρύώοη ἴῃ χχ'. 7: 
96 ΟΨΘΙΒΘΟΥ οὗ ἴπ0 Βοσγάρβτθη " (18 ῬἨΔ8 Ὠδίιγαὶ ἰῃ 
1816 ἔἢγπὸ είαρθ οἵ ἴμ6 ἀθυβιορηηθηὶ οὗἨ ἰμθ Κίῃηρ- 
ἄσπι, δῃὰ ἰῃ βοοοσάδηοθ ὙΠῈ {86 Ῥοπὶίίοῃ οἵ 8 
ἔαπιῖὶγ, 83.408 Ἰοη8 οοῃεὶθιβαὰ ομ οΗῪ ἱῃ 
Βοσγάδ). Ἐδίδοσ (89 ὙΟΣῸΒ ΔΏΡΟΣ ἰ0 ἴ86 Βίἰδίθ- 
χηρηϊ (γος. 7): “811 Πῖ8 βοῦυδη βίοοα ὈΥ͂ πῆ ρολιν 
δῖαι," δῃὰ δῖὸ ἰο Ὀ6 σοπάοσοά: πᾶ (οσ, αἷβο 
Βο αϊοοᾶ τὰ ἴΠ06 δοσυδηῖδ οὗ 840] (Αταρ., 
5 Ὑοίίε, Βαμα. [ΡΣ] ρρ6.}. “18 οί εἴ ονοσ- 
Βοος οὔ ἰμῈ μογάβ ὕοος γ͵ὸπἀπρ ἴῃ ἃ βογΐί οὔὸ οὗ (6 
αἰχηϊίατίοβ οἵ (6 Εἰηρσάοπι᾽ (Βυπβοη). ΤΉΘΓΟ 18 
ὯὨΟ Βυρογῆσουξ Βίαἰοηηοπὶ πογΘ; (Π6 ὨΔΙΓΑΙΟΥ ἀ6- 
οἷασγοθ (παὶ 1.9 γ͵χὰ8 πον ἦεγα ῥτθβοηΐ, Βανίηρ ἴῃ 
χχὶ. 8 (7) ἀφβουι θοά Πἷπὶ 88 Βοιηρς ἰπ 1ῃ6 Βαποί Δ ΥΥ 
δἱ Νοῦ. Ετομλ ἴδ οοηῃποοίΐοῃ ἰδ ἰπ οἷθαν (δμαΐ 
Ῥοος μάνα ἢΠἷ8 ἰπίοσιμδίίοη ὙΣῚῈ ον] Ῥυτροθο, ἴῃ 
οὐάοσ ἴἰο ἰθγη {πο Κρ Β βυπρίοίοη ἔγουλ (86 σΟῸΓ- 
(ἴθ ἴο ἐμ Ηἰση-ρσῖοδί. [ἢ 5860} 5 ἔγαπγδ οἵ πχϊηά 
ἴη6 το γο εἰδίοηοηὺ οὗ δοίυ8] ἔβοὶ, οὐὁἨ στῇς μοὸ 
ὙΓΔ ΘΆΓ δηὰ ογ6- 1 ΏθΉ9, δα 8]] {116 ΏΟΤΟ ῬΟΤΟΓ- 
1 εβδοῖ οὐ ἢΐπι. 85. δοδιυιϊά: “ἘΔ δοίίογ, 
ἱποτοίοσο, ἀἰὰ 840}}5 οὐβοσ βογυδηίβ, ψ8ο Κορὶ 
ΑἸ] ομοα. Ηδηρβίοηρονρ ([πέγοά. ἐο 5, {ϊ.) ἃ 
ΒοΙνεβ Ὦοος ἔγομπι ΘΏΠΥ ἰο εν, οὈθοσυΐης 
ἐμαί ᾿6 ΤΉ ΓΟΙΥ βἰαοα ἰΠ6 ἴδοίῖ, ἰο νιοὶ [Π6 τ28- 
ἸἸοίουκ Σηϊογργοίδιου γα ρίνεῃ ΟΥ̓ Θ4Ὸ] 4] οῃ6; 
δα 1815 ἀο68 ποῖ πὶ ψ118ὲ 560] Βαὰ υδὲ 
Ὀοίοτο βαϊὰ ἢ ἀμθσν Υἱὰ δηα ἢΐβ οουγίΐογθ, ΠΟΥ 
γι Τοορ᾽ » ὈΪοΟΑΥ Ῥγχγοοθοάϊηρ δραΐϊηβί (ῃ 6 ῥγίθοίβ 
δὲ Νοῦ, ὕοσ στ δὶ ἰ8 βαϊα ἰῃ Ῥα. ἰϊ, οὗ 
ἴδο ἰοηρσῦο 1ἴκ6 ἃ ΒῃδτΡ τάσοσ, οὗ {86 πὶοϊκοίίῃοβα, 

Βοοά, ΘΙ στην 8δηα ἀθοοὶϊ οὗὨ (Π6 δῃοων, 4]] 
οὔ πῖον ΔρΡΡ] 168 ἴὸ , θυῖ ποῖ ίο ἔδυ]. 
ΕἸΕΜΥ Οτοίϊυβ: “866 πο ἀοποσὶρίΐοη οἵ Ποος ἴῃ 
Ῥα. 111. Ὑμαὶ ΑΜΒ πιο] 6 ἢ ἱπαυΐγοα οὗ ἰδ6 1,ογὰ 
ἴον ανία 186 μοῦ ὮὉῪ 8 δΡΘΟΣΟῺ δαἀαϑα ἴἰο 
1δο δοοουηΐ ἰη χχὶ. 7-10 [6-9], διὰ οοπῆσιηοα 

ΑΒ πλοίοις Ηἰτηβο σοῦ. 1δ.-ν ον. 11. Οἡ 
18 ἰΓοδομοσουβ δηὰ βἰδηάοσγουβ βίδιθιηθηΐ οὗ 

, 860] πἰγαι χα Δ βοπβ ἔος ΔΌΣ ΘΊΘΟΒ 
δειᾶ 411 816 δι μοι᾽ 8 Ποῦδ0, ἐμαὶ ἴβ, 811 ἴδῸ 
Ῥείθαῖδ ἰη ΝΟ, ““Ῥδοδυβο {Π|686 811 ὈΘ]οηροα ἰο 
ἴ6 οὯθ [ἈΠᾺΪΥ οὗ Αδγοη ᾽" (ΤΠ 6η.). ἴῃ ΝΡ, 
ἐποτοίοσο, ἀποϊο ([Π6 τ ΠῸ]6 Ῥσίθβι νυ ΙΆΤΑΛΙΥ πἰ1} 
ἴ6 Βἱσῃ-ῥτὶοδί.- --  οσ. 12 ρα. ΤῊΘ ΘΟΌΠΟΙΪ ΠΟ 
ὈΘΟΟΣΏ68 8 ΒβΒοϊθιγῃ γι θη 8] σῖῖ ρῥ]οδάϊης δηὰ 
γοράϊοί.---8Ξ 8} δββαυηθϑ (Πα ΑἸ τδοίβον ἱδ συλ], 
δαάυοίηρ {πὸ ἰγοο ἰδλοία τηρηιἰοποὰ δ8 ἴῃ {Π|61}- 
βεῖνεβ ὑγοοῖβ οἵ ρτι]]ῖ.---ῦοσς. 14 ρᾳ. Τὴ Ηἷσῃ- 
Ῥτίοδῦ δ ἀπ διοον Ἦδ8 1Π6 δίδιρ οὗ αὐυϊοῖ, ΟἸΘΆΓΠΘΗΒ 
δηὰ δ ροοῦ οοηδοΐθηοο, ΕἾγθὶ, μ6 δῆγμα (Πδὶ ἢ 
ὙΔ6 ἸΒ0 6 ἀ ἴῃ ἀπρυδρίοἱουαὶν ἱγυκίϊης ἰο Παν]ά. 
“Απᾶ γιὸ δπιοπρ 8}} {Πγ βουυδηίβ 18 δ αν 
ἐγιιείοα " (6 ὙΥ εἰι6) 7 [ἢδὲ ἐμ οὐδ͵]οοί οὗ οοηβάθῃοθ ; 
ἴῃ ἴ οἵ σοὶ ἢθ6 χοίοσβ ἰὸ (ῃγοο {πίηρη: 
Τθαν 8 ροαδϊοη δὲ οουσί δ8 ῃ6 Κὶ ηρ᾽β βοη-ἰη-ἰΔ 
88 Ηἶδ ἰσυκίοα ῥεῖν -ΟΟΌ ΟἿΟΣ δηα 88 δἢ ΒΟΠΟ 

4 [ΤῊΐδ [6 μοί οοσίδίη. 860 οἱ Υοῦ. 1δ.-- Τὰ.) 

τηδῃ ἴῃ }ι}8 Βοῦβο. ΤῊ6 ποσὰ ὭΡΩ [Επρ. Α. 
Υν. “»νἱαάϊηρ "7-Ξ αὐαΐεηοε;" βὸ ἴῃ 188. χὶ. 14, 
88 ΒΟιοΙ ΟΣ ἢδ8 βονῃ, “(ΠΟΥ ἀγὸ ἐλεὶγ ([Ἐγμ0}᾽ Ὲ) 
αὐάϊελ οι," ἰΠαἱ ἴ5, “(ΠΟΥ͂ ΔΥῸ οὗἩ μοβα ὑ|1Ὸ0 βοοῖς 
Δα 6 ποθ οὗ Ιβγαβὶ, ῬΔῪ οουγὶ ἴο 15γα6], οοῖαο 10} 
Βοιηαρο,᾽ πο “ μ᾿ ΟΥΘΥ {ποτ᾽ [8 ἴῃ Επρ. Α. 
Ὑ,, δῃὰ ρμὸ “7. Δ. Αἰοχδηάον.--- Τιι.]-- ΤῊ πογὰ 
Ἠδ8 {Π6 βαπ|6 βἰρηϊβοιίίοη αἰβὸο ἰῃ 2 βδι, χχὶϊὶ. 
28 δῃὰ 1 (ἤγοη. χὶ. 25, σβογο ἱξ 18 βαϊὰ : “απά 
Πανὶ ὰ βοῖ Βοῃδῖδῃ ἴοσ' ἢἷβ δυάϊοηοθ [πρ. Α. 
Ὗ.: οΥοῦ ἷ8 συδιά᾽], ἀρροϊηϊοὰ ἢΐπλ ὈΥΙΥΥ͂ 
ΘΟυ ΠΟ ]]1οτ.-- [1 1 ΟἸγουΐο]68 χὶ. 25 τ86 Ῥχορο- 

αἰἰΐου ἰβ 7)» “ονυοῖ," ἰπ 2 ϑατημοὶ ἰΐ ἰβ ΧΟ 
“10."--ΤΑ.--Ό Ξε το πιιμάγαν, ἰατη δείάς,;" 
ἴῸ0Σ ἃ ἀοβηϊίο ῬΈΡΟΘΟ, ῸΣ δχδτηρῖίο, ἴο 860 
(Εχ. 1.1. 8; Βαυιϊῇ ἱν. εἰ ΒοΡΘ ““υἱπάγαπίηρ ἰοὸ 
ΤΠ γΥ δυάΐθηοθ᾽ [Επρ. Α.ΟΥ͂. “ ΡΝ 88 “ Βανίης 
Ἰηίδσίοῦ δ πλἱβαιοη ἢ (ΒδιιοΝ.); δο Μδυγογ: “π|1Ὸ 
ὈλΓΏΒ δεῖα6 (του [μ6 οἴδοσ οουγίογ8) (δ. Β6 ΤηΑ 
ΒΘΒΓ ἰδο6, ἐμαί ΙΝ ὙΠῸ 88 δοοδβῖ ἴο {μ6 ᾿πίογὶοῦ 
οἔὗ ΠΡ 66, δηα ἰδογθ ἴπῖκο Ῥατὶ ἴῃ ΠΥ ΤΏΟΤΘ 
γΓΕ ΚΠ οουηΒ618.) βοθυ]2: “Ιμβδνυίηρ 811 6]86, 
᾿οίοηϊης ἴο ἔμ60 δῃηὰ ἀοΐηρ (ΠΥ ν1}}. Τ|ινβ 6χ- 
Ρἰαπαίζου 18 6 σὸ οοῃηῆγιηθα ὈΥ΄ ἴῃ ΡΏγαβθθ “" 
811 [ΒΥ βοσυδηίβ᾽ (Βδι(οΒ.). ΤἈμρηΐυβ ἰδῖκεθ 1118 
ψοΡὰ 88 --Ξ- “ οὐδάϊοποδ᾽" ἴῃ [ῃ6 δροϑοΐδὶ ββθῆβο, 88 
τηοδηΐηρ (μ6 ἀενοίραγ οδοδάϊοηξ δοά 80 
8180 ΕἾΤΑ] ἃ δηὰ Βογίμοδα οὰ 1 Οἤσοη. χὶ. 25) διὰ 
ΤΟΠά6ΓΒ “ οδρίδίῃ ονὸς (89 θοάγ-ρυλγα" (τοδαϊης 

ὮΡ ἴοσ ἣκ δ, δἴοσ. βερί. δηὰ Ομὶά., Θ᾽ ἴος 
0). Αραϊΐπεὶ {118 Βδιίίομο σἰ ρ ΒΟΥ σϑυλατῖκβ (μδὲ 
{π6 ἰγβοοθ [οὗ ἃ αἰ ἤδσοηΐ σοδάϊηρ] πὰ ἐπ γοσγαϊ ἢ 
ΔΙῸ Δ ̓ οχοίθογ υποοτίαἱη, μὲ ΤὨοηΐαρ᾽ τοδάϊηρ 15 

τοὶ Ηεῦ. (ὮΧ ἰδ Ἰοαπὰ πίιι ὙΦ, ἱπρίοδά οὗ [89 
α6ῃ., ΟἹ ἩΠΟΙΘ ἱΐ ἰν ἀδροπάρηϊ ου ἃ νοῦ), {μαΐ 
δοοοσαϊηρ ἰο 1 ὅδ. χυἱ. ὅ, 18, αν ἃ δά οοηλ- 
τηδηὰ ποῖ οὗ {πΠ6 Ὀοάγ-φυδγά, Ὀὰΐ οἵ οἰἶΟΓ ΤΟΓΘ 
ἀϊδίδηξ ἵἴγοορα, ὑμδὶ, 88 ἰῃ6 οἱμογ ἀδεϊριιδίζοη οὗ 
αν ἰπ 186 γοσθο (ϑϑοὴ ““ϑοη-ἰ π- 18} 7) Δ΄ὰ σηο- 
ΤΆ] τηδΥΐκΒ οὗ οοηδάρσηοσο, (ἢ 6 πηδηιΐοῃ οὗὨ ἃ χη Δ] Δ ΥΥ 

᾿ο που]ά Ὀ6 βίγδῃρθ, δηὰ 186 ν σῪ αιοβίίοι 
ΟὝΒο ἰδ διποησ' (ΠΥ βοσυδηίβ οδρίδι ἢ ΟΣ ἸὮΥ 
ὈΡΟΥ ἜΡΗΓΙ αΔ Ἰϑανὶα Ῥ᾽ που] βουῃὰ βοσρον δὶ 
υροσὶγ. ἢ --- ΑΒ ΘΙ θοῦ βαγα, ἱπογοίοσο, ἐμαὶ Β0 
οου]Ἱὰ παν ἀοηθ ποιίης 1688 {Π8η ἴῃ ροοάᾶ οοῃ- 
βοΐθῃσο ἰσυβί 8 πλδΔ 80 ἰγυδίοα δηα Ποπογοᾶ ὈΥ [89 
Κίηρ, “88 ἃ [1.1 δα θήθοί οὗἁὨ (Π6 Κίηρ " (Κ61}) 
ἱνιὴρ Πανὶ ὀγοαά δηὰ ἀγηιδ οἢ ἢΐ8 δαβοσίΐου ἐμαὶ 
ἔς δὰ ἃ βϑρογοί οουῃ τ δαῖοη ἔγοτα ἴ86 Κίηρ.--- ΕἼΣ- 
(μας, ἱπ 186 ᾳυοσβίίϊοη: ὨϊΙᾶ Σ ἴμδὶ ὅδν Ὀθαὶπῃ 
ἴο ἡπαίτο οὗ Θοᾶ ἔοσ Ὠΐπ 2 Βα ἱπεὶβδίβ οἡ [ἢ 9 
ἴδοι (μὲ αν μαα οἷϊοῃ Ὀείοσο σϑοοϊνϑα ἔγομλ 
ἷπὶ ἰῃ [Π6 Βδῃποίθασυ αἰνίηθ αἰτοοϊοῃ ἰπ ἱπροτ- 
ἰδηΐ υπαἀοτίακίηρθ, [ΤἈΐβ ἱπιοσργοίδιϊοη 19 ἀθηϊοὰ 
ὉΥ βοῃῖθ (80 Βἰδ.- ΟΌπι.) οὐ {86 στουπὰ (μὲ πβοιπΐης 
ἦα Βαϊ πη οἢ. χχὶ. οὐ βυονβ. δὴ ᾿παυΐγγ ὈΥ ΑἸιἱπι6- 
ΘΟ ἴον Ῥεανὰ. Τὴ Μιάγαβῃ αἷβθο βᾶγβ ἐμαὶ 
οΟΌΏΒ6] ψγδϑ ρίνοῃ Ὁγ ὕστία δὰ ΤἬυσητηΐτ ΟὨΪΥ͂ 
ἰο {π᾿ Κίς οΥ Ηἷ8 Ῥα]Ϊ]ς δυο δδδοδάοσ (ῬΒῚ 1 Ρ08.) ; 
δυΐ ΒΑΔΒΪ ἀργθοθ ΠῚ [86 Θοτατηοη ἰηἰογργοίδιΐοη, 
δα ΑΡδγῦβῃο] ρίγοθ Ὀοΐὰ ἐμδὲ δηὰ [ἢ ἀϊγοοί ἔοστῃ 
“μα νὰ8 ἰμ6 βγβί ἀδὺ ἰπδὶ 1 ἱπαυϊτοὰ οὗ ἀαοἀ 

Φ[Τηθ ρδδϑδρο 1 ΟἾγ. χί. 3δ, Ὡϑυογ 6 1998, Τ61Κ68 ἃ ἀϊΐ- 
βοῦν δηὰ 6 αἰ ἔργθηθοα ο το γδα. ρυββοδὶ ἃ ΘΟΓΓΤΌΡ- 
ἐἴου οὗ ἐποὸ ἰοχὶ, Ηογο ἰὴ γοῃάοτίης οὗ Βδιίοδοῦ δηὰ 
Βτατηθπη (8 ῬὨΪ ΡΟ δὰ δίδ. Οὐπι.) βϑοίῃβδ ἰἢ9 
ῦοδς, πουχὴ γὙ͵ οδὴ ὨΔΙΟΙΪΥ βουϑὺ ἐπα ραϑϑακο ἔοι 1 
ΟὩσ. χί. 26...7κ.} 



231 ΤΗΕ ΕἸΒΗΤ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΑΜΌΕΙ, 

ἴοτ Ὠὲπα, δα 1 ἀϊά ποὶ ΚΠΟῪ ἐπα 1 γα ἀΐβρ]θδθ- 

μα ἴο ἰδο6." βοπιθ, ἱβκὶπρ ἴῃ6 ῬὮγαδο πῇ 

χουν ἰο τῦθδη Βἰ ΟΡ Υ “ἴο ἰηχυΐτο,᾽ πὰ 8 πορὰ- 
ν6 Β6Ώ86 ἰῃ {Π6 ᾳυσδίίΐοῃ : “ αἰὰ 1 ἱπαυϊγοῦ Ναγν, 

Ι ἀϊὰ ποι. Βαὶ {μὶ6 ποαδϊκοηΐης οὗ ΠῚ 5. οὶ 
Ἰυδι 16 ὈΥ͂ πβαροὸ; ἔπ 1464 οὗ “ Ρορίπηηΐηρ᾽" χτημβὶ 
Ἂ Ἔχργοββοὰ μοῦ. Τἢἷ8. Ὀοΐπς δο, [86 ἀπε γει ἷβ 
Ὀεοίχορα ἰμ6 ἔτ ἑοἰογργοίδίζομβ δῦονο ρίνϑη, [ῃ0 
ἱῃίοσ ΥΥ͂ 8η6α {μα αἰγοϑοῖ, δπὰ οὗ {Πο86 186 ἴοτ- 
ΤΩΣ ((παὶ οὗ ΕΡαΠΊΔΏΠ) ΒΟΘΠῚ8 ΙΠΟΓΘ ἰὴ ἰκοορίηρ 
μὰ ΑἸΙΠλ6] ΘΟ 8 αἰρη νυ οὗὨ ομαγδοίοσ. Το 
ομλϊβαΐοῃ οἵ ἴ86 ἔβοὶ ἴῃ ομδρ. χχὶ. τωυθὶ (ἤθη Ὀ6 
αἰὐγὶ θυϊοά ἰο [86 ουγίηοβα οὗ {Π6 παγγαίϊγο. Ὑο οί 
(18 ΟΠλΙβΒΙΟἢ ἰδ δβυγρσιδίηρ, δηὰ, Ὑ 119 Αἢ- 
τρί ϑο ν᾽ Β βοπιθυμαὶ οθθοῦσο ΨΟγάβΒ ἤογο ΒΟΔΓΟΟΘΙΥ 
δὐτηϊ οὗὨ ΔΩΥ͂ οἶον δαὶ βίδοίοσυ ἰγδηαϊαίλοῃ ἐπα 
ἐπαΐ χίγοη Ὁγ Ετάπλδηῃ, ἰπ ΓΘ 18 σοοῦλ ΤῸ ἀουδὶ 
43 ἴο 18 τλοδηϊηρ.---ΤῈ.].- - ΟἹ (8 βἰδίοιηθης οὗ 
ἴαοἰθ Αἰ πιο] θοαὶ ἰοαπμ8 ἢϊ οπ: ἘΔῚ ὍΘ 
ἐξ ἔσο:α 1:26, {Ππδὶ 8, Βυ ἢ ἃ οΥΐΠ16 88 "6 ἷβ δοουδοὰ 
οὗ (πὶ ΒΘ ΜΑΡ ῬΔΙΙΥ͂ ἰ0 8 ΘΟΏΒΡΙΓΔΟΥ͂ ἀραϊησὶ [6 
Κίηρ.--Ἴ τοβροοὺ ἴο 1818 δοουβδίίοῃ, ἢ18 ἀοδίθῃοθ 
Οὐ πιϊηαίοβ πῃ ἰῃ6 τοαυοθ: ζϑὲ ποῖ ἴ86 ἰεἰπα 
ἐπρυῖο δουϊδίης ἴο δία αδοινδηῖ, ἴο ἴ86 
8016 ΠΒουδο6 οὗ ΣΩΥ͂ ἔαῖμοσ, ππογοίΐη [9 δ8Ὁ- 
Β6η06 οὗ ἴπ6 οορυ]δ [ “ποτ, βυρρ] θα ἴῃ Ἐπ. Α. 
Ψ.] ἰδ ἴο Ὀ6 με υμαρ πὶ Κ αἱ] ὡ 16 ἐχοι ἐπ πὶ 
οὔ (6 βρϑακοσ. ΕἾΏΔΙΪΥ ἢ6 δά δ8 γεαϑοπ: ἘΣ 
ΓὮΥ δοινδηῖ εοννα ποιϊδίημρ οὗ 811} [ΐα, 111- 
116 οἵ αυϑϑῖ, {πὶ ἴα, ποι ἴπρ δὶ 411. ΤῊΘ “ 4}} 
{ΐ8᾽᾽ χοΐδυϑ ποῖ ἰο πδὶ θαυ δά ἰοἱά Ηΐηπι, 85 
ὑ{6 ἰῃϊοπάφα ἰο βαὺ ἐπδὲ ῃ6 Ἰζῃη Ὁ ποίπίης οἵ 
ΤῬανὶ 8 [180 δββοσίοῃ, Ραΐ ἴοὸ τἢδὶ 881} δὰ 
ἐματροὰ Ηἰπὶ πίμι.-- Τ αἰθ δηβτσος οἵ 89 Ὠὲρῃ- 
Ρτίοαὶ βαρ ροβοβ οοσίδ ΠΥ {Ππῶὺ ἢ ΚΗΘῪ ποθ! πς 
οὗίδου ΔΡΡΥ͂ σοπάϊἴοη οὗ Γῖηρβ ἢ σοα ο 
Ῥανὶά, οὐ οὗ 8 χη τ [ἢ ἐΐα σαιιθοα δηα οἰ το π- 
δίδποςι.-- ὕοσ. 16. 560} 5 δι γασυ, Ῥσγοοὶ ἐδ 
Ἰυἀριημοηὶ 88 σοη Γαϑίρα τ] ἴδ6 Ἰηποσοποο οἵ {116 
το νηὰν δηά οὗ 0 ψ8.016 ὈΟΑΥ͂ οὗὨ ρμγίοβίβ.-- 
ψοτν. 17. Τῆι ογάδν ἴον ὧδ ἱπιπιοάϊαία ἐὐεοιζίοπ ἰδ 
Εγ 68 ἴο {π6 “ ΥΓὈΠΏΘΥΒ,,), Ὑ8ὸῸ Τ᾿ ΓΟ αἰτοῦ βοσνυδηΐθ 
ΟΣ ΣΌΠΗΪΏΡ ΟἹ ΤΘΕΒΑρ68, ΟΥ Β ὙΠΟ σϑὴ Ἀ6- 
ἴοτϑ οὐ Ὀ68146 1π6 Κίηρ ἐπ ΗΪ8. ρυ}}16 δΡ ὯσΒ, 
[Επρ. Α. Υ΄., “Τοοίμλοη ]. ΟΟΏΡ. ἰχ. 11, 2 ΚΙ. 
Χ. 25. ΑΒ οουτσί- ΟΠ 61419 ὑπ 0γ δίοοα αἷβο ἱπ {18 
ΒΟ]ΟΠΊἢ ΔΒΒΘΙΊΒ]Υ ὉΥ {Π6 τη, ΕΓ [Π|6 ΟΣ ργοβαίοη 
“μιοοά ὈΥ͂ οΥ δϑουϊ,᾽) 866 γογβ. 6, 9 [οὉ γυογ. 9 866 
{πὸ Εἰχροαπϊιίοη.--Ὲ.]. Αοοοσάϊης ἴο 860} ἀο- 
οἰείοῃ ποῖ ΟὨΪΥ͂ {π6 εἰ σμ- σοβέ, Ὀὰΐ αἷϑὸ [6 τ 0 ]6 
τ᾽ βδί ῃοοᾶ βῃουϊά α]6 ἴῸΓ 8] ορϑὰ μαγιϊεἰ ραίϊΐοῃ ἴῃ 
νἱἦΒ οοηθρίσαου. ΕῸΣσ τποῖσ μαῃᾶ 816ο ἰᾷ 

τὴ αν! ἅ, (ΠΟΥ ΤλΑἾκ6 οογλτλοῃ οδυδο Ἡ]ῈῈ ἢ ἷπὶ 
διζαϊηϑὺ "16. ΤῊΪθ δρϑογίοῃ ἢ β88ο8 οὔ ἐμ ὑη- 
τογοά ἰβοῖ: ΒΟΥ ΚΘ ἴδδῖ 86 δ8δοᾶἃ διᾶ 
ἰᾶ ποῖ δου ἰζ 29. ([ποἰοδ οὗ Καοιμὶδ “ἢΐε 
ΘΓ τοδὰ πὶ τἢ Οογὶ “ΤᾺΥ 68 γ,᾽᾽ [0 δυοὴ ἃ δυδάοη 
ἰτδηβὶΐοη ἴο ἱπάϊγοοὶ ἀϊβοοῦτθο “ δηὰ (88 6 βαϊὰ) 
ἀϊὰ ποί βου ΐπι," ἴδ ἱπιροβδῖ 0]6).--- ΤῊΘ συιδνὰβ 
τεῖ8ο ἴο ΟΌΟΥ͂ 54} 5 ογᾶϑγ, ἃ ὑσοοΐ οὔ (88 ἀϊβογάϑθγ 
νι ἱο ἷν Β]1ηἀ τᾶρὸ ργοάὰ ΤῊΪΐ8 τοΐ.88] Γὸ- 
γαϊη δ υ8 οὗ (6 βοθὴθ ἴῃ χὶν. 45, τ ἤοσο 3,.80}᾽5 
δβοῃίθηοο οὗ ἀθδίἢι. δραϊηδὶ Φοῃδίῃμδηῃ 18. ορ 
840. 5 βοσυδηίβ γ}1 ποὺ ἰδῪ μον μδηδδθ οἡ ἐδ 88- 
ογθα Ῥϑγβοῇβ οὗ {86 Ὀτίοδίβ; {816 18 ἱπαϊοδιθα ἴῃ (Π6 
Ἔχργοβϑίοη “(λ6 ῥσχιοδίβ οὗ ἐδ Ζονγὰ." [γ)ογάε 
ποτ : ΤῆυΒβ {ΠΟΥ͂ ΟΓΘ ΤΙΔΟΤῸ ΓΔ: ἢ] ἰο θα] [ἤδη 
1{1Ὶ ΠῸῪ δά ορογοϑὰ Ηἷβ ογάοσ, π]ιΐοθβ δα αραϊηεὶ 

{πΠ6 οσομτηδηαιηρηῦ οὗ ἴῃ 1,οτὰ, ἸὙδοοάοτγοὶ (ἴῃ 
γογάβν.): Τὴ Βοϊπουβηθββ οὔ 5.8} 8 δίῃ ἰδ πιδὰθ 
ἸΔΟΓΘ ΘΟΠΒΌΪουΟΙΒ ὈΥ͂ Η18 Βογνδη θ᾽ ΓοΙΏ58].--- ΤῈ]. 
--ν ον. 18. 840} 5 οποῖςθ οὗ Ποος δ 18:6 Ὄχθοι τοῦ 
οὗ 8. ογάϑν ἰβ ἃ ῥγοοῦ οὔ ἴπ βαυαρθῆθδβ ΜβϊοΣ 
ὙΓᾺ8 ΘΟ θα πὶ το κού ποθ δα 0116 ἴῃ {π15 
Ἑάομῖῖθ. Οἱ [86 ἕοτιῃ οὗ [εἷβ πδπὶς “' Πογες (8. 
ἴῃ ΥοΓ, 22) 866 Εν. ᾧ 46 ἀ. ΤΊ ῥγοῃ. “μ᾽ [89 
[611] δι ρῃδαῖσοο Ποορ᾿β πΐΠΏρσηιοεβ πῃ οοηίγαδί 
ὙΠ} (Π6 τοί68] οὗ 86 συδτάβ. Α8 δρουὰ ὃν ἰδ 
χρυ βίο “ ρσίοαί οὔ 86 [,ογα,᾽ δὸ βοσο τῆς νἱοῖς- 
ΘΏφ6Ε6 οὗἉ (δϊ8 δοὶ 18 Ὀγοιυ ας Ῥγομιϊ  Ώ}Υ ουὔἱΐ ΕΥ͂ 
(8 βἰρηἑοδηΐ γϑίθσθηοο ἴο {86 οἴ οἶα] ἀτϑεθ οἵ (ἢ 
Ῥυγἰοβίβ, “ττμὸ ΜΟΙ 8 ᾿ἰποῃ θρμοά," [μ6 εἶσῃ οἵ 
(1168 ΒοΙ ῃθεβ οὗ (μοῖγ ρογβοῦβ. Οπ {ἰδ6 θασιηρ οἵ 
(86 οριοὰ θ66 οἷ. ἰϊ. 18.( ζύΐῃθῃ ; (ἢῃ9 σοϊμτηο 
τἰοαίμ, ἐπ γθίοσα, ΤΟΓΘ 8 ᾿ἰπθη Οὐο- (στα θηΐ βἰπι]- 
ΔΓ ἴῃ ἰοσια ἴο ἴθ ἰρἢ- ΡΥ δ Υ σαρο οὐ δρβοὰ 
(Βυπμ.).--Ὗ ἐν. 19. Νοῦ ἐβ μεσθ ὌχργθββὶΥ οδ]οὰ 
{Π6 “ οἰ(γ οὗ ἴμ6 Ργιϑαίβ." ΤῊ σ}οἷὁ οἰΐγ, δ8 κυςοῖ, 
ΜΠ 4}} Πἰνίηρ ἰῖηρθ (Πογοΐη, ἰ8Β ἀογοιθα ἴοὸ ἀδ- 
βίσυςοι ΌὈΥ 8384.} ἴῃ ἷθ ἴὍΣΥ. [ὑ ἰδ ἰγεοδίοά 
ὴμλ 88 ἃ Οἱ ἀπάος ἴμ6 Ῥαῃ ((βογθιι), τ ϊ οἷ ἴ8 
ῬΟΙ]]υϊοα ὈΥ 1ἀο]δίτΥ δαὰ (μογοίοσε ἀδνοιθα ἴο ἀ6- 
βίγιοίοη, Τῆθ ττοηρ δ᾽] οροα ἴο Ὀ6 ἀοῃθ ἴο Ηἰπὶ 
ὈΥ (86 γγίοβία 18 Ἰαϊ ἃ ου 10 016 οἱτν δ8 δὴ ἰάο- 
Ἰαΐίγουβ τσοηρ δραϊηδὶ ἢ 1 ογτὰ Η μλθοὶ τ ϊοἢ δ 
{Ππογϑίοσο 8 ἴο "6 δυθρηροὰ, Οοιρ. Ὦσδυϊ. χιΐϊ, 
18 ρᾳ. [84] ἀο68 ποῖ βοοι ἰο μανὸ δα {π6 ἴΠο0- 
ογδίς οἤογθηι Οὐὁ ὕδῃ ἰπ πιϊηᾶ, Ὀυὶ ἱῃ δ 8ϑοοθββ οὗ 

ἀϊὰ τ|ῖαῇ νγᾶϑ ποῖ ὉΠΟΟΙΏΤΩΟΣ δηιοηρ δηοὶεπί 
ΟΓΙΘΏΔΙ ρῥτΐηοοβ.--- ΤῈ.].- ον. 20. ΟὨΥ οὔθ βοῇ 
οὗ Αἱ πιοθοῖ, ΑὈδίμασ, οροδροὰ {86 δ᾽ δι σῃίον. 
Ἡου παῖ Ὠαρροποϑὰ 18 ποῖ βαϊά. Ῥοσῆδρα Βὸ 8 
ποῖ Ῥσοβοηΐ δ (18 ἰχσῖαὶ, δῃὰ μβαβίοποα δνσδῪ ἴγοπὶ 
Νοῦ ψ 8116 1 νὰβ θοΐῃς ἀραίσογοα, “Αἢεν )α- 
οἱ," (μδὲ 18, ἴο (16 τοϊγοδὶ οὗ {86 ἱαρινο ᾿αυϊά. 
ΤῊ 18 δῃοίθοῦ Υ οἵ ἴ86 ἐπε ϊπηαίο σο δίϊοηβ ὑ6- 
ἔσο Πανὶ ἨΣἸ ἴπο ΠῚ ἢ -ὈΓΙΘΡΕΥ ΓΆΣΑΙ]Υ.--ὟῊ ο15, 
921-23, δ Αδιαιλάν Ῥαυιὰ τουεὶορα ἐπίνγα. 
ἐΐοπ, οὗ 86} 8 ὈΪοοΥ γοηρεδηοθ οὐ ΝοΡ. δυνά 
βαϊὰ ἰο Αἱδίμασ: “1 Κπον ἰμδὲ ἀδὺ (φοΙαρ. οἰδρ. 
Χχὶ. 7, 8) ἰμαῖ, Ὀδϑοδῦβο [86 Ἐδουμῖίο γ188 
ἴμοσο, 89 που]Ἱὰ οογίδ ]Υ Β6υ}. 8ο Μιυϊᾳ. 
δηὰ Τμοη.: ποὲ ( 611): “1 πον ἰμαὶ ἀδγ ἐλαὶ 
θοος... (λαι 86, εἰδ., πον (6 ΥΥ εἰϊ6) : “1 Κπον 
.οοἰδαξ Ὅοος . .. απα ἐλαϊ." αν ἃ οοῃίοαθοϑ 
᾿ΥΤἘ ΤΟ ΒΥ οὗ ἴλ6 Ὀ]οοὰ βιιοά ἰῃ ΝΟΡ, Ὀδϑοβϑυθθ 
με ΒΙρμὲ (106 Γ δηα οοπά οί ἴμοτο, Ὑ 8110 τς ΕΟ 
οὗ Βϑοορβ Ῥγθβθῆσθ, ζᾷνθ οοοδβίοῃ ἴὸ 1. Ψυϊψ.: 
ΕὙ ἐπα καῆὶν οἱ 411 18:6 δου}. ΤἘ18 οοῃίοδαιου 
οὐ Ῥανὶὰ ββοτε {86 βἰγίοίμϑβα οὗ 8 βο ξὐυάρτηαοαῖ, 
Ὁ Βοζθ -ς “ἴο ὃὈ6 μυΐῦ οἵ ἃ (μἱηρ," 866 (168, 
εν. 8. υ.( Ἰὰ (86 Ταϊμυὰ ΠΒῸ -- “ςδυβο᾽).- 
γος. 23, Το οομδβοαῦθοποθ οὗ 1) ν 8 ἰην δίοα 
ἰο ΑΡἱδίμεαν ἰο αδίζε οὐδλλέπι 16 ἰδὲ 186 δὶρῃ- 
τἰοβίμβοοά ροθβ οὐοσγ ἰο αν! ἃ δηὰ ἴο [89 πο 
δέκα Κίηρσάοιι, ἰμουρὰ αν δαἰεσθα ἱπίο Ὧ0 
τοῦθ] θη δραϊηβὶ β6Ὰ] ἴον {18 πα, Εἶθδσ Ὠοῖ,-- 
ὨΒΙΏΘΪΥ, 580} 5 βῆδτεβ διὰ ρογοσ. ΕῸσ ΒΘ [δδῖ 
βοοϊκοιδ σον 11{6, εἰα. ἴὩΠΥ 186 ΘΟὨ ὕΌΓΒΘ 
δεβοσίΐοῃ σου]Ἱὰ ΡῈ πδίυσαὶ μογο: “δ (πδὶ βϑεῖβ 

αὶ ΤΉΘη, (αἴοσ {{|6 ποθ ἰγϑηδ᾽ δου 
ΒΟΘΚΕ ἰο μοὶ τὰ οἵ {ΐ6 αἰ 1 σα] γ) ἰο οἰδηρθ (80 
(αχὶ, 8οὸ ἐμαὶ ἰξ του]Ἱὰ γτοβϑᾶ: “ῸΣ ὙΒΔΙΘΥΟΣ 
Ι βϑοὶκ ἴογ συ γβοί, [πδὶ ψὶ}} 1 (6180) θθθκ Ὁ " 
δαὶ τὸ ταυπὶ Ἔχρ αΐμῃ ἰὲ ἔτοια [9 τείδγομοο (Ππδὲ 
Ῥανϊά ἐδποσείῃ δα ἴο ΚΔ}, Α8 δραϊπδὶ δ] Δ 

: 
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νἱὰ Ὀὲηαβ 186 ἔαϊ6 οὗ {πὸ διρίνο Εἰρῃ-Ὀτὶοβὶ ἴὸ 
ἢ οὐ ἴῃ δὴ ᾿ηαϊβθο]  }}]6 οονοπαηΐὶ ὉΠάὰοΓ ἴδιο 
ργοϊθοζοη οὗ ἀοα. δ Β6Ώ86 18: “Τὴθ Ὁ- 
οα ψἱιϊοῦ [ δυθδν, ἱοῦομοβ {π66 δἷϑο. Βαυΐ 1 
βἰδά ιἱπᾶϑὺ οὐ ργοίθοϊοη δ8 οπὸ ἰμδΐ βυΐϊοσα 
ἰπ]απίδοα ; 80 ἃσί που, Ὀθοδῦβο (ΠΥ 11 }1|κ6 τιϊῃο 
β τσγοδίθηθα, δαξείψ ξερέ Ἰὼ ΘΟΙΏΡΘΩΥ ἘΠῚ} τηο.᾽ 
Το βοοοῃμὰ “γ᾽ [ΕὩρ. Α.ὉΥ. “ Ὀυλ᾽ 32] 18 αἰβο 
ἀεοροηάοηϊ οὐ ἰπ9 “ἴδϑασ ποῖ. ΤΤᾺ]5 ΘΟὨΒΟ]δίοσυ 
ΔΑΒΌΣΘΏΟΘΟΘ 18 θαϑοα Ηγχοὶ, οἡ {Π6 χοίογθησο ἰο ὑμοὶγ 
ΘΟΙΏΓΔΟΙ ΘΏΘΙΥ͂, Δη4 ΟἹ ἰῃ6 Σοίοσγοῃοο ἴο ἴΠ0 Ῥῥγοὸ- 
ἰοςοι Ὑπιοῖ ΑΙα ΠΑΡ π|ὶ}} ΘΏ]ΟΥ ψ τ Εἶτα, Μ|1Ὸ 
ΚΩΘῪ ἐδδῖ, 85 τοραγάθα βδ], 9 ψγὰβ πάθον οὐ 

ΒΡΘ 0181 ρῥγοἰθοϊίοη, ΠΟ “ ργοθοσυδοη" (Εχ. 
χὶϊ. 6; χνὶ. 83 βα.}, δδίσδσὶ ἴοσ οσοποτζοῖο, “ ἃ ὑγοὸ- 
αἰουβ ἀεροκὶΐ οὐ ἰγυβὲ" (Επα]ά). 

[Ὀυτΐηρ (815 ἤτθὶ ρογιοα οὗ 1)ν] 48 116 89 ουὐς- 
αν βευογαὶ ἱποϊἀδθηΐβ οοσυστοα ΒΟ. Δ ΓΘ Ὠοΐ ΤΣ οη- 
Ὀοποα 1ῃ ἐμὶβ παγταῖνο 6 ᾿θάσῃ ἴτγοιῃ 2 βαυμ. 
χχῖϊ!. 18 τΠαἱ ἰἰγοο οὗ ἷ5. οὨϊοῦ Ποσοοθ σϑη)θ ἴὸ 
ἶπὶ πὶ ἴῃς οανο οὗ Αἀ]] πὰ, ομ6 οὗ τ Ὡοτὰ γγ88 8 
ΠΟΡΠΟΥ Αἶδμαὶ, δἴλοσ σαγὰϑ ἃ τη ΟυΒ ρβοηΘΣΑ]. ἃ 
1116 αἴπον (1 (ἢν. χὶ. 156-19) οοσυττγοά (Π8ὲ ὩΟΌΪΟ 
δοὶ οὗ Ἰονίηρ ἀασγίηρ, σ βοὴ 6 “(πγοο τί οσι 
Ὀτοῖκο ἰπσουσὰ (ἢ 6 ῬμΠἰβιϊηθ ΔΙΤΑΥ͂ 84 ὑχουρβὶ 
(ποῖν Ἰοδάοσ δῖον ἔγοτα ἴΠ6 ψῸ}} οἵ Βοίμ]  ἤθτα, 
ἴον ποῦ Πὸ Ἰοησοά, ΤῊ 88 ὙΠ116 μ6 ψ͵ὰϑ ἴῃ 
{86 “Βοϊὰ 7 δηά δἱ {18 {1π26 ΔΡΡαγθΏ ΠΥ Ἵδιὼθ ἴο 
ἷπι [86 δίουϊ θαηὰ οἵ ]Ἰοη-ἴλοο, ᾳ626116-Ἰοἱοα 
Οδάϊίθο, τγῇο σπαπὶ {π6 Φοτάδηῃ Ἡμοη 1(9 ὈΔΏΪΚΒ 
ποῖὸ ονοσῆονοα, δηα βοδίοσγοα 8}1] θη θηλ168 Ὀοίοσο 
ἴδοπὶ (1 ΟἿγ. χὶι, 8-18), δὰ δὴ δη( δὶ αϑέῖο ροά 
οἵ οη οὗ δπυάδῃ δηὰ Βοη͵αιαΐη, ἴοσ σἤοδο ἔγιθηά- 
βῃΐρ Ατωδηδὶ δηβυγογοα" ἰὴ ΐβ ρϑβαϊ οῃδίθ ἡ ρρεὺρ 
(1 (ἢν. χὶ!. 16-18). Α5 ἴἰο σμοίμοσς αν α ̓γ88 
δὲ Καὶ] ἢ πο ΑὈΙΔΙΠΑΣ οδτὰθ ἴο Ἀϊπὶ, Βο0ὸ Εχὰ- 
ΤΩ8ΠΏ ΟἹ 1 ὅδιη. χχὶὶἹ. 6, Εν ἔἍ]]ῈΣ δοοοαηίβ οὗ 
(18 ροσὶοα δ66 ΟΠ ληα]6ν (οἢ. Υ]1.) δῃᾷ βίβδῃ γ᾽ 8 

,) ΧΧΙΪ.---ΤῈ] 

ἩΗΙΒΤΟΒΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΤΗΕΟΙΟΟΘΙΟΘΟΑΙ, 

1. Ὑγποίμος βαΐπι ἰυϊξ., ὙΠοθο {116 8: “ΒΥ 
Ῥανϊά, σ᾿ θη Β6 οὶ ἔτοτα δι} ἰὴ ἰμ9 σαν, σὸ- 
ἴοσβ ἰο {6 σᾶβ6 οὗ Αἀυ]]απὶ οὐ ἰο Εηροάϊ (1 ἥδχω. 
χχῖγ.) 18 αποογίαϊπ, Οδγίδί Ὁ], μοσθνογ, [Π6 βἰίυα- 
ἴοι ποτο, {πα οοπαϊίοη οὗ Π15 ππορ [18 88 ἔυρὶ- 
ἔνα, δῃὰ Ηὶβ Ἄχροσίθῃοθ οὗ αἰνίηο μοῖρ, ἴοστα ἐλε 
δαδὶε οὐ ἐδ ἰλοιιηὴέ οὐἩ ἐν6 δαϊηι, ἴῃ “πο ἔχοι 
“ δεϊϊουίπο ἔορε ([Ὀαμαοα οἢ δηρογίθποο) οὗ βροοὰ 
Δα ευτὰ αὐσνίπα ᾿εῖρ οαἱ οὗ γστοιῖ ρενγὶ οὐ {{{ὲ ἵἴγοτα 
γἱοϊοηὶ το, βου 861 ἴῃ {Π6 ργανεῦ ΚὉΓ α πειῦ 
ταλῃϊοπίαοη οὗἉ ἀἰνίηθ σγασθ, ἩΒΘΓΘΟΌΥ ΟΟἋ᾽ 8 ἐγιμῇ, 
δα ἰγυεε γου Β] 0688 ψ11}} ἀαζ μθεη ὈΥ ἀεοά8,᾽ δά 
δοη, “αῆεσ ἃ βιογί ἀοβογὶριϊοα οὗ {89 ὁπαγεβ, 
Ἑἱοῖ σοδα] οά ἴῃ 1110 ἀοδίταοίίοη οὗὁἨὨ [8.6 Θῃηδηλὶθβ 
1Ποτηβοῖναβ, {π6 οογίαϊ ἢ ΔββΌ σα ΠΟΘ οὗ υἱοΐοσυ ἰβ οχ- 
Ργοβθοά ἰῃ {πὸ ἱπνοοπκίίου οἵἁ (9 δυϊμοτβ οσῃ ΒΟ] 
ἴο ῥγαίθο αοὰἂ ἴῃ 411 80 που]ὰ οἡ ἰῃ9 στουπά οὗ 
Ηϊδ βοϊ γενοϊδοι πη ΗΒ φονγ᾽᾽ (Μο]]).--- Ῥβαΐπι 
ἔξξ. οοτίαι ]Υ 1 115. οββθηίϊαὶ οουΐοης δρτθοβ τ ὶὶΒ 
Ταν τ Β ρμοθιζΐοῃ 88 ἱπαϊσαϊοα ὈΥ͂ (6 ΓΘίΣΘΏΟΘ ἴῃ 
186 {1{}6 ἴο ϑοορ᾽ 5 ἐγοδοθοσγ. Βαΐ, ἴτοσα {9 μ6- 
ὨΘΓΘ] πδίατα οὔ {πο ἀϊάδοιίο οοηίοηϊ οὗ [Ππ0 ῬΕΔ] πὰ 
ἯΘ Ιημδὲ 480 ΒΙΙΡΡΟΙ͂Θ ἃ Τοίδγθῃοθ (ὁ ἐμ ᾿δῖθ δά 
Ῥοσβϑθουίίοῃ οὗ βδα], ποθ ἴοοὶ Ῥόοθς Ἧ88. 

2, Τραυϊά ἰδ ἴΐπ6 τοργοβοηίδίλνο οἵ ἴῃ 6 ἰΠπϑοοσγαίῖο 
Ῥτϊποῖρίο, ἴου τ Ὁ] Οἢ ΠΟ βυβδσε δηὰ οράσσοα. ΤὴΘ 
ππϊηϊοστυρίοα ἰσὶ θυ ]αίλοη τ ΐοῖι 6 ΟΣ ρϑυίθῃοοθ 

ἴγοχα ὩΟῪ {111 ΒΘ δηΐοσβ ἰηίο {6 ἐμοοσγαίάο Κἰ Πρ 
οἶδα, 6 Ὀθαγβ ἴοσ [80 βαῖζκθ οἵ {}ὸ 1,οσ], πὸ 9 
οἰιοβοῃ ἷπι Ὁ {818 οὗϊοο δηὰἃ (ἢ οδ! ]ΐηρ ἰμοτο- 
Μ|}0Π ΘΟ] ΟΙ Θά ῸΓ 811 [8.86]; 1ξ βοσνεβ ἰο μα] 
δὴ ρυγ γ δἷτα, δῃὰ 1ΐ8 ῥχοοίουβ ἔγαϊ 15 {μα΄ 9 
γὶοΙβ Εἰταβο ΤΟΓΘ Δρβο 6] Υ ληΐο (οα᾽ Β Βαπάϑ, 
δηα ἰγορα8 βο] 6] Υ (8 γαίῃ ΜΒ 1ο} 186 ἀἰνγῖπο ρῥσγον]- 
ἄοῃοθ Ῥοϊηῃίϑ οι; ΒΘ Ὑ111] ΚΗΟῊῪ ΟὨΪΥ π]ιαὶ ἀοά 
Ὑ}}} ἀο ἴοσ Βἴπα; ἢ 1ϊβίθῃηβ ΟὨΪΥῪ ἴο μαῦ (ὐοά βαγ5, 
Δα οὔογϑ ὑποοηα τ οη} }Υ σα Β οοταπιαπά δη- 
Ὠουπορα ὈΥ̓͂ ἰμῃο του οἵ ἐμθ Ῥσορμοὶ. το, ἐπ 
{ῃ6 ἀονοϊορταοηίΐ οὗ ΒΪ8 ἱπποῦ δη ουἱογ "110 ἸΠΟΓ 
{Π|6 ΤΩΔΩΥ͂ (οβιϊηρ δηὰ ρμυσγὩδ Βυ ὈΓΙ ΠρΒ βοπὶ ἈΥ͂ 
σοί, Ἰθανίἃ Ὀδοοπιθβ ΙΟΓΘ ἃΠὰ τΟσῸ ἃ βῃϊπίην 
ἰγρθ οὗ 9 Βαμα 6 ΆΣ 1, ὙΒι ἢ θΟνθ ὉΠ ΓΙ. ῈΓ- 
ἱΏΡΙΥ ὑπᾶορ ἴπΠ6 1 ογαβ δή οι μαπά, δοοορίϑ 
ὉΠΟΟΠαΙΠΟΉΔ]1γ αοὐ᾿ Βἰαάοηῃ Ργονϊἀοηςοβ, 15 δί- 
ἰοηίνο ἴο {πΠ0 1μογ 8 ποτά, δηᾶ γί. ]ὰβ Ἰου Τα] οἱθ- 
ἄϊοηοα ἴο 1118 οοτωπηδηα8.---δαιώ ἢ 65 Ὀδοοίηο {Π0 
ΤορΓοϑοηίαιῖνο οὗ {6 δηι θοοταῖϊος Ῥγποῖρ]ο; 
οοηβοίουβ ἐμαὶ ὑπ6 Κίηράοτῃ 8 } 50} ἰδ κοη ἴγοῦλ 
Ηἷπὶ ἴῸΓ 18 βο] - 116 δροβίαβυ ἴσοπιλ (ἀοά, Πο 
Βα βοσα ραΐῃ δα δησι θὰ ἴῃ {110 ἴοασ οὗ Ἰοβίηρ {16 
{Ἀγόπο ἐπσουσὰ αν], ἀπά, εἶα Ιοοκκ ἀϊβίογίοα ὈΥ͂ 
115 ἱπποΣ αγοϑὲ, Β608 ΘΥ̓ΘΟΥΥ ΠΟΓΟ ΟὨ]Υ͂ ΘΟΠΘΡΙΓΔΟΥ͂ 
Δα ἰΥΟΔΟΠΟΥΥ ϑραϊμδὺ 18 (τοῦθ δηάᾶ 1109: 180 
ΤΏΟΓΘ Πὸ βῆυϊβ 18 6γ68 ἴο {μ6 ἀϊνίηο Ἰοδαϊηρβ πῃ 
Ταν 116, δὰ θϑυληδίο Υ τὶ βία θ (οὐ 8 
Κκηονσῃ Μι1}} οομοοσηῃης αν α, [λ6 τλοσὸ ἀροβ ἢΘ 
Βασγάρῃ ἈΪβ μοατὶ δραϊηβί (ὐοαδβ πογά δῃὰ ἰηβίσγυο- 
[ἴοῃβ, [86 ἄθοροῦ ἀοδθβ 8 βίῃκ ἱπίο [9 δῦ γ85 οὗ 
Ὑσαίοῃμοα ἴοαγ οὗ τϑδῃ, δηὰ ἰδ ἈΣΙΒΟΣ ἔργο δἷ8 
᾿οασὶ γοοθᾶςβ σὰ ἴθασ οἵ αἀοα, ἰμ6 τόσο ἱστοίασγαα- 
ΠΥ συβῆοβ οὨ ἷ8 'πηοῦ 118, ρυσβυαφρα ὈΥ (86 ἴου- 
ΤΟΙΒ Οὗ [88 ΔΗΡΤΥ (οά, δΔηὰ οὗ 8 οφοπβοΐθῃοο ργοββοα 
οτα ΕΥ̓͂ [86 θατάσδαῃ οὗ υηΐογαίνοη βίη, ὙΠΟ ἢ γοῖ 
Ἰοδὰβ Ἀϊπα ποῖ ἴο Ῥᾷτο βο ΚΟΥ] οαρο δηᾶ σα ]ο 
5] οη ἴο οὐ Β δἰ γ μδηα, ἰοτγαγάβ {86 
ΌγΒθ οὗ ἀουδὺ δῃὰ (Π9 υακταρηΐ οὗ ἰὸν Βασγάρῃ- 
ἴῃς οὗ Ποασί. 

8, 116 ΔΡΡΑΥΘΏΠΪΥ υὑπάοῦ 60} 8 πῇ δτρὶν- 
βἰκοίομοα ἀδαροίῖς δηὰ Ἵσγαοὶ συ]ὸ (8 Βοστῖῦ]ο οαγὶ- 
οαἴασο οὗ 80 (μοοογϑίὶς ρονοσηταθη) {μι {ἰτοθ 
ΡΊΠατα οὗ ΟοαΒ Κἰηπράοπι 1ῃ Ιβγδο] Ὀσθαὶς ἀονη--- 
{86 1Βοοσγαίὶς ἰκϊηράοτα ἰπ αν ἃ υπίοα ἴο. [Π6 
ἀοδίῃ, Ῥσορ ιδἰβ ορργεβθοα δῃᾷά βι Ιοποθα, {μ6 ὑγιοβὺ- 
Ιιοοά ἀχίοσταϊηδίθα-- -γοῖ δὲ Πόσο {1118 ἐῤγεοίοία 
οὔὲδα ΔΡῬΘΔΓΘ ἴῃ τηοβὶ βἰρτιϊ βοδηΐ ἴδοίβ ἀπάον (86 
Ρτοϊθοξιου οὗ ἰῃ6 Αἰτ ΙΕ αἰ ἃ] αοα, νο σ}} 
ποῖ Ἰοὐ ΠῚ8 οονοηδηὶ 1.1], 85 ,αοἰυαΐ αἰυίτιδ Ῥγοπιῖδα 
οΥΓ ρῥγοάϊοϊίοη : δρουΐ δαυϊά, 88 ἰμ6 1,οτα᾽ Β οἤοβθῃ 
Κη, 18 στουροά Ηἰβ ΤΆΓΑΙΙΥ 88 σορτοβοηίδίνοϑ οὗ 
Τ1βγδοὶ 8 Βορδ οὗ βα] ναϊΐοῃ, δῃᾷὰ ἷβ ραϊβογοὰ ἐμὸ σοοί 
οὔ τὸ ἐμοοογαίίς οοηρτοραίίου, Ἰὼ Οὐ ΔΡΡΘΌΓΕ 
ΤΟΡΗΘΟΥ͂ ἱπ Ὁ 5 Ὥδιηο, δηὰ πὶ ἴπ9 Πἰχϊ οὗ 

ἤπια πογά ρμοϊηϊηρ ἴμ6 ᾿ψαΥ ουἵ οὗ [ῃς ρίοοπι, δὰ 
ἱη Αδίαίδαν 6 Ηἱσῃ-Ῥγι οϑιμβοοά :8 σοϑουοά ἔγοπὶ 
54} 8 Ῥυτροβοᾶ ἀεβίγυοίίου 1οἴο [Π6 Βεαίο- γθορίης 
οὗ γῇ : ἡτὰ πὲ " ἄ 

4, Τὶι 18 ὨΘΟΘΒΒΑΓΥ͂ ΠΟῪ ἴο ἀἸδοῦβα (6 
πιορίϊου, ἩΠοίΠ ον αν] 188 8 σοῦ 6] δραϊηβὶ βαυ], 
Β Βο πόνον 1ἰΠοα Ηΐθ Βαηὰ δσαὶϊπβὶ ᾿Ϊ8 Κίηρ, 88 

6 Δἰτγαυβ Ομ συ βῃϑᾶ Ἰονο ἴοσ ἷπλ, 88 ἢ18 τὰ 1}} 
ΘΏΓΟΓΟΓΪΒ68 ὙΓ6ΓῸ 41} δραΐηϑῦ [Π9 ΘμΘπλ168 οὗ [δγδοΐ, 
85 ΠἰΒ οἤογίβ Ὑοσὸ οοπϑηθρα ἰο [Π6 Βαυνϊηρ οὗ δ8 
116 ἴσου 8} 8 αἰἱϑιηρία, [Ὁ 18 οἶδδᾶσ {μδὲ ἢ6 τὰ3 
ποὺ ἃ ἰγδϊίου δηᾶ ἃ σοροὶ, Ηὸ νδ8 δῇ οὔ ]δ, Ρὰϊ 
ἃ Ῥαϊγοίϊο, ἀοά-ἴδασῖης, Ἰογαὶ ουὐανσ. 8.66 Οἰναη.- 
ἀ16γ᾽8 οἰδδογαίθ ἀϑίδησο οὗ Ῥανϊὰ δραϊηβίὶ Β4γ]6 ἰῃ 
088, γἱὶ. δηὰ υἹἱὴξλδ, οἵ πΪ8 “ 1,11 οὗ ανὶα,"- [Β.} 



ΤΗΕ ΕἸἼἸΒΕΤ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΑΜΌΕΙ, 

ἩἨἩΟΜΙῚ ἙΤΙΟΑΙ͂, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙΣ, 

γα. 1. 8. στὴ: ΒΟ αοάἄ [α8 τοβοποᾶ Ὧ8 
ἴγοται ἀληροσ, γγ6 δοιὰ πχαῖζα βαοῖὶ ἃ υθ6 οὗ 10 88 
ἴο ὕΤΟῪ Ὑ{186 ἰΠΘγοΡΥ.-- ΟΒΙΑΝΘΕΒ: [Ὁ τά ῖκοθ 
ΟΌΓ οἴοβῷ χηυοῖ ὨΘΑΥΙΟΣ ἰοὸ 866 ἰπαὶ 601} ΘΟΙΉ68 
ὌΡΟΣ ΟἿΣ ἀραγοϑί ἔγϊοηᾶβ δὰ Κίμαάγοα [ῸΓ Οὐ 
δα ϊζο.--  οΥ. 2. ΒΕΒῚ,.. ΒΙΒΙ(Ε : Του που δηα- 
οβὲ {γβοι πὶ βουΐ τοΐαρο, γοῖ μου Ὀοοσογησηὶ 8 
τοΐυρθ ἴοσ 811} (86 ἀϊδβίχοββοα.---Α}} τἢο δηα (Π6π- 
ΒΟΙνοΒ ἴῃ αἰϑίγοβθ δΓΘ ϑύοὰ ἴῃ (6 τηϊάβὶ οὗ {ΠΟ ὶγ 
Ραΐηβ 8116 τ} ͵ΟΥ, ΒΘ ΤΠ 6Ὺ ποὺ λιν ΟΥΠΟΙ 
τοῦ ἈΠῸ Βαγθ ἴο ὕδαγ [8 ΒΆΠΙΘ ΟΡ βββίοῃβ. 
ΤῊ8 αὖ ΟὔοΘ ΤΌΣΤΩΒ 8 ὙΘΓΥ οἶοθθ πηΐΟῚ ΒΙΠΟΠΩ 
{Π611.---ΓΥ  ογ. 4. Τϑοβοσηάληία οὗ Βαϊ οομαρο]]οὰ 
ὈΥ οἷν} βιγιϑ ἴο Ἰοαᾶνθ ΨΦοβονα ΒΒ ΘΟΘΒΙΣΥ, δηά 
ΒΘΟΚ βῃοϊίον ἰη Μοαῦ.--ΤῊῈ.} 

γαῖα. 6-10, 5ΟΗΣΧΕᾺ (848]) : 68] 18 4]]ο τ ἢ 
ἴΟΔΥ οὗ τηθῃ, θοοδυβο ἢ6 [δ κβ ἰστὰθ ἴδαγ οὗ (οα.--- 
Ο Βοτ τωυοῖ ἤδαν δπὰ ΔΩΧΊΟΙΥ ἔἤογΘ 18, δη βὸ 
οἵϊουὶ 18 48 Ὧο οἶος στουπά (ἤδη ἴῃ δὴ δὐνὶ] οοη- 
δοΐοηςο ; ΒΟῪ ΤΟ} ἴοαγ οὗὨ σηδη ἔμογο 18, δηὰ {πὸ 
Ἰουηίαϊη 18 ἰῃ βἰηϑθ υπ]ογρίγοη; ΠΟῪ το 6ο- 
ΒΡΟΠΑΟΠΟΥ͂ ὑμοτθ 18, δηὰ γοΐ 411 τωϊρῃς Ὀ6 580 [ὩΓ 
ΟἸογν 86. 1ἢ Ῥοορὶο που] ΟὨ]Υ͂ Βα ]6 {Π6ῃ}- 
ΒΌΪΝΟΒ δῃὰ οοηΐδαθ ἱμοῖσ βἴπβ.--- ἐγ. 8. ΚΒΤΑΒΚΕ: 
Τμαὺ ἴα (6 ΤΑΥ͂ πιῖὰ (Π6 πη ροάϊν, ἰμδὺ πιὰ (Ποὶγν 
61} Ἰοδυ]οῦγ (ΠΟΥ͂ γαῖ πχαῃΐ ἴο ἰδ τὸ {8οῖν σὶρ ίβ. 
--ΒΈΒΙ.. ΒΙΒΙΕ: Ῥοσίαγθαιϊΐοη δηὰ αἰπίγυβί ἅγὸ 
ΠΟὨΒίδη ΠΥ {Π6 σομρδηϊοῦβ οὗ σῃδ]ονοϊοηοθ δηὰ 
δΒὶῃ, π|}}116 χα} }}γ βία 8 ΠΥ {16 εἰ6 οὗὨ ῥΡοτ- 
βοοαίοα ἱπηοοθῆοο.---[Ὑ0Γ. 9. “ ΤΌΪΟΣ γῃὴ0 ἩΔῺΪΒ 
1ὨΪΟΥΠΊΘΙΒ ΟΔ ἢ ΔΙ ΔΥΒ δηά (Π6πη}.--- ΤᾺ.] 

γ οΓ8. 11-1δ. βοπι εκ (84}): Ο ΠΟῪ πη ΚΙΠΡῚΥ 
Ββίδη β {τς 8380} ροίογθ 8, ΠΟῪ αϊρηθοα, μον 
ἰγὰ γ᾽ ἰησὶΥ βἰδηάβ ΑΒΙπΙΟ]ο ἢ! 50 ἔσθ ἐβ ἐξ 
{παὺ Βο ὑπαὶ συ οί ἷβ βρίτιῦ 5 Ὀοίίοῦ ἰμδῃ Β6 
ἐμαῦ ἰαἰκοίῃ ἃ Οἰἵγ |--Ὧης 18. ΠΏ] 1 θ88 ἴο ο]δοθ {116 
σα ἀροῦθ νου ἶηρ, ἀπ ρῸ ΒΟΟΣ Υ ἴον {μ6 
{τα}, απᾶ ἀοίοπα ἰμὸ ἰγαΐῃ, ουοη ὑηΐο ἀρβίὶ. 
Το ὺυ58 Ιοδσῃ ἴγουλ (18 γοΥδ] τ8η]} 688 οὗὨ δῇ 

᾿ΠΑἸ Δ ο]οοῦ, ψ|11Ὸ 8180 οοηϊοβεοα (μ6 ἰσαῖῃ ὄνοι 
ὑπο ἀρδίῃ.---ἰἌ ογ. 18, ΤΊ ἴθ ΒΟ ΘλϑῪ ἴοσ (89 ρα8- 
δβἰοπαΐα ἰο σμοδῦ ἐποιάβοῖνοβ τὶ ΒαΘΥ͂ Σ᾿ ΌΓΘΏΟΘΘΒ, 
-- Τκ.]---ἰνοσ. 16 μα. οορ δῃὰ ὅδ] ἥψατο αἷβὸ 
τηοῃ [1κΚὸ ουὕγβοῖνθα, μοὶ δὰ 4180 84. σοῃϑβοΐθῃσο 
ῬοιΒ ψθγα δ|8ὸ Υἱοϊ ἀϊηρ δῃὰ σβοορίΐνθ, δῃὰ ϑαὰ 
ὙΔ8 ΟἿΟ6 ΘΥ̓Θἢ 10 ΜᾶΥγΒ, 6 84 Ἰοασποα (Ὸ 
ἴΑΥ ἀπά ἴον αοα, δπὰ γοὶ Ὀοίῃ ΟΓΘ ΠΟῪ 80 
ἀςαρ-ϑυηΐζοα, ὈΟΪΏ τ γῸ ΠΟῪ δαγάθποα, δῃά ἴἰο 
ΒυμηΔ ΟΥ̓ΟΒ ἸΣΤΘΟΟΥΘΓΔΌΪ, ἰοα. Τῃα σοδβοη ἷ5, 
{Π6Υ υἱ ἔα τὶ Οοα᾽ ποτά, (Π6Υ τοσα ποὶ π|'}}}- 
ἴῃς ἴο ΟΌΘΥ͂ 116 ἰγαΐῃ, {ΠῸΥ τ] ᾿ἰνοὰ οἡ ἴῃ 
ΕἸἸΟΙ͂Ρ ΕἸ ΠΒ.-ὶνν ο τη 18 Βιγο (μαὖ ἢ6. Μ1}} ποὶ [Ἀ]] 
ἰηΐο 81}, ΠΟΥ 18 ΔΥ͂ ΙΔ) ΒΓ {Ππαὶ ἢ6 Χ1}} το πηαΐῃ 
ἴῃ 8 ροοᾶ πᾶν; 10 Βο]8 σοοά ἴοσ 411 ἐπαὶ {πον 
γηπϑὺ Αἰ νγαυΒ ποῦὶς οὐδ ἰΠοῖτ Βα γαίῃ ὙΠῚη [ῸΔΓ 
ἀπ ἰγο Ὀ] 1 ρ.--ἰ εν. 17. ΤῊ6 Βοβὶ ἔγίοηβ οἵ 
ΔῊ ΒΏΡΤΥ ΙΔ 81Ὸ {Π|086 ὙΠῸ γοῆιθα ἰο δἱἰὰ ἢΐπλ ἰῃ 
ἀοϊῃρ ττοηρ.---  εΥβ. 16-19. ἩΈΝΕΥ: 866. {86 
ἀδβροσγαΐθ ἡ] ΚΘ Π688 οὗ 8.1}, τ ἤθη (6 Βρίσὶξ οὗ 
1{πη6 1ογὰ τψὰ8 ἀοραγίοα ἔγοπιλ Βΐτη. Νοιῃίηρ 80 
116 Ρυΐ (ΠΟΥ͂ ΠΔΥ ΡῈ Βυγτίοα ἴο 1, Ὑο δᾶνα 
ἀρρλθ τ (ἀοά ἰο ρῖγα ἔμδπὶ ἊΡ ἴο {πεῖν μιθασὶβ 
υβί8. Ἡξς παῖ γγ͵ἃ8 Β0 ΘοτΏ Ῥϑββιοιδὺβ 88 [0 ΒρϑσΘ 
Αμδς δῃὰ ἰπ6 οδμ]6 οὗ (μ6 ΑἸηδ] οἰκιῖθα, ἰπ ἀϊβοθο- 
ἄἀϊδηοο ἰο {π6 οσοπμπηδηὰ οὗ αοα, οουἹὰ πον, πὶ 
ὉΠΣΟΙ οηπρ θονγ6]5, β66 ἴπ6 ῥγιοαί οὗ {πὸ Ἰωογὰ 
ΤΑΣ οΓοί, δῃὰ ποίησ οὔ 411 (μδἱ Ὀο]οηροά 

ἴο ἔδοπι, ἘΕῸσ {πε εἴη, αοά Ἰοῖ Ηἷτη ἰο [δ ϊκ.--- 
ἼΒΘΙΘ ΓΘ ἸΩΔΗΥ͂ ΗἰηίοΣ 681 σα868 1π ὙΠ ΟΝ βεπίὶ- 
ταθηΐ8] ΠυΙΩΔΏΥ [85 Ὀδϑοοσαθ ἱγαδη:βίοστηοα ἰηΐο 
Β8 συ] γ.---Ἴ ἐγ. 18. 8. οἴΐϊδῃ ἱὰ τδὲ 681}9 
11801{ (16 δαπιληϊδιτγαίζοιι οὗ ̓μεδίϊος, ἸΏΔὩΥ ἱπποορηὶ 
ΤΩΘΏ 8Γ6 Ρυηίβησα Ὀδοβυθο ἴΠ 6 οὔθ στδὴ 10 ἀϊὰ 
{Π6 τὙτοηρ Β8Δ8 Θβοδροα,.---οὐ τλδῖκοβ ἴῃ6 τσϑῖὰ 
οὗ τηδῃ ἴο ὑγαῖϑο Η τὴ (Ῥβ. ᾿Ἰχχνυΐὶ. 10). Το ρυη- 
Ἰ5τηςηὶ ἰοχοίο! ἃ αραϊηρὶ 186 Βουβο οἵ ΕἸ: (οἷ. 1, 
31) 18 ἀχεουϊοα ᾿Βτουσὰ (Π6 τηλάποββ οὗ 881} δηὰ 
{16 Ῥαβϑθῆθεβ οὗ Ποορ.- -Ηλτ,: 10 τᾶθ ᾿υδὲ ἴῃ 

ὙἘΙΟΩ 'π Τοῦ τγὰϑ τοδὶ υπ͵αδί. ὅ60}}8 
οὐ ΘΙ γ, δηα (86 ἰγθδοβοῦυ οἵ Ῥόοος, ἀο ποὶ 1080 
οὯ6 ἄτγαμ οὗ (μοῖν χυλἹ ὉΥ ἴῃ6 σουηβοὶ οἵ Οοά, 
ΠΟΙ μ 6 ἀοίὰ (Π6 ΠΒΟΙΥ Θουῃθοὶ οὗ ἀοα ραίθογ δῃγ 
ὈΙΘμαΐβ ἢ ὈΥ͂ {μοῖν πὶ κοάηοββ.... .. τέ μαι δ 
τοῦτ Ὀ6 ἰηϑίοδα οὗ 8 Ῥϑβϑί ]θῆο6 ΟΥ ἔδυϑσ, τὴὸ οδῃ 
σαν] ἢ-οἶ ες. 10. Α πρὶν Ἰοηδίθ σηδη ἴῃ 
ΔΌΪΠΟΓΙΥ (ἀοβροί, ραγεηΐ, "ϑξ ψοον οἴσδῃ δβϑοῖζβ ἴο 
λυ κἷα οσαο] οοπάποϊ ὈΥ 8[}1 σγϑδίοσ Ἵγποὶιγ. 

[Νεν. 22. ΤΆΑΥυ ΟΝ : ΒΟΒΟ]α μον ἱπιροεβιῦ]ο ἰΐ 
5 ἴο δγτοβῖ (Π 6 οοῃθθαυοῃοοθ οὗ ΟἿἿΤ δ] δοίϊοηβ. 
.ν ν 1Βδγὸ πο ἀουδὶ ἐΠπαὶ θη Ὠανίἃ Βοατγὰ οὗ 
811 {η18, 6 του] Ἡ1ΠΠ1ΠΟΙΥ ἤν ρίνοῃ 8]}} (διαὶ 
ἢ Παή, Δ, Ἔνοη ἢΐ8 ἤορϑϑ οὗ οὔβ ἀδὺ μνπν οἢ 
{16 ἰγομα οὗὨ ἴϑγδοὶ, 16 πὸ οου]ὰ Βαᾶνα σϑοβ ]οὰ [86 
6.11 ψ σῇ Β6 Παα βροΐκβῃ, δῃᾷ ὑπάοπο 118 ἀἰππ|8] 
σΟηβΘαοηοοθ, Βαὶ ἰΐ να ἱπη ρόβδβιῦ]ο. Τα 116 
᾿ιαά ροη6 ον ἴτοτὰ πὶ; δηα μανὶηρ ἀοηδ δ0, 
ὧν τγὰ8ϑ ὯῸ ἸΟΏΘΘΙ ἈΠ6ΟΓ [118 σΟη ΤΟΙ], θὰ που]ὰ ρῸ 
οὔ ῥγοάυοίηρ ἐὶβ ἀϊαθο ΓΑ] ἔτι 8. Απά βὸ ἱΐ 15 
γοῖ.. .. γο ΔΥ, ἱπάροά, γχορϑμὶ οὗ ΟἿΓ αἷπ ; τἨΘ 
ΤΩΔΥ ὄνοῃ, ἱβγουρῇ {Ππ6 ρτάοο οἵ αοὐ ἴον ΟἸ Γιβι 8 
βΒαΆϊκα, βανα [Π6 ἀββύγδησο Πδἱ τὸ ἃσὰὸ Ἰυρίγθη (Σ᾽ 
ἴς; Ὀαΐ ἰδ αἰῃ ἀϊ86 17 ψ1}] ρὸ οὐ τοσίηρ 18 ἀοδα!] 
Το8}8.-- ΤΕ. 

[(ἢ. χχὶ". Ῥανίἃ βἰσγαρρ! ες ἀρπταυά, βδυὶ 
βἰηκίησ ἀοπηνασά. ((ομρ. ΗΠ δὲ. δὰ ΤΈροὶ., 
Νο. 2. 

[Υτ. 8. Οὐ» Εϊιίωτα. 1) ΟυΥ Τπϊυγο Ὑ1}1 δ6 
ἀοίοττηιϊποά ὃν αοά. Οοηρ. Ῥβ. χχχὶ. 18. 2) 
Οὐ δαΐυτα σδηποὶ Ὀ6 ΟἸΘΑΥΥ͂ Όγεβθοῃ ΟΥ̓ ὑ8, δπὰ 
118 ἰ8Β ψὸ}}1, Οομρ. τον. χχυὶ. 1. 8) 9 
Ταυϑὲ ὈΓΟΥΪὰΟ 88 ὙΪΒΟΙΥ͂ 88 ἯἫΘ 64 ἴὉΣ ΟἿΪΣ ἔπΐυτο, 
δὰ (Βοὴ αὶ. 4) Υ̓Ββαίθνοσς (ἀοά τδῪ ἀο ἴο 
ὑπ [αἴυγτο, τὸ τωυδὲ ΕΥ̓ ἰο Γϑοαῖγα 1ἰ 88 ἴτῸμὶ 

111. 
[γεγ. ὅ. απρεν απὰ ωψ. 1) ὙΒοΓα ῃο 

ἄἀυξγ 6Ά115, Ἰδὲ ὰι8 Κθὸρ ΤΑΥ͂ ἔγοτα ἄδηροσ, Οὐπρ. 
ὅτι. χιϊ!. 12, 18; ἔχ. ἰδ. 1δ; 1 βδπι. χχὶν. 18; 
Φφοιη ἦν. 1; χὶ. δ8, δά, 2) Βυὶ οἴρῃ, ἰο Κα 
ΔΎΦΔΥ ἴτοτα ἀΔΏΡῸΓ ἰδ ἰο ΡῈ ουΐῤ οὗ {86 ΤΕδΟΝ Ο 
δοοςθα. [0 Πενία Πεαᾶὰ τοπιαϊηοα ἴῃ Μοδῦ, ἢθ 
Μοῦ] ΠΟΥΟΓ παγο Ὀθοομιθ Κίηρ οὗ [βγϑοὶ. “Νο- 
{πἰὴρ νοπίασο, οι ἱηρ μᾶνο.᾽ ΤΟΡΙΡ: Μαῖί. χτὶ. 
25; Αοἰθ χχὶ. 18; Φόοβῃ χὶϊ. 295. ὃ) ΗΟΥ οδῃ 
Ὑ0 16}} πῆθη ἀυϊ 68118 υ8 ἰηΐο ἀδηροσῦ Νοὶί 
ΠΟῪ ΟΥ̓ προοΐαὶ χονοϊαίίοη, θυΐ ὈΥ Κοορὶηρ ΟἿΓ 
τηϊηβ Τ8 011} 1 ὙΠ 186 τυὶιϊθα ποσὰ, τδιομῖηρ 
{6 Ἰοδαΐηρ οὗ Ῥτγονίάοησο, βοοκίηρ οουπηοὶ ἔτγοπι 
[88 ψῖβθ δῃὰ ροοά, βίγι νἱπρ ἴο πα ρθ ΟἈΙΓΑΪΥ ἐνοη 
Δυλϊὰ Ρογίασθαίζοηβ, δῃά ῬΠΣΣΕ 8}1 1.6 ψ8}]6 
ἴον {π6 συϊάδποο οἵ αοα᾽Β βρίγιι. Οοαιρ. 1 ΟΒτοι. 
χα, 9; Ῥτχον. 111. 6. . 

[Νογ. 17. ΤΉΓΘΘ βοθῃ 68 ἱπ [816 116 οὗ 6], χι. 
18 χν. 22, 23. χχὶϊ, 16-19. 

ἤγοτ. θ6-23. Ρίοίυτεξ αἱ Ηϊσπιαη, Ναίιτε. 1) 
Α πδῃ ἴῃ δι μοῦὶυ, πόδα τηϊσπίοτίπο, ἐΒβοῦρὶ 
ἄυο ἰο ἴ8 οσσῃ ἔδυ δ, τηδίτα ἷπλ δυϑριοίουβ (ΥΕ 7. 
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8) δηὰ οτο}} 7 πηὐαδὲ (γε. 10). 2) Α ΒΑβοὶυ |8β0] 7 βοΐ πη ΤΟτοῖὉ]6 δυρυπιθαὶ (τον. 14) δηὰ 
Δι Ὀϊ ἰουβ πλαῃ ΜΠ Ο 860 ΚΒ ἴο Ὀ.1]ὰ Ἰιἰτλβο! ἢ ἊρΡ ὈΥ | ψἱὶὶ ἀϊαη Ποα ἀφηϊαὶ (γος. 15). 4) Ὰ ν ναὶ 
ταϊπίης οἴμοτβ (σοσβ. 9, 10, 18, οορ. Ῥβ. 1[11.).] ογσί πα αλὰ ὙΠῸ ππουγ ΠΥ 5065 ἱπαὶ Ἀ1Β βίῃ 88 
8) Απ ἱμποορηΐ τθδα δοουβοᾶ, γ80 ἀοίομἀδ δἴπι-  Ὀγουρμί ἀδβίτιοίου ΟἹ μι18 ἔγίοπαβ (γος. 22).--- ΤῈ.] 

Ὗ. 1. Ῥαυΐζε ετρεαϊίΐοπ, ἀσαϊπεὶ ἰδὲ Ῥ᾿λ διε (ον (δ τέδου αὶ Κεδαλ. 2. δ αδοάδ ἴπ {6 υἱδάεν- 1. τ, 
πόθ ο( Ζίρλ, απὰ ἰδ ἱγοασλεγῳ οὐἩ ἐμ Ζίρἠτίεδ ἀασαϊπδὶ μα. 8. Ηἱΐδ ἀοίἰοογαποο ὕτοπι ϑαιιδ ὑπ ἰδ6 

᾿ οὗ αολ. 

σπλρ. ΧΧΙΠ. [Επρ- Α. Υ. ΧΧΠΊ. 1--28]. 
1 ΦὯπὲεν [Ἀπὰᾶ] ἰδ ογ 1014 θανία, βαγίης, Β}βο]ά, 86 ῬΒΠβεϊμοΒ ἄραί αραϊπϑὶ Κὶ οἷ- 
2 ἸδὮ, ἀπά {860 τοῦ {π6 {πγοϑϊηρ- ἤἔοογθ. ἸὙΠογοΐοσο [πα] Ἰϑανι ἃ οπαυϊγοα οὐ {δ 9 
Τοτὰ [96 ΒονδῈ1, βαγίηρ, 5841} 1 ρὸ δῃα βῃχίθ {μο80 ΕΣ ΠἸΒπο ἢ Απά {μ6 Τοοσχὰ 

8 [Φοβονδ]7 βαϊα υπίο Πανὶ, ὅο δια βαχλὶίο 86 ῬἈ1 δύ η65, Βα βᾶνο Κι ο]Ϊδῃ. Αἀπὰ 
αν δ πηθῃ βαϊα υπίο ἶτα, Βϑῃο]ἀ, γα Ὀ6 [8176] δίγαϊ Βοσὸ ἰῃ δυάδα ; βοῦν τυ οἢ 
ΤΟ, {Β6η, 1 να οοιηθ' [ρ0] ἴο Κ ΕΔ} ἀραϊηδῦ ὑπ δγτηΐθθ [τϑηκ8]} οὗἨ (6 ῬΆ1]18- 

4 (ἴη68 ἢ  ὙΤΒοη [4π4] Βεν οπαυϊγοα οὗ [86 1τὰ [96 Βον8}} γοῖ δραῖὶῃ. Αμπὰ {μθ΄ 
Ιωτὰ [968 ον 8}}} δηβινογθα Ηἷἰπὶ δηα βαὶα, Ασίβο, ρὸ ἄοσψῃ ἰο κοι ]δὶ, ἴῸγ 1 πὶ}} ἀο- 

δ Ἰῖνοῦ [ρσὶν6] {86 ῬΒ1Πβθποθ Ἰηῦο (819 Βαπά. ὅο [4.54] Ὠανὶά, δμά [π|ι0}}}" Ηἷβ σηθῃ, 
νοΐ 10 Κ ΘΙ]8}} δηὰ ἰουσδί σι {1.6 Ῥ1] δι η68, ἀπα Ὀτουρμῦ αυσδῪ ὑμῖν οδίθ]ο, απ 
βιηοΐθ ὑῇθυ ΜΠ 8. ργοδὶ βίδυρῃο": 8ὸ [8η4] 1αν!α βανθα ὑπ ἱπη δ Δ η 8 οὗ Καὶ οἱ- 

6 Ια. Απὰ ἰΐ οδιὴηθ ἴο ρ885, ἤθ Δ ιαίμασ [86 βοὴ οὗ Αδἰμλοθοἢ 86α ἰο Πϑεαν!ά ἰο 
ΚοΙ]ΑΒ, (μαὺ ΒΘ οᾶτηθ ἀόοψῃ ΜΙ δ Θρῃοά 1 δἷὶθ δδηα [8δῃ δρῃοὰ οϑὴθ ἀοτῃ ἴῃ ἢΪ8 
Β8πα]1. 

1 Αμά!ὶὶνα8β ἰο]4 ὅδ] (μα αν! ἃ τγαϑ οομαθ ἰο Κ αΪαῆ. Απᾶ δι] βαϊά, αοα βαῖἢ 
46] νογοαῦ Ὠΐτὰ ᾿ηΐο πλ1ὴ6 ἢ8Π6, ἴοΓ ἢΘ 18 βῃ αὐ ἴῃ Ὀγδ οῃἰσσΐηρ ᾿πΐο ἃ ἴοστ [Οἱ{γ] μαΐ 

8 Βα ρναίεβ δῃηὰ ὑδγβ. ἀπὲ ὅδ] οδ]] 6 411 {89 ρϑορῖὶο ἱορϑίμοσ [βυτησηοηθα 8]} 89 
ΡΪ6] ἴο ταῦ, ἴο ρὸ ἀοπηΐ ἰο Κι ΘΙ] δὰ ἴο Ὀεβίαρο Πανὶ α δηά ἷβ θθθ. Απάα ἢ ανὶά 

9 Κηον {μα (δι Βϑουθ]Υ [ἡπ|. ΒΟΟΓΤΟΟΪΥ7] ῬὈτϑο βθαδ τα Ἰβοῃϊοῦ ρδιηβί Εἶτα, δηα ἢδ βαϊὰ 
10 ἰο ΑὈϊδίδαν (89 ῥτίοδί, Βγίηρ αἰμ6Ρ ἰἢ6 ορῃβοά. Τβθῶ βαϊὰ αναὰ [ἀπὰ θανιά 

8814], Ο Τογὰ [Φοβονδ} αοα οἵ ἴδγδ6], {ΠΥ βογνδηὺ βαὺ σογί ΘΙ ΠΥ Ὠθαγὰ {Π81} 58] 
βο  Κοί ἰο Θοιηθ ἴο Κι οἰἰδὴ ἰο ἀδβίχου (86 ΟἹ [Ὁ ΠΟΥ͂ Βα καθ. 111} (86 ταϑῃ [οἰ 268] 

ΤΈΧΤΟΑΛΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

1 [γοσν. 8, Ἐγάσο δ Π : " δη 6 ΔΓΘ Γ686]] ἴθ κὸ οἰε. 3 Βυτ.: “ἸΟῪ 8}8}} τ μὸ 7" δβορέ. : “ον Ὑ7]}} 16 6 1{ τϑ 
» 81] νῷ τσ ἢ Ἷς {9 ̓ΕΘΏΘΓΟΙ ΕΡΠΕΡ Ἴ: 5 Ὗ. 88 (Π τῆοτϑ ὀχϑοί ΤΟΊ ΟΣΏρ, ρα 580 ΟΠ α]ά. δηὰ Υ]ᾳ.-- 
Θῃ.: “ΠΟΥ ΠΟ ἢ 658 κα ψο μο1"--ὰ. 
3 [γοτ. 8. δορί. σκῦλα “ Βροΐ!," νο ΤΏΘΩ, ῥσϑίοσβ, δυρροβίως ἰὑ ἴο σορσζοδοηὶ ΊΘΌ “ ὈΟΟΙΥ,, ὙΠΘΏοΘ ἐμ9 

Ἡδδ. ἰοχὲ πὰ })»ὈΌ ταῖξμιν θδϑῇν οοσθθ. Αμεαὶμπδί ὑμἰ8 ὙΠ μβδύβϑηῃ 18 δεῖν ροϊηίδ ουἱ ἐδθ πΩΒα  ΔΌΙΘΏ 688 οἵ 19 ΓΧ0- 

Βυϊεης ἐπουρπὲ, δηὰ δυρκοϑὲα (ηδὲ σκῦλα (γαχίαη!5 σκωλα, κοιλιας) ἰθ δΔηοί ΠΟΥ ἕοστω οὗ Κεῖλά, ἀπὰ ἱπαὶ 6 αγοοῖς 
οὔχΐίδ ἐπ 9 ΠΣ »ΊΞ-οδδ τὸ ἰἢ9 ἱχρσοῦθ ΠΥ οὗὨ Ὀαὐι10-|1} 65 ἰῺ ῬΕΣΙ δἰ ταϊάΐῃ ρ-ρατιῖθβ, (ΔΘ πα κι γ76}} δα ίδϑί, οσ 

Ῥατί Ὁ τοθ ἢ ΤΩΔΥ ὨΔΙΌΓΑΙΙΥ οχαρρογαίο [η6 ἀδημογ. 
8 Δ 4. Η60.: “θεν ἃ δμὰ ἢΐδ ταϑη,᾽" Ὀὰϊ ἐο 0] οί τοῦθ ἀγὸ ἴῃ ἰδ ΒίπρΌϊαν, πλαϊσίης Ὀανία [ἢ 6 δ0Ὁ- 

π. 
4 {Ὁ ζ΄. 6. Ἐσασωδηῃ: κ᾿ ΤῊΘ ϑρῃηοα σατο ἀονῃ ἰο ᾿ί πη, τῆ] 6, Πουσόνοσ, 9 Η40. ἀοθ8 πούτηθδῃ ἴγοῦλ ὑπ 6 60}- 

ποοϊίοη. ἘΓαΓΏΔηἢ δυραοβίβ ὑπ 6 γί χη Β6η86 ἰη ἐηὴ6 Εἰχροκίἐΐοη.---κ.] 
δ [Υοτ. 1. 2) [8 τορἀθσγοὰ ὃν ἐπ ΥΞ8. “ ἀο)νογοα," Ὀπὶ Βορῦ, “ βο]ὰ " ΣΏ, δαορίοα ὉΥ ΤΏΘΩη.; 7 611}. δαγα ἐμ 9 

“- 
τ 

ἰοχὲ δϑοίὴδ τῆβαϑ τρ οὗἩ ἽΣῺ δηὰ 1). ΤῊΘ νοχζὰ [5 ΠΠΈΘΡΑΠῪ “ ἱχηογοα," δη ἃ Βο ῬοσὮΔΡ5 -'ἷἣ “δΔραπαοποά."--π.] 

6 [Ψοτ. Τ. Ιμίοσγα!!ν.. “δὲ θη θτίης " (127), πο “ 988αὶ ἴῃ (Τ[Ὀγοϑὰ) ἰο δωύθσ."-- Τκ.] 
Τ [Ψος-. 8. ἰ ἰὭγΟΥΒΘ οτοῦ : κίο ρὸ ἄοτγῃ ἰὼ ὙΔΣ." ΡῬΟΓΉΔΡΕ ἃ οτὸ βοοηΐηρ. Ὑπ6 ἨδθΌ. ογάοσ 15 Ὀϑίον ; 

ΒΔῸΪ ΒΤ Οἢ5 ἔἢ6 ῬΘΟΡΪ6 σΘΏΘΥΘΙΪΥ ἰ0 8 γ, δα ἐπι [ἢ 6 Βρϑαίβὶ ῬΌΓΡΟΒΟ ἰ5 δἀἀ δὰ οἵ κοίῃρ ἄονχῃ ἰο 6:]|Δῃ.---- 
εἰοδὰ οἵ Κ᾽ βοτηὴϑ ἔπε ἬΣ" ἫΞ Ε 56 5 Ὲ 

8 [γοσ. 9. ὉΠ - “ οὐξ, τοῦς ΟἹ ἐπ6 ἴὉγ86᾽" ..ὕ.ὄ “ »͵Ἱχδοίΐσο." Ἐν. Α.Υ͂. κοίδβ [058 “ δϑοσοῦν " ἤζογὰ Υ]ς. οἷαηι, 

δηὰ {5 18. ῬΟΓΠΔΡΑ ἤγοτη ἔπ τηοδηΐηρ “ ἰο 6 ἀσαῖ, ἀπ πλ},᾿ δἷδοὸ Τοσηὰ ἰπ ἐπ ἷ8 νογῦ, Ὀπαὲ ὩΣ ἈΡΡΙ 1640 16 ΠΟΙΟ; 80 
Βερί. γοῃἀθγθὰ παρασιωπᾷ Ὀοΐοτο ὙΠΊΘΉ, ΠΟΥ Υου, ἰδ μδιιγαν Τοπαὰ {8617 ΟὈἸ ἐσοα ἰο ἰμπϑοτί ὑπ ποσβίνο.--ΤῈ 

5 ΓΥἵάσ. 10, ΤὭΘη 5 Γοϑα 8: “ Β60}} βοοῖζα.. .. ἴὸ ἀθβίσγου {πὸ οἱδν ἴῃ ογάϑγ ᾿πδὺ {Π6 οὐ ποηβ οὗ Ἐ οἱδῇ ταῦ α6- 
Ἰῖνοσ σζὴϑ ἰπίο ὨΪβ βαπάὰ," οὐ ὙΒ ἢ 8606 Ετάσηδηχι. Τὸ ἐπί (9 δε ροισεν δῖ 1) ἰμοΐ ἐὺ ΒυρρΡΟΒΘΒ ἃ οοῃηδίσγιοίίοῃ 



288 ΤΗΕ ΕἸΒΒΤ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΑΜΌΕΙ, 

11 οἵ Κι Εἴ16}} ἀθ! νοῦ τπθ ἃρ ἰηΐο δ΄͵ Βαπα ἢ Μ}}} ὅδ] οοτὴθ ἄονγῃ, 89 (ΒΥ βογνδῃὶ μδίἢ 
Ββοδαγὰ ἢ Ο 1ροτὰ [Ψ926ἢον8}} αοἀ οὗ Ιβγβϑαὶ, 1 θθβθϑοβ {8θ6, [6}} ἐγ βεσυδῃί. ἀπά 

12 τ΄00 1,ογὰ [ΨΦοθονδ}} βαϊα, Ηθ ν}}} οοῦθ ἄοση. ΤὭθη βδια Πανὶ [Αμὰ αν α εἰ], 
ἍΥ1 (86 πιθῃ [οἰ 268] οὗ Κι ΘΔ ἀΘ 1 Σ Π6 8ῃ 4 ΓΩΥ̓ πλ6π ἱπίο ἐμ6 μδπά οὗ βαυὶ 
Αμὰ {89 Ιοτὰ [9 6μονδ}}] βαϊα, ΤΏΘΥ μι }} ἀο] νος 866 ἃρ. ᾿ 

13 Τμροα [Απ4] αν δηὰ ἈΪβ τηθῃ, πο τ γοὸ δρουΐ βιχ᾿ Βυπαγοά, ἀτοθο πὰ ἀθ- 
Ῥδγίβα ουὐ οὗ Κι 6114], δηα πϑηὺ τ᾽ [ὨΘΥΒΟΘΥΘΣ ὑμ6  οου]ὰ ρὸ. Απά 1 ψ85 (014 δαὶ 

14 υμαῖ Πενία νὰβ δβοαρϑὰ ἔγοτη Κι δ δὴ ; δηά δ ἴΌσρδῦθ ἴο ρῸὸ ἔοστίῃ. Απμά Ῥανὶὰ 
8006 ἴῃ {Π6 1 Θγθ88 ἴῃ [ἐπϑ8. [86] ΒΙΓΟΏΡΒΟ] 48, δηα τοιημαϊηθα [8046] ἱπ 8 [86] 
τηουῃίδίῃ ἴῃ [86 ἩΠΆΘγτιοββ οὗ Ζιρῃ. ἀπά ὅδ} βουγῃῖύ Εἷπιὶ ἜΥ ΣῪ ἄδγ, δαὶ αοα ἀθ- 
᾿γογθα μἷπὶ ποῦ ᾿υΐο ἷ8 Βαπά. 

10 Αμά αν ά βαν ἐμαὶ 58} 88 οοθ ουἱ [ο Ββροὶς Ηἷ8 16. Απᾶὰ Ταν ἃ νδβ ἴῃ 
16 {86 ψ|]άογηοθββ οὗ ΖΙΡΆ ἰῃ 8 [[86] ποοά,. Απηά Ψοπαίδδη, ὅδ" Β βοὴ ϑγοββ, δῃᾷ νηΐ 
17 το αν α ἰπίο [86 ποοά, δπὰ βίγεηρσί θη ἢΪ8 Ββαπα 'ἴὰ αοά, Απά Βα [οηι. μ6] βαιά 

ἰο Βΐιη, Εδασ ποῖ, ἴὸῦ {86 ἢδηά οὗ ὅδ] ΤΥ ἔδίμοσ 88}8}} πο πὰ [ἢ 6, δηα ἰδοῦ βμδὶ! 
δ6 Κίπρ' ΟΥῸῪ Ιβσϑοὶ, δῃὰ 1 β.α}} Ὀ6 ποχί ὑπΐο 866; δῃα {παὶ δ]8βδὸ 5Ξ.Δ}] τοῦ ΖΔ ΒοΓ 

18 Κπονοῖὰ [πα ὑμαῦὺ Κηονοί ὅδ] ΠΔΥ͂ ΓΑΙ ΠΟΓ 841580]. Αμὰ {πο Υ ἔπτο τηδαθ ἃ οονβηδῃί 
Ὀοΐογθ ἴΒο Τοτὰ [Φοθονϑ}]. Απά αν δροάθ ἴῃ {μ6 σψοοά, δπᾶ ομπδίμδῃη τγεπί ἰὸ 
ἢ18 Βουιδθ." 

19 ὙΒθη οἂπιθ υρ {86 Ζίρμἰ(ε8,} ἰο β6} ἴο ΕἸΡΘδΆ, βαγίπρ, Ποῖ ποὶ Ἰ)ανϊἃ μ1Δ0 
ἘΝ] π|86}}7 τι ἃ ἴῃ [ἐγι8. (Π6] ΒίγοηρΒο ] 8 ἴῃ {86 ποοά, ἰῃ [89 8}}} οὗ ἩΔοἢ 1] 8}},}96 πιὰ 

20 8 οὐ [ἢ βου οὗ Φοϑίμιου [{Π6 ἀοβοσὶ]͵} Νον, ἱμογοΐοσθ, Ο Κίηρ, οομλθ ἄονγῃ 80- 
οογαϊηρ ἴο 811 16 ἀοβῖσο οὗ (ΒΥ βοὰ] ἴο οοπηθ ἄονῃ, δηἀ οἱν ραγί 884]} Ὀδ6 ἰο ἀ δ νον 

21 διῖπὶ ἰπίο {86 Κἰηρβ Ββαπᾶ. ἀπά ὅ3δυ! βαϊά, ΒΙοββθὰ θῸ γϑ οὗ ἴ8ο Τιοσὰ [96 ΒΟΥ], 
22 ἴῸγ γ δνθ Θοτωρβββίοῃ οὔ τῶ6. Ἃὅο, 1 ὈΓΔΥ γοὶ, ῬΥΘΡΒΓΘ γοὺῦ [Ὁ9 γοῦ Βοοαι]],}5 δοὰ 

ΚΩΟῪ δῃά 8660 [ἷβ ὑδοθ ΜΒ ΘΓΟ δὶβ Βδυηὺ [1001] 8, απα [οηι. Δ 4} πο Βα βθθη! 
28 Ηἷτα {86 γ6; [ῸΣ ἴϊ 18 1014 τηθ (μαὶ μ6 ἀθδ]ο Ὑ ΣΎ δὰ Ὀ.}}1γ. ὅ6ο ἱμογοίοσο, [ἀπά 866], 

δηά ἰδκο Κπου]οᾶρο οὗἉ 8}1 {86 ἸγἸκἸηρ᾽ ΡΙδοοθ ΏΘΓΟ μ6 ἰἀ 6} ᾿ἰτη561, ἀπά οομμα γ9 
δρϑῖὶη ἴο τὴ τ] ἴΠ6 ΟΣ δ ὩἰΥ, δηὰ 1 ν1}}} ρὸ τὶ γοῦ ; δα ἰΐ 5}8}} οοτωθ ἰο 
1 6 6 ἴῃ ὑδο Ἰδηᾶ, ἐμαῦ 1 Μ111 βοαγοὶ πἷπὰ ουὖὐ ἱπτουρῃουΐ [διλοηρ] 8411 [86 ἰδου- 

24 βδηὰβ οὗ Φυάδμ. Απά {Π6Υ ἄγοϑο δηα σεῦ ὕο Ὁ ρείογο 54]; Ὀαΐ [4η4] Ἀανὶά 
δηἃ Βἷβ 6 ἢ Ψ6ΙῸ ἰη (Π6 ψ]]ἄογηοθϑ οὗ Νίβδου, ᾿ῃ ἴῃ6 Ρ]αῖη ο {8:6 βου οὗἉ Φ 6βμϊπιοι 

2ὅ [{Π6 δεβουῖ]. βδὺ] αἷδο [ἀπά δ] δα κἷβ θῇ ποηὶ ο βϑοὶς λΐηι.."᾽ Απά {6 γ 
1014 [1 νψδβ (ο147] Πανὶ, νυ οσοΐοσο [884] μ6 οδὴθ ἀόνῃ ἰηΐο 8 [0 {86] τοςοῖ [11 

260 δῃᾷ δθοάβ ἴῃ {86 Ἡ}|} ΘΓμθδ8 οὗ δοηῃ. αἈπά βαυ }8 ποῦ οὰ {89 βἰο οὗἨ [86 τηουη- 
ἰαἰη ; δπὰ Πανὶ τηϑάθ Βαβίθ ἴο σοὺ ΒΎΝΑΥ [ὉΓ ἔδασ οὗ δα], ἴογ [8π4]} ὅδ} διά Ἷ8 

27 τηθῃ οοτηρβββοα αν α δηά μἷ8 θα τουπά δρουΐ ἰο ἰδκο ἴβοω, Βυΐ [πὰ] ἰδαγὸ 
ΟΒΙΏΘ 8. ΤΩΘΘΘΘΏΡΘΙ ὈΠπίο ὅ8], βαυϊηρ, Ηδβίθ (Π66 δῃα ΘΟΙΩ6, ἴὸΣ [86 ῬΆΒ]]ϊε[ 659 μα γ9 

28 ἰηνδάορά ἰ!6 ἰαπά. Ὑβογοίοσα [Δπ4] δαϊ σοϊυσηθα ἔγοτι ρυσβαυΐηρ ἴον 1)8- 
νἱά, δὰ ποηΐ ἀραϊηβί [0 τηθϑὶ] {86 ῬἈ]]βίϊποβ, Ὑμογϑίοσο [Β6Υ οἂ]]θὰ ἐμαὺ ρ]δοθ 
8618 Βδι ΔΒ] ΚΟΙ.᾿ ; 

(ΤΩΣ Ὑἱ (ἢ κυ ἔχ 70] Οοα ὈΥ Ασοτκ.-8 0766 8) ἀου ] 1η ΗἩΘΌ. (Ὑ7511}.), δα ἃ 2) βαα} 8 ΡΌσροβδο ἴῃ ἀδαϊγογίης ἐδ 9 
οἰΐγ. πδσηοὶν, ὑπαὶ ἐΠ6 εἰξίζοπδ ΤΩᾺΥῪ ἀοί γον ϑανία 0, ΒΘΟΙῺΒ 8 Βίσιησο οὔθ. Οπ ἴπο οἶον παηὰ ἐδο οὨλδβδίοι οὗ {19 
βγεῦ οἰδιιβθ οὗ νοῦ. 11 (7 611}.) 5 ἃ γἱοοπὸ ρσχοσϑάυγο, {|πτὸ τΠ δ οἵ ὝΗ ἩΠῚΟῊ οὔλΐα [6 σ οἷο οὗ ἰΐβ γοσεο. ΤὨΘ 
ΡῬτγοσοάιμιγο οὗ πὸ γοσβ, βῆυνα ὑῃο αἰ σα! ἐν (μον δὰ τ ἢ ὑπ ἰοχί, θυ 4180 βθοῖῃβ ἴο νου ζοσ 18 ἱπίορχίν. 1119 
ῬΟΓΒΔΡΒ ὈοίθΓ ἰοὸ αἰἰγί θυ [Π6 στοϑροι οη ἴο οχοϊζογηθηΐ, οὐ ᾽ο σοβασγὰ ἐῃ9 γεῦ αυοβιίίοη 83 8 ζοποσδαὶ οὔσ, ἩΠπίοἢ 8 
Δίϊοσ ιν σὰ ΤῸ ὑπ 8816 οὗἁ ΟἸΘΟΓΏΘΒΒ, αἰνίἀεὰ ἰηίο ἔνο.--ΤῈ.] 

10 [7ογ. 13. δορί. ον πυπαγϑα ὈΥ ΟΥΤΟΥ ἔγοση χχὶϊ. ΤΕ 
11 ΤΥ̓́οσ.1δ. ἘπαΙὰ διὰ 7 611 δϑθῃ ϑεσθῃὰ ὑο δὲ} “ ἢ ὁἢ ἐδο ρτουῃα δαὶ ἐμπ18 ἰδ Τοαυΐτοαὰ 1π ΟΥΟΥ ἰο 

σοπηθοῦ τὲ! ἐπ ργοοοάϊηρ οοπίοχί δηὰ ἰὸ ὀχρί δία 80 πτοσὰδβ οὔ Φοῃδίμδῃ ἴῃ γτοσ. 17. Ὑοί ἐὯθ σοππϑοιΐοι ἰ8 δ0 β9- 
ὨΘΓᾺ] 8 0596 ἰΠδἷ δυσἢ 8 σΠΔΏβΜΟ ΒΘΘΙΒ ἈΠΏΘΟΘΑΒΘΓΥ.-- ΤᾺ. 

12 [Υοσ. 18. ϑοῖαθ Μ85. ἤδγοὸ 19 0  “ ἷδβ νγαν,᾿ Ὀυὺ ἴλ6 ὑοχὺ ἰ5 θΘοδὺ δυρρογίθά.--ΤῈ.} ΤΑ 
12 γον, 19. ΤῊ ΗΘΡ. μ88 ποὲ ἐμ6 Ατί., Ὀπὲ ἐπ οομῃθϑοίί οη βθϑτηβ [0 ἴγοΙ το ἰἰ.--- 511 δ ΌΒ6: ἐΠΤΉΪΚ5 ἐδ ταϊηυἱθ 

ἀδβογίρείοη οὗὨ ρίδοθ ἤθσο ἰηἰθγροϊαίθα ἴχοτη χχνὶ. 1, Ὀθοδθθ οὐμογνῖ8ο 848] 8 τηοϊμυίθ ἀἰγθοί ουπ ἐπ ΥΟΓΕ. 
5, ποι[α Ὀ6 ουὔν οὗ ̓ Ανκόδο Ὁυΐ ἐπ δίαδίοτηθαξ οὗ ὑῃ6 Ζίρ 98 ἰ8 ποῖ βο ταϊηιϊὺθ 88 ἴο δ ρογβοάο ἐπ ὨΘΟΘΘϑΙΥ Οἱ 
ΒΘΏΤΟΝ [0 Γ [ἢ6 δικίενθ ὙΠῸ ταΐϊρηΐ Ὀ6 ἰπ ΔῺΥ ὁη9 οὗϑ᾽ Πυπαάγχϑα 8068 "Ώ [Π9 τοοά οη ἰδθ ἢ11}."--ΤᾺ.] 

14 [γ᾿ 19. Βοπηθ 3,853. Βατθ (ΡΓΟΌΔΟΙΥ σΙΟΠΡΊΥ) ἩΔΌΪ ἢ δὴ Β ΝΠ Δῃ.- ΤΑ] 
}ὲ ΓΥ͂Θσ. 21, ᾿ποίϑδα οὗ 3)" 27 “δοῖ γοὺγ σωϊμα)," δοζηϑ ΜΆΒ. δγο 3) 27 “ απάογβίαπα, Ἰ6δγη."-- ΤᾺ. 

16 ΓΥ͂ΟΣ. 22. ΤὨΘηἶ 5 τοδὰβ ΠΆΡΑ, Υ)) ἘΠ ΏογΘ ἷκ αὐἱοῖὶς οΥ Βθοί (οοἱ 18,," ϑορί. ἐν τάχει, ΔῈ ἱῃρϑηίουδ δὰ 

βιηοοίῃ ΒΟ ΙΠΕῚ γοὶ {ῃ9 τυχχοὰ ἬθΌ. ἑοχὲ βαϊίδ ἐῃ9 ΠΌΣΤΥ οὗ ἰδ σοοϊαηζωδηὰ Ὀοίΐοσ.-- ΤῈ.] 
Ἐν δος 26. ΤΏΘ 8υ χ, οταϊίοα ἰῃ ἐπθ ΗοΌ., ἰΒ δΔὐὰροὰ ἰῃ ἴῃ δορὶ.--τάτϊηδλη σοηθσβ “ πος ἀοπ ἰδ 6 

[ι ΩΣ Β. 

18 [γος 26. Βορὶ. "8.1 δῃὰ ἢΐ5 τ θη." ὁ πδίυγαὶ (δὰ ἐμποσγϑίογο δυβρίοϊ ουδὴ) δυρρϊϑτηθηι.--ΤᾺ.] 
Ὁ Γνοσ. 28. ΟὨ ἰὴθ τηϑδηΐπρ οὗ (ηἷ5 πδῖλο δ00 ΕΤΑΠΊΔΠῺ [ἢ Ἐχροδήίοπν ΤᾺ] 
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ἘΧΒΟΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΙΟΑΙ,. 

γεα. 1-14.  αυὶε τηατοῖ ἀραΐπδὲ ἐλὲ Ῥλιϊδέΐτοα 
ἐο τέϑοι6 Κειαλ. 
ες. 1. Ῥαν! 45 σθο}}} ἰο 7υάδῃ Ὁ Οδᾶ, δπὰ 

πο ἀϊϑέγθβα ἜΓΕ ΒΑΕ οὗ Φυάδῇῃ ᾿ῃ ΘΟὨΒΘΑΏΘΩΟΘ οὗ ἃ 
ῬΒΠΙβεηΘ ἢ βίοοά Ῥτοθαῦγ ἰπ Ρ ἴοδ] 
οοηποσίλοη. [Ι͂ἢ 116, ἷβ θυ 1ο8. ἔἶσηϑ οὗ ποοά, 
Ῥανίὰ ἐδ ἕαρίγο νγαϑ ἰὸ ὅὁ ἔδοτα δ βοσνΐοϑ ΒΥ ἃ 
δι ἔεαί οὗὨ διτὴβ δραϊησὶ ἴῃ6 Βοσθα ΠΑΥῪ 
ἘΒΘΓΑΥ͂ ; δα (ἢ18 ταϑ ἴο ὈΘ ΟὗὨ βϑγυΐοθ ἕο Βΐπη ἢ 
δι ΠΩ ΤῸΓ Ηἷτα ἰσθμοῦ οοπαίἀεγϑίίου δ (οαΐβ 
ἽΒόβθα ΟΠ ἴοσ (ἢ6 ἰἤγοπο δηᾶ ἴδ Βεῖρανρ οἵ Ἀΐβ 
ξΌριο. ΤΌΘ ῬΕΣ]Πἰϑμοβ οσθ τγασσίηρ πραϊπβὲ 

8 (ογιδοα οὐἱγ (νος. 7) πὶ 6 Ἰονδπά οὗ 
δυάδθ (Φοβῃ. χν. 44), δοοοσάϊης ἰο (6 Οπο- 
ἸΆΒΙΟΟΩ εοἰρσης τη] 66 ἴσοι ΕἸΟΙ ΙΒ γοροὶβ ἰο- 
τλτὰβ Ἡρῦτοη, τὰ δὴ οΥ1]- αὶ ῬΟΡυ]6- 
ἄοπ, ΨὙῸ δοίθαά πηρταίθί ]}} }7 δηὰ ἐγοδοβθγοῦεὶΥ 
ἰοπασὰά Ὀανίἃ (σνοσβο 12), ἱπουσῃ μ6 Βαὰ βανοὰ 
ματα ἴτοτι ἰτητιϊποηὶ ὅος. [ΓΩΒΡ ϊδηίθ οὗ 
μμ18 εἰν ἰοο (ΝΆ. 111. 17, 18) ἴῃ ἐπ θυ ]ά- 
τὴρ Οὗ (86 γγ8]] οὗ 76 γυβδί θα. Αοοοσάϊηρσ ἰο Κὶ6- 
ρετ δ ΤΔΆΡ (ἴτοπι 186 Οποιι. Κεειλά, (6118, οσ 
Βχελά), 18 ἸΔΥ βοιηοτμδὲ βουϊῃ-ποοὶ οὗ Ταγκυ- 
Ταϊοῖ, δηα ἴα, δοοοσάϊηρ ἰο ΤΌΒΙ6Γ (8 γΥαμά. 151), 
186 ῥγεβοηΐ 114, πιρὰῦ (89 ῬΗ1] πη Βογάοσ.Ἐ--- 
Τῆο ῬΒΠ  βεῖηθ ἱπτοθα νγαβ 180 ἃ ργοάαίοτῳ ὕπδιιν- 
δι0η,, ἵτι ὙΓΒῚΟΒ ὑΠ6Ὺ δα δῇ 6γο ἰοὸ 86 σταῖῃ πὶ οἢ 
ΓΑΒ (ΠΤΟΘΘα δηὰ βιοσοὰ 'π [86 ἰπγεβἰηρ- βοοτγα. 
γα: 2, ΤῊΘ ποτα οὗ ἐπ ῬΑ δε ποσ᾽ ἱπουγαίοη 
ἀοίετταϊποὰ Ῥ αν ἃ ἰο δἰἰβοῖς ἰμοπι, 1ὲ ἰβ ῥσόθδθ]ο, 
88 ὙΓΘ ΒΑΥ͂Θ ΑΙ ΤΕΥ ἰηἰἐπγαϊοὰ, ἰμδὲ ΒΘ τψαϑ Ὀγουρῆὶ 
ἰο υάδῃ γ Οδᾷ ἴον (μἴ8 ρυσροβθ. Βαὲ Βϑσο, ἴῃ 
Ῥανὶ 8 ἜΘΌΜΥ οὗ {80 1,οτὰ, ἐῃθ δρϑηΐ β ποί {86 
ξρορβεῖ Οαά (Ἐπ.), οὗ πβοιι ἱξ 18 πο βαϊά, ἐμαὶ 

τετηδὶ πο τὑἢ Πανὶ ἴον οἢ. χχίϊ, 20, Βαυὶ 
ἴδιο λέρλνρτίσεε Αδιαιλματ!ὶ ὈγῪ Ὁτίτα βοὰ Τῆσπι- 
ταῖτη, ἐμθ ἐχργεβεῖσῃι “ἴο ἱπαυΐτθ οὗ ϑϑβονβ᾽ 
βεϊῃρ πονὲσ ὑβοὰ πθη ἐμο ἀΐνηπθ π|}} τγ88 βουρβὶ 
ΠΕΡῸΒΕ ἃ Ῥτορδοῖ, Ραὶ ππαουθίοα!]γ οὗἩ (6 Βὲρῃ- 
Γ 5 ἸΠαΌΪΓΥ ὈΥ͂ (89 βρογοᾶ ]οἱ (88 ἴῃ χχίϊ, 10, 
3, 16).--ΒΊ {818 ἰπαυΐτΥ Ῥανὶα Ἰθᾶστθ Οοα᾽ 5 

Ν|1; ἰο δἰξδοῖς (9 ῬὨ1])15ἐἴη68 δηὰ σϑβοὰθ Καὶ οἱ ΙΔ ἢ 
ἰδ ΠΟῪ 8. αἰ γίπθ οοτημηαπα πὶ} (6 Ῥεοταΐβο οὗ 
ΥἱοίοσΥ ἴῃ {86 οτάδθγ: “ Εδβοῦο Κ 6:14}."--- ες. 8, 

ἰπιδί ἐμ16 Πδν 4} 8 ταθη Ῥχοίοδέ ἔτοπη [86 ροΐηϊΐ 
οἵ τον οὐ {πεῖν ῥσοδβϑηΐ βἰ πχδίΐοῃ, τ αἰ οἢ ΟἹ ΤΩΘΓΟΙΥ 
Βύτηϑη ΚΤΟΌΠΕ γ)γ88 οοσίδ! ΠΥ τοὶ οὗ ἃ παίυσο ἴο 
Ἰηβρὶγτθ ἐβοπὶ τι οοῦγαρο.---ῦ)0 τὸ δίχα 
Ἀθτθ ἐπὶ π ἄδ, παπμ ον, 88 ροσβοουϊοα αὶ γοβ, 
ΜΠῸ Βενο δραπάομποα 8 Θοταρδγαι γ οὶ Υ βαΐο δροὰθ 
ἴον 86 ῥγεβθηΐ τόσο ἃ 58 ΟΠ6, 8η4 Δ΄Θ ΠΟῪ 
[υγίβοσ ἰὸ σῦβῃ ἰηίο {μ1β ἀδηροῦ ΟΥ̓ Ορθῃ ὙῺΓΣ 
ἀρδὶτβὲ (μ6 ῬὨ]]1βιΐπ68; 176 8΄Θ ΔΙΎΑΥΒ ἵπ ἀδηροῦ 
ἴτοτι 88], δῇ ὰ ΠΟῪ βἢ}8}} γΟΟ τρλσοῖῦ δραϊῃοὶ 9 
ῬὨ]Π15εῖπ6 Τα κα αὖ Κ αἱ Δ} τῆτς 
συάδλῃ,  ουρθὺ γγὸ Ἰοσβοοίῃ ἰο ρὸ ἴο οἰ Ἰλῃ δραϊποὶ 
80 ῬΒΠΙδποθῦ (9 ΠΝ , οομρ. ΗΔΡ. 1Ϊ, δ; 1 
δ [Μσ. ὅτονϑ (ἔπ δε 5. 85. ιεεῖ,, Ατί, ΚΘ]4}}) τοΐου- 
της ἐο ΤΟΌΪΘτ᾽ 5 ἰάθη βοαδίίοῃ οὐὁ ΚΘΠΔὴ στ ἢ Κ 116 βαγα 
κἜἘδῈ5 ἀῃοίμογ [33 ἀθα ἰο ἐἢ9 ᾿8ὲ οὔ ρίδοϑθβ νη οι, μου χὴ 

ἰβοὰ δ5 ἴῃ ἐδο "Ἰονίαημὰ ’ ἃγὸ γοὺ δοίυα!]ν ἰουπὰ ἰῃ 
Θ τηουηΐπίην: ἃ ̓ φπῳνα, ἢ ἴδοι." 1ῃ σοηποοίίοη πιῇ 

ἐδ δἰ χη βορέίοη “ Τογίγ988 ἢ μίνϑη ἴο οι δἢ ὉῪ Οϑαθηΐα 
δηᾶὰ οἶμοτβ, Μνγ. θὁτογθ δο ροϊῃηξβ ἰο {ἢ δχργθαβίοῃ 
“ἸΏ ΔΣΥΘ οὔκ Κίηπ958 ἴῃ 8 ἐξῳ " Χχχὶ. 21 
διηὰ ἰο γοσ. 8 βῃα πὴ ζΘΏΘΙΆΙ ἔθθοῦ οὐ ἐδ ο Ῥβδὶτα.---Τὰ.] 

8.66 ΟὮ Υοσ. 6.-- Τὰ. 
Βίδ. Οὐπι.; “ Ἰταρι γίηρ ἐπδὲ Ἐϑ δὴ 'ψα5 Ὡοὲ ἰῃ 7υ- 
᾿ Υοι (ἐ ΤΟΩΥ͂ ΤΟΔῚ δι ΠΡὲν ἐμαῖς η0 ΡΉ Πἰσἐἑ ἢ 

Βρά οομέγοὶ οὐ ἔπ γορίοη οἵ Κ61142}.-- ΤῈ] ἡδόνο 
19 

βαμ. χίν. 80: χχὶ. 6; ΕἘπτ-., ᾧ 854 6 [-Ξ΄ γϑᾷ, ἰβ 
1 (Πα Ὁ οὐ: “ΒΟΥ ταῦθ τοτΘ ἤθη ὅ΄ -- Ὲ.]). 
--ἶΝν ες. 4. αν μοϊάβ ἰο μῖ8 σοϑοϊυὔδομ αρζαϊηβὶ 
1689 οἰδοίζοηθ ; ἴο οοπῆστη 1ΐ δῃα ἴὸ δῃοοῦσαρθ 
Η18 ταθῃ ἢθ ασαΐπ ἱπιχωΐγοδ οὗ ἐδ 1 ογὰ διὰ τϑοοῖγοθ 
6 Βδιῃθ δ ἀπ δι ΜῈ 116 αδϑυγαποα 
(μαὶ ἰμ0ὸ τὰ μδ8 ρίνοῃ ἷβ βῃθι 68 ἱπίο εἶδ 
Βαπά.--- ΤΒουρ ἰσεαϊοα ΕΥ̓ ἐμ ἰκΐπρ' 88 δὴ οὐ] ΔΎ, 
ἢ γοῖ τηδἱηίδιπθ ἴστὰθ ἰονο ἰοὸ ἷ5. ῬθΟρ]ο, ψ ϊοἢ 
ἱτὰ ρ6 15 μἷτη ἰο Βοὶρ ἰβθιι ἴῃ ἰμοὶγ ποϑὰ, δὰ ἰο 
ΒΒΟῪ {μδὲ, 1 δρὶϊθ οὗ μἷὶβ υπάοβοσνεα βυβδγίηρ, 
ἢθ Ὑ1]1 ποὶ κῃ ὙΠΠΝΙ (μοπὶ ὈΥ τοδί πα ἰὸ Ῥδῦ- 
ἴοτιι ἃ ἀδοα οἵἉ ἀοἰἑγογαποθ τ ϊοῖ 18 ττ0}}- Ρ]θααίηρ 
ἰο ἀοά.--Τῆο “ρὸ ἀονη πα ϊοκῖοα ἱμαὶ Πανὶ γαϑ 
5.11} ἴῃ (ὴ6 τηουπίαίηβ οὗ Φυδῃ πβθποθ ἢθ τουδὲ 
ἀοβοοπὰ ἰπ οσάογ ἴο σοδοὶ Καὶ δἰ 18}..-- -Ὗοσ. δ. [ἢ δο- 
οοσγάβδποθ 11} (ἢ 6 ἀἑ νίηο ἀθδοϊαγαίζοη ἐμ6 δἰἰβοὶς 
οὔ ἐμ ῬΒ1Π1δἰΐη68 τγ88 σαοοοβεῖμ; αν α ἰηῇ]οιοα 
ἃ. ΒΟΥ͂ΘΓΘ ἀεἔδαὶ οἢ ἔποτη, δηὰ ψαϊηθαά ἰαγρθ ὈΟΟΐΥ, 

Βο τοβουθὰ (9 αὐἑ νης οὐ {πεῖς βοοκθ. Τῆυ 
ῬΘΟΡΪΟ οὗ Κι 6: ]δἢ.---Ὗ ἐγ. 6 ἷ5 8 ἀν οὐ εσίρει δϊ8- 
ἰουῖοδ] Ὄχρ  δηδίζου τοὶ δίλνο ἰὸ {6 ει οὗ 
(9 ᾿παυΐνγ οὗ δ9 Ιοτὰ ἴῃ νοτβ. 2, 8, ψ ἰο τγὰϑ 
ποῖ 1019 πιϊδουῦ ἐπ ὨΙρἢ-ὈΓΙΘΒΟΪΥ σΔρῸ οΥ 
δρηυα τὸ ὙΓΒΙΟΝ γ28 διίδοῃοα ἴΠ6 [Πτὲπὶ δηα Ἴδε - 
τη, Τδὸ ταδίη ροϊηὺ 8 (μδί, σῇθη ΑΡίδίμαγ 
βορὰ ἔτγοτι ὅδ] ἰο αν, 6 Ὀσουρῆὶ πὶ εἶπ τ. 9 
ΒΙ Ὦ-ὈΥΙ ΒΥ ἄγεθθ ἔγοσα Νοῦν. Βαυΐ 1ΐ τγὰβ θοΐοσϑθ 
1818 Ὦπλο ἐμὲ Αἰ δίμν σϑτλο ἰο Πανὶ : 6 οβϑῆλθ 
88 Τυρὶ γο (χχὶϊ. 20) θοίοσο θαυ ποηΐ ἰο Καὶ- 
Ιδῃ, ἴον ὑϑίοσθ (μϊ8 αν ὰ ἱπαυϊτοά οἵ ἔὸ 1, οτὰ 
ἸΒσοῦρῃ (86 Βἱρ ἢ -ὈΓ ΘΒ] Ογδο]ο. Ὁ ΟΘΟΣ ἸΔΕΙ͂Ν; 
1.9 τοτηᾶτῖίς : “πο ΑΡϊαίμαγ βορὰ ἰο Ἀανϊὰ ἴο 
ΚΟ ]Δ} 18 δὴ ἱπάδβηῖίο βίβἰοτηθῃηὶ, ᾿π τ ο Καὶ οἰ- 
ΙΔἢ 18 ὈΥ δη οὶ ραίξοη ρμυΐ 85 ἴμο ἢγβὶ ροδὶ]ὶ οὗ μἷδθ 
βισῃί, Το βερὶ. ΟΟΥΤΘΟΙΪΥ ανρίαϊηδ: “Πρ 
Αδιαίμας, 186 βοῃ οὗ Αμίϊαῦ, β64 ἰο Ῥκεν]ά, εἶθ 
ὁρβοὰ πῶβ ἴῃ Ηἰβ Ββαπᾷ, βῃὰ Ἀ6 μβδὰ ροπθ ἄστη 
σι αν ἰο Κ οὐ]δἢ, ἐμ9 ὁρῃοά ἰῃ ἢΐα μαμὰ," 
Ὧτ. Ἐχάσαδῃῃ Β6ΓΘ ψμίγοβ ποῖ (86 χοδαϊηρ οὗ ἐὴ9 
Ρί., θυ [809 ΗἩοΡτον ἰοχὲὶ δε διηωθηδθα ὮὉγ ΤῊθ- 

Ὠΐυ8 δέ 119 δορί, ; (10 ατϑοῖ ἰαχί, ΒούσονοΣ ἀ065 
ἸΤΩΡΙΥ δαὶ ΑΜϊδίμαν μδά οοΐὰὸ ἰο ἘΚ 618 «οὐδῇ 
θαυ, Βανί βοὰ ἰο δἷπη Ὀεΐοσο. ἸΤΒοηϊυ 
διηθη ρα οὶ. ἰαχὶ που]Ἱά ᾿ἱπαϊοαὺθ ἐμ6 ὈδΔοΚ χαῖο- 
ΤΘΏΟΘ οὗἉ [816 πἰαίοεαθηϊ ἰῃ γοσ, ὃ. Ὀυΐ 186 ὑπέπηξ 
ΗΘ65. Ἰοχί πίσσα! ν πλθδὴβ ὑμπαΐ 10 γα8 δἱ Κι οἱ ἴδῃ 
(παὶ ΑὈἱδίμαν ταὶ στο ἰο Π.Αν], δηά βο 1ὑ 18 'π- 
ἀοτπίοοά Ὀγ Επγα]ά, βίβδῃ]ου δηά ἰμ9 διίδίς Οὔπι- 
ἐρϑσςθ ὁ ἴω ΧΧΙΊ, 20-28 1ξ ᾿βΒ ποὺ βαϊα τὐὗδγθ ΟΣ 
τὐδη, (9 Ῥγὶοθί τοδομβοα Ὀανὶά, δηὰ (ἢ βίδίθιλθηὶ 
ΤΩΔΥ͂ Ὀ0 8 ΒΗ οἱ ραίοσΥ οοποἰυδίοη οὗ {86 πᾶσ» 
ἐς οὗ υαὐῳ, τιαρο τδρ, 186 οὐΑ εἰνθαν ΑΣ ἴλοι χχῖϊὶ, 
1:--ὁ5 θοΐηρ ἰμοη ἰαίχθη ἊΡ τὶ ἀΐα οΘοηβοαυθηΐ ῥγο- 
οϑάσγοα, Ἐσπγδὶὰ α]80 περιατιη 186 δοοοῦῃξ 
οὗ (89 ἱπαυϊτυ ἴῃ χχιιὶΐ, 2, 8 8 ἀἸ βΈγθη γ πογάρα 
πόδε ἔπιε τὰ τε ἀτή ψα ἐὐδρυο τὰ τὰ ρλδι 

ἴπ6 Ῥσχορβοὶ ᾿πδί τ ϊοῖ, Βον- 
ΟΥ͂ΟΣ, τ ἘΕΙΝα πὰ τοι ΠΣ 8 ἵμο 086 οὗ 6 ΡῬΆγΑθο 
“Ἰηααΐτο οὗ ἐπο 1,οτὰ," σοῦ χορυ αι! τοίουβ ἴο 
186 Βδογϑά ογδο]ϑ.--- ΟἹ ἰῃ6 ψ}0]6, 1 τὸ σοίδίη (ἢ 9 
ΗΘ65. ἰοχὶ οὗ νοῦ. 6, γὸ τηυδβὺ Βο]ὰ ἰμαὲ Αἱαι μα Σ 
)οἰηφρὰ αν! δος [μ6 στϑϑουθ οὗ Κ α]δῇ ; θαυΐ δ 
ΓΤ ..1} ρα Γ πῃ {86 ἰοχὶν (Ὑ]ο ἢ θθοπῖβ ὑὸ Ὀ6 
ΟΕΌΡῸ 11} Ῥουτηϊ τ ἴο δαορὶ {6 νἱονγ οὗ Τ}9- 
ἶσα, ΚαΟὶ], Ῥ ΙΠρροσα, δὰ ᾿ὐγάσηδηη, τ βίο ἰδ 
ἴῃ ΟἿΟΣ ΤΏΟΓΕ Βα ἰβίδοίοσυ. ΤΉ] Ἰδίνθσ 15 
880 (0 ΥἱοῪῪ οὗ Ὑογαβιποτίη, τ ἢ116 Βρ. Ῥαϊγιοῖκ 

4 [Εοδὰ: “ ἽἷΏΉθη ΑὈἰαίδατν, δέδ. ΓΟ το ΤΟΥ ΟΥΤΗΝ ὁΡυσα 
ΔΒ ἴῃ ἢ15 Ὠδηά, διὰ ἢ9 οδῖθ ἋοΥῺ ἴο 6 140." --κ.) 
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δορίϑ {86 ΟἰπαῚ (τοίοσσίπρ ὑο [6 ομρ] οΥπιοηίΐ οὗ 
Ἰυεῖτα δὰ ΤῊ Θμτηΐπ ὈΥ ϑὅ384}1 χχυν δ. 6, ο τπΙοἢ 
8600 ΕΥΘΙΩΔηη), Ὀυΐ ποὶῖποῦ οὗ 686 Ὑυϊίοσθ τηθῃ- 
ἤοπϑ [86 ἀ  ΠΠου 68 οὗ [π6 αυοϑίίοη.---ΤῈ.}.-͵Ἴνν ἐν. 
7. Οὐ Βοαγίηρ οὗ θδν α᾿ Β τηδυος' τὸ Κὶ οἰ ]δῇ, 880] 
ἐπηδρίηοα ἐμαὶ (ρα δ48 ρσίγοῃ εἶτα ᾿μΐο ΒΪ8. ἤδη α, 
Ης μη {πῶ Β6 Ὑ1]1 δοὺ 88 δὴ ἰπβίτυσηθηΐ οὗ 
ὑπὸ 1,ογὰ ἀραϊηθί Πᾶνα, Ηἱβ σϑαβοῦ ἱμογοίοσ ἱβ 
ἰηάορα οχίοσηδὶ δηα βυροσῆοὶδὶ οπουρῆ : “(Ὁ Ἀ6 
ρ ἰθοσα βῃυϊ 'π ἴῃ ἃ ΟἰΤΥ̓͂ 1 μαίοβ δηα Ὀαχα." 
(32 ἴῃ ῥγορηδηὶ β6}86 --ς “ ἸοοἱΪς δὲ, ἔσπογε, )δαΐ, 
χχχὶϊ, 27, ἀδερίδε, τε)εοί, 76Γ. χὶχ. 4); ἰῃῖο ΣΩΥ͂ 
ΡΨ [ἢ Β8η4], (ἠδὲ ἰ8, Β6 μδίβ ρίνϑη Ἀΐπῆ, 
ὈΥ δρδπαοηϊηρς δηά τοὐοοϊηρ μῖπ. Βγυ Ὀ] πᾶ ϊη 
δηα βο]  ἀοοορίΐου ὅ3δαϊ [48 (41|]|6η ἰπίο [86 ἀγοδά- 
{11 1]]υδίου ἐῃαὺ 0 18 Παν!ά, ᾿μβίθαα οὗ Ηϊτηβοὶ 
ἐπδὲ ἷ8 τοὐοοίοα Ὀγ Οοἀ.--Τὴο αἰ Πα] ἐγ οὗ (89 
Ῥτορῃδηὺ ὀχργοβδίου [ἀοα ᾿μ88 σε)οοϊοά Ἀΐτα ἰῃίο 
ΤΑΥ͂ ἢΔΠη45] πο ἀουθὺ οοοβεϊοποα (ἢ9 οἴδηρθ ἴῃ (Π6 
ϑρῦ. ἰο "8014," --ΕἿος ὨΘ ἐδ δπιε ἴῃ ἰπ οηΐογ- 
ἴηρ." Τὸ {οί (μαὲ θανια 888 δηίοσοὰ οὐ θθϑη 
ἄγαν ἰηΐο (Ὠϊ5 ΟΥ̓ ψῚ} ραΐοθ δη4 θδγρ, ὅδυ] 
{π᾿ πα οαυϊνα]οηΐ ἰο ἈΪβ Ὀοιηρ βπαΐ ἰη.---Ὑ 6 Γ. 8. 
Δηᾶἃ 8801 οαὐυδοῦ ἴ1ῃὴ6 ὙΠ Ο0]6 ὑϑορὶθ ἴο 
ἮΘασ, διπιπιοτιε ἰμθπὶ ἴο ΤᾺΣ ((ΟΠΊΡ. ΧΥ͂. 4). 
ὅσῃ βυμπηηοηβ ἴ0 ὙᾺΣ ἯΒ ἃ σογδὶ γτὶρῃϊ. ΤΠθ 
ΤΟΆΒΟῚ δϑαϊρῃθα ἴο ἐδπ6 16 ἴογ {86 μυϊηπη ἢ 8 
ΜᾺ8 ἰο ἀτῖγο ουὖἱ {Π6 ῬΗΣδἰΐηοα, 8.40} 8 σαὶ 
Ῥύτγροβο, ὙΠ] ἢ Β6 οοὐἹὰ ἐδ Τότ ΘαβὲΥ ΘΟ Ο6 8] 
ὉΠῸΘΓ {Π18 ρτοίοχὶ οὗ ψὰῦ οἡ ἴῃ) ῬΉ1] βού Π68, γγ88 : 
ἴο Ὀθαίθκο αν δηᾶ δία τῇϑσι, τΐὸ στο ΓΘ 
ΔΙΤΕΔΑΥ ἴπ ΚΟΙΪ ΔΒ, ὑπ οἷν πὶτ ραίεβ δῃὰ Ῥασβ. 
--ἶνεας. 9. Ἰ)αν! 4, πούγονοσ, μδά 1ηϊοστηδίίοη οὗ 
[886 ΟΥ] ρἰδῃβ, τοὶ αι ττὰβ ὑογσίπο δραϊηβὲ 
Ηἷπα; 9 ΗθΡ. (71) 18 1ἰύθσα!]γ “ἰὸ ποσί πῃ 
τηοίδἶβ,7 δηᾶ βμὸ “ υὙἱρογοῦβ!υ ἰο νοσξκ οΥ]],᾽ 85 ἰῇ 
Ῥτχονυ. 111. 29; χὶν. 22 οορ. Ηοβ. σ. 13. “" 
“ Βρογοί γ᾽ οἵ Επρ. Α. Υ. ἰδ ἴο Ὀ6 οἱ ἰρα.---Ἑ.]. 
ΤῊ]5 ρχίνοα ᾿ανὶα οοσδϑίΐοη δρσαΐῃ ἰο οοβαὶὶ ἐμ6 
ἀἰϊνίμηο οτβοϊθο. Βείηρ δῖος ἴ86 ΘρδΒοᾶ, βαϊὰ 
δ ἴο Αὐδίμαρ (οομρ. χὶν. 18; χχχ. 7). ΤῊΘ 
ΙΗ -ὈΥΙΘΘΕΥ ἄγοββ μδα ἰο θ6 ὁγοισῪέ, θεσαῦβο 1ξ 
ὙᾺΒ Τὰ Βδοῖοά ἀγοβϑ ἴον οἴδοϊαὶ ἀυ(168.---Ἶ ον. 10. 
ΤῊΪΒ ᾿δαυΐγγ οὗ (86 1,ογὰ ΌΥ͂ (86 Θριοὐ τἂῶἂἃἑβ οοῦ- 
Ὡσοίοα αἰ οὐ δροίκοη ργάψεῦ, ἩΞΠΘΓΘΌΥ͂ 16 1παϊ- 
οβιοὰ [86 Ἰπποττηοϑὶ ΚΟΓΏΟΪ δηα τχοδῦ Θββθη [18] βἷρ- 
πἰβοβδηοο οἵ {118 αὐοβιϊοηϊης οἵ [9 αἰ νη ΟΥ̓ΔΟΪ6. 
Τὴ (86 ᾿ηνοσξβίίοη οὗ ἀοὐ ὑμογθ ᾽β Βοσθ ἰο "6 ποία 
1) ἰμὸ ἀοβϊρπαίΐοη οὗ ἰῃ6 οονοηδηί- σά 88 (6 

φῇ Ἰεγαεί, αὐιὰ 2) Τϑαν 8 ἀνόναὶ ἐπί Π6 ἷβ 
[16 δεγυαηξ οὐ (μὲ Οοά, ἔπ τῆΟΘΘ βοσνίοθ ἢθ ΠΟῪ 
Ηἰτηβο ἰο 6. ΤῊ Τοαβοῦ [(ὉΣ [Πἷβ ααρθίοη 8 ἰδ 
ἴνο ἴῃ (6 πογάβ: ἵ, ΤὮΥ δοινδηῖ, Βανθ 
θατᾶ δαὶ εἶδ} βοοῖζα ἴο οοτλθ, εἰε.--- οΥ. 

11. Τῆο τὸ ᾳπμοβάοῃμβ. ΤῈ βγδὶ ἰδ: ἍΜ. τ86 
οἰτποιια οἱ ἘΚοΣἢΒ ἄσ!εένον τὸ ἰηῖο δία 

Βαπ ἃ 7---“ ΟἸζίχοπ᾽" ( ὮΡ3) ὀοταρ. ζοβῖι, χαίν. 
11, “εἰὔζοηβ᾽ οἵ 7ογίοδο, 2 ὅδι, χχὶ. 12, συάᾳ. 
ἦχ. 6. Τμδῖ ἐλ φυσβίϊοῃ βίη β ἢτδί 18 οοσίδ 
ΒΌΓΡΙ ΘΙ ἢ, δίηοθ Ἰορίοα! Υ ἰδ Ῥοδὶ το Ὀα]οηρΒ 
ἴο {Π|0 δεοοπ αποσύοη: ὍΥΜῚ Εἰα 1 οοσαθ ἄονσῃ Ὁ 
Ἧγ6 εδῃηοὶ σοραγὰ (818 85 8 τῇογθ ἱποοῃοϊ πη ἴῃ 
ἴ86 Ὠασσαῖνθ 79 ΙΩΔῪ πδὸ ἴῃ 1 [6 Ἔχργοβαίοῃ 

. κ20 δωνκᾶο--- ΘΟ ΩΡ. “ομἢ ἀϊοσνᾶο, “ βωγϊῃβ." ΤῊΘ 
Ιλ σἱτῃ Ὁ [5 οὔἴοη πδβοὰ ἴο ἰπἰτοάποθ α βΒῃθοταἑῃδὺο οἷτο- 

οἵ αν Ἱἀ᾽ 8 Ἔχοϊίρα βἰδίθ οὗ τοῖα, ὙΒθηϊυδ᾽ ῥτο- 
Ροθοά γοδαΐϊηρς ἰῃ οσγάϑγ ἴο Βθοῦγα ἰορὶςα] δυσδηρο- 
πηρηΐ ἴῃ ἐμ6 τὸ αυοδίϊοηβ, ΘΔ πον : “'5'40] οοτηθθ 
.... ἴο ἀοδίχοΥ {Π6 οἰ Υ, ἴῃ ογάοσ ἱμδὲ ἐδ οἰϊἤζοηβ 
οὗ Κοὶ]δὴ τοδΥ ἀοἰἑγοῦ τὴθ ἱπίο ἢ πδηὰ" (6 
οὔθ {6 καεχ Ώ 273 ἷῃ σγοσ. 10 δηά (ου 

δ᾽ ΘῈ ΤΟΘΩΒ 205) ͵54}1} [16 τροσο παζαγάου δυὰ 
ὈπίΘΏ8016, 88 ὯῸ ψουβῖου ρἶνοβ ΒΥ Πἰπέ ἴῸΣ δβυοὶ 
8. Το ϊηρ.---ΤῊς αἰνίηθ δηβύσοσ, ὙΔΙΟΝ 18 αϑττηδ- 
{ἶνθ, ΓΟΙΌΓΘ ΟὨΪΥῪ ἴο πα βοοοπὰ αυοβίίοη. ΤΈοο- 
ἴογο {86 ἔγϑί αυοδίζοῃ ἰδ σορθδίθα ἴῃ γοσ. 12, διά 
6 ἴθ διηβπογοὰ ἰῃ (86 δῆϊιτιδιϊνο. ΤΉογο ἰ8 
1Π08 8 δοτί οὗ οἰ δαπὶ ΟΥ σχοαδίηρ ἰῃ (μ6 ογάογ οἵ 
[π6 αὐοβίϊοηβ 8η4 δῆβνγοσα. Ὑοσ. 18. Τὴ6 οογίδι μιν 
{πδὲ δι] γ}} οοσθ τι δ ΔΥΙΩΥ, δα ἰἰδι (ἢ 6 
τάθῃ οὗ Κοί]δῃ 1} ἐσοδοβογουβὶν ἀοἴτνοσ Ηἰπιὶ υρ,; 
ἀοἰοτγταΐηοβ θδνὶὰ ἰο ἀοραγὶ τὶς ἰδ Ὀαπὰ (δρουΐ 
βἷὶχ Βυπάγοα τι6) Ὀθίοσθ 538} οδῇ οδστν ουἱ Εἰς 
Ρίδη. ΠΟΥ ψψϑηῖ δῦουϊ τὉυνϑὶῖθϑσ ΠΘΥ 
θη, “τ ΕΙΒοΣ (Πεἷν ΜΑΥ 16 (Ποπι᾽ (Μαυτοι), 
ἃ8 Οὔδηοθ οἰγουχηβίδηοοβ χοαιΐσγο, πιϊμουὶ χοά 
ὈΪδῃ οὗ δἷιω. Α τοῦθ οὗ ψδγίαγε ΟΥ̓ σηοβῃβ οἵ 
Βοουΐβ 8η4 Βρῖθβ ὨΟῪ δζοβα οί (ἢ 6 πο τηοῆ, 
ΤΉΘΥ μᾶνὸ Ῥγθοῖδο ἰηίοστηδίϊΐοη οὐ ϑβδοῖβ οἴδογ 8 
τον της Θηἰοσρσἕθοβ. δ χὴν τον φάγῃ {αὶ 
ΥῚ ΘΒΟΔΡΘΑ ἔτοτῃ Κ ἜἹΙΔἢ, δπα δοοοσζαϊΐησιγ 

ΔΟΔΠΘ]ΟῚΒ ΗΒ Ἰηϊοπᾶθα σλδγοὶ {818 6Γ.Ψ 

ραυϊα 8 πεχὲ ρίαοε 
π688, ἰμαὐ 18, οὗ Φὺ δηα 18 Βλο] οστιηρ λεῖοίμε; 
δθυΐ “δὲ πιουπίαϊπ, ἕν ἰδ «οὐἰάετηεδε οὐ Ζρλ" ᾿ὰ 
ΒΡΟΟΙΔΙΠΥ τπθη οπ θα 88 ἃ ΣΔΟΣΤΘ Ρεγιηδηθηὶ ἀτι6}}- 
ἴηρ-ῬΙαοθ. Ζίρὰ (αἰ βέτγομι ἔτοσα (μ}6 ρίδοα παπιοὰ 
ῃ Φοβι. χυ. 24, νοὶ ἊΝ βου ποϑὶ οἵ Ατγαϑα), 

Βδρ6 [89 δ νὰμττὴν Κυροῖοι (οὐ. 111]., 184, 188 
ἔχη. οἀ,, 11]. 2007) “οβι. χν. δ, δύ΄ ἔλγίμος 
Ποτί οα ἰμ6 ΒΙσΒ]δηά, δρθουΐ αἱρῇ π}1165 βου μοβαὶ 
οἵ Ηοῦτοι ; θ66 47 [Ατὰ. οὐ, 1., 492] 
σο ἰουηα (Πογ6 8 111, 161} ΖΙ δῃὰ πρᾶγ ὉΥ οου- 
ΒΙά6σϑ0]6 συΐηϑ οὗ οΪὰ Τοσ ἐβοδοηυβ. [Μέγ. ἄτονο, 
ὙΠῸ [ὈσΔΟΥΙΥ οδ]οοίοα ἰο ΒΟ ΏΒΟΙ 8 ΘΟὨΪ]ΟΟἰαΓΟ, 
ΠΟῪ δοοδρίβ 11, θυϊ ρμαυίβ Ζ1 (ΞΞ- ΖΙΡἢ) (ἢ γοθ πλ}}68 
βου οὗ Ἡοὕτοη. ἔδο 8 Ατί. 1 βλΣ}} Βιῤ.- 
Τύοῖ., δὰ Ὧν. Ἡδοϊκοιῦβ ποίθ ἰῃ Ἀπ. ο.--ΤῈ.] 
Τηάίν! 8] ραγίβ οἵ [6 στϑδαὶ 1] ΘΟ τ ο88 οὗ ϑυ 58, 
ΜΒ 1Οἢ οχίοθηαοά ἔγοια (ἢ βου οὗ Φυάδῃ ἴο [89 
Απιοσίίθ τπουηίδϊη ἷπ (86 βουϊῃ δοίποοη {δ6 
τλουπῃίδἑ:β οἵ  υὐδἢ δηά ἴμ6 ΠὨοδὰ ὅθβδ, τοσα ἡδιηδὰ 
ἔτοσα (Π6 ψδγίουβ οἱτ68 οὐ (τ Ὀογάθρ οἵ [{6 
τηουμίδίηβ δηδ ἰδ ἩΠ|ΔΟΓΏΘΒΒΘ; 80, Ὀοβ 68. (16 
ὙΠΠΔΟΓΏΘΕΘ οἵ Ζίραι, (6 τι] άογηοβα οὗ Μίδου, πὶ} 
πον Ὀανἰὰ δὔοσνδγαὰβ ποηΐ ἔσουι ΖΙΡὴ (νοσ. 25). 
Τῇδ πιοιιπίαΐπ ἴπι ἰδέ οὐϊάεγτιεδδ οὐ Ζὲρὴ 18 Ῥσο ΔΌ]Υ 
(89 τοουτὲὶ Ἠαολίαλ οὗ γος. 10. ΤῊ ΩἝΏΘΓΔΙ ΓΟ- 
ΤΑΑΥΪς ἷἰθ ΒΟ Ῥγοϊθρ ὑσδ!ΠΥ τηδάθ ἰπαΐ 41} 880} 8 
δἰίθιυ δία αραϊπεὶ αν τόσο νγαΐη. 86] δουρβδὶ 
δἰ ΘΥΘΙΥ ἄδΥ, μοὶ : ἰβτουρσδουὶ ἷ5 116 (ΓΚ 6]]), 
Βαυὶ --- οοη ΐπαδ!]γ: Ῥαϊ αοα ρμανθ δίπι ποῖ 
πο Βἰο (Β4}᾽8) δηᾶκ.--- αν ττδὲ υπάογ μθ 
Βρϑοΐδὶ ὑσγοϊβοζου οἵ ασοά, ΤΆρϑε πόγάβ ἔοστα [86 
οοηίταβὶ ἰο β80}} 5 πογὰ, νοσ. 7: “ αοα [88 σεῤϑοίοὰ 
[ἀεἸνοτοὰ] μΐτα ᾿πίο τὶν μαπᾶ. Αὔογ [86 ρεπε- 
ΓᾺ] χσοιηασξ οἱ ἰμθ 19}8}1υτο οὗ ϑδαυῦε οοπεπυοὶ 
αἰξοταρίβ (Ό]ονβ (νοσ. 16) [89 παρηϊΐοη οἵ Βροοίδὶ 
(8868, 8η4 ἰμ6 ἀεθοτὶ ρίΐοη οὗἨἉ ΤΖλαυία᾽ 8 ρετθεσυίιοη, 
ΤΉυΒ οοπηροιοα τι [π6 ῥγϑοθάϊηρ [818 σατο (1) 

ὕγοτω αἰἰϊδοϊιχαδαὲ ἰὸ 86αὶ, 
Ξε ωβων, ἐὐρ πο ἡσὸνς ὰ Ὡ 



ΟἼΑΡ, ΧΧΣΤΠ, 1-18. 291 

ἃ “'ὯΒΕΙθθθ τοροϊοη᾽" (Το η.); ἴοσ, δον 
126 ϑοἰδίεγαεπὶ (δαὺ 86 ρατειοα Πανὶ, ἰΐ 18 6 γθ 
ταὶ ἀδοοϊασοα ἐμὲ Πδνιαὰ τοϑοοίοοα ἐπ ογηιαίίοη, οὗ 
115 ραγχευϊὶ, δὰ ἰμοη νἀ Β τοίγοαξ ἰῃ (86 51}- 
ἀογῶθαθ 18 ΤΏΟΙΘ ΘΣΔΟΙΥ ἀοβοσι ροὰ ὈΥ ἰδ νογὰ 
“τὩτοὐοα," οΥ ἰΒῖςκ ποοὰ (ΠΠ  ἼΠ3, ἔγοτα σ᾽ ἽΠ, στιὰ 
ΤΊ ρασαρ.). Ηστο, ἴοο, ἐμ ἴογεδ ἰ8 Πανὶ 48 ομϊοῦ 
ΤΏΘΔΩΒ Οὗ σΟῃποθατηθηῖ, ῬοΥμδρθ ἰῃ6 πογὰ 18 αἷβο 
δ ῬΓΟΡΟΣ ἢδτὴ0 [ΗογοβὮ], βὸ ςδ᾽]οὰ ἴτοτῃη ὑῃ9 
ἔοσοδεβ, οὗ ψβῖοῆ ἰἰοσο ἰθ ΠΟῪ ὯΟῸ ἰγϑοθ ἰῃ ἱπαὶ 
Ττερίου.--- γα. 16-18. Ηργο 18 τοϊδίθα ΠΟῪ “ο0η8- 
18: οογηίοτίοα δηὰ Ποηοά αν, σῆθη (ἢ9 
Ἰαϊῖοσ, μβανῖης Βοαγὰ οἵ 85.8:}᾽8 δἰϊδπιρίβ βραϊηβί 
Βῖπι, Υ͂ ποοάοα οομβοϊαϊίΐοη. ΤΏΘΓΘ 18 ΠΟ 
στουμα ἴον στορδγαΐϊηρ (ἷ8 (Τ ΠΟἢ.) 88 ΠΏ ΤΟΥ {86 
ΘἜϑϑθ 181 οοηίοηϊ οὗὨ [16 ὑγβα!υοη 8] πατγδαίίοη οὗ 
«δι 8} δοοσοῖ ἱπίοσνίονν τὶ Πδν]α ἰη οἷ. χα. 
{18 δῃοῖ μοῦ ἰηίο συ ον οὗ δοηδίμδη τὶς ἢ ἷ8 ἔγιθηά, 
ὙΠ ΟΘΟ αἰδβίσοθθ δηα ἀδῆρονῦ 1οαὰ Ὠἷτα ἴο μαβίθη ἰὼ 
Βα ἴτπ ΟΓΥΟΣ ὈΥ ΘΟ, ΒΟΙἸὩρ δηα ΘΠοΟυΣΑρΡΊ Ωρ γογάβ 
ἴο σῖνο ἷπι [πὸ τοδὶ Ὀγοοίουβ ρῥγοοῦ οἵ ἷβ ἴδ (ἢ- 
70] γί θη ἀβῃρΡ." ΤῊ 1δοῖ 18 ὀαρθοῖδ!}ν δ ρ δα ζοὰ 
ἐμδί Φοηδίμδη τοηὺ ἴο αν ἐπώ ἐλὲ τοοοά ; ἰμογθ 
ΠΟΥ σου]ά Ὀὸ βαΐοοϊ ἔγοιη ϑαυ]. Ἐΐθ δἴσϑθη μι;- 
ϑυϑά Βέα Βαηᾶ ἐπ αοᾶ; {μαὶ 15, Ποὸ τουϊνοα 
Ἠ15 ΒΌΠΙΚοα οΘουγαρο (οοσαρ. ΝΟ. χὶϊ. 18), ΕῪ ροϊηΐ- 
ἴων ἰο ἐπ αἰνίπο Ῥγογα 868, ἰμ6 αἰ νίηθ ργοίθοϊίου, 
8η4 {π6 ρτεαὶ ἰμἰηρβ ἐμαὶ αοα με ἴῃ βίοσθ ὉΓ 
ἴα. Νοὺ πῇ 0}}γ οοττοοῖ δὰ Ὄχῃδυδίΐνο 18 ΟἹ] οσὶ- 
συπ᾽ τουιδῦῖ : “Π6 ἀγοῪ οοπβοϊαἰίΐοη ἔγουα ἢἷ8 ἱπηο- 
Θοῃςο8 δῃὰ (οαβ ῥγοχηΐβοβ." -- ́ ͵ οσ. 17, Τῇ υονὰβ 
οὗ Φομαδίμαδη, ἊἽχρ]αϊπίηρ ταῦ 8 }1:8ὲ Ὀοίοτο 
5414, Ἐθασς ποῖ, ἰβ {μ6 ἰκογ-ποίο οὗ Ζοῃδίμδη᾽β 
δήἤάτοθθ. ΑΒ ρτουῃὰ οὗ πῃΐοῖι μα ροϊηί 1) ἴο 
αἰοὐ 8 αἰπεϊσλξῳ ἀεὶ: Ε8. 1 6 δὴ ἃ Ὑ71}}} ποῖ πη ἃ 
899. --- 18 ΠΥ ]Υ σοην]ηορά [π8ὺ μα (ΠΤ αν]4) 18 
σον (1οα᾽ 8 ῥγοϊθοίίΐοῃ, δῃά ἐμαὶ ὑμογοίογο δι] 
οΔἢ ρβῖη ὯΟ0 βήγδῃ ΟΥ̓́ΣΡ Ὠΐπη,---ηᾶ 2) ἴο {16 
ἢχοά αὲνίπε ἄδογοο: ἙὮου τ] ὍὈ6 Κἰπ αὶ ονος 
ζατα 61; Ψοηῃδίμδη ναᾶϑ οογίδϊα ὑμγοι χὰ αἀϊνίπθ 
ΠΠπμλ πδίίου μαι Τλανί ἃ νὰβ οδ]] θὰ Ὀγ 16 1,ογὰ 
ἴο ΡῈ κῃ οὗ [5γ8ο], αῃα οου]ὰ ἰμογθίοσθ σοηθ0]6 
δηα οησοοῦζαρο ἴηι; ἴον βδαϊ οου]ὰ ποῖ το α γοϊά 
(ἀοα 5 σοῦῃβοὶ δηὰ Μ1}} (οομπρ. χχ. 18 βᾳ.). 1 
80:81} ὍὈ6 ῃῃσχὶ ἴο 869,---πΠοτοῖΐη Φοπαίμδη 
ΒΏΟΥΘ 1) 818 δυϑοϊαἰθ ΜΠ] ρτιθαβ ἰο τϑϑὶση 81] 
οἶδμα ἴο [πο ἰἤτοηθ, δηά τ Ὧ18 Βορο {πὶ ῥαν!ὰ 
ΜΠ] οοηίογ οὔ Βὶπὶ 88 ἃ βυ ]θοῖ (Π6 ΡΙασθ ποαγοϑὺ 
1ῃ αϑϑοσίδίΐοῃ ἰὸ ἰπηβοῖῖ, Δηᾶ δο 816οὸ ὅδ} 
Ἰσ ΟΥ̓ Β, τὴ} (δι 6 Γ 18 βαγο ἐμαὶ βου ψ11 6 Κίηρ. 
54] τουδὶ ἰπογοίοσο ἤν δΙγοδαῦ ᾿Ἰθαγηθα {{18 
ττοῦυρσῇ ἰδ νοΐοθ οὗ ἀαοἀ δπὰ οἵ {86 Ροορ]ο.--- 
ὟΣ. 18. Α ὕπονΥ οογϑηδηὶ 18 τηδάθ ὈΥ ἴ86 ὑν Πηθῃ, 
ΘΟταΡ. (ἢ. χχ. 16 βᾳ., 42. Ηδθτγο, 88 ἰβϑογο, (Π6 
Ῥασίιης 18 ὑγίοῆν δηα υἱν αϊἶγ ἀςβοσιοᾶ ; Θανὶᾶ 
τοισδὶ Θἃ ἴῃ τῃ9 τ] οἸτοῖ--Φοηαῦμαι υϑοῖ 
Ἀ16 ὙΑΥ͂ Βοτηθ, [ΤΠ ὑπὸ ἔγίϑιμ 8 τηθοῖ ΠΟ ΠΟΘ 
ἴῃ 16, Ηὸονσ ἰἰ πουϊά μᾶγο θόθὴ 1 Φομδίμδη πδὰ 
᾿νθα γΘ οδπηοί {61}; Ὀυΐ 411] Ῥοββὶ]6 ΘΟ 116 Ά- 
οΏ5 ΟΓΟ δυοϊἀοα ὈΥ 18 ἀθδίῃ. Η!8 116 ἐπ ρΓ6- 
δοηὶβ 8} πρατήεπεῖ Ρἰοίατο οὗ Ρυζο, βΒεἀοηγίηρ 
ἐγϊομβῃῖρ. Ταΐ8 ρδυίηρ 18 ὁη6 οἵ (ἢ ΠΊΔῊΥ ἀΓγδ- 
γακῖῖς εἰ δίϊοηβ ἰΠαὺ οσοὰγν ἰη (ἢἷ8 Βοοῖς.---ΤῈ.] 
ει. 19-244. Το ΖΡ θα θοΐγαν ἰο ὅδ] [)8- 

ν δ δῦοάδ διιοὴρ ἴδηι; 8.640] ἰοσπλβ τὶ [6 
ὈαίΣΑΥΘΥΒ 18 ΟΥΑΙ ΒΟΒ6Π16 ἀραϊηδὶ αν], Ὑ ον. 
19 16 οοῃποοίοα Ὑἱ} γοσ. 18, ποῖ πιῖ τοσ. 14 

φΦΓ[[0ἰ8 58 ἰδὰ [η ΔΒιίδ.-Οὐπι, ᾿μδῖ Φομαίμαη ἢδά ἰῃ- 
ζογττίοα Παγνία οὗ Π18 {80} 978 ἀο5᾽ ΚῺ8 (τόσ. 16), Ὀπὺ {Π15 18 
πον ογο ἰηἰπλαιθα,--Τκ.) 

(ὙΒοιΐπθ), “ Ζέρλι(ες," 
(86 Ατί.--ΤῈ.] ϑβοιλο ΖΡ Ἶνο5 τοῦ ἂρ ἴο 84] 
ἰο αἰἰδεαλ ἴο Ὀδίγαυ ἰο ἰτα ᾿δν α δροάθ. 76 
πιουπίαῖπ, Ηαολίίαλ, αἰνὰ 16 ψοοὰ δῃὰ 118 ἡχακν, 
ΙΑΥ “ου {16 γἰρὰὶ οὔ ἐμ ἀεϑογί,᾽" ἰδὲ 15, βου ο 
(16 ψαβίθ γσορίοη ψὩἱο ἢ δἰχγοίοῃϑα οὐ οἡ [80 ψοϑὲ 
οὔ (80 Ποδα ὅ'ὅϑα σι ΐη ἐμ βίθρρο οὗ δυάδι. ΤῊ 
Ασις]ο πα]! οεῦοθ (Μι6 ἀθθοτί ἰο Ὀ6 ὑμαὲ νν6}}-ζοττα 
ἀοϑβοσγί ἴῃ (ἢ 85 τορίου, (6 ἀφαϊρταίλοι Ὀεΐηρ δἰτηοδὶ 
ὃ. ῬΓΤΟΡΘΟΙ ὨΔΙῺ6Θ | ΓΘ 88 ὩΟΠλ. ὈΓ. “ Ψοβῃϊπλοη ἢ; 
ἱῃ Εὴρ. Α.Υ.--ΓῈ.] 8.0 ἴῃ Νυμπι. χχί. 20; χχιὶὶ, 
28, ἃ ἀοβογί 8 οδ  ]οα “ἰἦέ ἀεδεγὶ" [Επρᾳ. Α.ὔ Υ. 
Φαϑμἰ πιο]. ΤῊΪΒ ἰ8 [6 ἀοθογί ποι ϑββίογῃ δοσ- 
ἄος οἵ (6 οδα 8,64.---ςῃν ἐγ. 20. ΤΊ ᾿νοῖὶν ἰοῃθ 
οὗ (86 δάἀάγοβε οἵ ἰμὸ Ζιρῃ ϊοθ βῆονα {180 {Π6γῪ 
ὝΟΓΘ ΒοΟΙΘΥΤ δῇ ρϑβοϊοηδίο δα βογοηίβ οὗ ὅλα], δὰ 
δοαυδἰηἰοα τὶ ἶθ τοϑὲὶ βοογοῖ ἀθαῖγθθ. 7ιυο 
τη ϊΏρη (ΠΟΥ ΒΔΥῪ ἴο Εἶτα : 1) Οὐπιο ἄονῃ ἴο ὑ8, [ὉΓ 
811} (λγ ἀοαῖτο ἴο ρεὶ Πᾶν! ὰ ἴῃ (ΠΥ ΡΟΥ͂ΣΘΓ ΠΥ ΠΟΥ͂ 
Ὀ9 τἰδιοά. 2) 11 16. οἂὺγ δῆπὶν ἴο ἀθ νοῦ ϊπὶ ὉΡ 
ἴο (δες, [8 ἰδ.-Οὐπι. ἴοβα γ6}} χοπάογα: “ἀΐ ἰβ Μὰ 
ΟΡ Ῥογγοσ,᾽ εἰε.--- ΤἘ.}.- - |νΎον. 21. ΤΏ ἰοοϊη 
Ἔχργοββοα 1 ὅ33841.}} Β8ΏΒΥΟΣ δρτοοθν ἢ (Π6 ΖΙ ΡΒ 
τοῦ δ ἴο ἢἷ8 ϑοὴ ἀθϑῖγθ ίο οοπηϑθ ἀόοντῃ ἰο (ο. 
Τὸ ἰηνοῖκοθ αοα᾽  Ὀ]οαρίηρ οἡ {πο ηλ ἴὸγ ὑποὶσ Οὔ 
δΔηἃ ργοπλῖβθ. Ηδθ χοιηδίῃβ ἱγιιθ (ὁ ἢἷᾳ 1Ἰυπίοῃ 
ἐμαὶ ββανιὰ 5. διΔοταρίϊηρς ἷφ ἱΒτῸμ6 δηὰ 116, διὰ 
Β0 σομλἑ ἰλης; ἃ οτίτηθ δραῖηῦ ἀοα. Ηὸ ἐπηδρίηο5 
ἰΠδὖ ἢΘ 18 ἴΏ ἃ ἀδηρογοὺβ εἰἰπαϊΐοη, ἀπά ὑπαὶ (ἢ 9 
Ζιρμιϊοα μαᾶὰ οομηρϑββίοῃ οὔ ᾿ΐπὶ Οὐ βυπραιἢ 
τ 1} ἰτὴ 1 τηαϊκίης Εἶτα (18 ΟΠῸΓ,---  οσ. 22, ΠῸ 
αἰ οοὶβ {ποτὰ ΒΟΥ ἴο δοῦ ἰῃ ογάογ ἰο χαΐῃ 1ῃ]ΌΓΠ.8- 
ἰἰοῃ οὗὨ ΘΥΟΓΥ χοϊγοδῦ οὗ Πανὶ ἴῃ ἷβ οοπβίδης 
βἰδίηρ οἵ ῥίαοοι. “ΕἸΣ γοὺν πϊπά, οὔβογυθ᾽ 

(ΒαΡΡΙΥ 2) 88 ἰπ συάᾳ. χί!. 6; 2 (Ὡς. χχίχ. 36). 
ΤΠ Βοδρίη ὑΡ οὗ ΒΥ̓ΠΟΠΥΠΩΒ 18 ΠῸ Διρῃπιουξ 
ἀφαϊηοί {18 τοηάογίηρ, ἔπ οοποορίϊοι “866 18 
οὶ (τίοα οχργοβεοὰ (ΤΏ θη.), θὰΐ ἴΠογΘ 18 ἃ ρτὰ»- 
ἀαίίοη, 541 ἀοβουι ηρ ἰπ δὰ δηπηδίθα ΤηΔΏΏΟΥ 
ΠΟΥ {ΠΟΥ ΔΓ ἰο ψεὶ ἱπίογπιδιίϊου οὗ ᾿ϑαν 4 ̓ 8 δροάο: 
“Κρορ ἃ βοοά ἰοοϊκ-ουαΐ 8ι|1}}, ἐμαὶ γ8 ταν ἐδαγη, 
δηα (Παὲ γ8 ΓΑΥ 8ε6 ἵπ υδαὲ ρίαοε δ [ρος υοἱϊὶ ὃς," 
{8δὲ ἰη, νἾ τὸ 6 ἔχοβ δἰτηβϑι ἴῃ ἢ18 παπάογίηρ, 
“ ζῇο δα δέξη, ᾿ΐηι᾽" τοίοσβ ἴο {16 1αβ : “Αῃα βοὸ 
ἢ18 Ρἰδος," εἰς. Τῇ πογάβ, ἰπ Ἰκοορίηρ ψ1} 
8418 δΔηϊτηαίθα τη ΏΠΟΓ, ἃΓῸ Ἰοοβοὶν ρΡὰΐ ἰοροίδον, 
Βα Βανί ἰπ πη (86 τπιοηοηῦ ἤθη (ἢ 6 πγλη 
ὙΠῸ αἱροονοῦβ ᾿θδν  8 δοὰθ δοπλθβ ἴο ἱπίοσγῃλ 
Εἶτα. 8.1] δϑθῆγμπβ [Π:6 ΠΘΟΘΘΒΙ(Υ ἕογ {8}8 ΘΒρ᾿ Ομ δ9Ὸ 
ἴῃ (ἢ τϑιλαγ: “(Ὁ ἐδ 18 ἰο]α της ὑμαΐ Β6 18 ΥΘΥῪ 
Βα ι10. Τὶθ ἰσαῖν οὐ ομδγδοίου ἴῃ θυ Ἱὰ Ἀσγθοβ 
ΜΙ τυμαὲ τα οἰ μου σὶδο ΠΟῪ οὗὨ μἷπλ ἴῃ (ιΪ8 Το- 
Βροοί, --  ογ. 23. 8} οοῃίϊπιιθβ ἷβ αἰγθοίίομβ, 
δια σδῃμηοὶ 58 Ὁ Θπουρἢ (ἴ0 βαι 8 Εγ ᾿ἰπ)561) ἰο 6χ- 
Βοτγὶ ἰμοπὶ ἰο Βθδο ἢ} ἰῃ ΟΥ̓ΟΓΥ͂ ΠΟΟΙ δῃα ογβῆην. 
“ Βοίυγῃ ἴο μλ6 μπίο τυἶναξ (8 οετίαϊη , (δὺ 18, ΣΠποη 
γοι Βαγο μοϊίοηῃ οογίαϊῃ ἰηϊογτηδίϊοῃ. Νοι ἐἢ] 
1Β6η ψὶ}} 6 σὸ ἄονῃ σι ἰμο. Ηδς οοβά ΘΠ} Υ 
ἀροίαγοα ἐμαὶ μα ψ111] [ΒΘ βεῖζα ἢ} Βιῃοὴβ 81} 
ῖδὴο τἰθουδοηᾶα οὗ 720 δ. ΤῆῈ ΑἸΔρΡΗΐτα, 
ἐποιβδηάβ ἃγο, δοοογάϊῃρ ἰο Ναμπ, ἱ. 16; χ. 4, (Π 0 
Ιαῦζον αἰ ν βίοηβ οἵ 6 ἵνγοῖνα Τιῖροδ.-- δι. 24 ἃ. 
ΤΙο Ζιρηϊίθθ ποηΐ θδοὶς ἰο {μεν γορίοη Ὀοίογθ 
84], πο, δοοοσγάϊης ἰο {89 ἀρτοοπμλθηί, 88 ἴο 1[0]- 
Ιοΐ Ἰαΐον. 

ψοῦβ. 24 "-28. Παυϊά τεῖγεδ ἰο (δὲ τοὐϊάεγηεδδ οὔ 
Μαοπ, απὰ ὦ ἀεἰϊυεγοά ἔοπι ϑαιι.---Ἶ τ. 24 Ὁ. 
ΤῊΘ τ] ΔογΏοαη οὔ Μίαοπ ἸΑΥ ἴγί μοῦ βου. ΤῊΘ 
ὨΔΙῺ6 58[1}} εχ βίβ, --ς Μαΐη, οἰχῃῦ ταῖ]68 βουϊμοδαὶ 

οἵ ΖΙρῃ [σψιϊδουὶ 
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οἵ Ηορτου; {ἰμ ἀϊείδποθ ἔγομι Ζίρῇ 18 1μεγοίοσθ 
ΟἿΪΥ βὶχ πλ}]ε8. Μαϊη [168 ΟὨ ἃ ΘΟΠ168] 81}], π μῖσος 
οοιμηδηὰβ 8 τῖἶῖαάο υἱοῦ, 80 ἐμαὶ Βοῦ. (11., 433 
ἄραι ΕΔ.,1., 498-496) (606 58} πἰῃθ οἰ[1686 οὗ 

ὁ Ε1]]-οουμγ οὗ Φυἀδὶιν, ἄδοῃ, ὑδστηεὶ, ἱρ 
Δυϊίδῃ, 76ιἰν, ὅοοιο, Αμδρ, Ἐδιίθιηοα, δθὰ Π6- 
τοι ὠ οβμ χν. 48-ὃ5).. Οἱ ἰῃ9 Ἄσδδγησοίοσ οὗ (86 
ξτουμᾷ 566 δ ἀθ γεϊάο 11. 107 ρᾳ. [ΝΜ . ἄσονο 
1η δα 8 Βιδίο Πϊοὶ. υΣΏκα αὶ 186 ΤΠΕΡΟΝ 
οὗ Μδοη ἰοστωθὰ οἵ [16 ἰαῦρον σορίοῃ 
86 Ατδῦδῇῃ, τον ἐμαὶ ἴῃ Επρ. ΑΟΥ͂. 1 θατα, ΧΧΊΣ, 
24, “18 ρίἰαἰη." -- ΤῊᾺ.].--θαν!α, ἀοαθΕ1688 1η οου- 
δοαῦθῃοσ οἵ Ἰηἰοστηδίϊοῃ τοοοῖνϑα 88 ἴο ἴμ6 ἀφαῖμτιβ 
οἵ δι] δῃὰ {πὸ Ζιρηλίεβ, ὑαύοοϊς αἰμαθοὶ ἰο ἐδ9 
ὙΠ ΙΔ Οσποβ8 οὗ δοη. 

γεν. 28. ΔΑπᾶ 6]... νυϑηῖ, πατροΐυ, δον 
μὸ μὰ ροϊίζφδηῃ ἱπίοτιηδίίοῃ ἔσομαι ἴ86 ΖΡ ΐοβ. 
ΤῊο “ τοῦ» οα πἬϊοὴ ἰξ ἰ8 Β6ΓΘ Ῥσγθθαρ ] (μὲ 
Ἰρανϊ ἃ ττὰβ βἰαυίηρ, μὰ τ μι] ἢ Μὰβ ἰπ ὑπο π]] ογ- 
Ὧ688 οὗ Μδοη, ἰβΒ Ῥϑγῆδρθ {6 οοῃίοαὶ Ε}]] οὗ {δ6 
Ῥτοβεηὶ Μαΐῃ, τβοϑθ βιπιμλῦ 18 δΒυστου παρα Μὴ} 
Τυαΐπθ. Ηο ποηΐ ἀονη ποὶ (45 βαρ.) “ἱπίο 8 
ΤΟΟΚ, πὸσ “ἴο ἐπ σοὺ κ᾽" (Βυπηβ.), θαϊ “ ἀσϑοεπάφα 
ἐδε γοοῖ," ἴῃ ογάϑν ἴο σοῃῆοθδὶ ἐπιβοὶ ἢ ἴῃ {Π6 Ἰοντ- 
Ἰαπὰ ογ ἰῃ ἴπθ οαγοβ δἰ 119 ὑ886. [ΐ 8 (Π9 Β8Π16 
τοουπίδἑη ὑπαὶ 15 τηοηἰϊοποά ἰπ γον. 26, οἢ Ορροβὶῖθ 
δ᾽ ἀοβ οὗ ψῃοῖ ὅδ6] δηὰ Πανὶ οαπα {ποηβα υοβ. 
Ηοτθ (γεσ. 26) ἢν νγδβ δογὸ ἱγουδίοά (182) ἰο 

ἐβδοαρὲ ϑαιΐ, π Ἀ}16, οα Ἦΐδ 84] δἰδοτηρίοα ἰο 
“υττουπὰ απὰ κα λἀΐπι.---  ογ. 27. Βαϊ ἐυάήκηῖν, 
ὙΔοη αν 18 ἰπ ἰῃ9 ὑ ἀδῆρος οὗ ὑὈοΐηρ 
βαττουηαοά, 8340] σοοοῖνοβ ᾿ηϊοστηδίίοῃ οὗ 8 πεῖ 
Ῥ λει ιῖπδ ἱπουγοίοα. δ ταυδὶ ἀδδίβι ἔγομι (Ἀγ "6 Ὁ 
γβυΐϊ, ΤῊ τῶϑ Οοὐἶδδ ρῥἷδῃ ἴὸ βᾶανὸ θδανία. 
Βο ΡΒ] ΒΕ π65 μ8α Βοϊχζθὰ οὐ ἴδ τηοηϑηΐὶ Ἡ 6 ἢ 

880] δὰ υἱιϊηάγανσῃ 18 τχθῃ ἰο [6 δου ἴῃ Ρυγ- 
βυϊὶ οὗ ΤΠανὶὰ, ἰο ᾿ηνδάο {86 ὍΡΡΘΣ ρμρατὶ οὗ [86 
Ἰδῃά.---Ὗοτ. 28. ΤῊΘ ρῥΐἷδοθ νγγδὲ ο8]]οα 8614 μδτ}- 

το ΔΆ] οἴκοῖα (ΠῚ Ρ ΤΩ » 0). ὙΒοτο δτὸ ἐπὸ 6χ- 
ΡῬἰδηδίάουβ οὗ ἢ 6 πδη6: 1) τοοῖς οὗ βιῃοοίβῃϑδα, 
{Πδἱ 18, οὗ ἐδοαρδ, δηαὰ 2) τοοῖκ οὗ αἰ αηρβ οὐ ἀὐσὺ» 
δίοπδ. ΤΠ Βγοὶ (668., 6 γῇ εἴα, Κ 611), ἴδκοβ (86 
ποίου οὗ “ 680} 06 ἔγοτῃ 1:6 βἰιιβοβίοῃ οὗ (89 

φεῦ (Ῥπ) ἐο ΡΒ δβιηοοίῃ," οσ παΐοῖ δρΡ]1ο8- 
(ἴοι, ΒΟΟΣ, ΟὨΪῪ 76 Γγ. χχαχυῖ. 12, δηὰ μὲ γΘΥῪ 

, ἀουεὉ}}γ, οδη ὈῸ δἀἀποοά, ΒΌΓΙΒΠΟΣ (Π9 Βυροίδη- 
ἐἶγα ΠΟΙΟ ὑδρα ΠΘΥΘΣ ΙἸΔΟΘΔΏΒ “6608 06, δυΐ ΔἸ γα 
“ ἀἱριτὶ θυ 1οη (93 ο8ἢ. χὶ. 28; χὶϊ, 7; χυἱι[. 10; 

“ Ἐδζοῖς. χ] νυ. 29) δηὰ “ ἀἰνίβἰοη᾽" (1 ΟἿγ. χχνΐ. 1: 
Χχνὶ!. 1. 2 ΟἢὮγ. χχχὶί. 17) δηά 1ξ τηυδί βο ὃθ ἵδικοῃ 
Ἀθσθ. Τα οχρίδηδίζοη β ἔβνοσοὰ δἷβο ὮΥ ἐδπθ 
ποτὰ “ἸδΠοτοίοσο, σι ϊοῦ ΟἸΘΑΓΙΥ͂ τοίοσβ ἰὼ [ῃ9 
αἰτουτηβίδη 4 }}}7 τοϊδιοα ἐδοὶ (μδὲ 86 διιηΐθα οὗ 
βδ.] διὰ Ὀανιὰ τόσο β6 , ἀϊνιἀοὰ "Υ [Ὁ] 
τοῦς, ἰιοαϊ δ ἀχρ]διδίίοη: “1οἱ οὗ ἰδίθ" (:-- 

ΑΝ 8 υπίουμἀοα. Ιξ δοοογαϊηρ!  ἸΩΘΔΏΒ: 
Ἐοοῖΐ οὗ αἰνἰπΐοη." ΟἸεγ.: Κτοοκ οἵ ἀϊνίβίοηβ, 

ἭΠΟΤΟ 560] δπὰ ᾿δανί ἃ τόσο βερδγδαίθαὰ." ΤῊΘ 
το αἱνίαδα τ6 ἔνο ἀγηλΐοβ, λεία ἰδθηι αδυπάδν. 
Βδιίομοσ οοηἠθοίαγοβ ἐπαὺ [Ππ τοοκ τϊρἢΐ οὐ α΄ 41} 
ἕγοτα 118 πδίυσο ἴδνο Ὀθθθη 6Δ]6α “τοοῖ οὗ δηιοοίδ» 
4,688, δὰ [Π18 Ὡδιηθ τηΐμηΐ Δοσ σαγὰβ ἔγοσα ἢἰδίο- 
ΣΪ081 ΤΘοΟ οι μᾶγο τηδ6 ἴο τοίου ἴο (89 
τοογοταθηίδ οὗ 3840] δηὰ ᾿αγνίαά, το δοοοσάϊηρ ἴο 
γοτ. 26 μαὰ αἰυίάεα [ἢ τοοϊκ-ἠτουπὰ Ὀοίποθοη (ἤθη. 
Οοσίαϊ!ν (πἰ8 ἐχρίδηδίίοη οὗ (6 πϑιηθ “ Βοοκ 
οἵ ἀϊνίάϊηρπ, ρδγηρβ,᾽" πουἹὰ 06 Ῥοββὶ Ὁ]6 δὲ σθ- 

Βρϑοίβ ἔμ στουῃά. Βαΐ, ὈΥ τϑϑβοῃ οἵ (89 “ ἰποσο- 
ἴοτο," (10 τοίδγθηρο ἴο δια αν! το δίδου 
ἴο ΟὯΘ Δ ΒΟ Σ βυϊὶϑ ἰῃ6 οοπηροίδοι ὑοίξαξ. 

ΗΙΒΤΟΒΙΟΑΙ, ΑΝ ΤΗΕΟΙΟΟΘΙΟΑΙ. 

1. Τθανϊα ἀϊὰ ποὶ βρεῖς, μαΐὶ γοοονοὰ ἴτογω ἐπ 
[μογὰβ Βαῃᾶ {86 ορροσίυ μι Υ ὈΥ ἐδθ πρατοῖ ἴο 
ΚοΙ]88 ἴἰο ροσγίοσπι ἃ ποσοῖς ἀοοὰ, δηὰ ἰδ ἰο πὶ 
[γίπ οι οοπαϊἀογαίίοῃ ἰπ ἐπ ἐγϑδ οἵ ἰδ ρθορῖὶο δα 
8. ὝΑΙΤΙΟΙ ὈΪ]εβδοαὰ ὃγ αοὰ ΝΥ στουγηθα (ἢ ρο]0- 
τίου βυοοθβαε. ΤῊ ἰκϊηρ Ἰοῖ [86 οἰτγΥ οροῃ ἴο (6 
δίλδοῖκ5 οὗ (16 Ῥ)}}]1δέῖηοβ. Ηδ πορίοοίοα μῖ8 ἀ αἱ Υ 
88 Ῥτοϊθοίοσ οἵ Ηἷθ βΡϑορὶς δραϊηδὶ {π6 Βθγραὶ 
ἴοο, (1 Κη ΟὨ]Ὺ οὗ τουοηρίηρ ΗἸτΩδ6} οὐ Πανὶ 
Ηδφγο αἷβο ᾿ϑανι αἱ τὰ ὑπάθς οαβ ῥχγοϊθοζίομ, ἰο 
ΜΠ] Οἢ Π6 ΒΌΤΩΘΙΥ τοδὶ ρηρα ἢΐπιθο , ΑΔασ πα μαὰ 
αὐ (89 1οτα᾽ Β οομμπηδηά χσοϊαγηοαὰ ἔγου Μοδὺ ἰο 
υάδῃ, ἢ6 ταδί, ἰῃ {π6 ἔβοὶ (μδὲ (μ6 ῬἈ1]1 δ ἴπο5 
υπαϊπίυγθοα Ὀοαϊοροὰ ἈΚ οἰ 18 δπὰ οδυτὶ θά οδ᾽ ἰῃ 9 
τα, 8116 5'8} ὕοοῖκ ὩῸ βίθρδϑ ἴο ὀρροβϑε ἰβϑῖχ, 
γὲ τσεοορηΐϊζοα Οοὐ᾽ἷδ οοπιπιαμὰ ἴο ἄγαν ἰῃ6 

ΒΉΤΟΓΑ [ὉΓ ἷβ ῬΘΟΡΙΘ, ϑαρϑοίδ! γ δ8 δ πῶϑ ἐπ 6 
ἰὴ ς᾽ 8 ρθηογαὶ, μου ἢ6 δά γϑοοϊγοα πὸ οσάοσ 
ἔτοπι {π6 Κἰηρ. Βυΐ ἴῸΓ Ηἷδ οοῃβοίθμοο δηὰ δ 
ΔΒΒΌΓΔΏΟΘ Οὗ [411]}, 86. τΔ6]1 88 [ῸΓ (Π|6 οοσίδι ΠΥ πᾶ 
ΒΊΊΟΟΘΒΒ οὗ {86 ψ 016 υπάἀογίακίης, μα ποοαρὰ {86 
αἰνίπο δυϊιδογίζαίϊοη; ἐΓ 6 μδὰ ποὶ ἰδ βαποίΐοῃ 
οὗ (6 ἱποοογαῖϊς Κίμρ, ἢ6 τηυκὶ μανο ἰμδὶ οὗ αοά 
ἩἸΠηβ6] Ὁ, βἰποθ 1Π6 αυοαίϊοη 88 οὗ 8 πρδίϊοσ ᾿ση- 
Ροτίδηϊ ἴον ἴῃ 6 Ῥβθορίβ οὗ ἀοἂ δῃὰ ἔογ {ἰπ αἴδὶτα 
οὗ ἀοὐβ Κιηράομ ἴῃ -τ- ΤΑῚ δρδϊηδὶ ἴβγδα} } 8 
ΒογθαϊΑσΥ ἴοθ. δ σϑοοϊγοα ἐμ ἀϊνηθ δυϊμοσγὶ- 
ζαίϊουι δηά [6 ῥὈγουμἶβα οὗ βὕοοοθβθ ἰμσου ἢ 8 ὑπ 166 
δίπιτωοα αἰνίμο ογϑοϊθ. ΒΥ ἰμὸ ἀϊνίηθ Ῥχογμ ΐδθ 
116 18 ἸΠΤΆΓΑΙΪΥ οοσίαϊη οὗ δυοοθθθ. Ἐγϑῃ ἰῃ βίγαὶία 
δηά ἀδηρογ, ἢ6 ποὺ σῖῖὰ (86 Γ,οτ δ βυρροτὲ δ6- 
ΘΟΠ165 ἴΠ6 βανὶοῦγ οὗ ἢἷ8 ρθορὶα ουΐ οὗ βἰγαὶϊὶ δὰ 
ἄδηροσ. Βυὶ ἰῃ [Π6 ἀφοὰ οὗ ἀο  γόγϑηοα 1861 1165 
(89 βορὰ οὗ ΠΟῪ κυβδγίηρ, ΤῊ τϑθοὺθ οὗ Καὶ οἱ δὴ 
ὈΥ αν οοοδδίομοα 88} Β τρδγοῦ ἴο οὐδ ἢ 
δραϊμὶ ανά. ΤΠ ᾿πμδθ  ἰαπίθ οὗ Κι Θ[18}ν Ἔἐχξί- 
δι θ486 ἰηρταῦίυἀο ἰοτανβ εἶ. Βγ (οα᾽ 8 πογὰ 
ΒΘ ἸρατηΒ Μηδὲ ἀΔΏρΟΓΒ Βογο [Βγοδίοη τ. ΒΥ 
Οὐ ἀϊγθοίΐοηῃ ἢ αρδΐῃ ἰδίκοα ἰο Ηϊρῃςὶ ἰο βαυθ 
ΕἸτη861 ἔτοῦλ 8841}}---θυν ὑπ6 ἱπουγβίοη οὗ [Π6 ῬΆΪ- 
Ἰ1ϑζποα, οοσδϑιοημοα ὈΥ 5'40}᾽8 τοδγοῖ ἴο (86 βουίῃ, 
ΘΟΠΡ6 18 πἷπὶ ἴο ἀθεϊβὶ ἔγοτῃ [Ὁ]οσίης Ὀδνὶά, τὸ 
(08 Θδοᾶροθ ἢἷ8 Ῥογυβθουίοσ, ΤΉυΒ ἰμἷ8 βοσϊοῃ 
Ἔχ θ18 αν] δηον ἴῃ (μ6 οἰοαγοδὶ Πσεὶ οἵ ἀϊ- 
γίῃθ χυϊάδῃοθ 85 ἴπ6 ΟΠποβοῃ δηὰ Αποἰηϊοὰ οὗ 
αοά: 1) Βυθταὶ Ὡς Εἰ πιβο! ἢ Ὁποοπα ΣΟ ΏΔ}}γ ἴὸ 
(οὐδ ἀοίογιλϊηΐηρ πΟΣα δηὰ συϊάϊΐηρ πὶ}}, δπὰ 
2) συϊάοά ἀϊτοοι! ΤᾺ Οοὐ᾽β πδηᾶ διὰ ἀειοπ ϊδοῖ 
ἴῃ 8}} ἢἷ5 ΔΙΆ τη ἷν Οοα᾽Β ψ1}} δῃὰ ποχὰ, 

2. Ὑαίονοῦ ΤΑΥ͂ μαγὰ Ὀθθὴ (μ6 ἔογηι οὗ (δε ἐπ» 
ψν οἱ Οοὐ ἰῃτουρσὰ τμΔ6 ὕτῖπι δηα ΤΠυσητῖπι 

ἰνμνοα 88 δἰίδοηῃδα ἰοὸ {π6 δρβοὰ οὗ (Π68 δὰ 
Ῥτὶθβί), γοῖ ἴῃ {π18 βοοίΐοῃ 1ϊ 18 οἰ δ υΥ δηὰ αἱ 
ποῦ ἱπαϊολίρα {παὶ 10 τδβ Δῃ ἐπιδοαϊδα Ῥγαψεῦ ἰο 
Θοά 70γ ἐδ τευεϊαξίοπ, οΓ ΗΒ οὐδ, ἀνα ΟὨΪΥ ἴο δυςὰ 
ΤΑΥ͂ΟΣ τδ8 (0 Β οΘουηβο] δηὰ ν1}} ἔῃ τουθδ]οά, 

ὕπο» οὔσῃ ηδίμγαὶ οδ᾽θοοῃ δηα οὐ ῦ τῃθη ΒΒ ὁρ- 
Ροαϊοι ἰο ΟΟ(᾽ Β π|}}} πηυβὶ ὈῪ {πῖ8 ταρθαϊθα απ68- 
Ποηϊηρς οὗ 86 1,οτὰ δηα ἀθδοΐδιου δηὰ οοηᾷττηδίίοη 
οὗ Ηδβ ν}} Ὀ6 τηοβὺ οι} ]οο  Υ του δηὰ ϑοὲ 
δεϊάθ. ΕἼΘ -δηά- Ὁ] οοά Β ἀ6} 1 ογαίζοπβ οοῃοογη- 
ἴηρ π]ιδὶ ρογίδίπβ ἰο ἀοαβ Κίῃράοπι Ἰοβὰ ἴο ἱπάε- 
οἴβιοῃ, ἀουρέ, εἰπλαὐτγ ; ἰαἰκὶηρ' Θοθηθαὶ πὶ Θοά 
ἴῃ αἰτοοῖ δοοϑϑδ ἰο Η8 ζτδοὺ δηὰ ἐσθ ἢ τλῖκο (ἢ 
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Ἠραχί ἄττα δηὰ (16 ἰοοκ οἶθασ, δπα ρῖνοϑα ἰσὰϑ οοῦ- 
Ταρο δηὰ γἱοίοσὶ ουβ ὈγΟΎΎΤΕΒΒ, 88 18 βῃουγα ΟΥ̓ (ῃ6 
Ἵχαδιαρίο οὗ Πανὶ, τῆο0 σοροδίθα!γ ἐπαυίγοα οὐἉ (δδ 

8. Τὸ ἰοδοδίηρ οὔ (86 Ζίρειϊοα ἔογιηβ ἐπ6 
᾿Αἱδίογίοαϊ οὗ Ρα. ἐνὶ ἴμὸ ἐς οἵ π Ὠϊοὰ 
ΤΟίοσβ 18 ογισίῃ ἰο ΠΑ 148 ἔμθποο γεϑυϊώσιρ βου- 
ΤΟΝ] οχρογίθηοθα, 1 ὅδηι. χχὶὶϊὶ. 19θᾳ. [ἢ [Ὁ]} 
δοοογάδηοο ἩΣ ᾿ἰ8 (μη ἀδηρθογουβ εἰϊαδίίοη δηὰ 
ψ1} ὁ Ὀδοκπασὰ ρίδηοο δἱ (ο Β ποπάογᾺ} ΒοΙρ 
Ἦἢδ δχϑὶ υἱδογθ ἃ ργαψεον ἴον 46] σΌσϑῆοθ ἔγοια σπὶοικοά 
Ὁἃ ὈΠΡΌΟΘΙΥ οπϑαλίθθ, σοσα. 8- (1-), δηά μη 
ΟΧΡΎΌδβθΟΒ Ὦ18 ἀεδιγαποο οἵ αἀἱνίπο Ποῖρ, ἑομοίμοῦ 
σεϊθι (6 Ῥγοχηΐρο οὗ ἐιβη κερὶ νἱηρ ἴῸΓ ἀοἰ ἔγόσδηοο, 

ἘΦ ον ἐν πιο, γηολ κυμα ον ὰ νηί αἱ οὗ ἰμοθ σγϑαΐ ; ἴῃ αν 
ΒΟΙΤΟΥΓΙΙΙ 116, οὗ (ῃ6 ὅταοθ δπὰ ροῦγοσ, πίθάοσα 

Ρ]6 
1μδὲ πιο] ρσόποα οὗ ἴδιῖ ἢ δηὰ ἱμποοϊορίοδὶ γδρνθου 
Ἰοῦρο πιο γγὸ 860 ἴῃ ἐμ Ῥβδ]ηλ8 δῃὰ ἐμ ῥτὸ- 
ῬΒΘΩΟΔΙ τυϊηρα. 

ἨΟΜΠ,.ΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

ες. 2. ΒΤΑΒΚΕ: οὐ ἴοσβαϊκοθ ποὲ ἴβοβθ ὙΒῸ 
δοὺς Ηΐτ (Ῥβ. ἰχ. 11 [10}}. ὝΒοΩ νὰ Ὑ]βἢ ἰο 
Βοσίῃ 8ῺΥ (πη, τὸ βῃου α ἢγαὶ δος οουηθοὶ οὗ 
αοα.---Κἡ τ. 8. ΟΒΑΜΕΒ: ΕἼΘΘἢ δηὰ Ὀ]οοά ἱγθι- 
ὉΪ166 6 δὶ 60α᾽ Β σοπηπιδη ψγ1ὸ μδγ9 ἴο ἐποοῦῃ- 
ἴοσ ἀδῆροσ. ΒΟΉΜΙΌ: Οὐσστιρίὶ Βυπιδῇ ΓΟΒΘΟΏ α]- 
ὝΥΒ [88 βοιλοί ϊηρ σ ΪΟΝ 10 ΟρΡροθϑδθϑ ἰο {86 ποσὰ 
οὗ σοά.--Ν ες. 4. ΒΤΑΒΚΕ: θη τὸ μαγο α0α᾽ 8 
Ὑ{111] ΟἹ ΟἿΌΣ βἰάθ, γα ββου]ὰ ποὶ 1οὲ ουσβοϊγοα θ6 
Ἰοὰ δϑίσαυ ὈΥ͂ τθη (Αςίβ χχὶ. 18,14). Τὴ βῃ 1614 
οὗ {86 ῥἱουβ ἰβ ψί αοα, τ Βοὸ ἤιοῖρβ Ῥίουθ μϑασία 
(ΡΒ. νἱῖ. 11 [10]).--ναΣ. ὅδ. ΟΒΑΜΈῈΒ : [π ἰσοῦθ]ο 
Οὐοὰ γοὶ Ββοηπχοίΐ θα ρίγοθ ἃ ἰογοῦβ ἀδ8γ, διὰ αἴδσ 
16 ἰγου ]οὰβ βίοστα Ηθ βίιονγβ ἃ ψ᾽ ρθο οὗ Η]8 
ὅτου (ἔζοεϊ. Υἱῖ. 14).--  ογ. 7. ΟΝ α: Η 
οτἱοβ ανὸ ΟοὐΒ ἤδη ἰῃ (Π6 πιουίῃ, Ὀυϊΐ ἐμ ἀ6- 
ὙἹ] δἰνταγβ ἴῃ ἰμ6 ποατ. ἀπά αδἱίβουρᾷ ἐμῈῪ 
σρεδὶς οἱ ἀοά, γοὶ (Π6Υ πᾶῦθ δἰταὺβ 8 Ὀ]ΟΟὰγ 
ταϊηα ἀραϊηδί (068 ΡΘΟΡ]6 (ῬΒβ. ]. 16, 17).--Ὗ ἐγ. 
11, 12, Οοα ἴογεβθεβ ποὶ ΟΠ]Υ͂ τ δῦ “111 ΤΌ} ]]Υ 

Ῥεῃ, Ραΐ αἷβδο ψμδὶ που] (0110 1 (18 δπὰ 
ἐμαὶ βῃοῦυ]ὰ ἤδρρθῆ. ἩΗΐβ οὐληΐβοίΐθμποο δηὰ ἴογο- 
Κπονϊοῦρσε ἰβ ἃ Ὀουπά]οθα δηὰ 1685 βοὰ 
(Ασεία χχνὶϊ. 24-8]).-- Ὡ ρτγοδίθθε θοποῆϊθ 8Γθὸ 
οἴκδῃ τγεαυϊοά τι (6 ρτοαίοδὶ ἱπρταίυάο, δηὰ 
(116. 1ε ἃ Βῃῃδιωϑία] ον} διωοηρ τηθη, τ ΟΣ ἰμθη 
τηοδὲ ὈοίΓΑΥΒ 1186} τ θη ΠΟΥ͂ μου] δ6 ἐμαη]κ.]. 
--Ξσειξε : Ττῦθ ἐπικοκδυΐδοα ΜΉΘ ἔρασα αοά 
Καοτα Μ6}} μον ἰο ἤπὰ οὐ {86 τρις, [οἱ τα 6] αυίά 
{δὴ κι} ἴῃ 4}} {πίηρδι Ὑ79 ποοὰ τοὶ ἴοσ (μαὶ 
ΤΌΒΒΟΝ 60 ττοηρ θη (86 ροϊηὺ 18 ἐο Ὀ6 ἐμδηϊ- 
ξα}, θυὶ ποπ ἔσθ (δὴ 688 3118 {86 Βοδτί 
{μετ ορϑῆ ὕρ νὰν ἢ ΘΏΟυὮ ἰὼ ΒΠΟΥΝ ἰΐ.---Ὗ ον. 
16 θη. εεΑαΡΕα: ἰ 18 8 ποτὶς δοοορίβδο]ο ἰο αοὰ 
ἴο οσοπιίοτί (μ6 «ΕἸ οἰοα (168. χ]. 1; 1 ΤἬραα. ν. 14). 
-- ΑΟοἧ 15 νομί αἰ δ ἴ0 τεΐγεβῃ δραίῃ Η]18 ΡὶΘ 
ὙΠῸ δζὸ ἰῃ ἄδηροτν, {μαὶ [ΠΘΥ ΤΑΥ͂ ποί ἐπτρῃ Αβυ θτε 
ὩπάοΣ {πὸ οτοαβ (2 Οὐοσ. υἱΐ. 6).---Θ, ΤΑ ΚΕ: Ττὰθ 
ἐγ ο ἀδῃ}} τυυσὲ ΒΘ στουῃάοα ἴῃ οοπητησπίοῃ τὶ 
Οοά. 68] ἰονὸ ἀοδβ ποὶ ἀἰπηΐηΐβα, Ὀυΐ ᾿ποζϑαβϑβ. 
--  ϑϑοξξε.: αοὰ Ἰείδ ἃ δεανἱὰ ΡῈ ροσβοου θά---Ἰ οἷα 
Βῖτα 6 ἀγίνοη δροῦϊ 1ἴκὸ ἃ υηίοα δῃϊπιΑ] Ραὶ 
δὶ Ηἱδ οπῃ {π|Ὸὸ Η6 δἷβο βασι ὰβ Ηἷπὶ ἃ Φοῃδίμδῃ 
πὶ ἔπε ]γ τοῖίβ. Απά εοὸ αοὰ [Πα 1,ογὰ δβι1}} 
ΔΙΤΑΥΒ ἀο068 ἰο 4}} ΗΪ8 βοσυδηία.--- Ε, . ΚΕαυν- 

ΜΑΟΗΕΒ: Το ρῥἱοίατο οὗ (μϊ8 ραὶν οὔ ἔγίοηαρ---ἃ 
ἰσίαγα ὩΟΌΪΟΣ 8154 τγοΓῸ δχδ πρ ἰμδη (Πδι οἵ (ἢ9 
οδίβοῃ Π᾽οθουγὶ, θθδηλβ ΠΟΧΟ ηρ ΒΔ ΌΪ]Υ ἴῃ (ἢ0 

Βοδνθῃ οὗ (Π6 σΒΌΓΟΝ, 88 ἃ καἰ πα] ηρ δηὰ ᾿ηβρί της 
ἰάοαὶ οὗ υπίοϊχηοά τδηὶν ἔτ ΘΠ 8ῃ10, βασι ποα πῃ 
Θοά.--- ἐγ. . Β͵ΤΑΒΕΕ: ΠΕΨΟΣ ἰϑανοα 
ΟΠΘ6 (μὲ ἰονγεβ Ηΐτὰ πιϊπουῦ 8 ογοθθ, πὰ ὙΠΘς 
ΟὯΘ ΟἸῸΕΒ 88 οϑδθθά, δηοίμο 8 δ Ὁποθ ΚΓ ΒΥ 
(Ρᾳ. ᾿Ιχχὶϊ!, 14).--ΟΟΙΑΧΡΕΒ: αοἀ οἴρῃ ἰεἰ8 Ηἰ5 
ῬΡΟΒΙΟ [Ά}1 Ἰηΐο οχίσθιηθ πϑϑᾶ, 80 δαὶ {Π6Ὺ Ἵδῃ 
ΠΟΣΠΟΣ ΟΟΏ86] ΠΟΥ μοῖρ {πϑιλθοίγθα, 'π Οσ ον 
{μα ἰδο αἰ νίπα 6 ὶΡ ἊΣ Β0 ΠῚ 00 ἢ (86 ΤΟ ΓΙῸ» 
ΘΟ Σοαὰ δια μοηοσϑα ὑ{πι ψ111. 26).-- ΟΕ ΑΜΕΒ: 
αοἀὐἀ Ἰοἰα ποιδίησ βὸ Βδρρϑη, νυὶ μὲ Ηθ 
ποῦ ΒΟῪ ἰο τηδῖίκα ουἱ οὗ 1Ιὑ βοιηϑίπὶηρ ροοὰ 
(δος. }, 20).--- 7 ΈΕΕΤ. ΒΙΒ.: Ενθῃ ΘΏ6Π1168 τηυδὲ 
ΒΟΓΡΥ͂Θ ΟἿΓ ἰῃ γϑθοσυίηρ Ηἰδ Ὀ6 Σονληρ ΘΒ] άγοη 
ἔτοτῃ Ῥεσὶ οὔ ποοᾶ (2 Ῥοί. 1. 9).--τ ον. 28. Οβι- 
ΑΝΡΕΒ: Τῆο θοηοδς οὗ αοἀ τὸ ββουϊὰ Ὑ1} 
ἐμδηκῆι ταϊπὰ ἰκθὸρ ἴῃ ᾿ἸΥΘΙΥ͂ σου γδοθ (ὈῬΒ, 
οἰ, 2).--ϑομσξα : ΡΥ ἴα 10 (μαὐ [86 [γα γο ΣῪ 
οἴῃ μ6]ρ8 οὔ θη {Π6 ποϑᾶ [88 γοϑομῃθα 118 
μορπεῖ ἢ 8 ἰΏ ΟΥΘΡ (δὲ ἯΟ ΙΏΔΥ σῖγα {Π6 Βο- 
ΠΟΣ ἰο 89 1,ογὰ αδἱουο.--- Εἰ. . ΚαυΜ ΜΆ ΕΒ: 
αν ψαϑ ἀοϊἑνοσοὰ “αὐ (86 ἰδδί μουν," ἰΐ ἰδ 
ἰσυαο; Ρυΐ {818 ποτοῦ αὐσίϊκοβ ἴοο ἰδ ἴοσ (86 1, οσὰ 
8.11} (ο ἔπχηΐβῃ ἴῃ ἐξ 6 ῥγοοῖ ἰο ἔδοθο (πδὺ ἰγυδὲ 
ἰη Ηΐπι, ἐμαὶ Ηἰ8β πνογὰ 18 Ἶοδ δῃὰ Απηθη ποι ἰὑ 
Β8Υ8, ΑΥ̓ χ)}}} ποτὸν ἰδᾶνϑ (8.66 Ὧὸσ ἔσσβαϊκο [μ66.} 
. ΤΙΒΒΕΙ ΉΟΡΈ : Ποῦ ἰγγίπ ἄαγε δεὐλοιυα δό δοτηδ 

ῬθΏρ 
ὑετοῖς ἴω ΘΟ οοπίοησίϊηρ πὶ} τὴ ἩΘΆΡΟΠΒ 
οὗ ρφοϑηί]οηοθα δηα Πυσ ΠΥ ἀραϊηδὺ ἐπ 6 Βυρροθοά 
ΟΥ 768] δυΐποῦβ οὗ ἴδ 1418. 

Γετα. 7-138. δαυϊὰ αἱ Κεϊαδ. 1) Β6α] ἘΕΚΕΤΙΥ 
ΔΙΓΒΏρΡΟΘ ἰ0 βοΐζο εἷπι: α) ἐμ δ θείογοπαπά 
ἴῃ ἃ Βύρσορθθ ἰδίςθῃ [ὉΓ ρτδῇ “(ουπάηρ {ἢ 9 
οἰ οἴκοηβ," εἰο.; δ) ΓΤ οττίης (μαὶ αοα νγὰβ οἱ ὲβ 
βἰάθ ἔγοτλ ὑπ τζδρθ ργοβρβοῦ οἵ 8 βίῃρ]6 βυζςθβθ; 
τηὐεϊπίεγρτείϊτς ᾿ σΟΏΡ. χχὶν. 4. 2) ΤῊΘ 
εἰ ἄσθῃβ οἵ Καὶ δ ἴΔ}} τοϑάυ ἴο Ὀθίγαυ πἷπι---ἀου Ὀ.1688 
τοιηθιιδοσίηρ Νοῦ; ἱπροταῤέδιαὁ---“ 1 ἢ ΑἸ αγ8 
βμάμ ἰἰβοὶ ἢ βθοῖὴϑ ὄὅὄχοῦβθ. 8) ᾿ν]α θ668 γθϑθο ἴο 
ἴϑασ ἔβϑηι, διὰ βρϑοῖζθ ἀΐνιπο ἀϊγθοίΐοη: α) Ηθ 
Βρϑδῖκβ απ} Ὁ] 88 αοὐβ βοσυδηῖ; δ) Ηδ δβυποβί Υ 
ἰταρίοσοθ ἀϊγϑοϊΐοι. , [ἢ ΒΏΒνγοῦ (0 Βυϊα- 
016 δὰ δαγῃοαὶ γΣ οὐ οἴδῃ ἀοἰἑγογβ ἔσο 
ἀπ ρταίοία! ἔστι β δὰ βομουχίηρ ἴ068. 

«]οπαίλαη, απά 

πη ουΐῃρ, ὈΠΟΠΕΤΑΊΒΕΥ οὗ 8, 2) οπδίδβη θη- 
ἴῃ: α 

τηροὶ ἶτα τους ἀἰδηουϊίοο δὰ ἀδηρουῦβ; 
ΡἱουΙΥ ροϊπηρ εἶπ ἰο Θοα; οἡ) ΒΥ οοηβάρηϊ 86- 

3; ΧΣ, 16, 42). ΟἿ Ρατΐ ἰο πηθοὶ ὯῸ ΠΊΟΤΘ ΟἹ 
οασί. 20 ἷ8 ποχί τωϑηϊοηοά ἴῃ Αγ] ̓ 8 
Ρδίμοίϊο Ἰδπιοηί (2 ὅδηι. ἱ. 17--27). 

[γετα. 25-27. Πλαοῖϊα δ παγτοῖῦ δεοαρα: 1) Ἠθ ἰδ 
Ῥοίχαγοά ὈΥ πιδ οὗ ἷβ οσγὰ γί (νος. 19), δμὰ 
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6118] ΡΙδτβ δγθ Ἰδὶ ἃ ἐὸ δρργθβϑηὰ ἴτη (νϑσβ. 22-- [ἰ δῆοϑ (ῬΈδὶπὶ 11ν.). 4) Βί Υ ἀο]ϊνοτοά δἐ [0 
8). 2) Ηδγὰ ρῥγοϑβδεὰ, βϑεὶπρ' ἰῃ μδείθ, καστουπαϑα } 1δδὲ πλουλθηξ ὈΥ Ονσσυ ησ Ῥχουλάθμοο (νασ. 21). 
(νοσ. 26). 38) τως ἴο ἀὐοὰ ἴοσς Ποὶρ δῃὰ ἀε)νοσ- | ---ΤΒ.] 

ΥΙ. ἡ αυϊὰ ἐπ ἰδλ6 Ἡγάοντδδε ἡ Ἐποοάϊ. Ἧδτ δρατεδ ϑαιὶ ἐπ ἰδδ οασο. Ἡΐ οοποοτϑαίίοη, οἱ, ϑαωὶ. 

Οπλρ. ΧΧΤΥ͂. [Επρ. Α. Υ. ΧΧΊΙΠΙ. 29---ΧΧΤΥ͂. 29]. 
29 (1) ΑΙνῃ θανία ποαῦ ὕρ ἔτοταῃ ἔμϑθαοθ δῃὰ ἀπο] ἴῃ [ἐπ8. [86] βίτομρ βο] 48 αἱ [οὔ] 
1 (2) Ἑπροαΐϊ.} Απα “ξ σδτηθ ὕο ρ888, θη βδυ πτῶθ σοίυγηθά ἔγοσα [0] οτος ἰδ 

ῬΒ1θποδ, ἐμαὶ 10 τγ88 ἰο]α τα, βαυίηρ, Βομο]ὰ, αν 'ἰβ ἰπ ἰμ0 Ἐπ] Θγηθαα 
ἃ (8) οὔ Εηροῦϊ!. Τδθη [4πά] ὅδ] ἑοοῖ ἴθγοο ὑπουβδη ἃ οἤοϑθη σθῃ [πιθῃ ΟΒΟ66}] 

ουὐ οὗ 811 [δγϑοὶ, δῃᾷ πϑαΐ ἴο ϑβοοῖὶς αν! δηᾶ ἷβ θη ὑροῖ [80 τ οκβ οὗὨ (86 
ὃ (6) νὰ ροείβ.2 Απα Β6 σδίηθ ἰο [80 βῃιϑορ- σοῦθα ὈΥ̓͂ [00] ἰμθ ψδΥ, τ Βοσο [88ἀ 

1867 6] Ἧ88 8. οᾶνο, δηα 5380} ποηΐ ἱπ ἴο σον Εἶθ ἴδοὶ "ἢ δπὰ αν δηὰ ἢἷ8 
4 (ὃ) πιϑη χοιδίηοα [πογὸ δοϊὰϊηρ] ἴῃ [86 βἰ4θ8 οὐὗἁἩἁ [89 οανο. απὰ ἰδθ τθϑῃ οὗ 

Τραν!ὰ βαϊὰ υμίο Βίπι, ΒΘΒο] ἃ {μ0 ἀδγ οὗἉ πβΐοι 186 1μοτὰ [96 μον] βαϊὰ ἀρίο 
ἴμοο, ΒΕβο]ά, 1 ν1}1 ἀθ] νοῦ ὑλῖπθ ΘηθταΥ ἰηΐο ἐδηθ μαπά, ὑμαὺ μου ταδγοϑὶ (0 
ἴο Βΐτῃ 88 ἰΐ 8Π8}} δοθ; ροοά υπίο ἐθθ. βοὴ [Απὰ] αν δγοβο, δῃὰ ουἱ 

ὅ (6) οἱ (86 εἰκίγι οὗ Βδυ] ΒΒ ΣΟῦΘ ὈΎΙΎγ. Απὰ 1ξ σβδηθ ἰο δοσασα {μὲ 
θ (7) αν μβοασὺ βυιοὺθ Εἶτα Ὀθοδυθθ 6 84 ουῤ οΥ̓ Βα} βκισί. " Απὰ Β6 εαϊὰ 

τηΐο 18 τηθη, Το [ωοτὰ [9οθονδ}] ἔου δ ἐμδὺ 1 βμου]ὰ ἀο {μῖβ ἐμΐηρ ὑπίο 
ΤΟΥ τηϑδίον []Ἰοσὰ], 80 1ωοτα 5 [96 ον} ] δηοϊηΐβα, ἐο οἰγοίοι ἔοσί ἢ τοΐῃθ 

1 (8) ιδῃηὰ δραϊπεὶ μἷπὶ, βοοΐηρ [[07] Ἀθ 18 89 δποϊηϊοα οὗ ἰδ 1ωγὰ [96 ον]. 830 
[414] Πανὶ βἰαγοάδ 18 βοσυδῃηίβ [τθ0} τ {8686 [οπι. [8680] πογάβ, δηά 
βυβογοά [Πθπὰ πού ἴο σῖβο δραϊηδὺ ὅδ}. Βα [πᾶ] Ηδι]} τοϑὸ ὕρ ουὖἱ οὗ {6 
Ἔνθ, δπά πϑηΐ οἡ δ ᾿8Υ. 

8 (0) Ὁ ενὶά αἷϑο [πὰ 1)8ν14] δύοβθο αἴογασγα δηὰ ποηΐ ουὐ οὗὨἨ [89 οᾶνθ διὰ 
οὐϑα δῆον δι], βαυίηγ, ΜῪ Ἰογὰ ἰδὸ ἰχίηρ. Αμπὰ σπβϑη [οπι. ἩΒ6 8] δαὶ 
Ἰοοκοα Ὀϑιϊηα δέῃ, πὸ 84] Πλαγ!α βἰοοροα σι εἶθ ἴΔοϑ ἰο {89 δά 

9 (10) θονοᾶ Βἰπιβο Απὰ ανία βαϊὰ ἰο ὅδυ!, Ὑ Ββογοίογθ ᾿ιϑασγοϑὶ (ποὺ τηθῃ 8 
10 (11) πνογάβ, βαγίῃρ, Βϑβοϊά, Ἰλανὶα βϑοίκοί (ἢ Βυγι ῦ Βε}ο]ᾶ, [18 ἀφ  ὑμΐπιθ ογοδ 

Ὦδινο Β66ῃ μον {πδὺ ἰδο 1,οτὰ ι9, ΘθΟνΔ}] δ8α [οηι. 84] ἀκα] νογοὰ {866 ἰο- Ὁ 
ἰηΐο ΤΥ Βδπα ἴῃ {80 οαγο, δῃα δοηῖθ Ὀβἀ οὐ πι6 1κ1}} (Π66; Ὀυΐ [44] πεΐπιδ δὺδ 
Βρασϑᾶ {μθ6, ἀπὰ 1 βαϊά, 1 π}}} πού ρυΐ ἔοσ ΤΩ βδηὰ δραϊηβί τὰν ἰοσὰ, [Ὁ ἢθ 

ΤΕΧΤΟΌΑΙ, ΑΝῸ ΘΕΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, ἷ 

1 [ὕοςσ. 29 (1). 860 ἐδ γασίου ΕΒ. ἴῃ ἰη18 γ0786 85 δὴ ἐἸυπέγαξίου, οὗ ἐδ 9 ΠΡ ΘΤΔΙΒΙΥ τ ἐδν πῇ Ὥδτηθα.--Τ} 
3 ΓΥοσ. 2 (8... "ΟἹ (ὴ9 ἔδοο οὗ ὑῃ9 τοοϊε 5." ῬΟΒΒΙΌΙΥ ἯὙθ ὨδαΥΘ ὮΘΙΘ 8 ῬΓΟΡΟΣ Ὠδίηθ, ἴδ ὀοοίίῃ) ΟΣ ἰροχ- ΌΌΟ τα, 

«-Τα. 
᾿ δ ὙῈΣ 8 (4. ἘΣ ἰαϊηϑὰ ἴῃ 411} (9 ΥΒ8. 25 ...« τὰς φνσικὰς ἐκκρίσεις ποιήσασθαι (80 ἘΓΤΑαΙΩΒΏΠ), οχοορὶ β5γτ., π͵αϊ ἢ 
88 “" ἴο 51606}."-- 

4 [ΥῸΣ. δ (6). ΑἹ] διοίϊϑθηὐ ΝΒΒ., ὁχοορί σἢαϊ]ά., τοδὰ : “ἐδ δἰεί τὶ οὔ Βδ}8 τοῦ ,᾽" διὰ βΒο βοῖηθ ΜΒ5Β5. [ἴῃ (6 
βοΐ Β6Ὁ. ὑοχὶ γὸ βῃοι!ὰ οχροοῦ ὑδο Ασὲ. Ὀθΐοσϑ 29, διὰ, Δρρασοηΐ, γὸ Βῃουϊὰ οὐ ΠῸΣ ΒΌΡΡΙΥ [Β6 Αχί., ΟΣ δαορὲ 
πο γϑϑάϊης οὔ ἔῃο ν88.--- Τα. 

δ [γος. 6 (7). 1[υἱύθγα!}ν : “8 υγοΐδῃϑ ἐπίῃ Ὀ6 1ὑ ἐο τὴῺ9 ἔγοζῃ Φϑβόουβϑῃ."-- χὰ] 
4 [Υὸσ. Ἰ (8). Τιῖβ σοσὰ 9 15 υδυϊοῦβὶν σϑη ἀθγϑὰ ὈΥ ὑδμθ ΥΒ8.: συνεκάλεσεν, Ξεριέσπασεν, ἔπεισεν, ἡκάτησεν, 

δμηαϊά, “ ααυἱοϊοα " (08), Βγτε. Ἵ οαμδϑὰᾶ ἐοὸ τοροπί, ἱασηϑὰ 68140" (5ο ΕὩ ΚΖ. Α. Κ.), ΑὐδΌ. " ἐπγϑαΐοσι σὴν δἀταοη ϊθμϑα," 

γαϊκς. “ οουΐγοκίε." 1,ΟΥΥ δυρροείθ 9,27) δα [9 τοδαϊπρ οὗὨἩ ἐδθ Καὶ. ϑορέ. (ἐπεισε). Τὰ ΗθΌ. ψογὰ οοῃπέαίῃ9 8 
διγοηκβ ἤχατο (δο αοδθ:. δηὰ ΕΣατ,ΔΠη) " σαὺ ὮΡ ,.- ἰηογοά, γοβέσαϊῃ θα. ".-- Τὰ] 

Τ δὰ 9 (Ὁ. ΟΥ: “Βϑαγκοῃοδὲ ἰῃου ἰο0."--ΤᾺ.] 
8 [ΝΟ Σ. 10 (11). ἽΝ, Ἰηἀοδῃιίο 85 ἴῃ χχὶϊ. 22 (Μαῦγοῦ), 8ο Κ'Ὑ7., ΑΥΘΌ., Ομα ἃ. Το ῥῆγσγαϑο, ἈοΎσουοσ, Ῥσοϑοοίθ 

““ὥῖὰτ 

δοτὴο αἰ δουϊείθα. [Ιὐ ἰ8 οὐἠθοϊοα (Βέδ. ΟΌπι.) ἐπα ἔθ βυδ᾽οοι οὗὐὠ ἽΝ ἴὰ ἰὴθ ρὑγοϑδοῃὲ ΗἩϑΌ. ἰοχὶ ἰβ πιδίσγαιν 
“τ 

“«ΖοΒον ἢ," δὸ ἰδαΐ ἰἃ νου] τοδὰ: “" δηὰ οῃουδὴ δα (ϑοσησηδῃ θα) ἰοὸ 111} ἔπθ6;" Ὀπὲ τη18 16 Ὧος ὨΘΟΘΑΘΟΣΙΪ 
τοαυΐϊτοα Ὀγ [89 Κ»)͵ΑΙΏΣΩΔΥ, δηὰ .8 ἰη αν ̓ 8 τηουξἢ ἐπηροβδί 19 (1 ὃ. λ Ὑδοοίυθ το θοὶδ [89 56Ώ80 οὗ “ οοξῃ- 

ποιη Ὁ ΠΘΓΘ 88 ὈΘΙ Ομ βίῃ [0 Ἰαίοσς ἘΘὉ, (ὑπαὶ 1 15 ἡοπιπὰ ἴῃ 3 Βαζω, (. 18; χυὶ. 11), κῃὰ δἀορίφ ἔμ σοβάϊῃᾳ ΠΝ "Ὁ, 
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11 (12) ἰδ ἐμὸ 1ωμογτὰ 8 [9 ϑ ον ] δυοϊηϊθά. Μογθονοῦ [ἈΠπὰ] τὰῦ ἔλίμ ον," 5866, γϑᾶ 860 
186 δκίτί οὗἨ [ΒΥ τοῦθ ἴπ ἸῺῪ μδῃὰ; ἴοσ, ἰῃ {84} 1 ουἱϊ ο΄ τΛἈ86 βεῖγιὶ οὗ (δ γ τοῦθ 
διὰ Κἰ]]οἀ [866 ποί, ἱκζαον ἴμου 8δηα 560 ὑπδὶ {πο γθ 186. ποὶϊμοῦ οὐ] ΠΟΥ ἰγδῃϑ- 
ϑτοθβίοη ἰῃ Τ]Π6 ἤδη, δηὰ 1 δαγο ποὶ βἰμηϑα αρδίπδὶ [Π 66; γοῖ βου Βυπηίοδιθ 

12 (18) Τὰ ϑοὺ] ἰο ίδκο ἰ. ΤῈ 1οτὰ ἰυΡ ΟΥᾺ 1] )υάρο Ὀοΐνοθηῃ τη6 δηὰ (ἢ66, δὰ 
{86 Ιμοτὰ [96 Βονδ} δυθῆρθ τη οὗ (860; Ὀὰϊ ΤΩ Βαπα 88}}4}} μοἱ δ ἀροῃ 866. 

18 (14) Α8᾽} βδ ίῃ (86 ρσονογὺ οὗ {86 δποϊθηίβ, Ἦ 1Ἰοἰκθάμοββ ργοοθδάβι ἔγοτα (μὸ π|οῖικοά. 
14 (18) Βυΐ ΠΥ Βαηα 8}}8}} ποὺ Ὀ6 ὕὑροῃ 896. Αἴδοῦ σβοιῃ ἷβ (86 ἰκίηρ' οὗὁὨ Ιβγϑϑὶ οοτηθ 

ουὐ ῦ ἴδ σβομὶ ἀοδὶ ὕμου ρυτβυοῖ δον δ ἀθδὰ ἄορ, δον ἃ [016]}} ἢοδ. 
1δ (16) 18ο Τωοτὰ ἐβογαΐοσο [Απὰ Ψοβουδῃ} Ὀ6 Ἰυάρο, δῃὰ Ἰυᾶρθ Ὀϑύνεθῃ αἴθ δηπὰ 

ἀπαν δα 800, 8ηα Ρ]6Δα ΓΩΥ͂ οδυδο, 8ηα ἀοἰϊνοῦ [ Ἰαϑες δ τη ουὔξ οὗἉ [δῖηο 

10 (17 Απάὰ ἴξ οδπιο ἴο ρ888, ἤθη θεν δα πιδάθ δὴ οηὰ οὗ βροαϊκίῃηρ (686 ποτὰ 
17 (18) υπο δα], ἰδὲ δι] βαϊ, 18 (818 [ΠΥ σνοΐοθ, ΤΥ βοὴ αν ἢ Απα βΚββδυ] Ἰἰξροι 

ὉΡ διἷδ νοῖοθ δῃά πορί. Αμὰ ἢιο βαϊὰ ἰο Πϑανὶα, Τῆου αν τοογο σχὶρμίθουβ ἰδ 
Ι, ἴον δου δεϑὶ γοναγάθα [ἀοη6]}" π|ὸ ροοά, ψθθγοαθ [804] 1 Βανο σοπαγἀ θὰ 

18 (19) [4086] ἐμθ0 ον]. Απὰ δου μαϑί βῃονθα {μὲὶθ δ Βον ὑδμαὺ ἴδοι δδβϑὲ ἀθδὶὶ 
611 πῖρὰ τὴο,}} ζογαϑτωιοῖ 88 θη (80 Τοτὰ [Φοθονδ Βαα [οπι. 84] ἀ6]:- 

19 (20) νογϑὰ πιὸ ἱπίο ἰμΐμϑ μβαηά, μου Κι] ϑάβὲ τὴθ ἢοΐ. ΕἾγ, ἰἢ 8 ἴδῃ πα ἷβ θῃθ- 
ΤΑΥ͂, Ὑ111 Βο ἰοὺ εἶπ 5Ὸ Ὑ7611 αι΄νὰὺ ἢ πβογοίοσο 86 Τωογσὰ [96δονδ}} τοπαγὰ 

20 (21) [πο μοοὰ ἴον ἰμδὲ [π|ὴ80] Βοὰ Βαϑί ἀἄοῃθ υαπΐο τὸ (δ ἷδ ἀ4γ.5 Απὰ ΠΟΥ͂, 
Ὀ6 014 1 Κπον ν8}] [ογηι. νψ16}}] ἐδδὺ ποὺ 588}81Ὁ βυγοὶυ Ὀὸ Κἰηρ, Ἶ δπὰ (δαὶ {86 
Κιηράοι οὗὨ [β8γϑθ] 8}}8}} Ὀ6 οδίδὈ } ]βμοὰ ἴῃ (μἷπθ απ. ἸΤΟΔΥ ΠΟῪ ὑβογοίοσο 
αηΐο πιθ ΕΥ̓͂ [86 Ἰωοτὰ [9θῃον88} ὑπδὲ μου πὶ} ποὺ σὰαΐ οδ΄ ΤΥ βοϑὰ δῆϑυ τη, 

22 (28) δηὰ (μὲ ἴδοὺ ὙΠ ποῖ ἀοΒΙΓΟΥ͂ ΤΑΥ͂ Πδῖηθ οὔΐ ΟΥ̓ἁ ΙὨΥ̓ ἔΔΙΠοΥ᾽ 5 βουβὸ. Απὰ 
αν α βναῦὸ υπίο ὅδ], Απὰ ὅδυ] πϑοηΐ βοιὰθ [0 εἶθ Βουθ6], θα [8π4] Πενία 
Δηα δΪ8 τῶθῃ γαῖ ὑπογὰ ὕρ ἰη οἰ δ (86 Βο]ά. 

“1 ἀἰά ποὲ πίδῃ," δήϊον {6 Εορέ. οὐκ ἠβονλήθην, δαὐάίης ἐμαὶ ἐμ6 ΗθΌ. ἰοχὲ 15 τηοδὲ τόδ γ οχρί αἰπϑα ἔγοτο ἐδ 9 
ΨΚ. “ δὲ οοσίζαυΐ μὲ οοοίάδγοηι 6," ΘΟ 6 ΗΘΌ. ῬΙΝῚ (δ. 802. Οδηι.). Βοίῃ 1Π.086 χοδαϊ 8 (απὰ ἢ νἱ͵ ἢ [τὰ Ρ 7.) 

Ἦ ΘΠ δυβϑὴ τοΐθοίβ, δηὰ σοοϑὰβ δῖοσ βϑρί. ᾿ΚΌΝῚ (ω5 [1 Βασι. νἱἱ!. 19), νὩ!] ἢ ἰ8 ΤΟΥ͂Θ ῬΣΟΌΘΔΟΌΪΘ ἔγοσζη {ἢ} (ΌΣΤΩ 
“Ὁ τῖν 

{{|Ὸ Ῥτοϑδοηὶ ΗδῸ τηΐρῆηὺ ϑαδὶγ σοῦλο ἤγοσα 10), δη ἃ κῖνϑδ ἃ ζοοὰ βοῆδο. 6 οδῃηποὶ ἱπίου βγη Δ8 ἰο ἐπ ο ἰοχὶ 
[ἢ ΦοϑθρΡἢ δ᾽ Οτη 551] Ὁ οὗὁὨ ἰἢ 8 οἶδ 80.---Τα. 
8 [Υ6γ. 11 (19). ΤΏΘ τουξ δολίου οὗ ὑπο δορί. οσγ ἴοβοϑ [9 Θχργϑδβίου οὗ δχοίίοσωθῃῦ ἩΏ1ΟὮ ἐβ 80 Ὠδίασαὶ ἰο ἐπ 

οῃ.--Τὰ. 
0 γον. 11 (12). δορί. δεσμεύεις..."“ ὈΪη ἀοϑὺ ἰπ ἰο118 "..." υπ οεὶ."--Τα.] 

ν ΘΙ δύ πϑη ἢ0145 [15 γοσϑο ἰο Ὀ6 δὴ ἰηἰογροϊδίίοη Ὀθοδῦδο 1 Ἰαϑὲ οἰαῖδο ἰ5 ἰἀθηΐίοδὶ τῆ 
(80 Ἰαδὺ οἰα8θ6 οὐ ἐπ ργϑοοάΐης γογβο; Ὀαπὺ που]ά Ὠοὶ ἐπἰπα τορου ἰοη ἤΟΤΘ ὉΘ ΥΘΤΙῪ ὨαίῃΓΑ]) 1--ΤᾺἪ] 

12 [γογ. 14 ([ὃ.). ΤῊΘ γϑῃδοσίης “ οη6᾽" ίοςΣ ἽΓΠ δὲ ἰ6 ΤΩοΥΘ ᾿ἴγϑὶν, γοϑὲ οἱ ᾿ἱπρυΐθὺϊσα!ΠῪ ὨΘΟΘΒΒΘΣΥ͂ ; [9 Ὠσπιοσαὶ 
τ᾿ 

ἰ5 βογηοἰίτηθβ δοὰ δ5 ᾿πάοζ Ατί., δα ἴῃ 1 βδη,. ἱ. 1..-.-ΤᾺ.] 
Ἰ5 [γν. 16 (16.. Οὗ ἐὴϑ ἴῆσϑϑ πογάβ ἤθσὸ γομαοζϑὰ “͵πᾶρο᾽" (89 δοοοῃὰ δηὰ ἰῃϊγὰ δγὸ ἐπ βδῖὴὼθ ἰπ πο Ηϑῦ. 

(9), ἱπαϊοαιίης [6 δοὶ οὗ ἃ κονθγῃοσ- πὰ ᾳ6) δαὰ ἐμο ἤγχδὲ αἰθοσϑωῦ ἤγομ 8686 ( 1 1-πτ )αα! εἶα] οΠἕο61).--- Τὰ] - ἋΣ 
Ἢ [ὕοτ. 17 (18). ΤῊΘ δϑη8β9 οὗ τοϊτ συ οη ἰβ βοσζαθυσοθβ, Ὀαὶ ποὲ αἴ ταν 8 ἰουπὰ ἰῃ 19 ψοτὰ 22..--Τ Τὰ} 

τ 

16. [Κογ. 18 (19). ΤῊ 8 οἴδιδβο δοϑίηὴδ δυϊςασὰ. Ἧο του] οχρϑοῦῖ: “δου παβϑὶ βῃοννθὰ ὑῃν ὙΠΕΪΏρΉθ δα ἕο ἀοα] 
Ν6]],᾿" ΟΥ̓ ΒΙΙΩΡΙΥ : “(ποὺ Ππαδϑὲ ἀθα] γ6]}," ἴον (6 “ Βηῃον Ως " δηὰ (ῃ6 “ ἀΡΛΗΠΕ ατο 1ἀοηςίσαὶ ἰῃ οοηϊθηῦ; ΠΟΤ 
ἄἀοδδ [ἢ 9 βορὲ, λας Πρ. Ῥογῆδρβ γγὸ 8 ου]α σϑηάογῦ: “ Του Ὠδϑδὺὶ ϑμονοὰ (Ὠ6 ἀαν [μὲ μου ἀθαϊ]οδὲ γ19}},᾿" 
δαὶ ἰα, ἐμδὲ Βα ἢ 18 [ΠΥ ΡΌΓΡΟΒΟ δῃὰ ροϊΐον.-- - Τὰ. 

19 [Κγ. 10 (20). Οἱ ἐπ 5 ἑθχὲ δὺο Εγάσηδῃς 1 (ἢ Ἐχροβίξίου.--Ἴχ.] 
Ἦ [γὸν. 30 (22). Ηοσο οῃὸ ΜΒ. αῃὰ Ασαοῦ. εὐ ὰ ὍΝ, “ ΑΥ̓́ΟΥ τΩ6," 8Ὼ ΟὈγίοι5 ΒΌΡΡΙ τ ϑηΐ.---Τὰ.] 

Ἶ [γὸσ. 22 (3). ΗθὉ. ων, “Ὅροι, πὶ ἐμἐτὶ ΜΒΒ. τοδὰ ὃ, “ἰ0."--Δ.] 

ὌΝ, ΤΣ δαῖτ Τορίοηβ οὗ τ ῤθ ἠξο τα οὗ 
Ψυάδῃ.---[ΕὸΣ 8 ροοά δοοουηῖ ο ἱ σῖτ ἴω 

ἘΣΕΟΕΤΙΘΑΤΑΝΡ ΘΒΕΡΙΘΑΙΣ τηδρη βοοθηΐ ΒΟΘΠΟΤΥ, 118 ἔτ ἢ} δηα ἀδηρθτουβ 
γα. 1-8 [29-7]. αυὶε αδοάε ὑπ Ἐποεοάς διὰ ̓  τοοῖς- Δη 18 ΤΑΔΗΥ͂ ΤΟΟΙΩΥ͂ ἑρ ιόυα 860 

Ν8 τηϑοϊΐηρ ἴμοσο ὙΠ|Ὲ δ] ἴῃ 4 δανε.---Ὗ εσ, 1 | Δι). ἐπ ἰοοο. ὙΠοιηθοη, ἰη “ Τὴδ ἃ απὰ 
29]. Επρεαΐ (86 ρῥγοθεῆΐ Αἰῃ 5147 (76 661}, ἰδέ Βοοῖϊ," πδρϑαῖκβ οὔ 9 π| ]ὰ ροαδὶβ 8β.}}} ἰο 
ὁ Ἑουπίδἰη οὗ [89 Κιἀ" (Ἐγγαδί, ᾿Εγγαδαί, Ῥιοὶ. 1 θῸ Ἰουπά ἐδοτο. --- ΤΕ.] -- Ἄγ. 2 [1] 56. Τηθ 
δ, 10, 8), δροαὶ [86 τι! 416 οὗἨὨ [89 τοϑὲ βῆοσο οὗ | ορδβίϊπδου οὗ 860} 8Β δάβμογοῃμοθ ἴο ἰοοὰγ 
(ἧς δεδά 866, δδουΐ {1τύϑοῃι τη 1]68 ποτί -θϑϑὶ οὗ  ῃἴδῃ αραϊπεὶ αν ἀρρθᾶῖθ ἰῃ (μ6 ἔνοὶ ἰδδὲ 
Μδοῦ οὐ {μ6 δογάογ οὗ ἐμ6 πὶ] άοσηθοα οὗ Ψυάδῃ, | ̓Ἰτλτ δ Υ δοσ [Ϊβ ὕω μετα 0] 
ἷπ 8 τηουπίδἰηοιβ τορίου πὶ Πἰπηοαίοῃθ-80}}, 1 ῬὮ] Ιβέηοβ, Ῥδσθδρθ αὐθπ Ὀαίοσο {πεῦ ὙΈΓῸ 
Ὑἰ ῥτοοίρ ίουβ τόκα δῃὰ ἄθθρ ρόγβεβ τ οι [ ΘΟμρ] δυο ονοσίῃσονγσα, μΒ6 δραΐῃ ϑοπάβ. ουἱ 
ΤῸΝ ἐοπαπλα 16 Ποδὰ 866, δηὰ τὶ ΤΩΒΗΥ οὈ 68 Βρῖ68 δραϊησὶ ΠαυἹά, δῃᾶ βοὶβ οαὐ πὴ} 8 ἰδτρθ 
ἴῃ [86 Ιἱγιοδίοιθ- 1116, [Ιὲ Ὀαϊοηροὰ ἰο ἰδ (μθὴ 1 θοὰγ οἵ παδσγίογβ (3000) ἴῃ ογάϑγ ἰο βαὶζθ ἰαΐγῃ, 
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Ἡς δκ668 ἴῃ ἰπλ ἃ γίναδὶ ἰκίησ, δρϑὶηδί γβοῖ Π6 
τησβὲ Τηϑτοῦ ΓᾺ}Υ οαυρροά, δηὰ τσ ποπὶ 6 τηυδὶ ᾿ Ηἷπὶ 
ἀοσθίχου ὮΥ 8 ΒΌΡΟΣΙΟΥ ἴοσοθ οὗ ἀἱβοὶ πο ἰγοορα. 
ΤΠ6 ἸΌΘχΧ-το τα, μβὸ ο8116α ΕΥ̓͂ (Π6 ΡοΟρὶθ ροῖ- 
1.) 08, θθοδιθο ἔγοια {πον βίβαρηθβθα δῃὰ τὶ] ῃθβθ 
189 :θαχοβ ΟΥ Ὑ1]4-ροδίβ οου]ά βυδαὶβί ἱμοσο. ὅξ'6θ 
οῦ. 11. 432 [Απὶ. Βα, 1. 6800]. Μουπίαϊη-ροεία 
8.1}} δρουμά ἰδοσθ. [1Ἃἢ (6 ΒΑΓΑΙΥ͂ δοοϑββὶ Ὁ] 
οτροβ δῃα οᾶγοβ ὅ'δα] 1 Π18 τάθη βουρῦ Ὠανία 
διὰ ἢἷ5 {0] ΤΟΤΕ, στρ Υ Βαρροβὶηρ ἰδδὲ [86 ]αἱ- 
ἴον, δοῖηρ ἴον ἰὴ Ὠυθογ, ψου]ὰ βοοῖς ἰο ϊ46 ἴῃ 
1.15 τορίουι βὸ [0]} οὗ Η] ἀἸρ-]δοοα. Ἰθοσθ ΟΣΘ 
δ 8.6 σᾶνο8 Π 6 ΓΘ ὙΠΟγοΐη ἐπουββηαβ πλὶσῃς Β166. 
--Τῆ ς ποσάβ: ἘΠ0 βῃϑϑοροοῖϑθα οὔ ἴδ 8 0 
ἐπαϊσαίο (11|κ6 {πὸ “106 χ-τοο ΚΒ) δ᾽ τὸ}]-Ἰχηονσηι 
Ἰοςδὶ γ, τ ϊοἢ ἔγοσα 1.8 ἔγυ τ λ] 688 ἐπ (815 οἰμοῖ- 
ψΪΔῸ ᾿γαϑίθ σορίοη βοσυοα ἴοῸ ἰπ0 δροάο οὗ ἤοοϊξα. 
[ΤΠ ΠΟ ΒΟῚ ΒΑῪ ΙΩΔΏΥ Βῃθορίο] 8 δὲ ἐμ του οὗ 
ΟΑΥ68: ἰμ0Ὺ ΜΟΓΘ πηδᾶθ ΟΥ̓ ΡΠ] Ωρ βίομοδ ὑΡ ἰῃ δ 
αὔὐτοϊο δηὰ οονογίηρ ἰμθὰ τὶϊὰ (Πποσηβ.--- ΤᾺ.]. 
Βδι] Ἰοοῖκθ οὔξ ἃ οανϑ ἰῇ (6 γἱοϊηλυ ἴο ΟΟΥ̓ΘΣῚ 
Βα ἴθ6ῖ, ἐμαὶ 18, ἰο ΟὈΘΥ͂ ἃ 6811] οὗ παίαγο, ὙΒθη 
ἰὸ Οτἱοηίδ]8 ἀθ081}ν οονοσ ἐμποὶν θοῦ ([Π6 δηοίθης 
Ὑεε. [ἀχοερί ὅυγυ.], οἱ], Τῇ οη.), ποέ: “ἰο β]οθρ᾽» 
(ΜΙ οἢ., Εν. ἴδγε) ανὶᾶ δηπᾶ δα τλθ: 
δ᾽ ροᾶσθ υυνὲιτ ἢ οὐ ἴῃ ὑμ6 δαοῖ οὐ ἐδ οαυε [γετ. 4 
(3)]1, ψῃ}]6 δὰ] τγδβ ἴῃ ἔγοηΐ ποῖ ἴδ ἔγομι 86 θη- 
ἔγτᾶποθ. Το ἀδθοσιρίΐοῃ ΒαΡΡοβοθ ἃ ὙΟΥΥ Ἰδγρο 
ολΥ6, οὗ δυο 88 ΔΘ ὨΌΤΊΘΤΟῦΒ ἔμοσθ. Βυΐϊ Ὑ86- 
ἴδον (μΐ8 σαγο ἰβ ἰο Ὀ6 ἰἀοηΒοά (85 ἴδῃ ἀο Ὗ ε] 49 
ΒΌΡ ) γι 1.06 ὁπ πθᾶσ ἐμ υἱ]ρσο Οὐαγοίδιη 
ἴῃ ἐδ Ὑγδὰγ οὔ [8 βᾶτῃθ Ὡ8πΠ|6 δου νγοϑίὶ οὗ (86 
ἘτΑκ Μουπίαϊῃ δηὰ που -οδδὶ οἵ Τοῦ (1 ἐδ 
ἃ ᾿ἰπηοδίοηθ δύο ὙΠῚ} ΙΩΔΩΥ εἰ 6- βαβεορῈὸβ 8ὴ 
τἱάο ἀν ΤΟΔῚ ) 18 υποορτγίδἰη, ᾿μαβγαυ ἢ 88 
116 Ἰαίίεσ οἡ δοοουπὲ οὗ 18 Ῥγοχίτ τυ ἴο Τοῖτοα 
σου]ὰ Ἀ6 τθοκομῃϑά ἴο {9 πὶ] άογηοθθ οἵ ΤοΚοδ σα- 
ἴπον ἰπδπ ἰο {86 τι]άογηοθα οἵ Ἐπροάΐ, ἀμα Ὀθ- 
εἰάοβ 18 ἤγοτα ἑουγίοθη ἰο "ἰπμοίθθῃ 111168 ἔγοπι ἘΠ- 
κοάϊ, σι πΐῖο οι ἀοο5 ποῦ βθοσὰ ἰὸ ἤαᾶῦθ Ὀθθη {86 6886 
αἰ τἢ {Ππ6 ὁπ Πογο ἀθθοσι δοὰ. [1)6 βδι]ου (8. Οὐπι.) 
βαρρεϑίβ Βὶτ- 6] - Μαῦυαυουομῖει πθὰν  δὰν Ηδβδβα 
᾿β ΑΝ 11ς6.--ΤῈ.].- - εν. ὅ [4]. Τλαν δ τθη 
δάνῖβο πἷτα ἰο βοὶζθ (ἢ)18 ὈΡΡΟΠΌΘΗΥΙ ἵν 1}, 
88 μον ἰμΐηκ, ΒΥ ΟΘοά, ἰο τα ΗΪπιθ6 1 οἵ Ηἷ8 ἀ6 84] 
ἴοο. ἔδϑο, τ ὲ6 16 186 ἄδγ οὗ τυ δίος [89 Τοσ 
βαϊᾶ ἴο 1869.---ΤΊῆ,ο Τιογ᾽ “ δαγίησ᾽ οδὴ ἈΘΓΘ 
Ὀ6 υπάοταίοοά ΟἿ]Υ ἱπ (86 βοῦσγαὶ βθῆθθ οὗ (88 
ἀϊνίηο ογάογίηρ οὔ (μιΐ8 ἤδνογδαθ!]θ ορροτίπῃλι. 
ΤμῖΒ ἀδγ, τὰ (ἢ 115 ἰοτίαπαίθ ταθοϊϊηρ, Βοοιηϑᾶ ἰὸ 
ἱμοῖὰ 8 διηΐ δηὰ ἀϊτεοὔοῃ ἔγτομι ἀοα. Α σϑίθγθῃοθε 
ἰο 8 ἀοδηϊΐο ἀϊγίπο ἀοοϊαγαίίοη, ἢ σίνοι ἰο αν 
ΤὨγουρῇ ἃ ῥγορβοῖ (Ο] σίου: “ ἄῃοτο που]ὰ δοῖὴθ 
8. ὕπηθ ψ ἤθη, [με δῃθιηΐοθ 811 οοπαυογθα δηά ῥγοδ- 
ἰχαῖθ, ἢ ψου]ᾶ Ῥϑϑοθία ΘΓ [6Γ86] 7) 18 ποὺ 
ἴῃ {μ6 ποιὰβ {οσάθο γοα. ᾿ ᾿)δα Ἰαἰὰ βαϊάθ ἷ8 
ἀρρεν φαγπιδηξ [τ006] ἴοΥ ἷ8 ῥγοδοηΐ βῬύγροθϑ [ΟΣ 
ΤΟΙ ΔΙ ἰ ἢ ΟὨ ἔτων 1 ΤΩΔΥ δ Υ9 Ὀθοη βργοδα συν 
--ΤῊὰ.]. ΤΠ εἰπιδίδου γγ88 βυο ἢ ἐμαὶ εν α οου]ά, 
στοαὶ θοΐηρ ορθοσυϑά, οαἱ ΟΥ̓ 8 οογπον οὗ (ἢ ὑρ- 
Ροῦ καττηθηὶ, ᾿ανὶὰ τλθμϑα ἰο μαγνο ἰῃ μαπὰ (818 
εἶσῃι {μαἱ 540] Ἀδὰ Ὀθεῃ ἀφίθμοοίθδδ ἰῃ ᾿ΐβ ΡΟΎΤΘΓ, 
διὰ ἰμαὶ 6 οοὐυἹὰ μαγνὸ Κι]]οα κΐπι, ᾿ῃ ογάοῦ ἰο 
Ὧ86 ἰὲ πὶ Εδὰ] δ (116 δὰ ψοὰ ἄμο. Ηΐ ϑασῖ 
δταοῖθ ΠΣ, ποὶ τι ἔπε ἴ αἱ ἴῃ ΡοϊΪὰ ππάοτ- 
ἰδκίηρ (ΊΒοη., Επν.), ἴοσ [86 ἀθοὰ νὰϑ δ γεδαυ 

ᾳ [βότηο αἰϊο 1 βδγ. συ. 28: χνί Ἱ, 12, δ: ἃ δἷδὸ χχ. 1δ: 
χαχῖϊι. 11, Ὀὰ} 1 18 ποῦ ΡγΟΌΘΟΌΪΘ ἐμαὶ αν 8 ηΘ σποι]ά 
ἸΠΟΝ ἱποδα. Οἵ ΔΩΥ ΟΥΔΟΣ Ῥσοζωΐίϑο γὙὸ ΔΥῸ ΠΟ Σηθῃ- 
οη.--Τ.] 

ἄοπο, Ρυΐ 1π ἐδ εἰλίδαὶ ΒΘΏ86 : Ἀΐ8 ΘΟτιβοΐθῃοθ κιμοὺθ 
ἱ Ετοῖὰὶ τ μαὶ [01] ἐἰ 16 οἰθασ ἰμαὶ αενά 

τοραγάοα 3.8.}}8 ῬΘσβοῃ 88 βδογϑὰ; Β6 σϑθργοδομεὰ 
ΒλτηΒ61 π 11} 8 ΒΟΟΙΘΩΥ ουὖἱϊ οἵ ἃ Ρΐδοο οἵ εἰ5 
ξβατταθηὶ, δὰ ἰδ 14116 'ῃ ΣούΌγθῦοο ἴὸσ ἢ ροσ- 
θη χει ἐὲ “ἬΥΙ ἯΔ8 δίγαϊα (δὶ βδ} που]ὰ 
6 (818, «βου ρ ἢ ἃ Οἰθαγ δἰχῃ οἵ (1)Αν] 4} 8) παδρια- 
ἈλτΑ Υ, ἴῃ Ὀδὰ ρμαγί, δῃὰ γορασὰ 1 88 8 υἱοϊδίϊοιι 
οὗ μἷκ τογα] ταδ)οβίγ." --νες. 7 [6]. ὙΠ ἀθείεῖνο 
δηὰ Βοϊϑπιη τοὐθοϊΐοι οὗἩ (μ  δάνἼοο οὗ ἰμ6 ψδιγίοτα 
ἰο 8881} αι]. ἘΒ9 ἐϊ ἔδσι ἔσοσῃῃ τὯὸ ἔγομι τ 9 
1ιοτᾶ, (δαὶ 18, ου 186 1,ογἀ Β δοοουπὶ; ἰἱ 18 ἃ το ϊ- 
δὶουβ στουῃά ψ ]ο ἢ χοβίσαϊπβ εἰμὴ ἔγοσι (Ὁ]]οπὶ 
(86 δάνϊοθ οὗ μἷβ θῇ. ΕῸΣ Οὐα᾽δ δαΐε μα πὶ 
ποῦ ἀο 1ϊ, Βοοδυθο 8.81} 18 μ6 δηοϊηἰοά οἵ ἰῃς οτή, 
ἃ ῬΘΟΙΒΟΙ 1866 Ββοζοά Ὁ (ὴ9 τὰ, Απὰ ἰδετο- 
ογΘ 8150 Πανὶ) οου]Ἱὰ ποὶ μᾶγο γϑοοϊνγϑα οομηπιδηᾶ 
ἴτοια {μ6 1ογὰ ἰο ἀ68] σι δα] δοοογάϊης ἰο Εἷ8 
οοά Ρ]οδβυσο.--- ὅσ. 8 [7]. “"αυϊά οἰ ἀοιοη διὲκ 

ΔΊΤΑΥ ᾿" (αδ7γείξϑε"). 
ἀμ ἷβ τῶθὰ ὙἱΓ8 ΤΟΡΓΙΌΥΙ 

ὙΟΓῸΒ ἴτῸπὶ ἱδκίηρ ὈΪΟΟΟῪ γοηρόδηοθ οἢ 88 
γὸ πιυδὺ βΌρροθο ἔπδὶ βαυϊ ποηΐ δ] οὔθ ἱπίο [86 
ΠΆΥ6 δὲ ἃ αἰδίδῃοθ ἔγοτη ᾿Ϊ8 Ῥϑορίϑθ, δῃᾷ ἀἱὰ ποῖ 
Βιαθρθοὶ ἐμαί βυ οὶ ἃ ὈΟΑΥ͂ οὗ πιθῃ ἰδ ἱτηπιθάϊδίο! Υ 
Ῥϑῃ]ηα ἷ8 Βαοῖς. 

γετα. 9-28 [8-22]. Τῆε οοπυεγϑαξίοη, οὗ ανιὰ 
απὰ δαιμΐ αἱ α ἀϊείαποε.--- ογ. 9 [8]. ΤθΑΥ]α τβε8 

ἃ] (μἱ5 ἀοα-αἴνθη ορρογίπηϊυ ἕο δεβῦσε [8 
συΐοῦ οὗ 815 ἱβηοοθῆοο, δηά ἰο Ἰοάρθ 8 βὲϊπρ' 1 ἢἷ8 
οοημβοίΐθῃοαο. Ηΐβ πόοσαβ δἴϑ ἃ ἃ ἸΟΏ ἡπαίια 
ουἱὐ ὈΥ Βυβετίρ) οπα Ἀθασὶ ἰο Ἀθαγί, ἤοτλ οοῖ- 
Βοΐθῃοθ ἕο οοῃβοίθῃηοαο. Τὸ δἀάγεεε: ΜῪ 1οσᾶ, 
Ο ἰεϊη κρῖ ἱπάϊοαίοα (η9 ἀουθ]ο ροΐϊπὶ οἵ νυἱθν 
ὙΠ ΘποΘ αν α ἴῃ τ ῆδὲὺ [0] ονγα ἀθοΐατοθ ὮΥ ἀεδοὶ 
δη4 ὮΥ τοτὰ Ηἷδ τοϊαἰΐοῃ δηά δἰτπὰς ἰο βδυ]. Ηθ 
ΤΟΟΟΖΏΪΖΟΒ δηα ΠΟΠΟΙΒ ὅ88] αϑ λογά ἰο τ Βοτα ἢ6 
ἴδ 618 ἰτηθ6 1 Βουπά ἰο "6 συ δ]οοὶ ; ἐπι ο8]}[ἔξερ Βῖτα 
Ηἷδ ἰογά ᾿νὸ ἄθοϊαγοβ ᾿ἰμηβοὶ στ] 1688 οὗ ἱῃβΌστοο- 
οι δραϊηδὶ πΐη. 1η {86 ἀΐπο ΒΘ βθοβ Πο αποίηίδ 
οὗ ἴλο Τοτά, {π6 θϑᾶσεσ οὗ [89 ΒΟΙῪ (μοοσγδίξο οἵν 
δοοσ, 'π ψ οἢ ΟΒαγδοίοσ ἮΘ γὸϑ 1ῃγ]1 0180 16. [πῃ 
ἙΟΔΠ]πρ’ Ηἷπιὶ Κίπρ μ6 δϑἔττηβ (μὲ μ6 δ ἕδσ ἔγοπι 
δἰίδοκιηρ ἷ8 Ῥοσβοῦ δηᾶ πογκίηρ εἶπ βάστ. ΤῸ 
116 αὐάγεδε οοττοβρουὰβ Πάν ἀ ὈοΒανίοαγ, ἰδ 
βεδίυγο οὗ ἀθορεοβὶ σουθγοηοο: 86 ΘΠ πἷα ἔβιοθ 
ἴο [89 Θασῖ ἢ} δῃ!ᾷἃ Ὀονυϑᾶ διἰτη86]14.---ὸὰς. 10 
9]. Ἡϑανία τοΐϑσβ ἢσϑὶ ἰο ὑπ οαἰιωππίεβ Ὁ τοὶ 
6 μαὰ θθϑη ὈΪδοίζοποα ἰο 6] δ ᾿ι18 ΘΏΘΓΩΥ βθεὶ- 

ἱπρ Βὶ8 ἀρείσυσδοι. ΟὈΙΏΡδγο ἐπ {16 οὗ 8. υἱῖ., 
ὙΠΟ τϑίοσβ ἴο [86 ῥγοθοηὶ αἰϊυδίϊου ; ἴμοσο τε σα 
οΔΙυσηηϊδιϊηρ ρο- δούνγθοῃβ, οΩ6 οὗ Ὑβοπὶ πτγῶδ [9 
οἰβοσσίθθ ὑπ κηουσι Βοηϊδτηϊΐ Οὐδ, το δίοοί, 
{ΠΟ τοίογο, ἰῃ [89 βαῖηθ οδίοροσυ πὰ [6 ΖΙΡΗ ΟΝ 
δα Ώοορ. 640] δεαγζεπεὰ ἰο ἴοθ6 δἰαπάδθιβ δὰ 
θο ἑονοά ἐποῖα, θοσδῦβα Ηἷβ μθασγὶ τψγδ8 [81] οἵ τη ΐ5- 
ἰσυδὶ δῃὰ ἢδίβ δραϊηδὲ Ὠανὶὰ.--- ἐγ. 11 [10]. 1). - 
νἱ ἃ ΟΧΡΓΟΒΕΙΥ Τοργοβοηὶβ ἴδ 88 8 αἰ υἱπ ον οτἀοκοᾶ 
οἰγουπιϑίδηοε ἴμδὲ 3.8] τᾶθ ρυΐ ἰηΐο 18 βονσοσ. 
ἮΦΘ 8180 ΘΧΡΊοββὶγ δἰἶδττηβ ἰμαὶ [86 ἰοπιρίδεϊοι ἰὸ 
ΕΠ αὖτ 88 ργεβοηὐθα ἰὸ κἷπὶ (δ “ὁπὸ μα ἢ 
88 ἴῃ ΧΙ, 22), Ὀαΐ αἱ (ἢ 6 ΒδΙὴ9 ὖτηθ ἄθοϊδσοθ ἐμαὶ 
ΗΘ Β1πι; ἴο [86 “ραγϑὰ᾽ οὔ (86 Η6Ὁ. βῃ}- 
ΡΙΥ “ΤΥ Ἄν [60 Επρ. ἃ. Υ.--ΤᾺ.], 88 ἴῃ (οὰ. 
χῖν. 20; Ἰθδαΐ, νἱῖ, 16 (θο τροϑὲ δχροδίϊοσβ) οὗ 
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ἸΥ Β6Πα ἢ οὗ “τὴν βοι]᾽ ((]6γ.)β. Ηδ ΓΟ Γ 
ἦγοϑ {0 τεαδοπ τοὶ ἀοίογτοά Ηἷπὰ ἔγοτα ϑυϊηρ 

οὗ ὅδυ], εἶθ ἰογά : ἕοσ 86 ἰδ ἴ8ο Ἰωοτᾶ᾽ 5 
διοὶπ θᾶ. ---Βγ (Π6 τογαὰὶ δηοϊῃ προ, 88 ἃ αἰ ν]η0 
δοί, 580} 8 Ὑ886 0Υ ΕΪΠὴ ἱηγ ο1 8016. 
--Υ͂ ες. 12 [11]. Διλᾶ τον ἐδῖμοσ ; σίϊὰ (μἷ8 δά- 
ἄτϑϑβ Ὀδνὶ ἔγοτα ἷβ σοϊδίϊΐου (ὁ 836 .}} 88 
Κκίηρ ἴο ἰδ6 ἀϊνίποιγ οτάογοα σχοϊδίΐοη ψπΐοὰ Β6 
οοοιρίὶοά ἰογαγὰβ Ηἷπὶ 845 ζαέλδεγ. ΤῸ ἰμἷ8 ΕΥ̓ 
ἔλιπον δησνοιβ 8340 }᾽ 8 "ΤΩ θϑο.᾽) αν α 
8881} ἔδίθο. ποέ (48 Οτγοϊϊαβ ἰΠ1η}κ6) Ὀθοδυθο μ6 γγ88 
Ἀἷβ ἸΒογ- 1 νν,) ναὶ ἴο ἱπάϊσδιθ [86 ῥἱοῦβ ἔθε]- 
1η ὙδΙσὴ βὸ 8116 ἢ18 ᾿ιοδγὶ 88 ἢθ , δαὶ Β6 
ἸηγΟΪ ΠΏ ΑΥΥ Ὀγϑδῖκα ουὐ ἰηο (Π18 δἀ ἄάγοβα. 8660 

ἔων εαναπαῖοι οὗ τὰν Ἡφιμαϊ Ῥρροῖ φ΄ ται ἦς Ἵν] γ ̓ηἰγοαἀποίίοη ο ου 
λαὰ ἱεὶ καἰὰ 1μδὲ βδὺυ] μδὰ μαραμένο ἰηΐο ἷ8 
᾿ιδῃὰ 80 {πδὲ ''ὸ οου]Ἱὰ ᾶγὸ ἀοῃθ ἰὸ μὲπὶ ψ]δὺ ἢθ 
ποῦ]ά. Τὸ “γοε᾽ (Ό2) 18 βογ ἱπίθηδῖνο, οὶ 
ἸΠΟΣΘΙΥ οορυϊδεῖνο (666. ὃ 1δδ, 2 α).͵ ΤΠ εκὶτί 
οὔ ἰῃ9 ὕὉὈ}ῥὈὲΣ μρρόκτι Ὁ ἴῃ ῬΑν 8 μαμὰ ἰδ ἰο Β6 αἱ 
ἴδιο Βδτὴθ {1π9 ΟΟΌ] ΑΓ ἔιμαὶ Πδνὰ ᾿9 Ἰηποοθηὶ 
οὔθ τὶοκοά δοουβαίλοηδ Ὀσουρἢὲ δραϊπδὶ κἷτη ὈΥ 
ἴμ6 οὐἹυτηπίδίοσα. ὙΊΕ λίδ ἑπποοσποο, βοῦ ἰοσι ἢ 1π 
Ββοαρθὰ ἊΡ ΜΟΡὰ8: “ἴῃ ῺΥ μαμὰ ἴδ ὯῸ ΟΥ̓] ὯΟΓ 
ἸΓΔΩΒΟΤΟΒΒΊΟΣ, δηα 1 μαγθ ποῖ εἰπηθα δραϊηδί (66, 
9 ποχὶ οοῃίγαδίβ (σἢ} (86 δάγοσγβδιίῖνθ ρὮΓΑΘΘ 
“απὰ ἐλοιι᾽" δηὰ ἴῃ βΌΓΟ ἐάσαιτο ψΟΣαΒ) 560} 8 
σίπιπαί οὐπά μοί ἱοτατὰβ πἷπι: θοῦ στοσχϑοῖ 
ΔΙΌΟΣΙ ΤΩ δοῃ], 'γ ““Βυπύοθί ΤΩΥ δοιὰ] ;} 
ΟΙοτ,: “Α γοῦγ ἘἘ δ Αβία ΘΟΠΟΘΓΏΪΏ δ᾽ 8 18} 
ἬΒΟΙΙ ὮῚΒ ΘΠΘΙΩΥ͂ 88 Ρυτδαϊηρσ ᾿ἰἶτο 8 θθαδῖ ΟΥ̓ῸΣ 
Ἰπουηίδί: 8 δηὰ ζογοδίθ;" δορί. : “δἱηάεεὶ," ψ10} 
8]υκίου ἰο {ἢ 9 ποίβ οὗ 89 δυπίοσ, δθὰ δβο, ἰῃ δο- 
οογάδῃοο τὰ (Πὲ8 Βροτχο, 1 18 δὐἀοά : ἴο ἴδ |Κ9 ἐξ, 
γυϊκς. ὦ αὐΐόταδ εδαηι.--- στ. 18 [12] 18 αἰ τη} ] τὶ 
ἴο Ὀ6 (Δ Κοη ἔγοιι ἰμ6 ροϊηϊ οἵ νον ἐπὶ ΒΒ Β858 πὸ 
601] ἀσδῖση αρζαϊμδὶ βαυ].--- ἘΠο Τοχᾶ υΥ11}} πᾶρθ 
Ὀϑῖννϑθει 126 ἀπ ἴ869, ἰμδὲ ἰΒ, ἰμουρὰ (Π9 
Ιοτὰ ραάγὸ ἔδθο ᾿πίο ΤΥ μδηά, 1 αἰἰοιηρίοα, δπὰ 
Β8.41}} ΠΠΕΘῚΣ ποίδὶ ἰηδὲ (66, Ὀθοσδῦθο 1 
Ιεᾶν ὑπὸ ἀροϊβίοη τ δ ] 7 ἰο ἴδ Ἡδοτο 

Βυὐταλκαΐοη ἰο αοαβ πὶ}}, Ἰοδυίηρ ἰο τα 
6 ἀροϊβίοη οοποοχηΐηρ τὶρηΐ δα σπτοηρ, ἰηπο- 

οθῦοο δηὴ συ. Δηᾶ [86 Τιοχᾶ ὙΣΣ]1 ανϑσιβκθ 
26 οὗ 866͵--ἰ(ῃο οχρτγοβδίου οὗ αν οοη- 
βάρηρο ἐμαὶ ἴος Ηἷβ βΌΠΕΥ οοπάιπσὲ ἑονγαπὰβ Ηΐβ 
(θαυ 8) ἱπηοόθποθ δὰ Ἧ] ποὶ ὸ ὑῃρῦπ- 
1688 τι Ὑ{11 ὈῸ τηδηΐοοίοα 
(89 πεὐχῃξ οὗ (6 ἀϊγίπο μῬυπίξνο ἰπαίίοο.--- 
Βπὺΐ ΤΥ Βαπᾶ 5881} ῃοῖ ὍΘ αραΐπδὶ [Π69, 
88 1 παν ΒΙΓΠογίο ὈΘΘΏ, βὸ 1 Μ|1 οοπέξηαθ ἰο Β6 
Ῥῦσο ἴσοι οσΐτὴθ δραϊησί (Π 66; Οοα᾽ς Βαπᾶ κ1}] 
Ῥα; δ (ΕΥ̓ ἱπ]υδίῖοο ἑοπγαγὰβ π6, πὲν μδηὰ 6ἢ4]] 
ποῖ ἰοῦοἢ (μι 66.---  οΣ. 14 [18]. Πανὶ στουπάᾶβ 
118 ἴοῃ οὗ ᾿πηόοθῆοο ΟἹ (86 τοίδσθηοθ ἴὸ 

4 [Τῇδὲ [6 ἐδιο γουόγοποο, ἰδ ρίσίαε οἵ ἴ6 Βοτοδτδ.--Τὰ.] 

σοσοϑροηα ἰοὸ {89 αυδ ΠΥ οὗ (86 ταϊμα,ἢ 
γοροίοη οὗ ὑμ6 πογὰβ: “δ αΐ ΙΩΥ δπα 8.8}} ποῖ 
06 ἀραϊηϑι [866,᾽᾽ δίϊοσ (Π6 Ῥσουθγὺ ἰ5 [λλὸ ἀθοϊδσγαν» 
ὕοῃ οὗ ἱῃποοθῆοο: “1 αἂσπ μοὶ τὶοϊοα δηα ογὶπλὶ- 
8], ἀπά, ἱμογοίογο, δοοοσάϊης ἰο 11|ὸ οἷ Ῥγουοσῃ, 
Ι β[)8}} ὑπάογίαϊο δῃὰ ἀο ποίμίηρ 6ν]]} ἱ 
66, ἩγΟδς ὯῸ γϑηροδηοθ οἡ ἰδοο."--Ὗ ας. 1δ 
[14] αν ροϊῃί ουὔὐ δον ἴοο Ἶδῃ, δαροσγθυουβ 
δ υηγογαὶ 18 8.4} 8 ρογυβθουϊ πῶ οδιιραΐχῃ 

ἰπαὶ 8. τῇ ὉΠαἀδηρογουΒ τὴ ᾿1κ6 ιἾπι. ἀραὶ θαπ, ὑηάδι 
ατοῖ.: “Α γϑῖῦγ μαϊδοίϊς δ0 δῃά 4 Ῥχγοοῖ οὗ 
Αγ 148 ὙΟΓΥ πγοαὶ ταοάθείγ.) ΟΡ. ΡΒ. Ἴχχχί. 
ΤῺ6 είς οὗ ἴδεϑϑὶ 18 στ ἢ ΘΙΩΡ 8818 
ΤΩΔ6 ἰο [Ὁ]1ο ἴμ6 “ τολοηι ἴῃ οοηίγαβι 
ψ ἢ (μ6 ροαϊίοη δηὰ Ἰβοδηοθ οὗ (Π69 ροϑίβοῃ 
Ῥοσβοουίθα ὈΥ ἢϊηι. 1 (86 ἀίπσ οΓἹΎ δγαεῖ 
δΔαογηθὰ τι} λόποῦ πα ροιῦον εν οοπίγαθίθ 
Ὠλγ δ ἀρτιϑμα ΤΟΙ 5 ἀεαά 1) 8 8 
ἀεοριδοά, , 6υαἱιδνοεϊγ ἐποίσηϊ ΤΩΔΏ, 
ΟΟΙΏΡ. χΥϊΐ. 48, 2 8διω. 1, 8, σβοσὸ (9 ἔρυγχθ 
οὗ ἃ ἀοσ τοργεϑοηΐδ ἃ δ ἀθβρΉ840]6 ἴῃ (16 δγϑβ 
οὗ οὨ8 ἯΒΟ ἴβ, οὐ 15 δυρροθοά ἰο ὃθ οὗ μἰρῇ δβίδηά- 
ἴα; 2) 88 ἃ ΟΥ̓ ἴπι ἨΟ τοῖδο πιαπ, 
ΘΟΙΏΡ. ποθ ϑρῃτο οὗ ἔθ ἀοδὰ σα, 2 ὅδῃ. ἰχ, 85 
ΧΥ͂Ι. 9.-- Ἰ)ὸ οοπιρατγίδοη τ (π6 δα δά ἰῃ9 
1ά68 οὔἐπο αὐδηιἰδύνο! Υ Ῥεῖ, ̓πδα",, ΟΟΙΆΡ. ΧΧΥΪ. 
20. ““ὙΠογοίογα, πνου]Ἱὰ Ἰ)ανία βαγ, “Ὁ ὕϊου 
πιϊσλίν Κὶῃρ οὗἨ [κγα6], ἀοαὶ ποι βυμησαοι (ἢ 
ΔΙΤΩΥ͂ δραϊηδῦ θ0 11{{|0 ἀπ ᾿πβιρτί ἤοδης ἃ τοδὴ ἢ 
Βογὶ. Β10.: “δραϊησὲὶ α δίποίς ἤδα, το 18 ποὲ 
ΘΘΑΙΪΥ σδυρμί, δηα ΘΒΒΙΪΥ Θθοδροα, δηᾶ ἰΐ ἰὶ ἰκ 
οδυρὶῦ, ἰΒ ΡΟΟΣ ζ8126 [ὉΣ ἃ ΤΟΥΔῚ] Βυηίορ." 
ἸΏΟΓΟ ἴδδη ἃ ἀοδὰ ἄορ απ δΔηὰ δ ἤοδ 
Θηἀδληροῦ ἰΠ66, απὸ 7, αραγὶ οπι ὑμ6 ἔβοὺ {παι 1 
ἢδνθ πὸ Ὑἱβιὶ ἰμοσζοίο, ἐπὶ ὍΡΒΟΣ ἴο σοῖς (δ69 
ἀοπιτυοίοη,---Ἶ ογ. 16 [18]. Τλεγείογο---Ὀθοδῦβθ 
5801} ρεγβοοαΐθθ Εἶτ ὉΠ] ΒΟΥ 88 80 ἑπποοδηέ Τη8}), 
Δηα [ΟΟ]:ΒΗΪΥ 88 8 ΤΩΔΏ, Βο, 
Ἀνά, ἰ8 πη] 0} γ βἰδηάοτοά δηαὰ ρογϑοοαϊθα 88 δ 
ΤΩΔ]]οἰοὰΒ ΘΩΘΙΩΥ͂ οὗ 83.881] ---θ ἈρΡρθα]8 ἰοὸ [89 
ψΦυάρεο γῶὸ δίοῃϑθ ἰβ ᾿πδὶ δηὰ χἰγοθ βυοοοθθβ ἰο ἃ 
εἰσμίθουβ οδῦβο. Τ7ιυο ἰπΐηρθ Ὀδυϊὰ ΠΘΓΘ ΒΔΥΒ: 
1) ΒΘ χὸ Ηΐδ ΔΡΡΟΑΙ ἴο {86 7υἀϊοῖα] ἀθϑοίβιοι 
οὔ 89 1, ογά (νοσ. 1ὸ [12], δηὰ 2) ἀφοίασοθ ἷ5 
ἄττα οοηγϊοϊίοι ἐμαὺ ἰπ6 1,ογὰ Μ11} ὈΥ δυο ἢ ἀδροῖ- 
βίοῃ Β6ΙΡ Ηἷπι ἴο 18 χσὶρῃίβ δραϊπδὶ 5.80] : Εἴθ 
711} οομᾶποῖ ΓΩΥ̓ ΟΘ1186, (μδὺ 6, [86 πὲ Θοά, 
Ὀοίοσα ὑβοὰ 1 8πὶ Ὡοΐ ΟὨΪΥ ΟΟὨΒΟΪΟΌΒΙΥ, θα 
ΤΟΒΙ]Υ ἱπποσοηΐ, Ὑγ111 Ὀ6 ΤΩ δαγοοδίβθ, υπάοσίδϊζο 
ΤΑΥ͂ Οδυ86 ; 8 ἃ ἄο τὴ29 τιδῖ109 ἔτοτῃ [ΠΥ Βαπᾶ, 
Ι5}}41} "6 ἀεἰ ἱγοσοὰ ουἱὐ οὗ ἰγ Βαμῃά, ἔγοθὰ ἔγοτι 
[86 βυβογίηρβ πίοι ἴδοι ργερδγοδὶ 6. Α σοῖρ- 
τηϑδς οοπείγαοσίίοη.--- [ΔΙ ΠΟΥ δ Ρ ἔξ οου- 
αἰσαοίίοη : “ π|}1 ἰυάμο τὰθ (δὰ δ π8 ἀοἰ νοῦ σα) 
ἔγοπι (ἢγ μαηᾶ."-- ΤῊ." 

γος. 17 ΕἸ ΥΣΒΕῚ ὥπεεοῖ Ὁ σας τυγα Ὁ 
αυνϊά βονα ΠΟΥ ἀΘΟΡΙΥ δῃά ῥΡον. γ 

« ΓΡΗΠῚ Ὡ: “ΤῊ δά ἄσϑβα οὗ λυ ἃ Ὧδ5 δὸ τω σ0ἢ 
δδίυΓαὶ Θ]οαῦθηοσο, δΒο τηυοἢ Εἰον, δοὰ βυσὴ ἃ ἰοῦ οὗ 
οομγνίοἰίου, μὲ 0 ὁὴ9 Ὑῆο ΔΏΥ ΒΘΏΒΘ [ῸΓ ἐπ 51" 
Ῥ)9 Ὀοδυίίοα οὗ ἐμὸ ΒιΌ0]9 σὴ γσγοδα ἰξ σὶἐπουΐ Ὀσδίη 
Ιηονγοὰ. ΤἸῃθ ψῇο]9 βὐξυδίίοη, ἴοο, 8 ποῦϊο: Ὀαγνὶ 
δίδησαΐπρ οἡ ἐδθ τοοϊεν οί μῆς ἰὴ ἐῃθ ἀφ νῶς Βοϊάϊης οα 
ΔΕΒ Π6 ἰΓΟΡὮΥ οἵὨ ἢἷ8 ΤΟΒΕΌΒΟΙΠΠΊΕΓ, Ιοο “} 
δἀατοϑϑίηβ ἐῃ 9 ΓΘ ΔΏΘΠΟΪΥ 86}, πο ἢθ Ἰογθαὰ δἃ8 ἃ 
αι ον, Ποῃοτθὰ 88 Ἰείηρ, σονυογϑα δ ἐπο σὰ δ Αποϊοίοα, 
Ὑ00 γοῦ τ ὶτΠουὶ στοηα παθα Πέιη δηὰ ρογβϑϑουϊθα ἢΐτὰ 
πίτη το] οηεῖθαα δῃὰ ἃ 
τίν σὰ 
ἕο ἰοῦα 

ἀοπτὰ Ὁν ἐπο ἔροϊίης οὗ Ρουθ βθηο88, γοὶ 
βρίγϑα ΌὉΓ (09 ΟΘΟὨδΒοΪΟΙΒΏΘΆΒ οὗ 8 ὨΟΌΪΘ ἀοθα."- Τυ] 



293 ΤΗΕ ΕἸΒΗ͂Τ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΑΜΌΕΙ, 

ἀτηργοβθοα ἣΐ5 σχηϊπᾶ δηὰ βῃΑΥΡΙΥ ἘΠΕ σα Ηἷβ οου- 
Βοίθῃοθβ, Τὴ δαάγοβε: [8 [δῇ ἴὮν νοΐοθ, ΣῪ 
Βοιῃ αν αν ᾿ἱπαϊςαίοα Ὁ ἐΐ δοῖ, τ]ὰ ἰομο 
ἐμδὺ θδν 1} 5 πογάβ, ἰδβυΐηρ ἔγοτη ἃ ἀθορὶγ-ταονοά 
Ἀθασί, δὰ ᾿ἴπ 116 “ΤᾺ ΘΓ δῃὰ “ἰδοὺ Κίης 
οὗ ἴδβσϑοὶ, τῶν ἰογά," Ἵὀχργοββίηρ ρῥσοίουπά ἰοίΥ 
διὰ ἸΕΤΕΣ ΒΟ, ἀμ Τισε α οδοσά ἴῃ βδαὶ 8 
ἵππος 116 οἡ {πὸ κάθ ὁ ὶ τρ ἐν ὠς ἐφήν ὑεὺ 
ΜΈΙΟΒ Πὸ οοια ποὲ λεῖρ “ βουπα ἴοσῖ ἐπ 
[16 δἀάγθδαεβ οουῃίοῦ ἰὸ ἐ|6 βογοθῆθδα δῃὰ δαΐθ 
ἐΠαΐ οἰμονσὶηθ τι, ΤἼΘ᾽ εἷμη οὗ {μὲ8 
βυάἀάδῃ δυγακοηΐηρ οὗὁἨ ΠΟΌΪΟΡ δε πα 6 δαυδε 
τεερὶπς αἰοιά, ΤΉοτΓο 18 ὩῸ ἈΥ̓ΡΟΟΤΠΕΥ ΟΥ̓ Ῥγοίθῃσθ 
Ἀόρ, 8,6], ὑοββϑὰ Ῥούγευ εϑα ὮΙ ΠῸΡ δηά {11 ΠΡ 
ΒΥ ἤθσοθ ρμαβαίοῃα σιϊουΐ βο οουῖγοὶ δηὰ πὶῖἢ- 
ουἱϊ ΒΑΓΤΩΟΠΥ͂ οὗ Βου}- 116, 16 μοτὸ Ἰαἰά Βο]ά οὗ 'ῃ ἃ 
Βιἀάθπ ΟΟΓΠΟΣ οὗ ἢἷ8 μοασγί, ὙΒΟσΘ 6 Ὑ86 β(1}} 
ΔΟΟΘΘΒΙὉ]6 ἰο (89 ρονοῦ οὗ ἱγαἢ, δπᾶ ἱῃνοϊυηίδ- 
ΤῊΥ Ὑ]6 1 ἀ8΄ ο [818 ποῦ] δεουβίηρ οὗ ἷθ βρουΐ, 
1πουρῆ [Ὁ ̓ θ ποῖ ἀοσδιϊποά ἴο 6 ροσῃγδηθηὶ.---ὉΒβ 6. 
18 1]. Ου ἰδ ῖ ἰοαϊϊδῳ 8ὸ εαἰχηΐβοδηὶ 
δ άγοθθ [0] ον (86 οἰλίοαϊϊν δο ἱπιροτίδπε σοπζεδ- 
δίοη: ΤΠ που δτὶ τὰοτϑ σἰκίθουδ ὑμαῃ 1, ἴοσ 
[δου μεδὶ ἄοῃϑθ τὴϑ βοοῦ, ἀμ!ά 1 Βανο ἄοῃϑ 
ἴπ96 Θυ]].--- ΤῊ 5 ῥτονεβ (πὶ ἷθ δοπϑοίθποδ Ὑγ88 
τουομοά Ὀγ αν Β πογά, νη ἢ μδὰ βὸ ββδύρὶγ 
ζννν ἱπποοθῦοθ δα θαβ6 1685 Ῥογβοουίίοῃ, 
Τὶσ ὐοθουδηοδα δηα ὑσὶ ὐθουβηθθβ 85.84.1 τηιδέ 
Ὧο ΒοθοΣ ἰο {86 ἐστ ; [πΠ9 ονου μοὶ τιϊηρ ἔογοθ 
οὗ Ῥαν δ πὸ ἰουπάρα ἴῃ ἰχσυςῃ, ἔοσοοα 1818 
οομήοβαίοη ἔγζοτα ἀἷπὶ; ᾿πουρὴ ἃ ἱμογουρὴ βδπὰ 
Ῥοστηδηθηΐ ομδηρθ [ῸΣ (1:6 Ὀοίίοσ 18 πος πΟΓΟΌΥ 
οβδοίοὰ ἰῃ Ηἷ8 μοατί, ὟΟατοίυ: “Τἢο οομίρεβίοη 
8 ΠΥ ΠΟΥ οχίοσίϑα, [6 σαϊηα Ροΐηρ ποιμίης 
Ὀεογοα." Βυὶ τὸ 860 ἔγοσω ἰῃ]8 οἵ ΠΟῪ ἱρὰ ἃ 
θρκο Ὁ Εὐοο βου ΤῊ ΡῈ ἰδ 1 δῈ πᾶ δ δθα 

1} β ἰο ἀΘΩΥ ἰπηβο ΤῈ πιοάδ ἐπ το ἢ 
ΤρανἹαἷΒ ψοσὰ βὸ βίσιιοῖς ἷ8. οοῃβοίθῃμοο ἐμαὶ Β6 
88 ΟΟΙΏΡΟΙοα ἱηνο]υμία ἢ Υ ἰο δοκηον]θᾶρο Ηἷ8 
ἑπιποοέποῦ δηὰ 80 7ιδίΐοα οὗὁἨ ̓ι158 σαυθθ ἰβ ἑηάἀιοδίοα 

ἷ8 οὐ πόοσὰβ. ἐξ τῶδᾷϑ Π18 ρμογοθρίίοη οὗ ἰπ6 
πἰαγίησ οοηίγαβὶ ἰαύπϑοα ἷβ Θγ1}, ἀροαϊσυοίλγο 
Οροσδίοηβ δραϊμδὶ Πανὶ, δπὰ πὸ ὙΒΟΠΥ ὁ 
Βιύϑ σοπάποὶ οὗ ἰμ9 Ἰαϊίοσ, το ἀϊά ΟὨΪΥ ἐδ 

Ὶ οοά. 1ὴ6 Βοβῦ!]ο Κίησ: Τῆδ γοχυίίαΐ οΥ ευἱδ υἱἱὰ 
841 (μἰηκα οἵ 411 [86 δὶ αν 4 δὰ 
ἄομθ δἷπὶ ὈΥ ὲ8 ἔδὶϊ βουυΐοθ ΒΥ σΐρμὶ 
ΤΏΟΓᾺ] υπό πεει ΘΌΒΟ] 6 }} δοοοσάδης πὶ Οοα᾽ 5 
ΒΟΙΥ Ὑ1}1}, πα αἷπρ]9 δυοΥ Ὁ] βρεϊηρίης ἔγομι 
{τας δηά ἔγουῃι {0 μοατί, ἃ ἀθθρ ᾿πρΥ βθΊο [ῸΣ 
0 Ὀοίίου ΤΩΔΥ πον οογίδί ἢ Οἰσουτηβίβηοοα 
ταδὰθ οἡ ἴδ οοττυρίοδὲ δηά τηοαὶ Βατάοηθα Ὧδ- 
ἴυχ6.-- ὅν. 19 [18]. 1ῃ Ῥγοοῦ οὗ {πϊ5 δϑὶττοδίΐοη 
881 δα ἀυοοα αν 5 ργέδοπέ δελαυίουν, ἩΠΪΟῊ ἰδ 
αἰδιλησυϊοηοα ἔγοτη ἰδ 9 ἱῃρ : “ἰδοὺ Παβί 
ἄἀοτο τὴθ ᾿" “ Απᾶ δου ς ἴο-ὅδν 
ΒῃοννΘά, ἰιδδί οἴνεη ἃ ρῥσοοῦ οὗ νυβαῖ βοοᾶ 
ἴδου παδὶ ἄοσιϑ ἴο σ2ϑ, πϑιλϑὶν τποτϑῖσι, 
τιδῖὶ [86 Ιιοτὰᾶ Βεᾶ δο]ὶ νϑτθᾶ τὴ6 ζηῖο ΤΥ 
Βαπᾶ;" δι] 4190 βθγθ σϑοορτοβ [86 ποὺ ἐμαὶ 
ἦι γγ8 Οοα᾽ 8 δαπά ἰμαὶ μαὰ ἰο-ἀδγ ἀοΙ ἑγογθὰ ἷπὶ 
ἱπίο ἢν 8 μδῃᾶ, ἴῃ οοηίγασί τι Ὠ16. ᾿γουϊοῦδ 
ἀεοοϊαγαιίουδβ ἐμαὶ μδὰ γίνη ᾿ανὶα ἱπίο δώ 
Βαηά, χχιϊὶ. 7.---Βαῖ ἴμου ἅἰδαϊ ποῖ ᾿ε 1} σΏ 6, 
1Βοὺ αἰάβὲ ποῖ τ86 86 ὁρροσίυη τ ρίνοη ἐμθθ ὉΥ͂ 
Οοὐβ ῥσονίάοποο, βοὺ υἱϑμοδὶ οὶ ἴἰο 
ΔΥΘΏΩΘ ἔδγθοὶῖ οὐ τὰθ, δῃὰ ἰπίηϊκοδὶ ΟὨΪΥ ποοῦ 
ἰοναγὰβ 6. Α1}} {Π|8 16. 8 βρ] δῃἀϊὰ ᾿αδιβοδίίοη 

5 [0 18 γ9189 δηὰ {8 ὑγδῃβϑιδιίοῃ 800 “ Τοχύ. δηὰ 
Οσϑσω."-- τὰ] 

Ρ6] ὀγὲρ 

οὗ Ῥαενία δηά οοπϑττοδίϊοη οὔ ἰὴθ δεοϑοσγίΐουβ {παὶ 
6 τηδάθ ἰο ἔδυ].-- - ον. 20 [19]. ΤἈΘπΐυδ, ἔτοπι 
6 ϑερῖ., βὅγυ. δὰ Ασαῦ., ὑυπάδογίαϊκοθ ἰο σαδίοτα 
1Π9 ΒΡ οὐ αἵ ηΔ] ἰοχί οὗ {118 σϑῖθθ 88 [Ὁ] οτα: 
1) αν “[αἦβ ΘΏΘΤΑΥ," γὸ ΔΙῸ ἴο Βο]ά, εἰοοὰ οτὶρι- 
ΠΔΠΥ͂ “ἴῃ εἰταὶ (8 (1.3), ὙΒοηΐσα {μῖηϊκα (δΐα 
Τοδαϊηρ “'ὨΘΟΟΘΒΑΓΤΥ͂,7 βἷποθ ομα τοΐρῆὶ πᾶ ἢἷ8 
ΘΩΘΙΩΥ͂ ΜΙ Πουΐ παν Πρ ΟρΡΡοσ Δ Υ ἴο δυσί ἴῃ; 
Ραὺ {π|8 ΟρρογίυΥ ἰδ Θαρθοῖϑ! γ δῇογάθα πβεη 
ο 8παᾶβ 1 ἐπ ἀπσιρίϊίδ, “ἴῃ βία 18.) Βυΐ (15 
8. ἃ αὶ τ- ΡΣ τηρ δηὰ ἕλγ- οἰ ομοα Θηΐ, δίποθ. 
ἴπ οοῃηῃροίοη ἀο068 Ὠοΐ ἰοᾶγθ ἰξ ἀου τῆι] ππδὶ 
15 σχηοδηΐ ΟΥ̓ βπαϊΐπο (6 ϑῆοταγ. “Εἰπα᾽ Βοζγο δὲ 
ἷῃ χχὶὶ!, 17; Ῥα. χχὶ, 9 [8]; 188. χ. 10, τϑδῃβ 
Β0 ἴο ΘΟΠ1Θ ΡΟῺ 88 ἴο 8 ὙΠ ΒΌ δσιηρ οὗ 
Ρυπὶβῃπηοηΐ,Ξ-" κεῖ ᾿μίο Ομ 8 ρονοσ." 2) Αἢον 
ΣΙ [Επρᾳ. Α. Ν. αὔοσ “τ8}1 αναγ."--ΤῈ.] 
ΤΟΙ, κα ΦΈΠ61,οτὰ πὶ} τοσασαὰ δῖπὶ ροοά ἢ 
ἰο Βαῦϑ 1Ἀ1]ὸ πὰ ΔΎΔΥ, δῃὰ 8) ἱμπβίοδαὰ οἵ {86 ἰδεὶ 
σογὰβ οὗ 10 Τρεθο. ἴο φο ὍΠΕΊΘΕ ἀρ ταν 

1Π66 ὋΣ Ἡ ου “1Βο τὰ τοπναγὰ 
ἰο- δ ἄοῃο ἴο σμϑ." δυΐ {μ6 δι ογῖ οἵἃ (δ6 
ΥΘΥΒΙΟΏΒ 16 [6 1688 ἀθοίαὶγο οσο, Ὀθοδυμο {86 Ὁ 
ΡΏΓΡΟΘΘ 18 ορνϊοδδ, ἰο ανοϊὰ ἃ βαγββῃθββ δῃά ῥτὺ- 
ἄυοθ ΘΟ ΤΑΥ͂. ΤΆΟΥ ἱποϊυάοα 16 ψΠ0]6 δβθῆ- 
ἴθῃο9 ἰπ ἴΠ6 ρῥγοίβδαίβ: “ ἱξ ομο ἢπὰ ἷβ ΘΠΘΠΙΥ͂ δηὰ 
βομὰ ΤΠ ἩρρΑ διὰ {Πρ Ἧ88 ΠΟ ἃ ᾿αῖρ Το 
ΒᾺ 16 δΔροαοβὶβ δῃά οὸ ΠΟΙΏΟΙΥ ἰ0 6Σ- 
Ἐπ [16 βοοὰ πμβὶςἢ ΒΓ απέγπεον ἘΣΤΙΝ 

ῥανίά, {πον δὐάδοά: “το Ι,οεὰ ψ}} τοπνασὰ δἷπὶ 
βοοά."---Τὴῆοθ πογάβ, δ (Ποὺ βίβδηα ἱῃ ἐπ ἰοχί, 
Εὶγθ δοὐϑθὴ βδοοοσγάϊΐϊησρ ἰο Τμθηΐϊὰβ ἃ “1Ο]ΕΓδὉ]θ 
ΒΘΏΒΘ :᾽ γδ8 ΙΟΓΟ, ΠΟΥ ρὶνο 8 βαι βίβοίουυ ϑ6ῆδθ 
1 πὸ ἰσαμείδαίθ: Σύ ομϑ Βηᾶ δία ϑῆθιαν, ὙἹἱ]] 
Β6 ἰοὺ Ηἰτι βο οὐ ἃ βοοᾶ ὙΥΔΥ (4 μεβοοίῃι, 
αὐτο στ  ]οἀ ταυ) ἢ {μὲ 18, 1 18 ἀβυδὶ, τβδη ομ6 
ἢ88 Ἀ1Β ΘΩΘΙΩΥ͂ ἰῃ ᾿ἷθ ρόνοσ, ποὺ (ο ᾿ἰοξ ἢϊπι ρῸ 1 
Ῥϑδοθ υπίουοποα. (09 ᾿ἴνγοὶγ ἴϑοϊϊηρ πιὰ 
ψ οι 840] 18:6 οχμηϊβαίοη οὗἁἨ [110 ἐῃίογτηθ- 
ἀϊαίϑ ἐπουρδῦ, [η6 Ἔχργοαδίοη οὔ ΒΟ Ὦ παρ ὃ6 
ἀχροοϊθα, πδιλ νυ, “80 μδδὶ ἔβοι ποῖ δοιὰ ἰοναγάβ 
16, ὕἰΒ υϊΐϊθ παίαγδὶ. ΤῊΘ πορδίϊνθ δΏΒΥΓΟΓ ἴο 
{118 χυσδίζοῃ 18 ομλλἐἱοὰ (4π Ομ βαῖ οι ῬΘΥΟΠΟΪΟρΊ- 
ΟΔΠΠΥ͂ ΘΑΘΙΙΥ υπάοτπίοοά), δηὰ ἱπιπιθα ἰδίου [0]- 
Ἰοτγβ ἰδο υἱοῦ: ῬὨ6 1ιοτὰ τουνσασὰ [Π66 βοοὰᾶ 
ἴον τβαῖ ἴου πεδὶ ὑπ ἅδυ ἄοσιϑ ἴο 116. 
(8ο Μαυν., )6 Ὑ οἴΐα, Βυῃβ., Κι ὶ}.) Ὑπδὶ βαυΐ οἱ 
(μῖ8 πιοτηθηί ἱΓΌ]Υ Δῃ ἃ ΒΟΠΟΒΕΥ τηϑϑιῖ ἴΠι688 πογία, 
ἷΒ Ὀογοπὰ ἀοαῦι; ἰΐ 16 [16 τιίΐίηϑθθ ποῖ οη]γ οἵ 8 

Ρυϊ αἰδὸ οὗ ἃ πλοπιθηΐ ἰῃ ἷ8 ἱηποῖ [ἰἴ6, 
ἐπουρσὰ ἱπάοθοἄ πὸ ἄθορ δηά οηΐ ἐπ ΡΓΟΥ͂Θ- 
ταρηΐ Ὁ] οπνοὰ. ὕπάον ἐμ ᾿πῆποπος οὗ θδυ δ 
Ῥγόθθῦοα δηὰ ποχγὰβ ἰμ6 δὺἱ] βρὶ τῖξ δὰ [ῸΓ ἃ πιο- 
τηϑηΐ γίοϊἀοὰ ἰο {πο ροοά.--- τ. 21 [20] ἔξ 
ἘΟΙ]]οσῃ ἐνὶ ὑεῖς ἐδ βομτονι Ἔκ α πρῤπές 
8668 οἰδατὶν ἰμαὶ (86 [Ποοογαίϊς Κὶ 'ρ ὙΠ} 0888 
ἔτοα Ηἶπὶ δηᾶὰ ἶβ βουβθ ἰο Πανὶ, δηὰ ΟἹΪΥ 
{γοῦσἢ Πΐπὰ 88 118 ζαΐυγο ὈΘΆΓΟΣ Ὀ6 ἘΣ 
οδίδ Ὁ] 1886, Ηὸον ἀϊὰ 848] οοπιο ἰο (διὲ5 ἐποιοίδάφε 
πο ΒΘ οσθ δχργοβθθοθ, διὰ σι ῖοῖ Φοπδίδδη 
δά δἰγοβαγ δϑὶγπλϑὰ {Πδὶ ᾿ἷ8 [Δἴ μον δὰ (ΧΣΙ. 
17} Νοῖ τπγουρὰ ἀϊγεοὶ ἀϊνίπο τονεϊδίίου, ὑαὶ 
ὈῚ ἰμο οὐθογναίΐοη (δὶ 41} ἷβ ὑπαογίδκιηρ 
δἰσαϊηδὶ ανἰ ἃ Ἰγ το ἀπβυοοεβαίαὶ, αρᾶὰ {μδὲ Ἀατιά 
ἰῃ τοϑρϑοὶ ἰο 8 Ῥογθθοῦ 008 ΜὙῸΔΒ ὉΤὰΟΣ δρθῦ 
ἀϊνίπο ρῥτοιθοίΐζοη, οουρὶοα τι ἐμθ σϑοο]θοῦοῦ 
οὗ γέβεὶ Βδιθο) ΠΔΓ ΘΗ08 βαϊα Ὁ ἈΠῈ ἴῃ ἐδ: ὨΔπὶ8 
οὔ τοβροοίηρ δ σοὐοοϊϊοι ἴὸσ ἀἰϑουϑαϊδηοα. 
ΤῊΘ ἀθοϊαγαίίου οὗ ἰδ οοῃβοΐθῃοο  “" Του δὶ σθ- 
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ἡροίοὰ ὈγῪ Θοά᾽" πὲ οοῃβιτηϑὰ ὉΥ (μ6 τηδηἑοϑὲ 
ἴση οἵ ἀἸνίηα χυϊάβηοσ δηὰ ῥγοϊθοίίοη ἴπ Ὀαν 5 
Ἰ, δρὰ Ὁγ ἴ[δ6 ἱπιροβίῃρ' ΤΔΟΓΆΪ ΡΟΥ͂ΤΘΓΡ οὗ ΠΥ] 5 
οοπάυοι. ΟἿογ.: “Ετοιι ἰμἷ8 χτϑδῖ πιδρτιδη ἐπὶ 
οἵ θεν ἃ Βο οοῃοϊυδοα (δαὶ ἃ τηϑδῃ ὙΠῸ 88 "Ὁ 
ΒΌΡΟΙΪΟΓ 1Ώ 50} ἰο Κίπρβ οουἹὰ ποὶ Ὀυΐ τεῖμῃ.᾽" 
Το ἩἸρονν Ἅ. 575 φαλή: 1)“ εοἱ!έ δοοοηνδ κίη," διὰ 
2) “ἴῃ ἐῃγ Βαμα ἐῤό ἐἰπιράοπο οἱ! δὲ Ῥεττιαπεηίίν 
οααδιίκτελοά,᾽" ποὲ ““ν1}} ὈΘ γαϊϑοα ἈΡ, χτοῦν, ἰῃογθαθθ "ἢ 
(ἀτασΡ.). 8.0 ἔαγ δ ἴμο ἀδυὶς οἰουά οὗ ΘΏΥΥ δηὰ 

12 ὙΠΡΒΕΤΙΒΊΕΕ, ΚΙΠΕ γγϑίξεν ΚὙτατοσι Ἰα ΠΡ 

πὶ 189 ἘΠΡΤΗΕ: ἴῃ δὴ οδίῃ: ἐμαὶ μὸ πουἹὰ ποΐ 
δίδν 8ἷ8. ἀθδίῃ Ἵσίθστηϊπαίθ ἢ18 Ῥοδίθυ:ῦ, 88 γ{88 
οἴδῃ ῃ6 886 ἴῃ σμδηροα οὗ ἀυπδδὶυ ἴῃ ϊθ Ε)δ8 
δη0, δὲ Καὶ 61] γγ6}] ροϊηίβ ουὖΐ, Γ6 Υ οοσῖιϊ 
αἷδὸ 'ῃ [86 ἰἰησάοτι οὗ [Π6 Το ΤΎΡο8. 1 Κίηρθ 
ΧΥ. 28 5δᾳ.; ΧΥΪ. 1] βα.; 2 Κίηρη χ. ΑἸΤΩΣ ΔΓ στο- 
ει ὉΥ Ψομδίμδαη χχ. 16. [8}δ.-Οὔηι.: “Τὴ 
ΘῈΡ ΚΌΠΘΑΙΟρΙΟΔΙ ἰθο ἰης οὗ (16 ΙΒγδο! θα Ὀσθαῖκα 

οὐδ ΠΟΙ 88 80 οὗἴδῃ δἰϑονογο." 8540} 8 ἀθοϊδγδ 

ἴσῃ ΠΟΌΙΡῚ Ὀοοδυθθ ᾽θ οοὐἹἱὰ ποῖ οχροϑοῖ ἐδδὲ 

ἊΝ πς ἌΡ Κα Ἡβ σις εἰμεν κνμῦ τ : Υ ἱ ἴῃς ἴο πη). ΘΓ: 
“Η6 Κπον 3.40} 8 Ὁ]9 δῃὰ γμογβάϊουβ π8- 
ἴατο, Δηα τῶϑ αἴσαϊὰ οὗ ῃἰκ βῃδσοβ." [Νοσ, δρρᾶ- 
τον, ἀ1ἃ 8540] ᾿πν 19 ΟΣ ὀχρϑοὶ εἶπα ἰο βὸ ΒΟΣηΘ. 
ΗἱΪ Ῥγεϑθῃοθ δὲ οουσίέ πουῦ]Ἱά αν ὈΘΘΏ δε θδΓ- 
ταβεῖησ; ἷ8 (Σϑ ηἰηρ ἴῃ ἰδ6 86148 ἰβ ἰο οοῃίληυθ 
γαῖ βοὴ {{π|6.--- [Β. 

ἩΗἩΙΒΤΟΒΙΟΑΙ, ΑΥ̓Ὸ ΤΗΕΟΙΟΟΘΟΙΟΑΙ͂, 

1. Τα Σποϊάθηϊ οὗ Τανὶ δ ἈΠ ἰῃ οὗ, χχίν. 
(ποῖ χχνϊ.) ἴοστωϑ [μι θδϑὶβ οὗ Ῥβ. υἱΐ. (οἵ ψ βῖοῖ ἢθ 
8 ([ὴ6 δυίμιοῦ), τ ΒΙΟὮ ἷ8 σὶςἢ ἴῃ σοΐογοηοοα ἰο (μι ἷδ 
οὐ δῃὰ γγ8ο89 {1116 : “ Βιϊρχαίοη οὔ αν ά πίοι 
8 βδηρ ἴο 1ῃ9 1,οΓγὰ οοποοσπηρ [89 πογάβ οἵ Οὐδὴ 
[80 Βοηὐδηνῖητ 6, οἰ νίης [86 8] ἀογοῦβ δοσυβᾶ» 
ἰοηβ οὗ (818 ΤΏΆἢ 88 ἐμ6 οοοδδίοῃ οὗ 80 Ῥβδὶτὰ 

ἰδ ἃ αἰϊαβίΐου ἰάθπίῖ681 πιὰ (μδὲ οἵ γος. 10 
[0] οὗ οἰ. χχῖὶγν. ὙΠοτο ἯΟΓΘ τη το, ὈΥ 4]] 
δου οὗ εἰδηθετα, ἸΑσ κυροῦ ΤᾺΝ τις δρααν ρρϑα 

᾿ δραϊηδὶ εἶπ. ουρ ἱ 
δοοοσάϊηρ ἰο [Π6 {{{16, γᾶ {86 Βδηΐδπιϊἱθ Ομα, 
ΤΏ ΒΘη) τα ἶἴ68, οἢ δοοουηῖ οὗ ἴμ6 ἐσ10 6] το ]8- 
οηϑμΐρ, τόσα Ῥσγοῃουποοά δα δογοηΐ οὗ ὅδ], δηὰ 
μὸ δὰ θουσῃὰ ἰδμοπὶ ἴο Ηἷμλ ὉΥ 4}} βοτὰ οἵ ἴδγοσβ 

δηὰ Κατ οὶ 566 δῇ 41} δ ο0)}, Ὀυΐ [06 ῬΤΟΡΟΣ Ὠδπιθ 
οὗ ἃ Βοηϊδυλίηἶΐο τηϑσι, οὔθ οὗ [μιοϑθ Α᾿ γλν θα δηὰ 
᾿νβγμολγ νημε ὙΠ 066 Πηϑηὔοη ἰῃ (πο {116 οὗ ἐμ ΐ5 

(ει6 εἰτδίλοῃ ἰῃ ν ἱοῖἢ δοοοσὰβ ἰῃσουρδοῦί 
χὰ (Πδὲ ἴῃ οἷ. χχίν.) 8. 8 δα ρρθπιθῃΐ ἰο ἐδ 4]- 
Ἰπκίοη ἰῃ γοσ. 10. Ηὸον (ἢ οοπίθηὶ οὗ ἔπ Βδ] τὶ 
5 θαδοὰ οὐ Πανὶ Β δλβογίίοῃ οὗ ἱπηοοθηοο δηά 
οομβάσηϊ δρροβϑὶ ἰο σὰ τ Βῖοὰ 15 σίνϑη Βογο ἴῃ 

αχίν. 18 οἷοασ ἔγομι (86 ἰσδίῃ οἵ (μπουρδῦ: 

Αἴζοσ 1.6 εἰ ροτβ ᾿π σοι οίοΥΥ ογν ΓὉΥ λεῖρ, γετα, 
2, 8 [1,2] (]οτϑ ἴΠ6 αὔὲγπιαξίοη, ΠΣ 
τευεηοό απ οὐ ἵπποοδηοο 88 ἴο ἴῃ 6 δοουβαίζοῃθ χηδὰθ 
δρδϊηδὶ εἶτα (ροϊπιίηρ ἴο χχίν. ὅ-8, 18, 19 [4-7, 
11, 18]), γοσβ. 4-6 [8-8]. Οὐ {815 158 θαβθὰ (866 
χχῖν. 158-16 [12-18]} αρρεαὶ ἰο ἐδ 1,οτὰ [0᾽ 
ἀτεσιίοη οὗ ΗΐΣ ἀπός ἐμῶμῳ ἰο πϑϊοῦ Β6 βυθπλ 8 ἰῃ 
ἔστη οοηβάδηοθ 8ῃ ἤροά σοηθοΐθῃοο, γοσβ. 7-10 
[6-9]. Τὸ (μ16 16 δαἀοα (8666 χχὶν. 16 [1δ]} ασοιυαΐ 
αἵ ἐγιιδί ἴῃ 1ῃ6 ΠοΙρ οὗ (86 τἱχμίθουθ ν 8Π64 ἴῃ 

6 θ0᾽ ργοραγοα ἀοδβίσυοσίΐοη οὗ {Π6 υρσὶμμῦθο 
γοῦΒ. 11-17 [10-16]. Τῃ οοποϊυβίοη ἰδ ΥΟῪ ο 
ἐλαπζοσίσίπσ [νοτ. 17.]-- 7 πὶ Τ.6Π1ἴσϑοθΒ Ὁ χοο]- 
Ιομεν βαγβ οὗ {μ6 οὐλαγαοίεν οὗ ἰ6 Ῥβαδὶτα: “1 ἷ5 
{Π|6 τηοβὶ βοϊϑσημ ρδίβοαυ οὗ ἸΟῪ βο] - οοῃβοϊουβῃθθα, 
(δὶ ΠΟΘ ΒΡΘΒΙΚΒ,---δηχίουβ υηγεθὶ, ἀοῆδηΐ βο][- 
ἰγαδί, τ υταρ μδαὶ ἀρδβοδυϊηρ, οοηβάοπὶ ἱσιβί, Ργο- 
Ρμοῦο οοσίδιηίῃ, 811 {μ680 ἴομοϑ πα δα ρσοβαιοῦ ἰἢ 
[π|0 ἱστοχοϊαγ βίγορῃθιθθαιθηοθ οὗ ἰμῖ8 αν αϊο 
αἰ γταπιῦ,᾽ 411} (818 18 ἰου πα δα ραίδη 1 4}}Υ ἰπ 1) 8- 
γἱ]  Β πογάβ ἰο .80].--- θη βίο ον 5 βἰδίθηιθηὶ 
οὗ {89 αὐδαοίἑο οοπίεπέ οὗ (6 Ῥβαΐγη: “ἼΤΠΘΓΙΟ 18 ἃ 

ΕΠ λαπάδ ἰο αοά, δῃὰ 2) [818 οοπάϊίλοη Ὀοΐη 

δοίιε οεγίαϊπῖν οἵ ἰδὲ 
ἴῃ ὈοΙὰ Ροϊῃίβ ἰο ἐπ6 ἵνο Τα πάἀδιηθηίδὶ ἱπουρῃα οὗ 
Ταν Δ᾽ 8 δα άγοϑ (οἰ. χχὶν.) ἴο βδι]: 1) 1 δχ ἱππο- 

Ἰονίης : πιασπαπ 
ΤΑΥ͂ ργου ἀθῃ 8} 

οἤ ἰδὲ 

ἱηρβ δρροϊηὐοα Ηἷπι, δηά ϊο Ἔχρθοίρα ἀδοϊβίοη οὗ 
ὅδ αἰν]ηϑ βεοο, οὗ ἐπιδηνίδδβ  ϊοἢ ποὺ οη] 
ἘΠ ᾺΓ ΔΎΓΔΥ ΤΟΥ ημα, Ὀπΐ ΓΟΡΑΥΒ 671} τι μ 
ΤΩ πὶ Οοαδε λιδίίοα (μανίηρ 18 σοοὶ ἴῃ 

Βυχ ἐγ), τ ἢ τ ΒΙοἢ ἴῃ ἐθ6 οομϑοϊουδῃοθ οὗ 1ἢ- 
ὨΟΟΘΏΟΘ ἢδ κ νήμρυ ἰο [Π6 ἰρῆοπὲ ἰγἱῦυη8)], οἶα Σ Υχ ἘΠ τὸς 

δἷηι 8 
ογδν οὗ ἠΐδ κὶ (Ὠδυλοὶυ, ἐμαὶ (89 υηεῖσμῖ- 
ΘΟΌΒΙΥ ἰηἰσοάαοοα 6ν]] θ6 Ῥυῃ]β64), ἀπά ἡντο ὶ 
ἐπ παν ἐϑὉ ο΄ ΟΣ πῆρ ου ἴδ! ἴῃ 8 
͵πϑιῖοο. “Τμδί Πάντα γγὰ8 τραρηδηϊτλοῦβ ἰΟΥΤΑΣΩΒ 
Θηθπῖοα, ὑμδῖ, σθαι ἷβ [06 νγ88 ἱπσουρῇ οὔδῆοθ 
ἴπ ἷβ μαῃαβ, Ἰμρίοβα οὗ βα διϊηρ εἶθ Ὑθηρβθδῃοο, 
[6 βοηΐ ᾿ἶπλ ΣΟΥΘΓΘΠΓΥ ΔΎΘΥ, 18 ὙΠΟΪ]Υ ἰῃ Κϑορ- 
ἵηρ χὰ Εἶθ παΐατο, δηὰ ἴῃ ἰῃ6 δος ΡαΕ. ΥἹἱΐ. ὅ 6 
8 τοΐοχγοα ἴο ὈΥ ἴηχ ὈγΙΠῪ δὰ ἱποϊ θη δ]}γ, Ὀαΐ 
ΟἸΘΑΣῚΥ οπουρῇ ; [ἢ δὲ ἰο β40} ἰπθϑὶ ὗ, ουθ τ 6. 
(όγὸ ποιὰ πανα Ὀδοη 86 πιοαὺ [4 ϑΟΓΆ]Θ ΟΡΡΟΥ- 
(ΔΔΣΥ͂ ἰο ᾿πῆϊοῖ ατίονουβ ἱΊΌΤΥ οὐ τα, 6 οου]Ἱά 
ἄἀο πο ὈΟάΣῚΥ Βασι, (0]]ΟἿ8 Ἰπτη θα ἰδίου ἔγοσα (86 
ἰάφθδ 1196}0 οὗὁἨ (6 "Αποϊηϊοα οἵ αοἀ’ πῖοι 8110 
8 80} (ἔπ, 1Π|., 180). 

8. ΤΠ6᾽ οΪά ρῥτογυδσὺ: “ύοπι (δε οὐἱ οοπιεδ ευἱ 
(γεν. 14 [18] δχργϑβθοβ (}6 ἰχσυαϊι ἰμδὲ [86 τόσα] 



800 ΤΗΕ ΕἸΒΒΤ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΑΜΌΕΙ, 

οδασδοίοσ οὗ {9 σβϑῃ ΠΘΟΘΑΒΑΓΙΪΥ ἀοίθστηΐμοθ ἷβ 
οοπαυοῖ; ἐδθ δἰ μλοδὶ αἀσέμϑ ἱΒ ΔΙΥΔΥΒ (ῃ6 ΟΧΡΓΟδ- 
εἷοῃ οὗ ἴδ οἰδὶοοὶ λαδίξεδ,; ἰδ 156 ὨδίῃΓο οὗ 
ἐμ6 ἐππὸγ 116, Ὑ μοίλοῦ ἴῃ ΟΓ ἰπ 6571}, 16 
οἰ ιὶςϑὶ ομβδγδοίοσ οὗ [ῃ 6 Ῥθγθοῃ δι "Υ ΒΏΟΤΤ 1861 ἴῃ 
ὅπ6 τηδηβ οιὐξιοαγαὰ ἀοἰηρ. [{ ἷΒ (86 Βαλα ἔγαιῃ 
Ἡ1ΟΣ 16 οχργοδορὰ ᾿η ἐμ Νον Ταβί, ἀθοϊαγαίίοῃ: 
“ΑΒ [δ {Γ66 580 {πὸ ἔτ! (Μαῖιί. νυἱὶ, 17), 

4. ΤῊΘ εἰτιρ]9 βο ργοδοηίδίοη δηὰ β6[ [- τ] ἴμθϑθ 
οὗ τπιογϑὶ Ῥυγιῦ δηὰ ἔσῃ (88 μογὸ ἰῃ αν ἴῃ 
ψογὰ διὰ ἀδθοα) ᾿δ8 ἃ ργοδῖ "ΒΑ ΟΠΑΣΥ͂ ΡΟΉΤΟΓ, 
δΔηα οἴδῃ πηδῖςοβ 8, τα ΠΥ ἐπ ργοβδίο ΟἹ βρὶ γὶι- 
411 ἀκγκοηθα δηὰ ΠλΟΓΑ  ἱγ ρογνοσίθα πίῃ γεβ (88 
86} 8 676) 1 δβυοῖ πεῖρθ ὑπαὶ (80 ἀϊνηθ ἰη ἰΠθτὴ 
ἦα ἐγοϑὰ ἔσοσαῃ {μ6 υἱπάϊηρ Ρότοσ οὗ {16 ονἱ!, δά 
ἴ.:6 τοὶ αἰουθπλοσαὶ οἰθηθηῖ οὗ (Π0 σοηβοΐθῃ 
ἩΓΒΙΘΝ 18 οομοοδὶϑά ἀθὸρ ὑπάος σοὶ ἱρίουβ- πιο 
οογτυρὕοη, Ὀγοδῖκβ ἔθ ΙῪ ἴοσί, δὖ Ἰοϑαὶ ἱῃ ΒΟΙῚΘ 
Ὀσῖριῖ δηὰ ροοά τηοτηθηΐβ, ἱπ οσάοῦ ἰο ροϊηΐ ἴο [0 
ὙΓΑΥ͂ Οὗ βδ᾽ γϑίΐοη δηὰ Β80Ὲ (1:9 Ῥοβεὶ 11 οὗὁὨ ἀ6- 
Ἰγογδησθ, ρσονϊ ἀθα ἐδ σθδῃ ἐδ εοὐϊέησ ἴο Ὀθ βανοὰ 
δα σοηϑιοα. 

ἩἨΟΜΙΠΈΕΤΊΟΑΊ, ΑΝῸ ῬΒΕΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

γεν. 8 [2]. 8. Βσετο: Ηον τυοῖ ἰὲ Το σῸ ἴὸ 
6 πίϑμοα ἰδαὲ ἐμ ρίουθ του]ὰ ΔΡΡΙΥ 88 τ πο ἢ 
αἰ] σοποθ ἴο 186 ῥγδοίΐοθ οὗ 88 [6 
ἀο ἴο ἰλ6 ρῥγβδοίϊϊοθ οὗ δου] (Εοπι. νἱ. 19).--- Ὑ ἐσ. ὅ 
[4]. ὕἴἂὕθεετ. ΒΙῖβ.: [6 Βδρρϑηβ αϊΐο οἴδῃ {μαὶ 
ἸΏ6 Ββοοὶς ἰο τιϊεοδαὰ Ὧ8 ὈΥ δὴ δρραγοπὶ δρρ]168- 
ἤοη οὗ 9 ιοτνά οἵ αοά: ]οὲ τ ἐδογϑίοσθ ὕσοῦο 
811} (υἱὴρβ δηὰ Βο]ὰ ἴδαοὶ (αὶ τ ΒΊΟΣ 18 κοοὰ (Μαιὶ. 
ἦν. 6). [Η41,.: ΤβοΒ6 ἰδτηρίβιοῃ8 ΓΘ πιοαὶ ρουγ- 
ΘΥῸ} πο ἐδίοἢ ἐμοῖς ἴογοθ ἔσγοτα 19 ργϑίβθῃοθ 
οἵ ἃ το σίου οροάϊοηοο.--ΤῈ.7--τ γι ἐγ. 6, 7 [δ, 6]. 
ΟΒΑΜΕΒΕ: [ὑ 88 ἘΉΓΕΝ ΠΌΤΟΙΣ γἰσγίυθ ἴο Ὀ6 809 
ἴο ΘΟΠΟΌΘΣ ΟὨΘ᾽ 8 ΤΙ .ι9 ἰδδὲ τυ] οἰἢ ἷ8 βρὶτῖϊ 
ἷβ Ὀοϊδοσ ἰπδῃ ἢθ (Δ κοί ἢ 8 οἵ (γον. χνὶ. 
32).--- ΞΟ Ἐπ: δυϊα σα] μχαϊηοὰ 4. στοδίοσ 
νἱοίΟΥΥ δὐ ει} πηοπιοηὶ [888 ΤΟΣΤΆΘΣΙΥ ἴῃ ἴ[ῃ6 ἤρδι 
δραϊησί (ΣΟ] Δ.}.---Ἰ οὐ Ὧδ ὈΘ Ταβϑίοσ ΟΥ̓ΘΓ ΟἸΓΘΟΙν 68, 
Ἰοὲ 8 βρμῖ δραϊπδὲ ΟΌΓ δηρὸν δηὰ Ἠὀψθγοοιθ [86 
ΘΏΘΙΑΥ ἰῃ ΟΌΓ ΟὟ ποατί, [0188 πόπάοσίῃ!, ΘΥΟΥΥ 

οὐρξιωμ ἐθρτλ ν ανα τμμας τη ἀμῳ μοΣ σι φιλ αν υσὶῶνο Ὀανὶα φῬγοιθοϊηρ δὶ8 Υ ἴοο δραϊῃβὶ 
ΤῊΣ παπὰ οὗ 8 ιν [ΟἙὨΒΥΒΟΒΤΟΜ. Σουλδτἶκ5 
(μδὲ Ἰϑαν! ἃ πδὰ σϑαδου ἴο ἴδασ ἰϑαΐ ἷ5 θη βῃου]ὰ 
χοῦ] δηὰ ἀο νἱοϊθῃοϑ ἕο Εἷπὶ 17 δ6 δραγοὰ ἐδοὶγ 
ΘΟΙΙΠΔΟΏ ΘΏΘΙΩΥ ; 8.80 {Πα (Π6Υ ὝΘΓΘ Μολ ἐκὰς ἀνε 
ἴῃ ποῖ 5ὺ ἱηρ τογοηρο--ἰο ΜΕῚ ΟΥ̓͂ ΚΠ 
Πανὶ πουϊά ποῖ ἱποϊῖπο---θαϊ 6 ῥοῦ ἰ- 
(ἴοη οὗ ἀοὐμιδηά.---ΤΑΎΤΟΒ: Νὸ ἀοσδέ 1 χαῖρ 
μῸ βεϊὰ (δὲ Οοἂ μιδὰ γεὐθοίοά 8,8}, δηὰ ᾿ιδὰ 
οαυθοὰ αενϊὰ ἰο Ὸ δηοϊηϊθα ἰῃ ἷβ σοοῖὰ; δα 
δὲ ΒεῪὰ πος ει τα ἰο Ῥανϊὰ τ8ὸ τρις ἰο 64] 
δΌΤΊ ΠΑ Υγ τι 568]; ἰδ Δα ΟὨΪΥ ἱπαϊοαιοα ἐμδὶ 
ὙΠ θη, ἴῃ ἰπ6 οοῦτθο οὗ Ργονϊάθῃοο, 886} βμου ὰ Ὀθ 
τοιηογοῦ, αν! ἃ πουἹὰ ὈῸ βοῖ προῦ ὲβ ἐμ ΓΟΊΘ. 
ΕὸῸγ (818, ἰΒογοίοσο, θαυ του]Ἱά παῖ. Ηο που]ὰ 
Ὠοὶ ἰδκ Ῥιονυίάοποθ ᾿ἱπίο ἢΐβ οσῃ μδηάβ. Ηθ 
ποῦ ]α οἱάο αοα᾽ ἄτηρ, δπὰ ἰξ βῃουϊὰ ποῖ Ρ6 βαὶα 
ἴον εἰπ ἰδὲ ἢ6 δὰ οοσὰθ ᾿πΐο {πο ἰηρσάοιμῃ Ὀγ 
186 αϑεδβαϊπδίΐου οὗ ἈΪ8 μι ρμοεα 6 δ 8 
ουδηρ οὔ, ἃ ρμογοῃ οὗ ᾽8 Τοῦ σδυδοα Ὠἷπὶ 
ΒΟΠῚΘ ΙὩἸΘΟΊ ρα οἵ Ποδτί, (Π6 σαίμοσ 88 ὑβδύθιδρα 
δοσ ἢ δὰ ἄοῃο ᾿ξ, ἢΐα χηΘῃ, μι ἀΠεγ πθὶ ἐὸν 17 
Θχδιαρΐίο, ταϊχαὶ μᾶγο 2610 [ΠΘΙΏθοΙνοθ δἵ Εἰ ΘΟ ΣΙ ἴο 
δο ἴλτίμοσ, δηὰ ΔΚ πδηὰβ οα ἰ.6 Κίπρ Εἰτηδοῖ, Τῇ 
ΔΩΥ Βυοι αἰδροαίιοη ντὰδ τηδηϊίοθίθα ἘΥ͂ (ποθῶ, 1 

ΑΒ ἰτωτα θα δίθὶυΥ στεργοδβοὰ Βγ ἐμοῖσ Ἰεδᾶοσ.--- ΤῈ] 
--Ἔλια,: Ὑδδάοῦ σοπϑοίθηοοβ ἀγα τονδὶ ἰο τερτεί 
δὶ (μοθθ βδοίζομβ, τσ μῖο μιϑασίθ δα Οὐεῦ 
ὙΠ 118 δ ΘΆΓΟ 688 6896.--- Ὗς. 8 [7]. ϑοθαν: Ἦ δε 
026 σβπηοὶ ἢ ἰτλθο]Γ ἀο π|ῖὶἢ ἃ ΘΟὨ ΒΟ ΏΟΒ, δ 
Τα δὶ 8160 ποῖ Ῥϑσιηϊὲ {Πποθο ἴο ἀο τἤοῖω ἢ ᾿δ8 ἰο 
οοτατηδηά, ᾿ΐθ μο] 48 κοοά ΟἿΪΥ τἱ(Ὠΐη οοτίδίη 
᾿Ἰπν118.--- ΤῈ. --ϑτά κε: ΥΥ 6 χηυκὶ ἠοὶ γἱοϊά ἐγεη 
ἴο ΟΣ ἀθαγεδί δῃὰ Ὀεδὶ ἔγίθηβ πιθη {Π6Υ ἀραΐτο 
ἴγουα ὉΒ βοπηθηρ πτοῦρ.--- ἐσ. 9 [8]. ΒΟΉΖΕΕ: 
Ηον ἱμείγυρίῖνθ 16 ἰμῖ8 αηΐοη οὗἩ τονοζοηοα πηὰ 
Φοηυἷ 6 ΓΩΒΏΪΥ Βρὶ στο]. 11 8 8 βοσυδαὶ οἵ ἐμ 1 ον 
ἡρὰ ἐπ δεν Β βσαν Ὁ [π6 Γογὰ ΔΙ πῆὰ 
ΘΆΓΟ -- ΜΙΟαΘΘῪ δῃα γοβροθοῖ δΔΓῈ Ὀδοοπηης 
ἴο 4 ΟἸγιβιΐίδη ἰῃ 811] οδβοβ0 Βαὲΐ ἐμαὶ ἀοϑϑ ποὶ εχ- 
οἰπαθ ὕ8 ἔγοσα αἷϑο (6}} πρὶ (ἢ ἰσαιἢ, τὲ 41} πιο- 
ἀοαῖγ, ἰο ΒῸ δῦγα, Ὀυΐ γοῖ πὶὶῃ 411} σδηάον.--- ες. 
10 [Ὁ]. ΟΒΙΑΝΌΕΒ: ΟἿ ταῦ ποὶ ᾿ΔΥ ᾿ἷβ παρὰ 
ΟἹ ΟΥ̓́Θ 8ὴ ὈΠΡῸΟΙΥ ΓΌΪΟΓ.---τ ἐγ. 12. [11]. 8. 
ΒΟΗΜΙΡ: Τῆηδὶ 18 [86 Βἰσῃοβὶ Ἰον ἰοπδιὰβ Οοὰ 
δΔη ἃ ΟὨΘ᾽Β Ὠοῖσῃθοῦ, ἩΒθη ΔΏΥ ΟΠΘ6 Γοδίγαί 8 δΐπν- 
8017 ἔγοτη γϑύοηρθ ἴῃ βΌΟ ἢ ἃ ΠΔΠΏΘΙ ἰΠαὶ ἢθ το 
[ΓΒ ἢ15 ΘΠΘΙΛΥ͂ βοοα ἴογ {π6 Εἰρμοδὶ σσορ (Βοπι. 
Χὶϊ. 21).- -ΒΈΕΒῚ, ΒΙΒ.: Α8 Σβθῆ 8ΓῸ, ΒῸ 8.6 ἰδοὶγ 
δούοηβ. Αβ {86 ἔγϑϑ, δο 18 (86 ἔγυϊϊ. ὙΜιδὶ (86 
Βοδτὶ ἰ8 [}}] οὗ [Π6 τηου!ἢ σηβ οὐνοσ τὸὴϊῃ δηὰ {6 
᾿ιδηᾶβ ψοσὶς δὺ δηὰ δοοορ ίαῃ. Ὗς. 16 [15]. 
ΟΒΙΑΝΕΕ : Οοά ἰδ δανοσδίο, ἰυάρο, ἀνθηρος δοὰ 
Ῥσοίθοϊος ἰὸσ ἰἤοθθ ὍΠῸ δυ οσ ἴῸσ σὶρ ἰοουξηξεε 
ΒΔΚο.--- 6 γ.17 ΕἸ Ὶ ὈΒΈΕΕΚΕ: Α ποοὰ πογὰ ἤπάε 
8 βοοά τϑοορίοῃ οἴζοῃ ουθὰ Ὑ11 [(Π6 τηοαὶ οοττυρὶ 
τΑΘΏ.--ΓΨος. 18 [17]. ΒΕΒΤΈΝΒσΒΟ. ΒΙΒΙΕ: 866 
ΒΟΥ νἀ Β ραθηοα οσκβ Ὡροῦ δαὶ, δηὰ ΒῸΝ 
ΟὯΘ ΤΏΔΥ Π6ΆΡ (0818 οὗ ἔγχε ὑροη (86 Ποδάβ οἵ δἰ 
ΘΏΘηλ68 (Ῥτου. χχυ. 22). ΤΥῪ (18 πλθϑηβ οὐ (ἈΥ 
ΠΥ Πα] δηα ῬΟΌύοσβο ΠΕΙΡΏΌΟΣ ΟΣ ΓοΪδίϊνο 
(Βοπι. χὶϊ. 20). --- ες. 20 [19]. ΟἜΑΜΕ: ἃ 
ΤΑΙ ἰδίῃ ἰ8 [89 ἰταῖθ. ἸἘΒογοίοσα, :Υ (ὮΥ δτο- 
{ΠῸ: εἴτα ῃδὶ ἰῃ66, βῸ δῃὰ γοῦυϊκο εἷπι Βοίτγοθα 
{1109 δΔηά τὰ δίουο (Μαζί. χν!]. 1δ).---8.. ΒΟΈντΡ: 
Τὴθ ἀῃρΌαΪγΥ, ἰοο, τηυδὶ δὲ Ἰδδὶ οοῃΐθεβα (μδὲ 1{ ἷθ 
τὶ ριῦ ἕος αοα ἴο σϑαυϊθ [δ6 τἱμίθουβ πὐ τι 
ἴο {μοὶν σἱρὐθουδκηοβε. --- Ἅεγβ. 21-.25 [20-22]. 

ἽΝ μην. μῦνεῖ υμριυπνεῤσουἰμς δ μέν Ὁ ΘΏΘΙΥ͂ ὙΙ ὍΟ Ὠ(ΘΠ6ΕΒ Δ Ἶ 
6 [86 ποθ]οβὶ γἱοίοσγ (ὅτον. ΧΥ. 1).- -ΟΕΙΑΧΡΕΣ: 
ἘπΘαἶθ8 ΓΘ ΟΥ̓ΘΏ ΟΥ̓ΘΓΟΟΙ.6 ΤΩΠΟἾ ΒΟΟΠΟΣ ὉΥ͂ 
ἀθϑάβ μδῃ ὈΥ ἔογοαδ.---, ΒΟ τῸ: δὲ 
δοοοσάϊηρ ἰὼ Ηἰδβ νὶῖθε οοῦηδβοὶ ἀραϊρηοά ἴογ Ηΐ 
Ρίουβ δῃᾶ υρτίρεῦ βοσυδηία, τασβὲ Ὀθοοσωθ ἐδμοῖγα, 
ΔΙΙΒουρ (ῃ6 ὉΠρΌΔΙΥ πιὰ 411 (μοῖσ ῬΟΊΤοΙΣ ϑεὶ 
(Βουθθοῖγοθ δραὶηδὶ ἰὲ διὰ δορτιᾶρο ἰξ ο (δομι; 
γ68, δἱ ἰδοὺ ὑπ6 ὑῃροαὶΥ τυδί ἰΠϑιηβοὶ γθ8 οοηΐδε 
ἐμαὶ (Βοῖν οβοσίβ δραϊηδὲ 1ϊ δὰ ἰῃ γβίῃ.--- ΘΗ ΜΕ: 
Ηον οἶἴδη ναὸ ἰπϊηἶκ, ἴοο, 88 ΒΟΟῚ 88 ἐπουχμία 
ϑηὰ (οοἰἰωρα βοὴν ἴῃ τ, (ἐμαὶ δἰγθδὰγ ἱὲ ἴβ 811 ἄστθ; 
δον οὔδῃ τὸ (ΐηκ τι 8 ΘΟΌΡ]6 οἵ χοοά ρυγχροθεο 
δα χοδοϊαοῃβ ἴἰο ἰο (6 οοά! Ο Ρε]ΐογε ἰΐ 
ἰοῦ : Ὀδίοτα 8}1} ἰϊηρβ ἔἤογα τηυδὲ Ὀ6 ἃ οἰδῃρε 
ἰοπνδγάδ ἰδ ᾿ἰνίηρ αοά, Ὀεΐοτο 811 ἐπ ηρθ πλυδί Ὁ 
ον Ὀαείοσο αοά, ξδίοτο 411 (ἰπιρβ οοὨἴθθβ ΟἿΓ δ᾽ 
ἰο Ηΐπι; ἴδ6 ἄγϑε ἰδΐηρ δὰ [.6 ποδὶ ὩΘΟΘΕΒΔΙΥ οὗ 
811} 16 τορθηίδῃοοῖ Τμδὶ 18 (Π}9 ΟὨ]Υ͂ ἯΔΥ ἰδ ογῈ οδα 
Ὀ6Ὸ 8 ΓΙοδὶ διὰ ἰδοσουρσὰ ομδηρο. ἔλα οὐστο 
“Ἡϊβῖ, διὰ Τποοϊορ.7) 

γον. 4. ἰἀδηξὰ απὰ τοαὶ. ῬΎΓΡοϑα, ἀρραγον 
1) ἯΔΔ ποθ (6 Δρραγοηὶ ρύσγροδο οἵ Θοὰ 
Τὸ ρὶνγο δὰ ᾿ἰηὐυγοὰ τζδῃ Τὁρροσίπη τι ἴον ἀοίξγε- 
ἴῃρ δηὰ δνοηρίηρς πἰιηβο ,, Ηδ Ὑτῶϑ δἰγοῦ 
ἰοταρίθά: α) 10 τδβ ἱπάϑοἀά ἃ "'βρϑοΐδὶ ργονλάθθϑθ᾽ 
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οὗ δῇ οχίγδογά ὩΑΓΥῪ δηα υογγ βέγι κῖηρ Κι ἃ (σοΙΡ. 
γ. 10). ὁδὺὲ), Ηο πᾶ ὕθεὺ οὔθ }}]γ Ὑγοηροα, ὈΥ 
πο (χχὶϊὶ. 12) δῃὰ ἴοο, δῃηὰ ἴποσα βθθιωθα ΠῸ 
οἴδον Βορϑ οἵ ἀδἰ ἐγογϑηοο ἴσοι {118 ρογρείυδὶ ρϑγ- 
βοοι!]! ἢ. οἡ ΗΠ [Ὁ] σου ᾿πεὶ ΟἹ [18 6Π1- 
δγδοίησ [88 ἰοπιρίϊπρ Ορροτγίυ  Υ, δα ταἱρῆὶ τὸ- 
δοὶ 1 ἢ τοΐηβοά. 2) Ηον ἀϊὰ πο πον μαι βῃοῃ 
οου]ἀ ποὶ ὈΘ [86 ρύτροκο οὗ Ργουϊἀθηοθῦ Βθοβϑυθο 
τ που] ἔωνοῖϊνθ 18 ἀοίηρ τυ δὲ γγχ88 ὠτοπσ πη ἰξϑοί 
(νογβ. ὅ, ὅ, 10). Αἡ βη]) ρηίοηοα δηὰ ἰθηάθγ οοῦ- 
βοΐθησθ ταδὶ σἤθοῖκ οὐ ἱπίοσργοίβδιομβ οὗ Ῥυγονὶ- 
ἄοποο. 83) ἮΠαι γδ8 (Π6 Ῥχονἱ θη] ΡιΓ- 

7 Αδυβυβὶ, ᾿ὶ γγὰβ "Δ }710]ἀ : τῊϑ σδῇ β66 [}6 
Κιοπίης Ροϊηΐϊα: αἡ ΤῸ τρδῖκο ῃΐμλ ΠΟΘ ΘΟΏΒΟΙΘη- 
ἄουπ ΒΥ ΟΥ̓ ΘΟ; βοΐθῃοθ ὑπ 6 Ὁ ΒΟΥ ἰοτηρίδ ἢ 
(νοτβ. ὅ, 6). δ) Τὸ ργοβθοῃϊ ἃ ὩΟ0]6 ὀχϑιρῖο ἴο 
δῖ8 τιᾶδ Ὁ] ονσοσα δα [86 ῬΘΟΡΪΘ. δὲ ἰαγρὸ (ΥΘΓΆ. 
6,10). 6) Τὸ ἔπγηϊδὴι 8 ποδὶ οοηνἱποΐϊηρ Ῥτγοοῖ 
ἰδὲ 6 τβϑ ἩΤΟΏΘΙΥ δοουθεὰ (γοσβ. 9-11). α) Τὸ 
γα πὰ ρτουπα [Ὁ 8 οοῃβάρηϊ δρραδὶ ἰο Ῥγονὶ- 
ἥπίο ἷπ ἤμλίατο (νογ. 12 βα.; ΘΟΏΡ. χχυὶ. 29 -4). 
ε) Τὸ Βοϊριίοῃ 18 τοραϊδιΐοα ἴοσ Ἰουδὶν δπὰ 
Το τδΠἾ ΠΥ, Δ ἃ βυλοοί ἃ ὑΠ6 ὙΓΑΥ͂ (0 δ] "Πγ 
Ὀδοοιαϊης Κίησ (οοΡ. γασ. 20). 

οῖβ, 1-1δ. Ταυία᾽8. πιασπαηϊπϊέν. (τοῦρ 
μοιαί!εθοαί!ν [16 τηδίοσ 818 ἵμεταμας, ἴῃ “Ηδββι. 
δηὰ ΤΏΘΟ].," Νο. 2.) 

οΓ. 13. 4 ΜΒιδῖε ρνουεγὸ δοίογε ϑοίοπιοη 1) 
Πρ θαὰ οοπάυοιὶ ῥτονοθ δα σπαγδοίοσ. 2) 
Βαθιίαδὶ μοοᾶ οοηάυοί, ποὺ μοι αϊηνσ ἱδπιράπα 

ΟΟΟΔΒΙΟῺΒ ἴογ τὶ οϊκοοθθ, ρσονοϑ ἰῃδὲ ἴῃ 6 σἤασγδο- 
ἰ6Γ ἰ6 ποῖ θδὰ. 8) [{ ἴ5 γὸ]}] τ ἢ ῃ ΟἿΘ οδπ Δρρϑαὶ 
ἴο 8 δοϊΐοῃβ 88 Βα ρρογίηρ ἷβ ΟΓᾺΒ 886 Ρσουϊηρ 
[3.1 ἘΠΕῚ οὗ ἢΐβ γτροίγοβ. 

[ὑε:5. 9-1δ6. 4 σοοὰ πιαπ ἀφίοπαϊπο ἀϊηιδοῖῇ 
Θ ΓοΙηοηδίχαϊοϑ αφαϊηδί δυδριοίοη, απὰ δἰαπάον: 1) 

δραϊηβῖ 1ϊβίθηὐηρ ἴο βἰδηθγουβ ΒΟσΌΒΟΓΒ (νυ γ. 9). 
2) Ηθϑ βοίβ ἴοσυίδῃι ἷβ δοιϊοηβ 85 βΒῃονίηρ ἱμαὺ (89 
ΟΠΆΓΩΘΒ 8ΓῸ ἴαϊβθ (Υθιβ. 10, 11, 18). 8) Ηθ ἀο- 
οἰαγϑῆ (Π6 μογβοουϊοη οὗ πὲὴμὰ ἴο Ὀ6 υἱουῦϊν ὑπῦὃ6- 
σοι ηρ ἴῃ ἃ ΠΡῸΣ οὗ πῖρῇ ἰοη (σον. 14), 
4) Ἠδ Ββοϊ ΠΥ ΔΡΡΘ8]8 ὑὸ οὗν α) ἴο ΡΙ68α ἢὶ5 
σδι86, δ) ἰοὸ ἀ6Ἰ1γο. Εἷηι, 6) ἴο Ῥυῃρἢ 18 ΡΘΓΒΘ- 
συΐον, ψ ΙοΙ 6 Μ11] ποῖ μἴγηθο! Ἃο (νει. 12, 1δ; 
ΘΟΙΏΡ. Ῥβδ. υἹ].). 
γε... 1θ-22, Τόηι απιεπαἀπιδηξίη αἰαϊεη απ: 

1) Τὰ οοοδβίοῃ---8 ἢ θ᾽ θη οὗ τρρηδηϊηουβ 
Κιηάμοαβ ἰο ἢ 68 ἢ18 θέον [66] 2) [18 βίρτιη. 
α) ΒιιίοΓ νϑορίηρ. 6) ΕὙδηΐ οοπίραδίοῃ (νοσ, 17). 
ο) ῬτΆΥΟΥ ὑπδὲ ἃ δ ἢ 88 ὈΘΘἢ ἩΓΟΠΡΊΩΡ ΠΊΔΥ 
86 Ὀ]οαθοα οὗ αἀοἂ (νοῦ. 19). Ἃ) Αςοκπονιθαρσιηρης 
{Πδὐ τὶβ τδῃ ἰθ ποῦ ΟὨ]Υ Ὀοίζον {).8η Ηἰπηβοὶ ἢ, θυϊ 
ἢδ8 8 στ ζῃίθουβ οδυθο (νου. 20). 6) Ανδηδοῃηθηὶ 
οὗἉ Ηἷα δἰἱαπιρίβ ἰο πτοηρ (86 οἶμοσ. 3) ὙΩΥ {89 
ϑΙΠΘΏἀτλθηΐ ᾿ΓΟΨΘΒ ΟὨΪΥ ὑθΙΩ ΡΟΓΘΓΙῪ : α) [{ 18 ΟὨΪΥ 
τηδίνοσ οἵ ἐροϊϊπσ, Ὡοὶ οἵ ῬΠΠΚΙΡΙΟ (νος. 16). ὃ) 
Ης 18 ἐπίῃ ἱτξ ΤΔΟΤΘ οὗ ἢ18 οἷσπ ἱηέεγεδίβ ἰῃδη οὗὨ 
}υδίϊοο ἴο δῃοῦῃοῦ (γ6γ. 21). 6) Ηδ ἀοεδ ποῖ τ6}}}Ὁ 
τοί, ἰο Οαοά, Ὀὰΐ ΟὨΪΥ Ββοῖϑηβ ἤονγαγὰβ 8 τηδῃ. 
α) ϑοοῦδγ οὐ ἰδίοσ ὁυπλ68 ἃ [δὴ ἐδηερίαέϊοη (χχνὶ. 
154.)..-ΤῊῈ.] 

λ 

ΥΠ|. ϑαηνιιεῦο ἀραίδ. Τραυΐα8 πιατοῖ, ὑπίο (λ6 εοϊϊάδττνδδα ο( Ῥαταβ. Τῆι. δίδίον ο ἰδιο [οοἰϊεῖ, Ναδαὶ απὰ 
ἐλιο εὐἷδα Αδιρατῖ. 

ΟΉΑΡΤΕΒ ΧΧΥΎ. 1-44͵ 

1. ΑΝ βδιηυοὶ ἀϊοᾶ ; δηα 411 (86 Ιβγϑϑὶ θα [[85Γ80]] ΓΘ [μογϑα ἑοροίδογ, δηὰ 
Ἰαπηοη θα πἷπι δηα Ὀυτὶοα Ὠΐπι ῃ 8 Βοιϑο δὶ Βδιηδὴ. Απά ανία δσοθο δῃὰ ποὰὶ 
ἀοναεὶ ἰο ἐπ τ1|ΔΘΓΏΘΒΒ οὗ Ῥβδυβδη.ἢ 

2 Απά ἴδοῖὸ Ἧ88 8 τΏ8ὴ 'ἰπ Μδοῦ, ᾿ὮΟΒΘ ροβϑθβθ ΟὯΒ Μ6ΓΘ 'ῃ ΟἝτ6]. Απὰ {86 τηδῃ 
ὙῈ8 ὙΟΙΥ͂ ἱ, δηὰ Β6 δὰ ἔβγοθ ἐμουβαῃα βῇ6θρ, δῃὰ 8 ἐβουβαπὰ ροδίβ; δηά ἢθ 

8 γ͵ὰ8 βῃθδτιηρ᾽ ᾿ἷ8 Βῃδορ ἴῃ Οδσμθὶ. Νον [Δπὰ] [86 πδπιθ οὗ {(Π6 τηϑῃ γ͵χὲῪ8 Ν 8], 
δηὰ (80 Ὡδηθ οὗ Ηἷβ ψιΐο ΑὈίμαὶ! ; δηὰ β.10 τγὰβ ἃ ποιθδῃ [{π6 ποιλδη 048] οὗ σοοά 

ΤΈΧΤΟΙΑΛΙ, ΑΝ ΟΕΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

1 Γγος. 1. δοτὴοὸ ΜΒΗ͂Β, ἤδγθ βίη ρὶν “ υϑης," 17. ἰμεὐύθδὰ οὐ 1). -ὰ] 

3 ΓΥγ, 1. Τπΐ8 ττῖδε [4 Ὑ6]} ἀοΐεμοα ὮΥ Ὡγάτοδημ αραίπδί ἐμο Βορέ. “ Μδοπ " πἱοἢ 5 ργοίοστοα ὮὉΡ ΝΘ Ν, 
διῇ ΒΙΌ. Οογατ).-- κ. 

8 [Μον. 2. ΕἘΏρ, Α. Υ. Πότο ζο]] ον ἐῆο Τα. 7σέμνι ἐδὲ εἱἱ ἰοπδγ ον στὰς οἶδ. Ἐπὶ τη ὀχδοῖοσ ΓΘ ΟΣ ΠΣ ΒΘΘΙῺΒ 
ἴο Ὀ6: “δηὰα Ὧο 85, Ὑῆδϑη ἢο ᾿γ88 δῃθδσγίῃ Ὠἷπ ΒΉΘΘΡ, ἰπ ΟΒΥΠΊΘ] ᾽" ἡδέα ῬΗΝΙ͂ΡΡΒον, δα ΔΡΡαΥ ΠΥ ἜΡΡΕΣ 
0α ἔδο ὀΐμοσς μαμὰ ἔμ 5γσ. [98 ὙΠ ἴῃ 9 ΒΘΏΒΘ : “" δῃᾶ ἰδ σβΊῺ9 ἴο ΡΆ885,᾽"" ἐπ9 τϑϑὺ οὗ ἐῃο οἴδυϑο Ὀδίηρ ἐδ9 

ἰαεῖνο υγοίδϑίβ, γ61Ὲ, 8, 4 Ῥασϑῃίηθϑίϑ, δηὰ τοῦ. δ ἐῃθ δροάοδία: “ δηὰ ἰξ σαῖηθ ἰο ρᾶδβ. ἤθη Ὧθ ὙὍΔ8 Βῃθοσίης, δέα., 
(Δ! ἐῆθ πδιῃϑ. .. ἈΪ8 866}, ἐῃαὶ αγία βοΐ, δίς." 
Ῥασί (γϑσ. 3) Ὁ ὕδῆϑθη, ΤῸ 

ΤῊ]8 σοῃδίσγιοιίζου 8 δἀορίρα ὉΥ ΤΏΘη,, Ἐτατηδηη, δὰ ἰὰ 
611}. ΡΓΟΡΘΕΙΥ͂ οὐ θοίβ ἐπδύ γϑσ. 2 ἰ8 ὁ] οβϑὶν δσοῃῃθοίϑα ὙΠ γοσ. 8, δ ἀ γοΓ. 4 πΊ ἢ 

γος. ὅ, αηὰ ἐμδὲ ἐδο ὑσοροδβοὰ οοπδβίσυοίίου γου]ὰ γθαυίγα ἔπ ϑυἘχ ἿἾ ἴο ΤΆ. ΤῊο ΗΘΡ, ἰθχέ (οἰ πΡ1]6 17.) [6 60» 

διτηϑά ὃν βορὲ. δηὰ ΟΠ ]ά. δῃηιἃ βοσῆβρϑ ὈΥ 8υτ. (Ρασίορ. τί ἐπουὶ ζο] οί η 
ἮΔ8 (88 ἴῃ γοσ. 30) ἀπὰ εν ἐδιλοδς, ΜΚ ΝΊΟΝ ἸΒ ἐπ6 9.}4] γϑῃάθσίηςξ ὁ θτθοῖκ 

ῬτοπΟν δηὰ ἰν ἰα ἐο δ ποοδὰ ἐμαὶ ἐδ 
[269 Ρῥἱοομαβδίίο οὐ δῃίοὶ ΤΥ 

ὙΤῚ (66 ἴὰ γϑσϑ. 37, 36). Βέδιθιωθηϊΐβ, ἵΏΟΣΘ ὨΘΓΌΓΘΙΥ οοὨοοΙ θα ὉΥ 19 ἃ8 ραγϑοϊῃθίίο, ΔΓΘ σθαι θΏ ΕΥ Ρὰΐ ἰῃ Β:90, ἱπ 

[56 ἕοστω οἵ σοί 0085 Ὠδστϑἤῆου.--ΤᾺ.] 



802 ΤΗΕ ΕἸΒΞΤ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΑΜΌΕΙ, 

ὉΠἀογβίδηαϊηρ Δηα οὗ ἃ Ὀοδυ Ὁ] σουηίδηδησο; Ὀυΐ (6 τηδὴ τν88 Ομ αΓ] 18}} δηά. οΥἱ] 
4 ἴῃ ἷθ ἀοΐῃρβ; δηά 6 νδ8 οὐ [ῃ6 Βουβο οὗ (160. Απά Πενία Ποαγὰ ἴῃ [86 πνιϊάοῖ- 

᾿ δ᾽ Π668 παὶ Ν᾿ θ8] ἀ1ἃ βῆθαγ μἷβ βῆοερ. Αἀπᾶ θδνὶὰ βρηὶ ουἱ [ὁηι. οὐἱ] ὕβη γουῃρ τηρῃ, 
δηα Πανὶ ἃ βαϊὰ υπίο {0 γουης πηθη, Οοὲ γοὺ ὑρ ἰο Οαγηοὶ δηᾶ ρῸ ἰο Ναδαὶ δηὰ 

Θ ρτοοιδ ἷπι ἴῃ ΤΥ Ὠδπθ. Απα (Π8 58}4}} γθ Β8Υ ἰο ἷπι ἐμαὶ ᾿ἰνϑί δ ἐπὶ Ῥγοδθροτίϊῃ 
οπι. [μὲ Ἰἰνοί ἢ ἴῃ ΡγΟΒρο  γ}, Ροβοο 06 Ὀοίὰ [οπι. Ὀο 7] ἴο (8θε6, δῃ!ᾷ ρϑδοθ ὃ ὑ") 

7 1} Βοῦδο, δῃὰ ρϑβὸθ Ὀθ υἱῦο 41} ἐπαῦ ἴῃου μαϑύέ. Απὰ πὸοΐ [ μᾶνϑ ἤθδγα (δὶ ἔδου 
μιαδί ββθβδσοσβ" ΝΟΥ͂ (ΠΥ ΒΒΘρθογ 8 ψ  ]οὮ [ὁηϊ. ἩΒΪ681 τόσο πὶτῃ υδ᾽; πὸ Βυγί [Π6πὶ 
ποΐ, ΠΟΙΤΒΟΣ 'Μ)ὰ8 ὑπο γθ δυρὺ τ ἰϑϑίηρ υηΐο [π6πὶ 811] [η6 ὙἘ8116 (ΠΟΥ͂ ψόγθ ἴῃ ΟἉττροὶ. 

8 Αβἰκ (ΠΥ γουῃρ πηθὴ δηά {ΠΥ 1}} βῇοπ [61] (896. Ὑ Βογϑΐογο ἰοΐ (δ γοιηρ πιθὴ 
Βηά ἴΆΥΟΥ ἰπ ἐμΐμ6 6γθβ, Ὁ. Ἧ Θοῦ)θ ἴῃ ἃ ροοᾶά ἀΔγ; ψῖνϑ, 1 ὈΥΔΥ (ἢ66, ὙΠ Θίβοονοῦ 

9 [τὑ8] οοτμθίῃ ἰο (Βῖηα Βαηα υηΐο ΤΏΥ βουνϑηίβ δηὰ ἰο {8 γ δοὴ αν ά. Απὰ σβθα 
[οπι. ΜὨΘ6η] [αν Β γουῃρ τηθη σπι6 ὑπ 6 Υ [8η4] βραῖκο ἰο Ναὶ δοοογάϊηρ ἴο 4]} 

10 (οθθ πογάβ ἴῃ (ἢ6 Ὡ8πι6 οἵ εν, δηὰ οοδϑοὰ. Σ Απὰ Ναθαὶ δηβνογοα ᾿λαυ  56- 
νδηΐβ δηα βα!ά, ἯὟδο ἰβ θθϑανια ἢ δηὰ το 18 {89 βοὴ οὗ “6886 7 (πογὰ Ὀ6 [86] ΙΔΗΥ 

11 βογνυδηϊθ᾽ πουδάδγβ (Πμδὺ ὈΓΘΔΪς ΔΎΘΔΥ ΟΥΘΓΥ Τα ἤγοτῃ ᾿Ϊ8 τηδϑῦθῦ. 58}} 1 {δδὴ 
(Δ ἶκα ΤΑΥ͂ ὈΓεΔα ΔΠᾺ ΤΥ τϑίογ δῃὰ Τὴῦ 050} [πηθ8} (δὲ 1 Βανὸ Κἰ 6 [ῸΓ ΤΥ Β[16ΆΓ- 

12. 615, δῃα ρίνϑ ἰἴὑ αηΐο πλθὴ σοῦ 1 πον ἢοΐ ψΏθηΟΘ ὑμογ Ὀ67 θ0Ὸ [44] ανί 8 
οὐπρ πῖθῃ ἰυτηθα [ὑπλ. [0] {Πεἷγ ταν, δηα ποηΐ δραΐη [τοΐαγῃ 647 Δηα οϑ)6 δηά ἰ0]4 

18 δίπι [ὑπϑ. δοοογαϊηρ, [0.5] 411} [Πο86 βαγίηρϑβ. “Απὰ Πανὶ βαϊαὰ αηῦο δἷ8 ταθα, (Ἰτὰ γὸ 
ΟἿ ΘΥΨΘΙῪ τηδῃ ιἷ8δ Βυοτ. Απά {ΠΥ ψίγάθα ομ ΘΥΘΣΥ τδὴ δἷβΒ βιποσζά, δηὰ ἤν ὰ 
8.180 σίγάθα οὐ 18 ϑύζογσά. Απά ἐμϑῦθ νηΐ ὕρ δον ϑανιὰ δρουΐ ἔοι δα πάΓοά πιρα, 
δῃὰ ἵπτο δυπάγοά Δροῦθ ΌΥ {86 βίαβὲ 

1 Βυϊ [ΑπᾺ] οῃθ οὗ (Π6 γοιηρ τηϑὴ ἰο]ὰ ΑὈΐρα1}, ΝΡ 818 τσ ῖο, βδαγίηρ, Β6Πο]4, [)8- 
νἱ ἃ βοηΐ ᾿η ΘΘΒΘΏΡΌΓΙΒ οὔΐ οὐ [ἰτοπ1] (9 ψ|]]ἀΘγη 688 ἴο βα αἵ ΟΌΣ τϑβϑύοσ ; δηα ἢθ γι] 66} 

15 οἡ βεῷ. Βιυΐ [447 {Π6 τῃϑῃ ὝΘΓΘ ΥΟΡΥ͂ ζοοά υπΐο 8, δηὰ τὸ γογὸ ποῦ Βυτῖ, πεὶ- 
[86 Γ τη 886 ἃ ψγὸ δηυὨΏρ;, 88 ἰοηρ 88 ἯἼ6 ΟΓΘ οοηνογβδηΐ ΜΠ ἔποῖα, ΘῈ 76 ΜΟΙΘ 

16 ἴῃ 186 8614 8 [βο 4}. Τμον ποτ 8. γ8}} αηΐο υ8 Ὀοίἢ ὈΥ͂ πἰρηΐ δηα ἀδΔΥῪ 81}] (86 πν]6 
17 νῷ πόσο τ ἢ (Ποῦ Κοοριηρ Βῆθθρ. Νον ἰμογοίοσγο [πὰ Ὡ00}] ῆον δῃα δοηβίαοῦ 

σι μδὲ ποὺ 1] ἀο, [ῸΓ 6ν}} 18 ἀδίθσταϊ ποά δρϑὶηβὲ ΟἿΣ πλϑϑίοῦ δῃ ἃ ἀραϊηϑὺ 4]}} }η8 
Βουϑεβο]ά, ἴου Β6 18 Βοἢ 8 βοῃ οἵ Β6}14] Γυδά τἸΏ8}} (μδὺ α πιαπ [086] οδπηοῦ βρεδκ 
ἴο Β1π,. 

18 ΤὩΤῆρη [ἈΑΠ47] Αΐρα1] τηδάθ μαβίθ, δῃὰ ἰοοῖς ἔσο Βυημάτγοα ἰοανοβ δῃᾶ ἔσο Ὀδοιί 
[5118] οὗ νὶπθ δμὰ ἔνθ βῆεθρ ταῦ ἀγεββοὰ ἀπά γ)06 πιθδβασοθ [8688] οὗ ρδγοβοὰ 

4 [γοσ. 8. Β0 (9 Οοστί. ΤῸΘ ΘΙ οΥ ἐοχὶ 18 ἀϊβουπποα ὃν Εγάσηδπῃ ἴῃ Ἐχροιβ.-- Τ8.} 

δΙΝοΥ. δ. ΤΠ ΊΘΓΔΙΙΥ͂ : “ αδὶς Ὠἷπὶ δ8 ἴο ρϑδοθ." οἱ (9 ροϊπίίϊης οὗ ὈΠῸΝ 806 668. Ο»ν., ὃ 44, 2 Εοτ. 3.-- [κ.} 
θ᾽ : πο ΠῚ 

4 [γονσ. 6. ἢ. Ιμ ἐδ ἱταροββι ΠΥ οὗὨ ἀοιοτταξμίης ὑπὸ ἔοστη δῃὰ βθδο οἵ [πἰ8 πτογὰ ἴΐ βθοτὴβ Ὀϑενου ἴο οἵαὶβ 
Δτο 

[λ6 σουίδί Υ τοὴς σοπήονίης οὐ Ἐηρ. Α. Υ. ((Ποῦκῃ ἰξ ἰ5 δἀορίοα ΟΥ̓ ΤῊ ΠΙΒΡΕΘΙΣ ΘδΌΘΟΙΔΙΥ δὧ8 ἐῆο ποσὰ, πὸ 
ΘΥΘΓ 115 τηϑϑηΐημ, οδηηοὶ δέζδοὺ ὑῃ9 ζϑῆθσαὶ βθῃβε οὗ πο οἴδιξα. 8660 Εγάμι. ἴῃ Ἐχροϑ.-- ΤῈ.) 

1 [ὕϑγ. 6, ΤΏΙ. “ ΒοΙῊ ᾽ ἰδ8 ἰπ Θη 68 85 ἐγβηβί αιίοη οὗ }, θὰ ἐμ ἰ8. Ἰουθν τοσδὲ Ὁ6 βισίοκϑῃ ουξ, ΟΥ̓, ῬΟΒΒΙΟΙΥ, δ. 
ἰδοποα ἴἰο ργοοθαΐπρ νογὰ (Δι. ΟΌηι.).--- [Ὰ.] 

δ [Ψν6γ. 1. 80 {πΠ6 Ηο". δηὰ ὑπὸ Υ88., οχοορὶ βορί. σῇ] ἢ τοϑάβ: “ ἰΠδὲ ἐγ Βμορμογβ ΒΘ ΠΟῪ δι σίπι [0Γ 
1866,᾿" οοπποοϊίης 6 Το] ονίης ΠὙΓῚ Ὑ ἢ ἐμ Ῥαγίορ., νι ΐσἢ ἐη9 σΘορθοῦίοι ἀ068 ποῖ αἰἰον. Υοϑί ἔμ ΗϑθΌ. ΡΒ ΓΒδθ 

τ 

βουηήβ ουτί δηα κίτβῃμο. Ἧ7ο βῃου]ὰ οὀχρϑοὶ “ ποῦ αὐτί δ οασί  κ,᾽" ΟΥ, “ΠΟΥ ἀγὸ βησδαγίπρ ἴοσ (Π66."-ΤΤὰ.] 
9 [Ν τ. 1. ΤὴΘ 8δ 50] οὗ ἴπὸ Σ 18. 6 πο ῃθοσίηρς ἴογαλ 0 ΟὨέγοαᾳ, Ὀοδ Ὀοίπρ ἀοακγθαδ(ίοῃβ ((Π.6 Ἰαιύθσ ΠπιΟσΘ 

δαάνδηῃοοῦλ) οἵ πο ογίμιμαὶ Ραἰίβοῃ.-- -Τ . ' 
10 [Κογ. 8. ϑίηᾳ. ἴῃ Βοπγθ Μ88. δηὰ ΕΔ ὰ., “ ἐὰν ϑογνδῃΐ, παι, ὑπ γ δοη, Πανία," Ῥογδρ8 ἔγοτα (Δ Πγ ἰο 866 [80 

ΔΡΡΙΙοαἰίοη ἰο Βανί’ 8 νου τ. δορί, οτηἶτβ ἐπ ψοτγα.--ΤᾺ.!} . 
:": [Κογ. 9. ϑοῖωθ ΜΈΆΒ. γϑρὰ ΩΡ Φ βογυδηίβ," ἰπαϊσαϊίης ἃ οογίαϊῃ τοὶ αιΐου [8 ἰὯ9 089 οὗὨ 2650 ΒΥ.’ 

γτη8.--- .] . 
1. [νγ. 9. Εγατηδηῃ : “ βαὲ ότι," ΟΠδ]ά., ναϊς., ῬΏΠρρθοη, Οδδου, 761 Π8ΌΘΘ. ἃ5 Ἐπρ. Α. Υ., ΒιΌ. Οοτηπι.: 

“ γοδίϑα." β8.κ0υγ. οἱ ὰθβ ἴῃ αἰ ΒΥ (88 ἰξ ΟἾΘΏ 4065) ὈΥ͂ οπι της ἴη9 ψογαὰ, ΕῸΥ νατγίουϑ ἰοχί τότ β ΜῈ Θἢ 860 . 
(ἀνεπήδησε) ΤῊΔΥ ᾶνο Παα Ὀθίογϑ ἰῦ β69 βοῇ] ΒΏΟΓ 8. 5. ΠῚ τὸ τοΐβιη ὑπ ΗθΌ., (ἢ6 τοπαθτίηρς οὗ ΕΚ. ΑΥ̓͂. ἰδ 88 
βοοα 88 Δὴγ οἴπου; ἴῸΓ {116 ἱπιργοβϑίου τηϑάθ οἢ 118 ἰ8 παῖ ΝΩΌΟ] 8 Δηθον ΤΠ] οὐνϑὰ ἰπλτη θα ἰαύθὶν οἱ ἔΠ6 ἀΘΙΨΟΤΥ͂ 
Οὗ ἐῆϑ τηϑθββαβο (80 [πὲ ἔθθτγο ὑγαὰκ πὸ οσοβϑίοῃ ἰ0 γϑϑί), δηὰ, ᾿Υ ἃ δοῃβί ἀθγϑῦ]θ τπλο (88 8 πὶ) παὰ ἱπίθγυθηθα Ὀ6- 
ὑνθθ ἢ ΤΘΑΒΑ 6 Βη0 δῆθνοσ, ἰΐ σσοιιἹὰ ργοῦθὈν πανο ὈΘΘῺ τηδηςοηθα, Υϑὺ ὑπὸ ραββαρβθ ἰβ ποῖ βαι βίο ; ΜῸ 40 
ποῖ οχρθϑοῖ (ὁ ὃὉ9 ἰῃπίοττηδα ἤθτο ὑπαΐ αν 5 Τα βθθηζοτθ σοδϑϑὰ ψἤθη (ΠΟΥ Π8α Ββαϊαὰ ἐπμϑὶγ ΒΔΥ͂, ΟΥὙἩ δαὶ ἀνῇ ἴὸ 
Τοϑῦ; ἯῸ 5801 γαῖ Ὑ ἸΟΟΪ ἰῸΓ Βο6 ἰηεἰπηχαιίοη οὗ σΠιιγ] 88 ΠΡΆΠΠΝ οἢ Ναῦδ 5 ρϑγι, Ὑῃ σὴ, πονογοσ, οδηοὶ 
Ὀ6 ἰουηα (ὀγϑὴ ὃν σπαηρκίης οἵν' ογα) ἰῃ [Π6 ργοϑοηῦ ἔοτστηῃ οἵ ἴη9 ΗΘΌ. ἰοχί.--ΤῈ.] 

15 [νυ 10. 611}. ἰπβοῦίβ (8 Ατῇ. Ὀθίοσο “7, γοῦ Η 60. (ρϑγῦμδρβ ὑπ δορυθγβουδὶ Ἰδπρίαρθ ραγι συ ]Γ]Υ) 
δ ονγοὰ Ἰαϊίειᾶ6 ἴῃ {Π|8 σοερϑοῖ.- ΤᾺ. Ἷ 

14 (Υϑγ. ΗδθὈ., ΟΠ 41... Βορί. δηὰ Εγάνηιδῃς (σίδίολ); ὑπ 6 2. ͵8 ογαἐ θὰ Ὀν βγγτ., Αγαῦ. δῃὰ Ψα]ρ. ταὶς Ἰδὲ 
ἙΏκ. Α. Ν. Ῥσοῦδῃ)ν (0Π]ονγ8.--ΤῊᾺ ᾿ 

16 |Υγ. 14. Οἵ, “ ἤϑυγ οῇ 1Π)6Π}." 866 ἐμθ Εχροοδίοη,. ΟΠ! ἀ. δῃὰ β'υγσ. “τ ἀἰβρυβίϑα τὴτ ἐΠθτὰ " (ἿΓΌτα Υ 

ΟΣ .0)-Τὰ. 
19 (Υογ. 11. ΤῊ γοηδοτγίηρ οἵ [ἢ ϑ.γΥ. [5 ϑίσϑβῃμκο: “86 Ὑ͵ὼϑ πϊτ ἐπ 6 δῇ ορμ γα 8." [6 [88 8 σορ νυ δὲ 5 ΘΥΓΤΟΩΘΟΌΞ 

χοροϑίιξιοι οὗ (116 Θῃὰ οἵ ἴῃο ργοοθυίης ΥγθΓ80 ἢ 



ΟἸΙΑΡ. ΧΧΝΥ, 1-44, 808 

ΘΟΥ δη δὴ δυηάγοα οἰ δίογβ οὗ γα δ ηβ δηὰ ὕνγο μυηαγοα οδ]κο9 οὗ Ηρ8 δηὰ 1] {μθῖὰ 
19 οὐ [ὧηϑ. [86] 9868, πὰ βὴ9 [οηῖ. 8116] βα] ἃ απο ὮῸΓ βογσνδῃίβ [γουμὴρ τη6η], Ὁ ὁ 

Βαίογθ τὰϑ; ὑθ}ο]ά, 1 οοτῃθ δῖος γοῃ. Βαυΐ [14] 8ῃ ἴο]ὰ πού ἤθὺ Βυβθαμά Ναθαὶ. 
20 Αμπὰ ἴΐ γγ88 80, 88 886 τοῦθ [Απὰ βῆ ν)88 τ] ἀὴρ] οἡ {86 8885 {πα΄ Β86 σϑηθ ἀονη ὈΥ͂ 

[Δηὰ ἀεσβορηάϊηρ; ἰπί0] (16 οογοτῦῖ οἵ (86 8}}} [πιουπίδ]η]. δά Ὀ6]ι0]4, αν] ἀπά ἢ18 
21 ταϑῃ οδτὴθ ἄοπῃ [τοτο οοιηΐηρ ἀο } ἀρδίηβί ἤθΓ, δηα 80 τηοῦ ἴθι. Νον [416] 

Βανιά δὰ 5Ξ6ϊ4, βυγοιυ ἴῃ ναη ἤαυθ 1 ἰκορὺ 8}} (ῃδι {818 6 :] ον μα ἱπ [ῃ6 ψ]] Δ 6Γ- 
Π689, 80 ὑμδὺ ποίη γΒ)Β Τα ἰ880 0" οὗ 8}} {πα βόπονην ἀηΐο Εἶτα, θα ἢ6 Δ} ΤῸ- 

22 αυϊἱοαὰ πη 6ν]] Ὁ σροοά. Ξἕἧο δπὰ τοτο αἷἰβὸ ἀσ ἀοα υηΐο (86 ϑῃθπιΐθβ οὗ [οηι. (0 
Θμοπλΐοβ οὙ5] θανία ΠῚ Ἰθανο οὗ 811} (μαὐ ροσίδϊ πη ἴο ἢϊτα ὈΥ {86 τιοτηϊηρ Πρ 1,5 ΔῺΥ 
18δὺ Ὀ᾽βθοί ἢ ρα πϑὶ (89 ψ)ὰ]}} [ΔΗΥ͂ Τ28]6]. 

2 Απά σψἤθῃ ΑΡΙρΑ1} βὰν Πανὶ, βι6 Ὠαβθα, δηά Ἰρῃ ρα οὔ᾽ [ἢ 888, δπὰ [6]] Ὀθίουθ 
24 Ῥανια οα Β6Γ ἴβοθ, δηὰ Ὀονοὰ δ γροὶ ἢ ἴὸ {86 ρτουηά,Ὁ Απά 18}] δἱ δΐβ ἔϑοι,} δηά 

8814, ρου πη6, ΤΑΥ͂ ἰοτά, ὈΡΟΙ 126 ἰοὺ ἐλ Ἰπϊαα Υ Ὀ6 [Οἡ τηθ, θυϑῃ μη6, ΤΥ ἰογα, ὈὉΘ 
186 51], δπὰ Ἰοὺ {8ῖπη9 Βδῃαπηδὶα, 1 ΡΥΔΥ ἴδ60, Βρ6δῖ ἴῃ {}π9 δυάϊθηςο, δα ΠΘΆΣ [86 

25 σποχγαὰβ οὗ (Π1π6 ῃδηάτηδιά., 1,δ[ ποὺ ΤΩΥ̓ Ἰογά, 1 ΡΓΑΥ͂ (Π66 [οπι. {Π66], Τοραχαὰ {818 
τη8ῃ οὗ Βο]14] [818 θδα τη8Δ}7], ουόπ [οπι. Θν 6} Ναὶ. ἘῸΣ, 88 ἢἰβ π8π10 18, 80 ἷβ Β6; 
ΝαΌΑ] 18 818 πϑιὴ9 δῃὰ 90}1Υ 1β. σι παι. Βυΐ 1, [Βηθ Βαῃάαπιαὶά, βα ποί (ἢθ 

26 γουῃρ πη6ῃ οἵ ΤΑΥ͂ Ἰογὰ σβοπὶ ἕπου ἀἰάϑὺ Βοηά, ΝΟΥ͂, ὑμπογοίοτο [Δ η4 ΠΟΥ], ΤΥ ἰοσγὰ, 
859 86 Τωογὰ [96 ον} Ἰἰνϑί δηά 88 (ΠΥ βοὰ] ᾿ϊνοίι,, βοοΐρ [ογι. βοοῖηρ] 86 ἴωογὰ 
[96 δόονδ}} μα πιο] θη μ66 ἔγοτα σοτηΐηρ ἐο δ᾽ δ!οοά [ἰπίο Ὀ]οοά-ρυ 1688] 
δη4 ἴγοιι " Δυθηρίηρ [βανϊηρ] {Πγ56}} τι} ἰἢ]η6 σα παρᾶ, [π8. ΑηΑα] ποῦ, ἰοὺ 

21 τῃϊηθ ϑῆθι οβ δια (Π6Υ (Παὺ Β66  Κ 6ν}} (ο ΠΥ Ἰοσὰ Ὀ6 88 Νὰ 04]. Απῃῇὴά ποῦ, (18 Ὁ]688- 
Ἰὴρ πο (πΐηθ Ἠδηαηχαϊὰ Βα Ὀγουρ υἶ ἀπο τὰν Ἰοτά, Ἰοὺ ἰδ Ἔνθ [οπι. Θυθὴ} Ὀθ 

28 σίνϑῃ υπίο {Π6 γουηρ ταθὴ (μϑὺ [Ὁ]]ΟΥ͂ ΤΥ Ἰοσγά. [Ϊ ΡῬΓΑΥ {δμ66, ἔογρῖνο [Εογρῖνο, 
ῬΓΑΥ͂ [8.66] ῃθ ἴγαβραββ οὗ (δ1πθ Ἰιηὴ αὐδτν ; ἴον (86 γυπὶ [96Βόν δ} Μ1}} σοί! ]Ὺ 
ΤΑΆΚΟΘ ΤΥ ἰοτά 8 βιισο δουδο, θθοδῦβο ΤΥ Ἰογὰ βρῃηςοί! (86 Ὀαι0168 οὗἨ ὕὉπ6 Τωογτὰ [“6- 

29 ΒοΥ881], δῃὰ δν1]} βαίῃῃ ποῖ θθθῃ [81.841] ἢοῦ Ὀ6] Ιουπὰ ἴῃ (μ66 411 [8γΥ ἀᾶγβ. Ὑοἱ 
[πα] ἃ πιδῃ 18 γἰβθη δ ἴο ρυχβὰθ {μθ0, δη4 ἰο βθοὶς ἐδ γ βοὰ] [118] ; Ὀυὺ [8484] [80 
500} [118] οὗἉἍ ΤΥ Ἰοτὰ 888}} Ὀ6 Ὀουμά ἰῃ {Π6 Ὀυπά]6 οὗ 16 νι [86 1μοχσ [96 ον 8}} 
ἴῃγ ἀοά, δηὰ ἴδο δου]8. [11{6] οὗ {πὴ Θηθηγῖθβ, ἔθ [10] 884}} 6 β᾽1ηρ οὐ αϑ ομέ οὗ 

80 [6 πη! 4ἀ]9 [5] ηρ ουαὖῦ 'π ῃ6 ρ8η5] οὗ ἃ [(1|6] δ] 'ρ. Απᾶ [Ὁ β88]} σοπὶθ ὕο ῬΆ88, 
6 {μ6 Τ,οτά πμδβουβῃ] 88}1} δνοὸ ἀοηθ [8}8]] "Ν ἴο ΠΩΥ Ἰογὰ βοσογαϊηρ ἰο ἃ}} {ῃ9 
Βοοά {παῦ ἢθ Βαίἢ βϑροίκοῃ οοποοζηΐηρ ἴ66, 8δηα 5884}} μδνθ δρροϊηΐρα [88}8}} ἀρροἱῃῃ] 

81 ῃ60 ΓΌΪΘΓ ΟΥ̓ΟΣ ἰβτδοὶ, Τῆδι {Πἷ5 β4}1 Ὀ6 Ὧο συ) τ ὑπο (8606 ΠΟΙ οδηοο οἵ Βοαχί 
υηΐο ΠΥ Ἰοτά, οἰΐμον [οη|. οἰ 6 γἾ] {μαι τοὺ ᾿αδὲ βῃθα Ὀ]οοα οδυιβ6]688 [681186]088]0} 

Τ Γγοτ. 21. βορὶί. (“τὸ δεσοτθεα ποῦ ") δβηὰ Τποοδοϊδοῃ (“ ψγὸ ἀοιηδπἀϑὰ ἢοὐ᾽)) ἰαἶσο ἐπ 5 ὙΓΟΏΡΙΡ 85 1 ρμἷὰ. 
ΠΡ (ἰῃ ἫΡ τὰς μ, ἰῤ 15 Βίηκ.), Ὑ ογΘ Βυτητ 8 48 διεφώνησεν ἰῃ [ἢ 9 Β60.856 οὗἁ “ ΡοΥΒΗ 6 α "(866 ΒΟ ἢ Θι186Γ), 

αἷκ. --͵τα. 
ν [γοι. 22. 11:0 500 59 οὗ ἐῆ6 ΘοΥητ Ὁ ἰοττηαἷα ΓΘαῦ ΓΘ 5 ἔῃ οτη βϑίοῃ οὗ (18 ῬΏΓΩΑΒΘ, [Ὁ Γ ἐπ ἑηπογίίοη οἵ τῆ σἢ 

ἔδμοτθ 15 0 βορὰ γρϑϑοὴ ἤοσθ. 16 ἰβ ποῖ ηργοΌΒΌ]6, ἃ5 Ἦ Θ᾿] διιβθὴ βιικμοϑίϑ, (Πδὶ ἰὑ σα8 δα ἀρὰ ὈΥ͂ 8 σορν ἰδὲ ψ]10 
ΒΑ ἰῃαΐ ἰῃ ἴδοῖ θεν ἃ Ππδὰ ποῦ σαγγίθα οὔ ἢίΒ βομοιίὴθ οὗ ἀοβυγιοιίοη, δπὰ σου ὑπ ἀνοσὺ ὑὴ6 ἱτηρτγαοδιίοη ἔγοιτι 
818 δβοδὰ ἰο ἐπδὲ οὔ Πἰβ8 ϑπϑιλίθθ. Βεὺ διιοῆ δ ἰτηργϑοβίίοῃ ἰ5 δἰ σαν ο Ὀ6 δοῃϑίαογρα 858 γοβέϊῃηρ οἡ ὑνγο οομαϊΐ- 
ὩοΏ5: 1) 1010 Ὀ6 ὙΤΟΏΚ, ἰὑ γαυδὲ 0 ϊιλάγανγῃ, δα 2) 1Γ (5 οσσαϑίοη ὈΘ γογπλονθα, ἰὐ 158 2}}}} δῃα γοϊὰ.---ΤᾺ.] 

Ὁ [γογ. 22. Τὴ ποζὰ “κἢν " (Δ}0}) 15 οτ ἐἰθα ἐπ Βορί., ὅγτ., Υυὶρ., δηὰ ἴῃ την ΜΒΒ, δηὰ Ἐδὰ.; [( νγῶ8 Ῥθῖ- 
δδρ5 ἰηἰτοάποθα ὉΡ 6 ὈΟΡΤοῖ ΓΌΤᾺ ΥΣ. 34.---Τκ.] ᾿ ἷ : 

Ὁ [γὸσ. 23. Ἧο δῃουϊα ἢθχθ οχρϑοὺ ἽΥ ἫΝ 88 ὁπὸ ΜΆ. [885 ἰ..-- [ὰ.} 

αι [Υατ. 24. Ιὰ ἐμ18 ἀοδοτιρείοῃ οἵ Αὐΐρα "8 ἀδταθβῆοσ (υθτα. 28, 26) ἐμὸ Ὁ} “οἱ " Ὀϑίοσθ 1). πὰ ἐμ ἵπο 
085 816 βοιθνηος ἀἸ ἼσΏ]Ή, ΤῊ αἰ ΠΟΙ] 18 τοιτηονοὰ Ὀγ πο Βορέ, ἩΒΙΟἢ ογαὶα [ἢ 6 βοοοπὰ “761 (γ6Υ, 

). Βαϊ ἤθσθ τὸ Βῃου ἃ ῥγοῦσ]Υ τηαϊηἰδίη ὑπο παγάθγ σγεδάϊημρ, δηὰ ἰ ἰ8 πο ῚῪ ἐμαὶ Αὐἰ χα" 8. δου χὶοϑὶν δηὰ ἰσχορί- 
ἀδίίοη τηϑδὰθ Ὠθγ σιουθίωθηΐ βοιηουμαὶ οἰδθοιαίο δπὰ οοσαρὶ ἰοαἰθα.---Τ κ.] 

ΒΞ [γὸον. 36. Αι 1]6: ἀπόῤῥευσις (5690 Θ68., ΤῊΘ5. ΟὉ 853}), ΟὮ ἩΔΟΝΉ ΒΑΥΒ 56}0]. (ἢ Βοἢ]ΘΌΒη6 7): ᾿Ακύλας ἡρμή- 
“Ὁ 

ἀπόῤῥευσις μετ᾽ αὐτοῦ τοῦ γὰρ λογισμοῦ ὑποῤῥέοντός τε καὶ σβεννυμένου, τὸ τῆς ἀφροσύνης γίνεται πάθος.---ΤῈ.] 
3. γος. 38. ἮΝ Βοσζοὸ ὀχρϑοὺ εἶ Ὧ ἴο ὉΘ γορϑϑίβα Ὀθίοσθ ἰδ9 μα, ΒὰῚ ̓ 

᾿ ΓΥ͂οΣ. 27. ΤῊ ἔϑιη. ἔοστη (866 γϑσ. 36) ἰ5 Του ἰῃ δοῖλθ Μϑ8. δπὰ Ἐ“4., διὰ ἴῃ βοτὶϑ 18 ακίνϑῃ 85 Οοχί.-- Τα. 
5. ΕΥ̓́ΟΥ. 29. ἘΤατΩΔΠῊ : “ Βῃου]ὰ ἃ τηδῃ δγίϑο."" βορί. μα8 ὑη9 Εὰϊ. ΤΏ σοι ἀδγίηρ οὗ ΤΏΡ. ΑΟ Υ. βοϑιιϑ ἰὸ βυὶ 

{ε ἐππρσηοα Ὀούίος,-- Εσἀτδη : “ (86 ὈπΠα]6 οἵ ἐπο ᾿ἱνίη ν᾽" τϊοῖ 19 (ἢ 6 Βαῖὴθ ἰ φϑησσζαϊ τηθδυίης τ] ἢ Ἐς. 

5 ΤΥ εν. 29. 80 (π9 ΗΘΡ., Βορέ. δῃὰ ϑγτ. ΤῊΘ βϑῆοσαὶ τηϑδηΐίηασ ἰβ οἴϑασ, Ὀὰξ 9 ΥΒΒ. τδῦν ἰῃ ἐπ σϑῃαογίηρ. 
ΘΟ δ])ά: “κα ἔῆοδο γῆο δΙΠΚ Βίου 68 ἰἢ ἃ 5] 1ηᾳ." Ψυϊμ.: ἐπηείοοτωπι ἐμονγιηι απίπια τοίαδίξι σμαδὶ ἐπ ἐπιρείι δὲ οἰτοι 
ως. Το ΗϑΌ. [5 ἀἰ Πουξ, Ὀσὺ ρου ρδ ΓῸΓ ἐπδὲ τοδβοῃ Ὀοίϊοσ γοίαἰπϑὰ.--- " π. 

ἘΠ Γν Υ. 31. ΟΟΣΩΣΔΟΣΙΪΥ ΠΟῪ ΓΟ ἀθσϑα “ βία Ὁ] α-Ὀ]οοὶς.""-- 7511}. ποιὰ Ἰπρλα 27 88 οἰαγίσδὶ γορϑϑ οι οὗ 

ΝᾺ δυὰ Ὁ 88 ΘΟΌΓΕΙΥ οογτθοίίου οὗἉ (ἢ9 Ἰαξίογ, δῃὰ γου]ὰ οσωοῖὲ [1689 ἔτγο σοσὰβ. ΤῊ νουἹὰ ρίνϑ [ἢ 6 βί τωρ ]θ 

σϑιἀετίηρ: “ ΤῊ 8 γι .}} πού Ὀ6 ἐο ἐμ96 δΔῃ ΟΥ̓ΘΠ06 δηά 8 βέιι τ] ρ-Ὀ] οἷς " (Βορὲ. σκάνδαλον), ἀη ἃ ρκοὶ τίὰ οὗ (ῃ9 80» 
ῬΑΙΘΌΠΥ ΘΌΣΩ ΣΟΙ " ἴ0 ΓΩΥ̓ Ἰογὰ.,"" Υϑῦ ὨΘΙΘ δρδίη δίσωρὶεν πὰς ΘΟΥγθοι 8 ἃσο ϑαδβρίοίουδ.--Τπ.} 



804 ΤΗΕ ΕἸΒΒῚΤ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΑΜΤΣΕΙ, 

οΥ [84] ἐπ τι γ Ἰογτὰ δαί δαυδηρϑά Εἰπη86}} [δι ἢ βανϑα ΒΙτηβο ἢ τι ἢ 8 ὁ μδηα]. 
Βυὺ [Απ4] νψῃδὰ (Π6 1ογὰ [96 Πον8}} 8841} μανὸ ἀθδὶῦ [8}}8}} 4681] γγ8}} πῖῖ ΤΥ 
Ἰογὰ, {86 σοιθι θοῦ (ΐπ6 ΒϑηαἀπηΑια. ἢ 

82 Αἰὰ αν βαϊά ἰο Αραδ! ΒΙθββοὰ Ὀὸ (πο 1,ογὰ [96 ονδἢ] Οοα οὗὨ [βγδοὶ, ψιῖοι 
88 [ψ}0] βοιιὺ {Ππ|66 (818 ἀΑΥ͂ ἰο πιϑοί πιθ; Απαὰ Ὀ]6ϑθθα Ὀθ (ΠΥ δά ν!οθ ἐ ΡΟ ΟΥΑΙ ΚΊΒΕΤ; 

δηα ὈΪ68:6ἀ ὑ6 ἴδου, ψΐοῖ [0] παϑὺ Κορί τηθ (}18 ἀδΔγ ἔγοτω οοπιίηρ ἰο βμοὰ ὃ] 
84 [ἰηΐο Ὀ]οοά-υ 1.688] δηα ἔγομι αυθηρίηρ [πανί ῃρ] λγ86 1} τ [ἢ ΤΥ οσσῃ Βδπά, Εν 

[4.4] ᾿'ῃ νΟΓΥ ἀθοά, 88 [86 Ιωμογτὰ [Ψ96ονδ}}}, αοἀ οὗἉ [δγ89] ᾿νϑίι, ψ μῖο [ὙΠ] δαί 
Κερῖ πιὸ Ὀδοὶς ἔγομι δυγιπρ ἴμ66, Θχοορί (μοὰ δασὺ ᾿ιδϑιθα δῃα οοσὰθ ἴο τηθϑὺ πιο, 
ΒυΓΟΙΥ [οπι|. Βυγ6}}7} {ποῦ 84 ποὶ θθϑὴ ]Ἰϑῆ υπίο ΝΑ θ8] Ὀγ [06 τηογῃΐηρ- Πρ δὴν 

ϑῦ {μαὺ ρῥίδβοί αρδίηβι (86 νψ}} [ΔΏΥ̓ 2816]. ξοὸ [4α] αν α τοοοϊνοαᾶ οὐὗὁὨἨ ΟΡ Βαπά 
{δὲ τ ιο ἢ β.6 δά Ὀτουριίξ Ὠἷπι, δα βαϊα υπῦο μοῦ, ὁ ἈΡ ἴῃ Ρθδοθ ἴο (μῖποὸ Βουδα; 
866, 1 Βανθ βοδυίκοηθα ἴο (ΠΥ σνοΐοθ, δῃα μανοὸ δοοορίβα {ΠΥ ΡΟσβο. 

86 Απά ΑΡὶρεὶὶ οβδθ ἰο Νὰ Ρ4]. Απά Ὀθβο]ά, μο δ6]ἃ 8 ἴδαβί ἴῃ ἷθ ἤουβο 11ἶκὸ [80 
ἔδαϑῦ οὗ ἃ Κίηρ ; δηὰ ΝᾺ] Β ποσί ὙγΔ8Β ΙΏΘΥΓῪ ὙΪΙη Ὠΐπι, ἴογ [8.4] δ6 Μῶβ ὙΕ 

97 ἀτγυμίοη, Ἡβογοίοσγο βδο ὑο]ὰ Ηἷπι πού πρ;, 1688 ΟΥἩ ΤΊΟΓΟ, ἘΠ] {86 τιοσηῖηρ Προ. Βυὶΐ 
[4.6] ἰΐ οϑῃλο ἴο ἴῃ [16 χηογηΐηρ, βοὴ (ἢ0 πὶηΘ ἮΩ5Β ρΌΠ6 ουἱ οὗ ΝΑΡΔΙ, δηά 
[1861] ἰδ νι μλὰ [δὴν 84] ἰοϊὰ Ητμδ (ἢ 686 {πΐηρδ, (Βαὲ [8η4}] δ᾽8 Ὠοδτί αἱοὰ 

38 πὶ εἷπι δηὰ μ6 ὈΘΟΆΙΩΘ αϑ ἃ δίομθ. Αμπὰ ᾿ξ ὄἽδῆιθ ἰο Ρ888 δρουΐ ἔδῃ ἀδυεβν δῇογ, 
89 {Πδὲ 189 Ιοτὰ [2 ἘΠ ΟΥΑΙ βιαοίο Να2ὈΑ] {μι [854] 6 ἀϊοα. Απὰ σψΒ6ῃ [οπι. ψ 86] 

Πανὶ ὰ μοαγὰ δαὶ Να αὶ γδ5 ἀϑδα [1π8. δὰ] μο βαϊὰ, Β]ϑβϑθὰ ὸ (86 1,ογὰ [Ψ6δο- 
γ8Δ}}} ἰδαΐ Πα} ρΙοβἀϑὰ [86 δαυθο οὗ ΠΥ ΤΟΡΙΟΘΟῖ ἔγοπι {86 Βαηά οὗἩ ΝΑΡΑΙ], δηὰ δίῃ 
Κορὲ ΒἷΒ βογυδῃῦ ἔγοτα 671], ἴον [84] ἴδο 1μοτὰ [96 ον 8}}} μαί σεϊυτηθά {86 πὶοκοῦ- 
Π688 οὗ Ν δὶ ὑροῦ ἷβ οσσὰ μΒβοδά. Απαὰ αν α βοΐ δῃὰ οοχησουπϑα σὰ ΑὈΙρ61} 

40 ἴο ἔδῖο Βοσ ἰο δῖα ἰο πὶ. Αμπὰ νῆθη [οὁπ|. ἡ 68] (ἢ6 Βογνδηίθ οὗ ΠΑ] ΘΓΘ ΟΟΠ1Θ 
[σ8}6] ἴο ΑΙὈΐγδ}} ἰο Οδγιμοὶ (μ6γ [8η4] βρακο υπΐο Δ6Γ βαγίηρ, θαυ] ϑοηῦ υ8 ππίο 

41 ἰῃθ6 ἴο ἰαἶκο [66 ἴο Ηἷτα ἰο ψὶΐθ. Απὰ βῆ ϑῖοβθθ δῃὰ θονϑαὰ βουβοὶ ἢ οὴ ΠΟΣῚ [866 ἴ0 
[δ Θδγίδ, δῃά βαϊὰ, Βϑιο]ά, 1οὲ 8 Ὁ Ββαπάπηδι ἃ Ρὸ [{πγ μαπάτμβία 18] ἃ βεσυδῃΐ ἴο 

42. σπδϑὰ [ἢ 6 ἴδοι οὐ ἰμ9 βοσνυδῃηίβ οὗ πὰ ῦ ἰοσὰ, Απά Αδῖγψϑιὶ μαϑίθα δῃὰ ἄσοβθὸ δῃὰ τοῦθ 
ὍΡΟΙ 8ῃ [{}6] 888 στ νο ἀδημβοὶβ οὗ ἤοσβ {μι πϑηΐ δίνοσ μοῦ, δῃὰ β86 υϑηΐ δε 
[86 ΤΩΘΒΒΘΏΡΟΙΒ οὗ Πᾶνα δηα Ὀϑόϑιηθ [8 τ]. 

43 Ῥανὶὰ αδἷδϑο [πὰ θδν]α7 ἰοοῖκς Αίποαμα οὗ “6Ζγθ6]; δηά ΠΥ ὝΟΙΘ 8180 Ὀοί οὗ 
44 το μἷ5 νίνοα. Βυΐ δαὶ μδὰ ρίνο [ἀπά δι] σαν] Μιοδαὶ ἷἶβ ἀδυρδύεν, θ)8- 

ν᾽ τι ἰο ῬΒδΙεὶ [89 βοὰ οὗἉ 1,Δίβῆ, σοι [πἢ}0] 88 οὗ Ο}]1π|. 

40 Γψγ. 81. ΤῊ δ “ δἰ ἢ οτ "ἢ ἰᾳ ἐγαῃ δ διίοη οἵ , πη ἢ 15 Ὀοίξοτ βέγί οἶσθα ουὲ.--- Το σοηδέγι σε! Ὁ, δοθτη ἴο τοαυΐτθ 
ὯΒ ἴο ΒΌΡΡΙΥ “8 παηα " (7) )5 ἔῃ νόσα. 20, 33).--Τ ὰ.] 

86 ΓΥ συ. 31. Το βορὶ. δβάακ δαὶϊν αηὰ πὰ] σαύο! “ ἰο ἀο κοοὰ ἰο Ποτ."-- Τα.) 
80 {Ὑὸσ. 38, ΤῊΥ “ βοοὰ 86286, ἀἰδογοίίοι,"-- ὰ.] 

Ὧι Γὕον. 81. ΤΊιο ΑἸ Ὁ. Υ8. δῃ ἃ βοὴ Μ89. ἰὩδοσὲ “ 411" ὦ73..-Τὰ] 

δὲ ΓΥΩγ. 38. ΟΠ]. σοϑοῖβ (Π6 Ατί. 89 [86 ἐΐτηθ ἰβ πο ἀθδηθρά, Ὀᾳὲ ἐδο ΗϑΌ. ΔΙΙοντ5 ἰπ κα ἢ οΩ565 ἀοδη δη688 
οἵ ἰαιίϑθηιϑῃί.-- ΤῈ.] 

8: [|Ὑ6γ. 42. ΤῊΘ Ῥασίορ. ἢδ85 ἐπο Ατὲ., δηὰ 8ὸο γὸ τοηδογ Ὀοίίοῦ: “ἰῃο ὅγο6, δέο.. ἔαἱ τϑοῃὶ." βρὲ, οὔἕἰϑ ἐμ Ατέ,, 
ψὨΐοἢ ΤΩΔΥ ὉΘ 8 χοροί το ἥγογω [ἢ ῥγοσοαΐηας Π; θα ἰπ6 ΗΘΌ. χίνοβ ἃ βοοὰ βθῆβθ. Ἴμὸ Ῥϑείορ. 8 ποῖ Ὠθοϑϑν 
ΒΑΣῚΪΥ ρῥγϑαΐοδίθ, Ὀυὺ τῶν ὉΘ δυρ θεοί δοὴκ τὶν " ΑΡ καὶ}. --τπ.) 

6εῃ. 1. 10.--Απᾶ Ὀσπτοᾶ Βἷπι " ἘΠῚ λα 
δῖ Ηδιιδ.---Νοῖ Ἰἰΐογα γ: κ1μ ἢ ὶθ 

ἘΣΕΘΕΤΕ ΣΤ ΝΟΥ ΕΙΕΙΘΩΙ; {15 “που]ά ποὶ βαγο δοοοσάϑὰ (1υ. χίσ. 16) 
εν. 1. Βίο αοοοιηΐ οΥ ϑαπιιοῖ 8 ἀφαϊδ.--- Αἰ ᾿ τῖϊὰ (μ6 Φοπίδῃ ρΡυτγὶβοδίίοῃ Ἰανθ" (ΤΆΘΙ.),-- 

Εἰαυλῦθὶ ἀἱθᾶ.---Τ 9 παγσαίοσ βΒυρροθοὰ βδυλι6}᾽ 8 | ναΐ ἐπι ΒΟ6 5ρβοθ, οουγέ οὐ ζαγάθη (Μαϊϊ. ΧΧΥ͂ἹΣ, 
ἄἀθδί ἴο 18}} ἱῃ {86 {π|6 οἵ π6 ϑυθαῃΐβ μδγθ σαεϊα θά. [ 00) θεϊοηρίηρ ἴο (86 ουθθ. τοί. : “"βϑρϊεἶιγεθ 
-Α1} Ιδσᾶ91 τιουχηθᾶ Μὲπι, ποῖ τα γ ὶῪ θ6- [τογΘ (μη ὈβΌΔ ΠΥ ῥτὶ γαίθ, βεα αοπ, χα, 9; 1]. 
οϑΌ80 ΠΪ8. ΟΔΣΘΟΥ 88 ᾿υάσο δῃα Ἰθβάθγ υϑ ἴο {86 δ. Οὐ βυοὶ ἱπίοσταθηίβ “ἴῃ (86 Βουδο," σΌΠ|Ρ. 
ἄπαθ οὗὁ (6 οϑἰδὈ  βπηθηΐ οὗὁ ἴμ6 Κἰῃράοτα νδ8] 1 Κίηρ ἰϊ. 84; 2 Κίηρεβ χχί. 18; ὃ Οἤτοη. χχσχη!. 
ἔγϑϑἢ ἰῃ (86 ΤΔΘΠΊΟΣΥ οὗ [86 ῥϑοόρίθ, θυΐ Ὀθοδυθο ] 20. ἰάοῃ Ῥαΐθδ 86 ὈατΙαΙ -Ῥ]δοῦ οὗ βαχηθοὶ 

ἐ Μίσρδα, σμοσο 1ἰ ἷβ γοὶ ββόνπι. ἷβ Ῥο σα] ποιεῖς 88 Ῥσορμοὶ δῃᾷὰ Ὑδίομοσ οὐοσ  οἡ ἴ86 μοῖρῃὶ ο 
186 διηκίσα μα τοπιαϊποὰ ἰο {86 οῃά οἵ ῥγο- ἰ Τὴ)6 μαγιηοηίϊζαιίοη οἵ {μῖ8 δἰδίεπιεμὶ τὶ Οὐ 
ἰουπα ἱπηροτίδηοθ ἴοσ (86 ὙΠ0]6 ΡΪθ, 85 ἰδ ῬΘΒΕΔρῸ ὈΥ ἱπσ Ἐδιδῃ 88 ἃ σορίοη (Ῥσθεβεὶ, 
οἷθας ἔτουλ ͵8 σοϊδίζοῃ ἰο 88:1} δπὰ βανιὰ οὐ {86 5. γ. “Βδιηδὴ" ἱπ Ποσσορ) ἰδ υπἰγαδιποσίαυ ΠΥ 
οΏ6 μδηάᾶ, δῃὰ εἶθ ροαϊϊοῃ 88 μοδὰ οὗ ἐμ ῥγο-  σϑᾶϑοῃ οὗ {86 ὑπίθῃδθ]θηθεα οἵ {18 ζϑορταρ 
Ῥβοῖς σου θηιγ, οὐ ὑἱμπ6 οἴμοσ. Αἱ ἷβ θαχῖ4] ᾿ δῃὰ ἴο ἴσα] δαρροεϊου διὰ (Π6 αἰκίδηοθ 
(86 Ῥϑορὶθ ποσθ πὸ ἀουδὶ τοργοθουίοὰ Ὁ ἐμοὶν οἵ Μίσρδῖὶι ἔγοτα ἰμ6 οἱἷὺ Βδῆιδῃ (οοσιρ. Νάχείο- 
οἰάοσα, Α8 ἰο δβυοὶ τρουσηίηρ ἕος (89 ἀϑωὰ δϑθ' βδοὶ ἰῃ Ηοσς. ΧΙἼ1Π, 899). [πὶ Βακιαλ--" ἰοτ (89 



ΟΗΑΡ. ΧΧΥ. 1-44. 

ῬτορΒοίβ βϑοῖῃ, ἱπουχῇ πὸ ἰπίοσ 1 ΟὨ]Ὺ ἴγομι (μἷ5 
βλθβαρο Δα χχνἱ!, 8, Ὁ δγο ββαγοὰ σ|} 186 
ἴησπ ἰδ τἰχῆὶ οὗ Ὀυγῖα] πὶ (86 οἰϊγ᾽" (ΤῈ ο- 

ὨΪ0.8).Ἐ 
ψεσ. 2 θη. ασϊαε αὔαῖν ωὐδλλ (δε τίολ ἰαπά- 

δοίαεν απὰ Ναϑαὶ οὐ Μαοπ, δἴνλεσ μθ Βιδὰ 
6 ἄσισπ, ἴτοτῃ Ηἷβ Ηἰτῃογίο δροάθ πὶ {μ6 Βἰρῆ- 
ἃ οἵ Ἐπροάϊ ατι Ἀθν δου ἢ δηὰ ἰηΐο {π6 1 ἀ6γ- 

688 οὗ βαγαη. Τδὸ δορὶ. (νι) πδρ αοπ, ἰῃ- 
δβίεδα οὗ Ραγβϑη, δηὰ {818 'ἰβ ἰδίζθῃῃ: 88 {1:6 ογὶρὶπδὶ 
το ηρ Ὀγ ΤΏ οη., Εν., Βυηβοη, Ὀοσδυθθ ἴἢ6 Ἡ11}- 
ἀογηθαα οἵ Ῥβϑγδὴ πουἹᾶὰ δὸ ἰοο ἴδ οἱϊ (αἱ ἰϑδβὶ 
ἤθει ρεοργαρίιἶοβὶ τα 168) ἤτοι Ν᾽ δθα}᾽ Β τοδί ἄθῆδθ 
(ΤὨδαηΐμ5). βαι {η18 ϑυρροβίου 18 “οεγίβὶ πὶ 
ὈΠΠΘΟΘαΒα ΡΥ ̓᾽ (Υ Ἰη. 8. υ. 198, Ηϑλ. 1); ἴον θανία, 
ἀεδοοπαϊηρ βου πατὰ, πὶ πατον ἰπίο {π6 ποσίἢ- 
Θγητηοβὶ μετ οἵ (8 δου μδὶ ἀπἀοβηρα π]]ἀοΓ- 
ΠΙΘΕΗ, “πῃ ἰσἢ οχίθηαθα τ] Ὁ] Ὀοίπϑοη [Π6 ψ|}- 
ἀδγηθθβ οὗ συγ οὐ ἐμ ποδὶ, [π 6 ῥγεβεηῖ 606] 
οὐὐὙΤΊ ἢ οἱ {86 δβουϊἢ, [6 ἘΔοΙΔῖο ἰοσγ  ΟΥΥ οἡ (116 

ἀπά ἰ86 ἰαπά οἵ Οαμδδὴ οὐ ἰμθ ποι» 
(πον). ΟἿογ. : {πὸ Ὀουπάδτειοθ οὗ [18 ἀσβογί 
816 ποὶ ΟἸΘαῦγ ἀοβηρα." (ομρ. ΚαοΙ] οα Ναυη. 
Χ. 12, ῬτΟΡΔΌΙΥ (Π6 πιάογηθρα οὗ Ζυἀ Δ} πο 
Ἰοπβον αθογάρα βυβίθηδηοο ἰο αν α δηᾶ ἢἷβ ἰδσρῶθ 

γ οἵ εἷχ δυπάγοα τηθὴ (Κ αἰ})} . Ναδαΐ ἰδ ς3|16.ἀ 
αοπ Ὀδολυθο ἢ6 ἀπσγοῖξ ἰὴ (μ18 Οὐ ἴπ 8 ταν 

1π6 Β1]]-σουπίτγΥ οὗ Φυάδῃ (“92ο8ῃ. χν. ὅδ). Ηἱἰ9 
ἴπεβθ (866 1ῦχ. χχἑϊὶ, 6) οἢ ἴῃ} ΘΟΠΙΓΆΓΥ 788 

πη (πγπιοῖ, ποτ ὅδ] δα ταϊθοὰ ἢἷβ τηοπαπιθηΐ 
οὗ νἱοίοσυ οὐὸσ {πῃ Απιδ]οκιίοβ, πἤθηοθ 8180 
οϑπ6 ἷ8 ᾿τἰϊΐδ ΑΡ ρα], “16 Οδτιλο 1688 (χχν]]. 
8). 10 19 ἴ6 ρῥγοβοηΐ Κιγην οὐ {Π6 ο]οναίρα 
Ῥἰαΐη οὐ {μὸ Βισῃ)δηα οὗἩ ψΦυάδῃ, δροὰυὶ ἃ τ]ὸ 
πουίἢ οὐὗὁἨὨ Μδοη ἤμμά (6 π}1168 βου ἢ -οαϑὲ οὗ Ηδ- 
δτου.--- ΤῊ.]. [0 8 (λθηοθ θϑαῖ]γ υπάογβίοοα ἤον 
ΝΆΒΡΑαὶ, ᾿ἰνίης ἴῃ ἐδθ τηουῃίαΐη-Οὐ Μδοη, πδά 
δ18 πογάα οὐ ἐμ ἷσῃ ρμἰδίῃ 'ῃ Οασπλοὶ, ὙΠ θηΐτ8 
ὉΠ οΣβίϑιβ πιουπὲ Οατ6] [ἰὼ [(μ6 ποσί], θ6- 
ΟΔΠ86 8 ΤηουῃἰΔ 1} 18 ΒρΟΚΘΏ οὗ ἴῃ σοτβ. ὅ, 7, 8, 18, 
20, 358, απὰ ἀβρως 1 15 βαϊὰ ΑΙ δἀρυ οι μδὰ 18 
Ῥοεβεξδίοηδ, Ἀ1θ Ὠθτάα, οἡ (ὐασιηοθὶ, δὰ {ῃ6 τηουη- 
ἰαϊπ-τηοαάον που]ὰ θῸ ΒΡΘΟΙΔΠῚῪ τ ΠΟ]θβοιὴθ [ῸΓ 
1η6 δῆ δῃά ροδίβ. Βαΐ, δὲ ἰο Βοῖσχῃϊ, {ἰπ|ὸ ὑ]δοθ 
Οδττη6ὶ ἰΔΥ ΟἿ 8 τῃηοπηίδ᾽η-] δίῃ, τ οι αθβογαοά 
ἴΠ6 θεδὲ ρμαβίυτα ἴοσ ἴὴ6 μογάβι Μοσϑονοσ, (868 
ἀϊείαποο οὐ Μουῃὲ Ολσπιοὶ ἤγοτι {π6 βοθπθ οἱ ἐἨὲβ 
ΒΙΜΟΣΥ [ὨΘΆΓΙῪ οὨ6 Βυπάγρα ταΐ]68 ποσί ῃ- τοβῖ.-- 
ΤΕ] πτου]Ἱὰ οχοϊυάθ ἰδ. Μαου, Οασταοὶ, Ζίρῃ, 
δ᾽Ὸ Ὡδιηθα (μον ἴῃ Ζοθι. χν. ὅδ. ΝΆΡΕ] 8 
οἰαΐτα ἴο ἐπα {1116 οὗὨ ἐγοῦυ μτϑαὶ, δαὶ 1μ, σῖοἢ 
1η3},, ἴθ Ῥσγουθα ὈΥ͂ {6 81Ζ6 οὗ μὶβ ποσὰβ ("1 τοθ 
τε τ ἢ ΒΏΘΟΡ δῃάὰ οὔθ ἱπουβαπά ροβίβ᾽)).--- 
ΒΒ ΘΟΡ- ΘΠ ΑΓ ὙΓᾺΒ δ} δοσοιηρδηϊοα ΠΥ͂ ἴθ8- 
εἰν 168, 85 ΠΟῪ 890 οἡ ρτοδί οϑϊαίθβα, Ὦ ἢἾΪ6 (λ6 
το ταϑὴ ΜγὴῸ5 βθασίηρ δ Οδγηλοὶ, Ὠδνὶα βοηΐ ἰοὸ 
δία ; [μ6 ῥγοίβϑίβ. ορίηβ νι “ἀπά ᾿ἰζ σλτηθ ἴο 
Ῥβ88, ἰῃ {Π6 βμβθασίησ" (1123 .71), σγοσϑ. 8, 4, ἷβ 
ΧΡ ἰδηδίοσυ ρδγοηϊποίβ, απ ἐπ δροάοκβὶβ Ὀορὶηβ 
ἢ σνογ, δ (ΤΠοη.).} Τμο Βἰαιθιηθηίβ θχονι 
πδπιθα, ΝᾺ ΑΙ, ΑὈΐζΑ1], δηὰ {Π6 ἀεροσί ρίΐοηβ οἵ 

ΔΓΘ ἈΥτδηροα ΟὨἸΔδΙ10Ά}}γ: ΤὴΘ τοοπιαπ 16 
Ἀπ δ ον φόρ μέίθωις (ϑοῃ δὶ Ὁ]6, τι ῖβ6) δηὰ δεαιέ- 

4 [διὉὃ. Οὐνι. σοι ραΓοΒ ἐῆο ἀδδίῃ δαὰ Ὀυγχίαὶ οὐὗὍἨ Μοβϑϑ, 
νου, χαχίν. δ, δ, 8.-- ΤῈ. 
1 1.80 Μέτ. Ηδαντηϑη ἴῃ Θγ 5 Β.δ. Ὠίεί., Ατὶ. “"Ῥαγϑη," 

ψῆο τ (Παὲ ἡῶ ἔλοδω Ὁ τΠ ἐτὰ γε αὐ έν 
πολ σὍὸ γαβεθα (πὶ ποὺ νγο}}-[Χϑ νἱαΐηρ ᾿Ἰη98 
ὑπ ϑον ἀἰδογοηὶ παίηθα, Ζίη, Μδοῇ, εἰς.---ΤᾺ. 

ΟἹ τηΐβ σοηβίγι στ ἢ μ66 “ Τοχί, δηα ΟΤΆΙΩ.." ἩΒΟΥΘ 
δ αἰ ΠΌΤ οπὶ νἱονν [5 ἰαἰζοη.--ΤᾺ.] 

20 
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ιὶ οὐ ξρουπι---ἰὰς παπᾶ, οὐ ἴ6 σοπίγασυ, ἢ 
ἀν ΒΑ ἦμν ἀϊεροδίἑίοπ διὰ ψὶοῖκοα ἴῃ ἐπι ηϑςς 
ΑΒ ἴο 186 ἰαβὲ πσογὰ οὗ 1:6 γοσβο, (86 Κ δ! οΥ 

ἰοχὶ (133) “ ᾳροογαάΐηρ ἰο ἢἷ8 Βοαγὶ" πουϊὰ 
τηθδη “(ΟἹ ΟΪΩΣ ΟἾΪΥ [86 ἀοβῖσο οὗ ἷβ τοϊηὰ ᾽" 
(Μδιν.), (παῖ ἰβ, β6] εν 1}108--- 1 Οἢ ἴ8β, Βοτ νοῦ, 
“ηρυ δι 8}} 7 ̓πηροθθ1 016" (Βιυ8.).. ΤᾺΘ Θοσὶ 

ΟΥ ΤΩΔΓΔ] τοδαϊηρ (1353), “Τουμὰ 6180 ἰῃ βοῖὴθ 
ἀτλσὰ αν δηα γργίηιοα μδν ΓΑῚ ἴῃ ἰδ8 ἰοχι 
(Τ}6ῃ.), 16. στ Τγζιτη δῇ ἴ6, οοσίϑ] 
ἐμ ϑουα “6 νὰβ οὗ (86 παν οἵ μοῦ» 
6 ἴνο ἴοσταθν βίδίθιλθη δ βυ ΒΊ ΟΙ ΘΠ ΓΥ οἰαγβοίου- 
ἷζο πἷϑ αἰπροθι οι ; 8 ἰμἰγτὰ πο]Ἱὰ θ6 ουὐ οἵ ἱκϑορ- 
ἴῃς ψῖῖὰ (Π6 αἰπιρ] οὐ οἵ [ῃ6 ἀοϑοτὶρίΐοη. ἡ 
(86 οἶμεῦ παπᾶ, ἰδ βἰδίθιαμθῃηϊς οἵ ᾿ἷβ ογἱρίη δο- 
οΟΣ β τ ἢ Ἀἦ ἐπιροτίδηοθ 88 ἃ τζδῃ “ρτϑαὶ" ὈγῪ 
18 τίσμοα, δηὰ ἰξ 18 ἱπίτοἀποθα 88 βοιλϑί ΐῃρ ΠΟῪ 
Ὀγ [89 τογὰβ “δῃὰ μ6᾽ (Μ}Π}}, σι αΐομ σόυϊὰ ποὶ 
Βαϊ (ῃ6 οοηπἰϊηδίίοη οὗἩ (ἢθ τηογὶ ροτγίγσαϊιγο. 
Ολ]οῦ δα τϑοοϊγθα [Ὸν ἃ ἴοῦ ἴῃ σχορίοῃ 
οἵ Ἡφῦτγου, ποὸῦ σοὶ Μδοὴ δηὰ Οδγίηοὶ 147 
(9}ο6. χν. 18 κ.). Οοωρ. οἢ. χχχ. 14: ἰῃ9 
βου ]δηα οἵ (δ ]θῦ, ἃ σοχίοη ἰπ (86 βοαίῃ οἵ Ψ- 
ἄδ. Το ἐγαπαϊδίοι οὗ (μ9 βερί., “8 ἀρρεῖδι, 
ΟΥ̓ΏΪΟΔΙ τ28 8 (80 Ατδῇ. δῃὰ ΞΞκΥχσ.) δηὰ οἵ «“οβ6- 

ΡΒτβ Ιοδάϊπρ ἃ ογηΐοδὶ 118 (ἄοτα 203 6 ἄορ) 
τηυπὺ Ὀ6 τοὐοοιοά. [80 Βοοίβτογά: “ ἰσυ 806 88 ἃ 
ἄορ (ΡΒ ρρ6.)--- ΓΕ.7.-ν ον. 4. Αἄὄ6. Ν θα] ν)88 
8 Τγ8Δ ΣΟ 1η Πογάβ, 10 γὰβ ποσί 116 ἴο βοπὰ 
ΔῊ ΘΙΔΌΒΒΘΥ ἴο Πἷπὶ ἴτοτα βομθ ἀϊβίδμοο Ὁ (ἢ 9 
Ρυ Ἰπαϊοείοα ἴῃ [6 οοηίοχί. Τὴ6 ἀϊδβίδηοθ 
ΜΟΙ] ἰηάοοα θ6 ἱ δη4 ἱτηργοῦθ ]6, 1 πὴ 
ἸΤΒοπΐυβ τὸ ἰοοῖὶς δ νττροι ἴο Ὀ6 ἴΠ6 χηουῃίδϊη οὗὨ 
(μδὺ πδῆθ. Τῆ6 βίδίθιΥ πυσαθοῦ ἐεπ οἵ ἴῃ 6 τηθϑ- 
ΒΟΏΡΘΙΒ ΒΏΟΥΒ {Π6 ἱἰτηροτίδῃοο δηα βοϊ θη Υ̓ οὔ 
(86 ΘΙΏΡΑΒΕΥ͂ ; ΒΌΟΝ ἃ βοϊθπηη βοῃάϊηρ που] ποῖ 
Β}} [86 Ρῥγοχίμα υ οὗ “Μδοη," αν β δροὰθ 
ΔΟΓΟΓαΪπρ ἰο ἴμ6 τοδαϊΐϊηρ οὗ ἱμ6 βδρί. [π Οὐγηιεὶ 
ΝΑΡΔὶ δα 8 ἤουβθ (γογβ. 85, 86). ΤῊ δορί. 
8148 ἰο ΝΑ θΑ] : 186 Οδστρο το, ἰακίτρ [ἢ ἀδειρ- 
ὨΔΙΪΟΠ ἔτομι χχχ. δ, Ὑβοσ ἐΐ θθΙορη ἰο ΑΡῖραι]. 
Αεἷς ἴῃ ΣΕΥ͂ ὩΔ10 αὖον Ὠὶ8 ὑθ8069, το] ἴπὶ 
ΓΘ ΠαΙΥ στοοίζηρ. Οορ. ἘΣ. χυἹ]. 7.--ὉἙ ογ. 0. 
Ἠοτο ἰδ οοηΐϊρηΐ δῃὰ ἴὍγηι οἵ ἰμ6 ρτοοίΐπρ 18 ὁΧ- 

ΔΟΙΪΥ ῥγοβοσίθοά. ΕἾγεβι, {ἢ 8 βϑῆθγαὶ ᾿]8Ὲ: αν; 
[Επρ. Α.ὉΥ.: “τὸ ΒΒ νοι (1π ργοβροσῖιγ 7]. 

ΤΠο ὑσβηβ]δίζοη “ ἴο ΤΥ Ὀτοί 6 γθ᾽ (πε, γυ!]ς.), 
18 ἐπ ροββι }]6 ὈΥ͂ σθᾶδοι οἵ ἰμῈ [Ὁ] πίη “μου ;» 
1ν οου]Ἱά ΟὨ]Υ 6 “ἸὯΥ Ὀτοίβογ᾽ --- “ἐὐἱϑηα," θὰ ἰΐ 
15. ΔΠ ΔΙῚ ΤΑΣ οοη͵δοίασα. ϑοιμθ ἰδκθ ἐμ ποιὰ 
(Π) 88 δἀϊθοίΐνο [“ ̓ ἱνίηρ, βο Ἑωρ. Α. Υ.-- ΤΕ.]. 
ΟἸονίουβ ᾿οἷμβ 1ΐ ἰο ἰΠ6 ῥσθοβαϊηρ “' βαῪ ᾽ δηᾷᾶ σϑῆ- 
ἄοτβ: “το (δ Πνϊηρ (84 γ), 1 γ Βηὰ πὶ δἰϊνο,"» 
Β. Βομιυϊα : “δηὰ (ἢ 8ΒΠ.8}} γ8 ΒΔ : ἴο {μ6 ἱνὶηρ 
(μα 15, {86 Ἰνίηρ 604) 1 οοτατηθῃᾶ ἰμ66.) Βαὶΐ 
{6 ἢσβι (ΟἹ συ] συμ) ᾽β βΒυροσήσουβ, βίο ἱῃ βοηά ϊη 
0. ΤΔΟΒΒΘΏΡΌΣΕ, Ὠανὰ βεββυσηθὰ ὑπαὶ ΝᾺΡΑ] δέϊ 
ἰϊοοα ; (8:8 Ἰαιίογ (Βομτἶ4) ὧβ πύθμδθϊα θθοδυθο 
οἵ (86 ΔΥΌ ΓΑΓῚ 668 οἵ [Π6 τοίδγοηοθ ἰο αοα. Βόδιϊ- 
ΟἾΟΡ ΠΟΠΠΘΟΙΒ ὁ 1 (86 “'64γ,᾽ δηὰ βίο (ῃ6 
Βίηρ. (Π) ἴῃ [86 βϑῆβα οὗ “τβδῃ᾽ (88. οῃθ Ῥοϑ- 
πριν εἶ γίρογουβ 116}, δα ἀυοίηρ (Π6 86 οὔ ἰῃ6 
Ρια. (Ὁ ἿΠ) ἀπά (μ6 Οο!]]θοιϊ νο-ΐοστα (17) 71) ἱπὶ (0 
ΒΘΏΒ6 οἵ “ »Ῥοορίς," 88 ἴῃ ΧΥ, 18; ΝΌπι. χχχν. 
8; 2 ὅδ). χχὶϊ!. 18, ΤΊθ τηθβηιηρ που]Ἱὰ ἰμθῃ 
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Ὀ6: “βαγ ἴο (πο ἰνϊηρ οπο,᾽ (μδὶ ἷ5, ἰο (8 τηδῃ. 
Βαὺ (Π6 δ΄ίηρ. 18. ΠΟΥ͂ΘΓ υδρὰ ἴῃ (818 ϑβῆβθ. Αμαϊηδὶ 
1)6 ὙΝ οὐϊθβὶ θαυ ον τοηαογίηρ : “ ΒΑΥ ἴο {116 τοοἰϊ- 
᾿ϊνίηρ" [βο Ρ᾿ΠΡρβοα δηὰ ἔην. Δ. Υ.-- ΤῊῈ.] 18 
ἴδι6 ἔδοὶ {πε (Π6 Β΄ ρ16 ΜΟΓΩ {11} ποὺ ὈΘΆΓ [ἢ 18 
ταοδηΐϊης [(Π6 δαἀαϊτοη οἵ “ π0}}᾽ οὗ “ἴῃ ῥγοα- 
ΤΙ 19 πηναγγαηίοα.--ΤᾺ.. ΤΠδ δορὶ. 88 

“ἴον (818 γραγ᾽ (εἰς ὥρας 88 'ῃ. ὅρη. χγτ]]ἝὍ[ὁ[δ. 10, 14), 
ἐπδὺ :8, πιαγοϑί ἰμοὰ πιὰ ΤΥ Πουδο θ6 ἰῃ ῥβδᾶσθ 
11}} ἐδ γείαγῃ οὐἨ {818 ἈΔΡΡΥ͂ ἀΑγ---ἃ “ ΤΟἸΕΓΘΌΪΥ 
Ϊατ-[οἰοηοὰ 1468,᾽᾽ 1 ΡΟΘΒῚ 0]6 85 8. ἰγαπβ] δι οη οὗ 
{116 ἰοχί, δηὰ ἃ Πλ6Γ6 τ ϑ ἕ ἰο δνοίά {πὸ αἱ ἢἢ- 
ου]ν.--- ἰἰ ἰ6 Ὀοίζον (οομβί ογίηρ ὑπο αἰ Βἤοα11168) ἴο 
Κα [86 νογὰ δϑ διιρηΐῖ, --ς “18, 1 18 οδ᾽ϑεῖθα 
{παὶ ον (Π6 Ρ]ὰ. 18 μο ὑβρὰ ; Ραΐ (Π6 δίῃ. θ 
Ἰουηα ποῖ ΟΠΪΥ ἴῃ {6 ἰοσηαι]α οὗ βυοαγίηρ “ ὈΥ 
16 18 οὔ {ΠΥ 800], οὗ Φ Ὁ ῃονδἢ,᾽ Ὀὰϊ 4180 ἴῃ 1,6 υ. 
χχν. 86 ἰῃ (6 εἰρη δοβδίίοη “ ἐν.) Τὴ Ῥθγαθθ 

(Π}) ΒοΎΘΥΟΥ, 68} {Π 6 ἢ ὨλΘΔἢ ΠΟΙΓ ΒΟΥ “ [ὉΓ ἃ Ἰοηρ 
Εἰ π16, ἴῸΓ ΙΏΔΗΥ γοατγθ᾽) (Υυ]ς. γα ὐμρίτθὰ ἢ ἴο 8ῃ- 
Οἰδου σοδαϊηρς, δηα ..08.}, ΠΟΓ “1ῸΓ {6 ᾿16, 1Π 9 
πῇ ο16 ᾿᾿διΐτηθ, ἴογονον᾽᾽ (Ομα]ά., Ὁ. Κίμαηςμὶι, 
Δ. 6); 6 Ἔὀχργϑαβίοῃ ἄοεβ μοὶ αἰἴουν (μ686 γθῆ- 
ἀοτλίηρε, ποῖ ᾿πίγοάσποθ ἃ ογοῖρτι 166. (ἸΟηρ), 
ἨΠ]6Ε5. ᾿γα ΘΔ 86 [0] Οτ  ης ἰοἰΐοῦ (1) ἰηϊο ἴὸ 
βυ ἶχ (Ἷ) δηα τοδὰ “τον τὰν Ἰἰΐ8.) Βαυΐ, ἰπείεδα 
οἵ (πῖ8 θ0]4 ἀπά ππευρροτγίοα οοπ)οοίαγο, δ 18 θού- 
ἴοσ ἰο ἰΚε ἰζε (6 δ οῦίθ : σῶσε ἐεδεπ, “" ὑπίο 116} 
88 --- “ (ογίιῃθ, ἘΠΕΡΕΠΗΣ.. ἍΠ6 ἰο τορεγὰ (ἢ 6χ- 
ΓΟΕΒΙΟΙ 88 ἃ ΡΟΡΟΪΔΡ ἴογπὶ οὁ γα: Αὐ παθών, ποὶ 
οὐπα ἰἴπ {Π6 σω ἰδησυάᾶρο; Γαΐ οῦ : “θ0- 
σρδ8᾽ (οἰοξ αὐὁ}Ὲ}} Μϑδυγοῦ: “ἴο |τἴ8, {πδ 18, 
ΤΩΔΥ ἰὑ ἴυσῃ οὐ Μ6]} ; τῇδ ἴῃ γ δῇδὶγβ θὰ Ἰοτίυ- 
πδίο ᾽" [80 Πδβὶνῖ, δηα δρρδγϑηΐν Ταϊπιυὰ Βαῦ., 
Βογδίκοι [0]. δὅ, 2.--ΤῊῈ.]. 6 σδῃηηοὺ δαμπὶϊ 
δύοἢ ἃ οοηργδίυ]αιίίοη 8 Κα ρου που ὈΥ Γϑδβο οὗ 
πμαὶ [0] ον (ΤΏδη.), [ῸΓ {π6 (Ὠγοοίο! α φρεοίαὶ 
“ Ῥ6806᾽᾽) οἡ Νθα!], 18 Βουβθ δῃηὰ ἢΐβ ἸΟῺΒ 
6 {π6 υπίο] ἀἰηρ οὗ ὑπὸ ζϑῆθγαὶ τ 8}, ἰῃ6 Ἰαἴϊον ἰδ 
{Π6 ῥγο]υάαο, {Π6 ἴοστηοσ (πο ἰσἰρ] οἰοσά. 10 σηδΥ 
Ὀ6 ἴτοοὶ νυ σοηάοσοα “1ἾΠοὰ βῇῃδὶὺ [ἰν6᾽ οὐ “1ϊνο 
ἴῆοα Ἰοηρ Ὁ" [Β10. Οοια. ρῥγοίοσβ ἴἰο δἰΐδοι [9 20]- 
Ἰονίην [ἰοιϊον (1) 88 βι Ἷχ δηὰ σοηάογ: “δῃά γο 
6}}8}} βαῪ ἐμ δρουΐ ἷ8 1ἴ6,, χἰοῖ βθοιηβ ἰοσοθά 
ΔΩ υηϑαι]βίλοίοσυ, ἱμουρἢ ἰδ δοοουηίθ ίογ [86 Ἱ, 
ὙΠ 1 ἢ ἴῃ 118 ργοβοηΐ ἄοῃ 8 αἰδοίην. Οδ- 
Ἰιοη : αὐπϑδὶ ροιν ἰα υἱδ'. “ἰμυ8 ον Ἰ᾿ δ᾿ πϊσἢ 18 
οὔδοισο. ΥὙΥ̓ΘΙΠδυθοη 8668 ποίμίηρς ὑοίζος ἤδη 
“ἴο ΤΥ͂ Ὀτοίμον." [Ιἢ βυρροτί οὗ ἴμ6 τοπάοσί πα 
ψ οἢ. Ετατηδῆη δάορὶθ (ὐοβοηΐυβ οἰΐο8 (ἢ 6 ΑΥΑΘΙΟ 
Τοσταυ]α : ““ἸΩΔΥ Οὐ ρτϑηὶ (66 1116} ΤΠ Ρἤγαθο 
σδηηοί δ6 βαϊά ἰο ανθ γϑοοϊνοα 8 βαι βίβοίοσυ οὃχ- 
Ῥ]απαίίοη.--ΤῈ.] 

γον. 17 βᾳ. Αἴδσ {86 ἐπβίσιιοίου ἰο στοοῦ ΘΟπλο8 
(πὸ αἰγεοίζοτ, ἸΟῪ ἴο Ῥγεβοηὶ 18 δαγπεδέ τ ο 
Ναῦαὶ. Νον 1 ανϑ μϑεασᾶ ἴμδὲ ἴβου Βαβι 
ΒΏΘΔΙΘΙΒ.--ΤΉς86 ΤΟ 8 οὐ πα Ῥγϑοίβοϊυ ἴο 
1:16 τὰ] 116, δηὰ οδπ ΟὨΪΥ͂ Ὀ6 ΤΊΣ ΒΕΥ υπάοτγϑίοοά 
ὙΠΟ Ὅγὸ ΤΟΟΟ]]θοῖ (δαὶ {Π6 ΣΟΡΌΪΑΓΙΥ τϑουγγης 
ΒΘ ΡΒ Θδυ η 8 ομ6 οὗ ἰΐθ στοαίθδί δυθηΐβ ἴῃ 
{16 πουβοϊκοορίπρ οὗὨ βιιο ἢ δὴ 6βίδ Ὁ} }Ἰϑηταθηί, ἴῃ 
δοοογάδῃσο ΜΠ (16 ὈΣΡΘΏΟΥ οὗ ἢἷΒ τοασποβί, τ μῖοἢ 
8 ἀπ ἴο ἢἷδβ ῥργοαβίηρσ πθοᾶ οὗἉ βιιδβίδῃβϑῃηοα ἴοσ ἢἶβ8 
ἸΏθῃ, Ἀν] 8 Ἰηἰγοαποίζοῃ 18 γΟΙῪ οἰγουπμβίδηίαὶ 
Δηα 18 Ὀαϑοὰ οἱ 8 Ἵδρίδιΐο Ὀαπονοϊθηίίε: 6 Τὸ- 
τοὶ Νδᾳὶ οἵ (π6 τ αδδοοϊαζίοη, οὗ Ὠὶδ ΤΊ ἢ 
αἰ ΝᾺ 4] 85 Πογάβιηθη ἀπσίηρ ἢ18 βίαν ἐμ (ἢ 6 
τ] ἀοτηοδα (“ ἐδηυν λεγάθπιοη, τρογα: εοἱδ, ιι8}), οὗ 896 
,“ονδεαγαποε οχοτοϊβοα ὈΥγ ἰχἱβ τραγΓίογδ ἰΟΆΓΩΒ (10 

Ὁπδιτηθα Βογάβπιθῃ (“πὸ ἀἰά ποὶ ἰπυσε (μοπὶ" 

--λ)0 2} δὸ ἴῃ δυάρ. χυὶϊἱ. Τ; οῃ 186 ἔοττη βδ 
Θα6«. ᾧἃὶ δ8, 8 Βοι. 6), δΔῃὰ οὗ ἴῃ λοπογαδίε αἴοὶν- 
ἰεγεδίϑάημεδα πὶ τ} τ Ἰοῖ ἰδ ρϑορὶθ μιδὰ χείταϊηορὰ 
ἴγοπλ Βρρσοργίδιίίηρ [886 Ῥγορδγίγ οἵ οἵἴδοτβ (“ πο- 
Πρ 88. Γαδ ηρ ἴο (ποτὰ ). ΤῈ Ἰδδὶ πογὰβ 
ΤΩΔΥ͂ ΤΟΙΟΓ, ΒΟΎΘΥΘΙ, ἴο {Π6 ργοίδοίζοπ αθοτι θὰ {6 
Βογάβεχθῃ ΕΥ̓ Πα ἀ᾽ Β ῬΘΟρ 6 δζαΐϊπβί (ῃ 6 ῥγϑάαίουγ 
ἱπουγβίομβ οὗ {6 ποῖ ρῃθοσίην ἀσβοσί- Ὑ 68. (ὉΓ 
ΒΌΘΝ, ῥγχοίθοιου δραϊηϑιὶ ἐμ θνιὴρ διίβοκα (π|ϊοῇ 
σ8116 ΘΒΡΘΟΙΔΠῪ ἴτοπὶ (6 δου} ἰβ ΘΧΡΓΈΒΕΙΥ δἱ- 
βγτηθα ἰὴ γογβ. 16, 21. “Τῆυβ, Ἔνθ ἴῃ ᾿ἷβ ουΐ- 
ἰανσν, αν βῃονοα ὮΪπιθοὶ ἴῃ 6 ργοίοοίοσ οἵ ἢν 
Ρθορὶθ " (Κεὶ]}). Αραγί, ἐπογείοσο, ἔγοτῃ δαβίοση 
συδίομμ, “οοο γα πηρ ἴο ΜΕ Ϊοἢ Βυ Οἢ 8 τοαυεδὶ που]ὰ 
ΒΘΘΠΔ ὯΟ ὙΔΥ͂Β Βίγβῃιρο, [αν] Π8ά 8 οογίδίῃ τίραὶ 
ἴο δὶς 8 κὶ(ϊ ἔγοπι Ν8Ὀ8}᾽ 8 βδυ ρεγῆυϊ ; πα ἢδά ἰη- 
αἰ γθοῖ! Υ ΠΟ 5118}} βῆδασγθ 'ῃ ἐδ6 ραίβ! ον οἵ Ναδαὶ 
δηὰ Πὶβ Βουθο; “ π]ιπουϊ βοτηα ρδτὶ οἵ (ἢ βυροῖ- 
ΠΌΠΥ οὗ ἰμ6 ἱπμαθιίδηίβ ψἤοπὶ Β6 Ρῥτοίθοίθά. ἢ6 
οοὐἹὰ ποῖ αν σηβδὶ πίαϊηθα Ἀἰηλθο} Γ ἢ ἢἷδ 
ΔΣΤΩΥ͂ " (Επ 414). Απά {818 τηιβὶ τποά  ϑι8}ι6- 
11π᾿8 σοιηδεὶς (Ρ. 19), (δὶ “118 παγγαῖῖνο βίον 
(δὲ Ῥανιά Ὀ᾽δοκτηδι θὰ ὄν ἢἷβ οὐ οουηίτυ- 
ΙΆΘῃ, τοραγάϊηρ Ὠἰτηβοὶ , 11ὸ δὴ Αὐδὺ βμοὶκὶ,, 88 
Ἰογὰ οἵ (π᾿ ἀσβοσὶ σι βογα πο ᾿ἰνοὰ." ἘΕῸΓ (Π6 τεϑὶ 
Βοίπβοι σοσλδγκε 11. 429 [Απ|. οἀ. 1., 498--ΤῊ.] 
Π ΓΟΙΌΓΡΠΟΘ ἴο {Π6 ῬΘΣΙΑΔΏΘΠΟΕ Οἵ συδίομηβ ἷἱπ (80 
Ἐδϑῖ : “"Οη βυοὶι 8. ἔδδβίάνϑ ὁσοδβίοῃ ὭΘΆΓ ἃ ἴοτῃ οἵ 
ψ  Παρθ, ουθα ἴῃ ΟἿΣ ΟὟ ἀδνὺ δὴ Ασὐδρ ϑῃθί κῃ οἵ 
16 ποΙρῃ ονίηρ ἀοβοσὶ σου] Παγὰ]γν [81] ἢ ρμαυὶ 
ἷη 8 ψογά, οἰἴποῦ ἰῃ ριάιον ΟΥ ΟΥ̓ ΤΩΘΑΒΕΡῸ  δηὰ 
18. Ἰηδββᾶρο, ὈοΟΪἢ ἐπ ἴογῃι δῃα βυρβίδποο, πουἹὰ 
6 ΟὨἹΥ {μα ἰγδηβοσὶρὶ οἵ ἐμαὶ οὔ Τ)ανὶά.".---Ἰη ἃ 
“ φορά αν," {μαὺ ἴα, ἃ [οβίϊγε, ΒΒΡΡΥ ἀδΥ ; βῆθερ- 
Βιιοαγίηρ 88 οοηἀ υοίοα [1|κὸ ἃ ἐεβίγαὶ (οορ. αοῃ. 
ΧΧΧΥΙΙ, 12; 2 βδῃ  χὶδὶ. 23), ὙΠΟ ἴραβὶβ τοῖο 
]16]4, βίγβῃρογβ ϑηϊοτίδι ποθ, δῃα ρογίϊοηβ ρίνθῃ ἰο 
(86 ροογ. αἰνθ δῖ ΤΔΥ Βδηᾶ ἤπάααπ, ἰμδὶ 
18, 88 ΤΠ] Οἢ 88 που οδηβί, το ΤΕΥ δουνδηῖδβ δηᾶ 
ΒΥ δοὺ ϑενὶᾶ, δὴ Ἔχργεβεΐοῃ οὗ ἀθοροβὶ τοτο- 
ΤΌΠΟΘ 8δηἀ ἀσνοϊοη, δηὰ οἵ ἰΠ Ρῥἰ6(Υ οὔ [Π6 γοῦΠρῸΣ 
Τηδῃ ἰΟΥΆΓΒ 1Π16 ΟΪάοτ, ἢ ΟΥΟΓΡ {παὶ μΒ6 πιϊρὰΐ 
ΒΒδγο 1 ἢ]8 ρδίθγῃδὶ ρου ψ1]}.---  ογ. 9. ΤΉ πιο- 
ΒΘΏΖΟΙΒ Θχοουίθα {6 }Υ σοπιηηλίβδίοη, τδῖηρ [88 
τοαυοβί ἰη Πλν] 8 δθ. ΔῃᾷΊΒΟΥ βαῖ ἄοόνσῃ, 
80 ΝΘ τηυεὶ ἰγϑηβίδί (89 Ηρ. πογὰ (ἸΓ1}2}}), πο 
ΦΠ6Υ ψαϊϊοὰ ταοάοαιν ἴῸΓ 80 ΔΗΒΎΤΟΙ ἢ ἄμι 
ποῖ “ἸΠΟΥ ΜΈΓ δ᾽ 1οηι7 (νυ ϊα., ατοῖ,, δ ὙΥ̓οἰἰο). 
ΤΠδὺ ΠΟΥ αβαὶ ἀονσῃ ἰβ ποῖ 8 ΒΕ ρου ΟΙΒ ΓΟΠΊΑΤΚ, 
Ῥυΐ Βοσῦνθβ ἴο σοι μ]οίο (16 ἀοβοσ ρέξομ, πμΙ ἢ 18 
ἴσας ἴο 186 ΣΟΙ Υ̓ πῃ 86 8:14] οἱ ἀοἰβι]α. Εοττηδὶ 
βἰ ἰὴ ον 18 ρατί οἵ ογἱοηίδὶ ουβίομῃ ἴῃ δυοὰ 
ΥἹΒΙΒ.; ἀΐ ἰδ ποΐ ὨΘΟΘΒΒΆΓΥ, ΓΒογοίογο, ἴο σοΐοσ ἴὸ 
{Π6 1 πορᾶ οἵ χοεϑί, (που, δίϊοσ βὸ Ιοὴρ ἃ ᾿ΟΌΓΠΟΥ, 
{Π6Υ ποοᾶά ποῖ δυῦϑ θθθὴ τοραζὲν ῬΘΓΒΟῚΒ ἰπικοαῦ, 
ἴο σϑαυΐὶγο σοαί. Ὑποηϊυθ σἤδηρο οὗ ἰεχί βὸ ἰδδὶ 
{818 88}} γοδὰ “ δηὰ ἢ δτοβθ᾽" (Ὁ) δῆεσ ϑερί. 
ἀνεπήδησε “6 ΒρΡτϑηρ ὉΡ 7) 18 τα ρτγοῦδὈ 8. 

ον. 10 ρᾳ. 76 ἐπδιμίέησ ἀπδιοεν πὶ! πϑῖοὰ 
ΝΙΑθαὶ] σοπίδηλρίθπου!  στερυθθοα Ὠανϊὰ 5 διηθδδβδ. 
ἄοιβι ΠΟ α αν ἃ 7) ὙὍΜΈοΟ ἐκ ἴδ δοῦ οὗ 
79689 2---Ηι Κπον Ηἷτὰ νὸ]] : 4}1 19 ποσὰ ἴῃ" 
βΏ τρ ἷ8 1118 ΔΏΔΎΓΟΓ, ΠΟδ6 Σλοδηϊηρ '8: Ἡδδί 
Ϊ σατο ἕο Πανὶ 7 πρὶ μαν6 1 ἰο ἀο πίϊι Βἰπι 
ΤΏΘΙΘ 81Θ ΙΘΩΥ͂ δούνυδῖβ πονυσεᾶδγυδ {πδὶ 
Ὀγθϑῖς ΎΤΑΥ ΘΥΘΣΥ͂ ΟἿΘ ἴζοσῃ δ ἷ8 σρδβῖοι.-- 
(Τμὸ Ασὶ, βίδηὰβ μοῦ πὶϊη Ῥασγίορ., ποὶ πίδ 
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Βαδοί., ΖΦ ὈΠΣΡ», θοοδῦθθ [86 ἴΌΣΤΩΘΣ δ]οπθ ἷ8 ἴο 
ΒῸ αϊπεΐτςγ ἀοδηοὰ (Μίαυτον)).-- Το ἷ8 ἔπιρετ- 
ἐϊηοπὲ φιεείϊοπ, Ναὶ δα ἀβ ἃ σιιάς ἱπδιωώζ ἴο ᾿Πϑδν }8 
Βεσνυδηΐβ, πομι 6 ΟΠ δσδοίοσζο 88 ροοά-ἴοτ-Ὡο- 
ἐπῖησ Υυηδίγαγα, δὰ δἷθὸ ἰοὸ Πανὶ ἢϊμηβοὶΐ, ἰὸ 
«{Ποθ6 χαοϊαδίίϊοη ἰο 3401 ᾿θ τ} ] εἰουβὶΥ 8}}ιι468.--- 
ας. 11. Νίαδθαδὶ βροϑδῖβ ουὐ [ὶβ τθϑῃ, ὨΙΩΡΆΣΑΙΥ 

ταϊα ΟἸΠΡ), Ῥεχί. πὶ 1 οοῆδβοα., ΒΘτΘ ΟΧΡτθβα- 
Σηρ διζατο ἰΐηο, αο8. ἢ 126, 6, Βοϑηι. 1). ΤῈ 
ΠΟ]0 ϑοῃίομοθ ἰ8 ἰὸ (δίκθη 85 8 4ι6βίο: 
ἘΠ121}1 1 [ΔΚ 7 Το ὀγεαά απά ιραΐεῦ τοργοδθηίβ 
πο ἢ δυιδίΏΔη06 οἵ 16. ΤΠΘ βίδη 8 
ἔος Ἰαχυτῖοδ ὈΘγοηα πλθΓῸ Προθββαυΐθθ. [πβίοδα οὗ 
““ γγρίοτ᾽,ὔ (ο βορί. Βδ8 “ ἱπό᾽ ἴῃ δοοογάδησο ψ10} 
15 ΔιΡΙ ΣΑΣ ΜΔΥ οὗ ροϊηρ τἱὰ οἵ ἀ:ΒΈςα 1165. 
Τὴ [ἢ Ἔσχοὶιοιχρηΐ οὗ Ἀ18 δγαγίοίουβ βοιΐ, Ναὶ 
ἄθοϊασοα παι ἢ6 Μ1}} ρῖνο αν δηᾶ ἢΪ8 Ἰπο 
ὩΘΣΓΠ ΟΣ τλθοοββαυὶ685 οὗ 1118 πο τ ῃΒαΐ Πα δα Ε1]16α 
ἔον {δὸ ζδαβίϊπρ οὗ 8 βῆραδαγοτβ---ἰ Βιδ. Οὗπι.: 
ΤΠο ταθοτίοη οὗ ἩδΙΟΡ ᾿πα]οαίοβ 8. ΘΟΌΏΓΙΥ ὙΠ ΘΓΘ 
ὙΓΔΙΟΙ γ088 δοᾶῦσοθ, “οβὲ.. χν. 10. Οὐ, “Ὀγοδὰ δπὰ 
Ὑγαιοτ᾽" τηδλγτξε τηοδὶ δηὰα αἀτγηκ."---ΤῊῈ.]--- Κ ἐγ. 
12. ΤΏ χοροτί οὗ {18 οοηἰοηλρίπουβ δά ἰμβυ]: 
πσ τους, ---ἡῖ. 18. Τανῖα ἀρίοστηΐϊηθβ ἰο ἰδ Κ 
ὈΙΟΟΩ͂Υ τονοῆρο ἴον ἰπ6 ᾿ἰπδ8ι}}} δηὰ ἢ δε ]8 ἀραὶ 9 
τοῦ. ΝαΡΑΙΒ πίοκοα γοβροῦδα ἴο ᾿ΐβ ἴγιθηα 
διὰ τηοάοβὶ ονογίυσθ οχοῖοβ 8 δΏρου. ΤΠ [οἷ- 
ον! Ὠδιταίλνο βῆονε {παὶ ἢ6 δοτγοίη βἰπηρᾶ 
Ρεΐοσο αοά, δυϊ 4|30 ον σο4᾽ 8 ποηάογία! ρῥτγον]- 
ἄἀεσῃςθ βανοὰ Ηἷτὰ ἴσοι (86 ἰδοίυδὶ οομμρ!οίίοη οὗ 
8 βἷτ. 

Ἄοσα. 114-22. Αδίσαϊϊ!, Νιαδαϊ 8 ευἵΐε, σοεδ ἰο Παυϊά. 
--- γοσα. 114-17. ἜΜ Ναα]} 8 ἐβυμμνα ἱπίουπηβ 
ΑΡήχαι! οὗ νῆδὺ [88 οσουγτοα ; ἢΘ Γο]αίοθ ΝΑ ΡΑ]}8 
Βοδσιῶρ ἰοναγθ [λιν] 8 ατοοίϊηρ (νον. 14), ἀο- 
δοτῖρ 65 {8ὸ ἔποπα γ ῥχοίθοϊοη ὑπο Υ Ππαά Πδα ἴγοπι 
θανῖα δ Ῥοορίθ (γνεσβ. 1δὅ, 16), δαβ ΑΡῖμα "Β 
σοῦ 56] 8πα ΠοΙρΡ 1η ἴο (6 ἀδηροῦ ἱπαΐ 
«τοαϊδοηοα δος μυβθδηά δηὰ ἷ8 ψἢ016 Ποιιβοῃο]ά, 
δηἋ Ἔχοῦδβοδ Π᾿π)56]7 [ῸΓ ΔΡΡΙ Υἱηρ ἴο ΠῚ ὈΥ͂ τοί - 
τηρ ἴο ΝΙ4 0418 ὈΔα ἙΘΠδΥποίοσ δη Σ᾿ δοσοββ  ΒΉ] 1 Υ 
ἴο γα ]]-ταοδηΐ σοργεβοηίδίίοβ δηά σοαυοσβίβ. 

Ψοσ. 14. ΔΑ Ἰδᾶ οὗ ἴδ 16ἅπ.---ΤῊο ποτά “1. 
(5), ἩΒΙοΝ ἰ6 μναηϊϊηρ ἰῃ δορὶ. δηὰ Ὑυϊρ. 
[π|ϊς ἢ τοπηᾶρον, δ Ἐπρ. Α. Ὑ., Κ'ομθ οὔ (86 Ἰαἄα.᾽" 
--ΤῊ.], ὦ ἰπάἀοοᾶ 8 χουπάϊηρ οὗ ἴπΠ6 ρῆγαβο, Ὀαὶ 
ἦβ ποῖ, ἴογΥ (118 σρδβοῦ, δηἃ Ὀοσβιβο {Ππ6856 ἰγδ}5]8- 
(ἰοῶβ δᾶνθ ῬὈΓΟΡΟΥΥ͂ ἀφο] ηρα ἰο ἰγαηβίος (ἢθ 
ῬὮΣΑδο ᾿ἰἴογα ]γ, ἰο ὈΘ τορχαγάθα 88 (89 οσσοῦ οὗ 8 
οοργϑὶ (Τοπ.), Ἴ23 ΠΙξ “το Ρ]ε88."--ΤῊ.1- 
““[ο οὐ δἰ, ι, σομρ. χὶϊὶ. 10.--αΑαᾶἃ 
Ὧ6 ἅτονο ονϑὲε ἕξοι, 1Πἱ ἐξ 88 δον ἐο- 
βοσΐ ὙΠ ἱπρυϊπρ, ΔΠΡΤΥ͂ ̓ ἰὐλμόπει μὰς; Α. 
Ν. ““ταϊ]οά οἡ ἴΠοπ;," ἐῶντα: “ἤονγ οὐ {Πποηλ.᾽- 
ἘΞ.] ὅδϑου χίν. 82, χν. 19."---ν ἐγ. 1518 Πϑοοπῆτ- 
του οὗ (Π6 ΟΓὰβ οὗ γοσ. 8: “δεῖς ἰῃΥ γουης 

4 [Ιησίορὰ οἵ ὉΡ ΤῊΉΘΗΪΌΒ ῬΓΟΡΟΒ6Β ἰοὸ τοδὰ [3.3"}] Ὀ6- 
ΤΥ 

οϑτι86 βουογαὶ ΚΥ59. 8ὸ σοηάοσ, βορὶ. ἐξέκλινεν απ᾽ αὑτῶν, 
βντη. , νΌΪΖ. αυογϑαΐι8 επἰἴ ὁοα; Ὀιϊμ (Π 5 18. τ1η- 
απο, ἴον 1) ἴο ἐῆ6 ΡὮΓΆΒΟ : “ ἢο πδ΄ αἰδριικίοα τ ἢ {Ποχὴ,᾽ 
-ν9 πιυδσὲ ἐΠοη κσίνθ ἐπ9 6686: “ἢ6 ἰγχορίοα ποτ σ]|1ἢ 

Οτιθ ΒΒ βοῖ {᾽᾽ “τ χοῦ οἂὖὐ οὔ 9 αν," 20Ὁ χχίν. 4 ἱ ϑοπιρ. 
ἈΠῸ ον “Ἰρρβὰ δοίά 6," 2 απ, 11]. 27, “σορυ15ο,"" Ῥβαῖτα 
ἊΣ 

Ἰηθῃ, δά ἴΠ6Ὺ π|]}} [611 (Π66.7 Τα ἰοδίλτηοὴγ οἵ 
1680 γουΐμε ἰο {πΠ6 ἔτι θη] δα ΒΟ ρι] οοπααοῖ 
οὗ Τδν α᾽ Β τλθ δρτϑοθ ὀχ ιν τὶ} ψΠδὶ Πλαν]ὰ 
(014 15 χη βθθ; Ζ6 ΓΒ ἴο ΒΔΥ, γ6γ. 7. Ου [Π6 Ρἤγαθο: 
“44}} (ΠὨ6 ἀδγβ οὗ οὺρ ψδϊκίησ νι} πολ} 

ὌΝ, Εῃᾳ. Α. ΜΝ.: ““οοηνοσβδηῦ ΜΠ} ΠῚ 

59) ἀς ἰΒ ἴο 6 τοιρδυίοα, (αὶ βοτῃθίἑ πλθα, 
88. ὮθΓΟ, βυ  δίδηιγε8 οὗ [π|6, ΡΪδοθ ΟΓ ἸΏΔΠΠΘΡ 
βἰδηά ἰὼ οοῃδίγυοί Σοϊδίΐοη ἴἰὸ ἃ τὔὐοίς βεηίετδδ 
(Εν., ἃ 280, 8, 1). Ἴ] Π6 τπογάβ: “ ψ ἢ116 τ ΨΕΓΘ 
ἐπ (6 8014 (νυ ]ᾳ., Βγτ., Ασδθ.: “1 (Π6 νψ1}- 
ΘΓ 688᾽), ἃΓ6 ποῖ ἰο δ6 οοῃῃοοίθα Ὑ|1{} {πὸ [0]- 
Ἰονίης (ϑορί., ὅγε, Τῆοη.), πγαϊκίηρ “ον Ὑγ6 ΓΘ 
8 811 ἰο ι.8᾽᾽ νον. 16] (6 δροαοβὶβ, Ὀδθοδβθ 
πο ἰὴ {π6 ποθ: “85 Ἰοῃρ 88. 6 ὕογῸ Ὑ1|ὶ 
ἔμοπι ἰχθορίηρ [86 ἤσοϊκβ," {ποτ πουἹὰ 6 8 
βοοοῃὰ ἱηά)οβδίϊοη οὗ {ἰπ|ὸ πῃ {86 βϑη βθῃηΐοῃοθ 
(οοσρΡ. Ζοςϊι. 1ἱ. δ).- ον. 16. Α ννα]}, {παι 18, 8 
Ῥονογία] ῥγοίθοϊίΐοῃ αραϊμαὶ π0 Μ114 θδδβίβ δηά 
186 δἰίβοῖζβ οὗ σοῦθοσβ ἔγοπι 6 Ασα ίδη ἀθϑοσί.-- 

γεν. 17. “18 ἀοίοσταϊη θα "ἢ (Π2), “5. ἃ ἰπϊηρ 
οι 110 ,᾽ δα 'π χχ. θ. ἴεὲ ἰβ ῃοὶ προόδϑαστψ ΟἹ 80- 
οοπηΐ οὔ ἐμ6 “δηὰ ἢ6᾽ (δ 431}}, ψπο ἢ γοίδυβ ποῖ 

ἰο Ταενὶα, θυ ἰο ΝΑ ΡΑΙ, ἴο ἰμβογί ψῖῖ (6 Βορὶ, 
Βοα" (3) αἴδεσ “"οοῃβίἀορ" (δ), δ ΤΉ θηϊαβ 

Ἰηδ᾽ βία, [ὉΓ βῃοῦ ἃ οοῃίγαδὶ ᾿β τοὶ ἀοιηδηάοα, 
ΝΑ] 18 ἀοβοσι θὰ δ8. ἃ “δὰ τηδη"" [βὸ βῃοιι)]ά 
Εηρ. Α. Ὗ. τοδα ἱπβίοδα οὗἩ “βοὴ οἵ Β.ς]}1α]."- 
ΤΗ.], 8βθ6 οἡ ἱ. 16: χχχ. 22: 2 ὅπῃ). 11. 12. 1 
Κίηρθ χχὶ. 10. “80 ἰμδὲ ὁὔο οδῃποὶ βρεαὶς 

Ἴ32-- “ ἤγοτα βρβϑαϊκίηρ"), οὐ κμ 18 ἴοο πὶοκοὰ 
Τ ΟΠΘ ἴο ὈΘ 80]6 ἴο κροδῖ ἰο μ1π|. Τ]ι}9 18. 1Π6 

οοπδάρηϊί αἱ Ἔχργοβδίοη οἵ (86 δϑιἐ πχδίΐοη ἴῃ τ μῖ ἢ 
ΝΑ] νγαβ Π61α ΌὈΥ ἷβ Βουβθῃοὶα δηὰ βογυδῃίϑ, 
ΘΟΟΙΏΡ. γΟΣ. 8. 

γεν. 18 ᾳ. Τὸ7 δνογὶ {Π6 ἱπιροηάϊηρς ἀδηροῦ, 
ὙΠ οἡ (Π6 τορτγοβοηίδίϊοη δηὰ αἱ {1160 σοαιιοαὶ 
οἵ {μο ΠΗ] βογνηηΐ, βοίβ ουαὖὐ ἴο ρὸ ἰο θανὶ 
Ὑἱ που ΠΟΙ Πυθα! 8 Κηοπίοάρσο, Ἡλι 84. σὶρὶὶ 
Ῥγοαθηὶ οὔ ναγίουβ δγί10168 οὗ ἴοσά, ΤΟΥ οδττίο 
το Βυπατγοά Ἰοανοβ οὗἨ Ὀσγϑδά, ἴνγο βίκμβ, ποῦ 4 τ8 
(}ο Ὑ εἰ), ἅνϑ ργβραγϑά βββερ, οὗ ραγομβοά οοσγῃ 

ΟῬ ), ΧΥΪΙ. 17Ξ ΞΡ γ-τη681) νθ βοδιβσξοῦθ δηά 
ὑπο - ἰτάβ ρἢ 8} (ΤἸμοπ.). β'ερέ. ἢη8 ἔνα ορῇ δ] 
1ηϑίοδα οὗ ἢνϑ βοδῆβ, ὑπ η κίηρ ἐἶ6 Ἰαιίον ἴοο 11{{|0 
ῸΓ 80 ΣΔΗΥ͂ ΡΘΟΡΪ6 Πμδ με δθουῦ οὨ Θ᾽ Δηα 4 Πα] 
Ῥθῦ τε ΘΡ Δ τεεαθουῦ ἴΌΓ δηα 8 Βα] ροοῖκα.--- 

.7; θὰ ἴδ που] ποῖ Ὀ6 ἴοο 11{1|6 88. δηϊγοπιοίᾳ, 
Ὗγο πορὰ ποῦ, ἰμϑγϑίογο, τὶ Ἐνα]ὰ τοαὰ ἤνθ 
Ἰυπάγοα βθα8.---[Α Οἱ χα1}}8 Ργοβϑοηῦ ψγὰ8 ἱπιοηοά 
ποὺ ἴο ΒΙΡΡΙΥ͂ εν αἶΒ ἄγαν, Ὀυῦ ἴο ΒΟΥ [ΟΡ 
βοοά 1. ΤΕ]; οὔθ δυπαγοά ολἶοβ οἵ ἀτγὶο] 
Ρτὰ 25), το δυηαγοά ολἶκο8 οὗ ργοββοά ἤμϑ 
(3).-- -Ἰ͵ ἐγ. 19. οσ ουσηοῦ ἰ8 ἀσβοσιθοα ἴῃ (Π6 
ταϊηἰορῖ Ἰσυϊαγα; Βῃ6 βοητἶθ ἴ1η6 βογνδηΐβ οἡ 
Ὀοίοτο τιῖῃ (86 ῥγοβοηῖ, Βουβοὶ [0] οσίηρ, τἰἀἱηςς 
ΟἿ 8ἢ 8Ά8, ἰῇ ογδον {Π6 Ὀοίίογ ἴο βυρογὶ πἰοηὰ [Π6 
Τηονογηρηῖ.--- Ὗ ον. 20, ΠΠῸΓ τηϑοιϊηρ πὰ αν], 
Ζῃ τἴ.9 οονοετῖ, 4 ἰάθη ΡὈΪασθ ἱῃ (Π6 τηοιιηίαΐῃ. 
Τι νγαϑ “ ῬΧΓΟΌΔΗΪΥ ἃ ἀθργοββιοη Ὀείνγοοη ὕν1ζὸ ροῦκ8 
ΟΥ̓ ἃ τηουηίδ!η ᾽ (1Κ61}}, 8ο ἐμαὶ Τρ αγ]᾽ 5 τατοῖι, 
ἴῃ 1ἢ6 τηαΐη ρτγαγά, γγὰ8 ποσὸ ἀοσηπαγά, 8δπα πο 
Θησουηίογοά ΑὈἱρα}]} 5 ἱγαΐῃ, τῆ γγὰ8 8150 
Ἰηοσης ἀοπηνατὰ.--- ἰ ὙΠ 6] δηπβοηα οδἠ]οοίίοη ἰὸ 
τπἷᾳφ ἜΧΡΙ μαι οη 88 ἰορορταρῃ 8} ἰακίησ ἴοο 
ΤΑΌΟἾ ἴοσ σταηίοα, Βοοπβ υπίουπάςα, δηὰ (ΠΟΣΘ 19 
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ὯΟ ποοὰ ἴον ἰακίηρ πὸ γογρ (Ὑ}) ἴῃ [86 βεπεγαὶ 

δ6Ώ586 οὗ “Ραυγβυΐηρ ομοἶβ ν8γ."--ΤῈ.]--τ ἐγ. 21, 
22. Αἰ ραγθῃιθῖῖςι! Ἔχ ρ δηδίϊοῃ οὗ 1)Αν 1 8 [ε6]- 
ἵπρ' δηὰ τηοίγϑ πῃ πηαϊκιηρ (Πἷ8 πιονεπθηί, ΒΝ 
--- “δὰ εαἰα."--ΟἿἹΥ ἴο ἄοοθρἕϊου [Επρ..ΑἉ. 
Ὑ. “ΒΌΓΟΙΥ ἴῃ γαίῃ 7, (Πδὲ 18, ΟὨἹῪ ἴο Ὀ6 ἀοοεϊνοά 
ἴῃ ΤΑΥ͂ δὲ ἐχρεοίδίίοηκ, Βα ὁ 1 ᾿ἰσϑρὶ, εἰα. (οοτρ. 
ΥΟΓ. Ἰὼ 8ο ἐμαῖς ποιϊδίηᾳκ νϑα τοϊδαϑᾶ, ἢδ 18 
ἐπάοθιρά ἰο τὰθ ἕος [6 ἀπαϊπιϊηϊρηοὰ ῬΟΒϑοβαί 
οἵ ἰθ μογάβ. ανα μὰ ἃ τἱχεϊ ἰο οχ 
ἴα] τοαυΐία] ἴτοπι ΝΑ ΡΑ], ᾿πδίοδα οὗ πιο ΝΑΡα] 
τοίασηρα αἷμ ΟΥἹ] [ὉΓ ροοά.---ὝοΥ. 22. Οδι ἢ οὗ 
νοηροῖηοθ. [Ι͂ἢ {8 ἴογσηγυ δα [“οἀ ἀο Ββοὸ ἴο 1ὴ9 
δια πλογὰ 4150,᾿ εἰς.}, ἴῃ 6 ἀϊνίπθ ρῥυηὶβῃπλθας ἰδ 
ΘΟΙΏΓΊΟΠΪΥ ἰπνοϊςοα οἡ {Π|6 ΒΎΘΑΓΟῚ : “ σα Ρῃπὶβῃ 
τὴ6 ἱΓ εἰσ. (οοτρ. χὶν. 44; χχ. 13). ἴῃ βογλθ 
σΆ5968 1 15 ἰηγοίκοα ου [Π6 ροῦβοῃ δἀἀγοββεά, δ ἴῃ 
111. 17.-Ο-͵ Βαυὶ μογο 10 18 ἴὸγ ἑαΐεγε ἴπ ἐδδ ρετϑον, 
αὐαγεδοεα, ἀπ, ἰπ ραθογαὶ, (ἢ 6 σιγβο 18 Ἰηνοκοα 
οἢ ἴΠ6 ρογβοῦ δ Πρ ἰο ἀο βοιμϑι ΐηρ τηϑηςοηρά. 
-- ΤᾺ.]--Βὺὶ μοτὸ 16 συγθα 18 ἀϊτοοίοα ἀραϊηαὶ 
ῬΕΙΒΟΠ8. ποὶ ργεβοηΐ; 1.6 βθῆβθ ἷἰβ: (αοα β8]} 
Ῥυμίδῃ αν  ἀἶΒ σμθιῖοβ, 1 1 ἰδῖκο ποὶ (μὶ8 γϑη- 
βόδῃοθ Οἡ ἔθ; 80 ΒΏΓΟΙΥ δ ἀοα ν«}}} ποὶ ]οὶ 
(μ18 ονἱ] σὸ ὑπρυῃ μοῦ, πὶ}} 1, εἰ6. Ιηβίοαα οὗ 

“ ρῃομλὶ θ᾽ ΟΞ Ὁ) ΤΏρη. τοδὰβ, δον ὅΐγυ. δηὰ 

ΑΥΆΡ.: “1118 βοσυδη (Ἰ2}}); θαι {Πι686 γοΥβΊ ΟΏ8 
δυο οὐ θη }ν δα ρβιϊυἱοα (16 τοδαϊηρ ἴο δυοϊὰ 
{Ππ6 ἀΣ: σα ΠΥ οὗἁ {Ππ ἰοχί.---[1ἢ κρὶῖο οὗ (Π6 δῃ}0- 
Ῥοτί οἵ ψυϊᾳ. δηὰ Ὁμα]ά. (απὰ πα τ ον οὗἁ Κ'γυ. 
δηἀ ΑτΆθ.), {πὸ πογὰ “φῇ θηλ165᾽ τασδὶ 6 ομϊοα 
τ} δορὶ, δος 6 ΓΘ πῃθβηϊηρ]658 δηα αἰδίυγὉ- 
ἴην, τ 1818 Οἴ1Ὑ86 τηυδὲ θ6 ΘΟΠΒΙΔΟΓΘΑ͂ 88 ἰηγοϊκοά 
οὐ αν 5 οσῃ μοδά. Ἐσαπηδηηβ ἀσίθηοθ οὗ {86 
ἰεχί ἰ8 ἰαγ-ἰοἰοποα δῃηὰ ὑπανα ]ηρσ. 8.66 “ Τοχί. 
διὰ Ογαπι,"---Ἴ Ὲ.1-- ἡΠηρεπίοπι αὐ γατὶϊείεπι, {αὶ 
ἦθ, “ΘΥΟΙΥ͂ τηΔ]6. ΒΒΆὮΣ οὐ 1 Κιηρβ χὶν. 10: 
“ΤῊ Θχργοββίοῃ σὴν πάνθ Ὀόοη ἰδίκοη οὔ ρ!ῃ8}}Υ 
ἴτοπι ἄορ, δῃὰ ἱΐ 18 οοσίδ! ]Υ ποῖ 8 ΠΟΠΟΓΔΌ]6 
ἀεδϊσπαίοη οὗὨ [Π6 τ8]6 βοχ, Ῥοίησ ιιϑοὰ δυϑγγ- 
ψΠτογ (1 Κίηρβ χυὶ. 11, χχὶ. 21, 2 Κιηρβ ἴχ. ὃ) 
οὗ ποθ ΨΏῸ δζὸ οϑβί ουξ δηὰ οχίθγηϊηδίοα,)"-- 
[866 αΘ., Τῆεδ. 8. υ. Ὁ, σογο [86 δ που [168 
Ὧ0 αυοϊοα, δηα ἀφοϊδίοη ρίνεη ἴοσ {ἢ τροληϊηρ 
ἀἰραῖο Ῥεύβοη," δηὰ ποῖ ““τηρᾶῃ, ᾿ηβίρηὶ βοδηὶ 
Τη0]6." -- ΔΓᾺ.]--Π αν βυοασα ἰο σοοῦ οαἱ Ναὶ] 
δηἀ 8]] ἐἢ6 πγ8]65 οἵ ᾿ἷβ ἢουδβο ἰπ χονεηρο ἴοῦ ἐδ6 
ΔΏΒ.}}0 ἰο 14. Ῥογβοῦ, πιΐοῖ 6 88 8 Ββἷη 
δραϊηδὺ (Π6 1,οτὰ 1 τ ο56 βοσνΐοα ἢ 18.--- ΤΏ το 
͵θ ποὺ {πο ἰοαϑὲ ον ἄοηοο {μδὶ αν βὸ σοραγάοά, 
ΟΓΥ δαὰ δ σὶρδΐ βὸο ἴο γσεραγὰά ΝᾺ 41}8 ἔδυ]; ἢ6 
δοίϑα πηᾶοῦ 8 πολῖς, Βυπηδη ἐταρυ]86 οὗ πῃ ΟΣ ΤΕΥ 
ΤΟΥΘΗζΌ, ἴγοια σὨϊοῖ μ6 τα οβίορροα ὈΥ αοὐβ 
ΤΊΘΙΟΥ.--ΤῊῈ.] 

γοτα. 295-01, Αδίραϊδε αὐάτγεξε ἰο Ῥανυϊά.---Ὗ οἵ. 
28 βα. 1 {Π6 τηοβὲ οἰγουπιδίδηςἷα]! ΙΔΠΏΟΥ ἢυδ 
Κρ δ.Ὸ ἢγβί τηρηϊοποά 88 ἴο ΑΡραὶ] 8 οοπά οὶ 
ου χηροϊξης Πανὶ, Ὀοΐοτθ (π6 πασταῖγθ οοῦλθδ ἰοὸ 
ἢ οΣ πόγάβ, τ οὶ 1 ἐΠοῖν ἴοσιη δηά οοηΐοηΐ οοη- 
ἤἥττη τὙΠδὶ 15 βαϊὰ ἴῃ γε. 8 οὔ ποὺ πῃἀοιβίβηαϊησ. 
Ηὸδῦ σοὰο οἵ ἀοΐηρ᾽ γονογοηοθ ἰὸ αν 168 βαβϑα 
οἢ Ποὺ οοην]οϊΐοη ἐμαὶ ἢ6 18 ἢ ἀἰνίηο! ομόβθῃ 
διΐαγθ ΤΙΡΕ οὗ ἴεγδοὶ, οορ. γϑσγ. 80. ΤῊΪἷ8 οου- 
γἱοίΐοη βδα βργοδὰ πιοὶ ΟἹ] ἴῃ [6 ΚὶπρΒ Βουβθ 
ἐδ τι] Ἰποϊυα θα), Ρυΐ δἷβο διβοηρ ἴῃ9 Ροορῖο.--- 

Ὦ 11Θ, Σ2Θ, ΣΩΥ͂ Ιοχᾶ, Ὀ6 ἴπὸ Ὀ]αηὴθ () 3, 

860 ὅ68., ᾧ 121, 8). ΑΕ μ6 ουΐθοὶ δ φίνοβ ἴῃ 

τηδίίοῦ δυο 4 τη {πὶ αν [85 ἰο σαὶ πὶ 
ΠΟΥ ΟὨ]Υ͂, δῃὰ 18 ΟὈ] χθα ὑο ρα Ναβαὶ οα οἵ εἰρβιὶ, 
Αἱ ()6 ουΐϑοῖ 86 Δαββυγθα ἢ Τρροβοθ ἰο αν 
γοηροδηοθ [ἢ6 ΘΟὨ ΓΒαϊοίοσΥ βιαίθσμοηί, ἐμαὶ, οἡ 
{πΠ6 οὔθ μιδῃηά (νεγ. 25), βΒῆδ ἀϊὰ ποὲ βοὰ [αν δ 
βοσυδηίϑ δηά ἱζον ποίπίηρ οὗ ΝΑ 4} 8 οοπίοιηρίυ- 
οὐὔβ δεμανίουσ, δηα, οὐ 186 οἶα δαπὰ, βῆ ἰδίκος 
81} (6 ὈΪδΙθ οὐ Πουβο  κΤΏΪΗΚ ποί,᾽ 580 βδγα, 
“οἵ ἰδ "δα τηδη, ΝΑ) ; (ῸΣ ἢθ 18 γβδὶ ἢ ΐθ ἤδῃιθ 
βἰ χοῦ βοβ: ἴσο! ἰβῆηθβα ἐβ μἷα οοταρδηΐου (2 πὶ 
μ᾽). Ηδτῖο, 88 οἴδθῃ Βαρροῃβ, [ὉΟ] βἤμθβθ δρ- 
ῥΘΆΓΘ οοῃηθοίοα 1 πὶοκοάηθ88 δηα ἀῃροι Π᾿ποπ. 
“Οὐμπβί 6 Τὴ9 δ΄οῃθ 88 {πὸ ψ! ]γ Ρούβοὺ Ὑἰι 
σ Ποῖ ἴπου ἢδ5ὶ ἴο ἀο. ὅδ ἀοοβ ποῖ, πΟΎΤΈΥΟΣ, 
δδὶς 0. Ῥδγάοῃ δηὰ [Ὀγῦθδγδησοθ; [18 βἰα ἀ0θβ ποὶ 
4Ὧο Ε}}} νου. 23; {1}} ἰἤθῃ βῃ8 Ὀγροβ τλιδὶ ΤΔῪ ἴυπι 
ἈαυἹα ΑἸΔΥ ἔτοπι ἢΐ8 Γουθηρθ ; ἴγουτῃ ἴἤοσα οὐ βὲ8 
Ροΐηῖβ ου[ ἴο Ὠΐτα ἴΠ6 Ὀ]οθβῖησ ἦτο τῦῦῖ!] τεοαῖγε ἤτοτὰ 
110 [οτὰ 1ἢ Βα στγδηΐίβ Βοὺ τοαααβί. γοτ. 26, 21. 
8.)6 θορίῃβ πὶ “δηἀ πον οδοῖι οὗ (6 ἶντοο 
ΒΟΏ ΟΣ: 68 ὙΠ} ὙΠ] 86 Ἰηἰσοάπιοοβ [86 μοί τίου, 
δα Β6οΐκα ἴο βϑοιισο αν δ ΒΒ ἴδνου ἔοσ ἱἰ. Σρδι, 
ἰπαϊοδίϊηρ (Π6 πιροαὶ ρμοίηϊ οὗ υἱὸν ἰῃ πιο, 88 
ἃ αοὐ-ἴδασίηρ ποτηδη, βῃ9 σοχαγάβ {1118 τηϑοίϊη 
ὙΠΓΠ (μ6 νεηροία! Ταν!α, βῆ δῇισιβ ἐπδὶ 
ἢχ85 ἰμυβ χοαϊγαϊηϑᾶ τὰ ἔγοσα οοταγαι ἰἱηρ ἃ ρτίον- 
οὔβ βίη. (ὍΝ ἴδ ποὶ μοσθ [ῃ6 Ββαρεγβυουθ ὅτι οἵ 
᾿ῃά!τγθοὶ ἀΐβοουγβο, θυϊ 6 (Ἰοη.) ἀορεπάσηϊ θα 
(16 ἀουῦ]ο 3) ὅο ὕσυθ 88---8ὸ ἰγυο 15 2|--ἰ"θ 
Τοοτὰ Βαίλ ἱκαρὶ {π66 ἔγοτα οοσωϊηκ ἐπ ἴο Ὀ]οοᾶ- 
κυ εἰηθδ6 δ ἃ βανυνΐηκς ᾿γ 8017. αν που]ά 
ἢδγθ Ὀγουρλῦ {Π|0 οσίμηθ οὗ Ὀ]οοά οὐ ἢ Ϊπη86} 7, δά 
ὙΠ} Π18 οσσῃ μδπὰ ἰηδὶ οὐ Β νὶ}} δῃπὰ οοπ)- 
ταλη ἢδνο ῥγοουγοά Π6]Ρ ἴῸΓ ἰτηβ6}.--- Τῆεπ 86 
ΒΑΥγ8: ΜΙ͂ΔΥ 8}1 [ΒΥ Θηθηλθα ὍΘ 85 Ναὶ, 
ΒΟ, 100]8 88 Π6: ἐπδὶ 18, ἰῃοὰ βἰδηἀοβὶ ὑπο 
(οαβ ργοϊβοίζοῃ δῃὰ ρυϊάδηςο, βο (δὲ 411 πιο 85 
ΚΠ] 6 Θῃουηΐοβ Ἡ|}}, Κα ΝΆθα], ἄο (66 6Υ]}, δ.}8}} 
116 πΐπι Ὀθοοτηθ 100]8, δὰ 18}} υπάογ ΘΟ Β ρυη- 
ἰβῃχηθηΐί, ὅβ6Ὁ. Βοβταΐα: “τ όβόσνοῦ ἄοσα ροοῦ ἴο 
ἢ18 Θῃηθηχίοθ, δηαὰ ἰδ κοα ποὺ γοηρολῃοα οἡ {Π6πὶ, 
Εἶτα “«1}} οὐ ΗΠ] π)86} ΔΥΘΠρΌ, 88 11 15 βδὶα, γεη- 
ΠαβΏΟΘ 18 τΐη6, 1 {1}} τοραγ. Τῆϊγαϊν, Βῃ 6 ΒΆγΒ, 
νΟΓ. 27: Δῃᾶ ποῦν, ἰδ ὑρτοδϑοηῖ..... Ὀ] αβαίῃρ 
(133) -α ρἱἢ οἵ Ὀ]οβδίης, χχχ. 26; (βῃ. χχχὶν, 
11, [ΙεΪ9 4 ἀο]]οαίο ἰρδίασο οὔ ΠΟῸῚ τῖθα δηᾶ β[}]- 
[1] Ῥτγοοοάιγχο ἰμαὺ 8.16 οϊδιβ {πΠ6 ργοβοηῖ, σἱὶὰ 
ψΠΊΟΒ 80 ἀσπίσι ἴο τλϑῖο ρμοοὰ μοῦ Βυβθαη 8 
πορ]οοὶ ὈΥ ἀἰβροπβίηρ τ ἢδ 6 οὐρῇ ἰο Βιαῦθ 
οἤογοά, ποὺ ἰο ᾿θαυϊαὰ ὐσηβοὶῖ, θυ ἴο ᾿ΐβ χηθῃ, 
Οἱ ([μ6: ἔῃ 89 τϑιξητιθ οὗ ὩΥ Ἰοσὰ οοηιρ. Εχ. 
χὶ. 8; υάᾳ. ἱν. 10 (1 61}}.-ῖνον. 28. Τοσεὶνο 
[89 ἴσχϑδραβα οὗ ἴδ ν βδηἄσηδίὰ.--- ὙΠ} (8 
Ὀχίοῖ νοτγὰ, νη οἢ τοί οἡ (μαὺ οἴβοῦ: “οὐ τὴὸ ὃθ 
(6. Ὀ]ΔΠπι6,᾽; 886 ΠΟῪ ταδῖζοβ ΠΟΙ τοαυσϑί [ὉΓ ἴοτ- 
Εἰνθηοαβ 8πα βραγίηρ. Το [0] ὁπ ηρ πογὰβ ἰο 
ψου, 31 ᾿ποϊυαῖνο οοπίαϊη [ἢ ῥΓΟΙλΐδΘ οἵ {πε αἰ ν]η9 
δ] δοίης πίοι, Ὀγ Γ18]Π[Πὴρ (18 τοαποδὲ, ᾿ανὶά 
Ὑ111 σοσοῖγο ᾿πβίοδα οὗ (π6 ουγβο (μδὲ που]ά (Ο]]0 7 
ζονθῆρθ. ΗΓ ῬΘΓΒΟΙΔ] ΔΗ 1 ΒΕΓΨΟ5 ΠΟΥ 88 Ο(03- 
βίοῃ ἴο ἰο αν! οὗ ἴΠπ6 {υἰυγα οἵὗἁὨ ἷβ Βουβθ 
δηά ἷ8 ᾿1ἴο, δῃά, ἱπάφοά, βῃε Ὀοϊοηρβ ἴο 1Π6 ὕτὸ- 
Βοίϊα ποιβθῃ πῆο, ᾿Ξ Ηδηηδῃ, Β]]οὰ 1} (0 

δρίτίε οἵ [86 1,οτὰ, βιασθ ἰῃ 186 ἰμοδοοσγϑίῖο ἐπβρὶγα- 
ὕοη δῃὰ ἴῃ ἰῃ6 ἘΡΟΡΗΡΠΟ ΟἸΟΟΚ ᾿πΐο (πὸ [ἰΓ0 
ἀονοϊοργαθηί οὔ ἰμ ἐμθοοσδου. ἈΘ βδγ8 ἰο αν! 
ἰμαὲ {Π6 1,οτὰ που]ὰ ποὶ ἰϑθαᾶγα {π6 {016 ] θαὶ οὗ 
Ποῦ τοισδὶ υηγοαυϊίοα: 1) ΕῸΣ ἔδο Σιοχᾶ ψ]}} 
ΤΑΟΙΣΘ Τὴν Ἰοσᾶ ἃ δῦτο Ὠοῦδο. ὥβίηοο βὲθ 



σΙΑΡ. ΧΧΥ. 1-44, 809 

Β το οὗ Τπν! 38 681} ἰο (86 Καί ρϑμὶρ οὗἉ Ιβγδοὶ, βῃ8 
ΣΘΔῺ5 ὈΥ “δ ᾿ιοῦθθ᾽, Ῥογηιδποηὶ ξίπίν τυΐδ ἴῃ 
Ηἷβ Βουβθ. Οὐμρ. ἴδ αὐ νῖπο ργοπιῖβο, 2 ὅδαπ, Υἱῇ. 
8 8α. [.48.-Οὐπι. οοιρασεδ 08 11} δὰ 
Τογοῖχμϊ, 90 ι. χὶ. 9-18, ἀπὰ οεἰΐεβ ΑὈἱραὶ! 88 δὴ 
λ]πβίσχαΐοσ οὗ ΠΟῪ ΓΔ ἢ ἀπ ΣΘαβΟῚ ΤΩΔΥῪ ΘΟΏΟΌΓ 
ΠΟῪ ἴῃ ᾿οβάϊηρ τθη ἴο Ομ χὶβί. ““Ἴη οοπηροίληρ 
ἮΘΣ ῬΓΔΥ͂ΟΣ ἴοσ ἰοσχίνοηθαβ ὙΠῈ {1160 τοίθγοηοθ ἰὼ 
Ῥαντα ἔαϊαχο τοῖσι, 8.16 18 δϑεἰπρ [Ὁ ΘοΟπΙρ]οίθ 
διάοσι ἕο ὃ6 ἴῃ ἴοσοο ἰμθη."--Ὲ.}] 2) ΕῸΣ Ὁ 
οσἃ τσὶ! δαὶ τ189 Ὀδῖεϊθα (ὑσατθ) οὗ ἴδ 9 
Σιοσᾶ. Οὐ ἴδ6 οχργοβαίοη “πᾶ οὗ {μ6 1, ογά,; 
σοί. χυ τὶ. 17. [Ιὰ {Π6 οοἰοὈταύοα ψγτῖοσ, 80 
Β8858 ὉΘΕῊΣ δα οοπαυοτχοα ἐῃ ἰΠ6 δῆ δῃα ῬΟΥ͂Σ 
οὗ ἰδς 1 ,οτά, εἰ βοοβ (6 διΐστο ἄετγο, το, ἴῃ 
1ὴ6 γερὰ θιοῚ (6 τβῤοντα 88 Κίπα οἵ ἰδ 

ΡΙΟ ὩΠν Ἰδὲ {Ποῖ Θμοπλἑθα, Ἡ11 ὑσονθ 
δγρίρεῖς σῶν τἰατιρίον, 8) Δυᾶἃ τῆι δΥ ὙΠ] 
Ὅ6 ζοτικιᾶ 15 ἴΠ06 811 ᾿ὮΥ ἄδαγα. “Ε͵͵}" 
ΟΡ ἴθ Βοτθ χαϊείοσίαμθ," ποὶ “ πιὶοϊκοηοαβ᾽ 

(Δϊςκ., Τλαιδο). ΕΠ ἀοε68 ποῖ τβθδῃ ἴο Β8Ὺ: “ΤῊΥ 
Βεαπή γι1}} ποὶ Ὀ6 κἰαϊῃοά πι8 πο κοάηοβα, 85 σου ]Ἱὰ 
ΒΘ ἴο σαδο 1Ἶποὰὺ ἐοοϊκοοῦ σουθηρθ ἴοσ (15 ᾿ηϑυ]};} 
εὴθ βαγβ ἰμδί ἴῃ γοσ, 81. Ηδσο βὴθ ρῥσοάϊοίβ ἴου 
Ἀλτῃ αοίοίγ δυὰ ροοά ἰοτίσῃο 88 ἴῃ6 γι οὗ 1ῃ9 
1,οτὰ.--- ἐγ. 29 αἰίδομοβ ἐ(βει ἢ ἱπ 116 οοηίοηΐ ἰο 
115 πϊτα δεἠττοδίΐοη. πὸ ἰοχὲὶ σοϑὰβ ““λαίλ 
ατίρεη᾽ ΟΥ “αγῖδε8᾽ (Ὁ), ἱποίθδα οὗ πιο τὸ 
τασβέ, Ὑἰ Το, δπᾶ Βύϊίος., οἷος Τδῃοδυσω, 

Σοδα 1 835 [πιρῇ, (ὉΡ.): Ἀπᾶ δΒου]ᾶ ἃ 8: 

ατίδθ... .. ἸΤβουρῇ βἢο ποτε (Πμαἰ Ξ80] ἴα Ῥοσ- 
βοουαη Τανὶά, δῃ6 γοῖ πὶ ἀ6]1οαὶθ τόβοσνθ 6χ- 
ῬΓΟ5565 Βοσθο Βγροιϊμοῦσα!γ. [ἢ χοϊδίϊοῃ ἴο 
δὲ ῬΥΘοΘά68 {Ππ|6 Β6 86 ἷ8: ἰἤου Ὦ βυσἢ ἃ στο ΐδ- 
ἰοτίαπο βῃουϊά οοταθ ὕροη ἔποθ (δαΐὶ βοπλθ οὔθ 
βου ]ᾶ χὶβο δραϊπδὶ (ῃ66... γοῖ ἴδ ψ1}1 ποῖ οοπ- 
πο.» [{89 ἰοχί, μβονϑυοσ, 88 τοηδοσεά ἴῃ Ἐηρ. 
ΑΟΥ͂., εἶνοθ ἃ βοοά ρθῆδθ, δηὰ, δ 116 ἴλοί γ788 8ὸ 
ποϊοσιουβ, [Π6 ΙΏΟΓΘ ΟΡΘἢ τοΐίοσοθοθ ἰο β6} 8 Ῥοῦ- 
δβοουιίίοι σου] ποῖ Ὀ6 οομεϊἀογοά 88 δὴ οβδηοθ 
δραϊμβί ἀο]ίοδογ. Βιδ.-Ο(Όπι., ἱπίεγργοίϊηρ [Π6 
ΒΘΏΒΕ ὈΤΟΡΟΙΓΪΥ, ΓΟΠΩ6Γ.8: “ ΤΒουρὮ 8 τηδῃ ͵α σίβοῃ 
.««ογόέι; εἰε.---ΤῈ. ΥΥ̓͂Βιαὶ 8 Ὀουπά ἴῃ ἃ θυπα]9 
8. εβαίεϊυγ Κορέ. δο Ὀπαμῃᾶ]θ οὗ ἴδο ἡνία 
[Επρ. Α. Υ. 116] νὴ τ86 Ἰμοσᾶ ἱᾳ {88 189 
δσαταίϊνο Ἔχργοβαίοῃ [Ὁ ἔμβοθο Ποθο 118 18 ἈΠ ΘΓ 

186. φῬτγοξοοϊοῃ οὗ ἀοὐ᾿β Ιονθβ. [τ οοπίγαβίὶ σὴ (ἢ 
πὸ τυϊοϊκοὰ μυμπμδη ροντοσ, νη οὮ ταϊσϊ βοοῖς δῖοσ 
Βἷδ }1{6, 606 ροϊηί(β Πῖτῃ ἴο ὑῃ6 βαΐϑ ὑσγοβοσυδίίοῃ οὗ 
Ἠΐα ἰ6 ναϊοὶλ 18 Ἰμνοϊγοὰ ἰῃ {πΠ6 ᾿ποϊυβίου οὗ ἷ8 
με ἴῃ [6 ΟΣ Υ οὗ 1.6 ξοαϊσ, δ 221... 
1{6-μδὶ 8, ἐμοῖσ ἰθσωρογϑ)- ασί }γ 116, ΒΕ 66 Βἢ6 

15 οὶ ἱπρ Βοσὸ οἵ {86 οἰθσιδὶ 116 Ὀεγοπά, ἰο 
Ὑἶοὰ Κα οἱ] Βηὰ5 ποσὸ δὴ ἱπάϊγοο σοίδγθηοο ---ἶθ 
Ῥτγεβεγνθὰ ᾿ἱῃν]ο]8ῦ]9 πῃ αοὐβ μαμὰ. Τμθα (86 
οοὨ ταὶ: Βαϊ ἴ86 116 οὗ ἴν ϑηϑεθδ τ }} 
6 αἰίπᾳα οὐ 1 ἴ86 Ῥαῃ οὗ [86 εἰσ ᾳ.---Δὴ 6ἢ- 
εγροιοοχργοβϑῖου ἴου πὸ ἀἰνίπο τε φοίνοπ ἴῃ οοηἰγαδί 
ν 4120} οὐδ τγδίϊοη. Το “ραπ᾽ οὗ 186 
δ᾽ ἴπρ 16 (86 ΒΟΙΙΟῪ ον {πΠ6 τοοοράρῃ οἵ {ἢ γαΐδ- 
αἰ1]6. ὅοο ὅδῃ. χχχὶίϊ, 26 [ΒΟ]]οῪ οὗ ἰπ6 {Β]ρ}}].-- 
Μασ. 80 ἴα {86 ῥγοίδϑὶβ, νοῦ. 81 {π6 δροάοβίβ. [ἢ 
6 ποσάβ: Δῃπᾶ ψὯ8ϑι ἴδ9 Τιοτὰ 6881} δρ- 
Ῥοΐμπςϊ ἴ866 τῦϊοσ ονϑσ ἰδσεθὶ, Αἱραὶ] βου 
1π|ὴὲ 6 ͵8 δοαυαπίπίοα πὶ Οοὐἷδ ομοῖοθ δπᾶ 
6Ἀ1][1ὴρ οὗ αν] ἰο ν6 Κἴπα οὗ Ιαγδϑ]. ΤΊ μἢθ 

« ΑΡδυῦβηοὶ, Ταῦς., Τα ΒηΔΌ. 152,2; Ομδᾳ. 1 
«; Ῥὲεκ. ΕἸ. 3ὲ (ΡλζΗρρβοη).--- ΤᾺ. τ κει 

Βιαά ΡΓΟΌΆΡΙΥ Ἰοασηθᾶ [μγοῦρὶι Ρογβοπδὶ δοαυαϊηὺς- 
8000 ΠῚ ἰἰοθ6 Ῥτορίνεις οἰγοὶοα, Β6Γ βρι γί] 
ΑΗ γ ἢ τ ιϊοὶλ ᾽8 βλονγα ὈΥ ΠῸΡ ψογάβ. ΓΘ 
886 Ἰοοΐκα ουὐ Ὀογοηὰ ἐδ αἰίδοῖκβ οὐ ἢϊ8 ϑιθηλλοϑ 
ἴο [86 οὗἉ Ηἷ8 ἀϊνίπο οδι!ηρς πιο αν! μα9 
ΓΟΘΟΝ Τῆθα (νοῦ. 831) κἀπὶ Ψ1} ποῦ Ὀ6 8 
δύστα ὉΠ Ὡς-Ὀ]οοῖς δηὰ σνοχαίίοη οὐὗὨ ᾿οατὶ ἴο ἐῃ69 
ἐμαὶ μου αἰεὶ βιοά Ὀ]οοά νἰνιουῦ οαι8βθ, δηά 
4180 ἐμαῖ τὴ Ἰογὰ πίιῃ 8 οσα απ μοΙροά ἢ Ϊπι- 

561 ὙἁΤῇῆοὸ ποιὰ “18 (Π δ) ἄἀοο5 ποῖ γοΐδσ ἴο 
(9 τϑαυδβὶ ἴοσ ογσρίνομοββθ ἰῃ σοῦ. 28 (1ζ01]), Βαϊ 
ἰο {86 ἵπο ΤὉ]οσπίης ἴδοίβ, βατμου, Ὀ]οοάβμοα δπά 
ΒΓ μοΙρ. Τμδ βοῆβ8θ ἴ8: Αἴνοῦ οὐϊαϊηϊηρ 1110 
κίηχάοιι, που π11 ἢοΐ μαγα ἃ θα ὀοηβοίθποο ἴῃ 
189 τϑοο]οοιίου οἵ Βανϊηρ βμοὰ ἱπποορηΐ {1πη0- 
οοηΐ, ἐπδὶ 'β, ἰῃ τϑβροοῦ ἴο βιιοὶι σούθηρθ) Ὀ]οοά, 
διὰ ἀεροπάρα οα {Πγβοὶ ἴοσ μο]ρ. [ἢ ἴῃ ψοσάβ: 
Απᾶ 98 ἴδ9 Τυοτὰ 65684}} ἅο κΚοοᾶ ἴο ΣΩΥ͂ 
Ἰοτᾶ, εἴο Ὀγίον ἱποϊυάοβ 411] ποῦ πῖβμθβ δηὰ 
Βοροϑβ ἔου ᾿ανίά, ἐπὶ ἴο μοῦ δὸ ἀοορ γεςτουπάοά 
τοαυσδὲ ἴον ἰογμίσθηθβϑα (ὑοῦ. 28) 816 ΤΩΔΥ ἰπ οοὨ- 
οἰκεῖοι δίδου ἐμ ἐβουσμὶ οἵ ζαΐατθ Ῥσοβροσὶυ. 
(ΟῚ ἴδ ἰο 6 ἰαίκαῃ δϑ οοπάϊίοα ον μυροίμοί. 
Δ] ἱπαάϊοδέϊοη οἵ (86 ἀεαί χοᾶ γοβυ]). 

οι. 832-35.  αυϊά᾽ 5 ἀπδιοεῦ απᾶ οοπαιιοί (0 
Αδίραϊ!.--- εν. 82. ΤΠΔη Κα] δοϊςηοπ)θαρτηοηῦ 
{μὲ ἐδ Γοντὰ δὰ βοηΐ μος ἰο ηἶπι. 8, ἴῃ ἷθ 
ΜΓ ἢ016 116 ὄνθῃ 1 οὐτοσβ δὰ ἔδυ] αν ἃ Κπονβ 
Ἀἰμη86 1 ἰο Ὀ6 ὑπάορ {86 οὐδγείρεῦ δπα συ άδηςο 
οὗἨ (86 ἀϊνίπο ργουϊάθῃοο. --- ες. 83. Ηδνίηρ 
σίνοῃ ἄπθ μόθον ἰο {π6 [ογὰ, ΒΘ ῥγϑίβοβ Αἱ ρα Β 
γγΙβάοσῃ δηα ΠΡ ὈΡΈΘΑΙ ΠΟΙ, ἴο ἷβ μαῤϑανι 80 618- 
Ἰοδαΐηρ ἴο ἴπ9 1.0 Ηὸο δοκηονίοαροβ [Πα βἢ9 
88 τοβίγαϊποά Ηἰπὶ ἥγουλα Ὀ]οοάΥυ σούθηρο δηά 
Ο]Υ 561 8610, δπά οομπἔθβθοβ 18 βίῃ απὰ ρῃ ἱ]ῦ 

ἐπ Ἰοσταΐηρ βυοῖ δ ρδῃ.---Ὗ ον. 84, Ηΐβ ἀἰβοοῦγβο 
δάνδηοεβ σϑρίαϊν ἰο ἐπ ἀεθοϊασαίΐοη (πμῖο ἢ 
βέγοηρίμοπα ἐμαὶ (Ὠδη] τα] δοϊκον]οάρταθηί) ἐμαὶ, 
Βυΐ ἴοῦ ποὺ ἰηϊοσροεί(ΐοη, ἢ9 σπουἹὰ πανὸ οχ- 
ἰδσταϊμδίθα ΝΆ. ] 8 ἤουβθὸ. “ΕῸν οἰβεσνϊθο᾽ 

(Οἰ 6), ὝαΙψ. αἰνοφυυΐη, “ οὐδοσιῖβθ᾽ [Επᾷ. Α, 
Ν. ἣν τον Εἰ πακο 16 1 οὗ τ896 
Τιοσᾶ, ἴ89 ἃ οὗ 9], γσο, εἰο.,ὄἍ 1 ΌΤΘΩΣ 

ταδὶ {δου εἰο., ἴμαὶ οιμίπρ σου ]Ἱᾶ μανθ 
τϑιηδ ηϑᾶ.---ΤῊΟ (δουρσαΐ ἱμαῦ ἴ[Δ6 Τοτὰ μδὰ 
Ῥτουραῦ ΒΓ ἴο χηθοὶ Ηὶπὶ 18 μογθ φοιαρ]οἰοα ὈΥ͂ 
(86 Ῥαχοηίμοίίς ἀδοϊαγαίίοηυ: αἀοὰ [86 1ωογὰ μα 
Βοῖθ Ηϊΐμβοὶ ἐηϊοτίοσοά πὶῖ ΤΥ Ῥύσροβο, δηά 
ἰπσουρὰ (66 ργανθηϊοὰ ἰμ6 δχθουϊοα οὗἠἨ {ἰδθ 
πἰοκεά ἀοοὰ."--- τ. 86. αν ἃ δοοορίϑ {86 Ἀγθ- 
βοηῖ, δηὰ αἰδβιιΐδθοα Ασα! πιὰ [ἢ ΔΕΒΌΤΘΏΟΘ 
{μαὲ Βοσ σοαιϑαὺ 1β σταηϊθὰ, “Τὸ δοοθρῖ ἐπ ὧδ 
βοῃ" (Ὁ}8 ΜΕ) τὶ “ἴτὸ μᾶνθ στεβαγὰ ἴον" (ἀθῃ. 
χίχ. 2]. 
ει. 386-38. Ναδαΐε ἀεαιλ.---Ν εν. 86. ΑΡίφα!! 

ὁ »ΣΥ9--Ἰοῦ σοπδι. ΕΠΡΒ. ἔγοτα 75, 53 ἰδ ἀθρθηά- 
-Φ ξ - .Φ 

ϑῃξ ΟὮ ἃ τοσὺ οὗ δ'δἔ[ῦττ δ ]ο πΠΙΟὮ 8 ἠο Ὀ6 δΌρ ] Θὰ [τοπὶ 

ἐῃο οομηθοίίοη. ΤᾺΘ χγορϑθίοη οὗ ἰδ "3 ἰ8Β οοσσαβίομδὰ 

ὍΥ ἔδο Ῥαγϑῃ 6818 “1 η1686 ἐμοῦ." Τῆς δἰσγϑῶβο ζοττω 

ΠΝ ΖΏ, ̓ ρῶ στὰ ἐοστοϊ δέοι οὗ Ῥοσί, 5 ϑιίμοσ 8 6]ο- 

τίοαὶ θστοσ ἴος “Μ3Ώ, Ῥοσῆδρα δεΐβϑῃ ἤγοιῃ (ἢ (0] οί 
. τ 

ποτὰ, ἱπ π ΒΘ ἢ 186 ὅπὸὶ "2 [5 ργϑοοοάϑα ὃν ἐξ (ΤΏ 60.) 

Θοτρ. ΟἸδῃ. Θγ., ΡΡ. 462, δ2δ᾽; οΥ, δοοεογάίπᾳ ἰο Εν. ὃ 191 ἐν 

ἃ βιγοηκι;ῃϑηϑὰ ἴοστω οἵ 3 ἔϑσω, [τρζ δὸ ἽΠΠΟΝ Ί ΣΙ, θϑυϊ, 
τ τ 

ΧχχΙ ὶὶ, 16 (61 



810 ΤΗΕΒ ΕΙΤΕΙ͂Τ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΑΜΌΕΙ, 

δηάβ ΝᾺΡΑΙ ἴῃ ἰῃ9 τονοὶ οὗ δ ζϑαδὶ.-- -ῖ]κ9 ἃ 
Κίη κ᾽ α ἔϑαδξ, 88 τὶ οἢ δπὰ ἰυχυγίουδ. ΟΟΙΡΑΙΘ 
ἐπ ἀοθοτίρίίοη οὗ ἔμ τίοῖ τδη, 1[μθ χὶχ. 
“ Μίεττῳ οἡ, ἀοοοιπὲ οἵ τι," καὶ ἷ8, [6 δαϑὶ. ΤἘπὸ 

τοΐβσοωοθ (1π γ}) ὑο (μ9 ἴδαδὲ (Μδυσ., Ὦϑ ΥΥ., 
ἘΚ οἱ]), δ ἱπ Ῥσον. χχὶϊὶ. 80, δηβγουβ Ὀδίεσ ἰὸ 
ΝΡ 415 ἰβοτουρὰ Βα δδηἀοηγλθης ἴὸ Ῥ]ΘΑΒΌΣΘ 
ἰμδη [Π6 τοΐδγεμιοθ ἴο 8 Ῥϑύϑοῃ : “αι πα ἢ]. 
ἐβο Ἐπ. Α. Υ.]; διά [μ18 υἱϑὺν 18 οοῃῆστωθα Ὁ 

6 ]οπίηρς ποτὰθ: ὯΘ Ὅγ7ὲ5 ὙΘΙΥῪ ἄστιπςθῃ. 
γος. 87. Νοῖ Ε}}1 ποχὲ τηοσηΐης, πθ (86 Μ]Π6 
ἯΓ88 σὍΠΟ ουΐ οὗ Εἶπα, ὑμαὶ 18, ποῖ ὈΥ͂ ψοταϊίηρ, 
δυὲ Ὀγ 16 σταᾶυα] ρῥαβϑίηρ ΟἹ οἵ (86 ἀορδυοῇ, 
οδη Αδἱραὶ! (6}1 Εἴγη πρὶ μ88 Βαρροποά. ΤῈ 
ἌοΒοϊοσίὶο δ ἷβ 8ὸ δβδοιοα Ὀγ ΐ ἐμαὶ 6 μι85 δῃ 
α ἴσο δἰγοῖε. ΤῊΘ οδυδθ οὗ (818 18 ὨεὶῖΠ6Γ 
ΠΟΙ͂ΓΟΙ δὶ ἷ4 Ἰοβα (Τ Π6}.), ἴὺσ τὰν μον εἰῆ ἴο 
Ῥανὶὰ ντὰβ ᾿μαῖ ρη δοδηΐ, ΠΟΥ δὲ 86 ἀδηροσ, ἢ11ἢ- 
οτγίο υπδυβροοίοά, ππϊοὶ (μγοδιίθηοα ἷπλ ((]οτ., 
Μ|1Ο}.), ἴοσ 1}18 οου ]ὰ ποῖ βδυσργῖθο Ηἷπι, Β6 χχαϑὶ 
μαᾶνθ οοῃὐθπιρ]δίθα 118 Ῥοββὶ ὉΠ ν πβοα 86 ἀἴ8- 

ἱ Ταν  5 ποϑδοηροσα,"---οαὶς (6 νἱοϊθηΐ 
ΔΏΡΟΙΣ δπα γοχδί οι οὗ [Π6 Ῥαβδίουδίθ σῆδῃ (Δ ΠΤ ΆΥΒ 
Βαγὰ δῃά ἐηβοχιθ]ο), Ὀθσδῦβο 8 σὶρεὺ μδα Ὀθοα 
8 » δὶα δυιϊ Υ Υ 88 τπδδίοσ ἱρτιοσγοά, δηὰ (6 
Ὑ8019 Ὀυδβῖπι688 ἰγαηδδοίθα ΕΥ̓͂ 15 ψ]δ δραϊηδί δὲβ 
Ἅ1] πιὰ 186 Βαίοα αν ά.--ἘΠῚ θαστς..,. 
δἴοιμϑθ : ΠΟΤΘ Ὑ6 τηηδὲ σοίδη ἰμ6 ἰοχὶ [6 Ἀ6- 
ΟΆ126 ἃ Βίοῃθ ἃ δηα ἠοῖ στομάον πΠ} ἴδ6 ΝΘ: 
“85 8 βίο ᾽ (ΤΏΘη.)., 16 αἰτοῦ Βγρϑσροΐθ οὗ 
ἐπ ἰοχὶ σογγοβροπάϊηρ ἰο {86 ἢ ἱῃᾷ ΤᾺ πδρὰ 
βίοῃ : ""ἢ]18 μοασὺ ἀἱδαὰ,)") δηὰ 19 ὀὐστόμης δον 8686 
ὙΒ5. Ὀεοΐηρ οὈΥἹΟΌΒΙΥ 8ῃ ΟΧΡΙ δΔηδίοσΥ 9 [50 
Ἐπρ. α Ὑ].-- ΛῪς. 38. 11 8 ΟΧΡΓΕΒΒΙΥ βαϊά, ἐπδὶ 
Ναθαν ἀδαίῃ, πθίοα ἀϊὰ ποὶ οοσὰς Ε1}]1 δα ἄδγα 
δίϊασ ἰῃὴθ βίσοκθ, νγ8 ἃ ἀϊοροηϑαίϊοπ ἐλὲ 1 οτνα. 
ΑΒ δὴ δχοουίίοῃ ΕΥ̓͂ Οοὐΐἷβ μαπά, ἐπἰ8 ἀδαίλ ἰδ 
Βοσο, ἱμβουρῖν ποῖ ἜΧΡΥΌΒΒΙΥ ἴῃ πορὰβ (88 ἢ Ὑογ. 
39), γοῦ ἴῃ [Π6 οοπηθοίΐοῃ σορσγοθοπίοθα 88 ἃ ρυῃ- 
ἐδ πηθηΐ [ὉΓ ἰδ προ 1 688. 

γουβ. 89-42, Αὐϊγαὶϊ Ἰ)αυΐϊα᾽ 8 υἱἵύε.--- ἐγ. 89. 
Τη ΝΑ4}᾽8 βυδάδηῃ ἀσαί Πανὶ σϑοορτιζοθ αὐ Β 
δυαρτηρηΐ ἴον ἐπ ἰηρβι}ὺ οἥύροα τη, ΟΥ̓ΘΣ δραϊηβί 
16 σονοῆχθ ΜἙ1ΟΝ ἢ6 Ηὐγη861}7 που] πᾶγνθ ἰδίκθη, 
ἴτοπι προ (μ6 Ἰιοτὰ εδἰορροὰ Ηἶπλ ἴῃ ΟΥΔΟΓ 
ΠΙΠΡΒ6]7 ἰο ὁχοσοῖβο σγὸ ς6. Τιΐθ τόθ οἱ 
186 Ἰδουρῆὲ τ1ἢμαἱ (86 ᾿ηδὰ] οβδιοα Ἀδνὶὰ ντῶϑ 
Αἶθοὸ οετοα ἰο ὑῃ9 Ι,ογὰ, εἰποο αν ὰ ̓ὰ8 (Π9 
Τιοτὰδ Αποϊηϊοα, δηθὰ σχοργοβοηϊθά {86 1,ογα β 
ολυδε. ΤΒ6 ἔργο ἰβ οὗἩ ἃ οδδο ἴῃ ἰδ, ΜΟΙ 18 
βοῖιοα ὉΥ [86 )υα οἶα] ἀθοϊδίοη. ὙΤΠ6 “1 -οδῦδθ 
οἴ ΤΥ σορσοδοὶ,) Πδὺ 18, (16 τορτσοδοῖ οβδιϑα τηθ, 
ΟἹ δοοουηὶ οὗ σοι ἴμ6 Τοτὰ δὰ ἴ'᾽ο δρῬθδΣ 
δρδϊηδὶ ΝᾺΔΙ δ Φυᾶρο δηὰ Ανοηροσ. Οομηροίῖ 
86 “ἔγομι (86 βαπα " πιὰ “Ῥ]οβά θα [3], ποῖ 
ψἰὰἢ “ΤΩΥ ΓΟΡΓΟΔΟΝ," δηᾶὰ σποῦ ῬΧΟΡΉΒΔΌΥ 
[(οττα. σϑιιρτηδίϊ δ }}γ.-- -ΤῈ.7: Κἢ6 Ἰὰς το Ἰἀυτικι 
ΤΑΥ͂ οδ86 (0 ἃ σοποίυ5οη οἂΐ οὗ {Π6 μαπά," μιαὶ 
ἦθ, 6 ἢ85 οο]]οἰοα [Π6 οοβίβ ἔγοτῃ (86 σοῃμἀοτηηοᾶ 
Ῥοτβου, δηά [859 βοι]ϑἃ 1886 χσηδίίογ ΌΥ ἴ86 1η8]ο- 
ἰἴΐοη οἵ {πΠ6 ῬΤΌΡΟΣ Ῥπηϊβῃιηοηὶ"- πᾶ [89 
υυϊοϊεοἄποδβα οὗ Ναὶ. ΤῊ οοῃηθοίίου ΒΒΟΒ 
1παὶ {Π686 δ΄Θ 1π6 πογάβ οἵ θανὶα, μοί οἵ ἐπ δ .- 
ταῖον (Τἢ θῃ.).---τὟ ον. 40. Τραν 8 ἔοσγημαὶ Δρρ]1ο8- 
(ἰοῦ ἴον [ῃ9 Πμαπὰ οὗἩ Αἱ μΑ)].--- ον. 41, Ὑ αι [μ6 
Ἔχργοβϑεΐοῃ οὗ [6 ἀθοροϑὶ ἀδγοίζοῃ ἰῃ σεδίωγε δηὰ 

4 Γ[Νοΐῖ ὨΘΟΘΑΒΑΥΙν. [Ιἐ δοίη ποὺ Π}}Π|ΚΟΙῪ ἐμαὶ ΤΥ 
᾿ιδα δοτηϑίῃίης ἴο ἀο τίς ἢἷδ8 δοίξυτο. “Τοῦ 

φρογά, ΔοοοΥ πα ἴο ογἱθαίαὶ ουδίοτηῃ, δ!6 ἀοοίατοι 
ΠοΡΒΟΙΓ ΤΟΥ ἴο Ὀδϑουτὴθ αν  π|ιΐα.---νν ἐσ. 42, 
886 ϑοίβ οὔ γῖϊῃ ἃ δ:.8}} ἱγαΐῃ, “ἄν ἀδιμβοὶε," 

ΒΟΥ ογάϊπατῃ τοϊϊθυθ ("7 ΓΛΟ ΠΣ), ἰο 2Ὁ]1οΝ 
Τδν 8 βοσνδηίβ δηα Ὀθθοοῦηθ ἷβ τ]. 

γεβ. 43, 44. Αρρεπαΐ;ξ οοποοσιῖηρσ ῬΑΥ δ 
ταδί γι πηοηΐδὶ απὰ ἀοπιοδίίο Τοϊδίάομβ, οοσβεϊοποὰ 
ὈΥ ἰδ δοοουῃᾷξ οὗ ἷβ τηδττίαρο τὰ Αΐρ81}.-- 
Αμδᾶ ΔΒίποδβιαῃ Ὀαεανίᾶ Βεᾶἃ ἴδιοι ἴτουι 
ὄθαχθοὶ, (μδὲ ἱπ, θεΐοσα 818 τιδγείαρα Ὑ1{Ὶ} ΑὉδ- 

1] (ΤῈ θῃ.) ; “εσγεεῖ 1Β ποῖ 6 ΟἿ ἴῃ ΙΒβδο αν 
Φόβι. χὶχ. 18), θαὺ ἰπ (6 Η1]]-σουηίτΥ οἵ «πα δι 
Ζοε. χν. δὅ, δ6), ποᾶῦ Μίδοῃ, Οδττμοὶ δηὰ ΖΙρἢ. 
“Απὰ {686 ὕπο αἶϑο,} ὙΟΓΟ “8180 (Ὁ) ΠΝ 
ἰο Μπολαὶ, χυὶὶὶ. 28.----Ἄ εν. 44. 568] “δὰ γίνε 
(8, δὲ 186 “μὰ ἰβίκθη" δῦουϑ, 'ἴπ Ρ]αρογέ 
5686) ΜΊοδΑΙ ἰο Ῥραϊ ἐξ (2 βδπι, Σἰϊ. 18) ἰο πῖ. 
Οαἰἰέπι, ἴῃ Ἰδιαΐῃ, 66 οὗ 888] 
δηα “εΣΌΒΑΙοτα, Χ. 830. 

ἩΙΒΤΟΒΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΤΗΞΒΟΙΌΟΙΟΑΙ, 

1. ΤῊΘ υπΐγουβαὶ στρουσηΐηρ, διποηρ (Π6 ΜΒΟΪΘ 
ῬΘΟΡΪΘ αἱ βαγωυο} ἀσδίῃ ἰδ ἃ βῖρτι {δὲ (ΠΟΥ μαὰ 
Ῥγοβοσυοὰ {π6 ἀδοροβί ἐπι ργοαβί 5 δηα ἰηΠυοηοοβ 
οὗ [εἶθ ΤΟΪΟΥΤ δίοσυ ποῦῖκ, δηα Βοποσγοα ἱπ ΐπι, 
Ἔνθ δέτε Ηΐ8 ὙΠ βάταναὶ ἔσοτα ραθ]ῖς Ἰαθοσα, (86 
ἔτεδὶ σοβίοσοσ οὗ {86 ροηυΐπθ ἐπθοῦσϑοῦ. Ἰδον 
ΒΟΙΤΟῊῪ δὲ ἷβ ἄθοθαβϑο Ἧ88 ἴΠ6 ἄδθαροῦγ, [86 πλοτθ 
Ἀ αν Ι]γ (86 7919 οὗ 58}᾽ 5 χηϊβρονοσημλοηὶ ῥγοβθοὰ 
ΟἹ ἵβοω. “1 γγὰβ δ8 17 ἴσοῦλ ἐπ ὩΟὈ]6 δβίδι, 85 
Ἰοτκ 88 1 ββοῃθ ἰῃ (86 ἤδασθη οὗὨ (6 ΠΟΙΥ Ἰδηὸ, 
ἐπουρὴ γοϊ]οὰ ὈΥ οἰουάπ, ἰογθ βίσοδιηθαὰ ἃ 1}}]6, 
ὑαδεβόϑοι Ἰρῆξ οὐ 811 [βγϑθ]. Νοῦν (18 βίὰγ 
Ὑ88 οχίϊηρσυϊθμοὰ ἴῃ [6186] (Ε᾿. Ὑ. Κσυ- 
ἀν 

2. ΒοΙ ΕΠ οΙρΡ ὉΥ ομϑἶβ οἱσπ πιῖολέ {του ἢ γεῦοπφε 
θ 88 δἰ η7] δηὰ ὑῃροῦγ θη ΟὯ6 ΚΗΟΥΒ ΟΓ δὰ 
ΡΟΒθεβ ἐμαὶ μΒ6 μδ8 βυυῆδγοά ἱπβη] ἴον {86 1 ογὰβ 
ΒΑ ΚΘ, ΟΓ ἰῃ Η!5 βοσνΐοθ, 88 ΉΘΩ ΟἿ 668 Ηἷ8 Οὐ 
ΠοΟμΟΥ νἱοϊαίθα. Ὑθοσθ 8 δἰ ταγβ (08 8. μοδά- 
βίτοῃᾷ δηὰ ἐπιηραϊϊοηὶ δης οἰ ραίϊς οὗ Οοὐ᾽Β οουῃ- 
86] δῃὰ σοσκ 1ῃ [86 ληϊοταβέ οὗ ραβείοῃ, ορροβί(ϊου 
ἰο {6 Ὡπἀδιηθηΐαὶ ἰδ, ΛτΟΣ ἡτ τὸ σοι οὐ 
ἦυδιοα, ποὶ σλδηβ σευθηρο, ἰβ ἴδ6 συδγάΐδλη οἵ 
ΤΙΏΟΓΑΪ ογᾶοσ, δα ΘΥ̓ΘΥΥ τῆλ χοοαῖγοβ τ μδΐ 18 8 
ἴῃ 186 τίρῃι ἰτὴθ δῃα πᾶν, δοοογάϊηρ ἰο 116 δίἰ(- 
ἰυἀ9 οὗ δἷβ Ὠεδατί ἰο σοά. ΒΥ Ϊ8 Ἔχε ίβ}]6 ἰθα- 

τατηθηΐ, τ οὶ θη ἴο ονογῆον ἴῃ ᾿ ἀμότο 
νἱα ἰδ 'ῃ στοδί ἄδηρογ οὗ βοι(πρ Ἀγ 86 1} δρδὶηδὶ 

[π6 ΒΌρτομΘ ἰγίθυπαὶ οἵ ἀἰνίπο [πβίϊοο, δηὰ ἰδ ἰκῖπρ 
γϑηροδη06 ἰηίο Ηἷδ οὐ Πδηὰβ ἢ οὗ Ἰοδυϊης 
ἰςτο αοἄ, “Εογ δο βγεῖ τὴ τὸ Βηα δὲπὶ ποί 
ταρδίου οὗ [ἷβ βρὶγὶῦ, ονθγθοσηθ ΗΥ̓͂ {Π6 γμαδββίοῃ, 
μοῦ 18 ᾿πἀοοα 8 πδίυγ) σαὶ οὗ ἢἰβ Τμαγβδοίοι.--- 
ΗΘ μὰ ἴο Ὀσϑαῖ {Π6 Ῥθδςβ, ἴο βεῖζο [Π9 

ΤΙΥ οἵ οἴποτβ, δηὰ ἴο βίαϊῃ ἷβ δηάβ Ὑ1} (Β6 
Ιοοά οὗἨ ρῬεδοοίαὶϊ, γοα, Κιπάγοά οἰϊίσοηβ. Τὰ 
πη ΒΌΓΟΙΥ Π6 μαά οὶ ρτα δα, πον ἰηφυϊτεά οὗ 
τῆς Τιοτὰ ἐπσουρῇ 186 “1 ἰρῆὶ ἀπὰ Εἰϊρμι'᾽ [Ὁππ| 
δηὰ ΤΗυπλΐμ͵. 1 ἢ6 [ιὰ Ἔχοουϊδα π|ῶμδὶ [8 
τσὶ 80 --δηὰ 1 τᾶϑ ποῦ ἷβ ἀοίηρ ζῇ ἱἱ 
πρηΐ 0 ἰαγίμοῦ ἰΠ δὴ δὰ Ἰοη---θ που]ὰ δῦ 
ἵγοη ἴη6 ἀοδίἢ-Ὀ]ονν ἴο ἷδ βοθοσ δῃὰ ἷβ Ἵδυβο 

ἔξ, Ὕ. Κυυχηγδοβου). 
8. ΘΟοὰ χτυ]οα δηὰ πδίομεβα τὶτ δυο ῥδίοστιδὶ 

ἴα] ργονίάθηοθ δῃα οᾶσὸ ΟὐΥ̓Ὸσ ἴμοϑϑ ἐδπιδὲ μυπι- 
ΕΣ ΤοοΝ ἰο Ηἰΐβ συϊάδποο ἐμὲ, πο ΤῊ 8Ὶ6 ἴῃ 
ἀδηρσον ἰμσουρὰ ἐμοῖσ οπτα βοβἢ διὰ Ὀ]οοά οἵ }}- 



ΟΠΑΡ. ΧΧΥ. 1-44. 

ἴῃς ἰηΐο εὲῃ, Ηθ τγαῖβοα ὉΡ Ῥθυβοῆβ ἰο ρυϊάα [Πο πὰ 
ὉΥ ἐχμοσίδεϊοη, πδζηΐϊηρ, δηὰ ἱπδιγυοίίοη ἰηΐο ἴῃ 6 
τιρῆξ ψτῶν, Ηδ δ] ἢ θη δηα δἰγοησίμθηρ [Π6Πὶ 
Ὀγ Ηἱἷ8 ποχά, δὸ ἐπὶ ἴον θθὲ ἰῃ πη ἱποὶτν 
ΤΩΟΥΆῚ ἀδηρεν δηα ΠΟῊ ἴο δυοϊὰ ἰΐ, δῃὰ ρὸ ἤγια) Υ 
οὔ, δηῃὰ δὲ ῬΓΔΪ8Θ {Π6 Ι,οτὰ [0 κυςὶὶ στβοΐοιβ 
τοϑοσυδίΐοη. “αν ρῥγαϊβοὰ αοα ἰμαὶ δ μοᾶ 

τορῖ Βῖπι ἔγοῃι βίη, δῃά γοῖ βανϑα μΐβ ΠΟῃοσ.---ὃ0 
ἀοοθβ δυο ηρ δὶ Ἰαδὶ ἴση οὐὔὐ ψΊ (Ποθ6 

ΜὮΟ μῖνγο Προ ἴὸ δηά (μοὶ οὐγῃ ἤοασί. ἀοἀ 
Τϑοοῖνεβ ἔβοσ πο {ΠΟΥ [Ἀ]], δΔη γαΐθοθ (6 πὶ ἃ 
ποῦ (ΠΟΥ͂ 8. οβδϑὶ ἄόσῃ; Ὀαΐ 186 ὑηροάϊν, πῖο 
᾿ϑίθῃ ἰο ποιῃΐηρ δηὰ δαὶ ἱπεισιιοϊοη, οοοὶ {ποῖ ν 
ΔΙ δῃα μογαἢ᾽" (Εοοθ).--“ Τμαὶ θαν!α, Κοὸ 
ΘΥΟΣΤΥ Βύτηδη Ὀοὶηρ, τὰ ποῖ ἴγοο ἤτοπι ἀθαῖσο οὗ 
ΤΟΥΘΏρο, ἴο ποῦ ἢ6 ἯᾺ8 ΘΒ ρ οἶδ} Ἔχγροβοα ἔγὸῸ 
Ηἷδ ᾿ἱνο  τιθϑε οὗ (δο]ηρ, 8 βΒῆονῃ ἰῃ 1 ὅὅδπι. ΧΧΥ. 
Βυὲξ 1Ποσὸ 15 ποοάοὰ ον 8 Β]15ἢϊ τουβίηρ οὗ [8 
Ἐῤυπρορ ζδῶν 8ηἋ Πο βαγβ ἴο Αὶμ81} (νοσα. 81, 82): 
“ΤΒΘ δ ΡῬγαϊδοα πο δίῃ βοηΐ (Π66 ἴο πχθοῖ 
τὴ ἰο-δΥ. Απα δ]οββοὰ ὃθ ἐῃπν ἀϊβοοῦγβο, δηά 
ὈΙοαθοὰ ὈῸ6 ἐμου;,᾽ εἰς. Απὰ πῆιδὲ Αὐῖχαὶ! οουἹάὰ 
ἄο, οου]ὰ ποὶ ἰμ6 Ῥγοδβοῆοθ οὗ {π6 ΗΟΪΥ Οπο μανὸ 
ἄοπο, Ὀοΐίοσθ ποσὰ 6 βἰοοάὰ σῆθη 6 δδῃρ ᾿ΐ8 
Ῥέεδῖτα Ὁ (Ηδρηραί,, Ρκ. ἰν., 802.) 

4, Αδὶσαϊέ ὈεΙορΒ ἴο (μ6 Ῥγορμοῖο Ῥδυβοηδροϑ 
οὔ 815 (πλ6, δηὰ ἰΔίκοι ἃ Ῥσοιηϊποηϊ Ρ͵806 ΔΙΙΟΏ Δ, 
1πΠ6 Ρίουδ νουλθῃ οὗ ἴπ 6 διὰ Οονοηδηί. ἴῃ ςοη- 
ἰγαδὲ τὶ ΠΟΥ ὑπῃροάϊν, ἀοΙ 8}, μαγά-οαγίοα 
Ἀ(ΠΔ. Κ]Θθα, δνδυϊοίουβ, Ῥυγβο- σου, σουρῇ, ἀπά 
τοίου Ὠυβρβηά, 586 18 ἀφορὶγ ἀθμας οἰονοῦ δηὰ 
ἰη 6} }Πρσοηῖ, τ δ κί}, σοπόσγουμ, ἤατΪ6, οὗἨ πο] 

Ι κἰἰοι δῃὰ δῃηο ἱδοί, ἰῃνο]] είν], δηὰ ρἱδοά 
πἰὶ Ρἰεαβῖπα δηά δέ ρων ΒΡΘΘΟἢ. -- ΞΟ]οσηοη 
ΒΑΥΒ: “ΒΥ ΜΠ6Ὸ6 ὙΟΠΘΏ ἴῃ 6 Πουβθ 18 θυ] 464, Βυΐϊ 
8 ἰοο 5} υτοπιδῃ ἀοϑίσουβ ἰἰ.,) Τιῖ8 πογὰ βηαπ 8 
ΠΟΌΪΘ οομϑβυτηδίζοη ἰῃ ΑὈἱμαὶ] 88 μουδβουσθ ἴῃ 
τεϑροοῖ ἴο {118 Ῥ ύνοσβο ήδη βυηἷὶς 'ῃ βοσἸἃ ἀν8- 
τίοϑ δῃὰ ρζοϑθ ζῃδίογ 8] Ἁ1ὴ.---ὐ Ὑ  Ποσὸ ἀο ψὸ βπὰ 
ἐπ 81} 16 Βοδίποῃ ποῦ ἃ πομηδ ΘΟΙΏΡΆΓΘΘΪΟ 
χὰ Αῖκ511, [16 ἀδυρμίον οὗἨ 1πΠ6 π|]ἀοστιεββ ἢ 
εἰδιὸν Ἀνύ μη ἡπάθοα, Β:6 16, ΑἮὮ, Βοσ Βοιιβο, μοτύ- 
αὐτοῦ Ὁ] ὙΠ ΘΑσί}]ν ροοάε, 18 ἢο Βοίῃδηγ- 
οοἴϊαχο. ὙΝΊΒ ἀθὸρ ΒΟΙΤΟῊΤ 889 τηυδί 081] ΠΟΥ 
ΠΡΟ ἘΓΕΠΙ ΤΕ ΕΘΕ ΝΕ Βυβρθαηά 8 “Ἷ10ο]. Βαυὶ 
8ἢ9 νεῖ Εἴτα ἴῃ Ραϊίεηΐ, ΒΟρΡΘἣ.] Ιου δῃὰ 
δα  ] ποϑα, ἀπά ἀουθί]εθα οἴδθη 118 ΒΟΙΥ μα 8 
ἴο Οοάὐ ἴοσ πίπη. 800 10. μἷπλ βἢθ ἴο θεν], 
11κὸ ἃ βϑδοσὶ ῆς 8] δι ἰδ Κίηρ Β6Υ ὨΌΒΌΔἢα Β τη ἷ8- 
ἀοοὰ οὐ οσβοὶζ, δ816 μοϊ ἀβ ὋΡ 4150 ἰο ᾿δνϊὰ ἐἰῃ9 

ἸΕΥΘῸΡ ΕΗ ΠΝ Το ΒΘ ἀλαος Βᾶνὸ Ἰβδάδθη 
ἷ 1 Βὸ οδετὶοα ουὔΐ πἴβ Ῥυσροθο δραϊηβὶ 

[86 τιδῃ.--[ἰπάροὰ [89 ἱγαΐῃ ἀπ βἰποοσίιυ, [86 
ἄἀονοῖῖῖκο αι ρ ον πηϊοὰ ἴο βαποιϊβοα τψιβάοτῃ 
πδῖο ΔΡῬΕΩΓ ἴῃ ἰμ6 Π0Π1}1}}κ6- Ρουθ δ ἄγοββ οὐ 
ἴῃ6 ποΟΌ]6 νγοσηδῃ, 18 που Ὦγ οἵ οὐχ 1ἰγ 6] 1ο6ὲ Δα πχἱ- 
χϑϊοη. ὟΥ̓ΒΟ οδὴ [41] ἰο 8060 (μιδὶ Ὦθγθ δ] γεδᾶγ (6 
Βρίσίς ἔγοσχλ ἀρονθ γγ88 ΤΟΌΤΚΩΝ Τα ]γ7) 181 
ποῖ αἰτοῦ 88 1Γ πὶ ΠΟΙ τὸ ἢ 8 δανδησορα αἷ8- 
οἶΡ]6 οὗ {πὸ Οοβροὶ βροακῖ ΗδΆ ποῖ ποῦ ποσὰ: 
“Ἴποα δ]: Ὀ6 δουπὰ ἱῃ ἰδ Ὀυπά]ο οὗ (Π6 ᾿ἱνίης 
οὔ 6 1,οτὰ᾽ θδοῃ Ἰοηρς Ὠαίαγα! ἰσρ ἴῃ [Π6 ]δη- 

οὗ {μὲ σοῖο ΟἸ τ βιίδη ΘΟΠσΤορδΟη 88 ἃ 
᾿Ἀμρο ΣΉ Θχργοββίοη, δηὰ 88 ἔμ ἀβαεϊρτιδίοη οὗ (Π8 
τηοδὲ ΡὈσϑοῖουιβ (πἰπρ ἰπδὲ Πῆδὴ οδὴ ἀοαῖγθ ΟἹ 
εδγὶ ἢ 7 (Εἰ, ΤΙ. Καυτητηδοβογ).--- δὶ πίβάοχι, 
Ἡδδὶ Βασι  γ, τ μδὲ ἴγϑο- πολσγίθάηρθα, ὙΜδὲ ογάοῦ 
πὸ δηὰ ἰπ μοῦ πογάβὶ ΗΟΝ πὸ}} βᾷλ ἰσῆθν ΠΟῪ 
ἴο Βροδκ ἰο αν! α Β ποαῦὶ [ ΗΟΥ γ6}} μοῦ σποὶθ 
ἀϊοοοῦσχθο γγ88 διιἱιϑα ἴο ΠῈΣ ροαϊίξοῃ δὲ σοιηδη 1 

οὗ 15 ἀθὸρ 
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ΚΙΗΟῊ ΠΟ Θχδιηρ]ο οὗ οἰοαῦσοηοῦ (πὶ Ὁ Χχοθὶβ {Π|ϊ5. 
Ῥουῦθοδββ 886 [μὰ ῃοὲ βἰυαϊοαὰ οἰοαύθποα ἴῃ (Π6 
ΒΟ ο]8, Βαὶ [μ6 ϑρ᾽τὶλι οἵ αοα δ]οῃο τηβάθ Π6Ρ βυιοἢ 
8 ογβίογυ. ἀοά ρυὶ νἱϑάοτα ἰηΐο μοῦ ποϑγῖ, δηὰ 
ἦι βοποά ουἱ ἰῃ ψῖρο ἀϊδοουγβο᾽ (ΒοΟΒ).--ὐ Ὀμα}} 
ΔΡΡΡΘΆΓΒ 88 85 οὔῴϑη οἵ (6 ϑρ᾽τίϊ οὔ ἀοά, 1π6 ρτγο- 
δμεϊίο βρί γε Ὀγοδίμοα (Ὠγουρὶι ΘΓ ψόογάβ, Δη4 8]16 
ΒΡΟΔΙκ8 ἰο Πανὶ ἰῃ 186 πιδπηοῦ οὗἩ [π6 ῥσορῇῃοία. 
56 8668 ΟἸΘαΥΪν δηὰ ἀθοίαγοα ἰο Πανὶ ά νιιῇ νἱὶρ- 
οσοῦμ, ᾿οαγί- βοδυγο ίπρ, δηα σΟΠ ΒΟ Π06- ΡΙ ογοϊηρ 
πο͵χάβ, (μδὲ ἷ8 ἰρ}-παηαοά, τονθηροῆ!} μὰ 
8 ἀρσαϊηβί οὐκ ᾿ΔΗ δηὰ οΥάοΓ; 86 ΘοὨγ ΠοΘΒ ἢ] 1 

11, δηα Ὀγίηρβ πἰὶπὶ ἰο δοκηοπ]οαρθ 
{πδὺ 6ἢ9 18 8. Ἰηβίσχιηοηΐ ἴο βᾶνο ϊπὶ ἴσζοπὶ 8 
Μὶοϊκοὰ ἀοοα πιο που] μαγο οδϑὶ ἃ ἀδγκ 8}18- 
ἄον ονοῦ ἢ18 ἑαϊυγο 116, 586 ΒηΠΟΌΠΟΘΒ ἢ 18 ΓἰυὙ9 
ΤΟΥᾺ] οΔ]]ξηρ δηὰ ἷ8 Ἰοΐνν τοϊβοῖου 1μογοΐῃ 88 ΠΘΙῸ 
ἴο ναρθ (μ6 νγ8τ8 οὗ ὑπὸ [χὰ ἀραϊπϑὺ {Π}9 ΘΠ ΘΠ 168 
οὗ οὐ ῬΕΟΡΙΡ ΞΑΤΕΡΕΕΥ͂ Θχοτίδ πἷπὶ (0 τ αὶκ 
οοπίονΏΔΌ }Υ ἰο ἰδ ΚΊΟΥΥ δηα ΠΟΙ Ώ 658 οὔ (Π8 68}- 
ἵηρ, ργϑάϊοίβ πάν (ἷ8 οοπα ἴοι [86 οομεϊηυδηοθ 
οὗ 186 τογΑ] αἰ ρη ν ἴῃ Εἶθ ᾿ουθθ (οοταρ. 2 ὅδῃι. 
ψἱ].), δηαὰ ῥχοχαῖβοα ἶσα 6 το Ὀ]οθίηρβ οὗ (Π6 
ἴδνου οἵ ασοά. Τπυβ ἴῃ Ποὺ ἰδ ̓ ομρ όρος {Π6 ἱγρϑ 
οὗ {πὸ συνά ϊδη δίς -οβῖοθ οἵὨ ῬγορΡΠΘΟΥ͂ ἰῃ σοία- 
(ἰοη ἴο 116 τογδὶ οἷοθο. Αὐἷμχ81}} σοι] 5βὸ βρϑαϊς 
ΟἾΪΥ 88 πηογρα οὗ ἢ] ]οὰ Ὀγ {π6 Ῥγϑρποίὶς αὐ νόνι 
ἀπὶ [ὴ6 Σηοϑὴβ ἱπογοίο γγ88 ΠΟΥ ῬΘΓΒΟΠΆ] Γοϊδίϊ ἢ 
ἴο ἢ Ῥτορβοίΐο ογοῖθα, ἤοθ6 οθηίγο ϑϑιηυθὶ νγᾺ 8 
111} ἷ ἀδδίι δπὰ ἰοὸ ποΐοῖ 41} ἔγυὶν αοὐ-ἴρδυῖης 
ῬΘΙΒΟῺΒ διίδομβϑα ἐμοιηβοῖνοθ, 4.8 (π6 ῥσορμοῖϊα 
ΘΟΓΔ ΠΥ ὙἯὰῪ8 δὶ (ἢ 8 ἘΠ ὴ6 οὗἩ στοαὶ ᾿προυίδηοθ 
ἴον διπακθηΐηρ δα οπογ βἰηρ 8. ὩΘῪ τοὶ ρἱουδ- 
ΤΛΟΓΑΪ 11{8 ἴῃ (ἢ6 ρΡϑορίο, 1ξ σδηποῖ Ὀ6 βυγργίβίης 
1 τὸ πηϑοῦ ὙΠ ῬΟΓΒΟῺ {1 Αἱ καὶ}, διθοης 
"6 16, 8]1ο διὰ 1] υμϊπαῖθα τὶ [86 ῥγὸ- 
Ῥμοίο βϑρί σὲ, 

ἩΟΜΙΙΈΕΤΙΟΑΙ͂, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΙΟΑΙ,. 

ΟΒδρ. χχυ. 7. ΤΙΒΒΕΤΉΟΥΨ : [ναὶ ἰδὲ ἐρώτα 
δηιῖίε πιὸ ἀἰπαΐϊν απὰ τόργοῦδ πιὸ: 1) ἔνϑη ἴῃὴο ὃδο- 
Ἰονοά οἵ ἴπ 1μοτὰ, τ ἤθη μ6 πίοι ποῖ 18 Ὠϑητί, 
[4116 ἰπίο πσαΐὰ ὑπαὶ ἀόβοσγοα σοργοοῦ; 2) Τὴθ 
δτβοίουβ αοἀ βοηδ Η]8 ρΡοϊονοά οῃδβ ἐπ ἀοϑοσυοα 
Τορσγοοῦ {Βγουρῇ βοὴθ δυϊηδη ταουίῃ ; 8) ΤὴΘ ΤΑΥ͂ 
ἐπ ψ οἷ ΔΗΥ͂ Οη6 τοοοΐγοα σορσγοοῦ ΒΏΟΥΒ ΠΟῪ [ὯΓ 
ἢ 8 8 τδη δον 6οα᾽β οὐσῃ ποασί. 

ὟΣ. 1. Βοιβο ΟΣ γοῦν ἰσβοῆοτγα, εἰσ. Ηοῦ. 
χὶ. 7. [106 δρϑοὰ τχδῃ 15 ἰαϊά μβη ες δηὰ βἴη Κθ 
ουϊ οὗ {π6 Ρορυΐαῦ υἱόν; δηὰ σῃοη αἱ Ἰοηρτῃ Π0 
ἀϊοα, ῬΘΟρΙθΘ 8ζὸ βίδσί ]ϑαὰ δ ΠΟῪ σθοδ]}} ΠΟῪ ργοδὲ 
8. ΤΏ8} ἢθ Ὑ868 1ῃ ΠΪΝ ὈΣΙΠ16, ΠΟῪ μγοδί ἃ ποῖ μο 
αἀἰά, [10 18 βου ηρ ἴο ᾿ἶγο βὸ ἐμαὶ ομοἶβΒ ἀοβι ἢ 
Ὑ{Π11 Ὅ6. ἰγχαὶν τηουγηοα ὈΥ ἃ ΠΟΪΘ ῬθΟρ]6. Τὴ 
ο]ά, τῆο ββαὶγ {π|η}ς {ποιβοῖνοθ ΤὈγροιθη, ΤΩΔΥ͂ 
βπά βοϊδοο ποὶ οὔἶν ἴῃ σον ονίης {πὸ ραβέ, θυ 4180 
ἴῃ 1Π6 ρΡογβυδβίου {πδὲ γοῖ ΟΠ06 δραίη ἰΠ6Υ Μ1}] "9 
ψΊν ἸῪ σοιηθιθοσοα ; 116 (89 γουΠρῸ δῃου]ὶ 
δἰγῖνο ἴὁ δηϊοἱραΐθ (9 766] 1ρ οὗ (δαὶ σοι ης 
{ἶπη6, δηἃ Βῇοὁν τοβροοὶ δὰ δῆήδοϊου Ὑὲ]6 1ϊ οδῃ 
6 {ὉΠῪ δη)ογοά.--- ΤᾺ.]- ἐγ. 2 βηᾳ. ΟΒΑΜΕΗ: 
ΘΔ ἢ, οομδὶ ἀογαίίοη, ΡΟΥΤΟΣ, 8δη4 μοοα ἰογίμπο, 
816 ποίμίορ πὶῖπουΐ π|ϑάοπι (τον. χνυῇϊ. 10). 
ΤΠογοίοσθ 8 βῃουϊα ῥγοίδυ πίράομῃ δηα νἱγίπο ἴο 
81 ἰδιωρογβὶ (Ὠἰηρπ; [ῸΓ τσ 68 δηα σδηϊς ἀο0 ποὶ 
ἢ6]ρΡ διδϊηβὶ (011γ.--ΘΟΉΣ ΕΠ : Ἦ δὶ ἀ065 ΠΊΟΠΘΥ 
Π6ΙΡ 8, τοη τὸ τη Μαδμποη ΟἿΓ 16οἱ, δηιὶ 
ΚΠΗΟΥῪ ΟὨΪΥ͂ ΠΟΥ ἰο Σᾶκα δηὰ βοσζᾷρο δῃὰ ρεοῖ υἱοῦ ὃ 
Ηὸον ψ}] ἐς που]Ἱὰ Ρ9 1 πὸ ἀϊά δαΐ οὔοῦ Ρε]ϊονθ 
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1Πδὲ ἸΊΟΠΘΥῪ ἰ8 ποὶ τλδη᾽ 8 ἰοσίαῃο, δηα (ἢδὲ τὶ 81} 
τί οἶ68 Ὑ ΠΩᾺῪ γοί δ6 υπίογίυπδίο ρ60ρ]6.---[Ηαχ.,: 
Ἐνϑη {πὸ 11πὸ οὗ Δ 10Π{] (ὐα] Ὁ ἢ} Δῇογα δὴ 1}}- 
οοπαϊιἰοποα Ναῦαὶ. Μ᾽ ἰγίαα 1β ποῖ, 116 πο ΙΔ Πα8, 
1086 Υ14016.-- ΤΈῈ.7-- ον. 10 μη. ΒΕΕΙ,. Β.: ΤῊΘ 
[ουηί(αΐη οἵ ἰδ ΒρΘθΟἢ 18 Ἀνδυῖοο, δηά (6 βίγθδχῃ 
18 τη] ἰσηγ. 8.0 (86 τὶ οὗ οὗ (πΠ6 νοσ ἃ ὅγθ οἴδη 
ἩΔΌΡἪΥ δηὰ ἀγα γ, δηα {ΠΟ ΓΘΌΥ βῃον ἱΠ6η- 
βείνεβ ἰο Ὀ6 ἴγι6 ΝαΑΡΑ]8 οὐ [Ὅ0]8, 88 ΟἾ σὶθὶ αἷβο 
Ὠδιηθα ἐμαὶ το ἢ ἔδι π|67.---ΘΟΉΣ ΕΒ : [δῦ 8 ποὶ 
Ἰοοῖκς δὲ Νῦβδὶ, γγὸ ψ|}} γαῖ ποὺ (ἱηἰς οὗὨ ΟὕΓΒΟΙν66.--- 
ΤΠΟΓο 18 ποι ϊηρ {παὶ τοΐθδϑοθ 8 ἔγοπι πὸ ἀυΐ 
οἵ ἰπδη κί! 685, 1οἱ ἐπα οἰ Γ Ρροσβοη 6 88 δ Ὑ1]]. 
Τὸ ὙΠΟΠΊΒΟΟΥΘΥ Υοὰ ΟΥΘ [Π ΔΉ, (0 αἷπὶ γουῦ που ὰ 
8580 Βῃου γοῦν {πδηἶχθ. Απα βυοὶ ἱηρσταί 6 18 
ἀουθΙΥ ἃ σσοηρ, ἡ’ Βθῃ {89 [840] οα (Π6 Οἱ 6 τ᾽ Β ρϑτγί, 
Ὀοσδυβα οὗ νσοῆ γοῦὺ γοΐυ8ο ἐμ ἰπδηΐκα, '8 ΟὨΪΥ 
80 ἱπηδοϊποα ἔδυ], ν ἤθ γοὰ δΥΘ ΟἿ]Υ 8 π|ιοϊκοα 
Ετυάρα αρδίηβὶ Εἰπι, 88 Ν 4] οοπείἀογοὰ θαν!ὰ 
ἃ Βοα 1 1008 ροσβοη, ΔΙ ΒουΡἢ ἢ ΔΒ {Π6 τηοκὶ (Δ 10}- 
ἴω] κυδ]οςί οὗ {86 Κίηρ.--Βοοττ: θη που] α]γ 
ΤΟ 816 ἀοίοστηϊηθα ποὶ ἴο τ ἰὸν [ἢ 6 ποοοβαίουβ, 
16} οἴδθῃ δχουβδο ἐμϑιλθοὶνοθ ΟΥ̓ ΓΑΙ ἰηρ; ὈΥ 
οἰαγχίηρ [Π6 νἱοθβ οὗ βοῦθ ῬΟΟΣ Ῥθῦβοῦβ ΡΟ 
411, δῃηὰ ὈΥ͂ ΓΟΡΓΟΒΟΏ ΠΡ δἰ πλθρί νη 88 δὴ δἢ- 
οουγαροιηοηΐ ἰο 1] Θηθβθ, ἱπιροσίζμθηοθ, δηὰ ὃχ- 
ἸΓΑΥΆΡΆΠΟΘ: ΠΟΥ 8Γ6 (86 τηοπῖ Θχοο ]οηΐ ομδγδαοίογα 
ΒΥ ἀοίδηοο ἀραϊηβὶ βισῖ ὑπ αἰ βιησυδἰησ ἰηνθο- 
ἶνεα.---ΤῈ.]-- ὰσ. 18. ΒΤΑΒΚΕ: Ηον βυ7)66ιὶ 8ΓΘ 
[π6 Ὀοδί οἵ οὐδ βαϊηΐθ ἰο πνοαῖς ραβαίοπβ'! Ὑα 
Ὑ{Πὴ0Ὸ 8. ρῥίουβ, γθοορῃ δα [818 ἴδοὶ, δὰ αἰ] θη] 
6411 οὐ ἀοάὰ ον (π6 ξονοσζηιηοηΐὶ οὗ Η8 δρίὶσι 
(5 εγ. χ. 23). Κ;ΟΗΙΜΕΒ: 1{ τοῦς 15 ἀοηθ ὑ8, γγὸ 
Ὑ{11 σοτημἶῦ γθηρθδηοα ἰοὸ ἐμῃ6 [ογὰ, δηὰ ψ1}} θ6 
δἴταϊα οὗ δ}} 86] γονθῆρο. Ηθ ὙΠῸ βιιοτβ ᾿π͵υ- 
τίοβ βηὰ οοσημλίθ ᾿ἶδ γοσθηρο ἴο {μ6 1,οτά, ἱβ 8 
τὶ σμίοουβ πδη; Ὀὰὲ 1 18. ὈΠΙΊΔΩΪΥ ἰο σῖνο ἤθ6 
ΠΟΌΓΒΕ ἴο ομθ᾽Β τοσϑῆρθ, δηὰ ἰο ἀο τῆι ἤθβῃ δῃὰ 
Ὀ]οοά ῥγοπιρίδ.---ΒΕΒῚΙ, Β. : αν α Ποῦ [6] βοῃγο- 
τΐϊηρ αὐ Ὠυπηλη, ἀπά [61 ἰηίο δβυδάδηῃ ἢοδὶ δἱ 
1ῃ6 αβτοηΐ οἤδπγοα ἢϊη), δὰ (86 οοπίετηρίπθοιιδ ἰῃ- 
σταιυάς οὗ {μ6 τυάθ διοῃ-ουγῖ. ΗΪβ ἸΟΏ5 
δίαγίθα τρ, δηὰ πιοβί οὗ 811 θθοδυθθ Ναθαὶ δὰ 
ἰγεαίθα Ε1πὶ βῃδιῃθῆι }Υ ἤθη ἢ 6 μδα ἀοπα ᾿ἶἷπὶ πὸ 
Βυτῖ. Ιῃ βυσῇ 8 σϑ86 1 ΤΏΔΥ ν16}} θ6 βα!ϊὰ : “ ΤῊδ 
ψΥϑιἢ οὗ δὴ ποῦ οι ποῖ {πὸ σὶρ ἰθουδηθδα οὗ 
αοἀ" (7 8πιε8].20).---ἰ τ. 18. ἨΈΝΕΥ : “18 (818 
(ΠΥ νοῖςο, Ο αν α) Οὅδὴ ἐμπὶ8 ππδὴ δῆον 0 Ἑ 
ΟΥ̓́ Ποατί βροϑῖκ (ἢ δα ν βο αν ὙΠ 8. 1108 
.... [818 ῃὸ γὙ8ο, Ὀαὺ {π6 Οἰ ΠΟΥ ἀδν, κπρασγϑὰ Εἷπὶ 
Ψ1Ὸ0 βουρπῦ ἢἷ8 11Π|6, ἀπά γε ὨΟΥ͂Σ ΜΠ πού Βρδτθ 
δηγίπίης {Παὲ Ὀεϊοηρδ ἴο πἴπὶ πο πὰ οἠἱγ ρυΐ 
ὯΠ δῇζοπί οὐ 8 πηΘαΒΘηροΣ ἢ Ιοτὰ, πῇδὶ 18 
δὴ} ᾿γμαῖ ποοὰ αν ΤῸ ἴο ὈΓΑΥ, ογὰ, “ Ἰεδὰ 
τι8 ποῖ ἱπίο ἱοπιρίδίίου "ἢ Μεγ. 18: ἨΕΧΕΥ: ΤῊΘ 
δββίοῃ οὗ ἴοοἹβ οἴῃ τϑίκοα ἐῇοθθ Ὀγοβοῆ 68 ἰἢ ἃ 
1116 (ἴἶτηθ, πϊοῦ (μ6 νῖδα, τ τι 411} {ποῖν ττὶβ- 

ἄοπι, μᾶνθ τηυοῖ δα ἰο πλαῖζθ ὕρ δρείη.--ΤῊ.] 
-ννοῦρ. 10. ΒΤΑΒΚΕ: ΒΘ ηοΘ ἢδ88 116. 16, ΒρΡΟΘΟ ἢ 
1148 4160 18 πη. Ἧ6}1 ἴου (Βοβα τῆοὸ Κπον ΠΟΤ 
ἴο απὶῦ ὑμοηβοῖνοθ ἐπογοίο (Εροο]. 111. 7 βᾳ.). 

γεν. 22. ΒΕΒῚ,. ΒΙΒ.: εν ἃ πόσο οοιῃρ]οίοὶ 
οἸδηροβ ἰηΐο ἃ ὈΔΥΡΑτΟῦΒ τ8η, δηα ἴογχοῖβ πἷτη- 
βο ἴ δοροίμοσ. [1{{Π18 ρύτροθο δα θθϑὴ οδγγϊοὰ 
ἀινΐο ὀχϑουϊίοη, 580} που]ὰ ἴον {πὸ ὅτβί {{ἴπ26 πανθ 
δὰ 8 78[ σλ186 [ὉΓ Ρυτβυΐηρ Ηἶπι 88 ἃ ἀἰδίυγθοΣ 
οἵ {6 ρυῦὶῖα Ρϑδοῦθ.--τ ον. 28 θ44α. ΒΟΗΣΙΕΕ: 
Μροηΐβ τσὶ ἴδ 8 ἐγ ΚΓ] ΘῃοταΥ, δηα πόοῦῖθ ποῖ 
{6 τὶ ρπίθουκποθθ οἵ Οαοά, δὰ "ὦ ἰπθγο 5 ἃ 
ΤΟΔῺΒ Οὗ πηδιτῖηρ {118 ΘΠΘΙΕΛΥ͂ ΠῸ ΟΡ δυτία!, 

ΤΗΕ ΕἸΒΗ͂Τ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΑΜΌΕΙ, 

ὨΔΙΊΟΘΙΥ, 8 ἔγιοηάϊγ, ἰονίηρ πογά.--ἰμοῖ ὃ 
οἶδ} ν πε οη6 [8118 ἴπις ὙΓΔΪ οὔδοσυο 6 
ΠΟΙ ΠΕΡ τὸ οδπηοὶ ΡΟΓΠΔΡ6 αἰδοῖ βυο Ὑτδι ἢ ὉῪ 
8 111]4, σοπι]6 ποσὰ, Α σογὰ δβροΐζκθῃ ἰῇ βϑδϑοῃ, 
δηὰ υὶϊῃ δὴ ἐγ ο (πὸ [ογὰ, ἰβ ποῖ ἴῃ γαίῃ.-- 
ὙΒθη 6 8.6 οὔ 8 ὑδὰ ὙΔΥ, ἴΠ6 Γογὰ οογμεβ ποί 
ἴῃ ΣῊ ΪΓΆΟ]65 ἀπ αἰρτιβ ο ὈΣγηρ ὕ8 ἰ0 σοοὰ ΜΆΥΒ, 
νυὶ Ηδς ᾿πίογροβοβ ἱβγουρῃ θη. Ηδ τΑγῸθ υκ 
(πσουσῇ Ῥδγθηὶβ δῃὰ ἔγιοηὰβ δῃὰ οὐμοῦ οομποο- 
ἰἰοηβ, δῃηα ἱποὶν ποσὰ ἴδ 86 οὐδ νογὰ.--- οι. 
27. 5ΤΑΒΚΕ: ΕἼθο δηὰ σοὶ γί ἣδθ Ὀγίηρ Ὀ]οδαίηρ 
ὙΠ} (θὰ ; ἱΒογθίοσο ψῖνο, δὰ ἰΐ 8 ρίνϑῃ ἴὸ γοῦ 
(2 Οὐον. ἱχ. ὅ, 6).---ΟΕΙΑΝΡΕΒ: Ὗς. 29. Ουγ [1 
8 ποῖ ἴῃ [16 ῬΟΎΟΥ οὗ ΟἿΣ Θῃπθιἶθβ, οχοθρί 80 ὮΓ 
88 αοἀ ρΡοϑγτιυηϊβ ἰΐ μοπὶ (9900 1]. 6).---ἰ Ν ἐγ. 31. 
ΗΈΝΕΥ: Ὕ Πδη νὰ δγὰ ἰβιηρίοα ἴο κἷη, τ βμου!ὰ 
ΘΟμΒΙἀΟΣ ΠΟῪ ἰΐ {11 ἀρρϑᾶσγ ἱπ ἴῃ6 τοβοείίοη, 
[οἴ υβ ΠΕΣ ἀο δηνιῃϊηρ ίοσ τ] ἢ ΟἿΣ ΟἾ οοη- 
βοΐθῃοα Μ1]1] δἤογπαγά παν Τοοβδαίοῃ ἴο υρὑταϊὰ 
08.-- ΤΑΎΥΤΟΕ : ΟἿ]Ρ ἃ ποῆλῃ οὐ] δγῦδ τηδῆ- 
δοα βυςἢ 8 πορο(αἰΐου 88 {18 80 βιβοοίθ!υ διά 
ΒΌΘΟΟΒΘΠΥ; Ὀαΐ ΟἿΪΥ δα Οοάὐ-ρασίηρ ποιῆδῃ 
που]ὰ πᾶν τηδῃ ἴξ 80 88 ἰο Ὀγίησ ᾿Ὠανὶὰ ἰὸ ἃ 
θ6Ώ86 οὗ (Π6 βἰηἤ η688 οὗ ἰῃ6 δοὶ πος μ6 μιδὰ 
Οὐδὲ αἴλρον ἴο πα κὰν ΕΠΕΜ, τῆς 832-85. ΤΑΊ Α 

οαγὶ ἰθ ΘΑΒ1Υ δία Πὰ ΒΙΠΗΪΉΡ, δὰ ἷ8 
εἰαὰ πθη ἱὶ ἤρην ὁοτοὴ ἴο Ὀ6 ογοδθϑὰ ἴῃ 1]} 
ἀπὸ φρο πῃ δ ως ΨΟΥ͂Β ΔΙῸ 11} χγδάθ, θαὶ ΤΟΓΕΘ 
ορί. Ουζ ἰοηριο οδηποὺ ἰδ 8 ἴο οοἸμσηϊὶ εἷῃ, 

αοοά τροϑη ἰμϊηὶς ἐμοσηβοῖνοθ ὨΔΡΡΥ, {πδὲ εἰποθ 
ἴον Βαὰ ποῖ ἴδ ζτϑοὺ ἴο ἀθῃν βίη, γοὶ (πο Ὺ δὰ 
ποὺ {Π6 Ορρογίυῃ!Υ ἴο δοοοιρ] ἢ Ἰ--ἴῈ]- 
γοσβ. 886-38. ΒΟΒΗΣΙΕΝ: 80 ἔπι 1ΐ 18 ἰῃδῇ βἰη ἴδ 
ταῖπ ἰο [86 Ρϑορὶ9. ὙΥ̓͂ιδὲ του] ο8 τμΐηῖς (δαὶ 
ὙΠῚῈῊ ἀνδσῖοθ 9Π6 οδῃ μοί τἰςδ, δὰ γοὶ δυδγίοβ ἰδ 
ἃ τοοὶ οὗ 8}1 ον]}; ΠΟῪ ΤΩΔΩΥ ἰμιηἰς ΟΥ̓ Πατὰ- 
μοδγίθαμοθθ δηά β6] ββῆπαβ ἴο ρεὶ οὔ, δῃά γοί 
(ΒΟΓΘΌΥ ΘΥΘΓΥ ΟἿΟ ἷ8 ΟὨΪΥ Ὀυϊ]άϊηρ ὑρ ἷθ οτα 
τϊβίοτίαηθ ; τ ῆηδὲ τυ] τυά68 τὨληῖς (μαὶ ἱἶ ἰδ 67 
βιιουϊά χὶνα ᾿Πμοπιβοῖ νο8 ὉΡ ἰ0 ὅχοθββϑε, ὑπ  γ ποῦ]ά 
κοὶ Ρ]θδβῦγα δηᾶ δηὐογιηθαὶ ἱμογοίσομι, δηὰ 
8}1 χοοά-}γ]ηρ Θομλθβ ΟὨΪΥ οὗ 6]].--[Ηλ1ὲ.: [ἰ 
ΔΒ ΠΟ ἰΐπια ἴο δᾶνἱβο Ν ὙΠῚ16 Ὦ18 ΣΟΔΒΟῺ 
πῶ8 ἀγτονηοὰ ἴῃ ἃ ἀουρε οὗ ψ6. Α Ῥοδδῖ, οσ ἃ 
βίοῃο, 8. 88 σρ80]6 οὗ ροοα σοὐυῃθ6) 88 ἃ ἀγυηζκαετά. 
Ο ἐμαὶ {π6 ποῦ]οβὶ ογοδίυσα βῃου]ὰ βὸ ΔΓ δὔδϑα 
ΒΙπ]86 17 85 ἴοὸγ ὁ {{{||6 Ἰίχυος ἰο Ἰοβα {86 τϑ6 οἵ 
1Πο86 Δ οῸ 168 ἩΠΟΓΘΌΥ Π6 8. ἃ Τ,88} 1---΄ Ὁ ἰδδὶ 
6 βιιουϊά ρυΐ δῇ ΘΩΘΙΥ͂ ἴῃ ἱποὶγ τρουτμδ ἴο 
βί68] ΔὟΔΥ ἱποῖν Ὀγαΐμπβ]"--Ἴ Ἑ.]-ν ον. 39 664. 
ΒΟΒΙΙΕΒ: 10 ἰδ ἃ (μΐπρ; ἰο ὑγυβί ἰπ {86 
Δα ρμὶνγθ ὉΡ ὀνουγίπίηρ ἰο Ηϊπι. ΑἹ] με σονθηρα 
ἴῃ ΘΥΟΓΥ ΟΆ86 ΟΟΠ168 Οἱ 6Υ]] : Ὀυΐϊ ἰο οοηΐδῖῃ ΟΠΘ᾽Β 
Β6 ] ἢ, ἰο ΒΌΡΡγεβθβθ. οὔ δ᾽ παιἦ, ἰο ἴὩΓΏ ΟΥ̓ΘΡ γρῃ- 

πο 10 (80 1ογὰ, Ὀγίῃρβ ροοὰ ἰοσίμῃθ διὰ 
ρθη. 
[γγβ, 2-11. Μαδαὶ: 1) ἨΐΕ δαἀνδηίαροδ: α) 

Οὐ ὁχοβ]θηὶ ἕδη γ (το. 8, Θομιρ. ὅοβὶι. χῖν. 6; 
χν. 18); δ) ΜΟΣΥ ποϑιίὰγ; ὁ) Πανίηρ δ Ἡ]ΐο 
χτηοδὺ ΓΟΙΊΑΥΚΔΌ]Θ ποῖ ΟὨΪΥ͂ [ὉΓ ψῬουβοῃδὶ ὈθδΟΥ 
(τας. 83), θὰὲ ἴον ἐβουμμυδπιϊποββ, ΘΏΈΣΩΥ, ἱδοὶ δυά 

2) Ηἰ8 ἴδυϊα : α) Ανϑδσγίοϊουβ δηά ϑαῖα 
ἱῃ ἴ6 Ἔχσίσοπιθ δ) οὶ οαἰοηίαίϊου οἵ 8 νϑδὶ] 
(νασγ. 86); 6) Α ἀγυηΐίκοῃ βοῖ; ἃ) Α ἴοοϊ ; 6) Βυάθ 
δηὰ ᾿ηβυ ] ηρ Βα Ὀϊ4}}γ (νος. 17). Ὑ δι α μοὶ 
οἵ ΟΑ]60} νδὶ 8 Βυβραηὰ ἴος Αὐὐμαὶ! } 38) Ηΐε 
ἰκηοῦϊο ομᾶὰ. Ἐοπηοιροσγοὰ ἴοὸς ἢν ἔδυϊια, δυὰ 
ἴγομῃ ἷβ οοπηθοίζοη Μὴν [ἢ 6 το δα ᾿μδυ]ιοά. 

[Ννοτα. 253-31. Α ἐρεεέηιορ ο ἐδ δος ἀρ διοετ ἰλαὶ 
ἐαγπείλ αὐὐσαν ὡγαίὰ : 1) 5.6 ἰαἰκαβ [6 ὑἱδιθ οα 



ΟΗΑΡ. ΧΧΥΙῚ, 1-25. 

ΠΟΥΒ5ΠΓ 80 85 ἰο ἀϊνογί δἰἱοηίζοῃ ἔγοια ἰῃ6 οὔδηιοῦ 
(τεσ. 22). 2) 8ὅμὸ οχίθηυδιίθθ (πθ οἰΐδηςθ, δηὰ 
ΤΑΔΪ 65 ΘΙΏΘΏ(8 [ὉΓ ἰΐ, 48 (ὯΓ 88. {ῃ6 οΟἰΓου Ππηβίδηοοβ 
δι᾽)ἶὶ (νογα, 25, 27). 83) 8:9 ἀθ] 1οαίθὶ Υ δββυ ποθ 
ἰμαὰῖ τΠ6 τχαι ράσροθθ Ὑ1}} θ6 δραπαοηρὰ 
ἱπγουχῇ αἰνὶπα ἱπῆποηοθ (νοῦ. 26). 4) δ ἰυγηα 
{π6 ΔΗΡΥΥ͂ Π)3Π᾿ 8 Πα ἰΟἸαγὰ8 ἃ διίατο οὗ ργεδὶ 
δηὰ δγο ῥγοβρουῖυ, τπγουρὴ “ΘΒ ον δ Ὀ]οδείηνς 
(γεγβ. 28, 29). δ) 886 ἀθοίασεβ τμθδὶ ἴῃ (παὺ Πδρ- 
᾿Ϊ ὑπ26 Πδ Νπ|1}1] "6 ρα Πο ἀϊά ποῖ ἰο-ΔΥ ἰηοιΓ 
οοὐ-ρυ]τίμεθα (νοσβ. 80, 31). ὙὴΘ δαπὶ οἵ [ῃ6 

πἢΟ]Θ 18 (παΐ Βἢ9 ΤΩΔΪΚο5 ΐτη Ἰογροὶ ἢἷ8 τπσϑῖ ἴῃ 
1ποῦρσμοι οὗ Φοδονδὴ δπὰ οὗ (6 ὈγῚ}}δπὲὶ Γαΐ Ρο 
ἩΔΙΟΣ «}6Πόναῃ Βα88 ἴῃ ΧΌΒΟΣΥΘ (Ὁ πἷπ, ΤῊΘ 
ΤοΒῸΪἘ ΔΡΡΟΔΓΒ ἰῃ γοσα. 82, 33. 

8918 

[γετα. 32, 83. Βοῦτῃη : “Ῥχγονϑηίίοῃ οὗ βἷπ ἰσ 
οὨα οὗ {6 χτϑαίοδὶ πποσοΐθβ {Π|ὺ σο οδὴ γουςἢ- 
βιίο 8 τ28} ἴῃ {μιΐ8 ποι] α." βόῦτη α) ββονβ (9 
ἀδηροῦ (μδὐ δἰ ὈΠΡγονθηϊθα σΩΔΥ ΠοΥοσ 6 ῬδΓ- 
ἀοποά, δῃα δ) αυζυθδβ ἐλιαὺ Ῥγονθηςίοι ἷβ Ῥοϊοῦ 
{πδῃ Ραγάοῃ; δηὰ ἴῃ [86 “ Αρρ!]ϊολίίοη,᾽ ὑγραβ α) 
(αὶ ἃ Εἰχθοῦ βδιϊδίδοϊώοι ἰδ ἴο ὕ6 ἰουπὰ ἴτζομι ἃ 
οοπμαυογοα μη ἔγοπι 8 σοπαῦογί ηρ Ῥαββίοῃ ; δ) 
(αὶ (Γ6 ἰδθίαρεῦ πιῖλ πηϊοῖῆ πὸ γοοοῖνο ῥγὸ- 
ν᾽ ἀθη[141 ῥσγονθηϊίοη οὗ εἰμ ἰβ 8 οὐ ίθσίοη οὗ 
ἴπ6 στιδοίουβ ΟΣ Ὀπρτϑοίουβ αἱδβροβιι(οη οὗ οὔγ 
Πραγίβ; 6) ἰμδὲ πὸ οὐρὰ πδη κί ΠΥ ἰο δοαυΐθβοθ 
ἴῃ ΒΥ Ῥγουϊάθηϊς.4] ογοθϑθθ, βδίῃοθ [686 Ἰ2ΔΥ Ὁ6 
6 ἱηδίγυμηοηίβ οὗ ργονθηϊρ ρτγᾶςθ.--ΤῈ.] 

ΥΠΙ1. δ αυϊά, δοίγαψεά ασαΐπ ὃν ἰδα Ζίρλιϊεδ, ἐρατεδ ϑαιὶ ἐδ ϑοοοπα ἐΐηχε. 

ὕμάρτεε ΧΧΥῚΙ. 1-25. 

1. ΑΝ ἰδο ΖΙΡΒΙ 68 σϑτὴθ υπίο 560] ὑο ΟἼΌοΔ}ι, βαγίηρ, οί ποὺ Τϑαντα 146 Ἀϊτα- 
2 861 1ὴ ἐδο ἢ1}} οΥὁἹ Ηδολ δ" εὐλίολ, ἐσ Ὀοΐογο Φςϑῃϊμοη. ΤΒοη [ἈπᾺ] β861} δσοβο 

δηα ποηΐ ἄονσι ἰο {86 Ἡ]|ΘΥΏΘ88 οὗ Ζὶρἢ, μανίην ἰἄγοθ ἐμπουβδαπα ομόβθη τηθὴ οὗ 
ὃ ἴϑγβοὶ πὶ Ηἷπι, ἴο βοοὶς Πανὶ ἰὴ (μ9 τ] άθγμοεβ οὗ ΖΙρῃῆ. Αἀπὰ δ] ρἱομοαὰ ἴῃ 
τὰ 811} οὗ ΗΟ ] 8 πίο ἢ ἰα Ὀοίογο “6βϊμηοη ἴῃ [86 ψ8Υ, Ὀυΐ [8η4] Τλανϊἃ δοάθ 

4 ἴῃ [Π6 τὶ] ἀογθθθ. Απὰ ἢ6 β8Ὺ ἐμαὶ 5.8] οδλθ δϊοσ τα ἰηΐο ὑμ6 ὙΣῚ ἀογηθβθ, αν! 
ἐβογείοσο [πὰ Πανὶ] βομΐ ουῦ βρίε8, δῃὰ υπάοτγειοοά (δαὶ 5'86} τγαᾶβ Θοῖὴθ ἰῃ ὙΘΣΥ͂ 

ὃ ἀοεα.} Απὰ θανία δύοβο δῃᾶ οδπὶὸ ἴο (Π6 ρἷδοθ πθοσο ὅδ} δα ρἰ οθά. Απά 
αν! Ὀομοϊὰ {ἢ 6 πὸ ὙΒοσΘ 560] 1Δγ, δηὰ ΑὉπογ, {86 βοῃ οὗ Νοσ, (πὸ οδρίδίη οὗ 
[6 Ὠοβί ; δῃά βδυ 
τουμῃὰ δρουΐ Ὠΐπ). 

ΙΔῪ ἷἰῃ (6 ἐγεθοὶ [πϑροη-τιρασί]," δηὰ (πὸ ΡΘΟρΪο ρἱοδοά 

6. ὙὙΠθη διηβϑπνογοὰ αν [Απὰ Ῥανίὰ δηβνογοὰ] δηὰᾶ βαϊὰ ὑο ΑἸ πιο ἢ {80 ΗΠ- 
116 δηὰ ἰο ΑὈἱβῃαὶ, [89 βοῃ οὗ Ζοσυΐδι, ὑτοίβεσ ἰο Φοδῦ, ὗν ὝῈο Μ11} γρο ἄοτῃ 

ο 1 1} τὴΘ ἴο 88] ἰο {μ6 οδιιρ Απά ΑΡίβηδὶ βαϊά, 1 ν}}} ρὸ πη 1 ἰμοο. 80 
[Α04] Πανὶ ά δῃὰ ΑὈἰβμαὶ οδαλθ ἴο {86 ῥθορὶ]θ ἈΥ͂ ηἰσῃί, δηὰ Ῥθβο α, δι} Δ Υ 8166 ρ- 
πρ᾽ ΜΠ] ἢ [86 ΤΓΟΠΟἢ [πὶ (86 πα ροη-ταιι ρατί], δηὰ ἷβ Βρθδσ βίποκ ἴῃ (86 στουμπὰ 
δὲ 8 ὈοΪδίος [μ684],} Ὀυΐ [84] ΑΌΠΟΣ δῃὰ (δ) Ρθ0Ρ]6 ΙΔΥ σουπὰ δροαυΐ Κΐπ). 

ΤΕΧΤΌΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΑΜΜΑΤΙΟΑΙ. 

Ἶ νγογ. 1. Ηοτο, δὲ ἴῃ χχ δ. 19, ἔῆϑσο 15 αἰνοταὶ 
ΔῊ 

οἵ δβρο! ης, δγτ. δα ὰ ΑὐδΌ. μδυίης “ Ηδυ δ}," δὰ βοὴ Μ55, 
ἃ. “ ΗδΌΠ ΡῈ; Ὀαζ ἐπο Ηοδ. ἰοχὲ βοϑίῃβ ργοίογαθ!θ.-- ε ᾿ 

8 Γνφσ, 1, 16 Β6]. ἰ8 ΒυρΡ᾽) θα ἰῃ νοῦ. 8 δῃὰ ἰὴ χχίϊὶ. 19, δῃά ἰβ ἰη γοῖϊνοα ἰὰ ἐπθ οορηϑοίίοῃ. ἘῸΓ ἢ Α4. 

8.45 τῆς ἠφανισμένης, 85 ἰ7 ἤγοτη ὉΠ), “10 ἀθδβο]αἰοὰ," λῃὰ βγη. ἐρήμον, “ἐμ ἀοϑοτί."--Τὰ.} 
ἸΡΔᾺ αὶ 

8 [γδγ. 4. ἰπϑίοδὰ οἴ 155, Ἑνπαϊὰ πουϊ]ὰ τοδὰ ΠΡ ἼΡΣΟΝ, “ ἰηΐο 80 βαυδξυγο οὗ δ σᾶγο,"" Ρασὶγ οἷον 
ψφ Φο ΕῚ φο 4. 

1.7} 
εν," ᾿πουχὴ ἐδθ σοπίοχὲ βῆονε ἐπὶ ὅδ] πῶ οὶ 
ΟΟΟΌΣΕ ἴῃ 

οδτο, Ὀιὲ ἰῇ ἃ ΨΩ ΖΟΙ Γαι ρδυῦ 
[, Κεῖλά, οτ, δα ΤὨθηἰπ5 δἰδττηβ, ἴον [τ 9 Ῥὰ οὗ ἱπίσοὰ ποίηρς Ἦθ ΓΘ 6 ἔγβοθ οὗ ἢΠἰβ 8110 “Ο 

ἔχ ἔδρα ἊΝ 8 ξ {εν Νὰ ΤΏο 
ΧχΙ. 22 ἴῃ 1Π9 βΒθη 56 “ σοσία  ὩΪΥ,"" δὰ ἰδ φυΐίο ἰηὲ6}}α|Ὁ]6 ἤθτο, ἐπουμῆ, 89 

τ ἴα] Παστἃ- 
χύρῃγωθθ 

ΘΙ ΠΟ ΓΟΙΏΔΓ {18 

Ροδίου "5 εἰσϑδηβο, νὸ δοιὰ ὀχρϑοὶ ἰ( αὔου "»Ὑ1., Ὑ8ὲὶ19 δου Ὀεῶ ΜῺ τὸ δῃβουὰ Ἰοοῖς ἔοσ ἐμὸ πδῖωϑ οἵ ἐδ 
πξόσε τ τ 

ἰο τ Ἐς ἢ Βδ] κοθα. Το Βορί. κίνϑα ποῖ οὐἱν ἕτοιμος. Ὀσὲ 4160 ἐπ ρἷδοθ ὕγοι στ] ἢ ΒΔ] βοΠισδ. ἐξ Ἑεϊλά, Ῥίηδθ 
ὙΠ ΟΝ γον πο ἰκῆς οἡ ἐπ 50:86: ἷκ. δπὰ ΟΠ] ἀ. δυρροτὲ ἐπ Ηδῦ., δηὰ Βντ ̓ς 8Ππἃ ΑΓΔ. ΓΟ θ᾽ “δον ἢΐπι,"" 
“'΄ο Βἰπ)." Οἱ ἴδ ὙΝΟ]6 ἐμ ογ0 ἀο685 οὶ ϑοοότὴ δι οἰθηΐ ΓΘΘΜΟῺ ἴογ δι θγίης ὑπο ἰοχῦ; ἴὴ9 ὙΒΒ, ἰοϑειν ἐμαὶ ἐοσθ 

ν88 δοιπϑίμης ἴον ΝΖ’, πιὰ ποιδίης Ὀοίξεσ ἐμδὴ τμ 5 οδοσα 11861{.-- Τὰ] 
τ 

τς δὰ ΝΥ Δ8 [ἢ χυἱ!Ἱ. 29. Ἡδγο ἐδο ὙΒ. 
“ τουη " (Αᾳ.. ϑγτη., στρογγν 
(σκηνή) δι ΠΗ (ἐδηίοτίι τη) (ἤθη 66 ραββίημρ ἰο ὁ 

Δηῖο δοσογύώδποο ψίιἢ χχίν. δ.--- ΤῈ. 

λώσις, δΔηοί 6 Γ ἱπᾷ οὔ αἱ ὴ 
6 Ὠοιΐοῃ! ὁ 

ταεδηΐηρ οὗ ὑῃ9 νογὰ “ νων. ΒΒ. Οοπλ. ὑγοροβοβ (νἰλλουΐ κγουῃα) 

αἰΐγ, ϑοῖλδ Ἰαγίηρ Ποϊὰ οΥ ἰῆο ἰάθα οὗἨ ἐῆθ Ηθ. νοτὺ ὦ 
Ἄν, " κάμπη)», οἴπογβ μἰνίης ἰὲ 25 οηδγίοἱ (Βορῖ. λαμπήνη), 5 ᾿ 

ἱπδνὺν 
Ῥαδβδαβθ 

ἐοηὶ," ψἢἰ16, Βγγν. δηὰ Ψϊα. 6 ἰδ6 Ὸ 
τοδὰ )}9ῆ50, δοὰ ἔδυ8β Ὀσίης ἰδ 18 

“ς 

δ᾽ ὙΕΣ. 7. “ἼὮΘ ὑ]δοθ δὲ ῃΐδ ἘΝ }ὰ,» 866 ΟἹ ΣΙχΧ. 18, οσῖγο ἔγοι γκλο.--τα] 



314 ΤῊΗΞΒ ΕἸΒΗ͂Τ' ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΑΜΌΕΙ, 

8 ὝὌΒοη βαϊὰ Αθἱβμαὶ [Αὐᾶ ΑὈἰεμαὶ βα1 4] ἰο αν, αοαδ μδίμ [ἐπ8. (18 ἀ8}]} ἀθ- 
Ἰϊνοσϑά (λ1η9 ϑῃθγἶ ᾿ηἴο ἰϊη6 μαῃα (18 ἀΔΥ [οπι. (18 ἀ4υ]; πον, ᾿μογοίοσο [84 
ὨΟΥ̓͂;]} ἰθῦ πη6 βῃλίῦθ Βΐπὶ, 1 ὈΥΘΥ͂ ἴμθα, Ὑ1Π {86 ΒρΡΟΒΥ ονθη [οπὶ. Θγθ} ὅο (16 οδυμ" 

9 δἱ [οπι. αἰ] οὔοθ, δῃὰ 1 πὶ}} ποὺ δηνδδ Ὠἶτὶ [ἢ6 βοοοῃά ἔτηωοι Απὰ ἢ ανία βαϊὰ ἰὸ 
ΑὈΙΒμδὶ, 1)οβίγογ" Βίπι μοΐ ; [ὉΥ γγο οδὴ βίγείοι ΤΌσί 8 απ δρδίηβὶ [89 [γα 8 

10 [ΨΦ6μονδὰ Β] δηοϊηϊθά, δῃὰ 6 ρῃ} } 1699 αν α βαία ἔπσίποσλοσο [πὰ ᾿ανὶά 
8814], Α5 {89 τὰ [96ον8}} ᾿ἱνοίι, [ὑπ8. θὰ] 9 Τογὰ [Φοθονδἢ] 68}84}} βιιὶτο 
Βἴπη, ΟΥ Ὠἷβ ΑΑΥ͂ 888}} οοτὴθ ἴο ἀϊ6 [Δηἀ 6 Β88}] 416], ΟΥ ΒΘ 8}8}} ἀοβοθηά ἱπίο Ὀδιι]9 

11 δῃηά ρογῖβῃ. Τηὸ 1,οτὰ [96 ον 8}}} ΤΟσ 9 ἐμῇ 1 βου] ᾶ βιγοίο ΤΌσί παΐπθ μαπὰ 
δρδϊηδὶ (16 [τα Β [ϑθονδ 8] δηοϊηἰθα ; Ὀυΐ, 1 ΡΓΑΥ͂ ἴδθο, ἰ8Κ6 ἰβοὰ ΠΟῪ [πὰ 
ὨΟΥ͂,, 86] (86 ΒΡΘΆΣ ἰμδῦ 15 δὖ' Βὶβ Ὀοϊβίοσ [8684] διὰ {86 ογυβθ οὗ πϑδίοσ, δῃά ἰεΐ 

12 υϑ ρο. Αμπὰα ανὶὰ ἰοοῖκς 186 βροδὺῦ διὰ (6 οὔυβθ οὗ ταῖϑσ ἔτοπιὶ δι] 8 Ὀοϊβίοῦ 
[1684],}} δηὰ {Π6Υ σεῦ {Π6 πὶ ΔΎΔΥ, 8Π 4 ΠΟ ΙὩ8 ΒΑῪ 1, ΠΟΥ ΚΩΘῈ 10, ΠΟΙ Π6Γ ανδκοῦ, 
ἴο᾽ [Β6Υ͂ Ἧ6ΓΘ 811 88ῖθθρ, Ὀθοϑυβο [0] 8 ἀθ6ρ 8166ρ᾽ ἔγοτωῃ ἴμ9 1ογὰ [96 μονα} τ᾽ 88 
[4116 ἢ ὑροι {Π6πὶ. 

18 ὍΒοη Βανὶὰ πϑηΐ οὐοῦ ἴο [86 οἶοΓ 8146, δῃὰ βέοοά οὐ ἰμθ ἴορ οὗ δὰ 81}} [89 
14 τιουηία]η]} δίδν οὐδ, ἃ ργοδαῦ 5ρδοθ Ὀϑίῃρ' θείτϑοῃ ἔμθ, Απὰ Ὀδνὶα ογϑᾶ ἰο [89 

ῖ6 δῃά ἰο ΑΌμογ, (86 βοῃ οὗ Νοῦ, βαυίηρ, Αμπδνογοδὶ μοὰ ποί, Αθποσ Τῶση 
16 [Απὰ] Απϑῦ δηϑνογοᾶ δηᾶ βαϊὰ, ἯΤΟ τὰ ἰμβοὰ {μαῦ ογίοδί, ὑο (89 Κη 7 Απὰ 
αν ὰ βαϊά ἰο Αὔπογ, Ασὸ ποῖ ἔβου 8 ναζέαπέ [οπηι. γ8}18{]}} τηϑὴ 7 δῃὰ γῆῸ ἰβ8 11 
ἴο [86 'π [Ιδσγϑεὶ ἢ ψμδγοίοσο, ἔμθη, μαϑὲ ἰμοὰ ποῖ Κορὲ (8 γ Ἰοσὰ {π6 [κῖηρ ἢ ἴον ἐβεσὸ 

16 σϑιηθ ὁῃ6 οὗ (Π6 ῬΘΟρ]6 ἴῃ ἴο ἀδββίγου ἐδὸ Κίηρ (ΠΥ ἸΙογστάβ. ΤῊ ΐβ ἐμίτρ ἰβ ποὺ σοοά ἐμαὶ 
ἴμου Βαβῦ ἄοῃθ. Αβ (86 1ωογὰ [Φ6Βου δ] Ἰἰνϑί, γ8 Δ’Ὸ νΟΥΓΕΥ ἰο αἶθ, Ὀθοδῦθα γ9 
δανο ποὺ Κορί νμηνλα Ων ΟΥ̓́ΘΣ] γΟΌΓ ταδβίοσ []1οσὰ] [ἐπ8. ονϑῦ] (89 [ογὰ Β [96 δου Ἐ] 
διηοϊηίοα. Απά ΠΟΥ͂, 866 ὙΒΟΙΟ {89 Κίηρ᾽᾿Β ΒΡΘΆΓ ἷβ, δηὰ (δ ογυβο" οὗ πδίϑσ ἰδμδὶ 
89 δ᾽ ι͵5 θο]βίονς [68]. 

1 Αἠά 880] Κηον [τϑοορπ264] Τλαν]4᾽8 νοΐοθ δὰ βαϊά, 18 1.1.8 {8 Ὺ σοΐθθ, ΤΩΥ βοὴ 
18 Θενὰ. Δπὰ αν! βαιά, 10 18 σὰ ῦ γοΐςθ, ΤΑΥ͂ Ἰογά, Ο Κίησ. Αμὰ Β9 βαϊά, 6Γ6- 

ἴογσο ἀοίῃ τὰν ἰογά ἕδυβ [οπι. {Π8] Ῥαγβυθ δέου 18 βουυδηῦ ῦ [ὉΓ τιβδὺ μαγὸ 1 ἀοποῦ 
19 οσ [8π4] πιβδὶ ονἱ] ἐβ 'π ταῖηθ μβαπᾶάῦ Νον, ἐπογοίοσο [ἀπά ἢν], 1 ΡγΑΥ [Π66, ἰοὲ 

ΤΑΥ͂ Ἰογτὰ (6 Κίηρ Βοαὺ [890 πογὰβ οὗ μἷβ βοσναπί. [18 (80 Τογὰ [Φοθονδ} μανθὸ 
βέϊγτοα [π60 ὉΡ δρδϊηβὺ τη6, 1οῦ Βἷτλ δοοορί δὴ οϑοσίηρ; Ὀυΐ 1 δα [ὦ δὲ] 186 
ΟΣ] άγθῃ οὗ τηθη, ουτβοά Ὀ6 ὑμ6 Ὺ Ὀοίοτο ἴθ6 [τὰ [Φ6Π ον}, ΤΥ (μον ἤατθ ἀτίνθῃ 
Τὴ6 ουἔὔ {818 ΑΥ̓͂ ἔγοτα 80] 6 ἴῃ ἐμ 6 1 Πουϊίδηοο οὗ ἰ09 1ωοτὰ [ΘΒ ον δἢ], ΒΥ ἹΏρ, 

20 ὅο, βοῖγὸ οἴβεῦ σοάβ Νον, ὑπογοίοσο, [πα πο ,] ἰοῦ ποὺ ΤΥ Ὀ]οοά [8}1 ἴο ἰδ 

6 [Ψόοσ. 8. ϑορέ. κύριος, δα νοἢ. ΤΠΐδ γαγίαἰϊΐου ἴα ἐπθ ἀν θ ΠΘΠΟ5 ΤΩΔΥ ὍΘ ΘΙΤῸΣ ἴῃ ἐμο βορί., ΟΥ 1ξ τον δ 
ἔγοτη γαγίδιου ἰὰ σηδηυδοσίρίδ; ὑπο τὸ ἰ8 ἢ ἀϑοίϑῖγο ἰπύθυδὶ σϑαδοῦ ἴοσ ἐδ 0156 οὗ 01:6 Πδπ)9 γϑίμοῦ ἴδδῃ [89 
οὐ ν.-- ΤῈ. 

Τ[Υοςσ. ὃ, 8. ἐπ φοτὶ (ΚοιηΪΌ [8 Ρίυτα]), τ  οὮ ἰ6 Τουσηὰ πῃ ἐπ ἰοχὶ οὗ βούογαὶ ΜΒΒ. αηὰ Ἐμὰ.-- Τα.) 
δ͵Ινον. 8. Τὴ6 Ηοῦ. οσοπδίγαοξίοη : “ πὶδὴ (6 Βρϑαγῦ δπὰ ἴῃ ἐπο κγουηὰ,᾽" 8 υπυϑυδὶ; ἤγουλ χυΐ. 11; χίχ. 10, τὸ 

Βῃοι ἃ οχροοΐῦ: “" ψὶ ἢ 006 ρϑαγ ἰῃ πίηι δὰ ἴῃ ἴδ ατουπα" (Ἶ 611}.).-.- 8.} 
9 [Υ7οτ. 9. βορὲ. : “ ΠυΌ]9 (ΣΤ) τα ποὶ ;" ἤόγὸ ἐπαρργοργίαίϑθ.--- ΤῈ. 
10 [Υγονγ. 11. ΠΕΡΑΙΣῚ “06 ἰδ ἃ ὑσγοίρῃο ὑἱπρ ἰο τὴοῦ ἴσομπι Φϑῃούδῃ," ΕΣ “205 Φοθουδῃ 5 δοσοουπὲ," ΟΥ̓, ἰδ 

ΤΩΔΥ ὈΘ “ὉΥ, ὑπτοῦυ ἢ δοπουδῃ " (65 ἴῃ Επκ. Α. γ.).-- 5.} 
1 ΓΥ͂ες. 12. ΤῊΘ ζοσσῃ 8 γδυίου Υ οχρι δηθὰ (2), βότοθ ἱδικίηρ ἱὲ τὸ “22, ὁπ6 Μοῦ δ! οὐ (80 ΣΟ Σ ᾿ 

Ἑτάγλϑην), οἴμϑσϑ ἔγοζω ἃ ΠΟ ΠΝ (5ο Ἐῶχβιλ [ἢ ΔῺΥ ο886 Ἧῶο Ὦδγο (0 ΒΌΡΡΟΑΘ {8 9 ὈΓΘΘΘΏΟΘ οὗ ἔδ6 ῬΥΘΡ. 19. 

--τα. 
Ἢ [γος. 12. Τα ποσὰ ΟΠ) ἰδ υϑϑὰ οὨΪν ὁ ἴουν ἐἰπλϑϑ ἰὼ ἰῃ6 ΟἹὰ Τοβίδιωθῃῦ, δὰ ΒΡΡΑΓΘΏΠΥ οὗ δ ΒΌΡΟΙ- 

- οο : --ὰὖ 

παίαταΙ βίθορ. [Ι͂Ὼ ΡΓΟΔΘ ὁ ὀσσῦγα, Ὀοδίθ8 ποτο, ΟἿΪΥΡ ἴῃ θη, 1. 21 ; χνυ. 15, Ἰὼ Ὀοΐἢ ἩΔΙΟὮ Ῥ 5 [δὴ εἷἶδορ ͵8 βῦ- 
φοσῃδίασω!. 8.0 ἴῃ ΨΦοῦ, ἘΠῚΡΏΔ2 (ἰν. 13) δηὰ Εἰΐπ (χα. 16) τοίου ἰο γουθ]δι  οὴβ ἔσοτα Οοα, δηὰ ἴῃ ἷδα, χχίσ, ᾿ὸ 
ἦη9 ΠΤ ΓΙ [5 ἃ αἰνίῃθ }υα!οἰδὶ ἰμδ!]οάοι. Ετϑῃ ἴῃ Υ. χίχ. 1δ ἰὴ “ἀ66Ρ 8160}, ὙΒίοι ἰθ (89 ΣΟΒΌΝ οἵ 

δ᾽ οἰ Ὠ’αΙ μ688, 18 νἱοποῦ, ἤγοπι ἐἢ 6 σοπηῃθοίί οι, 85 8 ποδ οὗ Θοδ᾽ 5 τόσα χογϑγῃγαθηξ οὗ θη, Α ἀἰβ ΠΟ γ δὰ 
ὩΔΙΌΓΣΑΙ ΒΑ] 66 0 που]ά, ὑπογοΐογο, βϑοη ἴὸ Ὀ6 ἤοσο ἰπἰθηάθα. ΤΠ|85 ἰδ ἐῃ6 κοῆθταὶ {θ  ] Ὡρ οὗὁἨ ἰῃ9 αγϑοκ σϑη ἀουίης5 
οὗ [9 ποχγὰ (δορί. θάμβος, Α4ᾳ. καταφορά, ϑγτη, κάρος, Τοοα, ὄκστασις); ὅντ., Αταῦ., συ... Ομαϊὰ., του Σ “ΒΘ ΟΡ ;" 

βατα. οσα. κἰτοϑ Γ3) 7, “ 8106 Ὁ," ἱπ ὅθ5. χυ. 12, απὰ ἴῃ ἰΐ. 21 δὲ ρΑ 78, οοϊηρασϑὰ ὉΥ Ὀδιίθσωδηη πὶϊ ἙΔΌΌ. 

ΤΣ) (ἀγροσθοῖθ) ἴῃ βθηϑο οὗ “ δϑοβίβδυ," Ὀμψὲ οοσωρ. Ταῖτα. Ρ΄9, “ δἰῃά," βθῆοθ, Ῥουθαρθ, “6 Ὀϊπάϊης αἰϑορ." 
.--τα 

15 ΓΥγοσ. 16. ΤῊ Αἀϊ. 15 ππαοσϑίοοά, ἐμουκσῆ ἠοὺ οχργοδββοά, ἰπ ἩΘΌ. 68 'π ἘΠ] 15}.--Ταὰ.] 

1 Γγοσ. 16. Οὐ ἐδ οοπβέγυοίίοη 809 Εγάσωδῃῃ. ΤῺ Πλὲ τοὶ βδὶ ὍΘ τοχασγάϑα δὰ οϊωρμαδὲϊο εἶκε ἱηέσοἀποίης 

ἐπ βοοοπὰ ἐμίης τοϑπείοπϑὰ, πη ϊοῖ τοὶ σμε ἐμὴ 6 ἔῃ ἐδ Αδ6.: “ δῃὰ 85 ἐο (Π9 ΟΥΌδ6." Το ΨΌΪΕ. ἰϑοτίϑ δ ϑοοουὰ 
με ΩΝ ἐμ Βορί. ογαἱϑ ἰὲ βοσο ἐδ ΗϑῦΌ. [88 1ϊ---ἔνο ἩΔΥΒ οὗ βιμοοιηϊηρ ΟΥ̓́ΣΣ ἐμο αἰ βου οὗ 6 ΘΟὨδΙΓΌΟ- 

ΟὩ.--- 8 

ἂς ΤῈ 19. ΤΔέθγαι!ν : “ ἤγοσα Ἰοἱἱορ ταν δοῖζ ἴο " (668.λ 80 Αᾳ. ἅπτεσθαι, Βγτα. σννδνάζεσθαι, Βορί. κὴ ἐστηρίγθαι. 



ΟΙΑΡ, ΧΟΧΥ͂Ι. 1-90. 916 

θαυ Ὀοΐοτο ἰδθ ἔβοθ οὗ {8ὸ Ι,οτὰ [Φοθον δ]; ἴον (μ9 Κίηρ οὗἨ [εγϑο] 18 οοπθ ουΐ ἰο 
βθεὶς ἃ 868,5 88 σβϑα [οπι. ἩὮΘΕ} ΟΠ6 ἀοίὰ δυπί ἃ [[(86] ρμαγίγσϊ ἂρ ἰπ (89 τηουῃ- 
Υ8Δ1}8. 

21 ΤΏοΩ βαϊ4 540] [Αμὰ δι] 86: 4},}}}1 μανὸ βἰ πηϑᾶ ; χϑίισῃ, ΤΥ βοὴ ᾿ανϊὰ; ἴον 1 
Μ11 ὩῸ τῇοτϑ 40 ἰδ θ0 Βδγτι, ὈΘοδΌ86 ΤΑΥ͂ Βοὺ] [118] ὙγΔ8 ργϑοϊουβ ἴῃ ἰβῖηθ ογοϑ {19 

22 ἀδγ; Ὀ68ο), 1 μανο ραγοά (ΐθ ἴ0ο0], δὰ βᾶνθ ογγϑά ϑχοθϑάϊησίγ. Απᾶὰ θανὰ 
ΔΏΒΥΓΟΓΟΑ βηἀ βαϊά, Βοβο]ά {6 Κὶηρ᾽Β βρϑᾶγ 15 δηᾷά ]οὲ ομὸ οὗ [86 γουῃς ΤΔΘ ἢ ΟΟΠΔΘ 

28. ονοῦ δπᾶ ἔοίοῃ 1. [1π8. Απὰ] ἐδο Ιωτὰ [96 Βόον8}}} σθηο ἴο ΘΥΘΙΥ͂ τάδ 8 σὶρἢῦ- 
ΘΟΙΒΏΘΒΒ δα Ηἷβ [810 1688; ἴον (89 [μογὰ [9ΦοδΒονβ8}}] ἀο] νογοά {66 Ἰηΐο ιν} μΒαπὰ 
ἰο-ἀδγ, Βυΐ [8π4] 1 που]ὰ ποῦ βίγοίοι ἑοσίδ σαΐϊμθ μαμὰ δρϑίηβὶ (μῃ6 γα Β [6 8ο- 

24. γ8}}Ἐ] δῃοϊηϊθά. Απά Ὀθμο]ά. 88 {ἘΠ γ 118 νγὰ8 τωυοῇ βοὺ ΟΥ̓ {μιὶ8 ἀδῪ ἰῃ ΙΩΥ̓ ΘΥ68, 80 

25 τ0 ουὄ οὔ 81} ἐσ ουϊδοη. ΤΆΘη 
ΒΟη εν: ἴπου 5881} θοΐἢ ἀο Εἰ κὰ 
αν τϑπΐ οἡ μἷθ ὙΔΥ͂, διὰ βδαϊ σθ 

Ἰδὲ σοῦ 116 Ὀ6 τυ οἢ βοΐ ὈΥ͂ ἴῃ 186 ὗν 
[ 

ἔπο Ὀδίταγα!β ὈΥ {πο Ζίρῃἰϊα 
2 ΓΨ συ. 91. ζ ἘΝ ἘῸΝ 8ῃ 
28 γ οσ. 22, 

οὔ 189 Ιωτὰ [Φομονδῃ], δηα 1οὲ Ὠΐτὰ 
24] Κ'δι] βαϊὰ ἰο αν, ΒΙ]οββθά δὸ δου, τοῦ 

ἐλίπσο, δα δἷθο βδ]ῦὺ βυσοὶΥ ῥγϑνδὶ. 0 
ἰαγποα ἰο Ὠἷβ ΡΪδ06. 

4 Ἵ ΓΥο τυ. 20. Οτ, “ἃ δἰπηαϊο 68," 88 ]}ὴ χχίν. 156. Τπἷ8 γοροὶ 0 15 Βοτ ΘΙ δὲ δὰ 
ΤΑΥ͂ 500] " δΘοΙῺ8 Ὀοιίοσ. Τὴ σορουϊείοπ οὐ ἵπ9 ρῆγαϑο του Ἱὰ οπίοσ ἰηἴο ὑπΠ0 ᾳυθβέϊοῃ ΘΙ ΟΣ ὙΘ ΔΥῸ 

ΟΥ ΟΠΪΥ͂ ὑνσο δΔοοοπηΐδ οὗ {0 ΒηΠ16 ὈΘίγαψαὶ. 
2 ΜΒ9. Ὠαγο “ΞΔ] μαϊαὰ ἰο αν α."- Τα. 

9 Αγὶ. ψχὶνὰ Γ᾽) (οτὰ. ἰῃᾷ ογ.) ἰη βιδϊ. οομδϑὶ, 8. βίγζγαριχο, Ὀυν ποῦ ἰσχαροβϑίθ!θ, Θϑρϑο οί ΠΟΘ 

ΟΙΙΥΟΓ 

τί βίης, δῃηὰ ἐπ 6 ΠΌΡΕ τοδάϊῃς 
Ἔ ΒΌΡΡοΘ 

--Τα. 

{8ὸ ἀοδηΐηρ ποῦη ἰ5 ΘΟΓΑΡΑΓΒΙΥΘΙ͂Υ͂ Ἰρϑι εταποδην, οΓ ἴδ ἀοβηθσᾷ 15 ἰο Ὅ6 Ὁγοῦρἢ  οἂὐ ΓΔΟΓΘ ῬγΟπ ὩΘΕΕΪΥ, 88 ἤθσο. 
ϑ ͵ Οὐπδί γῇ, ἜΝ 866 Β'νν. ὃ 290 ἀ, ΡΗΠΙΡΡΙ ί 86 

9 ἵνὰς 28. Σ Ἂ 
.“-- κ. 

ΤὮο ἰηβοσίοιυ οὗ ἰὴ6 βυ ϑὲχ ἐδ πε ροξιοῦ ΌΥ ἐφ Η͂Ξ ΨΝΞΒ., ΜΒΒ, δὰ ἘΠ2.-- Τὰ.) 

ἘΧΈῈΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΊΟΑΙ, 

ΤᾺς οοτηρατίδοη, οὗ εδα;». χανὶ. εὐἱἐδ' (λ6 δϑοίϊοη, 
χχὶϊ. 19-24, χχῖν., βῆονα ἀλαν γν ἈΆΓΓΑΙΥΘΒ 
δρτθο ἴῃ ἐΐγεο ργϊποὶ ἔπιίδ, ἴῃ ἴἰ}6 ἸΥΘδο ΠΟ ΓῪ οὗ 
ἐδο Ζιρ:ῦθθ ἴον ῥ εν ἴῃ [86 ροτβοουοῃ 
οὗ αν Ὀγ ϑδυϊ, δὰ ἴῃ [86 πραγίηρ οὗ 84] ὈῪ 
Ἀδνιὰ ΘΙῸ 15.  οβὶἀθβ τησοῖὶ Θοποοχαΐῃς ἰο- 

ἷ οομψοσβαίϊοῃ, ολ 1166, οοπηθοοίοα ἀπ κονοιῤ παῤ, 
ἩΒοσοΐη δὴ δρτθοηθηΐ οδηηοί Ὀ6 ἀοηΐοά, ον. 1 
τς χχῖϊ!. 19, [6 οοταΐϊηρ οὗ (89 ΖΙΡμἰΐοα ἰο βδυὶ, 
δηᾶ {ποῖγ ἰηϊοττηδίίοῃ 848 ἰο θαν ὙΒογοαθουίβ. 
γεν. 23--- χχῖν. 8 [2], 85} τδσοῖ δραϊηδὶ Ὠδανυϊὰ 
αἾ1 ἰὔτοθ ἰμβουβδηὰ το. Ὅτι. 8-11 -- χχῖν. 
δ-7 [4-6.1, Ῥαν 5 Ῥτοίοδι δραϊηϑὲ Ἰαγίτπρ Ββαηᾶὰβ 
οὔ 858] 8658 [πο δηοϊπίθα οὗ [π6 1,ογὰ, γον. 17 -- Ξ- 
χχῖν. 17 [16], β6.}᾽ 8 φυοβείοη δρουΐ [ἢ 6 νοΐοϑ οὗ 
Ἀανϊά. ας. 18 --- χχίν. 10-12 [0-11.], Πανὶ 5 
αἰ ττηδίζου οὗ ἷδ ἱπηοοθηοθ. 6 γ. 20 -- χχὶν. 1 

14] οοποοτγηίηρ ἰπ6 θα. Ὅσ. 2] --- χχίν. 18 
ΝΠ. Β δὰ ροϑηϊίθηϊ οοηήοδαίοη οὗ Ηἷβ συ, ον. 

τ: χχῖν. 18.16 [12-16], αν 8 ἀρρϑαὶ ἰο 
ἷθ ἱὩποΟθΏΟΘ δηά ἰοὸ πὸ ἀϊγίπο ᾿αδίοσ. νοΐ 25 
-- χχῖγν. 20, 21 [19, 20], 36} 5 ἱῃγοοβίίοι οὗ 
Ὀ]εββίηρ. 

Βαὶ 1ὲ ἀοοα ποὶ ΤὈ]]ΟῪ Ποοσδβαγ γ ἔτοση ἴπ680 
κι ἠὲ μερυέό τῳ (δδὲ {ππ680 ΠΑσΓ ΣΥ̓ΘΒ ΓΘ ἴνγχο δΟοοι 8 

ἐπιὸ ββϑτὴθ δυϑηΐ, α9 Επ., ΤΏρη,, ἢ  οἰΐο, ΒΙϑοῖκ 

μἷ5 σοίαση ἤοπὶ {Π6 ὙΠ] ΘΓ 688 οὗὨ ῬΆΓΔΠ 8 βυϊία οὶ 
οἱ τη ,- ΡΙδοθ ἴοσ Πἰτηβο]  δηά ἷθ θη, ΤΠαΐ (ἢ 
ΦΙΡΒΊτο ὙΠΟ Βο]ὰ πὰ βδαϊ, Θομδοα ΘΠ Υ δραΐη 
βιονγοὰ δὶπι Πανὶ 48 ἀροάθ σδῃηοί, Βουσονοῦ, βθοτὰ 
δἴτδρο. Τὸ οὐἰποϊάθῃοο 88 ἰο 6 ἴδγθο ἱμοὺ- 
Βα ταθη περ ποῖ Ὀ6 τοραγάθα 88 βῃοπίηρ ἐπὶ 
ἔθοσο γγ88 ΟὨΪΥ͂ ΟΩ6 ΟΟΟΌΓΣΓΘΏΟΘ, Β[Π06 δοοοσάϊηρ ἴο 
χιϊ!, 2 5δυϊ δὰ ἸΪἿουπᾶ ἃ ὈΟΑΥῪ οὗἉ “ἴῃγτοο ἰμβουβαπὰ 
οὔόθου τ θη οὔξ οὗ 16Γ86]᾽ (45 1Π6Υ δΙ΄Ὸ οδ]]Ἱοὰ ἤθγο 
δἷρο ΧΧΥ͂Ι. 2) 88 ἃ βίῃ αϊῃρ ΔΣΤΩΥ, τὶ} ἩΒΙοΝ χυτὰ 

Ὧ6 πυρὶ Θϑβ γ᾽ ἀπᾶον αἰ ταῖν οὐτουτηβίδηοθθ μα νθ 
ΤΔΔΓΟΠΘα 8. Ββοοοῃὰ {ἰτη6 δραίηβέ θαυ. ἸἘποηΐυ 
ἐπάοοά, αϑἕἔστηβ ἐμαὶ “338 τουδὶ αγὸ ὈΘΘῺ 8 Ἰυογα 
γαοηβίοσ, Μοῦ ἢσ6, Βονονοσ, ον θη γγ͵853 τοί, 1 
Ἀ6 μδὰ ἀθ!! ροταίοὶγ δῃὰ ὑπάοσ τμο Ῥοσβαδβίου οὔ {110 
ΒΔΙΏ.Θ ῬΘΙΒΟΏΒ [1846 8 Βοοοηά εαἰδηιρὶ οὐ αν 8 
18 αἴοσ [16 Ἰδίίοσ μδά 80 χρααροδη  Π ΟΌΒΙΥ βραγοά 
ἢ 16.) Αμαΐηβὶ ψ ]οἢ ΝΑ ΘΙ βθαοῖῦ (εν. ΧῚ]., 
402 54.) τ ΠΥ βαγο: “Τὶ ἤδα] ππδγοποά ἃ 80- 
οομά ἐἰπιθ δρδϊηδὶ Πανὶ 15 ραγομο]ορ 8}} 07 ΟὨΪΥ 
ἴοο ΦΆΘ ]Υ Θχρ αἰηϑα, ονθη ἐμουρῆ πα γγ͵88 μῸ ταοτγαὶ 
τιοηθίθσ, Ηἰ8β μιαϊτοα ἰο ανιὰ νὰ8 δὸ ἀθορὶΥ͂ 
τοοίρα [μδὲ 1 οὐ] ὈΘ ΟὨ]Υ͂ ἰδια ΡΟΓΑΣΙΥ Βα ρργθββοά 
ΕΥ͂ 1μαὲ τιδιηδηϊμηουβ ἀθοά, ποῖ ὄχι ηρσιβῃοα."» 
5.4} ἱπηοσ 116 υπᾶον {μ6 ἀοπχίηϊοη οὗ ΘΏνΥ δηά 
μαίο ἰοναγάβ θδνὶά, οα 186 οὔϑ μαηά, δῃηὰ οἵ (19 
γψατίουβ ἰηβαθηοοα οἱ (86 Ὀοίίογ Β ἰχὶϊ, οἢ (ἢ6 ΟἰΠΟΓ 
Βαηά, πμαά Ηἰϊμβοσίο θδθῃ {1} οὗ γδοι]δίζοηϑ δηᾶ 
οομ γδαϊοίίομβ, ὙῊΥ ββου]ὰ Σΐ βοοῖλ βἴγδῃρο ἰΐ, 
ἰῃ {86 Ὀοέΐοσ ἐσαρυ θοθ ψ ἰοῦ, (πτουρσῃ να 8 
Ῥγοθβϑθῆοθ, πογάβ, δηα ὩΟΌ]6 οοηάα ἔ βυδάθῃ)] 
{Π0 ὌΡΡΕΓ μαπα δηὰ ἰαβίθα ἴου δύνμ116, ἰθογὸ 10]- 
Ἰονγοᾶ 1ῃ 81} {16 βίγοηροσ χοδοϊΐοη οὗ 110 6ν]]} 
Βρὶσίϊ, ἐκ ῶτε να 88 [6 ΒΡῸΓ ἰο γἱοϊοηΐ Ῥγοοθάυ το 
δρδὶηδὶ 1λαν!ἃ ἀραῖπ οατηθ ΠῸΠα [Π:6 Βατὰ9 ἀΌΑΥΙΟΣ 
88 Ὀοίοσοῦ Ηον 116 Τανα ἱτηβ6}} σοὶ θα οα 
(86 ρῬογιωδῆθηοθ οὗ βδυ}᾽} 8 ροοὰ ἱποϊϊ μαίοηβ (6 Χ- 
Γραβϑοα ἴῃ χχὶϊὶ, 190-24, χχὶν.) Δρρϑδσβ ἔγοτα (ἢ 9 
δοῖ {πὲ 6 ἀ]ὰ ποΐ Ἰβῖγοῦ μὴν ὙΠ] ΘΓΏΘΒΒ, ἈΠῸ ἴοσο- 

ἱῃρ 8 τοροϊζ θη ὁ 8 Ῥοσβορυίοη, ἀοίοῦ- 
ἀἀρηαῤν ἴο ῶῸ ἴο δῃοίμοσς Ἰαηὰ, ΤἸιθηϊυδ᾽ οσγῃ σο- 
ταῦ οὐ χχυϊϊ. 1 ρᾳ., ἰμαὺ “ανιὰ ἰκηθ ΠΟῪ 
ὉΣΟΙῚΥ β6] οου]ά ητιαον Ὠὲθ ταϊηά, δηᾶ ἰποσο- 
ὉΓΘ Ρῥτοίοστοα ἰο Ἰθᾶγο 1:6 οουῃί συ," οοπῆγτῃβ [89 
οἷον βίδίθιηθηί οἵ ἴΠ6 Ῥγοοθάϊηρ Εἰδίοσυ 88 ἴο 
540} 8 γδοὶ ]δίίοῃ δῃᾶ τροσαὶ πηροα]ΐηοβθ, τ οἢ 
ΤΩΒΚΕΒ ἃ ὩΘῪ Ροτβοου 0η, 88 Ὠδγγαιθα ἴῃ Οἤδρ. 
ΧΧΥΪ. ὈΒΥΟΒΟΪΟΡΊΘΔΙΥ δηα οἰ ἸΟΔΠ]Υ̓ ΘαβὶΪν οχρ]!- 
680]6. Ασοοσάϊης ἰο μΐ8 σοσλατὶς οἵ Τμοηϊυβ, 
ἐποχζοίοσγο, ἐμ δοοουῃὶ οὗ 1.18 βοοοῃᾷ σωδσοὶ Εἴθ ἴῃ 
ῬΥΒΟΒοΙ οσίοδ}} θοίπθοη οἤδρβ. χχῖν. απ ΧΧΥΪΣ., 
ΜΓ ΟΝ βοοιϊ 0:8 ΔΙῸ τοίοστοα ὈΥ ἷπὶ ἴο 19 Β8 1} 
δαῖμοσ. Τμρηΐυ8 δϑέττοθ παὺ “ἀμ Ὠδεγαῖῖνθ 
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[εἰλρ. χχν].] ἴα δόντα ὉΥ͂ [Π|ὸ ἀγαπιαέϊο ἤοτπι οὐ 6 
αοἰΐοαη (ΝΡ -ϑϑογοῖ φηΐγν ἰηΐο {16 σδαιλρ--- 
Ερϑασ δὰ ναίογ- ογ86--- [σοῦ 108] δα άγοβα ἴὸ Α- 
Ἀ67), ὈΥ̓δὴ ὑ ἀν (νογ. 24), ἐπαϊοϊάυαὶ ἀεοία- 
φαξίοπβ (νοτα. 19, 20), ἀῃὰ ἱῃ Ῥαγὶ αἷβο ὈΥ [116 ἰαπ- 
συασε (γετα. 6, 11, 12) ἴο θ6 {μ6 Ἰαΐεον, γοβίϊηρ οἡ 

ἐραάιίοη; Ὀαὺ ἰμι680 ρδγίϊου]ασβ Ῥογίαϊη 
ἰο ἰμοθο ροϊηΐξβ οὗ ἰδ παγγαίΐνε ἰῇ πῃ 1Οἢ 18 ΑἸ ΤΕ 
ἔδγθῃοθ ἔσοτα [8.9 Όσταου δοοουμί (χχὶϊὶ., χχὶν.), 
δηὰ ἰπογοίοσο 18 σοίοσθηοθ ἰο δηοίμο ῦ ΟΟΟΌΣΤΟΠΟΟ 
ΤΩΔΥ͂ Ὀ6 Τοοορτιδβοα, 88 Ν1}1} ρροῦγ ἴῃ (Π6 Ἔχρ]αῃα- 
ἰἰοι οἵ [π6 προοΐδὶ ρμοϊπίβ ἐπα ἴΠ6 οοτηρασγίβοη τ ἢ 
189 Ῥδββδῦοδ. ἔοθο  91}}8 ἌἽχοϑ]θηὶ σὸ- 
ΤΑΆΤΚ 8. 

γα. 1. ΤῊ ἱπίοστηδύὔοῃ ρίνοη ὈΥ ἴμ6 ΖΙρ ἐίο8 
οοπσοσηΐϊηρ δν ἃ βΌΡΡΟΒΟΒ (μαῇ μα Παὰ σοίυσηοά 
ἔγοπι [86 Ὑ]]ΔοΣΏ688 οὗ Ῥδγβϑὴ ἰπίο {6 Ὑ1|ΔΟΓΉ 58 
οὗ 7υάδῃ π᾿ φοηβοαύθηοθ οὗ ἷβ τηαστίαρο τὙὑ ἢ 
ΑΡῖραὶ]. “ [ἢ {δ ίᾶοο οὗ [ονοσ δραΐηβι} [ἢ 9 ἀ6- 
Βειὶ, (ογ 8 ῖο ἢ 6 ᾶγθ 1 ΧΧΪ]. 19 ΙΏΟΓΟ 6Χ- 
δοῖ]Υ “οα δο τἱσῆὶ ;) μδὲ ᾿8, δουίὰ οὗ {π6 ἀοϑοτγί. 
ΤῊΘ ἀρτοοσηοθηΐ τ [Π6 ποσὰ οὗ χχιϊὶ. 19 18 106 
χορυϊὶ οὗἨ [86 παγγαίογ᾽ Β ἀθαῖτο ἴο οοπίογιῃ {6 8δο- 
οουπὲ οὗ (μὲ8 δοοοηα ΟΟΟΌΣΓΘΠΟΘ ἴο (ἢ δΐ οἵ πο Ηχαὶ 
ἴῃ 16 ροϊηία πῃ τ μΐοῖ ἴΠΟΤΘ τγὰ8 θβϑοη 81} ἀρτοθ- 
τηοης. ἢ τ. 2. Το “ἢ γοο ἐμπουδβαηά ΟΠ οβθῃ το 
οὗ [8γα61᾽ δγὸ 1.6 ροσιηδηθηΐ χυδγά γὙῇἢο690 ἰογταδ- 
ἰΐοῃ 6 χηρῃἰϊοηθα ἰῃ χὶΐὶ. 2.--  ογ. 8 ρα. βΚ'δα  β 
ΟΒΤᾺΡ ὙΓΆΒ ΠΖῸΓ [86 πιουηίαΐη ΗΔΟΙΙΪΔὮ “οη ἰῃ6 
ὙΓΑΥ,, (πᾶ. 18, ἱὰ ἃ τ ὸ}}-Κπουπὶ Πἰρητοδα ραδϑίης 
Ὀγ. Αμπᾶ Ὀενὶᾶ δροᾶθ ἐπ ἴδ νυν] ἄθσθβα; 
ἐπαῦ ἴα, Βα δά Ὑὶπάγανσιι ἴγοσα ἴπ6 81}} Ηδοῖ- 
δὶ (ποτ ὑπ Ζιριὐθβ σορογίθα πὶ 86 Ὀαΐησ, 
δηα ἥασυ] βουσὶ πγαί ἰο δίίδοκ Ὠΐπ}) Ἀσίμον ἰηΐο 
(6 ψὶ] ἀογηοβθ, δηὰ μα ἰἤθη οα ἰδ6 Πἰρη]απά 
(οορ. γοσ, 6: ἤπΠῸ Μ1}1} ρὸ ἄοισ τὰν το 7), 
ψἢ119 δδυὶ γ88 Εὐυϑου μὸ οα ἰδ τοβά ἴὴ {πὸ ρ]αἷη. 
Οη Βοαγίπρ (1 --- “δο Ἰϑασπθά," ποί “Ἠ6 8αι0}}) 
ἴμδὲ 5δὰ] μδὰ 10] ονσοὰ εἶπ ἰηΐο ἐῃ8 τ] οστιθβα, 
6 δεϑυσοα Ϊμ1β61 οὗ ἐμ ἴδοί ὈΥ͂ βοουίβ. Οϑισ- 
ταί} [ΕὩρ. Α. Ν. “1 γοῦν ἀοορα," ΗοΡ. “το 
οογίδι ἱγ "-[Ὰ.7], υπαουδίοα!γ, οοταρ. χχὶλὶ. 28. 
[8ο ἰῃ χχὶϊ!. 24, 25 Τϑαυὰ Ἰθαστιβ (ΡτΟΌΆὈΙΥ ὉῪ 
Βοου8) ἰδῃαΐ Βαυΐ ἰβ οὐτηθ ἱπίο μ6 ΜΠάοσπεβα οὗ 
λίδου, βου οἵ {π6 ἀςβοσί.-- - ΤῈ.7--- οὐ. ὅδ. θαντὰ 
ὩΟῪ ἰπηΒ6} χοόρϑα ὉΥ Ὠἰρ}ιῦ ἰο οχδυχΐπο 36] σδιὴ 
δηὰ γοβίοη. ΤᾺΘ βορί. δῃά ψυ]κ. δαὰ: ““δὲ- 
ογείδν," δὶ Ἔχ  διδίοσυ δααϊϊίου το τὸ ποοᾶ 

τοὶ ἰπβοσὲ ἴῃ [89 ἰοχὲ (--- 903, Τμθαΐυ8). ΗΘ 
Τοαπὰ ὅδ] δὲ {16 ψΔρΌΠ- Γαι ρατὶ (866 οἡ χυΐΐ. 
29) πὶ Αδπον, εἶδ σθῆογαὶ, δα (ἢ. ΔΓΠῚΥ οα πὶ 
διουηᾶ πὶ. Υἱα γγ88 δοοοιωρδηϊοα ὈΥ Ἅλίπιδ- 

{πὸ ΗΘ, το 18 που ἤογο οἶθθ σηθηϊὶοηϑά, 
διά Αδϊελαὶ “τμ6 βοὴ οὗ Ζοσγυΐδη,» αν 8 βἰβίοσ 
(1 ΟἌτοη. ἰϊ. 16), δη ἃ Ὀγούϊιογ οὗ ὅοδθ, δἴεσγαγὰβ 
ὁ16 οὗ ΤΥ] 8 σαρίαϊπθ (2 ἥδιω. χνἱϊἹ, 2; χχ. 6: 

«[γγ0 δ5ῃου]ά, ΠοΟΥΟΣ, 6 ὁ δὴ ἰηαϊολίίοι οὔ ἐπ 6 
τοροιϊοη οὗ ἐῆο ΟσσΌΣΤΘΏΘΘ ΟΥ̓ δογηϑ Β.ς ἢ ΡὮΓΑΒΘ 88 
“ἰῃ9 Ζ ἢ 68 σ8π16 αραΐπ ἰο 8682], δηθὰ τ6 δῦβϑησο οἶ 
βΒυςὴ ἰπαϊσαίίοι [5 ΟὯΘ οὗ ποβο ἀοιίσαίο Τοαΐαγοβ ψ ἢ ϊσἢ 
ἕανυοσ {ῃη9 δυρροϑίϊουῃ οὗ 8 Βίηρ)6 Οσσῦγγθηοο, ΜἩὨ 16, ΟῊ 
{πὸ οὐπον Παηά, ὑπ6 δυβραμηθηΐ ἰοσ ἔνχο ΟΘΟΌΣΥΘΠΟΘΒ, 89 
εἰἴνϑῃ ὉΥ Εταάτηληπ πὰ οἰ οσΒ, οδῃηοῖ Ὀ6 σοπμβίἀοτοα ἃ 
ψοδἸς 0η6.--ΤᾺ. 
ἘΓΤΏΘ Ῥγοροβαὶ οὗ δἰδ.- Οὐηι. ἰο τοδὰ ν )»ῆΌ, “ ξασταϑῃὶ," 

δηᾶ γοργοδοηΐ 5811] 65 δἱοορίῃρ ἰη ὮΪ8 ψαγιηδηΐ, 55 ἴῃ 
χχίν. δ [4], [5 Δ ὑπίοπηαοα οοηθοίατο, δηὰ τῃ6 δειϑἰτηΐ- 
Ἰαϊίου οὗ ἴθ ἔνγο δοσουηίθ ἔπ ἐἢὶ5 ῬἨᾺΥ͂ δὴ Ὀὸ οἴοοιϊοὰ 
ΟἿΪΥ ὉΥ ἃ νἱοϊϑηὺὶ γοσοηβίγυοίί,οη οὗ ΤᾺ ὨΔΥΤΆΙ͂γΘΒ, ἢ 9 
ἈΘΟΘΘΒΙΥ 0 Ὁ Μἱοἢ 18 8 βοσίουϑ οὈ] οί οι ἰο ἐμ ΒΌρρο- 
δἰἰοη οὗ ὁ.ῃ6 ΟΟΟΌΓΓΘΙΟΘ.--ΤᾺ.) 

ΧΧΊΪ. 19).-ἰ«ΟΜΝἭο αἱ ἤδσγοηοο ᾿η ματίϊου]ατβ θοΐποοα 
{18 Ὠδγσγαίΐνο δηὰ {μαὶ οἵ χχὶὶ!, 19 μα. 18 88 10]- 
Ιονβ : Τῆμγε οὐ 8.0} Β δρρσοδοϊ [)αν ὰ ῥγχοοοθδάβ ἰο 
186 τ] ]άοσηοδβ οὗ ΄αοπ, ναὸ ΒΟ 18 βυττοῦῃἰοά, 
δηἀ ΟΠ]Υ Θβοᾶρ68 οδρίασα ὈΥ 86 ἱπναβίοη οἵ (ἢ9 
ῬΒΙ]Ἰβι ποθ, πιο οοταροὶβ 8340] ἰοὸ πιάσαν, 
χΧχὶ, 259-.8. Ηδσετο, οὐ ἴ:6 ΘΟὨΙΓΆΣΥ, ποι ἰπρ' ἰδ 
5814 οὗ δυς ἢ 8 ῬμΠδηο ἱηναβίοη ; δ} 8 σαμρ ἰδ 
οἵ δηοίΠοῦ βροὶ; (μ6 οπὰ ἢ ἰδ ποί δ- 
γ᾽, δαὶ βαα], τ βοθο σαῖὰρ αν θηΐοτβ δἱ πὶραὶ, 
απ πβοπὶ Ὀανίά τοῖρμὶ μδγθ ΚΙ θά. [Βοπονος 
{1148 ἱποίάοης ἰδ 6] ἰο χχίν. 8 [2] βᾳ.---Ἴ Ἑ. 
Τῆετο, αἴνον 86 }" 8 γεΐαση ἔγουα [6 Ῥ 1} 1βέϊπο ολπι- 
Ῥαΐχη, ἰῃ9 βοθϑθ οὗ [116 ροσβοουϊϊΐοῃ 18 ΕἸ 
ὙὮΟΓΟ αν 15 ὨἸἀάοη ἴῃ 8 οδνο ἰηΐο πῇ ϊοὶ 
οηΐοια, χχῖν. 2--4---οοιορ]οίοιυ ἀἰῆδσθηὶ αἰγοῦμι- 
Βίδῃοοβ δηα βιζυδίϊοηβ, 
ὙΠΕΡ δ]: Α ἐλε Ηϊμΐ6. ΤῊλδ5 Οδηδδη- 

ΓΝ Ρθορίο, ΔΙΓΟΔΟῪ βοιμ]οὰ διουμὰ Ἡδρῦτου ἰα 
ΑὈγδδδπν 5 ἔτηθ ( χνυ. 23), ἀτοὶο, δἴδοσ (86 
τοίασῃ οὗ {86 [δβτδο  ἴο8 ἔγτοη Εργυρί, ἰῃ 186 Ἀ1}}- 
οΟυΧΥ οὗ πάλ δίοηρ πιὰ [Π6 ΑὙλογ [68 τοδοὶι- 
58 88 ἴλυ που 88 ἰονασὰ Βοίμ61] (ΨΦυάρ. ἱϊ. 29), 
βυδαυσαά Ὀυΐ ποὲ οχίοστοϊπδίοα Ὁγ ἐπ6 1008. 
Α γνοπίοῃ οἵ ἔοπι δα τηδϊηἰαϊποὰ ἃ οοτίδίη ᾿πά6- 
Ῥοπάθῃορ. ΟοΡ. 1 Κἰηρπὶχ. 20; χ. 29; 2 Κίηρβ 
γἱἸ. 6. Ιῃ (86 ὕτηθ οὗ 86} 8 σοῖρτι 186 ᾿πίοπιδὶ 
οοῃίγαδι θούνγοοῃ {86 [ατϑοὶΐοβ δα {86 σοπιηδηὶ 
οὗ [86 Οὐμδδη ίοβ ΤΑΥ͂ μαγὸ στοϑίυ ἀἰτϊηϊειοά, 
ΒΟ (Πδὲ 8 ΗϊεῖΘ οου]ὰ ΟΟΟΌΡΥ βθῸ Ῥγομηϊηθηΐ ἃ ρο- 
βἰἰΐοα πὴ Πανὶ, ἀπὰ 6 δορὶ ογθα ὈΥ͂ δὲπι ἴῃ 
ἷθ βοσυῖοθὺ ΒῸσ, δοοουάϊηρ ἰὸ {Πι)8 ἡδγταίϊνο, ἢ6 
τηυβὲ μανο ΒοΙά 8 Ρτγοΐδ Ροείτοπ τὰ Ῥαν]ά, 
δοηρ τὶ Αὐίδλαι (2 ϑδτα. 11. 18: χυί. 9), ὙΠ 15 
Πογθ ββδιηϑᾶ. ὕὑτίαλ αἰθὸ νγγὰβ ἃ Η δε (2 ἔδυ. χί, 
8,6; ἜΣ λεπτοὶ ἐπυν ἀνωα ἴῃ ἣν οδΡ 

, ἷα “δροαν (16 βρτι οὗἉ ΤΟΥ 4] δ ΠΟΣΊ, ἰῃ 
ΡΞ οὗ ἐπ βοορίσϑ) βίποϊς πῃ ἰῃς ρστουμὰ δὲ ἢἷδ 
ε8Δ4,"-- εν. 8. ΤΥ ΘθτΩν ---ἰῃς Βίησ. [067] 
6 Ῥγοίδσδυ]θ [οίμ. Βαβ Ῥ].]. Αἱ βιαὶ 
ΤΏΘΓΘΙΥ δοοογάιηρσ ἰο {μ6 χα οὗ τϑία]δίΐοη δά 
{86 πβαρθ οὗ γᾶσ. Τ86 βοῆβα οἵ [158 τ β ἰδ: 1 
{0111 Ρὶπ εἶτα ἴο 1Π6 στουπὰ βΒο ἱβοσουχη]ν σὰ οπ6 
ὈΙΟΥ (μὲ 1 Μψ1}} ποῖ ποοὰ δῃοίβοσ ἰο Κὶ!] Ἀἷπι, 
ψυ]ᾳ.: “Ἴλοσο Μ111 Ὀ6 πο ποοϑὰ οὗ ἃ βοοοῃα."-- ες. 
9. Ῥθανία χοὐθοὶβ ποὶ [86 ἄσβὶ ρματί οἵ Αδἱβι ναὶ 8 
ψΟΓα : “οὐ μδ8 ρίνϑη (ΠΥ ΘΏΘΙΙΥ ἰηΐο [ΠΥ Βαπα," 
δαὶ (86 βοοοηά : “1 π}} ἰγαπβῆχ ἢϊπ).) ΕΓ οοῖ- 
ἰαΐηϊν αοα μα ρίνοι 8880] ἰηΐο πὶβ Βαπά; δυὶ 
“6 [ἢ9 ἀϊνίηθ Ῥγονίάοηοο ἰμυβ ρὶγοβ ανίά ὀρροῖ- 
ΚΠ ΕΥ̓ τοὶ ἴο βἰδυ ᾿ἷὶβ ΘΏθσαυ, θὰϊ ταί μ . ἰο οθη»- 
406 Γ ἷπιὶ Ὁ ἃ ΠΟῪ Κἰ πάποββ᾽ (Βενὶ. Β.); Ὠν 
νἱ ΤΟΡΙΣ ἰο ΑὈἰδμαὶ ἷἰβ ἃ ὑχίοί, αἰτίος ὅγο- 
λιδίποπ: Ὡοβῖίσου σι ποῖ, δηὰ (6 χϑῆβοῃ 
ἴον ᾿ξ, τηδὰθ τῆογο δασηοβϑί δηὰ Ὀγοβεΐηρ Ὁ δ ἴη- 
ΐ ἷνα ἴογχι: ἯὟγὨο παἰἴσθζομϑδα οὐ μἰ8 
Βαπᾶ δαραΐῃδὲὶ ἴ6 οσᾶ᾽ βΒ αποϊηϊοᾶ δηἃ 
ξοοθβ ππραπὲδοᾶ 7-ἰΠΡ --- Εἰχοά, χχὶ. 19; 

Νυπι. ν. 81). Ἐν [86 ΤΟΥ͂Δ] δῃοϊμηρ 8.40]}᾽ 5 ρὲῦ- 
ΒΟΏ ὙΓΩ8 τηΔαθ βδοσε δηὰ Ἰαυΐοΐαθ]θ. ΑΒ δῃοἰπίρα 
δ6 ν͵δὸ ἴΐ6 Τοτά ἐν θὰ ς ΤΒοσείοσθ ΟἹΪΥ 
αοὐε λαπά οου]ά τά τα ἷ6 116. Απὰ ρὸ Ἀαυίὰ 
ΒΆγα, γοσ. 10, τὶ δὴ οί: “185 αοἀὐ Ἰἶγεα, μἷ8 
Ἰϊΐο ἴα ἴα Θοάνβ Βαπὰ οὨ]Υ, δῃὰ ἴα 86 ἷϊ ἤότα πιὸ 
ἰο ἰοῦςἱ ἱϊ. Ὑτδπβ]αῦθ ποὶ πὶ Ὀς σεῖο: “ΝοΙ 
Ρυὶ Φεβονδὴ Μ|ῖ1] δυιϊῦθ ἶπι, οἰυ πον Ηἷ ἀδγ πὶ} 
οοτλθ, ἐἰο.᾽, αὶ χὰ ΤΏ θη. δηὰ Κεἰ]: “[η]658 
(86 1μοτὰ βηλὶλο ἷπι, εἰ6.,), [86 ἀροάοκπὶΒ Ρεὶπᾷ: 
“τ Ὀθ ᾿ξ ἔγοπλ τλ6, εἰ." [γεγ. 11]. Ἰθαν!ὰ τρεῃ- 
ἐξοτβ ἰἤγϑθ ροβεΐ ]6 οϑεβ: 1) βυδάδη ἀδδῖι ὃγ ἃ 
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ΞΈΟΚΟ (α5 ἴῃ χχν. 38); 2) ἀνίηρ ἃ ποίυσαὶ ἀοδί] 
“ἐὴ Πα ἀν; 1ῃ6 ἀδγ οἵ ἀοαίΐ, 856. ΦοὉ χίὶν. 6; 
χν. 82: 3) 1Δ1ΠΠ}Πὴπ ἴῃ θαι]... “ἘᾺΣ ΡῸὸ ἱΐ ἴο πιὸ 
ἔονε “ελοναλ᾽" (Ὁ), ιλχαὶ 15, δ 'ἰῃ χχῖν. 7, ου 
[86 γατὲ οἵ ἰδ [οτὰ, οἡ ἴδ ΤΟΥ δοοουηὶ 1 
Ὑ{11 ποῖ απλῖτο Ηἶτα.--- ΔΌϊβ αἱ 18 ογάοσϑα ἰο ἰδίζο (ἢ 9 

αἱ Β15 μοδά, δηὰ ἰμὸ ιοαΐῦ ΓΕ (;οὶ δαδίη, 
Ὡπαϊά, σοῖρ. 1 Κίηρβ χνὶ!. 12 ραᾳ.); μοῦ, βαυϑ 

Β6, τὴ γν1}] “φοουγεραν " (220)).--- ας. 12. αν! ἃ 
ἴοοῖκ, ἱϊ 15 βδϊὰ (ἐπουρὴ θδνὶ ἃ μὰ οσάοσοα Αι ἱ- 
8811 ἴο ἴ.]ς 6), βανίησ γϑίόσθηοο ἰο ἴῃ ἴδοί (αἱ )- 
Υἱὰ νγ88 {8μὸ σοῃίγο ]ἕηρ μοβὰ. ὙΠΟΙΓ Ὁποῦδοσγνοὶ 
ἱβκῖης οὗ 86 ΑὐΤροὶ Δα ογυ80 δῃα δβυρδοαυθοηΐ ἀο- 
Εἰπὸν 16 υἱν α]γ ρογίσαγοά ἰπ [ΒΓΘΘ ΘΧΡΓΟΒΘΙ ΟΠ: 

Ο ΟὨΘ δβᾶνν, Πο οὔθ οὐδβοσινϑᾶ, Ὧ0 οὔθ 
ὍΤΟΚΟ.--- Τὸ παδυτδιῖνθ σοργθβοηίβ {Π18 88 8 αἀὐνίηδ 
ατταπσεπιενξ ὉΥ ἰμ6 πογάβ: ἔοσ 8 ἅθϑθρ β]οθρ 
ἤτοτα τ89 Τιοσᾶ νυσαῦ 8116) οὐ δ, {Ππαἱ ἴα 
(οἀ (συν ἐμαπὶ ἰηο ἄθδρ βἰυμβον, ἐμαὶ Πανὶ 
τοῖϊσϊ θοὸ δοῖ. Οορ. χίν. 18, “":1}9 ἴογσοσ οὗ ἀοά,; 
Ῥε. Ιχχανΐϊ. 7 (6) “αἱ (ὰγ τορυκα, αοὰ οὗ Ζαοοῦν, 
οι Τμασγὶοὶ ἀπά Βοσθθ δῖ σδϑὶ ἰηἰ0 ἃ ἀδερ :" 
ποτα οοσαραγίϑοη οὗ νοσβ. 6-12 πιὰ χχίν. ὃ-8 
[Επᾳ- 4--ὔ79] 5ββιονγβ (Π μτεδὶ ἀϊ Πδγοηοθ θοΐγθθη (ἢ 
ἧτο Ὠδισδίϊνοβ ἴῃ βρὶΐ οὗ (6 βδιβθῆοββ οὗ {{16 
ΒΡθ Ομ 65 οὗ ΠδνἹ᾽ 5 πιοα “ Οοα ᾿α8 ἀρ] νογοά {ΠΥ 
ΘΠΟΤΩΥ͂ ἰηίο ἰἢγ Βαπά.᾽" Τῆογο (ΠΟΥ βᾶῦ: “0 (ο 
Ηΐπα 8458 ϑϑειμθί ἢ ἴμθ0 μοοά," δυὰ Ῥανὶά ουΐβ οἢδ 
[89 οΚισί οὗ Β60}᾽ Β ΡΡΟΓ ρατταθηΐ, βογθαροι ἢ 
ΒΑΥΘ, Βαυϊηρ ἴῃ ταϊμὰ {815 ἀοοά οὗ ἷβ δῃὰ ἢἷθ 
(ΒΟΤΘΌΥ ἀϊβαυ!ε ρα οοηβοίθηοθ: ΕἊΓ Ὀ6 1 ἔΓΟΙΩ πὶ 
ἴο ΙὰῪ βαπάβ οὐ ἴθ [γ᾽ Αποϊπίοα (χχὶν. ὅ-8 
{τ}. Ἡετε ΑὈἰβμδὶ πίβμον ἴἰο Κὶ}} 56], δῃὰ 

γα 1π σοπηοοίΐοη νὰ ἢ (18 ΙΒ ΒΑΥΒ δἰ τα αν 
ποτα. [7Τ|ο Βὲ2. Οὔπιπι. τοιλδυῖ (δὲ “6 ἀο- 
βετὶ ρίζοῃ 1π γοσ. 7 18 φαυϊθ σοι δέ} }]9 ιτ θάν α 
δοιὰ δῖ5 σοι ρβηϊοῦ ροΐηρ ἰα τ ἰδ 9 σαν.) ΤῊΪ8 
8 ἔτῃοα, 5πα βῸὸ ΓᾺΡ 88 (858 ροϊπὶ ἐβ οοῃοογηθά γὸ 
ταῖϊσμέ μο]ά {μ6 ὑνο παγγδίϊνεβ ἴο σϑίδσ ἰο ({| βᾶπλθ 
δνοωῖ. Βαυὶῖ το αἰ ΠΟ] ἰ8 [16 πυτηθσουβ ἱπηροῦ- 
ἰδηὶ σὔδηροβ Μ ΒΙΟὮ τισὶ πο 6 πιαθ ἴῃ ΟὯ6 
ὨΆΓΓΑΣΪνα ΟΥ θοί᾿,, δῃά, ἰδ τηδὺ ὃ6 δἀαδά, [86 ι 
ΟΔΣο ασΏθβα Ἡὶοἢ τηυβὲ ὈΘ 88οσῖροα ἴο [Π6 φαϊίοσ. 
Αἱ 86 Ββαπιο ἰἶπλ6 [86 δβαρροθίϊοῃ οἵ ἃ βίηρ!ο 1η- 
εἰάφης ἴῃ (6856 ὑπο Ὡδύγαίνοβ ἀοο8 τοὶ τωρ 
6 ἱπαρίγδαίοηυ οὗ (ἴθ ΒΟΟΚ, εἷθοθ τὸ δ8ῇο 
{πογοῖῃ μανθ ΠΛΟΤΟΙΥ [16 ΟΥΤῸΣ οὗ 8} οαϊίοῦ, ΟΣ Ροβ' 
εὶἱρὶγ οὗ ἃ ἰγαπβοσῖθοσ.- - ΤᾺ. 

οσ. 13. ϑανίᾶ νϑουῖ Ὀογοπᾶ ἴο ἴ86 ἴορ 
οὗ τ86 πλοππἴαΐπ, (Παἱ 15, [Π6 τηοπηΐϊαὶη ΒΘΏΟΘ 
Βο 84 ρῥσχγονίουβ) ν χϑοοηῃοϊίσοὰ βαυ}᾽ 5 σϑτρ, δηὰ 
ἩΒΘΏΟΟ πὸ Πμδὰ αἀσδοθπαοά, νοῦ. 6.--- 9 ΟΧΡστϑδδ 
τοθηΐοι οὗἉ “ (Π6 αἀὐδίαποο απὰ [ἢ ιτοΐδ τπίετ- 
φαὶ Ὀείϊποοθη ποτ᾽ ββονε ἐμαὶ ᾿ανἀ᾽ 5 οοπά οὶ 
Ἧ58 ΠΟΤῸ {Π6 ΤΟΡΟΓΒΟ οὗ ἰμδἱ δἱ [89 ἴΌΓΤΩΟΓ τηθοίηρ 
πὶ ὅδη], πθιθη μ6 Ὁ] οντοά τα οαὐαἱ οὗ ὑπΠ6 σδνθ 
δὰ ο8]16ὰ αὔοσ εἶμι (χχῖν. 9 [8])}.. Ηδγα ἰῃο 
ἀδησοσ βοοσαθὰ ἰο Πανὶ παυοῦ χτοαΐοσ [ἤδη ἴῃ 6 ΓΘ. 

---΄ὗγ ες. 14. ὦὧκ --- ἰονγασ 8). Ῥαυ 0811 οοπ- 
οοτπιοα Αὐπερ εβροϑοΐα!ν, Ὀθοδῦβο 1ὑ γὙῸΔΒ Πὶβ ἀσίγ 
ἴο νγαΐοἢβ. ονοῦ {μ0 Κίηρ᾽β 116. Ὑυ]ρ.: ἦγ 8Βὸ δγί 
που ἐμαί ογίοβϑὶ δηὰ ἀϊβαυϊοίοδὶ (Π9 Κιηρ "--ῦον. 
15. Ταυϊά᾽ 8 ἱγοπίοαὶ δρεεοῖ. ---Ατὸ ἴδοι ποῖ ἃ 

ὁ 15 "2 τοσοδεὶς 1) ἔμ ἀου δ] Ρία. ΠῚ) δῃὰ Ὁ... 

Φδρθοίδ!!γ π6 δἰδὲ. σοηϑέγ. ἕοστη ".., 6668. ὃ 87, δ, Ἡοτὰ. 1; 

Ἐπαδϊά, 8160 ὃ απὰ 4πηι, 3, 5211 ἃ; 4) Ὁ ἴον Ὁ .--οῦϑ Ὁ 

μανέης ἰδ) θη οὔ, ᾿ 

τα ἡ (Παὶ ἴα, αὶ γαϊαηὶ παγγίον, πο 3 ἴο δη- 
ΒΎΓΟΣ ἴον {}ὸ ρῥγοίθοϊζοι δηᾶὰ βοουγιγ οὗὨ ]ι}9 Ἰκϊηρ, 

(ϑὖ νὰ τς 18. ὉΠυΒΌΔΙ ; ὃν (ΤἸοη.) 18. ὑσγοῦδ- 

ὈΠΥ ὑπ ογἵχίηαὶ σοδαϊηρ). Του ἢ τοΐοσϑ ἴὸ 5.9 
τῶ φ ἰὕ4, ἴὰ πὶς ἢ ὅδ} 7υδὲ ὈτἴΟτΟ τ λ]}ν γα 3. 
οἣδ οἱ ἄθαϊβ ῶῖθ Υγ, γο ἄἀοβογνο ἀσαί [ῸΓ 

πος ὩΘσΩ]οοΐ οὗ ἀυϊγ.---Αβ δισπ ἱμοσοοῦ ἢ6 β'ονθ 
ἐπι ἴπ6 δροαν 8ηα [Π68 τραίογ-οτιδ6. Ε869, ΣΒΟΤΘ 

5. [86 Κη 65 δρθϑδσ ὁ--- ΤΠαἱ γγα8 ἃ οἴοαγ Ῥγοοῦ 
(αἱ Κ60]} σαϊσῦ πανο θοθα β]αΐη ΕΥ̓͂ Ηἰπὶ 0 ἱοοὶς 
ἦν αταῦ (0]ογ.). (ΣΝ ῥσορτδηὶ οοηβίγυσίίου --- 
ΒΌΡΡΙΥ ΣΙ, δοὸ Μίδασον, σθο σοΐοτϑ ἰὸ Ψυάᾳ. νἱ. 

28), Απᾶ (5.06 εαἴϊοσ) 88 νγαῖθυ οὐτι89, 
ΠΑΙΉΟΪΥ, Β66 ὙΠΟΓΘ ἰἰ 15 ( 61}).-οῦογ. 17. [πα τῃο 
ἀαγίκποϑα δηά δἱ βυσῖ 4 ἀϊβίαησο ἔα] σου] ποὶ 
Τοσορηΐζο γα Β Ρογβου, μα οου]α σϑοορτιῖζο ᾿ἶπὶ 
ἴτοταῃ ἢ186 γοΐσα. Υ νοἱϊοϑθϑῖ δηϑογθ ᾿ανὶὰ ἰο 
8.0} φιοοίΐοη, ΑΒ {π6 δορί. Το, 8 Β ΠΡΙῚΥ͂ ΠΥ 
βοσυδηὶ," ΤὨοηΐαβ οοταθίμοα (6 ἵπντἼο͵ δηἋ ἰαΐτο5. 88 
οὔ σϊηδὶ ἱοχὺ “1:6 ψοΐοο οὗ (Ὦγ βογναηΐ." Βαυϊ(ῃθ 
γιοῦ “τὰ Υ νοῖςο,᾽" ἰβ ῬΟΓίΘΟΟΥ ἐπί }}} 6 10]ο, ἀπὰ 189 
ἀοϑι σπαιίοη “ βογνδῃΐ᾽ β ἱῃνοϊγοαὰ 1 (Π6 δααοᾶ 
ποτῶ9: ΜῪ Ἰοστᾶ κίπᾳ.---ἰΠ τ αΥ 4130 ἢ9 βαϊὰ ἴῃ 
ΘΠΟΓΆΙ {παῖ (Π6 1685 ΘΟ ΣΕΥ ἔοστα 18 [ἢ ΤἸΟΤΘ ῬΓῸ- 
0]6.--ΤῊῈ.7.-  γ. 18. Οομρ. χχὶν. 10-18 [9- 

12]. Τΐθ αποϑίίοη 89 ἴο (Π6 οαυ86 οὗ {ῃ6 ῬΟΙΒ6- 
ουζοι ἐδ 16 Δ] γπχδίϊοη οὗ ἷβ ἱπποοοῆοο δπὰ οὗ 
(816 στουπά]θββηοβθ οἵ 8.4} 8 οοηίἰπαοὰ ΒΟΒΕ 
ἴο ἢ. ΒΥ]. Β.: “Ὑδὸ ψ87 ἴῃ ὙΊοῖ αν α δά- 
ἄγοββοβ '6Δ0}]} ἐβ θὸ ἢ Ὁ]6, δὸ βοηι|6, δα 5Ὸ σονο- 
τοηΐ, [παῦ ψγὙὋὸ ΙΔῪ Βυ ΠΟΙ ΘΏΓΥ ἰΠΘΏοΘ ἱ 
{π6 σμαγδοίου οὔ εἷὶβ ποαγί." ---νν εσ. 19. Δπᾶ ον 
191 ΣὩΥ Ἰοεᾶ ἴδο ἰείηρ θασ 89 ννοσγᾶδ οὗ 
δ16 δοσνϑῃῖ; Ὀγ [18 δἀαταιϊζοῃ αν ψ1}1 ἱπ- 
ἀϊοαὶθ ἰο ὅδ] μον, ἱτηροσίδηξ 6 {Π1}}18 8 10]- 
Ἰοπιης πογάβ ἴοῦ {πο ῖὶσ σο]αϊΐοη ἕο Οη6 δῃοίποῦ 
δηα ἰο αοα, δηὰ ΠΟΥ͂ Βουϊουβ ἃ σηδίζογ 1 18 ἴῸΣ Πἷπὶ 
{μδὺ 840] βῃου!ὰ σοῖσι ἔμθὰ, Ηθ βὰρ ἵνο 
οαιιδὲ8 οὗ 580} 8 ΠΟΘΙ ΠΥ 88 ροδδιδίδ. ἔτι 1 
89 Τωοχᾶ ει; ἐποϊϊοᾶ τ 86 δεαίπϑῖ τΏ96. --- 
Υ̓ ῬΟΡΡΙ͂Σ ΟἸοεγῖοαβ : “1 Φόβον ἱποϊιοά ἰπ66, 1 
[Ποὰ ἀοϑοσυθα! γ αἰϊοσηρίθαβι τον ἀοβιγαοίίου, δοὺ- 
Ἰηκ ἴῃ δοοοσάβπορ Ὑὲῖ οὐ π}}}, 6 σου]ὰ ΠΘᾺΡ 
ΠΥ ̓ ὐτόνν δῃἀ ἰαἶζο οᾶγο {πὲ (μοῦ βμου δὲ Ὧ6- 
γοσ 14}] ἱπίο ΤΥ μαηάβ [πο μα8 Ὡοΐ ὈθοῺ [110 
6196]. ὸγ, δοοογαϊηρ ἴο (19 ἴ[Π6 αὐνίπδ οδιβα- 
ἰοη που]Ἱὰ Ὀθ ἀδηϊοα, ψ 8116 ἰμ6 λιεπιαη, σου Ὀ9 
ἷῃ 10 ποχί οἴδυθθ δβϑϑυμηθα 88 {6 δοία] ΟὨο. 
ἐ{ θπ8ε ΒΑΥ͂Β ΟὨ]Υ ἱμαὶ {(μ6 1Δοἱ ἐμαὶ 53.8.1 μαὰ 

ἴῃ αν ρον πουϊὰ δον {δὲ (οα νγὰ8 
Ὠοΐ ψμαιοβίηρ ΟΥΘΣ Εἷπι, δηά ἰπογοίοσο ἷβ ροσβο- 
οαϊΐοῃ γγὰ8 ποὺ ψιτ οὐ Β Δρρτοναὶ).-- -ΤῊῈ.} α- 
γἱβ ποτγὰ ἐβ θαϑοὰ οὴἡ ἐμὸ οοποορρίΐοη ἐπὶ ὅο.} 
ΒΟΙ ΘΕ Τ.68 ἐποίίοδ πε ἰο ευἱϊ. ΟὐτΡ. 2 δια. χυὶ. 
10 βᾳ., οσθ αοα 18 βαϊὰ ἰο βανὸ οομαηδηοα 
Βῃϊπλοὶ ἴο οὔγθο ᾿δνἹά, πα 2 βδπ. χχῖν. 1, 80- 
οογάϊηρ ἴο ὙΒίοΒ αοα ἱποϊοα Τανιὰ ἴο ΠΌΓΤΟΌΟΣ 
[Π6 Ρϑορὶθ. Τὸ 1άδβ ἐμαὶ ουἱὶ 15, ἔγομλ ομϑ ροϊῃς 
οὗ νιον, ἴο Ὀ6 Σοίδσυσθα ἰο αοὰ 88 16 οϑδῦβο, 15 ῃοὶ 
8 Ῥτοάᾳοῖ οὗ Ἰδαίου (ζηχ68, Ὀσὲ 18 ΘαΥ Υ Ἰουηα ̓ἢ σοῃ- 

« [Βιἰδ. νι. “ΤῊ 8 ἰηοἰἀοη 8) ὑθϑ! ΠΟΥ ὑο ΑΌΠΘΥ᾿ 8 
ΦιλΐθΏ09 858 ὝΒΓΙΤΙΟΥ ἰ5 ὈΟΤΏΘ οὐ» ΌΥ πἰβΒ ἮΔΟ]6 ἢΪ8- 
ἴοτγ. ΑἹ πὸ δδῖὴθ ἐτηθ αν 8 Ρδηϊθσγίηρ ἰοῃο, οουρὶ οα 
γγν γοῦ. 19, τηδῖτθ8 ἰδ ργοῦθ]ο ἐπὶ αν ἃ οομδίϑγϑα 
Αὔποσ Πἰ8 ΘΏΘΤΩΥ; ἐπ [αἰξο τ Β τοδὶ ἰπθὔμυθηοο τί δα 
της ἤδγο ργονϑηϊθα {ἢ 6 ρογβοουίίοῃ οὗ μανία. ΑΌποῦ 
ΤΩΣ ὯΔΥΘ ϑαγοα Ὠαδαγία 88 8 γί γα] ; ἢ 5 ὀὁρροδίϊτίοῃ ἔο Ὠΐγὰ 
5 Βῃονγχῃ ὮΥ Ηἰ8 οσοπαιπιοὶ δον 88}}᾽}8 ἀθαὶἢ." Βιυιῖ 8]} 
[15 ΤΩΔΥ Ὁ6 ΘΧΡΪ] αἰ ποα 8180 ὉΥ Αὐποε 8 ἀογοὺθαὰ ΟΥΑΙ 
ἴο Ὠΐ5 ἰδιήδη 8δι}}..-.-ὕΤῈ.] 
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Ὡδοϊΐοι τὴ (μ6 ἰάοα οὗἉ {Π|0 ἀὐνίπο ογάδοσίηρ οὗ 
{πὸ τψου]ά, ἰῃ πο ἢ 61} ταυσὲ βοσνθ Οοα ἴῃ ΟΓΟΓ 
ἴο ὑγίηρ δῦουϊ Η8 βανὶης μον ((ἀθη. ]. 20 οοσιρ. 
αὶτ χὶν. 7, 8) δπα τονοαῦὶ ἘΠῚ )υἀ] οἷα] σἴοτΥ (ἔχ. 
ἦχ, 10). Τθανὶἀ {Ππογοίοσθ ΒΡ ροβοβ ἐπ οδβθ {μαΐ 
834}᾽8 Βαίγοά ἰοταγαβ ]ιἰπι γοϑία οἢ ἴΠ Αἰ γ]ῺΘ σϑι:- 
ΒΑ] ΠΥ, --τοοπῖρ. ΧΥΙ!. 10; χὶχ. 9, σθοτθ {Π6 “Γ651] 
Βρί τις ἤοπι ἴδ 1,οτὰ, π ]οῖ μΔ8 οοπιθ ρα ὅαα], 
ἦα βαϊά ἰο Β6 (ἢ σαυβο οὗ μἷὶβ μαία ίο αν: ἃ. Τὴ 
“ ἄλγῖηθ ἱποϊῥοηλθηΐ ᾽, ἰο 601} οοῃβὶβίβ, δοοοσάϊηρ ἰο 
Ταν 8 νίον, ἴῃ ἰῃ6 λοῖ (μηδὲ ὅαυϊ, βαῃς ἄδορ ἴῃ 
δἰ ΕΥ̓͂ εἶδ οὐαὶ ἔδυ]ι, ἰβ ἕασί μοῦ ρίνϑῃ ονοῦ ὉΥ͂ δοὰ 
ἴο 671} ἰῃ ἐμδὲ ὁρροσγίπη τ 8 χίνοι ἷπὶ (0 ἀ6γ6}- 
ΟΡ ἰῃ ἀοοάβ {86 6Υ]] οὗ ἷβ βοαστί. [ΟἸΠο’Β Βὰρ- 
Ῥοθ6 Β6ῖθ, ποῖ βὸ Ἧ6]], δὴ ἱπηηηθαϊδὺθ σοίογοποθ ἴο 
{μ6 Ῥοββοββίοῃ οὗ ὅδ} ὈΥ (88 601} δρὶτις, πο ἢ 
ἀγίνοα πὶ ἰο ἰμοθθ Ῥϑσβθου 10} 8.---Ἴ Ὲ.]. ΤῊΘ 
σογάβ: ϑῖ ὲπι δοοϑρῖ [{{{{ΟγᾺ}]Υ, 8π16}}} δῇ 
οδοσίηβ, ἱπαϊοαῖθ 86 ταῦ ὈΥ͂ σ ϊοῖ δα], βθοΐηρ 
Ὑ ἈΝ ΠΘΥ μ6 ἰβ οΘοθ ὈΥ̓͂ {118 Βο]]}ποοσαβίοηθα ἐπο]}- 
Ὠαίΐοα ἰο 6011 ἔγοπι οα, ΠπιαΥ͂ ἀραίῃ οοτλθ ἰῃίο 
τὶ ση τοϊδου τὰ ἀοἄ. “1μοῦ Ἀϊπὶ 8π10}} δὴ οἵν 
[ογηρ " (ΠῚ; 186 Ηρ. οὗ [ΠῚ ποῖ τα “σδυδο ἴο 

Βηι0}},᾽ Βαΐ Ξε- “ βπι6]] ; βερί. ὀσφρανϑείη, Ὑ Πρ, 
οὐογείων, Τλιϊον, πιαπ ἰαδδε τίθολεη). Τὴ6 ΟὐοΓ 
οὔ (μ6 οβοτγίηρ, μοσο ἴο "6 βετβϑὶ]οά, δου 68 ἔτοτα (86 
ἱποοῆβο ὙΪοἢ τγα8 οοπηοοϊρα τὶν (Π6 πηοαϊ ΟΠοτ- 
ἱηνς (οἵ ἥουν δηὰ ρτοδίβ) δηὰ νὰβ θυγποὰ (1μον. 
ἧι. 15, 16; νἱ. 18) “ἸῸΓ 8 βιυοοῖ οάοσ, 8 τῃϑπλοσίδὶ 
ἴο ἴπ6 1,οτὰ." ΤΠ6 δηιεϊ πο οὗ 18 οὐογ σϑρσο- 
βοηίθ αΟἀ᾽ Β αςοορίαπος οὗ 86 οβογὶπρ δῃὰ [86 οἵ- 
ἔογον (ἄοη. νἱϊι. 21), (86 οδυίηρ ἰἰϑο! ξ, [89 Μίη- 
ἐμαὶ (Π|723), ταοαὺ οἰοτίηρ, δἰ σιϊ γί πρ ποῦ αἰοπό- 

βρέ δυὶ βαποίϊβοαϊίοπ, οἱ ἰϊ6 ἴῃ ἀονοίζοι ἰο 186 
1,οτά, ἴμο εἴεοέ οὗ σ]ιΐοῖ 18 ἀοά᾽Β στασίουβ δοοορί- 
δΔῆοο. ΤἼθ Βοῆ56 18: “[ηβίολα οὗ {Π6 ΔΩΡΌΣ, ἴῃ 
ψ]ιϊοἢ οὐ ἀχγίνοβ ἴΠπο6 ἴο 6ν]], τααγοβϑὲ ἰῆου ραίη 
Οοὐ 5 βοοορίδῃοο, ὈΥ̓͂ (α8 [86 ουαὐγαγαὰ οἸδτῖηρ᾽ πὶ 
18 βυγθοῦ οάου βἰ 1868) γί γί ηρ εἶτα {ΠΥ ϑατ δπὰ 
Ἰἴο, αρϑίαϊηϊηρ ἴσοι 6ν1}} δα βαποὶ ἔτ Ίηρ {ΠΥ 8617 
ἰο ΠΠῚπι,) ανίἃ {ΒΟΓΘΟΥ αἷβο ἱπά τθο ]Υ δῆττασ 
{παι (Π6 ἀϊνίπα ᾿ποϊϊοτηθηΐ ἴο ον} παὰ8 118 στουηά 
ἦπ βαυ}}8 ον} παΐυτο δηᾶά ψ1}}. Ῥυπβοη, ἱῃ ζοηθ- 
ΤᾺΪ ΤοττθοῦΥ: “ΤῊΘ Βοη86 Ϊ8: Ῥ͵ΑΥ͂ ἰοὸ αοα {Παὶ 
ἮΦ ἰακΚα 1π6 ἰοπηρίαϊοη ἥγοτα ὑποο." Ατοίλαβ 18 
ΔΙ ορσοῖμον πτοηρ: “1 8 ΔΩρΡῸΓ 18 75, 1 ἀο ποῖ 
ἀορτγοοαίθ ἰμαὶ 10 6 δρρθαβοὶ ὈΥ͂ ταῦ ἄθαίῃ 88 ἃ 
νἱ οι πὶ." [Οὐπογα: [μεὲ [86 61] βρὶ τιῖ τοι αοὰ 
6 ἀγίνοῃ δι  ὈΥ δὴ οἤοτίηρ ἰο αοἄ.--ΤῈ.].-- 
ΤΊο οἰμοσ σαβο: Βαῖ 1 πλϑῃ (Πανγὸ βιἰσγοὰ (66 
ὉΡ), 0 ἴμο 0 δοουσδϑοᾶ Ὀϑέίοσθ 89 Ἰοτᾶ --- 
Ἰλανὰ Ποσθ σοίοσα, 88 'η χχίγν. 10 [97, ἴὸ 1.6 μοβίὶ]θ 
ΔΙ ἰΒαῦ οὩ] απιηἰαίοα Ηἰτα ἰο β'δαϊ, δὰ Κὶπα]οά 

δπαῦε Βαίϊτοα δραϊηβὶ Ηΐπ, Ηο βοὺβ ὯὩΟ οἶοσ ΨΑΥ͂ 
οἵ οβοδρίηρ ἐμ686 ἀδῆροτβ μαι ΗἸσηΐ ἰο ἃ μοδίμοη 
Ἰαηᾷ. ΕΣ Του ἄσινθ 9 ΑΥΥΑΥ͂ ΠΟῪ ; (ἰϊὸ 
ΕἸ Ρ δεῖ8 ἰδ οα (μ6 “ἰο-ἀαγ," “πον (Ὁ); 
“ΠΟΥ μαγο ποῖ Ὀγουρβὶ 10 ἀροαΐ ἰο Ὀ6 Βαΐο, 
1 ταυθὶ 8699 μ6 οουπίτγ᾽ (ἸΒοη.). Ηἱ8 ῥγοβρηΐ 
Ῥοϑιοη ἐβ βοι τμαὺ ΒΘ τητιβὲ σοραγαὰ ΗΪπι80 1 88 
ὁη6 ἀγίνοῃ οὖ οὔ ἴῃ6 οουπῖτγ. ὙἘΒΑΌΙ οαπηοὶ 
οί πυγδοὶῖ ἴο [Επν. Α. Υ΄., δοῖα9 11] ἴδ ἰη- 
Βοτίϊαοθ οὗ ἴΠ9 Τιοτᾶ, {11αὶ 18, 1 ὅπὶ ἀχοϊυάοὰ 
ἤτοια αϑϑοοίαξίοπι πα {0 ΤΟ Β ἐπΒοτίίδποο (Βα- 
θοη). ΤῊ [μογά  ἰὩΠογϊίδμοο ἰδ {π6 Ῥϑορὶο δ 
6οά, ἐδα οονοηδηΐςροορ]θ. ββαγίτβ, 60, δϑσνθ 
οἴμοσ βοᾶμπ, ποῖ ἰπδὶ εἶθ ΘΏοΙΩΪ65 δα δοίι}} 7 
ἴσο (18 ογάογ, “Ὀυὲ Πανὶ Ἰοοϊκοά ἰο ἀοθάβ σὰ- 
6 (δὴ πογάβ᾽ ((ἰαἸν πη) ; (μοὶ ϑσαῦ ἄσγουθ 

Ηἷτα ουὔἱ 88 οῇδοία ]!Ἱῦγ 88 ἃ οοπιιδηά. αν 8 
᾿ΐπο οὗ ἱπουριὶ Ἰοτθ 18. δ8 Ὁ] ον: ΟἿ]Υ ἰη (Π6 
ΡΘΟΡΪΟ βγδ0] δηά ἴῃ 186 ἰαπὰ οὗ Ῥγουηλβο (86 
οονοηδηί-αοάἁ Ηἰκβ ἀπο! ]ησ, [ῸΓΣ ΠΟΘ δΓΘ 8}} Ηἰβ 
ΤΟ ἰδ Οἢ8 ἴῃ χοβροοῖ ἰο ᾿ϑγαρὶ ; ΟὨ]Ὺ ἔδοσο (Ποτο- 
ἴοτα, ἰῃ [16 οοηβοογαϊοὰ Ρ]Δ.9 οἵ Η]8 ἀπο] τη ολη 
(μοσθ ΡθῸ σὰ ΨΑΥΣν οὗ (λ}6 Ιωοσγσὰ; ουϊπάς (ἢ1 
ΒΟΥ τορίοη οἵ ἀἀοάε χσονοϊαϊίϊου δηὰ ἀπε] ἶης 
διηοης {18 ῬΘΟρΙὶΘ 5 πὸ ἀοπιαΐη οὗἉ βίγβῃρθ ροίβ; 
(10 8ὸν ἀγίνοη ΠῸ 8668 οΥΟσυ Ποτὸ ἱπαἀποοσηθηΐ ἀὐά 
ἰδτωρίβίϊοα ἰο “βοσνθ οἰμοὸσ ροαβ,"-- - 18 15 (86 
βτουῃά οἵἉ ΐβ πὶβ δὰ ργάνοῦ ἴῃ γεσγ. 20: Απᾶ 
ΠΟΥ͂Σ, ΣΏΒΥῪ ΤΩΥ Ὀ]οοᾶ ποῖ 611 ἴο [88 κτουῃὰᾶ 
ας ἔσοτα ἴδ} 9 ὑγόσθιιοθ οὗ 186 1ιοσχᾶ, (δαὶ ἷκε, 
ΤΑΔΥῪ 1 Ὁδ6 Ῥτοβογνοα ἔγοπι βυοῖ ἃ ἔδλίο, ὩΔΠΊΟΙΪΥ, 
ἀτίνοη ἔγοπι (Π|6 ρἷασθ οὗ ἐμ 1[ογά᾽Β στϑοῖουβ ὑγε- 
Β6Π06 8ηἀ 1118 ΡΟΟΌΪΟ, ἰο ]ο56 Ταῦ 11 ὈΥ͂ ν]Ο]ΘΏΟ8 
Δίαν ΟΥ̓ ἴῃ {Π6 τά οὗ δὴ Ἰο]αίγουβ Ῥοορ]6. ΤῊ 
Ἔχρτγοβείοῃ " [ἀν ἤτοην ἰλε ῥγεέβεποε οἵ ἐλ 1,οτὰ,) διὰ 
186 ῥτοσράϊηρ πογάβ βῃον ᾿πἀορα [αν Β Ἰοηρίηρ 
δἴϊον {π6 ρἷαοθ οἵ ἀϊνίπ σποσβμὶρ ἴῃ [86 δθοιτιὰ- 
εἷα, θαξ οοπίαΐπ ποίμίησ τἰιῖο ἢ ὨΘΟΘΡΒΑΤΪΥ Ροϊηα 
“010 8. ᾿αἴονῦ ᾿πβογίοῃ οἵ 1 ϊ18 βοοϊίοι ᾽᾽ (ΤΊιθη.), οἱ 
158 ΕγΑ] 4 ΔΗ γπια, θοοσβ ἐμ6 “ Ὀἱζίοῦ Ἰδαιοηί αἱ 
ΤΑΔΩΥ͂ ὙΠΟ ἴῃ ἰμ6 βονοηΐῃ ΘΟὨΓΌΓΥ Μοτο Ὀαηίβμοὰ 
ὉΥ͂ υητὶ σπίδουβ ἰκηρα 1Κ6 Μάηαββο." ΤῊΘ πογὰβ 
ΓΘ ΒΌΠΙοΙ ΘΕ} Ἔχρ] αἰποα Ὀγ ἴδ μαΐῃ ἰΠαἱ Πανὶ ὰ 
ἴω]: δὲ εἶ ζυρίτἶνο 116, πο οἢ ταυβὲὶ πον Ἰολὰ Ἀἰπὶ 
ἰο 8 ἴοτοὶ Ἄν ὙΠΟΓΘ Β6 τηπϑὲ ἩΔΏΘΟΣ ΟΥ 
μδρ8 ἀΐς [αν ἴτοτα δϑβοοϊδίίοη ἰὰ ἀἰνὶ πη ποσβαὶρ 
πὶ ἢ 1Π6 ΡοορΙο οὗ αοἀ δηὰ ἔτοπι {Βο μΐἶδοα οἵ βυρ- 
Ρ᾽Ἰοδίίοη ἴο ατοίΐυβ ὙΓΤΟΏΡΙΥ : “ ἴῃ 6 ΡΓθ- 
Β6Ώ9 οΟὔδ6 1,οτὰ, οὐ Ὀοΐηρ τὶ ϊηο58 δῃα Πογοαῖδογ 
Ασϑηρογ᾽" [8ο πο. Α. Ὗ., δηὰ {μ18 σοράοσίηρ ἰδ 
στατατωδί σα! ἀοίομαὶ 6, ἱμβουσῃ ΠοσΘ ρϑγλδρβ 
ποῖ βὸ δρρσορτίαίθ 88 (86 οἰμον.--- ΤῈ.].--- ΕῸΣ 
189 Ικίηκ οὗ Ιδτ86] ἰδ οοιθ οὔϊ ἴο δος ἃ 
δἰ η616 8198, οοταρ. χχίν. 15 [14]. Ηδοτα ἴοο (88 
“08 .᾽᾽ μοὶ Το ἢ πἢαῦ 18 ἐπϑὶ χη βοδηΐ ἰῃ οοηίΓλαί 
σι (6 Κίηρ οἵ [εγ86]. ΤΊ] βοῆβθ ἦ8: Τῆσα 
Ῥαγβυοδὶ τηο, πο δὰ 88 τεδὶς ἴῃ γσοβρϑοὶ ἰο {Π068 
88 ἃ ἤοα ἴῃ γτοϑροοὶ ἰο δΐτη σπὸ Κ1|16 ἐξ, ΙῸ ἰα 
Πογοῖῃ ἰηνοϊνθά ποῖ ΟὨἹΥ͂ ὑπαὶ ἰΐ ἰ8 ποῖ 
Β40}} 5 πἢΠ116 ἴο Ῥασβαο εἰμὶ (Τ Βο.), θαὶ 6180 {πὶ 
τ Μ1}} θῸ ΟΠΙΥ͂ ἴοο ΘαΒΥ ἴοσ (86 ρονογία! Κίηρσ οἵ 
Ιεσγαοὶ ἰο οοπαυοῦ δἰπι, ἴπ6 Ῥονογίοβα, 88. 010 
ΟΓΆΒΙΙο5 4. ἤοα. 8.0 υπάογβίοοῦ, [π6ὸ ΜΟΙάΒβ δβδί5- 
(λοϊονὶν ρῖνο (8 σοαβοὴ ἴον {μ6 ργο]θάϊηρ “ 1κί 
ποὶ τιν δίοοα ζαἱϊ,) ποι ΤΉομ. ἩΓΟΏΡῚΥ 68}15 ἴῃ 
πορίοη. Τόσο ἰβ ΠΟ τϑᾶβοῃ ἴοσ β δ ας ἴοτ 

(δ ἰοχὶ (“8 04) ἐμ Βορί. τοδάϊηρ “ΤΩΥ 800} 
(ΤᾺ Θη.), ππϊοῖ, Βοονοῦ, ΟΧΡΓΈβΘΟΘ {Π6 ΒἈπ| 
(Βουρῆε, “ΤΠου βθοϊκοϑὶ ὑο Κι]1 πλ0᾽" 88 [8:6 σϑᾶβοῃ 
ἴον ἰῃο ῥγβοοάϊηρ. Α5 οὔθ μαπίβ ἃ ρμασίτ ἀξ9 
ἔπ [89 πλοτι δί:δ᾽; δὴ ὈΠΠΘΟΟΒΒΆΓΥ ἀἸ ΠΟΌΪΙΥ 18 
Βοτθ τηδᾶθ (ΤΒθη.) ΕΥ̓͂ δυρροσϑίπρ ὑπαῦ {86 οοαρα- 
τίβοη (βοο Κρ 8 68) 151 οι Ραγϑα Μ1(} δοπιο- 
{πῖπρ οἶδο (μυπιίηρ ἃ Ῥαγίτ ἀρθ), πρὶςδ που ά 
ΘΟΣΙΔΙΠΙΥ 86 πηπδίυσαὶ δπὰ πποχδιηρὶθὰ. Βαὶ 
ἰθποσθ 8 ΒΟΓΘ Γϑίθοῦ ἃ βθοοῃαὰ οοσω ρδσίβοῃ αἷονρ- 
εἴάε οἵ {86 Βτεὶ, δηὰ πὶ [ἢ 6 βατὴο ταοδαΐῃς : ΤΒοα 
βιγ γοϑὺ ἰο ἀοβίσου σηθ, ἰμ6 ἐπεῖρτι βοδαὶ δηὰ ρον- 
Θγ οθα ἴῃ ΤΥ ἰβοϊαϊΐοη δηὰ δραπάοημηθης. [0 6- 
πἶὰϑ χοὐοοίβ 86 τοδάϊηρ ραγίγίαφο ()8 3), οὐ (10 

απὰ ἐπαὺ ἐπ δἰτὰ 5 Ἰουπά πο ἰὰ [πο ποκπίαίης 
αἱ ἰπ (86 ρίαΐπ, δῃα δοοορίβ ίμο ὅορὶ, “ " 

(δ.97)), δμὰ ζασίμοσ, στεασάϊηρ (μ6 ἀοείριδίου οἵ 

Ῥανὶὰ 88 δὴ ἐπεί μηϊ βοδηὶ ρούϑοῦ 88 βεγὸ ουἱὶ οἵ 
ΡΪδοθ, Ῥσοροθοβθ ὑὸ ΣΘΏΔΟΣ ; “88 86 00] [ιυηϑ οα 
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180 πιουῃίαϊηθ :) Ὀαυΐ, ἰο 580 ποίπίηρ οὗ [π|8. ὑἢ- 
ἐδ} ]6 βυρροεκίοῃ δηά οἵ {ἰπὸ υπ]ιοαγι  -οὗ ἢρίγο 
οἵ 16 οΥἱ 88 8 “ δυηίον, γὸ ΤΌ βἰ τ ρ ν Ὑ{} 
ὙΥΊηοσ ἐπ σοίθγθηοϑ ἴο ἴΠ6 “ ραγίγι ἀζϑ ου ἴ86 τηουη- 
ἰΔἸη3:᾿" ““ΡΑγιγιχοβ τὸ ὑβ08}}Υ ποῖ υπίρα οη [86 
ἱηοὨἰαἶτ5, βῖποθ ΓΠΘΥ͂ δἰ ἴῃ [6 0145... Βαὶ 
ἐπα ἰδχὶ 8 ποῖ 80 δρευγά;.. .. 8 βί ῃρίο βίγαυηρ 
βπτσεθ οἱ ἴα πιουπίδίηβ 18 ποῖ ἱπουρῇς πογίῃ 
απιϊηρ, αἰποθ {ΠΟΥ οδη Ὀ6 ἰουπά ἰπ ἤοοκβ 1 
6 Ρ]διη" (Βδ. Ε.- ἘΤ. 11. 4. υ.).. (ΛΙ8ο 106 ὅογ- 
πιλη “ Ζεῤλιλη" [Γραγισίάσο] ἰβ ἀογίνεα ἴγομλ 
οἰ νυεπ᾽ [ὦ ς8}1]. ἀδέκτεν Βαὶ ἔτουῃ 189 οοῃ- 
πϑοίίο δηὰ ἰπ6 πογάβ οὔ αν, πὸ μᾶ8 Ὀείοσθ 
Ἰαπιθηϊθα ἢἷ8 ΤΡ Ὁ λδρ ὑαέπρυν ἴγοπι δϑϑοσίβι θη 
πΠῚΒ ἴΠ6 Ροϑορὶο οὗ , ἴδιο [0] οσίης ἱμουρμῖ 
4190 16 Θχργοββοὶ ἴῃ (Π 158 οοιαραγίβοη, 88 ἴῃ 1110 
οἶδας: 6, ἰϑοϊαἰοά ἔγοπι σ᾽ Β Ροορίθ, ἔν ἔτοπὶ 
411 δεβοοίαιοη, ἃ [υρΊτγ9 ἴτομι ΤΥ ΤΟΣ ΔΙ Οἢ3 
οὔ ἰδ τπχαουηίδιη μοῖρ ίβ, (μου Ββεϑίκοβί δ 8}1 οοϑίβ 
ἰο ἀοβίγσου, 85. οὔθ Βη18 8 εἰησ]ο Τυσίνο ρατίτ! ἀρ 
οἢ ἔπ πχουπίαϊηϑ ΟὨΪΥ͂ ἰο ΚΙΠ ἴἰ δἵ 41} οοϑίβ, ψυ1}9 
οἰ μου σϑο ἔχοι 115 1η9 χη ἤοδησο 1 ποῦ] ποῖ ΡῸ 
πυμπῖρά, κἴποο ραγίσί σοθ ἀγὸ ἴὸ ὈῸ ἰουπά ἴῃ {110 
βο]ὰ ἴῃ Βοςϊκ5.--- ΤῊ]Β βροϑοῖ οἵ αν α νὰβ ἰπο- 
ΤΟυΧὮΪΥ κυϊϊοὰ ἴο εαμαγρο δ.α}᾽ 8 οοπβοίθησο δηὰᾶ 
Ιεϑὦ Βῖπα ἰο σίγα ἃρ Πἷ8 δηγαϊίν, 1 μα 58(1}} Βα δῇ 
ΑΓ ἴον {8 νοΐοϑ οἵ (γα ([Κ0]}]. ὙΥ}16 {1|686 
ποθ 8τὸ δἰ ταῖϊαῦ ἴο ἰΠο56 ἰη χχῖν. 10-106 [909-15] (5 
Ὠδίῃ ΓΑΙ ἔγοσλ [16 π᾿ πι} τὶν οὗὨ [Π6 Οἱ ΓΟ. ΠλΒ(ΔΉΟ0Α), 
1:6 ΤΟ] ονείης οββθη 14] ἀἰ βοσο πο ο8 γοῖ οχὶϑί, Τλσγε 
Ῥανϊά, πὶ οσάογ ἴο ῥγοῦο ἰο ὅδΙ ΠΟῪ απίουπάοά 
ἶἰ9 {Πυβΐοη 18 (ΠτΟ]Υ, {μ40 αν] 18 βοοκίηρ ἢ185 
11:5}, δίλοττβ εἴπ {πᾶὶ ἢ 5 1116 γγὰϑ ἰη Π18 (Πλγ1α} 8 
μδηΐ, (μὲ Β6 που]ά ποῖ Ἰουςἢ [89 1,ΟΥἘΒ δῃοΐῃ 
Βαϊ βραγοὰ τὰ λέγε, οὰ ἴθ ΘΟΏΓΓΑΓΤΥ, ἢ6 081}8 
βδιὶ ἴο βοοοπηΐ ἰοσ ἢΐβ οθδβοίθββ Ῥοσβοουζίοῃ, τγὸ- 
τοβοηα ἴο πἷπὶ ὑππδὲ Βο 18 ἀοίογπιηθα ἰο ἀΘϑέ τοῦ 
[ἴω 0, οοπιραγοα πιἢ (ἢ ἘΡΙΥ͂ Κίηρ, 18. 1η- 
εἰστιϊ ἤοδηὶ, μα ᾿γθβϑοϑ μἷτὰ ἰο δυδηάοῃ {(}}18 ρὰΓ- 

ες. 21. Τὸ ἴμθοο πογὰβ οὗ θαυ! ἃ Θογτεβροῃβ 
ΜΙ γγϑοϊδίου 8. } 8 ΏΞΜΟΣ (νΟΓ. 21), τ ιοἢ ἰβ 
ΘΘοπ14}}γΥ ΑἸ δτοηὶ ἴσοι πα ἰῃ χχὶν. 18 [17]. 
ΜΙ (86 οὐπίεεδίρα: 1 Βανὸ βἰμῃθᾶ, ἢ6 )οἴη8β 
186 (μαὶ Πενία ποι]ὰ τοίατη, ἀπά {πο Ὁγο- 
“ἰδέ ἰἢαιὶ 6 του] ΠΟ τλοτο 40 Ὠΐπὰ ον], δηὰ δα ες 
8Ὰ τέεαδοπ ; ὈΘΟΘΌδΘ ΣΩΥ͂ 16 ντ88 Ὀσϑοίΐουξ ἴῃ 
ΓὮΥ οΥγϑο τδὶ5 ἅδν.---[Κ 61} {πΐη]κα τηαὶ 881}} 18 
Ιεβ ροῃϊίοηΐ, τότ ΒΑΓ 1οπϑὰ ποῦ ἰμδη ἰη οἤδρ. 
χχῖν., δηά (ἢΐ8 βῆον ("6 ἀϊβδιϑθησο οὔ (Π6 δυϑηίβ ; 
ναὶ ΤἼΘδηΐυΒ δπὰ ΒΙΌ. Οοτωπλ. το στἱρὰΐ ἴῃ ἀ6- 
οἰαγίηρ (παὶ 84} ὀχργοβείοι οὗ ΒΟΙΓΤΟῪ δηᾶ σο- 
ον μας δὴ 18 ἃ8 ἀοοϊαοα Βοζὸ 858 1 [ἢ 6 [ΟΥΤΩΘΓ 6886. 

Ο βοοὰ δυἤμαπηθηΐ οδη 6 ἀγαῦσπι ἴσοι (18 (ὉΓ 
Βιπ τ τιον ΤΕ, .“-τ- ͵  ες. ἜΝ ΠΑ τῆς τ 
ἴστη (ἢ 6 ΒΡΟΔΡ δηὰ οζῦϑο, ἴΠ6 εἶτ (μα Π6 
δρϑγοά 5.40} 11{0.--- οτα. 23, 24, ΤΏοθο πογὰβ δ- 
ἴδοι ἐποτηβοῖ γθθ ̓ τατλϑἸδίοΥ ἴο (Παὺ 51] π }ν 6]ο- 
φασηΐ Ῥτοοῖ οἵ Ηἷθ ρτ116] ΘΘβῃθβθ δῃὰ ρᾷσο ἀϊβροβί- 
Ὥοη. Ηδ 1) ἀφοίαγοα ἰπμβοϊ[ἰο Ὀ6 δ “πιαπ οὔ 
τὶ σλίεοιαπεεε απὰ ζαϊλίιμπεδ5,,) δῇ δϑϑὶ ζη8 88 ὑρσοοῦ 
μῖ5 δραγίπρ' 56} 116. (Εθὺ 3 τοδὰ σι 4]} 
(86 νββ. 3, [89 " χηῖρῃι 6851] (8}} ουδ οῃ 80- 
Ἄεοπηὶ οὗὨ ἐδε [0] οτῖηρ }). ΤΠοηΐὰβ Ἠο] 48 (ἢ ἷδ 
δοϊ -ρταΐβο οὗἉ 1)ανὶ ἃ δ8 ργοοῦ μὲ [80 βοσίίοῃ χχὶν. 

4 [100 ΗδΌ. νογὰ ἴον “ Ῥασγύγιρβθ," γδ ΤΊΘΒΠΒ “(ἢ6 
ΠῚ “δ|]ος," δῃὰ δὸ Ῥογῆδρβ ἴΠ9 Εηρ. " ." Ριοῖος (Ο»ίῳ. 

1κπάρϑ ἐπγῸΡ.) ἐπΊῚῸπ Κα ἐμαὶ τεδλμληρκο" ροοκΊοα δἰτάὰ,᾽" οηὰ 
ῬεγαίΣ, ρανγίγίἀσα 5 ῬοτΔΡ6 ἰῃ9 ϑδὴο πλϑϑηΐηρ.-- Τκ.} 

18-20 [17-19], ψογθ 86] ῥγαΐβεθ διὰ Ὀ]6θθοϑ 
Πανὶά, 16 [6 οτἱχίηαὶ. Βαϊ ψ]δὶ 8 (μ18. 8}} 
“ 56] ργαὶθο᾽" Ὀυΐ [Π6 ροεϊνο αἴἰγηπιμίοη, οὗ ν]ιαὶ 
αν βαυβ ἰη χχὶν. 12 [11] (τοχαγϑα ὃὈγ ΤΆ βη. 
83 ΟΣ ΚΊΏΑ1]) : “ΤΠΕΓΘ 18. ὯῸ 6Υ1] ἴῃ ἴὴ Ἰποα. 8δΠὼ 0 
ἰηϊαυ , δηα 1 μανθ μοί βἰπηθα ἀσβιηβὶ {Π66,᾽ δηὰ 
ἴῃ Βιθοοη Βα θηίαρρθ8) ἰο οα᾽ 5 τἱριιϊοουθ) υἀσηηθη 
γοσβ. 183, 16 [12, 16]7 ΑἹΙ ἐμαΐ 18 [λ6 οοηίθηϊ ο 
{πῸ 1468 “ γισλϊοουδηεβ8,," τ Ώ1οΣ ἢ6 Ποσο, ἱἢ σοηίγαβὲ 
ΜΠ] ΘΑ. 5 τὶ ἢ θουβη 88, ΔΡΡ} 165. ἰο ἰπγθ6 1, 
Αμα ὯΟ ΣΊΟΓΘ ἷ8 1ΐ βο  ρσδῖβο ὙΠ [10 βρϑᾶκη οἵ 
[8 “ἰδ ξιιίτιεβδ, ὈὰΣ ΒΙΤΆΡΙΥ (16. ὀχργοββίοη οὔ ΗΪΐη 
ΤΟΨΌΓΘΏΟΘ ἰΟΑΓΒ (86 ΕΝ Αποϊηϊοα, ἴῃ βρὶΐθ 
οὗ 84] 8 ρογβάϊουβ διὰ ἰπὐασίουβ οοπάαςί.--- 9 
ΌΓΩΒ “πὸ [γα μχανο ἰῃθ6 ἰηΐο τῦ Πδηὰ ᾽ Ἰη- 
οἰαάο [6 ἱμβουρβι: Ὁ ΤΠΟΓΟΟΥ ἀἰά {ἐπ 1ογά ρμιεὲὶ 
Τὴ ἴο {{| ἰοβὶ." ἘΤΉΪΒ ὑοεὶ αν α μὰ βιοοά, οχ- 
ΣΡ πρ “ τ ἰθουβποβα βδηὰ ἐλ ἢ] 688.) Απὰ 
{Ππογοίοτο ἢο σὴ ΠΟῪ 2) ΒΑΥ͂ ἰῃ μοοα οοῃβοΐθῃοο : 
ΤῈ Τιοσχᾶ ὙὙ11}1 τϑαυἱῖθ ὑ89 τῖϑ (ηλπιοὶν, 
τηο) [Εηρᾳ΄. Α. Υ΄. Ὀοίοτ, “τῇδ ἴο δΥ̓ΘΓΥ τμδη.} 
-- ΤᾺ]. ΤῊ αἰΐοη, οἵἉ [118 δβδοσίΐοη 18 ρίνοιῃ 
ἴῃ νοῦ. 24: Αῃὰ ὈδΒΟοΙΪΩ͂, δ5 ΤΏΥ 19 νγαβ 
ΣΩΌΟΒ δοὲ ὉΥ τ᾿ ὅδγὴὺ 1 ΣῪ οΥΘ8, δο νυν }} 
τ 1ἰ{6, εἰο., ἰμαὺ 18, {π6 Τιοτὰ νψ1}} τοχφυΐϊίθ Σὰ Υ 
ΓΙ Ὠἰθουδῆθθθ δηὰ (αι ] πο88 ἰονγαγὰβ ἴμ66 ἴῃ 
Βρασίηρ ἐν ἐἰζ{ αδ (δ6 Τοτα 8 Αποὶπίφά, ὈΥ͂ Βο ν8]- 
ἸΏ ΤΩΥ̓ 6 88 ἴο βαγο ἴὕ ἔγογα ὑπ ἀδῆροσβ τ ἢ] ἢ 
(ποὰ Ὀγοραγοβδὶ ἴοσ ϊ, 1ὸ 18 αἰ οὶ ἰο δα υ]ὶ 
(Ὑποηΐ8) βυοῖ δὴ οχροοίδίίου οὐ ἰμ6 1,οτ β 
Ρτοϊθοίίοη δπὰ μορ, ἰουπα θὰ οῃ ἃ ροοά σοπβοΐθῃοο, 
18 ποῖ ροηυϊηοῖν βατίαῖο,, δηά ἐπιογείοσο ἰο 6 
οβίθοιηοα ἠοὺ οΥὐἱρῖπδὶ. Ὑοὺ αν ἃ βοσγθ βδγβ 
ποι της Θαβοη 14}}γ αἰ Πογοηῖ ἴσοι τ δὲ Β6 ἀθο]αΓοθ 
ἴῃ χχίν. 18, 16 [12, 16] οὔ ἴμ6 1ωογὰ 88 ᾿ἷ8 ἡυᾶρο, 
ὙΠῸ ΜΠ ἀνοηρθ πὰ οἡ βαυ], χὶ γ6 διιοοθβϑ ἴο ἢ 8 
οδ.86, δηἀ βανϑ ᾿ἶτα ἔγοπι ὅδ} 8 ἢαηα, ΞβιΠ6]1η} 8 
τοιμρατὶς (1}ωεδεπ, Π)αυΐ᾽ 8, Ῥ. 25), ἱμαὶ αν {πὸ 
ἴο ῥγαΐβθ πἰτηβο κὸ ἴπ6 Ατσαθίδη ἢς 9 
ἱπογουρὮ Υ ττοηρ; ἴου θυ ΘνΟΓΥ ΒΓ ρῖνοβ 
αοά {δα ἤϊεβοοι Ῥγαΐβο, θύθὴ ὙΠ ΟΓΟ, 88. ἤόγο, ἢΘ 
Δ σταβ ψ ἢΠδὺ 18 ὑγὰθ οὗἁ 1 πλ53.1,--“ 4} ἐγειδυμα ίοη,"} 
(ΠΥ 3). 811 (δι6. διγαίές νι ἰοι 888] ποι] Βετο- 
αἴοτγ, δ 6 ΚηθΥ, Ῥγορᾶσθ ἴογς Ἠΐη. ΕῸν βαυ] 
οοηΐδαβοϑ Ἰηἀορα (μα ἢ 6 δ88 ἄοῃθ Ὠΐπὶ σοηρ, δηὰ 
ὙΠ ΠῸ το γ9 τουὶς ον] δραϊηδὶ Πἰπι; Ὀαΐ {ἢ }8, 
ΤοοΟ] οοίϊηρς 54} 8 1πΒ Ὁ} 1 δηὰ {Πα ἰΌΓΙΔΘΓ ἐθαγ- 
ἴἃ] Ῥγοιαΐθθ οὗ μὶβ [χχὶν. 16], Βθ οου]ά χοραγὰ 
ΟὨΪΥ 88 {89 Θχργοββίοῃ οὗ 8 πηοτ Δ ΓΥ͂ Ὀοίζον ἔδοϊ- 
ἴηχ; ὈοὨἰηα (15 ΠΘ ΒΑ 8.8} 8. ἀτοΐζοη Ἠθαγί, 
ΤΊΟΓΘ 8δηα πλοσο μαγάοποα, πιΐοῃ, ψ ἤθη {18 συδὲ 
οὗ Ὀοϊίεος ϑο ἱπρ δά ρμββθοά ονοσ, του ϊά δχ δὶς 
8. οΪά π|ιοϊκοάηθβθ, γοϑ, αἴΐος (86 χυοῃοβίηρ οἵ 
{6866 Ὀοίίοσ ἔτπα ρυ]868 δηα γοβοϊ (1005, πιυβὶ Ὀ6 41} 
6 τόσο Ἀβγαθηρα.Ἔ--Ὗ ον. 26. 840} ἰδδὶ πογὰ 
ἰο Πεν!ά: “ ΒΙοαδοᾶ Ὀθ ἴδμου, τὰν δου Ὠανὶίᾶ: 
ἴδβου υἱ! ὍοΓΒ πηάἄθείδὶςθ δπα 816ο {811 
Ῥϑυίοσῃς, ἀοϑϑ ῃοὺ Ὄχργεββ ἃ οιδηροά αἀἱροδί(ἑοη, 
Ἰογθ ἱπβίθδα οἵ {π8 οὴ οημϊίγ, θαῦ {π6 βοοίΐη 
Ὀοίίον θο] ηρ ποῖ Πάν α᾽ Β Π00]6 οοπάποϊ ἢ 
πα υοραά, δηὰ ψὶο ἢ σοι 6 }]ςαἃ Ηἷπὶ ἰο αἰἴἕτηι ἐμαὶ 
Πανὶ α πουἹὰ οοὔλα νἱοϊοτίουβ ἔογία ἐΠτου ἢ [86 

4 [Β(Ὁ.- Οὐπι. τοτ τ ῖζ ὑπδὲ [ἢ 6 εοηϊπηθηΐ ἢ Γοὸ δϑου θα 
ἰὴ Πανα ἰ5 ρα ἰηἴο 881}}᾽5 τη ουῃ ἰῃ χχίν. 17.190 [Η ἢ. 
138-20], ἀπὰ τπαὶ (δι ρροβίημ 1Π9 δβαπιθ δυϑηΐ γοϊδίϑὰ ἰῃ 
χχίν. πὰ χχνί.) ἃ ρβατδ}}6] οὔϑ9 ἰβ ἑοιηᾶ ἰη Μαί. χ χὶ. 41, 
δηὰ ΚΟ χχ. 6. Ἡονονοῦ {Π18 ἀο68 ηοἱ ἔλνοῦ {ἢ 6 51:10» 
Ροκ ἰοπ οὔ οπθ ουϑηΐ, (Ὁ 88 ἢ [ἢ 6 αἀοδροὶβ Ὀοϊὴ θδβι15 
δηὰ Ηἰδ8 ὨΘΟΓΘΟΥΒ ΓΔΥ ἤδνο δαί οἡ τῇ βϑγηθ οσοδιηίοῃ 
πῆδὲ ἰ8 τορογίϑα, 50 ἤθτο 8.411} ῦδν πδᾶγο βαία δῇ οὴθ 
ειἰπιθ νῇῃδὲ θανία βαἱα δὲ ἀποίῃοσ.- 



820 ΤῊΗΡ ΕἸΒΒΤ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΑΜΠΤῈΕΙ, 

[οὐ 1νοὶρ οαἱ οὗ 411} [86 πἰγαὶίβ οὗ [ΐβ ι- 
(ἰοηβ.--- μὸ οοηἰοηΐ 8η4 σμαγαςίοῦ οὗ β8} 5 γογα 8 
ἧῃ χχὶν. 17-. [Επηρ. 16-22] δτῷ σϑσὺ ἀἰβδγοης 
ἔγουλ ἔπ686, ᾿πουρχὰ Ὀοΐὰ οοηϊδίη 58}}᾽ Β ΘΟ ἔθββίοη 
οἵ στοηρ. Βαΐ ἴπ0 ἤτοι πιο [χχῖν.] ΒΘ τλδῖζοα 
Ἠΐ4 σοηίδαβίοη πὶϊὰ ἔθαγα, 11} δον οαριαθης 
οἵ 86 ἔγα {1688Π6538 οὗ [8 διϊθιηρίθ δχψαϊηβὶ ᾿ϑαν!ὰ 
αηὰ {π6 πηανοϊ40]6 ἰγαηβί υοη οἵ [86 Κίηρσάοπι ἴο 
{6 Ἰαἰΐοῦ, τἤοπι ἢ6 δάυγεβ ἐμβθῆλ ἴ0 Βραγθ ἢ 18 
(Διαῖγ. Βαῖ Β6γα [ιἷβ ἰησαχα ϑγλοίοἢ 18 ποῦ ΠΘΆ.] 
80 βίχοπα, ἀπά ἄθερ; Π6 δΗΪΓΠΙβ ΤΑ ΓΟ (πὲ ἢ 18 
ΒΟΥΓΓΥ͂ ἴοσ ἰδ ἔοσπιοῦ οοηἀυοῖ, πὰ ψ}}} ποῖ σορϑαὶ 
ἀι. ἼΚΟΙΙΪ 19 τῃογοίοσο τὶ ὶ 1 ϑαυίηρ (μαὶ “6 18 
δυἱἀομεΥ ἤογΘ ΔΙΓΟΔΑΥ͂ ταῦθ τλοσθ Βαγάθηθα." 
Αμᾶἃ Ῥανὶᾶ ττοῦῖ 885 σὰν, δῃὰᾶ ὅδ] χοὸ- 
τυτηθᾶ ἴο δία ΡῖαοθΘ. ΤἈυδ ὑπο μαγίθα ἔογ- 
ὄνογσ, Βειὶ.- Β.: “ὙΠοῖν βο]β οσ ποῖ δὲ οὔϑ; 
(Ππογοίοσθ {ΠΟΥ͂ τοπγαϊηοὰ δϑυη δ." [Ὁ 18 ὙΟΥΓΗΥ 
οἵ ποίο ἐπὶ 1ΐ ἰη ποὶ βαϊά οὔ 380], 85 χχίν. 29 [22]: 
« τοίατπθα ἰο ᾿ἴ8 βουβ6.;) δ Ροΐπία ἴο {89 
αοὶ {παὶ πα οοπιϊπυρα ἷβ ρογθθουίζοη οὗ ανία, 
8.3 8|50 ΔΡΡΘΔΓΒ ἔγοιῃ ὑπ6 δἰ ὐοσβ Βίρῃς (μἰηϊοά δἱ 
πη σογα. 19, 20) ἰο τ1π6 ῬὨΪ]1βιΐποβ, τ σο τὸ ἤπὰ 
᾿υἰπι 'π σμαρ. χχνὶ. [10 18 ἢοῖ ὨΟΟΘΕΒΑΤΣΎΥ ἴ0 Βι0- 

86. ἐμαὶ βαμὶ οοηὐπυοᾶ ᾿ἷβ Ρυγδυὶλιὶ οἵ Ἰραν]α. 
ΑΥ Δ 5. ΔΡΡτομοηβίοη ἴῃ ΧΧυ!. 1 88 ἃ βΈΠΟΓΑΙ 

ΟΠ6, 8ηἀ γΟΙΥ πϑίαγαὶ, ἔσο ἱμουρῇ 380] Πδά σὸ- 
ταχτιοα Βοταθ ἴο ἷβ “ Ρ]δοθ᾽ ἴῃ ΟἸθ68}.---ΤῈ.] 

ἩΙΒΤΟΒΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΤΒΕΟΙΟΟΘΙΟΑΙ, 

1. ΤῊ οοπορρίϊοη “δαὶ αοἄ ὑποίξεδ ἰο δἰ Ἶ ἷπ 
ἐπο ΟΙα Τοβίδιηοηὶ Ροϊοηρβ ἰο [86 βαῦλθ οἶτοὶα οὗ 
ἐπουρῆς 88 [μ9 1άοα, στε θα ὄνον ὈῪ δὰ] ἰηΐο 186 
Νεν Τοκίαπιοηΐ, οὗ ταδηβ λαγασηϊπο ἸῺ δἰ 88 8 
αϊυῖπε αοἱἰ. ΤΟ μαγάθηΐϊηρ ρογίδ 8. ΟὨΪΥ ἴἰο {86 
ἱΏΏΟΥ Βοίηρ, ἴο μοατὶ δηὰ αἀϊβροβι οι (τ ἰο ον Β6- 
ΟΟΠΊ08 ἰηΒαβοορί1 06 ἴο (Π6 ᾿ΠΠ ΘΠ Ο68 οὗ (π6 αἀἰγίηθ 
ποτὰ δηὰ βρίγι), ἴο [86 111, ποῖ ῥογβιβίθῃι} 
Βοίβ ἰΐβο }  αραϊηϑὺ οὐ ΒΒ ΒΟΙΥῪ Μ|11, ἰο π6 οἰ οι] 
μδθὶς οὗ [16 τ ποΐθ Ρουβο α ἰγ, ἴῃ ΠΟ ἰγγθοθρ- 
ΕΝ [ῸΓ 88 Ὀοσοπιθ ροστηδπθηΐ ἰῇ βυο ἢ 
νῖδο ὑπαὶ [Π6 ἙΔΡΔΟΙΥ͂ [ῸΓ ἴγθο βο  -ἀοιοστηϊηαί ἢ 
ἀραϊηδβί (Π6 6Υ]}} ἴογ 11:16 σοοὰ Πε8 οοαβεά. ἀοοοτσά- 
ἰῃσ ἰο ἐμο αν οὗ ΗΒ σἱσἢ ΘΟ Β ΤΟΣ] σονοσγητηθηΐ 
οἵ {86 πογ]ά, νι ιΐοῖ ρα η15}105 6ν1}} στῇ ον], αοἀ 
δΔραημάοῃβ ἴπ6 τῇδῃ ὍΠ0 δβἰχαΐβ ΒΤ 56] ἢ ἊΡ ἀραϊηβὶ 
1π6 ᾿ηνοκίηρ οὗ {π6 ἀϊνίπηα ὅρισε ἴο {π6 {ΠΟΓΘΡῪ 
ΘηΖοηΔογοα χλογὰ] οοπαϊϊίοη οὗ ἱπτταγαὰ ματαἀοηϊηρ, 
δἴη Ὀοοοιηΐης 8 ἴδλοίμαὶ ΠΟΘΟΒΒΙΥ ἴοσ εἶπ. ΤᾺΘ 
ἀϊνίηο ὑποίεπιοπε ἰο ουϊΐ, οα (μη οἰμβοσῦ μαπά, τοίδσβ 
ἴο ἐπαϊνί ἄν] δοία, 88 ἰβ βῆουση ΟΥ̓ σοσ. 19 δηά 1Π6 
Ῥϑδβαροθ δῦονϑ οἰϊοᾶ, 2 ὅαπι. χυὶ]. 10 βα.; χχῖν. ] 
ΒΕ. ΤῊο ἀϊνίηθ οδυβαίΐοι, μούγονοσ, οοηβὶβίβ Ὡοΐ 
ἴῃ αοὐ᾽ ρῥχγοάδυσίηρ ουἱ], τ] ἢ που]ὰ ΡῈ ἱποοη- 
δβἰβίοπι τ ἢ ΗΠ 8 ἢ] 1 π688 (οοιῃρ. 9 41168 1. 13), θυϊ 
ἐπ ΠῚ οοσδβίοηΐης {86 ΟΥἹ] ἰο Ὀγϑαῖς ἰοσί οτα [ἢ 9 
πϊάἀάρη ἀορίἢβ οὗ {μ6 ποατί δηὰ σϑδ]ϊζο 1ἰβοὶ ἢ ἴῃ 
ἀοοάδ, ἱπουρῃ (18 πορᾶ ποῖος ῬΓΟΒΌΡΡΟΒΘ ὯΟΓ 
ἱμπάυοο πασάρηϊηρ, 18 τϑίθοσ ἱπιθηάοα ἴο ὈῈ {86 
ΤΩΘΔῺ δηἀ Δγοπιο ἴο [ἢ βαϊ γαίΐομ δηά βοίξοσίης 
οὗ ἴῃ6 βίππεσ. ΗἩδηρβίθηθοσς οα ΡΒ. 11. 6: “Β΄η 
Ῥεγίδίπϑ, ἱπάθοα, ἴο δ. Εἰ ΤΩΔΥῪ Δ] ΨΑΥΘΒ ἔγοθ ἢ1π|- 
Β6 ἢ ἔγοτα 10 ὃν ρϑηϊΐϊθῃοθ. Βαυὶΐ 17 μθ ἀο068 ποΐ Σθ- 
Ροηΐ, ἰπθη {(π6 ἥογηιδ ἰη Ὑ Βῖοὴ ἴῃ Ἔχ αὐ 18 186] 7 
ΔΓΟ Ὧ0 ΙΟΏΡΟΡ Ἀη66γ ἷβ οοπίτοϊ, ρυῦ αηάον αοα᾽ 8 
αἀἱαροηβαιϊϊοη, τὸ ἀοίογηλίμοβ ποῖ 88 Ῥ]ΘΆ868 
Ἡΐϊμη, 858 δοοοσχσὰβ πὶ (Π6 ΡΙδη οὗ Ηἰβ σονοτητμθηὶ 
οὗ {6 ποῦ! ὰ, ἔον Ηἰβ8 οὐγῃὰ ΠΟΏΟΥ, πᾶ, βοὸ Ἰοῃρ' 88 
Ηδϑ ἰδ ποΐ δρβοϊ ἴθι γοὐοοιθα, ἴον ἴμ6 φοοά οὗ [86 

βἰπποσ. Ηδ ρα (δ δἴπποσ ἴῃ ροβὶ(ἤοῃϑ ἴῃ προ 
υδὺ 118 οὐ 1μδἱ ἰοπηρίδεϊοῃ Βρθοίδ ΠΥ 85881}}5 Εἷπὶ: 
8 ἰοδάβ {μ6 ἱβουρμίθ ἴο ἀοβηΐία οὈ]ος οἵ εἰαδυὶ 

ἀφεῖσθ, δῃὰ οδυβοβ ἔβα ἔδοσο ἰὸ σοιηδίη δοὰ τοὶ 
ῬΆΘθ ΟἹ ἴἰο Οἰμονα." Ταὶθ αἰνίπο ἱποιίοπιοηὶ ἴοὸ 
815 ῬΓΟΒΌΡΡΟΒΟΒ ἴπ6 δοίῃ] ἔγοα ἀδιοσιηϊηδίίΐοη οἵ 
186 ΜῈ] 1 γεβρθοὶ ἴο 1116 βίῃ β ἴο γί ἢ τμ6 ἱποί(ο- 
τηθηΐ Ροσγίδί μθ. [Ι͂ἡἢ ἰΠὶθ οοπποοϊΐοη Ο. ν. Οογ οὶ 
ΘΧΟΘΙ]ΘΏΓΥ͂ τοτλασῖζθ οα σοῦ. 19: “Τμδ ἰμς 1ογὰ 
Ἰησιῦ88 ἃ 8 ἴοΟ βίῃ... χαδί δἰ σα Ὀ6 186 χοβαὶὲ 
οὗ ἃ οοῃβοίουβ, οἰλο ΒΗ θα δὶ ΟΥ δἰ] αἱτοοίΐοη 
οὗ 186 Μ|}1, πδῆσθ [θη οοπιθ εἴμ οὗ ἀδϑὰ [Ὁγ 
ΡΕΒΙΒΗτηθηΐ, δη( 4180 [ὉΓ {μ6 Ῥοββί "16 Ὀοιέοτίηρ οἵ 
[89 πιδη. [ἢ Ἵγάογ ἴο ορνίδαίθ [μιἷ8 ὑθυσῖθ]8 Ραηϊβα- 
ταςῃΐ οἵ βἷη ὙΗ αν βαὺβ ἔϑδι} πιυβί δρβίῃ 
ἈΡΡΓΌΔΟΝ 86 [μοτὰ ἴῃ δὴ οἤδσιηρ π Ἀ]Οἢ δίομοβ ἴοσς 
ΕΠ ΘΠ ποτε Εἰ διοαγί ἰο ἰδ 1,οτὰ.} 

. Ἴδο ἑηλεγὶ Ξς Ῥοβθοεβίοῃ, ὕῬΤῸ ἷδ5 ἴδ 
ρων ἐν οὗ αοά ἴῃ βὸ [ὯΓ 8 Ηο ἰ8 ΣΟ, νι.) 
88 τηϑαθ ποτὰ ἢ 8 ρϑορὶβ ὈΥ Ἑσμοοείηρ ᾿μοι ουὐἱ 

οὗ [Π6 τηδ88 οὔ ἐμ οἰ Ὸσ Ὠδίϊοηβ ἕο 86 ἰμι6 θδδτοῦ διὰ 
ογζβῃ οἵ Ηἰβ βοϊ τον οϊδίΐοη, αημὰ ἢδ8 χηδήθ ἃ οὐτο- 
παπί πἰιἢ (μθ. Οοιωρ. Πδαί. 1. 29; 'ν. 20; ἰχ. 20, 
29; ΡΒ. χχν). 9, ὙΠ6 Θοχαρ]οὶβ Τα Δ] πνοπέ οἵ ἐΝΐα 
ἰάοδ οὗἁ [86 ῬΘΟΌΠΙΔΓ τὰν ϑϑι [ΞΞΞ ῬΡγοροσίγ-Ῥθορ]6] 
18 Τουπα ἴπ ἰῃ6 Νονν Τοβίδιαθηϊ οουθηδηί- το  διίος 
δηά ἐδ6 {ῃΠ6Π06 τοβυϊηρ δββοςϊδίϊοῃ οὗ τηθῃ, γιὸ 
Ὀγ ΟἸ τῖβιβ χϑδοιηρίζοη δηὰ σεϑοοποὶ  αἰΐοη μαγθ 
βϑοοῶθ οὐ Β οὐ τριὰς . ἴῃδι 15, [{{ 16 Ἰουπηα] ἰῃ 
{Π|6 σοΙ Υ̓ οὗ ἐῃ9 ζΩ οπὶ ἴῃ αἱ ἰη (ἸὨ τισί. 
ΤῊΘ σγεαίεδί ευἱ αν {πὶηῖκα ἰο ΡῈ δχοϊυβίοῃ 
ἴγουα ΒΟΙΥ 11{6- δϑοσϊδίίοη πὶ ἷ8 αοα διηοης 
ἸάοΙαίοσβ. Τα σγεαίεδέ σοοὰ ἴοτ Ὠΐπὶ 18 ἴο Ὀοϊους 
ἴο [818 ῥΓΟΡοσ νυ οἵ αοά, δηά ἴο {πὶ Κἰηράοπμ-οοπ:- 
ταυἱίγ 1 1Π6 βοσνΐοθ οὗ [μ6 ᾿νίηρ αοά, Ὑβογείῃ 
18. ΤΥΡΊσ811Υ βοὶ ἰοσίῃ (9 Βἰρμορὶ ΜἜΣΟΝ ΒΘ 
ΜἘΠῸ 88 Ὀδοοπιθ οὐδ ῬΓΟΡΕΓΥ͂ τη ΟΒτίβί, ἤπά 
ἴῃ ρματίἰοὶ ραίίοη ἰῃ οὐ Κιησάρτα δῃὰ 18 }1685- 

8, ΤΒατο 18. 8 ϑδεζ.αοοιιδαίΐοπ ΜἘϊςοΝ, ΠῸ ϑαυδ 
οοηΐδβδίοη οὗ βίη (νοσ. 21), ἰ8 ἕασ ἴγοτα {γ6 - 
ΔΏςΘ, θΘοδι86 Σὺ 18 Ὀαβοά ποὺ οὐ {μ6 ὅγοίξεπ ἤδαγί 
δηά {π6 αδαπάοπεά εεἰ[-τοὶϊ, Ὀὰϊ οα 8 ἰγαῃβίθων ἀΐδ- 
Ῥοβιἄοῃ δηά διρρεγβεῖαὶ ἐπιοίίοη, απα ᾿ῃ 1.16 Χοοορ- 
πἰτοη οὗὨ [μ6 ἐπιροδοιδιϊιίν οἱ οαττγίησ ουἱ οπτϑ οππ 
αὐίὶδ ΟΥ̓ΟΥ ἀραϊηδί (6 ἀἰνγῖπο ψὶ]}, αῃὰ {Β6Γὸ 15 νδηὺ- 
Ἰῃς [06 δαγηοβίηοβα οὗ βο αἀοη αὶ]. [πὶ βιυιοὶ ἃ οοῖ- 
ἀϊίοη οὗ βου], 88 ὅδ} 8 Ἔχδπρ]8 βον, ΘυΘ (8090 
Ὀοίίοσ. ἐτρυ]8ο5 δπὰ βυροσγῆοιαὶ ρϑηϊίοηοοβ στδάυ- 
ΔΠ1Υ σρεβο, ἀπά εἶθ Ἰαάρταοηι οὗ παγάἀομπίηρ τεοθὰθ 
ὙΠ} ἱστοία γα }]6 βίορβ ἴγοσῃ γσοροηίδῃοο. 

4. ἼΠοτο ἰδ 8 δεἰ[-αββογίἴοπ, 85 αν 8. Θσϑι 6 
βῆουβ (γογβ. 28, 24), τ μῖομ ποῦ οὨ]Υ, πιίβουΐ 
σογαϊηρ, ΒΟ ἔρσαϊβα πὰ βε  Ἐρ]οσὶ ποδίίοα, ἴῃ σίρλν- 
ἐουιβηε88 δ ἃ ζαϊ ιπεβε βοὶβ ομ6 ἰη ὴ6 ἔσας Πρδ 
Ἀδυτοι πη} δὺ δοουβαίίοη δη δ μἑ ἐγ, ἴοσ [86 κδῖθ 
οὗ ἐδε ],οτά δὰ Ηπΐ λοθον (ἰὴ Ποβα βοσυῖοο ἴ80 
Ἰδλη Κηονβ ΕΙτηΡΟ] ἢ ἴὸ Ὀ6), Ὀαυΐ 8180 βϑσυεβ ἰο 
δῆστα [6 πιογαὶ τοογίδ, ΟΥἮὨ ΟὨ Θ᾽ Β ΟἾτι Ῥουβ Δ ἰγ, 
Δηα ἴο τρδϊηϊδὶη Ομ θ᾽ 85. χϑδ] λοποτ, πμἰοὶ 
[88 15 σοοῦ ἴῃ Οοα᾽ 8 βοσνίοθ Ομδ ͵β ποὶ 1μοτείῃ 
ΘΟΠΟΘΙΏΘΩ «18 (ἢ 6 Δ γτχαιΐοη οἵ ᾿ιἷβ οὐστῃ πιεγί δ, 
δυὺ τ (ἢ6 εαγηθϑί, ἔσταθ ἀεοίατγαζίοπ οὗ ἰδ Ῥοξὶ 
ἐΐοη ἩΪΟΝ 18 ἰπηοσ 116, ἰπ δοοογάδποθ ψ1Ὰ ἀρὰν 
ἀοιηδηάε, ἀπὰ {πσουρῃ ἰμ6 ρόνοσ οὗ Ηΐδ ϑρὶ τι, 
ΟΟσΌΡ᾽ο8Θ ἰοτγαγβ αοα ἰπ ἰσὰθ ρμἱοεῖγ. Οὐομῃπβοίουβ 
οὗ βοὴ χοϊδίίοη οὐ μοασὶ ἴο μἷβ8 (σα, (0:6 βεσνδηὶ 
οἵ ἀοἂ (868 Ῥανὶα ἰκηον Εἰτηβα} ἰο Β6 ΟΥ̓ΘΓ αζδὶηδὲ 
ἢἶδ τ͵υδὲ Ῥοσβοοαίοσ, 3881) ἴῃ ἐγ ρα] δἰϊοη δηὰ δας 
ἴοσίῃρβ [88 ἰμ6 γίσλέ ἰο Δρροϑᾶδὶ ἰο (ἀοαΐβ γἱχδίοουϑ 

Υ̓ [ἰπρα. 
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ἐπάξαςηι, δηὴ πὶ ἰογία! οοβάσμηοο ἴο Ἰοοῖκ [ῸΓΣ 
15. ἢ61Ρ διά βδ᾽ νδίϊοῃ ρτοῃχίϑοα ἰο ἔμο στη θοῦ 

δι Ἰπηοοοηΐ. 
δ. Αὐηοσ ἴμ6 ραζΐπιδ ἸΔΈ ΝΑ 1 18 Ῥδυ  υ]ΑΡΪΥ 

ἴδιο χνιϊ. δηὰ χυῖ!ἕ. ᾿ῃ πο {Π6ΓΘ 18 ΘΌΟὮ ΟἸΘΆΓ 
δχργοββίοη οὐ θϑετιοβί, ΘΟ: βοΐ ΒΒ Ῥοῖοεῦ ἴο ΔΓ 
τὶ σλίοοιδηδβε πὰ ἱππόοέπος ὈΥ͂ Τοβϑοη οὗ 
ἐχρετίσηοε οὗ ὉΠΡΌΘΪΥ ΘΠ Υ δηά αἰνίπο ἀθ νοῦς 
δα, [δὶ τὸ τηυδί δἱ ἰοδδὶ δ ρροβα {ἐπ γθοὺ ]θὸ- 
τοι οὗ 84.}᾽5 ρογβοσηϊζζουδβ ἰο Ὀ6 ἃ οοπουγτὶηρ ἴλο- 
ἰοῦ ἰη πο, ἴῃ μα {1019 οὗ ῬΡΒΑ]πὶ χν]]]. : “ΒΥ 
{Π6 δεγυδηὶ οὔ ἴπε 1 ,οσὰ, ΌΥ Πανὶα, ψῃο βραῖκα ἴο 
μ6 [ογά (πὸ πογὰβ οὗ [18 βοηρ ἰῃ ἰμ6 ἀΔΥ πο 
{η6 Ιοτὰ δά βανϑᾶ Ηἷπὰ ἔτοτῃ {89 Ββδηὰ οἵα] Ηΐδ 
Θῃοηλί 65 8πη6 ἤγοπι (δὲ λαπὰ οὐ δαιι,᾽" (16 τοΐϑσθηοθ 
ἰο 84} δοοογὰβ τι οβαθη 4] δαί σοβ ἰὴ [86 ὁ0Π- 
ἰδηΐ οἵ ἐπ6 Ῥβδ] τὰ δοοοσάϊηρ ἰο (Π6 Ροϊπίβ οὗ υἱονν 
δῦονο ᾿παϊολίοα, (Ὠουρῆ ἰπ6 Ῥβαὶηλ ἀοο5 ποῖ ΤΟΙο Σ 
Θσχοϊ υπίνοΥ ἰο (θ᾽ εἶπιθ οἵ 58] (566 οἡ 2 βδγμ. 
χχὶἱ). Βυϊΐ 1 ἴδ Ὀογοηᾶ ἀουδίὲ (Πα {μ6 ωλοίδ δοπ- 
ἐεπὲ οἵ ῬΡΕαΪ πὰ χυὶ!. ῬΓΟΒΌΡΡΟΘΟΒ βυσῇ ἃ μοεϊιοη 
Δα κπασὶ Ἔχρουΐϊίοησοβ 88 8Γ6 ἀθβου θα ἤόγο ἴῃ 
οἰαρ5. χχῖν. δηὰ χχυύϊ.; ἰοῦ ἱπαϊν᾽ 8} ροτγίίομα 
βοὶ ἔτια (η6 βΒᾶιὴηδ 4685 δηἀ ἱμοιρηίθ {μαὶ Πᾶν] 
Ποσθ ἜΧΡΓΟ55685: ἴῃ γα. 1, 2, ὅ 'βΒ οοῃίδιὶ πρα 8 8]- 
ταῖν ἌΡρροδ], ἰπ ρατί ἰο ἢὶ5 τὶ ρῃθουδβηοαθ δηὰ 
ΤΑ1 ΓΒ] 686, ἴῃ ρΡατὶ ἴο ΟοαΒ τἱχηίύθουβ ᾿υἀρπιοηί, 

ἰηβὲ {δ τπητγρῃίδουδθησθθ οὗ ΗΐβΒ ΘΏΘΙΛΪΟΒ ; 
(πγουρσῇ ἴπ6 στ ῃο]6 Ῥβαϊπὶ βουηᾶβ ἢ 6 βϑῦλθ ἴοῃθ 
οὗ ἄτην οοηῆάοηοα ἰπ ἐπα 1,οΥάδβ μοῖρ δῃὰ υἱοίο- 
τῖουβ οοηθσαοὶ οὗἉ ὑπ6 οουτθθ οὔ Π6 τ ϊθοῦθ ἀραὶ ηδὲ 
1Ποἷγ Θῃοπλῖοθ, Ηδτο, ἴοο, {Π8 Ἔχ ΟΣΊΘΏΟ68 οἵ (86 
βδι πο Ῥοσϊοα ΒΒ ΟὟ ἐποωβϑο γε 88 ἴμο ἔγαλία] 
801} οὔ αν 8 0881 γ}- Ῥοθίχγ. 

ἩΟΜΙΜΕΤΊΙ͂ΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

ας. 1. ΟΕΆΜΕΒ: ΤῈ6 ἰδιροταὶ χοοὰ ἑοτίαμθ 
οἵ ρίουβ τχθη οἴῃ ἀοϑϑβ ἢοὶ ᾿αϑὶ Ἰοῃρ ; ΘΓΘ ΟἿ οχ- 
τῆ ἦι, [86 ογοββ ἰ8Β δρδῖὶῃ Ὀοίογο (μοῖρ ἄοογ. 

ογοίογο οδβϑὶ οὶ {Πγβο οὗ ὑο- ΠΔΟΥΤΟῪ ; ἴοσ μοι 
Κηονχοβὶ ποὶ τῇδ 8 ΠΗ ΤΟΙΣ δγίης ἰοσίῃ. σου. 
ΧΧΥΪΪ. 1.--- ὕοτα. 2, 8. ΙΝΘΕΒ (ἤἴοια ΗΑΙ,)) : 
Αὐοοά πιοίϊομπ5 ἰμαΐ [2]] ἰῃίο Ὑ]οΚοα ἢδαγία αγὸ ΚΘ 
ΒΟΙΏΘ ΒΡ 5 ἰἢδι 14]}] ἔγοια [86 Ηϊηΐ δηά βίοοὶ ἱπίο 
πεὶ (1 66γ, Πρ ίϑοτλθ ἴοσ (6 ἰΐτηθ θαΐ βοοῦ οὐ. 
ΟΒδρ. χχὶν. 17.- -ΒΈΒῚ, Β.: ΑΒ δαὶ], ποὺ ἀ6- 
οεἰνοάδὲ {Ἀπ γβο], (ἰοα ᾿Β βίγοηρος ἴδ πο, δὰ 
ἴοι τι] ΟΠ]Ὺ 6 81} Οσολϑίοῃ ἴὉΓ ΠΟῪ γἱοίονιθ5,--- 
γοτα. ὅ βᾳ. ΤΕᾺ: 8.4] 15 ἰῃ Ρ6σ1] οὗ ηἷβ 1106. 
ἴο Βυχηδῃ ΟΥ68 Π6 ἷβ ἰΙοβί. ἀπά ὙΠῸ 88 οβϑί ῃἷπὶ 
ἰπΐο βασι μετ] ἢ ὙΠΟ 6ἷ86 ἱμδὴ ἢ πιβο] 7 1118 
Βιδίγοάα, σι τ ΒΙοἢ 6 ΔΩΘῊ ρογβοοιϊοα Ἀαϑνὶά. 
Ετοῖα {818 τὸ βῃου]Ἱά ᾿Ἰϑᾶσιὶ ΠΟῪ ΠΟ δΒίδ(Υ βίῃ 8 
186 τεΐπ οὗ θη. Ηθ πο ἄορ 601], ΑΙ γᾶν ἀο685 
ἨΣΠλ8617 (Π6 ατοδίοδὶ μυγχὶ.-- Ἄγ. 8. ΟΥἷν Ὀοδὶ 
το ὈΘΟΟΙΏΘΑ͂ ΟΣ ψΟΙΒΕ ΘΏΘΙΩΥ, τ ῇθη ἢ6 που]Ἱά 
Ῥοτβυδᾶδ τι ἰο ἀο στοῦρ. Οὐρ. Μαϊὶ, χυΐ. 23, 
-- ΤῊὰ.].- - ενα. 10, 11. ΗΈΡΙΝΟΕΕ: [ωονὸ δηάὰ 
τ Ὠδουβη 6858 1ῃ 8. ῬΊΟῸΒ τη} μοαγὶ 15 ἱη νυ ἱηο1}}]6. 
[ὑεα. 9-11. ἩΈΝΕΥ: Τανία ρσίνοθ ὑνγο ΓΟΆΘΟΏΒ 
ὙἘΥ Βα που] ποΐ ἀοβίσου ϑ'δαϊ, Ποὺ Ῥοστωϊ δῃ- 
οἴδμοσ ἰο ἀο 1. 1. 10 ποι] Ὀ6 ἃ βἰηδι δῆτομπὶ ἰὸ 
Οοα δ οτϊδηοο. 83.8.1] ταϑ ἴ86 1,ογα ΒΒ δηοϊηἰοα 

ἵηρ; οὗ [βγδοὶ.... Νὸ τϑδη οου]Ἱά γοβὶβὲ ἰπλ δηὰ 
6 σι] 16 66; (86 ἰπίηρ Πανὶ ἔδαγοὰ ταβϑ ραϊ]ῖ, 
διὰ ἢΐ8δ ΘΟΠΟΘΙΤΏ δ ἱΏΠΟΟΘΙΟΘ ΣΏΟΓΘ 
ἴδηι Ηἷα βδίοίγ. 2. 1ὶ που]Ἱὰ Ὀθ ἃ βἰ ηἶ] δηθοἰ- 
ναξίου οὗ αοα᾽ 8 ργονίάθηοο ; αοα πιδᾶ βυδοῖθηι} Υ 
βιοντοῖ εἶπα, ἴῃ ΝΑ 0418 οδ86, (μαΐ 1 ᾿ο Ἰοῇ ἱὲ ἴο 
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Ηΐμτ ἰὸ ἀο χὶρῆι δ που]ὰ ἀο ἰδ ἰῃ ἄπο ἰἶΐπη6. . .. 
ΤΉυΒ ὈΥΑΥΘΙΥ ἀο68 μὰ Ῥγοίον δἰ8 οοῃβοίθῃοθ ἴο ἷδ 
Ἰηἰογοϑὶ, δα ἰγυδὲ αοα πὶ (86 ᾿κβυο.--- [Ἑ.--- 
γον. 12 βᾳ. ΟΒΊΑΝΡΕΒ: ἔνε ἰδουρῇ ορρογίυ- 
ΠΥ [ῸΓ ΤΟ ΩρῸ ͵8 κίνοη 8, γοῖ γα βῃοι α ποί 
ΘΥΘΩΡῸ Οὔγβοίνοα, Ὀὰΐ οογαταὶὶ σοηρϑδηοο ἴο ΘΟ, 

ΕΒ: αοά στγδηΐ ἰμδὶ γὙ ΤΩΔΥ͂ 811 Ἰοατῃ ἴο 
ονθ ον δῃθχηΐθθ, ὑμπαῦ ἯἨΔ ΤΏΔΥ ἸΘΆΤΏ ἴἰο χοαιυλίο 
6 }} χὰ ροοα  ἘῸΣ {118 ἰπ οογίδίη : Βαίσοα οχ- 
αἰΐο8 βιγὶ 6, Ὀαΐ Ἰονο μοῖρα τα Ε]}Υ ἴο Ροδοο, δὰ 
ΟΥ̓ΘΓΟΟΙΊΘΒ τυ σἢ 60]].---ἾὟ ογ. 14, ΚΤΑΒΚΕ 
ἴῃ οἵοδα δηἀ ρογβοουίίοῃ οὔθ βῃου]ὰ χοϊοΐοο δπά 
Ὀ6 οὗ ροοά οουγαρο.--Υ ον. 20. 5. Βσημιῦ: ΤΒ6 
ἴδ] ν δηα τροσθ βού σ 688 (ἢ ΡΙΟΙΒ 8.6 ὑῃαοΓ 
(σοῦ ]6 δηα μογβοουίοη, {Π 6 ποῦ (ΠΟῪ ΤΏΔΥ ΘΔ 
οῃ 604} βυρροτί.---Ἄ ἐγ. 21. ΒΕΒΙ,. Β.: Νοιπίης 
08} ΣΏΟΓΘ βοίνθῃ 8 Βαγὰ ἀϊβροβι(οη ἔμδη Βατ,λ ἰἰΥ 
δηά ροῃί!] ῃ 688.---Ἴ ΠΟΓ6 18. ΩῸ βίον 8Βὸ παγἠοηρα 
ναϊ ὅοὰ βοῃ δ ἷπι ΠΟῪ δηᾶ {θη 8 ΤΑΥ̓ οὗ 1] πὶ1- 
πρίΐοη ἰ0 ΒΟΥ Βῖγ 841} ἢ18 οστοσ. Βαϊ δῆ! σἤθα 
{ΠΟΥ ἃτὸ δυγαϊςθηθα Ὀγ βῦο! αἰνίπο πον ηρΆ, 1 18 
ΟὨΪΥ͂ ἴῸΓ ΒΟΠ16 ΤΟΊ Ώ8.. 8η6 Βυοἢ ἃ πηογοιηοηΐ 
ΒΟΆΓΟΘΙΥ͂ ραβὶ 6ΧΘ {μον 141] δος δὶ ὁὔοθ ἰηΐο (μοὶτ 
ἴοσταορ 11ἴ6, δηᾶ ἰογροῖ δραΐῃ 411} ἰπαὺ ἔθου μαὰ 
Ῥτοιηἰβοά. -- ΤΆ Κα: ΑἸμΠουρ {ῃ6 ὑῃρόοαϊγ 
βοπλοίἑ 68 ἃ 88 ἰἔ 1Πὸγ τιὶϑμοᾶ ἰο τη δηᾶ 
Ὀδοοῦλο Ῥίουβ, γοῖ (ΠΟΥ ΒοΟυ 18]] οὔἵ᾽ ἀραΐη δηὰ ρὸ 
ΟἹ δαΐῃ ἴῃ {πο ἷγ Ὀβεο μον ΚΤ [πὶ Ενοῃ 
1 τὸ μοσγὸ δηά {μότὸ ΠἸΡΉΟΥ ταδῖκο 8 σοῃίοββί οῃ οὗ 
ΟἿΓΡ ΜΗ ΔΟΥ͂ 8 1ξ δβ ἰο ἃ ἀοσητγῖρἼιι σοπίδββίοα 
οἵ βἷῃ ἴῃ ἰδο βίρῃί οὗ ἀοἀα ἢ δε 5 ΟΟΘΠΟΒ5 
Ιοὰ τ9 ἰο τοροηϊδηοο Ηδθ Ηΐ Θοταρββϑῖοη 
οροῃρά οὖξ Ββοασ ἢ Ο ]οῖ ὺ8 ποΐ ἔχῃ (6 Ἰοηρ- 
᾿βυβογίηρ οὗ αοα ἰηΐο Ἰαβοὶ νἹ οι θη 6Ε8.---Ξ.ὙἌ6ΑΕΚῈ 
ΤΎᾺΪΥ Ρδηἰ θηΐ ΒΙΏ ΠΟ, τη ϑὺ ΘΟὨ [058 {Ποῖ Ββίη8, δὶς 
[οσρίνθηδβα, δηἃ Ῥγομλΐδο δπιοπαπηθηΐ, πα {Π18 
ἠοῖ ἢ ΤΙ σ8}1γ Ὀυϊ ἴῃ 8]} εἰποοσὶγ (Μαίϊ. χῖχ. 
16). [“1 Βᾶγνὸ βἱπηρά." ἐΡυπτοΒ δι88 8 ΒΟΤΤΏΟΗ 
(Απι. ᾿4,, ΤΕῖτα βουῖθ 5) Ὁροὴ {818 ΘΟ ὈβαΙ Οἢ. 88 
ταδάο Ὀγ βουθὴ αἱ βδσγοηὶ μρογβοῦβ πῃ (πα ΒΙ0]ο.--- 
ΤΕ.].--- γεν. 28, αοα ἰβ σἱρῃίοουβ; 8 Ὀοϊ νη 
ΒΟᾺΪ χϑοορτζοα ἰμαὶ ἴο 8 σοηβο]δίίοη.--- 6 Ὁ. οὗ, 
ΟΘΙΑΝΡΕΕ: ΦΔαυδὶ 85 ἀοα Ρυηῖβη6 5. οὴα Ὀδγθαγ 
(του ρἢ δηοίμοσ, θο δ σονγασαβ Ὀοηοῆϊθ 1} θ6- 
ποῆϊθ. βῈπ. ΒΟΉΜΙΡ : ΝΟ οΠ6 ἷβ ρτοαίογ [ἢδὴ ἢθ 
ΜΓ 086 ΒΟ] ἐβ τλθοῖ βαὶ ΟΥ ἴῃ {86 αγοβ οὗ 6ο4.--- 
γεν. 25. ΟΒΑΜΈΒ : Ηουτῦ]ο π]ΟΚΘα 688, ἴο ΠΟῪ 
οὔθ {Πρ δῃὰ ἀο δῃοίμοσ, δηὰ ἔδυβ Κηαοσίηρὶν 
ίο Κίοῖκ δραϊησὶ {86 ῥτὶοῖκβ.---θ προ ϊγ ταυβὲ 
οἴδηῃ θ6 ὑμοῖγ οὔσῃ ρσορῃοίβ. Ῥσονυ. σχ. 24.---Β:Ὲ. 
ΒΟΉΜΙΟ: ΤΠ ΘΩ {110 Θμοαΐθβ δηὰ αἴοτβ οὗ 
1π6 ρΡίουβ αν Ἰοπρ Θῃπουρἢ πὐρὰν ἡμριθρὶ βἰσίσοη 
δραϊηϑί [Π6 ΜὙ1}} οὗ αοα, ΠΟῪ τηυδί δὶ Ἰδϑὶ αραϊηϑὲ 
{Ποῖν ψ}} γί 614 {Π6 νἱοΐοσυ ἰο αοά δπά {πὸ ῥίοιιβ. 
[ΤΑΥ̓ΤᾺ : Κκὸ ἴδ 85 γὸ ΚΟΥ͂, (18 νὰ (6 1658 
τηϑοίϊηρ Ρεΐπτϑο 880] δῃὰ ᾿ανὶὰ : δῃὰ ἱϊ ἷβ ρ]οι- 
βἷηρ ἰο ἰδίηῖκ (μὲ δον 411 {πὶ μαά οοσαγτγοί, 
8.4} 8 Ἰδίοϑὲὶ αἱΐοσδηοθ ἴο ᾿ΐτὶ τγᾺ8 οὴθ οὗ Ῥοηθα)0- 
ἐοη : δ ὁῃ098 8 νἱπαϊοδίίΐοη οὗ Πν1 Β οοπάποὶ ἴῃ 
(6 ραβδὶ, δῃηὰ α ἰοσγοοδβὶ οὗ ὶβ σίουυ ἰῃ (86 ζαΐαγχα, 
ψογῖν, ἰπ6 Βα] ἶϑὲ τγ88 βρεδκίηρ ἔγοια δἷβ οσὰ 
ΘχΡουθη00 ὙΠΘΏ δ6 βαϊά, “ σοῦ ἰΠΥ̓ ΔΥ ἀπΐο 
1Π6 Ι,ογὰ ; ἐσαπὶ 4160 ἴῃ Ἦται ;, διὰ ΗΘ ΠΠΑΠ Ρηης 
1 ἰο Ραβ8β. Απάᾶ Ηδ 8}}8}} Ὀγίηρ ἑοτί (ἢ σἱρῃϊο- 
᾿λῶ χω τΑὶ ἐν Ἰῖσῃι, ἀπά (ἢ γ Ἰυσφταορῃί 88 (ἢ ποου- 
87." -- ΤᾺ. ᾿ 
ες. 1δ. "ασὶ ἰδοῦ 8 τηδῃ Ὁ" Ὑγ06 τοθη 6χ- 

Βογίθα ποῖ ἰο δοὶ ἀσν σί]}γ οὗἩ ἐμοῖν ταδημοοά, 
-- Τα. 

[Ν:. 21. “1 μανὸ ρμίαγοἂ ἔμο [00]. 1) 1η 

: Εν 



322 ΤῊΣ ΕἸἼΒΕΤ' ΒΟΟΚ ΟἿ᾽ ΒΑΜΌΕΙ, 

Ἰδισηαΐηρ ἰο βδηάθγοσθ ἀραϊηδὶ δὰ ᾿ῃμοοθηΐ τάδη |16-292). Βδυλατξ : ΟἿ ΤΩΔΥῪ ΟΟὨ 7665 Ηἷ5 [01}]7 δηά 
(νογ. 19, οοΐῶρ. χχῖν. 9). 2) ἴῃ ὁρροδίηρ ἃ πλδῃ | ἰαο ΠΟ βίαρ ἰονασάβ Ὀδοοσηῖπρ τῖβοσ. Τῇ θ6- 
ὙΠῸ ΘΥΙΔΕΠΕΥ͂ πιυδί δασοοοα (γον. 20). 8) [πῃ σϑ-  ποῆϊ οὗ βυοὴ 8. οοηϊοβαίοη ἀοροηβ προὰ πμεῖμοῦ 
ἰδ (86 Κηονσῃ ἀοεῖσηβ οὗ Ῥγονίάθῃοο (χσῖν. | ἐὺ 18 τηδᾶθ ἴῃ Οἱ ἰὔοστι 658 ΟΥὁ πῃ Βυτα ]11γ.---ΤᾺ.] 

20, οορ. χχὶϊ. 17). 4) Ιῃ τεπεισίὶπο ἃ στοῦ) [ὉὈροι (μΐ58 ΟΔΡΙοΥ 'π βόθοσαὶ, οι ρ. δῦοναϑ ου 
ΔΙΡΟΔΑῪ οοπίοεβοα δη ἰθια ρΟσΆ ΣῪ ἰογβαίζοη (σχῖγ. 1 ομδρ. τὶν ΤΕ] 

ΙΧ, Ῥαυϊά αὐ Ζίρίαφ ἐπ ἰδὲ ἰαπὰ οὐ ἐδλε Ῥλιϊιειίηεδ. 

ΟἜΑΡΤΕΕ ΧΧΥΙΙ]. 1-19. 

1 ΑΝ Ῥανὶὰ βαὶὰ ἴῃ ἢΪἷ8 μοατὶ, 1 8Βἢ}8}} ΠΟῪ ῬουΒῃ οὴ0 ἀδὺ ὮὉΥ͂ 86 μιδηὰ οὗ 
β'ααϊ ; ἔβογθ 18 ποίμίηρ Ῥοίίοτὶ ΓῸΓ τὰϑ [δὴ {8αΐ 1 ββου]ά ἜΘΟΥ ΘΒΟΆΡΘ ἰπίο [86 
Ἰδηά οὗ (86 ῬΆΣ]Π801Ππ68.; δηὰ ὅδ] 8β}8}} ἀθβραὶγἦ οὐ τὰϑ ἴο βϑϑὶς 29 ΒΩΥ͂ ἸΏΟΥΘ ἴῃ ΒΥ 

2 οοδδί οἵἉ ΙΒΓ86] ; ΒΟ Β88]] 1 ὁβοδρο ουΐ οὗ ἷἰθ Ββαπᾶ. Απά θεν ἀ δγοϑὸ δῃά δ6 [οηι. 
867 Ῥαββοά οὐοὸν σί [86 604] {μο᾽ εἰχ Βυπάτγοα τηϑη ἰδὲ πόσο τὶ τὰ ἶσα απίο Αοἃ- 

8. 158,, (Π6 Βοῃ οὗἩ Μδοοῖ, Κίηρ οὗ αδίῃ!. Αμπὰ Ῥανια ἄποὶς τὰ ΑΟΒΙΒΒ αἱ δία, δ 
8.4 ΠΪΒ Τη6Ώ ; ΘΥ̓ΘΙΥ͂ τη ΜΙ Ὠἷβ μουΒΘ ἢ 014, δυόη, [οπι. Θγθη} Παντα ἢ [44] ΕΪ8 
ἧτο πίνο, ΑΒίποδῖὶ ἐδὸ «“6Ζγϑο ἰύθεβ, δα Ασα] {πὸ Οδστμο] εββ,, ΝᾺ Ρ4]᾽ α τ δ 

4 ΓΝΑΡΔΙΒ π|ιΐδ, [89 Οδγταθ} 1685]. Απᾶ ἰΐ νδ8 ἰο] ἃ ὅδυ] {μπαὺ Πανια τὰϑ οα ἰο Οὐδ ; 
δηα Πο Βουρθῦ 0 ΙΔΟΥΘ ΒρδΪΠ ΤῸ Ὠἷπι. 

δ Αμαδθαν!ὰ βαϊά υηΐο Ασομ ίϑῃ, 171 Βαγο ΠΟῪ ἰοαπα ρτδοθ ἴῃ ἰβίηθ Θγ68, ἰοὐ (μοι 
σὶνθ τὴ6 ἃ ρἾδοθ πῃ βοῖὴθ ἰότῃ ἴῃ 086 δου ΤΎ [1π οὁη6 οὗἨὨ ἴμ6 οουπίγυ-ΟἾ 0168], {π8}1 
ΤΑΔῪ ἀπ6}} {ΠογΘ; [ὉΓ ΜἘῈΥ βμουἹὰ [ὮΥ βοσνδηΐ ἄνγ6}} ἴῃ (86 τόογαὶ οἱ σῖῦ {μοο 

6 Το [Ἀπά] ΑΟὨΙθἢ ραν Βῖτα ΖΙΚ]αρ ἰμαὲ ἄδγ ; πβογοίοσο ΖΙΚΊαρ Ρογίδι ποι ἀπίο 
7 [00] {80 Κίηρβ οὗ δυάδα υπίο (μ}8 ἄδγ. Απά ἰδ {ἰπ|6 (δύ 1Τϑανια αἀντο]ῦ ἴῃ {86 οουη- 
ΕῪ οὔ {86 Ῥ 1 ΠἸ8ε 1 η68 γ88 8 {Ὁ]] [οηι. [11] γϑᾶσ δηὰ ΤΟῸΪΣ το [ἢ8, 

8 Δμά θδνὶά δπὰ ἢΪβ τηθπ επί ἊρΡ δηὰ ἱπνδάθα {86 Οἰθβυσίο8 πὰ {86 Οἰοσγῥοϑ' 
δηα {86 Απιδ]ο κὶΐοα ; ἔοσῦ (μοθο παΐξοπϑ 6ΤῸ οὗἨ οἱ [δὴ ἱπμδ ἰδ β οὗἨἁ {6 Ἰδηά, 88 

9 δου ροεδί ἴο Κ'ΒΌγ, ϑυθὰ [8π4] υπΐο ἰμ6 Ἰαπὰ οὗ Εσγρί. Απὰ Ῥανὶα βιμοίδ [89 

ΤΕΧΤΟΑῚ, ΑΝ ΘΟΕΑΜΜΑΤΊΟΑΙ,. 

1 Γγοσ. 1. 8ο ἐπ Ψαῖρ.; ΟΠ δ] ἃ. απὰ Βγσ. ἤδτὸ: “ ἔῆοτο ἰ5 ποίῃίπας κοοὰ ἴον τὰο, Ὀπὲ ἴ γ]}} Θδοθρθ," ἩΠΙΘῊ 18 (89 
τοηδοτίης δἀορίοα Ὁν Ετάλαηη, ΨΟΓΥ͂ ὭΘΑΡ (Πἰ8 15 ἐπΠ6 Βορέ. ἐὰν μή. [Ιἐ [8 ταοτο ᾿ἰζοσα!ν οχδοῖ, θὰ Ἐπε. ΑΥ͂. 
εἰνοβ (9 586}86.---ἰὐ 18 ποὶ ὨΘΟΘΒΘΑΤΎ ἰο γοϑὰ Ὀλὲ 33 ἰπϑίβδα οὗ 3.--Τὰ] 

8 ΓΥ͂6γ. 1. Οτ, " ἀϑβίσί ἤγοπ τὴ 6." ΤΠ 1468 οὔποθ ποτὰ 15 “ἴο μὶνϑ 8 ἑίτσ ὉΡ 85 ἴτὴ [016 οὗ υ8οἷ.9559."--Ταὰ) 
Ἧ ᾿ ἐδ 4. ΤΟ Αγ, 8 ῬΣΟΡΟΣΙΥ ἰπδβογίϑα δ ἰῃ βΒορὶ.; {{ [8 σϑαύιγοα ὉΥ ὑμο δοππθοίϊζομ δῃηὰ ροσιωξεθα ὉΥ ἐδ 

ΘὉ.--Τ . 
4 [γογ. ἃ. ΤΊ.ο οτί σίῃ δηὰ τοϑαηΐηρ οὗἉ ἐῆθβϑθ πστηθ5 δ ὑποογίδίῃ : σου δος ΥΘΒ ΤῊΔΥῪ Ὧθ ἡουπἃ ἰπ ἐπ 6 ἸοΧΙθ088 

οἵ ἀδϑβϑῃΐιβ δηὰ ΕΠ σὺ, Ἡϊ σ κ᾽κ σοπηραγίϑοῃ οὔ ἔῃ βορΐί. ἕΌΤΤΩ ᾿Ἀκχοῦς τίς ᾿Αγχίσης 8 στοῦ 1688.--Τἴκ.] 

δ Γνο τ. 8. Ββορὲ. δ “" τίΐο οὔ Νβθαὶ (Π6 Οσαστηϑὶ ἴα," δηὰ 8ὸ Ατδϑ.; θυτ., νυ κ., δὰ ΟΠ α]ά., ἀτὸ διαί σαουδ. ΤῈΘ 
Οτοοὶς ἑοχί ἰ5 Βαρροσίοῃ ὉΥ χχχ. δ, διὰ 2 Βαπι. 11. 3, αῃὰ 15 ῬγοῦΔΌν ἰο δ6 Ῥτοίοστοα Ποτα.--Τ Τὰ. 

4 Γγογ. 8. Βο ἴδιο Οοῦὶ; Κοϑίμ!ῦ 15 “ Οἰγζίιοβ," ΒοΟΙὮ ὉΠ ΚΠΟνη πᾶτιοθ. Βορί. πὰ5 ΓΊΟΤΟΙ͂Υ “ Οοετίοβ πὰ Ασρδὶθ- 
Κίϊοα, θη οο ΤΟΙ] δΌπΟη ΒΌΡροβοβ ἐπο Ηοῦ. “ ἀοϑῃυτίιοβ " δπὰ " (οζγί[οβ." ἐο Ὀ6 ἃ ἀιιρίοϊ οὐ ἀοα]9 σϑολάϊηρ (ὉΥ͂ 
οἱοτίςαὶ ΘΓΓΟΥῚ οὗἉ {ἢ βαῖὰθ ὨδΠΊΘ, οὗ το ἐπ ΓΘ ΔΓΘ ΤΩΔΩΥ͂ ΘΧΆΓΩΌΪ68. ἰῃ ἐπθ Βορί., Ὀὰΐ γΟΥῪ ἴον ἴῃ ἐμ9 Ηϑὺ. ἀ8 
ὑπο Βορᾶ, ταῖσηξ ϑαβί!ν πανο οτηϊ θα οὴ6 πασὴθ βοοί θη αν οὐ ἥγοτη ποῖ παἀοχβίαπαϊης ἰδ, ἀπά ἃ5 ἐπ οὐ οσ γ 83, 
81} κίνο τἴῆσοθ πασηθ8 (βθυτ. δπὰ ΑΥΆΡ. ραξίης “ οάοῖα " ἴον ἢ δβοοοῃα)ρ ἐξ 18 Ὀοέίοσ ἴο σοϊαϊα ἴμο Ἠ6Ό. ἰοχί.--Τα) 

ΤΓΥογ. 8. Ὅη {ῃ15 ΙΒ συ] οἶα 56 8β66 Ετάτηδηη ἴῃ ἐπ Εἰχροπίζίοη. 1πϑιρδα οὗ 85 ἴῆου ρμοδαδὲ ἰο," ΜΘ ΓΤΛΔΥ͂ 
Τοπάου “ υπίο," "ἀπο 8Ππτ δηα σνρι.᾽" Οὐ {πο ἐοχὲ {ΠῚ 1π0 ΝΞ. ἐγοαὶ νατί ου αν) ἰῦ τ ϑΥ ὍΘ τοταασκοϑα 1) ἐδηὶ 
ἐὴῃ9 ἼΩΝ τοΐοσχα ἰο [89 ΥΝΠ, δα ΕΓατΩΘη ἢ Β ἰχγαη δἰ αἰΐοῃ “ ἐπ9 ἰαπὰ πῇ ἢ ΤΠῸΥ οὗ οἱἷὰ πῃ Ὀ θα " 15 80 ΤᾺΣ ΟΟΓ- 

Σϑοῖ; 2) ἐμ ΒΟΉ 06 ΜΝ 8 ὩΔΙῺΘ οὗ ρἷδοθ ἰπεδίοδα οἵ Ὀν, α ἑογηλίπειδ ἃ σιὸ ἴο οοσγοδρομὰἃ ἕο {ἢ ἐδυνόμμε 

αὐ φιιοηι, τι (ἢ 6 φαγοηίῇῃ οίΐο το δοτίτις οὗἩ Ἐτάτηδηη “πὰ Ῥανίὰ ἰπνδὰϑὰ..,.. ἐμϑ Ατηδὶ οἰκί ἐθβ-- ἴον ἔμι659 ἼΘΤΘ [δ 
ἐπα Δηᾳ οὗἩ πὸ Ἰαηᾶ, νη ΐλἢ (πον ΤΠ Παθ 64) οΥ͂ οἱ -ττῶβ ἔλτ 89 Βῃυν δηὰ Ερυρε"" 8 δραϊπδὲ ἔθ οσοβῃθοίοη 
οὔ ἴθ πογάβ, τ πέ16 {116 ἑῃμαοσίίου οὗ “ΠΟΥ ἱπηα θὰ " αἴτοσ “ ὙὨΙΘἢ " 18 υἱοϊθῃῖ, αη ἃ Ἀθσὸ πο ρϑστωββ10}6.---{ πὸ 

ῬΓΟΥΪΔΙΟΏΔΙΥ σοϑαᾶ ὉΠ (88 βοὴ Οἷς. ΜΒ8, χοδὰ δῃὰ ἴδ αί, ΜΆ. ξυρχοβὶδ), τγγϑ ΤΩΔΥ τόθ θυ: “ Πδυϊὰ ἱπυδαοϑά... 

ἐἶο Απια  οἰείθα, ἴον ἐλοβο ἐμαὶ θὰ ἐπ Ἰδαπὰ πη οἢ σοδομϑὰ ἔγοπι Τοίοτη ἰο ΒΠῸΣ δηὰ ἰο Ἐσυρὲ" (8ο ΤΆΘη 8 δὰ 

ὍΘΙ δα 56). ΒΥ οσαϊεἷπς ἼΝ τὸ μκοϑὲ ἃ βίγωρ! ὁ ΒΘΏΒΟ : “1οὸὉ {0986 πα! θα ἐῃθ Ἰδπὰ οὗὨ οἱ, δές.᾽" (8ο 8γχτ. δοὰ γος 
ψπῖκ., Το !οτσοά Ὁν Ἐπ. Α. ΜῸ); θυΐξ, δα ΤΉΘΗ. τοτηδεῖκ, ττμδὲ 18 ἐο Ῥσοργίοεν οἵ σοίοστί ς βθγο ἰο ἐδ διαί οἵ 
ἐπο86 ἰσῖθ985 1--ϑορι, (να) θτο Ἰὰ5 ἃ ἀπρ]οί.- -Τὰ.] 



ΟΗΑΡ. ΧΧΥῚΪ. 1-12. ω93 

Ἰαπά, δηὰ Ἰοῦς [βανϑα] πο Πμ6 Ὁ πῆδ ΠΟΙ ΜΟΙΏΔη 8]ϊνο, δπα ἰοοὶς ΔΑΥ [ὁπ|. ΑΤΟΣῚ 
16᾽ Β66Ρ αῃὰ [δ6 ΟΧχϑῃ δῃᾺ [ῃθ 8.5868 8η4 (Π6 σ816]8 δηἋ [6 ΔΡΡΑΓΕΙΪ, δῃα σοί ση 

10 δῃά Ἵοϑιὴθ ἰο οι βδῃ. Αμα Αοἰβα βαὶὰ, ΥΥ δἰ (Πθτ᾽ Βαγθ γ8 π866 ἃ τοδα [8 ἰῃγχοδα] 
ἰο-ἀαγῦ Απὰ δνὶα βαϊὰ, Αραϊηβὲ (86 βουΐῃ οὗ δυάδῃ δηἀ δραϊηβί ὑμ6 βουὴ οὗἉ [89 

11 Ψουδῃταθο ο8 δηα 
ΟΡ ὙΟΙΏΒΏ 8}1νὁ6 ἴο 

δ᾽ δὶ (86 βου ἢ οὗ 89 Κ αηϊΐεβ. Απάὰ Πανὶ βανθὰ ποῖ 8 6 Ὁ 8} 
πῆς ἐϊάνησε [οπι. (11 08] 

ΟἿ 8, βαγίηρ, 50 αἰά 1)» αγ]α, 8δηα 5ο υἱέ δ᾽ ὮΙ 
ἰο ἰδέ, βαυίῃρ, ἰοδὲ [Π6Υ Βῃοι]α {6}} 
ΏΒΠΠΘΓ ἍΠο ἡ Ψ8116 Βα ἀν] οἱ ἢ 

12 ἴῃ [86 σου Υ οὗ 86 ῬὨΣ]βιηθ8. Απα ΑοΒΐδἢ Ὀε] ον [οοπδαρα 1η] Παν!α, βαγ- 
ἵηρ, Ηδ δαί τηδάο [ΐ8 ὑρϑορὶθ ἴϑτδϑὶ υὐδουὶγ ὕο δον αἱπ, ἐμθγοίοστθ [8π4] 6 8.18}} 
Ὀ6 ΤΩΥ̓ Βοσυϑδηῦ {ΌΓΟΥΘΓ. 

8 [γοσ. 9. Τῆιο Αὐοϊο]θβ ἃτὸ ὮθΓΘ ῬΠΟΡοτ, Ὅσσδιυθο πὸ ΗδΘΌ., ἐμποῦν πίτουΐ ἐπ Ατί,, ΒΌΡροβοβ ἐπαΐ δ]}} {16 δὴ ἷ- 
τ2815 ἀπιὰ οἱοξ πα οσὸ οαστὶ θὰ οὔδ.--ΤᾺ. 

9 [Ψο:. 10. [ωϑἱοδὰ οἵ ἴγ)ὲ βουθσαὶ ΜΈ3. οὔ δ Βοβϑίὶ τοδιὰ 18, πίοι 18 βοίθγ (980 Επρ. Α, .). ΤῊΘ ΜΒ8. διὰ 
"Ξ τ 

ἙἘδὰ. ἱπ τι80 βΒαοοοούϊηᾷ ποσὰ ὙΑΥΟΥ ὈοέθΘ ἢ ὧν διὰ ὃκ (88 ἰῃ γϑζσ. 8).-- Τὰ] 

Ὁ ΓΥδσ. 11. ᾿ς. ΟΒαἰά., Αταῦ. δη ἃ βοὴ ΜΆ. τοραγά {18 οἰδβο δ5 ἐδ ποτζὰ οὗἉ ἐῆθ Ὡαστβίοσ, ποὲ οὔ {πὸ ἰῃοστη- 
6ΙΆ, δηἃ {Πἰ5 5 (ἔδυ, δίῃοο ἐδ ἰηΐοτσηθγα Μοῦ ἃ οῦ ΟΧΡΓΘΒΒ δὴ ορίῃηΐοη 85 ἰο αν ἢ ἀνὰ οομαμποί, Ρυϊΐἃ {1} 
οἷον αἴοσ δυϊά, δλὰ σοπάογ : “" πὰ ὑπὲβ 88 8 ουδίοσω 4}} ἔπ ἡὙῃ}16 Ἀ6 ἀνγοὶὶ, εἐς.""---Τὰ. 

ἘΧΡΟΞΈΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΙΟΑΙ,, 

. 1. Ῥαυϊά ἤξεε ἰο Ῥ᾿εϊιδίϊα ἰο ξἰπο Αολίαλ οὗ 
Θαϊλ. Ὑπιαὶ {Π15 8 ποῖ (86 οοπιϊηπδίίοῃ οὗ οἤδρ. 
χχῖγν. 23 [22], Ὀαϊ οὗἉ ΧΧΥΙ. 25, [85 ΔΙ γθδάυ Ὀθθη 68- 
120}18|6, ἀραϊηποὶ ΤΠοαϊυα. [Ιἢ βρὶ(θ οὗ ὅδ} σο- 
Ὠατγρα δϑδιγιῆοοβ ὑπαὶ ἢ6 που]ὰ ἀοβὶβί ἔτοτα ἢΪἷ8 
Βοβ ΠΥ, αν ]ά, οα δοοουηὶ οἵ π18 γορθϑδίθα!υ εχ- 
ΣΟΙ ρα γδο ]αίοη πῃ ἔθοὶ ηρ δ ῬΌΤΡοβο, οου]ὰ 
ΠΟ ΙΟΏΡῸΡ σοιμδίη ἴῃ {μ6 ἰδπα οὗ ΦυάΔἢῃ : ἰΠ6 ουοηΐ 
ψ ἢ Πα Ηἰηΐδ δ 'ῃ χχυῖ. 19, τ ὩΣοἢ 818 ἐπογοαϑοά 
δυ Ποῖ ς ({π0 Ἔχρ]δηδίίοη οὗἨ το ἐθ ρίγθῃ ἰῃ 
οἶδρ. χΧχυ!.) Ῥγϑαϊοίβ, ΠΟῪ οὁσοῦχβ; ΒΘ 18 ὑπ να 
Ὀγ 5540} 8 το ουθα ταβο δἰ 0ὴ8 (ΘΟ ΙΊΡ. γ6Γ. 4) ἴο 
Ἰοανὸ {86 οουῃίγ, ἰοὸ ρὸ ἰο ῬΒ111814.3 Απᾶ 
Ῥαν ἃ δαί το Ε᾽5 Βοατι--ἐβουρῆι, τεβϑοιοα" 
--ἰἂυ8. ἀταυηδί Ά}}Υ 18 Τθανἱα ᾿ηἰγοάυορά, ἑαζίπσ 
εομπεεῖ οἱ, ἀϊπιδεῖ αὶ 6 18 ἴο ἀο ἰῃ τοβρθοΐ ἰο 
ΒΔ} 5 οοπιἱπυορὰ ΒοΒ Δ γ, Τὴθ ποσὰ "πον" 
(ΠΡ) τοίϑιβ ἰο Ἀἷβ ῥγοβεπί ἀβδηρθγουθ ροκἰίίοῃ, 
Ι 5411 ποὺν Ὅ6 οαττθἃ οδ 1πἴο ἔδ40}᾽ 5 Βαπᾶ 
--ποῖ: “ὃν ἴΠ6 παπᾶ" (Ἰζ αἱ], δ )., δῃά οἰουβ). 
Ταῖθ ὀσργεββίοα: “ἰπίο [89 μαηα᾽ (9 Ὑ3) μιαβ 
Ιεὰ {μ6 δηοϊθης σψϑσβίομθ ἰο τῃοα ἐδ6 ὑδδεὰ 
πιοδηΐϊηρ οὗ {π6 ψογῦ ““δηαΐξοΐ αὐσαψ᾽" ἰηίο “116 ἀ6- 
Ἰϊνοσοά" (βορι), “1411 (γυϊρ.). [Ὁδδδὴ δῃὰ 

δ Ὁγ ἐμ6 Βδῃὰ.; ΜΒίδίδ ῬΒΣΠΡΡϑοα σοηάοσ “ Ρ6 
(πιπιοπίατῳ : “1411 ἰηΐίο (ῃ6 μαῃπά." Το ΝΙΡΆ. 
16. 866 ἴῃ (ἢ βρη86 οὗ “"ρουίβῃ᾽ ἴῃ 1 ββδῃ. χὶϊ. 
25 (θο Ετάπηδηη) δπὰ χχνὶ. 10--δηὰ {π|8 βθῆβο 
κυ ϊ6 μοτο, ἰπουρῇ (Π9 οἶ6 ΓΒ ἃγθ 64]80 ροοά.--- ΤῈ. 
ἜΒοΙΘ 15 ποίδίηᾳᾷ κΚοοᾶ ἴος Ση9.-- ΤΠ αὶ ἷ8, 
Βογο, οὐ, ἐγ 1 γτοπηδίῃ Πθγο, 88 (Π οοῃπροίΐοῃ βὰρ- 
ξεδίβ. Οἱ δοοουηῦ οὗ {1118 ποραϊίοη [86 33 18 ἰο Ὀ6 
τοπάοτοα βἰ πρὶν “δι᾽ ((Π]1ἀ., βὅ'γγ.), ποὶ “'γεα, 
Ι ν1}} 8.6" (Μαυγ., 6 ὟἾ.), ποῦ "18 ὃ ηοΐ Βοίΐον 
ἰμ4ὲ 1 866» (Υ]ᾳ.), πος (βυρριγίῃρ ΩΝ πιὰ 
Βερί.), Ἰἤοτο ἴβ ποίῃίηρ μοοά [ὉΓ Τὴ6, Ὁη]658᾽ 
(ΤΟΙ 8).--- ΠῚ σγοιπαά ἴον ἰἢΐα ἀοσίοσταϊπδίϊοῃ : 
Βαῦϊ τὦἡἩὄΒΨἥ11 ἄδϑαοϊοϊ ΤΌΣΩ τῖθ  ,.. δηάᾶτῖ 8841} 

4 [Τ0)λῸ6 γόβποῦ ΜΓ Ὠαν]ὰ κόρα ἰο ΡΠ] δ ΐα ταῦ ἤδη 
ἰο {τἰο αν Μοδὴ ἰκ γΠΔ 08 ΡΑΓΟΥ Ὀθοθεθ ἣθ ποι]ὰ Ὀ6 
ΤΏΟΤΟ βοοῦσο ὑἱτἢ ΐ 5 δίγοηρ τα ἢ Αγ παίίοη (Ὀϑίης ὩῸ 
Ἰοηροῦ δ0|6 στ ἢ 5 Ἰάγρο μαπά, ἱπ ψΠίσἢ 6ΓΘ ΤΒΗΥ͂ 
ποηθῇ δηὰ οἤίϊάτοῃ, ἰο πίάθ ΟΥ̓ διιἰδαίϑὺ πὶ τπουπηίδί! ἢ- 
σΑγ65), Δηὰ ΕΝ Ὀδοδυ56 ἢ6 ἩὙΪΠΠποὰ ἴὸ ὯΘ πρᾶσ ἢΐ8 
οοππίτν, ἕο ἢοὶρ ἢὶβ ῥϑορῖθ, οὐ ο ἰδἶκθ δανδηίαμχο οὗ 
ἩΠΔΙΘΥΟΣ σοὶ κι ϊ ὨΔΡΡΘη.--ΤΕ.] 

- 

Θδοδρο ἴσα ἷ5 Ὀοστο ουἱ ὮΥ (86 γοδιωέ ἐΟΥΡΕ 4 το- 
στη ΟΧΡΓΟΒΟΙῪ Ὀδοὶς ἴο ἴποθ6 πογάβ). [8.690 
“όχι, δὰ Οτβα.."--ΤᾺ.]--τσ] οὐ. 2. ΤῊΘ πυ θῸ 
βἷὶχ Βυηαγοά [48 τοπηαΐηθα ὈΠομδημροά---χχν. 18; 
χΧΙΪ, 18, χχὶὶΐ, 2.---Αολιδἡ, 16 ἰἀοητίοαὶ τὶς (ἢ6 
ΑΟΒΙβὰ οὗ χχὶ. 108ᾳ. ΑΒ 8 τηδῃ ρα ᾿ΐΥῇ 
ΘΒ Βδ 8 ΘμθιαΥ, 84}, ᾿ϑανἱα παϊρίνς ΘΟ ΠἀΘΠΕΙΥ͂ 
Προ ἴο Ὀ6 χσϑοοινοα Ὀγ τα, Τῆα ῬὨ]ἐβάηα Κίπα 
ΑΟ 8} οὗ 1 ΚΙ, 11. 809 τηδυ 6 {Π1|0 Β8Ππλ6 Ῥθσβοῃ --- 
᾿πουρσῃ Βὸ νουἹὰ ἴμθῃ ᾶνο σοϊρῃθα δρουΐ ΗΚ 
ΥΘΆΣΒ, δα τηιδὲ παν Ὀδ6θι γΘΙῪ οἷά. Ηδ ἰδ {6 
βοὴ οὗἨ Μαᾳααολαλ, 1115 Αὐομ 68 (86 “βοῃ οἵ αοοϊ,᾽"» 
ῬΓΟΡΔΟΙΥ ἵνο ἴοστηβ οὗ (86 βᾶσῃθ ραίρσγῃβδ) πδπηθ. 
Οαἰδὦ αὰ Ὀδοη Ὀοίοσο οοπαυογοά ὈΥ {Π|0 1βγδθ] 168, 
(1 βδιι. υἱῖ. 14), θυΐ δρρϑαγθ ἤμεῖθ δηά χχὶ. 10 μα. 
88 [Π96 τοβ] ἄθῃοθ οὗ 8 ᾿Ἰπάδροηδοηΐ Κἰπρ Ποβίῖ]δ ἰὸ 
Βα}, 5Ξ.601 ΟἾγ, χυἱ!. 1, τ ΐοἢ βίαϊοβ ἐμαὶ Ἠδ- 
νἱὰ αἴοσνσασαβ οοπαπογοᾶ 11, Τί {Ππ|ὸ ονοηΐ ἤογΘ 
ἀοβογι θα 18 ἃ αἰ ἤδγοηΐ ὁπ ἔγοῃχ {11 ἰῃ χχὶ. 10 μα. 
88 Ὀ6Θἢ δ γεδαν {Π6Γ6 β᾽ονγῃ ὈΥ͂ Ροϊηίϊηρ ουἱ {116 
αἰβδσθηοθ ἰὰ [16 οἰγουτηβίδησοβ. Τθογο μ6 18 8 
ΒΟΙ ΑΙ ἀοβοσίοσ, ἐδ ρηϊηρ πιϑάηθαβ ἰὸ Ὀγοουγο 
Βα Υ, θοῖηρ Τοοορη Ζοα 88 (ἀο} 141} 8 ΘΟΠΑ] ΠΟΙΌΣ. 
Ἡρτο Β6 τἀ ρων ἴῃ Ῥγ ΠΟῪ βίγ]α τ ἢ 411 ἢ18 σὸς 
ὕμπιυθ, δηά 80 ρϑίῃβ [16 Εὐα γ Ἀόμε οὗ Αοἤ]Ββῃ. 
ΟἸοσ.: “ὙἼΠ6 Ἰοης ΘαμΥ ὑπαὶ αι] μαα βίιονπι 
εἶτα δὰ τηδᾶθ ιτὰ δοοθρίδθ]6 ἰὸ 1π6 οῃοπηῖοβ οὗ 
1η6 Ἡοῦτονα δηα οὗ ὅδυ]."-τ κυ ἐγ. 8. ΤΊ Ἰοσηχαὶ 
Βα. Πρ οἵ {Π|8 Θπιϊρτδηΐ οοΐοηγ. Ἐδοῆ οὐ {}6 
ὙΓΑΙΓΣΊΟΥΒ Πδα ἃ ἐαηιϊίν, ἃ5. ἈΡΡΘΑΓΒ ἴσομι [16 τγογάβ: 
ὍΝ Βα ουδο.--- ΤῊ βαπηο βίδίοιηρηῖ ἰβ ἰουηά 
ἴῃ 2 βαι. 11. 8..Α {6 διθυ]αηὶ Κἰηράομι.--- 
ἘΠ το υνἱνθ8.---;Ἔθέοο χχν. 42-44, [ΤΠ 686 1868 
8Γ6 τλοηϊοησθά ἰο ῬΓΌΡαγο {Ππ6 ἩΔῪ [ὉΓ (6 ὨδΙΤα» 
εἶν ἴῃ οἤᾶρ. χχχ. (8 δ. Οὔηι.).--- Τ.7--τνΥΆ ἐὺ. 4. 
Β66 γὰσ. 1. (Βεδὰ Θεγὶ 9.) θανὶὰ ραϊπϑά κΐ8 
οπὰ Ὁγ ἐμ 18 ἱτηπλϊσταιίίου, [1η δι} Πανὶ ἃ βθοπλβ 
ἴο μαναὰ βἰυαϊοα πηυδῖο--τθϑα (1016 οὗ Ῥβ. νι}. (Επ.) 
--οὐμὰ ΤἸηΔῪ ποτ πᾶνο Ὀδθοοῖηθ δοασυδίηϊοά σι 
Τιαὶ "" Αἰϊάϊο, 2 βαῃ. χν. 19 (Βιδίς Οὔηι.). 

γ εβ. δ-7. Αολίδἢ, σίυεα δαυϊά Ζιλίασ αε α τεβὶ- 
ἄδποε.---Ἧ ον. δ. 161 Ὡδνο ἰουπᾶ ἔανοσ τυ τ 
1866.--- ΤῊ 5. 18. ῥγαδιι 88 ἃ [}αοἱ ἴῃ [18 ΓΘ- 
ποθ. ΑΘ ΐβἢ τοχαγοα αν πα ἷβ θδηα 88 
811168 αρεϊηβί 861}, ὈδοΆυΒο Β6 βουσῃὶ τοίαρε ψἱἢ 
Βἷτα ἤτοι βδυϊ. Ηδ πημπὶ ἱπάροά, 85 Εν] (111. 
137) ψο}] χϑιλδυξβ, “Ἰοης βίῃοθ ᾿ᾶνὸ ΒΟΘῺ Ὦ]18 6" 



824 ΤΗΕ ΕἸΒΞΒΤ' ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΛΥΌΕΙ, 

ΤῸΣ 88 ἰο {ῃ18 δίσδηρο δηά [86 τηοτο Ὀἱ(οΥΪΥ 
δ τορτοίοα 1{, (6 πιοτὸ ἀϊβροβοὰ ΒΘ ψου]ὰ ὩΟῊ 
θ6 ἴο τϑοϑῖγο {86 ἀϊδβιϊηρσυϊθηθα ᾿Ιθαάογ οἵ 8 οοηδβὶ- 
ἀογαῦϊα διιηθὰ ὑδηᾶ, γῆ ᾿νδὰ8 8ὺὸ οἴϑθῃ δηά βὸ 
ΒΟΙΟΙῪ Ρεγβοουϊοα ὈΥ͂ 84}. Ατοίϊυθ: “Τὰν! 8 
ἔδλιωθ δῃὰ ἰδ δχρεοίδιίοῃ Ὄχοϊιθα ὈΥ͂ Ἠΐπὶ πιυδὶ 
αν θδθοη ρστοαί, (δαὶ 8. Οἷτγ...... ΒΒου]ά Βενὸ 
Ὀδθθῃ ρτγϑηίοα Ηἷπὰ ἴῸσ βαίοιγ. Οἷνο τῶ οὔθ 
οὗ ἴδ οουπν -οτίθε.----ανῖὰ δοίτοὰ βυοῖ ἃ 
ΟἿ 88 ργορετγίῳψ,; ἴῃ σοῦ. 6 1ϊ 18 Ἔχ σϑδϑὶυ βαϊὰ {Πμαὶ 
γτλ ἢν γθεθο Ὠΐἶτὰ [ῸΓ ἃ ροβϑοβδίοῃ. γἹ 8 4]- 
] τοαδοπ ἴον ἰῃ6 τοχπεβὶ 18 ἰμαὶ ἐξ νὰϑ οὶ 
ΒΔ 016 ἴον πὖπι, ΑΘ 5}} 8 δεγυαπὶ δὰ βυθ]θοὶ ἰο 
Το δ 1 η ἴῃ (Π6 σαρΙ(4] οἷ τ ἢ ἰβ Ιαγζθ σοϊϊπαθ. 
ΤΗΘ ψόογάβ ἀο ποῖ Βυρρογίμο οσχρ βηδίΐοη (ΤἬρη.): 
“0 15 ηοὶ διηρ [δὲ 1, νγο δὴ 88 ἔπου, 8. ργίπος, 
δου τοαϊὰθ ἤογὸ πιὶ 1Π66.) Τὴθ ἰάθα “ἰο 
Ὀαγάρη {Π66᾽ (Βιπ8.) 18 ποὶ οοπϊαίηοὰ ἴῃ (μ6 6χ- 
Ῥγεββίοι “ὙΠ (Π66,᾿ Ὀαὺ 18 ἱπνοϊ]νοϑὰ ἴῃ 186 βἰζιι8- 
εἰοη. [Πανἱα δι ΠΥ συραοβίβ {Π6 Ἔα ρθη βίο 688 
οἵ ἴδ Ῥγεϑθῆοθ πῃ (8(}} 5 ἢ ϊ5 γθδ] στηοίγο γγὰϑ8 ἴὸ 6 
ουἱ οὗ [16 Ὑ8Υ οἵ οὐβογυδίοῃ, βὸ 88 ἴὸ ρῥ]δὺ (ἢ6 

οὔ 84} 5 ΘΠΘΙΑΥ πίἰϊπουϊνϊ δοιϊηρ δραληβί ᾿ἢΐπὰ 
Βὼ. Οὔπν.).--- ΓΠΒ.]--ὧνννΝ ἐν. 6. Ζίλίασ νετιαἰηοά ἢτεί 

ἰο Φυάκῃ (“οβῆ. χν. 81), ἰδοῃ ἰο δίπχθοη (ΨΦΌ8}. 
Χῖχ. δ), νγὰβ δῇοσαγάβ ἰδ κοη ὃν ἴη6 Ῥἢ 1501 68, 
διὰ ροσῆδρθ σοπγαΐηθα ὑπἰμδοϊοα (1 611)» δο- 
οογαϊηρ ἰο χχχ. 1 {ύ ἴδ ΓᾺΓ βουϊ Ὥθαγ {μ6 Ατλᾶ- 
Ἰοϊκιία δογάοσ. 118 ροαιιΐοη ἰῃ ἰμ6 Νοροῦ (βου 
ΟΟυπίΓΥ) μ88 ποῖ γοὺ Ὀδθοη ἀοίδγπηϊηθά, Αοοογά- 
ἱπῃρ [0 ἈΠΕΟΣ (Ενάξ. ΧΥΊ. 133) 1 τᾶϑ βϑσῆδρβ ἐπ 
Ῥγοβοηΐ Τ6] 6] ΠΙαθΥ που -οδαί οὗ δ. 1.0 
016 ΘΠ])ΟΥ͂Β 8 τῖάο γίδν, τοδί νγαγα ἴο {ἢ 508, δδϑβύ- 
μαγὰ ἰο ([6 τηουπῃίδ᾽ 8 οὗ ΠΟΌτγου, ποσί νγασὰ ἴὸ 
(Π9 τπιουπίαὶηθ οἵ ΕΡἢ γαῖαν, πα βοι παγὰ ἴο (ἢ 6 
Ἰαΐῃβ οὗ Ἐαγρὶ." ΤΏΡ. ἘἨδυπιον, 4 225. Κυο- 
Ἰ οοπ]οοίαγοβ ὑπ δὺ 1{ γγχα8 βου ἢ -τσορῖ οὐ ΜΉ], ἴῃ 

Οαβἰυ͵ἱ [4.811}}, οὐ (16 ψᾶὺ ἰο Ανάδθιῃ (Βοῦ. {Π|. 
104, 862 [Απὲ. οἀ. 1. 201])}. ΤῊΪ6 που]ὰ μι 1 
ΤΑ Οοἢ ΤΆΤ ΟΣ δου. [366 “ΖΙΚΙαρ" ἐπ ΚΞτα 8 
Βιδίε Ἰιοϊίοπατυ. τ. ὕτονο ἄοοθβ ποῖ ἕλνοσ (μἷ8 
ἑάοηιὶ βοκίίοη.---ΤῈ.] ΤῊΘ σοιπλασῖκ ὑπαὶ ἐξ οοηβο- 
4υθηιν θοοϑιαθ {Π6 οἵ ἰδε ξὶ 
οοπῆσιβ (ἢ6 ν᾽ ον ἰπαὶ (6 νογάβ δια δ6 ανθ 
Ἀπ τηοδη ἐπα [Π6 ΟἸἿΥ γα ἃ ργέβεπξ ἴτοτα ΑΘἢ 88 
ἰο θεν. ὙΠουρῈ {86 ἀϊβιεϊποιΐοη Ροίποοη Ψυἀαἢ 
δηὰ [5Γ86] ΔΡΡβδγβ δ γοδαγ ἱῃ {6 ἔπηο οὗἩ 860] δῃηὰ 
Πανὶᾳ (χὶ. 8; χνὶϊ. δ2; χυϑἱὶ. 16; 2 τα. 11. 9 5ᾳ.; 
111,10; ν.1-ὅ; χῖχ. 41 βᾳ.; χχ. 24), γεῖ [16 ρῃσαθϑθ 
“ἸΚῊρΒ οὗἨ Φυδαἢ᾽"" ἱπάϊοδίοβ ἰμδὲ (Π6 Ὠδγγαῖγθ 
ΒΌΡΡΟΒαΒ ἐμα αἱ νἱβίοι οὗ ἰβγδοῖ 1ηἴο ἧτο ἰ ράονηβ 
δηα (Π6 οχἰβίοηοο οὗ [19 ΕἸΌΡῚ ΟῚ οὗ Φυάδῃ [βο 
{πα {}||8 Βοοῖὶς 88. ΘΟ ΡΒεΐπθοῃ ϑβϑοϊοπηοῃ 
δηὰ ἐπ ΒΑ Υ]οηΐδῃ οχὶϊο.-- - ΤᾺ.]--τ ον. 7. ΑΔ νϑὰν 
απὰ ἴοι πιοδδ. ΤῊΘ ἢγδθὶ ὀσργθβείοῃ (Ὁ 5.) 
“ἐβοτηθ8 {ΐπι16, ἃ ΘΟὨΒΙ ἀΘΣΔΌΪ]Ο (ἐπγ6,᾽ αεη. ἱν. 40:1 
βδπι. χχὶχ. 8, {π᾿ ὴ τος “8 γοαρ," Των. χχν. 29; 
ψυάρ. χνὶ!, 10; 1 βαχι. ;. 8; 11. 19, εἰς." ΤΗΪΐΒ 6ὁχ- 
δοὶ βίαἰοτηοηὶ οἵ ἐἰπ16 διϊθαεὶβ (6 Ὠἰβίοσἧ δὶ γϑὶὺθ 
οὗ 16 παγγαῖνο (Ἰ μρη,, ἴζ 61]}. 

γοια. 8-12, Δ αυϊά πιαζεδ ἱποιιγδίοπβ βοπι ΖΊλῖασ 
ἰηῖο {π6 ΤΟΥΣ ΟΤΥ οὗ {πΠ6 ποὶῃθογίηρ ἰσῖροβ οὴ (ἢ 6 
βου τη θοτάοσ οὔ Ρα] οβίζῃθ, γείυστιβ εὐ ἡ τοὶ δοοίν, δα ὰ 
λιαϑ 9 οὔκίηρ ΑοΒ18}}.---ν ογ.8. Δ "6 
Ὑ ΘῈ: ὍΡ, ποῖ “λέ τοεηξ οἱ" (6 Ὗ., Κι Ε11); {16 
ἐγ 68 ἀγα] ου ἰσθμοῦ ρτουπὰ {Π|8η ΖΙΚΙαρ, ῥσγο- 
ὈΔΌΪΥ οὐ ἐδ6 τηουπίδἰη- ]αίοδα οὗ 6 πουίμοσῃ 

4 [Εδ8Π] δπὰ οἴθοσβ. ΟἹ ἐπὸ δεδυϊηϑὰ ρμγοιιηὰ {ῃδὶ 
Βδιϊ γοϊχηϑα ΟΠΪῪ ὑνὸ γοδσα, ΓΘΏΟΥ “ ΒΟΙῚΘ ἀαγ5᾽" (Ρἢ}- 
ΠΡΡδΟΏλ.--ΤᾺ.) 

Ὁ Ψυάαλ ] Ῥὃ 

ῬΡογίΐοῃ οὗ 86 τὶ] άοστιοδα οὗ Ῥαγδη. “Ἰπραάρα" 
(099), 1᾿υογα!γ “θρσοδὰ ἐμβοσαβοῖναβ οὐἱ 7 {86 
σοΡὰ ἷβ υϑοα ἀβρθοῖα!ν οὗ ἃ Βοβί]ο δίτὰγ (1 
Οβγου. χίν. 9, 18), δῃὰ βὸ χωϑδῃβ ἴο διδοῖς δ οἰΐγ 

οΥ ἰΙδαθὰ, (Ηδσο πῖιὰ ἣν, 88 Χχχ. 1; Φυάρ. χχ. 

87,Ξε ἴὸ δίδοκ ἰοπναγάβ," σὰ Ρ ἴμσε [αἱ ον," 
88 ΧΧΙ!, 27; Φυάρ. ᾿χ, 838, 44.)-- ὁ αἰδίγίοι οὗ 
1Π6 Οεελυγίίεδ (ἢὉο ὃθ ἀἰδιϊησυϊδηρα ἔτοι [16 }11|}0 
Αταγλδη Κιηράοαι οὗ Οὐοβῆυν, 2 ὅδῃι. χυ. 8; 
ΘΟΙΏΡ. 2 ὅ8,8πι. 11}, 8; χΙϊ!. 837. χῖν. 23, δῃᾷ ἔσοσα 
186 πογίμοσῃ (θα υγιίοβ Ὡρὰῦ Ἠογποη οἱ (6 
βογάοσγ οἵ Βδαῆδη (1168), δα. 111. 14 . 20}. 
χΙϊ. δ; ΧΙ. 18) "ἼΔΥ δοι οὗ Ῥ1Π151|16 Ὡσὰν (6 
ἀϊηιγὶοὶ οἵ (Π 6 Ατλϑ δ κι θα, δὴ τὰ τ νοῦ 1ι ἰδ 
Βθῦθ παπιρά.---[Οὐπιρ. «“οβ8,ι. χὶϊῖ!. 2, 8.-- ΤᾺ ]--- 
ΤΊιο Οεςγίίες (Θογὶ) οὐ (ἰγζιιο (Και ἃ ), ἃ ἰτἱῦθ 
Ὠοΐ ΘΒ ΒΘΓΘ τπρηςοηθ4, πῆιο, κἴποθ {6 βΒοθῆδ οὗ 
θαυ π ̓πουγβθτηβ τὰ8 ἴμ6 ρου ἢ οἵ Ῥ] 118 
δηά Ῥα]οβίϊηθ, τουδὶ ηοὶ Ρ6 1ἀεπιΠοὰ (Οτοὶ., Ἐπ.) 
ἢ 0Π6 ᾿ΠΔὈΙ Δη (8 οὗ Θεοῦ (1 οϑ]ι. χ. 83) ἴῃ τῃὁ 
γγεβί οἵ ΕΡ] ταὶ). Νοῦ οδὴ νὰ {Πϊπὶς οὐἩ το Οεγ- 
γεπηΐ (2 Μᾶς. ΧΙ, 21), ἸημαὈἰϊδη 5 οἵ {11ὸ οἰ 
ἄὐοττα Ὀεύγοοη ΒΪηοοοίουτα δὰ Ῥοϊιπίαπι 
(6Ιον.), βίῃοο: (Ὠἷβ πο ἃ ΘΆΓΤΥ 8 Βογομα ἰδ 
Αταρίδῃ ἀοδϑογὶ, ἴῃ τσ ἰοῖ [6 ΟοΣγ (65 αἱ ΔῺΥ Γαἰθ 
ἄποὶι.---[Πἢ δια 5 Βιδ. Πύοι., Ατι. “ (ογζίιο5,» 
Μν. ατονυθ, ἐο]ονίηρς Οδβεηΐυβ, Εὔχαὶ, ϑϑίδηϊον 
δυρμοδὶ 8. ΟΠ Θοἰο Ὀοίνγθοῃ [8 Ῥ6ΟΡ]6 δὴ 
1Π9 ὑτῖδο τ ΐο 8 οοπηθοίοα ΜῈ »ἔσυδι σεύ- 
Ζ' τὰ ἴῃ σοη ΓᾺ] Ῥα]οβίϊηθ, ΤῊΪ8 18 δὴ ἰηροηίουβ, 
1πουρἢ 88 γοῖ ὑποβία Ὁ] 8 θα οοη͵οοίυτα.--- ΤῈ.]-- 
Ηοτο, δον βδυ}}8 γὰγ οἵ Ἵσχίοσιηϊῃδίΐοῃ δραϊηδὲ 
ἴμοι (χν. 7), ἴ[π6 «Αἀπιαϊεξίϊεξ ἨΔ οΟ]]οοίοα {εἰν 
δβοδίίοσοα χουηηδηΐ δά θϑιϑ Ὁ] βῃ θὰ ἐμοιβοῖγοα.- 
ΤῊΘ" βαίοοι σοι οσίηρ οἵ ἴμ6 [0] ονσίης (ν Γ αἰΐ- 
βου) οἰαυρθ βεοιὴβ ἰο ΡῸ: “ θανίά .,. ἱηναθοὰ 
.... ἴδο Απρλδ] κ᾿ ο5 (ον ἴο86 τ σθ ἐπ Δ ἰϊδηῖβ 
οὗ [89 απ, ψηὸ ἱπμαδὶϊοά 11 οὗὨ οΪ]4) 85 [ῺΓ 85 
Βηαν δηὰ Εργρὶ." Τῇ βοοοηά γογῦ “ 1] ἱϊοά ἢ 
18 ὨδίαΓΑΙΥ ἰο θ6 δβυρρ!]ϊοὰ ἔτοπιλ (86 ῥγαοθαϊηςἢ 

τ ΟΙρΙ9 [ΠΑΡ ἰδηἰ8᾽]. ΤοανἹὰ οδετὶοα 19 
ἹΠΟΙΓΒΙΟΏΒ ΔΒ [ΔΓ 88 ΒΥ δηᾶ (Π6 ἔεγρίδι βοτ- 
ἄογ. Τμαὶ (μ6 ΑἸ] οἰ [68 88 ὯῸ Πι61α τ 18 
αἰϊδιγί οἱ ἰβ ἱηνοῖνοα πὶ χυ. 7, σι βοσγο 38} 18. βαϊὰ 
ἴο Βᾶνθϑ βυχι(οῃ {Ποτλ “ὯΡ ἰο ϑβ'λγ, τσ ϊο ᾽8 οἱ 
(86 Ὀογάογ οὗ Εργρί.; πεῖς οἷά βθαίβ ἴπ ἰδ 
βου οὗ Ῥα]οθβίῖηα βιτοίομβρὰ ἰηίο Ασδανὶδ Ῥοΐγαα 
(Εχ. χνὶϊ. 8 βᾳ.; οορ. ΝΌμι. χιϊ!. 29). Το 
ὨΔΥΤΒΙΟΥ ΠΟτΘ, ἰῃ δοοοσάβδῃοε σὲ ἢ χυ. 7, δϑβύυτηοϑ 
1Π18 1 [80 τουραῦὶς (πὶ αν οχίομαοα 8 
ἱπουσβίοβ ἴο ϑὅ'ῃυν δῃᾶ Ῥομαρδ Πα ἀο- 
Βουῖθε8 {{Ἰὸ πὶ 88. (6 ογίσίπαὶ ἐπλαδιίαπία οἵ ([ι68ὸ 
ΤΟΡΊΟΙΒ ἩΪἰ11 γαίδγθησο ἴο {μον ορροαϊϊΐοι ἰο [βγαοὶ 
ἴῃ ἴ0 Εχοάυβ (ΕΣ. χνὶϊ. 8 βη.), διὰ ἰο ἱδποὶγ 
ἀοίδαι ὈΥ ὅδ] (χν. 7), νῃΐοι, ἤόπονοσ, ἀϊὰ ποὶ 
Ργονθηΐ ΠΟΤ ΓΘ- ΟΟ]]οοίΐοη δηά βοι]οσηθοὶ Β6ΤῸ, 
“Τὸ πιᾶῖκθ τα ἢ] ΑΥῪ Ἔχ ρϑαϊουβ ἔσο Ζίκιασ, δὲ 
[Π6 αδὺ ΤὩΘγΘ ἱπΟΌ ΓΒ ΟΠ8 ἴῸΡ ὈΟΟΐΥ, γδ δὲ {πὲ 
πη6 8 ὨΘΟδββ Υ ἰὸς ᾿ανά δά μἷβ ταθη (Επ.)} 

4 [πὰ ἐῃ 8 Οοττι. ἐπ 15 ῬΑΓΑΧΥΒΡῺ 90] ἐμ ἰοχίεςτὶ 
αἷσγῃ Ὀο6]ον.--Τα. 

Τεχίνογ ἰείοα οΥἨ Ἰοαϊΐοῦ Πα] οὐ στοσϑο 8.--Ί δ Φ 

ἈΙΣθ" ἰο δο ἴἰὸ 1185. κϑηᾶοσ (16 τ.) οοηδέ. αὰ δέπδωνι, 8 ἵἴ 

ΓΊΓΩ Φ᾽Ο, ρεπίοι, Τατεϊαε, ρτοοοθᾶ. ἘΣχροαίίοσθ πανὸ 

ἀοίδι νασίουδιγ γἢ ἴ᾽΄ῃ9 ψογὰβ σξ, δἰο. (Ὑ Ἰ οἢ ΔΙῸ δι. 

ἰδομιϑὰ ἴο ὙΠ), οι δοδοιπὶ οἵ δο ΠΕ ΟΌΠΕἰ65 ἴῃ ἴποαὶ 
ψἢοἢ οϑῃΐζο ἰὰ ὔν. ΤὨθηυ δ τοβασὰβ ἰ}9 ΣΝ ἰὰ (ὩὉ 
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νος. 9. Αβ ποσηδάβ ἰμ686 ἰγῖθοβ "δὰ ἰασρὸ μογάβ. 
--- Εἴο ἸΘΕ Ὁ ὩὨΘΙΊΒΟΣ 8 ΠΟΥ ὙσοσδΣ αἸὶνθ; 
1}16 τϑδβοῦ [Ὁγ (Π|18 18 ρίσϑη ἰη νοσ. 1]. Ηθ ἠθοάβα 
[6 τοι ὈΟΟΙΥ͂ ΡΑΓΕΥ ὉΣ (6 βαρροτί οὗὨ κιἱπη56 1 
διὰ [15 τοϑῦ, Υ͂ ἴο τοίδίπ δῃηὰ ἱπόγθϑθο ἴδο 
Κησα νου. 1 τγ͵ϑ ἴὸσ (ιΐ8 Ἰαίϊοσ σϑβϑοῦ ([8, 
δἴνον Ηἷδ τοϊασῃ ἔγοπι ἢ15 χα θη 4, 6 πγϑηΐ ἰὸ 
Ὅδιῃ, ᾿πϑιοδὰ οὗ ροϊπρ ᾿πητδαϊαίο!Υ (0 ΖλΕἸδαι 1 
ογάογ ἰὸ τρδῖκα τϑροσὶ οὗ ἷβ τηονϑαιοηΐβ ἴο Αςμ δῇ 
διὰ ἀοἰἶγοῦ εἶπ ἃ οὗ {πὸ 8βρο]].---Ἶ οΥ. 10. 
ΤΌ σψεσὺ “ ϑαΐα,᾽ 1Κ6 {π6 “περὶ ἀρ ἴῃ σεγ. 8, 

ταοδηΐϊηρσ 8: ΑΟὨΙΒἢ : 
ὙΠΟ Ὦδγυθ Υγὁ τη866 8ῃ ἱπουγπίου {Π18 (το ἢ" 

ἰοχΐ 85 ΠΟ ΧΡΙ !ΙσΔ016, αἴησο ἰὶ [5 ψί που ΘΟΏ 60» 
οη 5. δΔη {Πίηκ6 ἰξ βίγδημο ἱπαξ πὸ ὕόγηβ. ἃ ΒοσΟΙ» 

Ῥαῃΐοςκ ἐἢ9 ἐσγηα. αα 8.5 ἰ8 1518] (ὅσῃ. Χ. 19,80; Νυχι. 
ΣΙ. 21; χχχίν. 8; δι άς. χί. 33), δα, Βυρροκίηῃμ ὑῃ 8 ΕΙΤΟΥ 

ἴο Βὸ [ὰ Ὁ}, ΒΘ τοδὰϑ ὈΪ)9 αδγ ἐμ Βορὲ, ἀπὸ Γ- 
λάμ, ἐδ Ἰαἰίον γοτὰ Ὀοΐηρ ἐδ ικ θη Δ8 τὰ [δε 6.) ΓῸΥ Τελάμ. 
ἘΠ18 σοδαΐπᾷ νουϊὰ ὈΟΤΡΝΙΗΙΥ͂ δὐλώς 8 ἰπηρί9 βῃὰ παίυγαϊὶ 
χρη δέίοη, 89 Το πὶ -- Τοϊαίτη (1 βατη. χυῚ 4) γγἃὰ8 οἡ 
ἀηϑ που ἢ Ὀοτάθσγ οὗ Ῥαϊϑδίΐηθ (9Φ08ῇ. χυ. 24; 1 βδιη. χυ. 
4 5η.). πού ἴδ ἴγοΐὼ [ἢ Ατα] οἰ {6 ἑοτγτίίοσυ, πῆΐο ἢ 8568] 
ἐποησο ἰηγοαοα, Βιεΐ ἰο τοδὰ Τοζοπι τὸ ταιδὲ ΒΌΡΡοϑο ἃ 
ΟἸοτγίο αὶ Ὁστοσῦ ἱπ ἢ Βορὶ,; δηὰ ἰἤθῃ 41} {Π6 οἶπον ΒΒ, 
ΡΓΘΘΌΡΡΟΒΘ ΟἿ ΗΘΌΓΟΥ ἰοχέ. ῬΟΓΏΔΡΒ πο δορί. τοδὰ 

“το Κἷν Ὁ ῬῸ» διὰ τϑῃἀοσοϑὰ [ἐ ἀπὸ Γελάμ, ἐμοῦ Ὰ οἰδο- 
ἩΠΟΣΟ, 85 ΤὭσηΐυΝ ΓΙ ΚΠ Εν οὈ͵αίπ, ἐπ ποτὰ “ ἘΠ τὰ "18 
σζοηπογϑα ὃν ἐποότὴ '᾿Ελάμ οὐ Αἰλάμ. ΕῸζΣ {Π6 τοϑῦ νὸ βηά 
ὃ ιοίέλουΐ ἕετγηι. α φιο ἰὰ θη, χὶϊὶ. 10 [τ ΘΓ, ΒΟΥΘΥ͂ΘΣ, 

ἌΡΑΘΝΙ ἃ φυο ἷκ ἰτηρ! οἀ ἴῃ ἐῃο “ καγάϑῃ οἵ Εκγρὶ."-- Τὰ. 
Βοδογὲ δὲ Ὀδθϑῃ δὰ ἰο 89 οτηϊββίοη οἵ 2; δο ἐδ9 ον 
δῃοοίοης ΒΞ. [ἀηὰ Βπρ. Α. 1 κα Βυηθϑη, το ἰγ8}}» 
Ἰαῖθα: “ (0Υ (686 ψ6Γο οὔ οΪα ἰδ ἱῃ ῃδοϊίδη δ οἵ ἐπὶ5 ἰἸαπὰ 
ΔΑ ἴΆΓ ἩΥῊ εἰς. Βυὶ ἴτ 18 ἐουπὰ ἰπ 81} οοαΐοοβ, δῃὰ [ἰ8 
κτοαὶ ΘὨΪΕΥ͂ ΓΩΔΙΚ68Β ἃ ΟΣ] ΘΥΤΟΙ ἱτη ρΟΑὈΪ6. ΤῊΘ 
ΟΧΔΙὉ]Θ οὔ [ἢ δηοίοηῦ ΝΒ5. 15. ποὺ δυϊποῦίεν ἴον οιηὶ- 
ἐἰηκς ἰδ, δίῃοο 6 0 οἴῃ δβιωοοίἢ ἀοΥ ΤῺ ΟΥἩ βὸ δστουηὰ αἰ» 

Δοῦ 66. βοῦ. Βομιτηί ἃ ἰδῖκοα Ὁ ΡῸ ἽΝ δὸ ρβασϑηΐῃο- ἐδ ΟΝ. 4... 
δἷ.: “{ἰπὸν ἀπο οὶ ἰῃ ἐπ ἰαδηὰ, τολίολ ἐσαϑ οὗ οἷα, 85 ἰπο 
ξοοσὶ," Βυι ἰῆόογο 85 ὯὨΟ μοθὰ ἴο δῖἴδίο 9 δης αὐἱν οὗ 
ἔνο Ἰασιὰ ἰῃ 186}, 61] ἐδῖςοβ Ὕ7) λβ ράγοσὺ δωὰ ἥΝῚ3 

“πὶ “: 

848 ἴηΐ,, Βο (Πδέ ἐπ ΠΠἔϑταὶ γϑ ἀογίηρ που] ὉὈΘ: “τ ΟΤΘ 
οἵ οἰὰ ἐὰν οογαίης ἰδ ἰὸ βδυς;" ἐμαὶ 5, το γο οὗ οὰ οὴθ 

ἔγανϑὶβ ἰο ΒΗ Σ ὑρ ἰο Εαγρέ. Βαὶ ἘΚῚΣ ἸΏ ξιςοἢ κοορτα» 

Ῥηΐοαῖ διὰ ἰοοαὶ βἐδίϑτηθηΐδ ἰϑ δἰ σαν πδϑὰ ἴῃ ἐῆ 9 ΚΘ 80 
οἵ “85 ἴατ 8..." ἙΜΟΤΟΟΥ͂ΟΥ, ὁΠ0 ἀ09654 ηοΐ 866 {Π9 ΤΟΆΒΟΉ 
ΟΓ βιοἢ ἃ ἸΟΟΔΙ βίαἰοτηοηὺ ποῦ. [{Π|8ὲ τηϑϑη5 ἐπαὶ οἵ οἱ ὰ 
ἐπ χορὰ ἰο ΒΗ ΟΥ Ἐαγρί ἤπδεοα [Πτοῦχῇ (8 Ἰαηὰ, ἤθη 
Π6 ἐέγπι. α συο, πδηοίν, Ῥα]οδί 6, ΓΠΔΥῪ ΘΑ ὈΘ ΒῈΡ- 
ἰἰθὰ ἴγοπι ἐπ οοπίοχὶ: Ὀυῦ ΜὙΠΠΥ {18 ΣΟΤΏΆΣΙΚΚ, τῆ 6. 
ΘΓΘῸ ἯῺ5 ΠΟ Οἴου γοδὰ ἰὸ [2 Απά ἰῃ9 δΒυξχ ἀοοθδ 

δοὲ Δὲ ἴῃ πιπ ἐδο “" οἵ οἱά," Ὀδθοδῦβο ἰὑ ψουϊὰ ἡθοθαβδ- 
ΤΙ γ τοίου ἴο ργέδεπί κοίΐῃρ. 1 βϑϑίωδ βαΐϑαῦ τὶ Εππα]ά 
ἰο τοξασὰ ἐπ ποζάβ ἴγοτω 12 ἰοὸ ὈΔΚ7Ὸ 88 ραγοηίλοείθ--- 

. { φΦ. 

δηὰ ἰο 1κὸ ἐῆθ ζὉ]ον ες 85. δἰδέίης λοισ αν κου πτασὰ 
ῬΑ] ρυπμοα ἢἰ8. ἱπουτβίοηδβ. [ τηΐν χοράϊηςμ 869 
“Ἰοχέ. δηὰ Οσϑρλ."-- Τα.) 

4 Τεχ: αὐἰεἰξίρηα,-- ΤῊ ἰγὴς [6 ἀϊδῆοσα!ε, Τὸ ἰακο [ξ ὧδ 
Ῥλγ 616 οὗ στι δ] ςξνο πορδίοι, 1 3ὸ μή -ὦῷ ἐγὸ ποηὲ ποὲ 
οσιὲ ΤΗΝ πίελέ αἰιδσεΣοθεη] ἰο αν" (οθοπῖϊβ, Κ  6}}, 5 

ἰπίδοίοσυ, δίηοϑ ἐξ σδῃροῦ Ὀ0 δαρροδοὰ ἐπδὲ Ασῃ ἰβἢ 
Οχ δ ὩΟρΘΗ͂γΘ δηανγοῦ (ΤΏ 6η.}λ [ἀθδθῆ. δπὰ [ζο]] 
δ φ χα ἱε ΤΕ τσ τος (Τ ῃ δ ν᾿ ἾΥ οὐθ᾽᾿ 5 σοι οτ- 
ἴῃς; “ αἰά γὺ ποὲ σηαῖζθ δὴ ἰπσυγάΐοη ἐο- Αγ 7" “Ὁ ΑΌΘη 

Ἑκπτα 8 πΟΉΝ6 ἰγτυϊδίξδ ἢ τοαῦϊτοϑ κὺ ΟΣ κ )π, ἴον ΜΠ ΟὮ 

ὃκ [6 πόνος υδοὰ. Μδῦσοσ οχρίαίηδ: κελίζ λοάίο ἑποαρίο- 

Ἐἰ4 7}. δε. πωΐζαπε ἐπ τοσίοποια ἀοαΐδ ἱποαδίδί(8 [ τοϊουυίηρς ἴὸ 
ΧΙΥΣ, 14, τ ΘΓ 8150 (ἢ γοσὺ ἰ9 οοηδίγυαϑα γα τί τἰῃ 9 
Αος., δρο ὰ ἐδϑη υὲϊ γ. Βυὲ ἰο σοῃπιοοὲ δαοἢ δὴ δοοὺ- 

βαίίναὶ τεϊαξίομι στη )Σ [5 ἀπιβαΐρ, απὰ ἐμ ἀ ΘΟ ΠΥ 
ἴτοτῃ ὁ οοῃδίασιε πηϑδηΐηρ οὗὨ [89 ἰαἰΐον σοσωδίηβ. ΤῊΘ 

Πναἶ 8 δῆενοῦ: Αβδίηδὶ τὴ) δου οὗ δυ- 
ἅδῃ δηἃ δκαΐϊπδιὶ 86 δουῖδ οὗ 186 ὕοσα.- 
ΤΩᾺΘ6]11{66, ΠΟΏΡ. Χχχ. 29, [Π6. ροβίοσ τυ οἵ ͵ εγαἢ- 
πιδεὶ, [6 γεύςὈοση οὗ Ηδσγοη ( 2 Οἴ σου. ἰ). 9, 25), 
δηα 5ὸ “ὁ; οὗ ἐδ (ἢ γχϑϑ ρτοδὲ ἴδ γι} 168 οἵ δυὰ 
ἀοβοοπάοα ἔγοπα ΗΠ θστοη γὙ80 ὈτΟΡΘΌΪΥ ἀνγο] οἡ {{19 
βου ογηγηοβὶ ροσάογ οὔπο ΤΥ ο Ψἀ 4} (Κ 61}, 
διοᾶἃ δκαΐηδῃ [86 βου οὗ ἴδ6 Ἐζου [θα “--- 
ὙΠῸ ΤΟΓΟ ὑηάογ [86 ῥτοϊβοίίοῃ οὗ Τυάδῃ (οομΡ. 
χν. δ, ὁ; Φυάᾳ. 1. 16), πχρῃιοηοα δ]οὴρ τ τ Α πὰ» 
ἸεΚ ἴῃ Νυμι. χχὶν. 21, τ βοσο 10 Β βδια οὗ {μ6πὶ: 
“1 ΤΟΙ (ποὺ Πδδῖ μαΐ (ΠΥ τορί,᾽ τοίογγίηρ ἴο ὑμὶν 
ἀπ! ]ηρ8 ἴῃ 116 τοσῖκα δα οδνοβ βου οὗ Ῥᾳ]66- 
πα, ἴο ψὨΪΟΙ αἰδὸ ἐμοῖσ ἡδιὴθ ροϊηίβ.---Α]} [86 
ἐγ θε8 σηϑηϊοηθα ΠοΓΘ δῃά ἴῃ νοῦ. 8 ἀν ἴ ΠΘΒΓ ΟὨΘ 
δηοίπον ἴῃ (μ6 ἀϊδίσγίος θοσαοσίηρ οὐ 6 Νοροὺ 
(ϑου ἢ σουῃίγυ) οὗ πά δῇ, δῃηᾶ 5βἰγοίοβέηρ Ὀοΐτοοα 
([Π6 81}} σουπ οὗ δπάδῃ δηὰ (μ6 Αὐδθιδη ἀοβοσὶ 
(566 “οβἰι. χν. 21). αν ὀχρθαϊίίοηβ ἯΘΓΘ 
ΤΟΔΙῪ δχαϊηδὶ (μ6 (Ὑθοα παμλϑα ἴῃ νοῦ. 8, ὙΠῸ 6 χ- 
ἰοπά δα οἷοδθ ἰηΐο [86 βοιεὶι οἵ συάδῃ. [ΐ παβ Ηἷθ 
ἰηΐογοδί, ΠΟΊΤΟΥΘΣ, ἴο ταῖκο Αο ϊδῇ ὈοΙονο ὑπαὶ ἢ6 
δὰ τηδᾶς δὴ ὄἌχρϑάσίίοη δραΐϊμβὶ 8.611}, δα οοηβο- 
ΔΌΘΣΕΙΥ αχαϊηβὶ [86 πηθῃ οἱ πάδῃ. Ηδ ἐμϑγοίογθ 
ΒΑΥ͂Β ὩΟ(ΒΙῺρ οὗ ἷ5 ἱπουγβίοη δραὶπϑὶ {ὑμ6 ὑγὶθ68 
ὨΔΙηΘα ἰῃ τοῦ. 8, Ὑπὶοῦ τ ΓΘ ΟἹ ἐγ ηἶ ἰθστθ 
ψἰ1}} ΑΘ 8} (νοσ. 11), θὰ ἀφοϊαγοβ ἐμδὺ μα [88 
ΤΑΔΙΟοΩ δρδίηβὶ {μ6 βου οὗ υ αι, {Ππδ ἰΒ δραϊημὶ 
(86 Ἰαγβα! θα μοσο δηά πὸ ἰγῖθ68 ὑμᾶον (πο ὶν 
Ργοὐθοϊΐου, Τῆὶβ ἀθοορίϊΐοη ψαθ τηϑδὰθ μοββϑι Ὁ] 
ΟὨΪΥ ὈΥ πο ἔδοὶ ὑπαὶ (πόθο ὑγίνοβ ἀσσοὶῦ 80 ὩΟᾺΡ 
ἰοχοῖμαν ἰΠαὐὺ “δὲ πῆθη [ἢ 6 τπηαγοῦ Ὀορδῃ, ΠΟ ΟὨΘ 
σου] 61} 1 ἀοαπδι οι" (ΤΒΘη.).--- ον. 1]. 
Οοηβετηδίΐοη οὗὐ αν οπμάρθανον ἴἰο ἀδοαῖνο 
Ἀσδὴ 88 ἴο {8 οδή᾽θοὶ οἵ Ηΐδ αεἰίδοκ, Εἴο δρασϑᾶ 
πΘΙμΟΣ σδΣ ΟΣ τοσάδι ἴο Ὀσίηβ, ἴοι ἴὸ 
ΘΟ δι, ἰπουρῇ ἢ6 τῶβ δοουδίοτμϑα ἴο σΆστΥ 810 Π Ὸ 
186 τί ομοαῖ θοοίγ. Το πδεταίοσ ἔπ 8 τοδυπλοβ (86 
βιδίοιωθῃὶ ᾿η γοσ. 9 ἱῃ ογάογ ἰο δα [86 Ὄχρ]δβδ- 
(οι : “δο ἀϊά ποί, 48 γγδ8 {ῃ9 συδίοτα πῃ ΑΓ, ΟΔΥΤΥ͂ 
(ποθι ἰο δίῃ, θυΐ δον ἔποτ, {αὶ π6 ταϊρμΐ ποὶ 
6 Ὀοϊγαγοα Ὀγ Πότ ἴο ΑΟμἱβἢ,} ΟὈπίγαγυ ἰοὸ 9 
Μαβογοῖίς. δοορηϊυδίίοα 8 βίσο Ῥυποίαδίίοη 
τηδσὶς ἰ8 ἴο ΡῈ ρυΐ δἴο. ἴδ9 νογάβ: βαυίηᾳ, ἰοαὶ 
ΒΟΥ [1611 Οὐ 8, δαγίηᾳ, ο ἀὶἱᾶ θαεαντᾶ 
(δερί. συ. Μίδαν, ΤΒοη., Κ 611), βἴποθ (86 10]- 
ἰοσιης ποτά: Διηᾶ δοὸ να ΤΩΒΏΤΟΘΙ 81} 
186 8116 8Ὠ6 ἅτνοϊϊτ ἐπ ἴ86 ἰαπᾶἃ οὗ 1890 
ῬΒΙ δε 66, 8.6 Ὠδίῃγα ἰγ ηοῖ ἃ Ῥατὶ οἵ (9 Ὀγθ- 
οοάϊηρ δρϑοοῖ, Ρυὲ δγὸ (1:6 οοπίηυαίίοη οὗ [Π6 
Ὠδιταίοσυ. ΘΟ --ι Ηἷθ. οοπβίδηϊ, μαρὶϊυ] 05» 

τι 

ἀιοί, 85 ἴῃ γοτβ. 8, 9.--- ον. 12 τοίδσα ὑδοῖς ἴο γῇ. 
10; Ῥανἱἀ᾽ 8 ἀδοορίζοι βυοοοθάθα οοταρ] οί πῖϊἢ 
Αὐὐδεῃ, Ετοὰ θαυ 8 σθροσίβ (σπῖοῃ δα τὸ- 
οοὐγϑὰ [ὉΣ ρὰγϑ οοἱ μὴ), Αςμΐβῃ ἄγον ὕνο ἴλνοσδὉ]θ 
οομβι ἀοσαίΐοηα: 1) ΤῸ ῬὈγΌΘΟσΥΘ ΤΟΥ͂ ΆΥΟΣΓ δηᾶ 
γϊομαπῖρ, μ6 Ἦδ8 ταδὰθ ξἔσιβοιν ἐπογούρεῖν Πδίο- 
[0] ἰο Εἷα Ῥθορ]θ, οσ Ὀοϊζοσ (ἔσουὰ [86 ᾿᾿ΐο γα] πλοδῃ- 

τοοάϊης ἽΚ, κτολίέλον, ὯΔ ἐδογοίοσο ὈὉθϑῃ δαορίϑθα ὉΥ 
τ 

βοῖὴθ (Ὁ ἃ Σ πέρ; Β. 9268Ἀ., Βδδῆϊ, Ὁ. ΚΊ πο, 
πα εἰ αἴ}. αι 178 ἑοχίκουτοῦ ππιϑέ Θ Δδϑυτηθά, 1 
[5 ὈοέίοΥ ((0] οσσίης [9 δορί. ἐπὶ τίνα,  Ὸ]κ. ἐρε φδηι) ἴὸ 

ΒΌΡΡΟΒΟ ἐδιδὲ Ὃ Ἦδδ ζδ]| 169 ουΐ, δηὰ ἱπαοδὰ οἵ ὃκ ́ ο 

τοδὰ ὃκ (88 ἴὩ γϑγ. 8), ΟΥ̓ ὃν, πῇ 6ἢ Ἰοΐίον 18 Ῥχϑίοσαθ 9 

Ὀθοδυϑὸ οὗ ἰῃ9 Χ}} ἴπ αν 5 ΔΏΘΤΟΥ (ΤᾺ θῃ.) -ο Ὧ- Ὁ, 

“ δροίησὶ που 7" 800 αἷδο Β. Ζοη δῇ δηὰ . Ἰυουΐ. 

4 [ΤΊι.6 πάτηοθ, οὔ υποοτίδίῃ οτίίη, 18 βαστηΐϊϑϑά ὉΥ 69- 
Β6Ώ. ἴ0 68} “" δι ἑ."".-Τὰ.] 
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ἴῃς οὔ {μὲ ΗφΌ. “αἰθηοἢ,,)) 849 Εἰ πιρο ἢ “α ἰοαίδ- [ (86 βοα]οβ οὗ {πὸ β'ιδηοίπασυ, ἴῃ Ὑμῖομ ἔἰοτα ἴα, 
ἐπ᾽" (οοΙρ. χὶϊ!. 12), δηὰ 2) οοταρ]οίο! Υ δ εηδιρα 
ἔγομλ ἷβ Ῥθορὶϑ, 88 ὑποὶγ θῆοιην, 86 υν]}} πον 
Ὧ6 τον δοιυδηϊς ἔἴοσοθνοσ. ΤΏ πογὰ “Ϊ}ῸΟτου γ᾽" 

(Ὁ}}}) Γοΐδσβ ἴο ἰῃς. ῥγοθθηΐ, πβθη αν ὰ δ᾽ γοδὰν 
δἰοοὰ ἴῃ [86 τοϊδίΐοῃ οὗἩἨ νδρααὶ δπὰ ἀδροηάθηϊ ἰοὸ 
Αοπΐβῃ, το 18 ΠΟῪ ΒΧ6 ἰμαὶ ΒΘ Ὑ2]1] δἰ γδγβ Ὀ0 
δ Ὀ)θοοὶ ἰο ἷπι. 

ἩΙΒΤΟΒΙ͂ΟΑΙ, ΑΝῸ ΤΗΞΟΙΟΘΙΟΑΙ, 

1. Ῥαν ἀπ σοοναὶ ἰο ΡὮΣ 18.148, τοραγάοα ἴῃ ἐμ6 
Ἰιρδὶ οἵ Ηἷ8. ῥῬσγενίουβ ἀἰνίπθ ρυϊάδῃοθ, γ.88 δ δεὺ- 
«οὐ οὰ αοἰ,  ἰοῖ δα 118 σγοιιπά 1ῃ ἐδ 6 ζαϊδ,, δὰ 
τοαυοορα οη6 δίπ αἴεν αποίδον. ΤΊΘΒΕ ΕΘΙΟΡΙΟΕ 
νἱὰ μὰ τϑοοϊνρα (6 αἰσὶπα ἴο ἴθ 

ὍΡ ἷθ δροάθ ποῖ ἴῃ 8 ἰογεῖσῃ ᾿δῃά, μαΐϊ δί μοπὶ 
ἧπ ἴῃς Ἰαηά οὗ Φυάδιῃ (χχ!!. ὅ).. Ης αἱ βοῦοΥ 
τιΐη οομμλδη ὑπ6 6 Γ (μ6 οοηνϊοίίοη [Πδί {[Π6ΓῸ 88 
ΠΟ ΘΒΟΒΡΘ ἴοσ Ηΐτλ ἔγοτλ 834} θὰὲ ἰῃ ῬΆ]]18ι14. 
ἩΗϊδβοεῖο ἱπ ἐπιρογίβηϊ πῃαογίακίηρη δηὰ αἱ σα ]ς 
Ῥοεϊ(οηβ μὸ μιεὰ τορβδί θα ϊυ βουσὶ ἐδα αἰυΐπά 
οουπϑεὶ απὰ υἱὲ ἰῃτουσὰ αοα᾽Β ψογὰ δηὰ [βγοῦρσα 
ῬΓαγογ ἴἰὸ αοὐ. Ηδτο 86 ῥγοσδθάβ ἴῃ 1159 οτῃ 
βἰτοηρίῃ, δηὰ ποιμίηρ ἰδ βαϊὰ οὗ κἷβ ἱβαυϊτίηρ οὗ 
ἐιο 1ονά. Ηθ ναβ οογίαΐῃ οἵ μΐ8 ἀὐσύνδ αἰ ππ 88 
180 Αποϊπίοά οἵ ἰλὲ ]ογὰ; 6 ΚΗΘῪ {16 αἷσίπα Ὁγο- 
φοΐδοδ, πο οουἹὰ ποὶ 116; μ6 δά Παά τῃηοδὶ ὁχ- 
ο6]]οπΐ Ἐχροσίθῃοοβ οὔ ἴμο αἰνίπε ἀεἰἰϑεταποα (ΧΥ]ὶ. 
87) δῃὰ (86 κανΐηρ ροισεν οὔ ἰδε ]οτὰ ; δῃὰ γοὶ ἴῃ 
τῆς αἰ Βῆςυ]ν ροθιεϊοι ργοάδυοσοα ὈΥ 4] 8 ρεγβϊβίοιηϊ 
Ἠδίθ, 1.6 ὈΘΟΟΙΩΘΒ {ἰπ|1ἃ δηὰ ἰαἰηὐ-ποατίοα ; 1ῃ ἐζἰ6- 
φι6858 απὰ τοεαΐηοες οὗ Καὶ 6 βοθβ 6 οἷ υραν. 

2, Βαϊ, αοηᾳ πιὰ οὐ β Ῥϑορ οἷβ ὀχρϑίθῃοοθ 
οἵ Ηΐδ8 ροοάπροεββ διὰ {1} 0] η68α, ἐπ το δγθ σαϑηὶ- 
ἰοοϊαιίοηθ οὔ Η]β ραηὶϊνο, ομδειθηΐϊηρ σὶρ ύθουβ- 
ὮὨΘΘΘ, 88 ἃ ἩΠΓΠ666 δρδὶηδί (6 ἈΠΌ 6]16Γ δηὰ ἀἱδοῦο- 
ἀΐοηςθ (απὰ (86 οοηποοίοα ὑη ἈΠ 1] 685) τ] ἢ 
δΊῸ οοπορδαὶοὰ 3 ϊηά {ποὶγ 11 πο δὰ ΘΚ 688 
οὗ (ἢ. Ταν ἃ τῶ ἴο ἴδοϊ μαϊηΐα}]}]γ σπουδαὶ 
ἔγνοια δβοοσϊδίΐοῃ Ὑἰ 1} ΟΟα᾽ Β ρθορὶβ ἴσχτι; 19); 88 
“Αποϊηἰϊοα οὗ ἐπ 1,οτὰ ᾽᾽ ἢθ γγ88 ἴο 166] ἴῃ ι͵8 Θοῃ- 
μβοΐθηοοθ ἔπ 6 ραπὶρπιθηὶ οὗ ἀοροηάθηοθ οἢ 8 μο8- 
ἐποὴ Κἰπρ, πμϊοῖ Β6 Βδά ἰγοβοὶ δεδυτηθᾶ, δηὰ 
ἩΠ1ΟὮ πλβ ΟὨΪΥ͂ ΘΧΙ ΘΓ} βοιμουμδὶ δοποηθα ὈΥ͂ 
186 Βοιρ  τἝδὲ γον μοὶ ιΐοι Ὑϊοἢ ἷ8 Τοβὶ ἀπ ο6 
ἦῃ ΖΙΚΙασ χανο εἶπε; γοῦ ΒΘ ἸὈυπηά Ηἱτ)μ6} ΟὈ]  ροὰ 
ἷπ ογάἄορ ἰο Ῥγόϑεσυθ δ9 ἰκὶρ᾽Β ἕΆγΟΊ, ἴο ἰδῖζο 8 
δἰδηά δηᾶ χηδἱηἰδῖη ἃ οοπάποὶ ἰογασ 8 Ὡοΐ ΟὨ]Υ͂ 
Βδυϊ θυ αἰϑο ἷβ Ῥθορ]θ, ἩΒΟΓΘΟΥ 86 που]ὰ β8Ρ- 

ἰο ἰο Βοδίμϑη ἰο Ὀ6 {Ποὶν θῃογαγ. ἘΕὨσίδμου, 
Θ ΗΔ ἰπηθο} ἰογορὰ ἰηΐο οὗ υπίτυϊ ί] 688 

δηά ρῥγοναγίσδίίου, διὰ υὶϊΐ ΑοΒΐβῃ ἴο μαγϑ 
δ ὐρνλη Ἰ ὀλύνΣ το ἬΝ 1168.---Εἰ, ΥΥ. Ἐσυτηπιδ- 
Ἑοἢ6Γ: 88 ηοῦ Ὠεν  ὰ δραίῃ συ γ οὗ οροη 1γ] 
δὰ ἀθηϊδὶ οὗ μἷβ ὑβορὶο 1 ἐμὰ μα εἶ οὐ - 
υπάἀουδίραϊγ. Τὸ πἰμμροὶ αν τὰδὺ ἰηάοοα μαγθ 
δἰϊεταρίοα ἴο 70 ΒΕ  Υ Ηἰτβο] ἢ ΟΥ̓ βαγίπρ τμαὶ αἷθ 
δι δίσυουπ Ἰαηριδρθ γ͵γ88 ΟὨ]ΥῪ δῇ 8] ]ονσϑῦ]θ βιγαίδ- 

οὔ ψδσ, δηά {πδὶ ἐξ τραδ α ἀξαίλεπ ἰο βοτὰ ἢ 6 
γοὶ]οά 86 γαῖ. ... Βαυΐ ΒΘ π|ὶ}} βοοῦ ἤἥηά ουἱ 
[μα οὐ τεχὴηβ ὑδοθο ἯὙ8ΒῸ Ὑ11] θοίους ἴο Ηἷτὰ ἴῃ 

δι Οηρ ΟἰΟΣΒ, 88 τοὶ ϊ-δίοπο, (δ ἐπ οπίγαοιῖδ]ο 
ψοσχὰ : Του βμδὶς ποῖ ὕθδσ ὙΠ [Π666.᾽ 

ἩΟΜΠῚΙ ΈΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΕΑΟΤΊΟΑΙ, 

[νον. 1. Ηλι, τ της τές δε ΟΠ ἼΒΗΡΕΣ ΟἹ 
ἃ ἰοπλρίδίζοη τὴ ΕΥ̓ ὙΘΒΙΥ ἰδ0 ἴ6ῃ, 
Δ ΤΩΔῪ εαἰἰδὶη μαι ΌΥ γγοισβοίζοῃ πδίε μοι βμα 
ὭΘΨΟΓΣ Ὧο ΌΥ γἱο] θοῆς. γἱ ἃ ̓ληηθ61 δἱ 1δϑὶ θὸ- 
Εἷηβ ἰο θεπὰ υπάδν {818 ἐσῖ4]. ... 6 στοδίοαξ 
Βαϊ ηἰδ ὈΡΟῚ οδυίῃ 8.6 ποὶ ΔΙ ΤΑΥ͂Θ ὩΡΟῺ ἰδ6 βϑτηθ 
ΟἰνοΒ οἱ βρί γί [8] ἀλορενΝ : ἢ ΒΟΙΔΘ ἰἰπ)0 
βαϊὰ, “1 γ}} ποὺ Ὀ6 δγαϊα οὗ ἔβη (πουββηαβ," ΠΟῪ 
πεν Ἐπ ω κὰ οὔθ ἀδγ ὉΥ͂ (Π6 μαπά οἵ 

ἢ -ΤῈ]. γε. 1 βᾳ. ΒΟ ΒΕ 6 δΒΌΡ- 
[Ῥόθ6 ἔδιδὶ ΘΏ ΟὯὨΘ 88 αἰδιποά το ἐδ αι, τῆ 
ονοσγίμίηρ πυδὶ ρῸ ΟἹ δἰγαῖσῃΐ δὰ δβῃ} (δαί 
ΕΠ|6 ΓΘ τλυδὺ ΔΙ ΤΑΥΒ ὉΘ ῬΓΌΡΤΘΒΒ ἔγομὰ ἜΣ τἶν 
δηά Εἴ ἐξ ἴαστ ουἱ Οἰ ΒΟΣΎΤΙΒΟ, Ὑ6 ΒΌΡΡοΘα (8 τ 2016 
Ἦδ8 Ὀθθῇ ΟὨΪΥ͂ δὴ ἃ 66. Ηδ Ψ8Ο 80 ἰδῖηκα 
Κηονβ ποῖ ποσ {μ6 πυτηδῃ Βοασὺ ΠΟΥ Βυχηδε [1{6.-- 
ΒΤΑΒΚΕ: Βνθὴ ἴδ Βοσγοῖς ΡΟΥΟΣ οὗ ΖΔ} ἴῃ (86 
Βοιυδηίβ οὗ Οοα αδἱϊοσηδίοβ τι Βυπηδη ΜΘΆΚ- 
ὮΘΕ568.-- ΠἘΡΙΝΟΕΒ [ἴτολ Η.ΑΊ,,]: “Τα δεδὶ 
ἴαϊ! ἢ ἰδ ας Κὸ [86 ἐπι σἢϊ, μι χοά τ: δοόσηο ἀ6- 

οὗ ἀδυκηοαθ δηὰ ἱπ βάν. - ον. ὅδ 84. 
ΗΠΠΈΒ: Ἧ᾽ο ΒΌΡΡοθο ἰδπαὶ ἤθη ΟὯΘ ΟΟμΔ6Β (0 

Ῥα οἵ ᾿ἐει19 Δ, δὰ ἴῃ θα οθα οηΐοσβ ὉΡΟῦ 
Ἡτοὰς τα γδ, πον οὐ ᾽υάδρτησηὶβ ἡγοῦ] οὗ πθοδδ- 
εἰτγ ΤΌ]]1οὺν ἐταπηοάϊ αἰοῖγ, (ἢ δὺ πον [86 ΟΣ οἰιΔ9- 
ἰεηΐηρ μβαηᾶ ν}}} ἰαῖζο μο]ὰ δηὰ ὈΥῪ Ῥυῃιββιηθηίβ 
Το-οβ 8 Ὁ] 1688} 186 οἷα 11. Απά ἰΐ 18 ἔσυϑ ἐδδὶ ἴῃ 
ἃ (886 οὗ πηρο] το ἰἰηρα οὗδη Βδρροη βο. Βυὶ 
116 11 168 ποῦ υηροϊϊοῦ; [86 1ωογὰ Β6108 (86 
1:16. Δ} οὗ Η18 ἘΠ Ρε ἦπ ΟἾΟΣ παγβ. ... ΤῈθ 
Τοτὰ κοοβ δον ΗΠΪ8 ομἱ]άσοη τὶ Ἰοτα δἱοῦθ; 
δηἃ ὙΒΘΏ ΟἿΘ ὈΘΟΟΠΊ6Β Ὑγοδῖς ἴῃ 1811}} Ηο σϑί Βοδρδ 
ὉΡ Ὀεοηοῆία ρου Ηἷπι, δὰ ΘΠ ΟἿ 0868 Πρασὶ, 
Ἧο Ἰοῖα ἷτα δηᾶά ουἱ ψμδὲ ἃ [δ (8 {0] δηὰ ἴΠο- 
ΤΟΌΘὮΙΥ Κὶπὰ Οοα μο Ἀ,88.---Ἡν᾽ ἐσ. 10 ρᾳ. Ηξν- 
ΙΝΟΕΒ [ἴομὶ ΗΑι.1,]: ΤῊ ἱπδστοϊοβ οἵ αοὐΒ 
ΟΣ] ασΘῺ ὭΘΥΟΓ αλ ρα θυ ἱπ ἱδοῖς Ἵχίσοι 168, 
Ηλτ,: [1 18 Βαασα ἴον ἴπ Ὀοδβί σωδῇ ἴο ΒΆγ, ΒΟΥ͂ 

ΒΘ {211 Ρ6 ἱεσαρίοά. 1 8 σαδη Μ1}} ρμυϊ Βῖπι- 
8617 διυαοηρ ῬΒ1] 1 δἤπρα, ΒΘ σϑηηοὶ ὈΣΌΠΙΪΘθ6 ἴο ΘΟΓΏ6 
ἴουι ἢ ἱπηοορηί.--- ΤῈ.].- -ΒΕΠῚ,.. ΒΒ. : 50 οὔθ κἷῃ 
τἷϑοϑ ουὖἱ οὗ δῃοίβοῦ; οαυί οἵ χιἱκίσηδὲ ἰοτσαγὰβ Οοά 
ΟΟΠ68 ἴδασ οὗ σηϑῃ, (ἰββὶ πλυ]δίδου δηὰ ἹΥ]ηΡ. 
ΤΑΎΤΟΒ : Μαδεῖὶς (89 ῥσο] ο ῬΣΟΘΘΏΥ ([μδὶ βρσδπα 
τὰ ἴ6 ὁη6 Ῥδσοῃΐ βίῃ οὗ υπδο]ἱοῦ ᾿ 18 ἀλτκ 

ΠΡΕΣτΕΣ οἵ Τϑαν ̓ 11 ; ῬγΑΥ ΟΣ ΘΘΒΏ688; ἀοβοσου 
οἵ (89 Βρβεῖθ οἵ ἀυιγ ; ἐδοῖξ , χαυχάογ ; [Ἀ]Ἰϑεβοοά. 
ΑΙΙ (6896 μανὸ χοσιηϊηδιϑα ἔζουα (6 οὔθ ἑπποορῆῖ- 
Ἰοοκίῃρ βοοά, 1οββ οὗ οοηβάθῃηοθ ἰπ (αοἀ.--ΤῈ.] 

[ὕεν. 1. Α μοοά τηδῃ ἐπ α δόαδὸθ οὐ ἀελοοίϊον. 
Ηὸ ἔουχεὶβ ρμαδϑὲ Ὀ]οβαίηρα δῃ ἃ Ῥχοσαΐβοδ, Ἰθτιοσοδ 
Ῥσοβοῃΐ σῃθγοὶ ΘΟ Ωρ ΟΥ̓]8, ζουταδ 
ὈπνΪδ6 οἶδηβ πὶ ποὰξ φοπβα  διΐοῃ ΟΥ Ῥγαγοσ, δοὰ 
οὔἴθῃ ἰγο ν68 Εἰτηβο ἴῃ στοαὶ αἰ ΒΠ οὐ] 165, ἔτοσι 
δ οοΐμε ΒΟΙῺΘ Βρϑοΐδὶ ῥχουξάθῃοθ οδὴ αἰ γεγ. 
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ΕΟΌΠΞΝΤΗ ΞΕΟΤΙΊΟΝ. 

Εἰα 1 6 Ὡοντ δ} ἰὼ Ὅταν στ ἴ86 ῬΒΠδεη66. 

ΟΗΑΡΊΕΕΒ ΧΧΥΤΙΠ.-- ΧΧΧΙ, 

Ι. Ῥαυϊὰ ἴπ ἐλο Ῥ᾿ληδῖηο Ἐχροαϊιζοη, αραϊπδὶ Ἰογαο. ϑδαιϊ 8 Ῥιεϊξ ἰο (λὲ ἩΡτολ ἡ Ῥπάον. 

σμάρτεε ΧΧΥΠΙ. 1-25. 

1. ΑΥΧΡ ἰΐ ΘΆΠΩ6 ἰο Ρ868 ἴῃ ἴμοθθ ἄδγβ (μδὶ (89 ῬΒ]Πβὔποβ ραίμβογοᾶ ὑποῖγ δυταίοθ' 
ἰορϑίδον Ὁ. πδσίδγο,ὔ ἰο ρμι πιὰ. . ΑἈμὰ ΑοδΙβΕ βαιά υπίο Πανὶ α, Καον 
1Βοὺ ΘββΌγ αΪΥ ἰμδὺ Τμοὺ βῃ8]Ὁ ρὸ οὐυοὖὐ τι τὴθ ἴο Ὀαί]ο [1η (86 δυγ], δου δῃὰ 

2 1ῃγ τθρ. πὰ θαυ! βδϊα ἰο Αομβῃ, βυγοὶν [ΤΠογοίοσο] ἱμουῦ βμδὶ Κπον πἢδὲ 
ἐγ βογυϑδῃΐ σδῃ [{1}}}] ἀοϑ. Απά Δοβιβῃ βαϊὰ ἰο δνία, ὍΓΘ ΜΠμΠ1 τη8Κο (66 
θοροῦ οὗ εχγἱπο 684" [Ὁ ονϑσ. 

8 ΟὟ [Α:4] βϑιαυοὶ 88 ἀοδά, δῃὰ 81] [δγδοὶ δα Ἰδπηθηίοα ᾿ΐπὶ δᾶ Ὀυτὶοα Εἰ 
πη Βαπηδῆ, οὐδθηῦ ἰῃ ἢἷβ οὕσῃ οἶγ. Απὰ δι] "δὰ ρμυΐ δΎΑΥ (μοθὸ ἐμδΐ δα ἔΆτΩ ΠΑ Γ 

4 ερί τ᾽ δῃὰ 86 πὶ ζαγαβ᾽ ουῦ οὗἉ (9 Ἰαηά, Απά ἰδ6 ῬΒ]]1δἰΐπο86 σαίμογθα {πϑιβοὶ γ68 
ἰοροίδογ, δηα οδῆλο δηά ρἱἰομοὰ ἴῃ β'Βυποῖα ; δηά ὅδ] ρα 811 Ιβυδθ] ἰορϑίμου, 

ὃ δῃὰ {Π6Υ ρμἱλομοᾶ τὰ ΟἸθοα. Απά βοὴ β'δυϊ βαν [86 δοαὺ οὗ [89 ῬΒΙ δι μο5, 6 
6 νϑβ αἴγαϊά δηὰ ἷθ μϑατγί ρυθβέυ ἰγϑιι ]θα. Απά σθθα [οηι. τ 186} 6] ἱπαυϊγοϑα 

Οὗ (δ6 Τωοτά [Φομονδῃ], [158. δη 4] (86 1,ογὰ [Φομον}}} δηθπογοὰ εἷτὰ ποῖ, ποῖ 
ὈΥ ἀγθδῃηβ, ΠΟΥ ὈΥ͂ {7]π|ὴ ΠΟΥ͂ ὈΥ͂ ΡΧΟΡΒΕίδβ. 

1 ΤΆΒοῆ βαϊὰ ὅ'δυὶ [Απὰ Κὅΐδυϊ βαια] πηΐο ἷ8 βοσυδῃηίβ, ββθοϊκ τὴ 8 σοτωδηῦ ἰμδὺ μδίἢ 
8 ΓἈΤᾺΪ ΔΓ Βρὶ τίς, ἰδὲ 1 ΤΑΥ͂ ρὸ ὕἤο ΒΘ δῃά ἱπαυΐγο οὗ 65. ἀπά δ18 βογσυδηίβ βαϊὰ 

8 υπίο δίτω, ΒΕΒΠΟ]4, ὑπο γθ ͵ β ἃ σοϊδῃ {πα δῖ ἃ ΤἈΠΉ]Π1ΔΡ δρὶγῖς δ Εηᾶοσ. Απὰ 
Β6]} ἀἱδσυϊοοα Εἰ πηθο ἢ, δα ρα  οἢ ΟΒΟΡ σαϊτηθηΐ, δὰ δ [οπ|. ἢ6] ποῃΐ, δπὰ ἵνο 
ΤΑΘῺ ὙΠ Ὠῖτα, δηα [ΒΟΥ σδπι6 (0 80 ψοϊηδη ΟΥ̓ πἰρεῦ; δῃηὰ δθ 8814, 1 ΡΓΑΥ 866, 
ἀϊνίηθ υηΐο πη6 ὮΥ͂ {86 ΆτΣ]ΠἶΔΥ ορὶ τι, ἀπα Ὀτίηρ τὴ6 ἀΐπι [Πϊτ}] ἃρ στ Βοῖ [ 5881] 

9 πϑδῖὴθ υπΐο (906. Απά {86 τομδῃ βαϊὰ υπΐο εἶπ, Βοθο]α, ἔδου Καονοδὶ τ μδὲ Κ'80] 
Βδαίδι ἄοπθ, ον δ6 Βαίδ ουἱΐ οὔ [Ποδ0 ὑμπαι μανὸ ΤΆ 1118. δρί εἰ 8 δα {μ6 ὙΠΖΒΙῸΒ οὐΐ 
οὗ ἴδο Ιαῃὰ ; νϑογοΐοσο, ἔπη, Ἰαγοϑὺ (μου ἃ ΒΏΔΙΘ [ὉΣ ΤΥ ἰἰΐθ, ὕο σδϑθ τὴθ ἴο αἶθ. 

ΤΈΧΤΟΑΙ, ΑΝ ΘΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

1 [γδὸσ.1. Γλιοσα!ν “ΟΔΙΏΡ6᾽ ΟΠ. ΤῊΘ6 βδίὴο ποχζὰ ἰἢ ἐἰθ ἰδὲ οἰδδο οὗ ἐδμὶ18 γΌ 786 ἰ5 σοῃάοσγοα “ Ὀδέξ]ο 

[Στ ΥἹ," διιὰ ἴῃ γυϑυ. 109, “ οί [σδ:}}ὕ."--Τὰ.] 

3 [Υ7ογ. 1. βΒυτ. δήὴιἀδ: “ἰο ὑπ σαυΐῃθ ὦ, ῬΟΣὮΔΡΘ ἃ τοροαϊϑὰ τηϊδσοδάϊης οὗ ὉΠ}. βορί. Ὧ48 ἐξελθοῖν, 

ΔΡΡΑΣΘΏΥ ἑαϊκίηρ ΚῸΥ δ [πΐ ἴῃ 6 οΥ ΚἴΠΔ] τηϑαπίης " κὸ ἕοσίῃ."-- ΤᾺ. 
8 [γόοσγ. 2. δορὲ. "πον" (ΠΕΡ 1ηδί, οὗ ΠΝ), ὙΙΟὮ ἰ6 ὈούέοΣ.-- Τκ.] 

4 [ὕον. 2. βορί.: “ σῃϊοῦ οὐ ἐῆθ τοάγικαατὰ,"--Τα] 
δ γον. 8. ΤῊ 1 ἰα οπιϊἑξοα ἰῺ δϑοῖηὴφ ΜΒ5. δηὰ 18 ἐ., Βγτ., Ὑα]κ.; 1ὃ ΤΏΔΥ ὃδθ οχρίαίηϑα δα δρροβίδοηδὶ οἵ 

ἜΞΩ ΑΗ ἢ Ὀπὲ ὑδο ογηββίοη 18 ϑδδίοι.---κ.] ἜΕΡΟΕΣΣ ῇ ᾿ ᾿ 
4 [Υ76ζ. 8. ὈΒΌΔΙΥ ΠΟΥ σοηἀογϑα “ ὩὨΘΟΣΟΣΩΔΏΟΘΟΣΒ. 80 [86 ΟΠ α]ὰ, (12) Σ Βγτ. Υα κα. διὰ Αᾳ. αν “ τολαίοίδη δ 

-ἴκ!]} 

Τ γΥόσ. 8. ΤῊ 16 ἃ ᾿ἰοσαὶ σοηοτίηρ οὗἩ ἔπ ἨΘΌ., ὙΠ ΟὮ ΠιΘΔῺΒ: “ἐῆοδο τῆο Κηον "ἢ (ΕΏκ. τοἰκαγά--ἴτοτῃ (ἢ6 
γορὺ υἱέ, “το ζηον )), ΕΤατΏ ΔΗ “ αἷ6 ἀμωρον ἰϑωΐα,, δΒο ἐπ Οτοοϑὶς. Οὐδος Υ͂ΞΒ. Το ἀοσ “ ΒΟΓΟΘΥΘΙΆ," ὙΔΟἢ [5 ἐπ 9 
ῬΙΌΡΟΓΡ 862890.--Τὰ] 

8 (Μψοτ. 6. Το ΥΒΒ. δγοὸ ἐγοῦ "19 Ὀγ (ἢ τοτὰ, βορί. ἐν τοῖς δήλοις, Α4. ἐν φωτισμοῖς, Βγτη. διὰ τῶν δήλων, θγτ. 
“ὉΥ ἤ ψαυϊε. ρέγ δαεσετάοίαδ, 866 ἐ παρσρίμίσης ΤῈ] 3 

5 [γὸτ. 7. ΠΣ ἰ6 86 ογά δι ἵοστω οἵ "6 σοποίσυοί. οἵ ΣΕ. Ηότο ἐδ σοϊδέίοῃ ὀχργϑβοϑὰ ({{ξ. ποπδῃ οἵ ἃ 
τ 

Ῥοδδϑδδοσ οἵ ΟὉ) γου]ά Ὁ δί ιρῖν ἐμ δρροσίοπαὶ. ΤῊΘ πγογὰ πηδ' ἴων θῸ δῷ δυβϑοϊαίο ἔοστω, σοΐωρ. Ὀϑαϊ, 
Χχὶ 11]. Ἐπ ακοος “8 κοὐ νῷ δ ἐ ἢδὶ ϑα νργόο: ΠΈρΡς ρί τίς ἥ. Ἷ ᾿ 

Ὦ [γόοτ. 8. 9 οίξο, ῬΏΠΕ Ὡ, ἘΤΟΓΊΆΠῚ ΤΟΉ δ Σ “ΟΥ̓ ὨΘΟΤΌΙΏΔΏΟΥ " (ἐρἐοηδορολιοδγωησ); Ὀσὺ ΟὟ 15 ἐπ δρέγίξ, 
Ὡοὶ ἄρ ατ, Οδῆθω: ραν (ἢ " α") Ὀΐ.-- Τὰ.) ᾿ ἱ 



828 ΤΗῊΗΕ ΕἸΒΩ͂Τ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΑΜΌΕΙ, 

10 Αμὰ Κ81} βυδγο ἰο Βοὺ ὉΥ͂ ἐ80 Ιοτὰ [9ομονδῇ], βαγίηρ, Α8 (Π0 1,ογὰ [Φοβονδῃ] 
11 Ἰἰνοῖμ, [Β6γὸ 8881} Ὡοὸ ρῬυ θη πηθη " ΒΑρροα" ἰο (866 ἴον [μῖ8 ἐδ. Τθδη βαϊὰ 180 

σποτηδη [Απὰ [ῃ6 ποπιδῃ 8814], Ἦ Βοπὶ 8881} 1 Ὀτίηρσ ὉΡ υπίο ἱμβοο ῖ Απὰ δ6 βαϊὰ, 
Βείΐηρ πιὸ ὺὑρ ϑ'διημεὶ. 

12 Απμὰ νἢθη [οπι. ἢ 6}] (ἢ 6 ποΟΙΏΔΙ ΒΑ β(διηυοὶ, [ὑπ8. δη 1] β86 ογϑὰ ὙΠῈ 6 Ἰουά 
νοΐοθ, δῃα {Π6 σοΏδη βραῖζο [3814] ἴο ὅδ], βαυϊηρ, ὙΥΕΥ͂ Βαβδὺ ἰδοὺ ἀδοεϊνοα πιο 

18. 1ογ᾽᾽ ἑοῦ τί θαυ]. Απά ἐδο Κιαρ 8814 υπΐο μοῦ, ΒΘ ποὺ αἴγαϊα ; [07 [οπι. 101}}Ὁ 
ΜΠ δύ [ὑπ8. {Π6η]} βαιψοβὺ [86680] ἰυα ἢ Απά (δ6 ποιγδῃ βα]ἀἃ υηΐοὸ βὅδυϊ, 1 βαν ροάβ 

14 [8660 ἃ ρο0α7" δβδοοπαΐηρ ουὖ οὗ (ῆ0 οαυῖβ. Απμπά δὲ βαϊὰ υπο μοῦ, Ἦ βδὶ ΌΓΤΩ ἰ8β δ 
οὗ [18 Ηϊβ ἔοσω)͵} Απὰ βὲ)86 βαϊά, Αἢ οἱ" δ τηδο οουῃϑί ἢ ὑρ, δῃὰ 86 ἰβ οονογοᾶὰ Ὑ1} 
8 Ὡϑη016.ἁΎ. Απᾶ ΗΔ] ρογοοῖϊνοα {μα 10 88 Εἰδιυθοὶ, ἀπά ἢ6 βίοοροὰ σι ἷ8 δου 
ἴο 1.6 στουμά, δηὰ Ὀονοα κἰγηβ6] 1. 

15 Αμπα βαμεὶ βαϊα ἰο ὅδ], ΒΥ ᾿αϑὺ ἔμοὺ ἀἰβαυϊοίθα ταθ, ἰο Ὀσίηρ 6 υΡῇ)ὴ Απά 
Β΄. δηβνογοα [8814], δ βοῦθ αἰβίγοββθα ; [Ὁ ἐμθ ῬΒ1ΠἸβάημθα τοβκθ ΜᾺΣ δρδϊηβί 
[η6, Δπα Οἀοἀ 16 ἀορατγίθα ἔτομι τηθ, Δ ἃ ΔηΒΉ ΘΟ ΤῺ ΠΟ ΤΏΟΓΘ, ΠΟΙ ΒῸΥ ὈΥ̓͂ ΡΓΟΡΒοἰα 
ΠΟΙ ὈΥ͂ ἀγθϑιηβ, ἐμογοίοσο [8η4] 1 Βανθ ο81166}7 [866 {πα ἰδοὺ πηδγοϑί τηᾶϊζο ἵκποτα 

160 υπίο 9 ὙΠδι 1 β8}} ἀο. ΤὭθη βαϊὰ βδιαυοὶ [Απὰ βϑιμαοὶ κα] 4], ΤΥ μοσγοίογο, (Βϑη, 
ἀοβύ ἰῃοὰ 881 οὗ τη, βοοίηρ (86 1,ογὰ [96 ον 8}}} ἰβ ἀοραγίβα ἔσγοτα (66, δῃηὰ ἰβ ὃ6- 

17 σοἴηθ ἰΒῖη6 ΘΠΏΘΙΩΥ 5 Αηα [89 1,ὁτὰ [96 Βόον8}}} Βαὺμβ ἀομθ ἴο δ᾽πλ" [{ῸΓ ὡππὼν, 
88 ᾽6 ΒρᾶΚθ ὈΥ πῖ6,) ἴον [8η47 ἰδ Τιοτὰ [}6Πον8}} δαί σϑηὺ (86 οἰπϑδμς ουξϊ ὁ 

18 ἰδΐπο μδηά δηὰ ρίγϑιη Ὁ ἰὸ ΤὮΥ πορΏθοΥ, ἐυόπ ἰο Πενία. Βοοδῦβο ἴθου οὐδογθαβι 
ποῦ [δ γοΐοϑ οὗ ἐμ Ἰωοτὰ [Φθμονδ ἢ], ποῦ ὀχθουϊοαβί μἷβ ἤθσοθ σαί Ὁροὰα Απδ]οκ, 

19 μουοίοσα μβαίδ ἐδοὸ 1ογὰ [ΨΦοβονδ}} ἄοπο {δ ῖ8 ἐπὶηρ υηΐο (66 (818 ἀδγ. ΜΌΓΘΟΥΘΡ 
[Δπ4] (μο 1οτὰ [96 ῃονδῃ]} ν1}} α͵δοὸ [οπι. 8180] ἀθ! νον ἴβγδοὶ [ἐπ8. 8180] τ [ἢ.69 
Ἰηἴο ἴη6 Βδηά οὗ ἐΒο ῬΒἢ] 8168, ἀῃα Το- λόγγον Β8 810 (δου δηὰ (ΠΥ Βοὴβ 6 τὶ πιο; 
[86 1,οτὰ [96 Βονδ}} α]8ο [οπ|. 8150] 88.4}} [1111] ἀδ] ἑνοῦ (86 Βοβὲ [ς811ρ]}} οὗἨ [βγϑοὶ 

20 [ἐπδ. 8]80] ἱπίο (89 δδηά οὗ 189 ῬἈΠ1Πβμοα, Ἴμθη [44] 880} [811] βιγαὶ ρύπαγ" 
811 δος [8ὲ8 [}1 Ἰθησίμ] οὐ (86 οατίδ, δῃ ἃ νδϑ βοσῦὸ δἴγαϊά Ὀθδοδυβο οὗ [86 πογάβ 
οὗ βαιηυδὶ ; δῃηὰ ὑμθγθ 88 ΠΟ δίγοησί ἰῃ Ὠΐπι, Ὁ δ9 μαά οδίβῃ πὸ Ὀγοδὰ 41] [9 

21 ἀΔΥ͂ ΠΟΥ 8]} [8 εἰρίι. Απά {π0 Νοϊαδῃ οβιηθ υπίο ὅὅδυϊ, ἀηα Βα Ὺ ὑμαὺ ἢ6 88 ΒΟΙΘ 
ἰγου δ] 6, δῃὰ βαα υαπίο εἷπι, Β6.01α, ἐπ Βδηπαπηδια μδί ορογϑᾶὰ (ΠΥ νοΐοθ, δηὰ 
1 μᾶνὸ ραΐ Τγ 118 ἴῃ ΤΩΥ̓ Βαηά, δπὰ ἢδυθ δοαγίζοηθὰ ὑπίο {8 τψογάβ πιο μοῦ 

22 βραϊκοϑί ὑπίο 6. Νον ἰδογοίοσο [ἀπά ΠΟΥ], 1 ῬΓΑΥ͂ {{|66, ὨδΑγκοα ἰμοὰ 4180 ὑηΐο 
Θ γοΐοθ οὗ (Βῖηθ βδησιηδὶα, δηά Ἰδὲ τη βού 8 τηοσβοὶ οὗ Ὀγοδα Ὀθίοτο ἴμθθ, δῃά οδί, 

ἰμαύ βου τηδυοϑϑὺ μα γ9 βίγθηρι σβεη ἴμοὰ ροθϑὲ οα {ΠΥ νᾶΥ. Βυὶ [Απὰ] διθ το- 
28 ἔιπδοά, δηὰ βαιὰ, 1 πὶ] ποῖ εδί.ι. Βυΐ [44] δἷβ βοσνδῃηΐβ, ἑορθίμον τὶ 080 πομηδη, 

οο 6116 53 Βίπι [Πἷ8 βοσυδηίβ οοῃ ρβ]]θὰ δἷπι, πὰ (Π0 πΟΙΏΔη 8180], δηὰ μ6 [ι68- 

Δ [Νγ. 10. ῬΥΟΡΟΥΙ͂Υ “Ἰπἰαυ ν᾿ »», {θη 1.5 σϑδαϊέ, “" Ὁ] τὴ " (Ετγάτα., δελωά), " Ῥαπίδητηθηὶ."-- ΤᾺ.) 
τ 

43 [νώγ. 10. Το Ῥδκῆ. ἰπ [Π6 ὕ, ὙὨΙΟὮ 15 ΠΊΘΓΘΙ͂ΣΥ ΘΌΡΒὨΟΩΙΟ, [5 ομ ἐἰδα ἐπ ΤΟΥ ΤΏΔΩΥ ΜΒ86..-- κ} 

12 [γσ. 12. 1,1}.: “δῃα ἐῆοῦ δζί 841," Ὁ ὀχρίαπδίογγ " (ογ." Βυὲ τὺ ἸΏΔΥῪ ΤΟΠἀοΥ: ΜἩΠῪ διαδὶ ἐποῦ ἀοοοῖνοα 
Τη6, β το αὐτὶ Β60}} Ετάτηδπη: ἀω ῥίσί )α ἄχ ΤῊ] 

Ἡ [Ρογ, 13, ΤΟ 332, ἢ ἴα ΘΓ αἴσϑηρο, ΓᾺΡ ὈΘ.-Ν Ὁ." 1 γαρί ἃ οχοί θα (61 κ. ορι. "δὲν τπδὲ ἐῃποὺ δι" 
δὶ," πΠΟΓΘ “ 56Υ  ἰβ ΔῺ οὈνίουϑ ἱπϑογίίοα Οἰμοσ ν88. οὔγί Π9 3 (νυ}κ., 85υ1..-- κὰ.} 

16 (γόνυ. 13. 8ο Ὧθ ὕοίίο, σρἤθη, ῬΏΠ ΠΡΡΒΟΙ. θόρε ὅγτ., Ατγοῦ., νυ. πανο ΡΙα., δὲ ΕΚ. Α. . ΟἸμδ)ὰ.: “ἐδ 
ΔΏΚΟΙ οὐ ]Θῃοναη." ἘΓΏ ΔΏΏ 88 σοαϊδέ. 6 Ἐπχρορϊίοη.--Γκ.] 

16 [ὕον. 14. βορί. : ὄρθιον, “αρτί και; [ΠΟῪ ΡὈΓΟΌΔΌΪ χοδά ἢΡΙ, ἴον ἸΡῚ (ϑοδ)]ϑυδηο).--Ταὰ 

Ἡ ΓΝ σ, 16, Τὴ δῃοτέ (ΔῊ 601}566.) ἴοστῃ οὗ (Π6 νοτῦ 15 ἔουπὰ ἴῃ 2 ΜΒ8Β.-.Τὰ.] 
12 [Κογ. 16. ΟΥ ἐῃο ἰοχί-γοδάϊηᾳ 800 ἰὴ9 Εἰχροβίιϊίου, Αᾳ., Τϑοά, : κατά σον, ϑγτη. ἀντίζηλός σον.--Ταὰ.] 
1 (γον. 117. Νναἱρ.: 7 εἰεέ ἐπὲπι ἐἰδέ ει. Βο δορὶ. απὰ βδοΐὴθ ΜΆ8.: “ἴο [896." Τ8θ οἶοῦ ΥΒ8. δγθ δδ ἐ6 Ηϑδ. 

ψ 1] 6} ἐθ ὈουοΣ τηδὶ ἰδίῃ θα 88 (Π6 δασγάὰθσ γϑϑαΐημ.- - Τὰ.) 

Σ᾽ (ον, 19, ΤὴΘ Ὁ) ἈΘχΘ 15 ἀἤσου]ε, 1655 τγὸ σοηὰογ: “ Ὀοΐἢ 1δγϑϑὶ διὰ (ἢ 66." ΟἰΠοστ 80 [ἢ 6 Ό2 ἰ6 σίέδουϊ 

ὀχρ᾽δηδίίου, αηὰ πουἹὰ βϑοῖῃ ἰο Ὀ6 χσορϑαίϑά ὕγοτῃ {πὸ ἐπίγὰ οἴδαδο. Ὑ 6 ἤδάδϑη ἐπίπϊκα ἔπο γδί δηὰ [τὰ ο᾽δΌϑοδ 
Ἰάθηςοδὶ, διὰ οἱ ἰλ9 ὅγβὲ Ὀθοϑιδθ οὗ {16 ὑπ 06}}} 5 1 0]6 Ὁ). Υϑί ἰῃ9 “οασαρ" ἰῃ (δμθ γὰ οἰδιθο 5θθ τ [0 

ἀἰδόγθησθ 1ὁ ἤγοτῃ [ἢ 8 ἤτβι, δῃὰ ἰὴ δου) ποῖ ΟὨ ΙΏΔῪ ὈΘ Θχρὶαἰηθϑὰ δ δῦουο οὐ ἀγσορροά. Τὸ ΗϑΌ. ἰοχὶ ἰα δ" 
Ῥογίϑα Ὀν ἰδο Υ838.-- Τὰ] 

11 Γνογ. 20ώ.ὄ ἱὰ. : “ ιδλϑιϑὰ δηὰ 7011, δοοοσάϊηρ ἴὸ ἃ σοτηαος ΗθΌ. [ἀΐοτη, 665. ΟΥ. ὃ 142. Βγηλ.: ταχύ, δορέ. : καὶ 

ὄσπενσε. ἴῃ γογ, 21 56 βορέ, του δτε ὈΥ͂ ἐδ 5 βῶτηθ γοζὰ {86 ΗθΌὉ. 72), “ἰσουν!οά," πῆϑωοθ Ὑ79}}}, πουὰ τϑδὰ 
ἀρ 

ἐδ Ἰαύου ψογά, θα απο ΟΘββασΊ νυ, ἴον ἐπ ργοϑϑηὶ ἰοχὲ κίνϑα ἃ κοοὰ βϑῆβα, δὰ βορέ, τηϊρῃς Ὀθ σίβηςξ Βοτϑθ, δοὰ 
ἩΤΟῺ ἰη ΥΟΓ, 2]1.-- ΤᾺ.] 

3. [γέετ. 23. Ἰηκίοδὰ οὗἩ ἸΚΥ 5), βοπ)θ Μ88. αηὰ ΕΏΌ). Βαγο ἸἾΥΒ"). Το ΙΌΣΤΙΩΘΥ -- γλριδα Ῥτιοϑδοὰ οὔ," ἰδο 
Ἰδῦίοῦ --- “ Ὀοβουκὶς," ΤΟ ἰοχί, δ6 (}9 δίγοῃι οσ δῃὰ ὕλοσγὸ υἱξογοῦβ, τῶσδὲ Ὀ6 τηδἰηἰαίποϑὰ.-- Τα. 



ΟΗΑΡ. ΧΧΥΊΠ. 1-25. 929 

Κκοηοα υπΐο ἐμοῖν νοΐοθ; βο [8π4] ἢθ ἃγοϑθ ἔγοτῃ {86 δῦ δηὰἀ δαὲ ὑροη (μ6 Ὀοὰ 
24 [Ὀ6η6}}. Απὰά ἰδ ποιηδῃ δα 8 δἰ [(ἰ[64}} σΑ] Γ᾽ ἴῃ ἰἢθ ἢουδβθ; δηὰ β86 μδβίρα 

δΔηΩ ΚΙΠΙοὰ ΣΧ, δα ἰοοὶς ἤουγ, δηὰ Κηρδαρα 1ξ, δηὰ αἰὰ δαΐζο υη]ϑανοηθὰ Ὀχοδᾶ 
25 ἱβογϑοῦ; Απάὰ β89 Ὀγουρβὺ 1 Ὀοΐοτο ὅδ} δηὰ Ὀϑίοσθ δὶβ βοασυϑδηΐβ, απὰ (μου ἀϊὰ οδί. 

ΤΏοα [Απά] (δ 67 ΤΟ89 ὕρ, δῃὰ τϑηῦ ΔΎΔΥ (δμδὺ εἰσί, 

Ξ [γον. 38. Μὴν Μ88. δηὰ ἘΌΡ. τοδὰ Ὁ ἰαβέ. οὔ ξ, αδϑὰ δὸ ἐμ αποίοῃιὰ ὙΒΒ. βϑϑῖὰ ἰο βδνθ τοδὰ, ἰγὺξ [5 
οἰ σαϊς ΠΟ Γο.--Τὰ.] 

3: {Ὑσ. 24. Βορέ. νομάς: ὅντω. : ποφιλοτροφημένη, ΟἾΒΘΙΒ: γαλαθηνόν. 

ἘΧΈΕΟΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΊΟΑΙ, 

Ὕοεγα. 1, 2. Α πε ταν οὐ ἰλὲ Ῥλιϊιβέϊηεβ ασαύπεδὶ 
ἐλο ]εγαείνιεε. Ἰανϊὰ ἰβΒ τοαυϊγεα ὈΥ ΑΟΘΠΙΒΒ ἴἰο 
οί ἴμς ῬἘΠΠ πα δστὴγ τὶ ἷ8 θαπὰ δηα ἴδ 
ΝΣ ἵπ Ἐδ18 γᾺΣ δραὶ πρὶ Ἶ» ΟΥ̓͂ΤΙ ἀδ’ ἐταρι τα ἰῃ- 
οδηϊίθ δηὰ δναθῖγο ΒΏΒΜΟΓ.--- ΓῺ ἴο866 ἄσαγϑ, 

ὨΔΙΊΘΙΥ, ἀατίηρ Πλαν1᾽8 βίϑυ ἴῃ ΡὮ]1βεἷα; χί νης 
ἴΐὸ σΠ ΟΣ] ορΊ68] οοπηθοίζοῃ πὶ (0 ῥτϑοθαϊηρ, 
ἴῃ ΟΥΔΘΣ ἴὸ σοῃίΐηαθ {Π6 παγζϑίγο οἵ οἤδρ. χχυλὶ. 
--ἘΠ6 ῬἈΠαῖίηθα καϊμοιϑᾶ ὑμοὲσ ΔΥΤΩΥ͂, 8 

ποὶ “ἐπέο ἐλ οωαρ᾽" ᾿ Βοδυϊα, ἀ6 Ὑ7.), [Επρ-. 
ΑΟὈΥ͂. ἔγϑοϊυ “ἰο δ 4.167. Ιῃ αν 4 8 Δμανγοῦ 
186 “ἰδοὺ βῆ]: ΚηΟΥ "" ΘΗΒΎΓΟΙΕ ἰο ΑΟἢ 1888 [ὉΓ- 
ΤᾺ] “ΚΟΥ (μοι [βϑιὴθ ψοσὰ ἰῇ Η6Ὁ.]. ΤΆυα 
᾽6 ἐχρ δἴτιϑα [86 [επαρμδιῖ9} “{μοα᾽ (ΠΏΜ), ἴον 
πΔοΣ ἸΠογῸ ἷβ ὯὨῸ πρρᾶ ἴἰὸ χοδὰ σὰ δορί. δὰ 

γυϊς. “πον (ΠΡ, ΤΠρα.). 13} 8 Ὠοῦ τῬγοΐφοίο 
(6]6σ.), [80 . ΑΟὟ. “γον, Ὀαΐ --- “ 36- 
οΟΓΟΪΏΡΙΥ, ἱπογοίοσο," “ συπὶ ἴα δἰἐ 8. α οἱαεδὶδ᾽" 
(Μδισγ.). Ῥανία ρμῖνοα ποὶ ἃ ἀθβαίϊε, θυΐ δὴ ονδ- 
Εἶν ΒΏΒΘΎΟΙ, ΘΟΙΏΡ. Χχίχ. 8. ΒΥ Αοἢ 88 ἀ6- 
τηλη, τοϑάθ ἴῃ ροοά αἰ, [μὲ πὸ βῃου]ά ρῸ ἰο 
Ὀδίεἰα ἀραϊπδὶ ἢἷβ ρθορὶβ, Πανὶ τουδὶ ἢδγθ ὐδῶ 
ἰπγονσῃ ἰπίο 8 βίσυςρ!ο οὗ οοῃβοίθῃοο, οὔ σηΐϊοῆ 
ΑΟΒΙΒΗ ᾿ι8α Ὧο εὐπρὶοίοη. ΤὨθ Ἰαϊΐον Ἰμογοίοτθ 
ἴδκοβ Τυαν]᾽ 5 διηδίρυουθ δῆτε, Ὑ ἱοῖ βοοιχρά 
ΤΑ ορδυθεο 188 αοέΐοπ ποῦ ἢθ τοαυΐϊτοά, 88 ἃ 
ἀεβηϊίθ ἀφοϊαγαίίοη, δὰ βοοογάϊηρ!ν πδπιθ8 Ηΐπὶ 
ΘΟΙΒα ΡΥ “ΚΘΘρασ οἵ μΪ85. μοδα,᾽ οδρίαὶῃ οἵ Ηἷβ 
δβοάγ-ρτιαχὰ (Επ.). Ηΐτα, 88 αθουθ, 132 Ξε πη ον 
ΒΌΟΒ αἰτουτηβίδηοθα, ἐμογοίογο." ΤΉ γοπάουίης 
“1 οιμά Ἰπιδτηο {Π66᾽ (Ο]6γ., Πα. 6) ἰ8 ἀπίθ8 0] 
Ὀγ γεᾶβου οὔ πο οοηἰοχὶ, οβρϑοῃ!ν ἐμ “ἴον ἐνοσ." 

αν δοί!!}ν ποηΐ ουἱ οὐ (μ6 ῬΕΪ δι ηθ 
ΔΙΤΩΥ͂ ἈΡΡΟΒΓΒ ΠΌΤ χχὶσ. 26. Τὴθ παγγδαίγο ἴῃ 
ΧΧΙΧ. 1 να. 16 {Π6 οοῃύϊπαδίίοῃ οἵ γοσ. 2. ΑἹ] δ6- 
ἱπεει ἤγοια γασ. 8 ἴ8 δὴ ορίβοάβ, πιο (85 δρ- 

ΣΒ ἐβρθοῖδὶ]ν ἔγοσα 8 οοσωραγίβοῃ οὗ νϑγ. 4 σὶτἢ 
Χχῖχ. 1) ἴδ δῇ ἱπβουίίοη ἵΤΌΠῚ ἃ βαραγϑίθ Βοῦζοο, 
ρον ἐΒβοσοίοσο 18 δὴ ἱπάοροηάοηϊ ΠΑΤΡΕΙΤΕ γῇ ἢ 
δ ποῖ ἢ ἢ οοπηῃοοίοη π.ιἢ (δ 6 Ι 
δά Ἂ προ νονςαρος Ανκβ ἘΡΕΟΙΣΕ 

γετ. 8. Τἰροαυοίοτῳ δίαίοπιδηὶ 1) 9 ϑαπιιιοῖ" ὁ ἀφαίλ, 
ποῖ ἔτοπι ἃ βεαοοῃὰ βουγοθ, δαὶ Ποσο ἰπβοσίοα ἢ 
(86 τοάδοεϊος ἔτοπι χχυ. 1 ἰο ἱπίτοάποθ ψμδὶ {οΪ- 
ἴονβ. Τμο γοσὺβ ἀγὸ ρἰρογίθοι ἰῃ βεαῆβοι Απᾶ 
ἴδον δεᾶ Ὀυσίοαᾶ δὶ ἘδιδὮ, ΠΘΙΏΘΙΥ 
ογ, ἐμαί 16, 1 116 οἱ. ΤὨΘ 1 [--- δῃὰ, μδῃ6]γ] 

ἶθ Ἰοαῤίθδ, 88 ἴῃ 2 Βαμα. χὶϊ. 20: Ατἰ. 11. 11; 
ἦν. 10 (668. ἢ 1δδ, 1 4). (8 οπχἱεδίοι ἰῃ Ξορί,, 
ψυϊς., ὅγγ., 186 ὀχρ  αἰπθὰ ὈΥ πο ἀϊ Πο} Υ ἰδδὲ 
1ΐ οοοδδοηρα [8 ἰΓδηδ]δίοσα. Ἵ Οἱ ϑαιμε 
δῖοη, οὗ ἐδ υὐὐλοῖεδ απὰ βοοίΛδαψοτα (Ἰοτσ οίοτα (18). 
5381 λαὰ μυὺ ἀναυ, ἐεροϊϊοά ἴἰμ6 πδογοπιαπ ογ8 

(ΠἸΔῚΝΤΙ) ἀπά 186 τεῖβα ταθη (Ὁ )}}7"1}) [τ ]Ζαγα 8], 
(πο βοοίϊξβαγθσβ, ΟἹ (ἢ γσαγίουβ τ θδηηρΒ οὗ (Π6 
σπορὰ Οὐ [Επρ. Α.Ὗ. ΠΑ αν βρῖγ 11] βοο Βδιίομοσ, 
Ὧδ ἐπίογὶα, Τ., ΡῬΡ. 101-108. Μοὶ τηοάογῃβ οοπηῃθοῖ 
ἴς τι οὐ (δὲ), “Ἰοδίμοσ θαρ," πρῖοῖ 15 Ἰοαπά ἴῃ 
ἰδ6 ῬΊυταὶ ἴῃ δοῦ χχχὶϊ. 19, 76 οδῃηοῖ, μον - 
ΟΥ̓ΘΡ, (Π6 06 ΣΟΠΟΟΣ {πΠ6 ποσὰ π.τἢ ἰμ6 βερί, “σεη- 
ἐγ ἰογιιῖδι᾽" (ἐγγαστρίμνϑος), Ὀδοαυβο, 86 Ὀ1οβίο] 
(ΠενΣ., ΧΎΥ͂ΤΙ., 482) τοιλδσῖζα, [μ6 τοργοθοηίδίϊου 
οὗ Βοοί Ββαυ Πρ ΟΥ ΒΟΓΟΘΣΥ 85 νης τ ]οαυΐδπὶ που]ὰ 
ἀεβίσου {16 δρροᾶσδῃοο οὗ (6 βυροτζηδίυσα),, δὰ 
1ξ οαμηοῦ Ὀ6 Βῃόνῃ (Πμδὺ νοπί στ ]οαυ 8.8 85 ΒΌ Οἢ ΠΘΓΘ 
δοσουηῃίθα ΒΟΓΟΟΓΟΙΕ. Αδ ἰδ6 πογὰ ἴῃ 158. υἱ1]. 19, 
ΧχΙΧ, 4 ΟΧΡΓΘΒΒΟΒ ἃ Ἃ]], ΠΟΙ], στοδηϊηρ βουηά, 
“118 Ὀ6βί ἴο ΒΌΡΡΟΒΘ ἃ βίομῃ 2Ξδὲ, [ἢ 6 δοϊοηθὰ [ὈΓπὶ 
οὗ {πΠ6 Ατδρ. [ 2] τε “το θ6 Βο]]ον," δμὰ Οὗ ἷβ 
πο {1π6 “ Βοϊίονν {πϊηα᾽ (θ46), ἀπά βὸ “οὔ Ὑ1ο 
Βρθαίκβ. ΒΟ ]ονγ ἡ (ΤΠ 1δβίθὶ οὐδὲ διΡ.). ΙῺ οομ)υγα- 
1οὴΒ οὗ {86 ἀοδα ἰΐ ἰᾳ 186 4.1}, ΒΟ]]ονν, ταγβίθ- 
τουθ ἰοὴθ οὗ {π6 γοΐοθ, τι ΐο ἢ ττ88 ροσβοηϊῆοα δὰ 
ΤΟργοβοηίθα 88 8 σηγβίογίουβ δοίης, ἩΠΘΙΠΟΓ 88 (ἢ 9 
Βρι τ οὐ ἴῃ6 ἀοραγίοα βρϑαϊκέηρ ἔγοσα {86 ἀβρίὰ οὗ 
(6 φδυῦίῃ (188. χχὶχ. 9), οὕ 88 {πὸ βρὶ γἱῖ ἀν ! ] ης 
ῃ [116 ΠΟΙ ΌΓΟΥ, ἸηΔ ΟΥ̓ ΜΟΙΏΔῺ (ἴμεγ. χὶχ. 81: 
χχ. 6, 27), δῃά, 8} .4}1}γ, {Πι6 ΠΘΟΓΤΟΙΏΉΔΏΟΘΘΙΒ ΟΥ Βροδ - 
1ῃρ; βοοίξιβα γοσθ {ΠΟ ΠΒ6 1 γ68 ἬΤΟΓΘ 80 0816, 84. ΠΕ Θ 
δρὰ 2 Κίηρβ χχὶ. 24, ΤῺ ““τ|ῖθθ Ρθορ]θ᾽ 

{πτἰζατἀ8] (Ὁ 29»), δἴταγα οοπηβοίοα πὴ [86 
ΟδοΙΪ᾿ οΥ ὩΘΟΙΟΠΊΔΠΟΘΙΒ, 8.6 ποθ [πδὲ ἀθδὶ ἴῃ 
ὨΘΟΓΤΟΙΊΔΠΟΥ ἰΠΓΟΌΖΙΗ ΒΟΓΙΟΘΓΥ 8Π4ἃ βοο ΒΑ] ρ ; 
{86 5ἰΠ1ρ]6 Θχρσθββίοη ἱπ οὰγ [(ογηηδ} ῬΟΡΌΪΑΓ 
ἰδησυδρο, “πἰθ6 πολ [80 ΕἸρ. Ἡ]Ζα͵ά--- 
ΤΕ.] τεϑί οὐ ἴπο βϑηθ ἰάδα οἵ ἃ Κπονίοαρσο οὗἁ 
Ὑδὺ ᾽θ σΟΠΟ68]6α Δηᾶ ζαϊυτο ὈΥ ΤῊΥΒΙΘΓΙΟΌΒ 6 8Π8. 
1η Ϊ8 Ῥαβαϊοηδίθ 264] ἴοσ 6 1,ανν, υτροά οὐ ὈΥ͂ 
ΔῊ ὑπαυϊοί οοπδβοΐθηςο, ὅ84.] μαά ἀσγίνοη ἐμ π- 
ΟΣΟΙΊΒΏΟΘΘΙΒ δηα βοοίμεδαυογ ουὔϊ οὗ (6 Ἰαηά (1μδν. 
χῖχ. 3]. χχ. 27, σοσῃρ. και. ΧΥΪ. 10 8α.}, (Πδὶ 
ἢ τηΐσῃι ἰππ8 εἤονγ Αἰ πιβα!ῦ ἃ ζϑδῖουβ ἐμθοογαῖϊο 
Κίηρ δηὰ χη αοὐ νου. ΤΉ] βίαἰθιηθηΐ 18 8Ρ- 
Ῥαπαρά ἰο ἰδὲ οὗ βδιηθο}᾽ 8 ἀθβί 88 ἃ βΒυ ροσβοσὶῃ- 
ἴοι, 88 1ΐ τόσο, ἰο Ὀσίηρ οὐαὐ (ἢ6 Βῇδγρ οοῃίγασε 
οὗ 1816 10] ̓οπίηρ παυταῦνο οὗ βδ}᾽ 5 οοπα ποῖ, 

ψοι. 4-25. ϑαμὶ απὰ ἰδδ υὐἱοὴ οὐ Ἐπάον. 
γον. 4. Τα σδρ οὗ (μ6 ῬὨ]Π1ρΕἰ 686. γγὰβ ἴῃ 

ϑλιπόπι, ΨΦο8ἢ. χὶχ, 18, τ ῃϊ σῇ εἰρη! βῆοβ, δοοογάϊῃ 
ἴο αεβ., “ὕπνο σοβϑίξηρ- "]δοοβ᾽" (-- Ὁ2309); ἀοοογά- 
ἱὴρ ἰο Επδοθίυβ ἐΐ τνγᾶ8 4180 οδ] οὰ δλωμίοπι, τ] οἢ 
8. οΘοῃῆγιηθα ὈΥ (86 ῥγοθοηΐ ἤδιηθ, ἴοσ ἰΐ 18 {ῃ9 
ΒΒΓ1Θ ΡΪδοο ἰδὲ 18 ΩΝ 0816 δοίαπι οΥ ϑμέοπι (ΒΟΡ.» 
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ΙΠ., 402 [Απὶ, οἀ,, 1ϊ., 824 ), οὔ; ἴΠ6 ψοδίθσῃ ἀὁ- 
οἰ νγ οὗ ἐμε Ἡενπνοηῖ [ΦΉ0ε] 0 ἢ], (86 ὨοτηΘ 
οὔ ΑΡίβμαρ (1 Κίηρε ἱ. 8), δηὰ οὗ [8 ποιωδῃ {μα 
οἴῃ οπίοσίαιηϑά 11588, πίίοθα βοὴ δ6 σοδίογοα 
ἴο 111 (2 ΚΊηρ ἱν. 8-97; υἱῖ. 1,6). [1ΒὲὉ.-Οὔηι.: 
ΤΉο ΡΠ βεΐποα οἰἐποΥ δανδηοοθα δἱοηρ ἴδ 6 8θ8- 
οοδδὲ, δῃὰ ἴμθῃ δπιεγϑα {μ 6 γ8}16Υ οὗ  6ΖΓθ6ὶ ἔγοπι 
1Π:6 ποδί---ἰὰθ βαιὴθ χοιΐθ, ΟὨΪῪ ἴῃ ἴΠ6 Ορροβὲίθ 
ἀϊτοοίίοη, 858 {δὲ ἰβκδαη ὈΥ (10 ΜΙάϊδηϊίεβ, πἢο, 
οομαϊηρ ἰο ἰμ6 γ8] 16} οὗ 9 6ζγϑοὶ ἔγοτι (88 Φογάβδῃ, 
Ῥοποίγδιθα 88 [ἈΓ δ8 ὅδζὰ ("υἀρ. Υἱ. 4, 83)---οΥ εἰδβό 
1Π6Υ σᾶπη6 ὮΥ [Π 6 ῥγοβοηὶ σοδα σι ρα (Ὠγουρὶ βϑτηα- 
χἷδ, βίαγιηρ ἔγοτα Ἄρμθκν ΤΑ ἢ ΟἿΪΥ δνϑουΐ ἤοων 
συ α 1μοηο8 86] μα μαιπογοὰ (86 μοί οὗ [5γϑ6], 
ὙῚΟῊ 88 οηοδιηροὰ οἡ Οὐἶδοα, ἰμδὲ 16, [88 τηουῃ- 
ἰδ τδῆρο ἴῃ [16 [ΟΣ τ  ΟΥῪ οὗἁ [ββδοθδγ, τ 1 ἢ ἰγὰ- 
ΨΟΣΒΟΒ (6 κου ῃ-Θαβίοσγῃ ρϑγίὶ οὔ ἴπ6 Ρ] δίῃ οὗ {ἐσγϑοὶ 
ἕγοτα Ζογίῃ ἴο [89 Φογάβδῃ.- νυ δ ον, ἰπο τ ΒΊΟΣ 1 ΒὲΏΪΚ8 
Ῥτοοὶρ τουδὶ ν αὖ Βοίμβδῃ. 6ΓΘ δ ΠΟῪ ἴδε ἃ 
γ᾿ Προ ο8116α 6] δου (ΒοΌ. 111. 404 [Απὰ. οα,, 1. 
3167). ΤῊ ὑπο δυτωῖθβ Τοῦ ὑμοσθίοσο ὁποδιηρθα 
οὔ ἴμο6 ἱπὸ ρστοιρδ οὗ πιουηίδίηθ ἰδαὶ Θηοϊοβρα 
86 Ῥγοδά ρ]δίη οἵ Ψ6Ζγθθὶ ἰοναγὰ (19 εδβῖ, οὕ; 
ΙΏΟΤΘ Ῥγοοϊβοῖὶυ, ὑῃ6 βουνῃ-οδβί, θοίχθοη ποῦ 
βἰγοίο μά δ γϑ  ]ογ- υ]αἷὶθ. Ετοπιὶ δὴ εἰονδίζοη οὗἉ 
δῇουϊ πεῖνα Βυπαγοα δος βδὺ] οουἹὰ 866 ἐδθ 
ῬὨΣ βπθ οδαρ, ὙΔῖοῖ τἂ8 ΟἿ] ΤΟῸΡ τα 1168 419- 
ἰδηὶ 

γεν. ὅ. ΤΙ εἷρβι 8118 ἷπὶ πῖῖ ἔραν ἀπά στεαὶ 
ἀνοαᾶ, Ὀδοοδυβο Βα δὰ ἃ ὑβὰ δοῃβοιθηοθ ἰΟΑγὰ8 
{06 1,οτὰ, δῃά ἱδμοσζοίοσγο οου]ά ποῖ μ6 βυτὸ οἵ Ηἰΐβ 
ἢ6]Ρ, ποῖ ΤΩΘΓΟΙΥ Ὀδόδιβο ἢ6 βδὺν ἰπαὶ ἴῃ 6 ῬΆ]]118- 
Εἶπ ΔΓΙΩΥ͂ ᾿γ38 80 ὈΠΟΧΡΘΟΙΘΟΙΥ͂ ΠΌΙΩΘΓΟΙΒ ((]6Γ.). 
--- γεν. 6. Υοἱ ἴῃ ἷβ δηχίοιυ ἢ δὰ γχϑοοῦσβε ἰὸ 
“ἐπφωϊγίπο οὔ ἰδὲ Τοντὰ ;᾽" 'ιὸ τι δοὰ ἐμ σθὺν ἰο ̓ΘΔσΤΉ 
ὙΠδὶ ἢ6 γὰϑ ἴο ἀο, δηα 8130 ἐδ ἔδἰθ οἵ Εἰ πθ6}7 διὰ 
ἷβ ύγ. Βαϊ [86 ΤἸοτᾶ δ ανυσοτοᾶ δἴτα ποῖ, 
(μ6 ΤΈΔΒΟ [ὉΓ ΜὙΉΪΟΒ 860 ἴῃ χνύ. 20, ΘομΡ. Χἧγ. 
37.--- δ (Βγοοίο]α ὯΣ [4180] Ῥυΐβ ἱῃ ομδ 11η9 [86 
ἐδτοα πιϑαπϑ οὗ ἱπαυΐτγ οἵ (80 [τὰ (ου ἴδιο τερεῖ- 
ἰΐοη οὗ ὈΔ ἴο οομπθοῖ ἰβῖηρβ χοἰ δία ΟΣ βία }]}ασ, 
ἙΒΟΙΒ..... 81π4᾽ ἴῃ Ῥοβ. βεηίθηοοα, "πο ποῦ...... 
ΠΟΓ᾽ἢ ἴῃ Ὠοῷ., 800 τ. ᾧ 869): ἔγεαπιδ, ὕὕγύηι 
(αμὰ ἸΤΒυπιτῖ) δηὰ γορλεοίδιξ ΤῸ ῥὮσαθθ 

“ἰηαυΐτο ἱμ᾽ ((3 ὑκῦ) ἦβ ΘΟἸΩΙΏΟΏΪΥ τϑοὰ οὗ ἷπ- 
αυΐγγ Ὁγ ὕτίτα δὰ Τμυτηηἶπι, πὶ τ μοι (86 
ἔπο οἷδος τηοᾶθβ δῖὸ Βοῖθ οοῃπθοίθα. ΤὴΘ 
“ἀγϑαπιδ,,,) (6 τοί τλθ8ῃ8β οὗ {πΠ6 τονοϊδιίοη οὗ '89 
ἀἰνίηθ Μ111, δύ ποὶ ἀγθϑιηβ ὮῪ ἑ 0η8 δἱ 8 
ΒΟΙΪΥ ΡΪδοὸ (Επν.}, “ ἢ πμῖοι ποιβίηρ ΔΘΓΘ ΟΣ 6]86- 
ψογο ροϊηίβ᾽; (ἴμοη.), ὯΟΓ ἴπ6 ἀγϑδπια οὗ ἐδοϑ 
ἰλαὲ τοοεῖσα {16 τονοϊδίίοη, μυΐ (86 ἀγεαπιδ οὕ πιὲ- 
μὐλημῚ Κσουσῇ σοι πο Ιοτὰ νὰ8 ἰη- 
αυϊγοά οἵ; ἰδδ680 χυϊρῃϊ θ6 δῃα Ὑ6ΓῸ Βοσμ ἐπ 68 
ΤΟΡοίβ, οοιαρ. Ναμα. χὶϊ. 6 ψ ἢ 96. χχὶϊὶ, 25, 

ἐδ, δηὰ (. χὶΐ!, 2 βᾳ., βοῦο (89 2ἶδό λεί8 
μὰ {μον ἐὐρι  αὴ τύμε ΔΙῸ ΟρΡροβοά 

σχλι Ὀ6 υπρτορλείϊο ῬΘΙΒΟΙΒ, 88 ἴῃ 

{86 “ργορλείδ." ΤΙῃ 186 ογάον οὗ δυσδηροηηθηίβ οὗ 
18ιοθθ ἰγοο υθηλοὶοθ οὗ σουοϊδίζοα ἵμογο ἷβ ἃ ὑσὸ- 

4 [ΤῊ,8 ἸῃὩσογτϑοῦ Π8Π|6 οοἴΏΘ8 (ΤΌΤ Δτηϊδυηαἀογβίδη - 
ἔὴκ ΟΥ̓ ΡΑ. ᾿χχχίχ. 12 (18)λ.-- ΤῈ. 
ῥ [Αοοοτγάϊηκς ἴο ϑίδη . (ϑίη. απὰ Ῥαὶ., ΤΧ. ἰϊ. 8) Κα] 

πὸ κιαξϊοη θα ὨΘΑΓΙΥ οὐ ἰδθ 5ἰἴο οὗ αἰ ἀθοῃ 5 ΘΘΙΏΡ. - 2. 
Ατὶ, “ΕἸ Όο4᾽" ἰῃ βυλὶε "5 Βὲδ.- οί, τὰ Ἠδοϊκοίς δ ποίϑ, 
Απιον. ΕΔ.-- Τὰ.] 
1 [Βν. Ῥαϊτίοἷῖς ποθ ἔδδὲ ἐδ βζθ ἔΐισϑϑ οἶδδϑθθδ δ΄Ὸ 

τηθηξοησὰ ἴῃ ΠΙΔὰ ἱ. 62,--Τὰ.} 

ἴοῃ ἴροιὰ [86 1668 ἴο 6 στγοϑδίοσ, κίῃοο ἰπ (86 
14 Τοδίδπιθηὶ ἃ βυρδοσάϊμδίθ ροβίϊϊος 18 οοσίδ το} 

δβδὶρτιθαὰ ἰο (6 ἀγόαπι 88 6 πχράϊππ; οἵ ἀϊνὶπο 
ἰηῆυσθηοο οὐ (86 ἱπηοῦ 116, τ ΒΊοἢ 'π βἰθορ Ἰοβοδ 
186 ρμοότοσ οἵ βο  τηδηϊ ϑδίδίίο δηα κίηϊκ ἱπίο 8 
κἰδίβ οὗ (86. Ἔχίγεπγοδί Ῥβαβὶ Υὐ γ.--- γύπι ἰδ (6 8Ὁ- 
λ κοῦ ας οὗ ὕὕύνιπι μέλιτι (Εχ. χχυἹδἕ. 

; Νυπι, χχυ]. 21), πο, δα 1Π6 ἀϊρὰ-τίεμὶν 
πιεαΐωπι οὗ Ἰηαυϊτγίηρσ ἴῃ6 ἄν ιας ΗΚ τα ὕο- 
ἱπϑθῃ 1Π6 πευσοαλτη δ᾽ ἐρραναὶ δὰ [86 (ο ἰεεἴ- 
“ποῦν. Βαὶΐ εἴποθ [(ἢ6 χηυχαοσ οὗἩ [6 ῥγχίοείβ ἴῃ 
ΝΡ ἐδ ἐχίοσῃδὶ δρραδσζαΐυβ, ἰμς ἢ τὰ (δὲ 
υείτα δὰ ΤῆΗυσλμλἶπ) μα Ῥδθὴ ἴῃ ῥανίδε Ο3.Ρ, 
χχὶϊ. 20 ρᾳ.. χχὶ!ὶ, 6, χχχ. 7; δῃὰ ποι βίην 18 δηγ- 
ἬΠΠΟΓΘ Βα] α οὗ δηοίποσ εἰσῃ-ρυϊοδὶ ἰμδὴ Αἱ αίδδσ, 
80 δὰ Βεα ἰο εν, Τποπΐυβ μοος οομοϊ οι 
1μαἱ (8 ϑεοίϊΐοῃ οομίσβα οΐβ [ἴῃ 6 παστδῦνα οἵ ἐμδρ. 
ΧΧΊΪ., δἰηοθ 5.40] σου Ἱὰ μαναὰ ροϊζθῃ ὩΟ δῃινοσ δί 
811 (Ὡγουρὴ τ] δὰ ΤΒασΩτηΐτα, θθοβῦβο ἴδοδς 
οου] πανα Ὀδθῃ ΟὨΪΥ ἰπ ὁπ ρἷδοθ. Βυὶ {185 ἰς 
ὩὨοΐ οογίδίη ; 8Π6ΠῸΥ {Π6 σβίδβίτορηβ δἱ Νοῦὺ βδῃὶ] 
ΤΆΒΥ Ἧ6]}] ᾶνα δα ἃ 6 ΕΡἢοᾶ π1 ΟΠΟΑΒΘΏ 
[ Βγϑδδβίρ]δῖ6] διὰ ὕχίπι δὰ Τπυτηση τὰ νὰν φιῆλα 
Κ 611), δῃα 1815 ἴβ 1:8 ΠΟΣΘ πδίοΓα] ἔτοσῃ δ 

Ἰηδοροηάρθηϊ τηοὰθ οὗ ργοοδάυγο ἢ τηδιίοσβ οἵ τὸ- 
Ἰϊρίουα βοσνΐοθ, δῃαὰ ἰἢθ ῬγοῦδὈ: εν ἐμ δὶ ἴῃ ΐδ 
μοδίρα ἐμδοογδίΐο σθδ]ὶ ἢ αἱ ὰ ἠοἱ βυΐδν (ὴ6 ρῃ]ς 
ΒΕΥΎΪο6 δ [86 ἐδ στ80}6 ἴο οοδδ6 δῆσ (ἢ χη σεῦ 
οὔ (86 Ῥγίοοίβα (11 18. Ῥοβεβῖ]6 δ]βὸ {πὲ ἃ ΘΟρῪ οἵ 
ὑμ6 ΕΡμοὰ πίϊὰ (6 {πὰ δοιὰ ΤὨυτγωχηΐτ μαὰ 
Ἐ95 Ἰεὴ Βομὲ πὰ αρὰ ἬΝ ρον ΓΉΡῚΣ ; ΑΒ ἰο 188 

βκἰ-Ὀ το, ἀρασί ἴτοσῃ (6 1011} οὗ ᾿παυτὶ 
ὃν σίμι δῃὰ ΤὨυσητΐτη τπ ποδὶ ἐμ (ἕως 
ΡΡΕΙΕΒΕΙΣ πὶϊπουῦΐϊ 8 ῥχίοβὶ Ὀγ ὅδ], χῖν. 37, δπὰ 

υἱά, χχὶὶ!. 9-12), 10 186 ἴο Ὀ6 οὐϑοσυοὰ ἐδπδὶ ἴὩ 
{π6 Βγϑὶ γϑδᾶγε οὗ 1)αν 4 8 ρονοσηγηθης 186 ἰδθαγ- 
Ὧ80]96 ἷα δἱ Οἵ Όδοη Ἡΐ Ζϑάοϊς, θο οὗ ΑὨἱαν οἵ 
1Π6 1ἴπὸ οὗ ΕἸΘΑΖΑΓΙ, 85 πἰρση-ρυὶοβὶ, τ ποῖ οδὴ Ὀ6 
ΧΡ αἰ ποα ΟὨΪΥ͂ ὈΥ κυρροκίηρς {παῖ βδὺ] δὰ σε- 
τιονοα (86 ΓΏΔΟ0]6 δῃηα (δ Ὠδίϊο}}8] ποσαμὶρ 
16 ̓ ἴσο Νοῦ, δηὰ {δδὶ {πϑσὸ ποσὰ ἵπο μἱρὲ- 
πόνο ψο, ἱπάοοά, ἀγα ἔγθαῦθης ]ν πηϑη(]οηρά, 2 

τ. Ὑ111.17; χν. 24, 29,85; 1 ΟἬτοη. χν. 1]: χυ!. 
106. Ἧ͵7ὸ πιαῦ ἰμϑῆοο οοποϊυᾶς (μαι 8.4] οἶοθο 
ἃ ΠΙρἢ-Ῥυϊοϑέ ἤἔγοτα [86 Ηἰρἢ-Ῥσ δῖ] σαοὶ οἵ ἴδ6 
Ἰΐμο οὗ ΕἸοασασ. [0 ἰδ ΓΙΠΟΥ ἴο ΒΘ τοιηδικοὰ {δὶ 
ἴῃ 580} 5 ὁσῃ πόσάβ, νοσ. 1ὅ, ἐ8 18 ἱπαυΐτυ Ὀγ ὕ τί 
8 Ὠοΐ τηοηἰϊϊοηθα, [Ιη 1 (τοῦ. χ, 14 1 18 βαϊὰ 
τῃδὲ ΒΘ γὙΑΔ8 βἰαίηῃ ὉΥ ἰδ Ι,ογὰ Ῥεδοδῦθο ἢ ἀϊὰ ποί 
Ἰαυΐο οὗ [6 1ογὰ. ΤΈΘ οοπίτβαϊοίζου ἴβ ΟὨΪΥ͂ 
τη έν, 86 ζᾷνθ ΟΥ̓ῸΡ ἐδ ἰσθο, στἱ αὶ ΣΠΘΌΣΓΥ, ἴῃ 
ἰδῇ, Εἷὶ8 ἔγβί αᾳυοβιξοηϊηρ, τ] ἢ τϑβ ποὶ Ἡλι ὶ 
τῖρδῖ, Βυμ 0 ]9 οασί, μαυΐϊῃρ ὈΘΘῺ ὈΠΒΙΗΒῪ 
πε Ὀούοοκ Βἱμηβοὶῦ ἰὸ ἃ Βραταποαῦρε, ἱμίδα 
οὗ ῬδῃΣίθη γ δρρὶσίηρ ἰο Θοἀά.---ΒΥ Ρτο- 
ρδΒοῖα. ᾿ξμ Δ: Ῥοίτθθῃ 880] δηὰ ἰδ6 ὑ1Ὸ- 
᾿ιοίβ δὰ ἀουθίϊοθα θθο ὈτΌΚοη ΟΠ αἰηος (Β6 

Βυυπόϊης οὗ 8.8} Β ρεγβεουίίου οἵ αν (χἰχ,) 
πῶς ἴ Βδὰ οοπιίπαοά Βείπθευ Ῥανίὰ δὰ 
ἴμ6 ῥγορβοίβ, δβ ΤᾺ 88 οἰ γουτηβίβῃ θβ ὶ 

Ῥτγοοῦ ἰμδὶ δρρὶοδίϊοη γδἑβ χυδᾶθ ἴοὸ ΒΓΟΡΒΕΙΣ ποὶ 
ΟὨΪΥ ἴῃ ψτοδὶ ἱμοοογδαίῖολὶ τηβίζοτα, 
ῬΘΙΒΟΏΔΙ ββμῖγθ, 8 ἰουπα ἴῃ ἰχ. 6 βᾳ.; 1 Κίῃρβ 
χὶν, 1 μᾳ.; 2 Κίηρθ Ϊ, 8.-- δὰ} χεοοιγοὰ ἔοι 
Οοα Ὡο δηβῖγοσ πιοτο, οχοορὶ [ὉΣ Ε κε σαν ΜΡ 
γος. 7. Ιηριοδα οὗ Βυτθ] ἑὴν Αεἴτηδοὶ τὸ σοί, 
ἢδ ἴυχηβ πὶ Πδγάσηοά Ποδσί δῃὰ δὰ οοπδοϊθῆοδ 
ἰο 186 βυροχδιϊουδ ταθδδβ, ἰδὲ ἐδο Ἰδτ οἵ ἀοά 
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πιδὰ ἰογυίἀάθη (μον. χῖχ. 81). Μαϊκίηρ δοοοιὼ- 
Ρ]ΐοββ οὗ μὶβ βεαγσυδηίβ, Β8 βοίβ ἰῃη!ογπιϑίίοη [μγουρἢ 

ἐδοῖα οὗ 8 Ὡθογοισδηοοσ. (ἸΌΝ, ἀρροαίομδὶ οοα- 

εἰτιοὶ. πὶ οαὶ ασοηϊεῖνο τοϊδϊΐοη, 68. ὶ 116, ὅ, 

866 ϑοβὴ. χχυχνὶϊ. 22; Ψ6γ. χῖν. 17.) ““ὶ υοπιαῃ 
φμαϊδίγειε Οὐ," -ΞΞ "ἃ ὙοηΔῺ ὙΠΟ ἰβ ἴῃ ; 
οἴ δηῃ Οὐ," ἰδαὶ ἴα, οὗ 8 δρί τὶ (οοωρ. [μδὲν. χχ. 27) 
ΒΥ πηϊοῖ θκ6 ἀοδά ΔΓ οομ)αγοά ὑρ, ἴῃ ογάογ ἐμαὶ 
(δε πιΔῪ ἀἴΐβοϊίοδο (89 ργοθθηΐ δηῃὰ ἴδὸ ἰαπίαγα. 
ΤῊΘ ἰαίοτια μἷπι οὗἩ βυοσῖ 84 οὁπ6 πιὸ ἀν76118 δἱ 
Ἑδον. Ἑπάον νᾶβ οῃ {86 πουΐμοσῃ ἀθο Υ1Υ οὗ 
1186 Ηδγοη, ἴουν δηὰ (γϑο- Οατίἢ 8 ἘΏρ. 111168 
βου! οὗ ΤΆθοσ, πἰπο δά 6 δα] υλ1]68 βου -οαϑὶ 
οἵ Νασαγείῃ, δδουῦ ἔγοῖνο τὰ 1168 ποσί οὗ ΟἹ] 
8ὸ ἰδὲ [11{|6 Ηογηλοη ἰΑΥ̓ Ὀοίπθθῃ ; (ἴθ γῸ 18 8[}} 
8 υἷδορ οἵ 1:0 βᾶπ|6 ἤϑ6 οἡ {86 ἀθο ἐν Υ̓ οὗ ἴπ6 
τοαηίδϊη, 9606] υῦγ. Βοῦ. ΠῚ. 1, 486 [4“ι. 
οὦ. ἵι, 860].--[Ἐπάον, --α “Ἰουπιαίη οὗ (6 ἅνε}!- 
ἴῃ, 18 δὲ1}} τρδαγκοα ΟΥ̓ ἃ δργϊῃρς δῃὰ ἡσπλοσοῦβ 
σᾶνοα δὲ ἴοσ ἐμ δροάθ οὗ πἱ]ιοῖθβ (ὙΠΟιΒΟΠ). 
Εὸτ ἀοσδοτὶ ρίϊοηβ οἵ {π6 οἰγουτηϑίδηοοϑ οὗ (15 ᾿ποὶ- 
ἀδηΐ βθὸ ϑιδῃ]ου ΒΒ Ημδὲ. οὗ ἰδλε “ευϊοὶ, Οἠωρολ, 11. 
80 κη., ϑίπαί απὰ Ῥαὶϊ. ». 328-384 (Επισ. εα.}, Ῥοτ- 
ἴον ἴῃ Μιιγγανβ Ηα ἀ [ον ϑυγία απὰ Ῥαὶΐ. ἰὶ. 
355 54., ΤΒοΙΒοη ΒΒ “ Γαπά απᾶά Βοοῖξ," 1ὶ. 161.--- 
ΤῈ.]--- ἐγ. 8. 84} ἀϊδκτιίδοῦ Βἰ τ 6617, ὨΔΙΛΟΙΥ 
ὃν μαϊέίηρ οἡ οΟἶδοσ οἱοίοβ8ο δϑ ποῖ ἴο Ὀθ τοοοχηϊζοά 
ὉΥ ἷδ ΓΟΥ͂Δ] ἄγθεβ δῃὰ Ἰδηι 15, ΘΒΡΘΟΙ ΠΥ 88. μ6 
ὙΓΆΒ ἴῃ δ μαΐϊι ἑοσθ ἀάθῃ ὃν ἰδοῦ, Αἵ 
πἰκ δ μα ποηὶ {πἰίμοσ, ἱπ ΟΥΟΣ ἰο Ἔβοδρθ (δ 
ποίϊος οὗ ϊ8 οὐτῃ ΞΟ δηα οὗ {16 ΘΏΘΓΙΩΥΒ ῬοΒίβ, 
ἩΠΊΘΟἢ ὙΓΟ͵Θ ποῖ (Γ ΟΥ̓; ἢ9 γγὰ8 δ ΟΟΕΙΡΟΠ ΟΥ̓ 
ἴντσο ΣΏΘΣ ἰο Βῃὁογ ἷπὶ (ἢ 6 ΤΔΥ δηά δοὶ 88 μὰ 
Α ἀτοδάϊζῃ) Ἰραγπεῦ, ἃ ἰαυτῖθ]6 πἰχαὶ, ὈΟΓΪδ δγπι- 
νοΐβ οὗ 5.40} οοπάϊίλοῃ, Ἰοβὲ οὨ ὑπ ὙΔΥ οὗ ἴπΏΘΓ 
86}: λατδηϊησς δὰ ἱμοζουσὰ βο ἀδυοηϊηρ.-- 
840} τοαυοαὶ: Ὀϊνἐτμθ ἔοσ 26 ΟΥ͂ ΠΘΟΓΤΟΣΏΒ:- 
ΟΥ̓ ΓΡΓΟΡΟΙΥ: “ὉΥ ἰμ6 Οὐ, (δο βρίὶ γι," δὲ ἱπ 
ἙἘπρ. Α. Υ.--ΤΕ.]. ΤῈ σοτγὰ “ αἱοίπ6᾽" (Ὁ0Ρ) 

ΘΟΙΏΤΩΟΏΪΥ ΟΟΟΌΪΒ ἴῃ ἃ Ὀθὰ βοῆβὸ οὗ ἴδ ῥγθαϊο- 
ἤομβ οὗ [Ἀ]86 Ῥγορβϑίβ, οοὔ!ρ. Ὠδαὶ, χυἹδ. 10 
14; 2 Κίηρβ υἷι. 17;.1 βδπι. υἱ. 2 (ἴπ 8 
Β6Ώ586 ἴῃ [88. 111. 2." Ῥχονυ. χνΐ. 10 [1[π6 δυθββί.7). 
Ου 15 τροδηΐης δο6 Ηοηρβί,, Βιίδαπι, Ὁ. ἀμν Αμταἦ 
--Υεσ. 9. Το ποιζϑη ἀοθ8 ποῖ γϑοομῃ 26 881}, 88 ᾿β 
Ἰαΐπ ἔγομι νοῦ, 12. Ησον νογὰθ βῃόον ἰμδἱ 384} Β οὐ- 
ΟΓ ἴοσ ὑμ6 οχεἰγραιϊου οὗ (μΐβ ϑυροσβιλιίοη δὰ Ὀθθα 

ὙἱΠΟΓΟΌΒΙΥ οδιτοὰ οαἱ, (Ἰδμοηΐυθ: 2») ὙΣ πᾶν 
Βα ϑ΄'΄᾽ηρ. ΟΟ]. (Βδιῖοἢ,), Ὀὰὶ 411 (16 ὙΒΗ͂, διὰ 
ἐποπίγ-ἰὮ το0 . ΒΌΡΡΙΥ ἴδμο Ια. Ὧ", ψ ποῖ 
ΤΆΆΥ͂ ΘΑΔΙΪΥ πδγο (8]]6η ουἱΐ (πτουρῇ (89 ἐὸλ μάνα; 
[5.)-ὸ ΝΙΘΟΓΟΙΏΔΠΟΥ Μγ͵ὰϑ ἰοῦ θη οὐ μαΐῃ ὁ 
ἀοαίῃ (Εχ. χχὶϊ. 18. 1,ν. χὶχ, 31; χχ 27: 
Ὦπδαυϊ, χυῖ. 10, 11). Το τουδῃ ΒΌρροθοβ {πὶ 
1.0 δίγβηχος 15 ρυϊίηρ Βα ἴο {89 ἰοαί, ἸῺ οὐδοῦ ἴο 
ΚΙ] μοῦ δοοογάϊωρ ἰο (16 ἰηρ᾽β ΔῪ διὰ οοσα- 

ἰμ ΜΟῚ ὩΘΟΟΒΒΔΡῚ ἢ679 [ἢ {ἢ6 βοοά ΔΘΏδ6, ΤΏΟΤΘ Ῥ͵ΓῸ- 
ὈΔΌΪν 1 δηὰ “ Ῥσορῃϑὶ " ὅγὸ ἰπίϑηἀοα ἰο ἀοϑδοσγίθο δ] 
6͵45565 οἵ ρτοαϊοιίοῃ8.-- ΤᾺ.) 

Τ ὍΡ. Ἐοι, ΟΡ. οσί, σοωρ. Ἐν. 40 δ: ἐδ Ο- 
᾿ Η ΦΨΉ 

δου [5 βοιωϑέϊτωθθ 8ὸ Ῥγοβδοὰ ὉΥ͂ ὩθῪ ϑῃηάϊημ ἐπιδὲ 
ἴτ τϑοοθάοα ίο ἃ (οτοβοίηα ΨΟΥΟΙΙΘαΒ ΘΟὨΒΟΏΔΠΗς, δΔηά [8 
βοϊωθ 65 σοροδιϑα πὶϊῃ ἔτγο δάϊδοϑηῦ σοηδοηϑηΐδ, 85 

ἜΠ2 ἴῃ δυοσοῇ οαϑϑὰ ν͵ δηὰ ἰδ6 ὨδΙγονοί οοδο Οὐ 

[πὰ ἐμ ΒΌΧΩΘ 5.1] Δ Ὀ}] 6 (ΘΟΙΏΤΩΟΠΪΝ ἰουπὰ ΟἿἹΥ τὴν καὶ 
ἔπγα5), ΠΟΏΘΣΘΙΙΥ υἱέ Ὁ, δηὰ [ἢ ἃ ἸΟΟϑΘὶΥ σοπηθοῖθα 

ΒΥΪΔΌΪΟ δ βθγθ. ΟοΏρ. δυάς. ἰχ. 8. 

Τδηα ; δηὰ (δ}8 ἐῃμάϊοδίοθ {Πᾶὺ Ὁ γγχὰ8 πῃ (115 ὙΑΥ͂ 
{δῇ 186 ἰὰτὺ οὗ Ἔχίοσιηϊπαίίοη οὗ τὶίο 65 γ)88 οδγ- 
τὶοὰ οαὐ. [ἴῃ (δ6 Θδι]οβὶ ρογοα οὗ [6 ΠΟ ΠΆΥΌΒΥ, 
88 ἴτυϊί οὗ Βα 618 Ἰθογβ, τὸ 806 8 ΤΟΣΒὮΒΡ ρὺ- 
τῖῆοα ἔἤγοιῃ 41} ἰαο]δίσυ, Ἐμὲ ον τῇ [6 Ζοδὶ 

ἰηϑὶ ἘΤΕΓΥΠΗΠΗ ΘΟΠΏ σὶ ἢ ἰαοϊαίγγ, ἰῃ- 
“Πα ηρ (8}8 βοτὶ οἵ δυροσβιίοη.--- [ΤΠ 15 οὐαὶ τβδηὶ 
8 ἴοο Ὀτοδα ; 16ο] ΤΟΡΔΟΙΥ͂ ΟΧ᾿ββα 411 δ]οπρ 
ἴῃ ἴδσβοὶ. Οορ. ὮΣ χΥΪ. 80, 81; 1 βαιλ. 
χῖὶχ. 13.--ΤᾺῈ] ὅ0 τοῦσὶ (6 τόσο ἀθβρίοβοὶο 5 
54} ῥσεϑθηΐ δοίίοῃ.-- ογ. 10 βᾳ. ὅδ] βθδσα 
ἰο ΠΟΥ ὯΟ ΒΑγΩ 8}181}} {ΒΘΓΘΌΥ͂ οΟτὰθ ἴο ΒΟΓ: 
“Ὦγ ἰμ6 Ιωγὰ 3 “δὴ οδίν το ἢ) ΒΟ Β ΠΟῊ 
ΠΒΕΕΟΥ Βεασγαθηθα 838.1 πδϑ᾽᾽ (Κ ο]}). Νοὶ 
1}}} δ 88 χίνοη {115 οδίϊι ἀοθθ [86 ΟσΏΔη 88]: 
ὍΝ ΒΟΙΩ 6Β8}} Σ Ὁσίπα ὉΡ ἴο ἴ866 Ὁ σΠῖοἢ 19 
ἴῃ πὸ Γεθρεοίδ βρη βοδαξ: 1) ἴῃ {παΐ 116 ὙλΙΟᾺ 
(ΠΘΓΘΌΥ Οἰαϊπηθ ἰοὸ πδῦθ βουθσοι μη, 88 1 ψοτο, 
ΟΥ̓ΟΥ ἴπ6 ὙΠ016 σϑδὶπὶ οὗ {86 ἀραά, δηά 2) ἴῃ μαὶ 
(Πο86 πογὰβ πα ϊσαῖὶθ ὑπ 6 Ὀυ 81 668-16 σουϊηο οὗ 
186 πιο ἴῃ ΠΟΣ βοοίπιβαυϊηςρ δα Το) Γαίίοη, 
δηᾶ ἤδγθ Ῥσϑοίβοὶυ {{π|ο7 ἰοηο οἵ ἰδ πλοάθγῃ Βυη8}]} 
ἄἀραῖοῦ: “πθδί ἀο γοὺ ψ|Β7 δηὰ ον οδὴ 1 
ΒΟΙνΟ γου ἢ" -- ΤΠ ΏΙῸ8 ΒΌΡΡοβεβθ {αὶ [86 ποπδη 
08 ονίαϊηοα ἴγοπι ὅδ! [86 Ῥγοχηΐθθ ὑπαὶ 8} 
Ββῃουϊὰ ποῖ 6 ρυπίβμθα ἴοσς πὲ ἢθ (δ᾽ γοδα 

ἱτοὰ ὈΥ ΟΡ 8ἃ8 {80 Κι ῃσ) Βῃου] Βοδῦ ἔγοῃλ 
Βογ; Ἀαΐ {}18 Υἱοῦ χοϑίβ οἡὐ ἐμ υὑπίουπάοα 88- 
βιιηρύώ]οη ἐμαὶ [86 σοιθδῃ μιδὰ δεγίαϊπίν Κηονῃ 
δείογελαπα ἔτοτα ἴμ6 βογυδηῖϊβ (γ8ο μδᾶὰ αἰχοοίοα 
5.8.1} ἰο μοῦ) οἵ (818 γἱβὶξ, δῃὰ χηυβὲ αν σεοορ- 
ηἰζρὰ ἐδ νἱαίϊοσ, 17 ποῦ ὈΥ͂ δῖ8 διἰοπάβηίβ, γοὶ ὈΥ 
Βὶη Θχγδογα ΠΑΣῪ ὈΟΟΣΙΥ βἰζθ. ΕἼΟΙ ὑπ 6 ὨΔΥΓδ- 
ἰοτ᾿Β δοοουηῦ τὸ σδῃποῖ ἀουδὲ ἐμαὶ ᾿18 ὙἹΘῪ Ὑ188 
πὲ βδι} σδπηθ 88 88 ὈΠΚΏΟΤΩ ῬΟΙΒΟῺ ἴἰο, [80 
τοΙδη. Απαὰ (ἢ9 ποπγδη8 8016 οοηάυοῖ, γΕΣ. 
12, 1:5 πο οἴμος ορϊἱηΐοη, Ηἱΐβ8 Βεῖψμὶ ποοὰ 
ποὶ αγὸ θοϊσαγοα πἷτμα ἰο ΠΕΣ; ἰδ νγὰϑ πιρηΐ, δθὰ 
ἢ6 τΤᾺΘ ἀπε ἐσύ μὲ διχίοιυ, ἢἷθ δρὸ δπὰ 18 
ἀϊδριιΐδθο ῬοΓαΣ τ6 ἰο δῦρροβο ἰδαὺ Ὧθ νγὰθ 
Βοι δὲ Ὀογοαὰ δηὰ Ὀϑηϊὶ. --- ὅδ} βΒ ἀδθγηδῃα : 
Βυίηρ 2 ὌΡ ἔβα 9)] (απὰ βὸ ὑμ6 ποιμδη}Β 
68.100} ΒΌΡΡοβοβ (1π6 ποσὰ “ωρ᾽᾽ ἰηνοῖίνοβ 1) 

ἦναι 16 ἀοδα ἀν οὶ ἠοΐ ἰῃ (86 σχτανο, ἱπ {86 ρΡἱϊ, 
θαι (48 Ὀυ το) ἀποὶς πάοσ {86 ϑαγὶ ἴῃ ϑλοοί, 
{μπαὶ ἰδ, 8 Ιαῦζϑ, Ὀσγοδὰ βρϑοθ πμΐοδ σοοοϊνοα δηὰ 

οἰαϊπηοᾶ (ἔἄοτα ὑκῦ, ΘΟΏΡ. σου. χχυϊὶ. 20; ῬΑ, 
τὶ. 6 [6]) 811 ἰιθ ἀδαὰ πίιμιοαὶ ἀϊειἐποιίοι, φοά!γ 
δηὰ ὑηροῦ]γ--ἀνοὶς ἱπ 8 σθαι οὗ (86 ἀεδά. 
ΤῊ οομίχαδὶ ἰο (ὲθ Τοδ]τὰ οὗ ἴμ6 ἀεδα Ὀϑῃθδίῃ 
{6 φασί ἰδ μοδυθῃ δρονο {πο ϑασίῃ, σβεσὸ αἀνγὲ}18 
ἴιο Ιμοτά πῖῖὰ τμ6 ποεῖ οὗ δηροὶβ ΤῈ6 βαροχϑίὶ- 
(ἴοῃ ἴῃ ααοείζοι οοπαϊβιθα ἐπ (86 ἴδοϊ ἐμαὶ 11 γῶᾶδ 
Βαϊϊονοά (αὶ ὈΥ οουυταίίοη [μΠ0 ἀοδὰ ὙΟΣΘ οοτω- 

ἸΙοά ἰο τίβο ἴτσοια ἰδ ἀθρίῃ οὗ Κ':60] ἰο [89 διγ- 
00 οὗ δ φαγί, δῃὰ δῆβνγοσ αὐσϑίϊοηθ ρυὶ ἰο 
ἴἤθῖα. [ἐ βϑϑῖαβ ἄτομα Ἐχ. χχίϊ. 8; [,ον.' χχ. 27, 
{πὶ ποῦλθὰ οἴθῃ ρῥγδοίζοθα {Π18 ὨΘΟΣΟΙΊΘΠΟΥ, 0 
ὙΠΙοἢ ἴδοι πος οοη)θοίαγοθ ἴμ86 Εδι. Ρ]ὰ, ἴοστα 
Οδοίἢ ἴο σοΐοσς (}7.-Β. 11. 626, Α. 4). ΤΒΘ ὑδ08] 
ορογδίϊοῃϑ οὐ ἴσια] οὗἨ οοπ᾽ υσαϊώοῃ, Ὑ πῃ ἢ (89 
ποϊηδῃ 0 ἀουδὲ οἰλρ]ογοὰ δἴνοσ {86 δῦονο ὑαεὶ- 
ὨΘΘθ-οουγοσβαίζοη, 8ΓΘ ποῖ βρϑοὶδ!]ῦ τοοηἰοηρα ὮΥ 
ἐδια πασσδίουν, μοϊῃρ ἰσγοϊουδηῖΐ δηὰ οὗ ΡΌσοΙΥ ἰθοἢ- 
ὩΪσ68] αἰρηϊβοδηοο, θα Ῥοϊοηρ Ὀοίτθοῃ ὙΘῚΒ. 1] 
διὰ 12. Βδιίομον οοη͵θοίαγοα, θα ὈΠΏΘΟΘΘΘΑΣΙ]Υ͂ 
δηὰ πίιμουΐ ατουπά, ἰδδαὶ ἃ. γογθὸ 888 βοσθ (4116 
Ὁ σα οὰ τηϑηϊοηθα (86 ποροσουιδηϊο δρρδγαίαβ, 
διὰ εἰαἰοὰ ἐμαὶ [9 τοϊηδῃ τσοὶ ουὔΐ ἰμΐο ἃ οουσὲ 
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δ ἱκάτυεα, Βαοῖ ἃ βυρρ]οιμοθης ἷ8 ποὶ δὲ 8]] 
ποοραρά ἴος ἐδ6 υπάογπίαηθσίης οὗ (16 δῇδϊγσ. [ἴῃ 
ΒυΡροτὶ οὗ ἐμ18 σίου Βδιίομας δά άποοθ 19 τ ΟΣ: 
“δΔηὰ {Πὸ ψοιμδῃ οδηο᾽) οὗ γογ. 21, δῃὰα 6 πο- 
ΘΟΒΒΙΥ οὗὨ 8 Ἰαῦρο βρδοθ ἴοσ ἴμ6 Ἂχῃὶθἰιΐοπ οἵ 8 
εἰκαῖος ἤρσυγα; ἴο ψιϊοῖ ΤΒοηΐαβ τί ρΉΥ ἀλλα 
ἰπδὲ τὸ Ὡϑοά ποῖ σ 1:6 ἤχυτο ᾿ηἀϊοαίοα ὈΥ 
{16 “ ΕἸ]οΒ πι᾽ [6οά, νοζ. 1 88 ἃ σίγαπέϊα ΟἿ 6, 
δηά (μαῖ ποιμΐπρ 18 βαϊά ἴῃ (6 δοοουηΐ οὗ δχὶ- 
Βιώηρ ἱἰ. νος. 12, “δε δα" (δ), ποῖ: 

ἐμὴ δορὰ 88 17 βῇὴθ βανγ᾽᾽ (ΤῇΘ.). Βομάοσ: 
Ὅν 86: ἴ86 τοῦδ δανν δῥθλθοὶ, 886 οτἱοᾶ 
ψ{ ἃ Ιουπᾶ νοίοο.--- Αοοοτγάϊης ἴο (18 τῇ6 
Οδ0186 Οὗἁ ΟΡ ΟὙΓΟΤΥ͂ Μγ88 {μ6 βἰρῃΐί οἵ {πθ ἌΡΡΑΤΙ 
(ἰοπ οὗ δαιθσοὶ. Τὴ ΤΟ] οσρ τογαβ : ἃ 
189 όοσλδ δαίᾶ ἴο δ}, ΤΥ Βαδὶ ἴδου 
ἄϑοοίὶνϑᾶ 1296, ἔἕοσ ἴδοῖ αὐτὶ Εἶ8}]72 ἱπαϊοδίθ 
18δὲ 1:0 ποπλδῃ δὲ (88. Βδπι6 {πι0 σεοορηὶξοὰ ὅδαὶ 
ἷῃ 186 ὕΠπκηόνγῃ ; {π18 ΑΙΒΟΟΥΘΥΥ͂ παι γα} Υ ΓΟ- 
ταϊηἀοα Βογ οἵ μογ ἃ 88 ν᾽ οἰ αΐον οὗ (86 ΚΕἸ ἢρ᾽8 
Ῥγομιθι οη, 8586 181 κα Βοσβο ἀθοοΐνοα, ὑγϊοϊκοὰ 
8δηἀ ρίνοη ονοῦ ἰο ἀοβίῃ. ΤΠοΓΟ 18 ΒΑΓ] ΔΩΥ 
ἀουδὶ, ἱπογοίοτο, (Πδὺ [16 Βυάάοη Ῥετοερίϊοι οὗ 
ΒΟΥ ἀδηρου, (πον τὰ βαιαυ 15 δρρδγι θη 
γτὰϑ [88 ὁδ086 οὗ [6 ἴοττοῦ ὙΒΙοΝ π8 θχρτγεββοὰ 
ἴῃ ΠΟΙ Ουΐοῦγ. οι 8} 86 οἽϑίὴθ ἴο ΣΟΟΟρ126 (μ6 
Ἰϊηρσ 'ἰπ ἐς Τίκηονη, ἰβ οὶ ἱπαϊοαίοα ἱῃ (ἢ9 
ποθ, ἸΤποηΐυθ, δεβυμηΐης ἰμαὶ δῆ ΔΙΓΟΔΑΥ 
ΚπΟῪ ὙΠ] ποῖ δῃ6 ν)γαϑ ἀ6Δ] 1 Πρ, ΒΌΡΡΟΘΟΙ (ἢ δῖ, 
88 Β6 βἰτηυ]αίοα ἴοασ δὖ {Π|ὸ δ᾽ οροὰ δρραγιιϊοῃ, 
δα ΠΟῪ ρῥγοϊθπαρα μδὲ Ποσ βυ θη" σθοορπ οι 
οὔ αι] Ἤοδπιθ ἰβσουρῇ Βυροσγηδίυγαὶ ἰηἤυεῃοςο, 
τῆγουρ βδηιθὶ ἱπάσοα, Βαϊ {Ππ6 Ἰοχὲὶ σῖνοβ ὯῸ 
βαρροσί (0 {π6 δαδβυσηρίίοη οὐ πο (μὲ8 Ἔχρ]α- 
Ὠδίίοη σοϑίϑ. ΕἸ] βΒΌρ ροβοβ ἰῃαΐ βῆο Ὀαυγεὶ ουὐϊ 
ἰηίο ἃ Ἰουά ΟΥ̓ οἱ βοοίηρ βαϊαυο] 8 βηδάθ, Ὀθοβῦβθ 
ἦς δδοοοπαφρὰ σι δυο }β {τσμι } } ὺ ἐμτραϊθηληρ 
δεευτες 858 ξ οοὐἹὰ Βανθ υβοά ΟὨ]Υ δραϊηδὶ 118 
Θδαν ΘΠ οτΩΥ, [δὲ ἐδ, ὅδ}, απὰ δβο {ποθ ΒΑ 

ταὶ τ 4υσϑιΐοηοῦ τυπὶ θ6 ὅδ}. Βυΐ [86 ποσὰβ 
Εἶνϑ ΠΟ ΓΟΆΒΟῺ δὲ 81} ἰο βΒΌρροβϑ {πα (8 τ88 (86 
ὙἱΟῪ οὗ {π0 πασταίοσ. Κ6}} Βοϊάβμ ἐδ 186 ττγοὔλδῃ 
μιὰ 811|οἢ ἱπίο 8 βίδῦϑ οὗ οἰδίσνσογδῃοο, ἴθ το ἢ 
δ οουἹὰ ΣϑοοσῃϊΖθ Ρ᾽ Ὧ8 ὙΠο, {6 8δι], 6 0 
ΦΗ τ ονϑν ἴο ΠαΓ ΟΣ . 18 Θἷῶς ἀὐερεν νά γι 
8 δΒΙΠΙΡΙΟΓ εχρδηδίοη, ῬδΥΓΥ͂ Ῥβυοποϊορὶ 
ῬαΣ Υ βυρροθίοα ὈΥ͂ ἐπ. σοοι τί δοΐΝ οἱ ΠΟΡ 
βΒοοίῃς βαιη6}Β ἴοστα δηὰ σοοορηϊσίηρς β58Δ 017 ΑΒ 
ἴο {Π6 ἔοττηοσ, θῸ σχυυοἢ ἰδ Οἶοαγ ἤγουχ [ἢ 6 ΘΟΠΠ60- 
τοι, ἐμαῖ ΟὨ]Ὺ ἴπ6 ποιδη, ποὶ ὅ'δαϊ, Βα ββδιλιοὶ : 
1818 ΔρΡροδτβ ἤγουλ 80} 5 αυοαίζοη, γοσβ. 13, 14: 
“ὙΠδὲὶ ροοαὶ ἰμοα ἢ σμδὶ 8 ἷθ ἔοσγηι Κ᾽ β86 
(θη ἀθβϑοῦῖθο8 ἐμ 6 δρραγιιίοη, ἴῃ ογάογ ἰο ἰθανθ 
ἴο δι] 1 ἸἀοηΒοδίου τὶ βδιθοὶ (νον. 14 ὁ). 
Τπαὶ (1.6 ποϊηδῃ ποηΐ ουὔΐ οὗ [πΠ6 τοοῦλ 'ἱπ ποῖ 
Βἢ6 ΜΒ δὲ ἢγϑὺ πὶ} 560], ἱπίο διοίμοσ, 8 Ὡοὶ 
βαϊὰ, δηά ἰδ ποὺ ἰο Ὁ6 ἱπίοσγοὰ ἤολ [86 πΟΓᾺδβ: 
“ρῃὴθ9 οληθ ἴὸ 84]. ὙΒογοίοτο ἰῇ {88 δβϑιηθ 
ΤΟΟΙ ΒΠ6 5668 Εἰδηλυ6}᾽ 8 Δρραγὶ ἴοη, δὰ 858} ἀοϑβ 
Ὠοΐ 5866 ϊ. ΤῊ Ϊδ8 σδῃ ὈΘ Ἔχρ]αϊπϑὰ ρβυοβο]ορίς8}} 
ΟἿΪΥ 88 ὈΥ̓͂ Δὴ ἐπη6᾽ υἱδίοπι, (Π᾿0 ΟσΟΑΒΙΟΩ [ῸΓ μοὶ 
γγ88 ρίνϑηῃ ὈΥ̓͂ 540} 8 τοαυοβί ἰοὸ Ὀγίηρ ὉΡ βδγαμοὶ, 
δορὰ ἰμ6 ρεγοβοϊορίοδὶ Ἰουηαδίίοη οὗ ψὮ]οῖ τγλδ 
ΒΟΡ ἱηνγασα οχοϊιθιηθηΐ, ἱῃ οομηθοίΐζοῃ τὶ ΠΟΥ 
᾿νε Υ σοοο]]θοϊζοι οὗ β'δμπιθὶ Β ἴοσπι, πο τγᾶδ 
ὍῈ}} Κποῃ ἰο ΠΟΙ ἴτοπὶ ἷβ δαγίμ νυ 1106, δὰ 
βίοοά βοίογο ΒῈΡ πηϊηὰ ἴῃ νυἱνίἀ οὶ αἰδιϊηοίηοδδ. 
Βο Ταποδυτῃ Ἔχρ]δίτβ 18: κβ8[6 βδὶὺν β'διλθθὶ οὶ 
ΜΠῚ} [ῃΠ6 ογα8, θυΐ σι (6 δἰά οἵ [86 ἱπιαρίπα- 
ἴοι, ἱμπαχάϊγ, ἴῃ ἷβ τοεὶϊ-ξηοιοη, ἴοττα." Απὰ 

ΠΣ τϑοορπίλοη οὗ 8.61}} δὲ δἱ (18 τηοτηθης που]ὰ 
6 Ῥβυομοϊορίοα! ν οχρίαϊ πο 88 ἰμ6 ρῥγοάαοὶ οἵ 
μοῦ ἰῃ Νασὰ ρογοθρίΐοῃ οὗ βδσαθὶ (οοοδειοηθά ὉῪ 
84} 8 τοαποβϑί), δπαὰ οὗ Ὸὺ σχϑοοϊ]οοϊΐΐοη οἵ (ὃς 
ΓΟ]αἰίΐοα ἰῇ ψ ΠΝ βμθ πον 841}}} δα εἰοοὰ ἰο 
ϑδιαι 8] δηά οὗ {π6 Ῥσορμοῖς βοηΐθησα οὗ ρυηΐδὶ- 
τηοηῦ ΜΠΪΟΒ βδγαυ οὶ μδα Ργοηουηοθρα δϑαϊηδί 5δυ]. 
ὙΠ6ἢ ὨΟΥ͂, δἰ (ἰδ τηοπηθηΐ, βο 1} οὗ ἀδῆρογ ἴοσ 
1] [βγδ6], βὴ!8 βανν Ὀϑίοσε δοσ ἴ86 τανβίοσίουβ [η- 
Κηονῃ, ὙΠῸ γ1δβ οογὴθ ἱμσουρ ἢοσ (0 ααοδίίου 
Βαταυοὶ ΘΟὨοΘΓἰηα ἴμ6 ἱτηροηάϊη 6, διὰ 
ἯΠῚ0 ΟἿ 8. ὭΘΑΓΟΣ ΥἹΘΎ, ἀδαρὶϊο ἷβ ἀϊερυ 86, τιϑὰθ 
οὐ ΟΣ ΟΥ̓ (86 τη γείογϊ οὐδ σμδγδοίοσ οἵ [18 ρϑβοῦ- 
Αἰἰγ, 1.1.6 πη ΡΓΘΘΒΊΟ οὗ 80 ΧΙ ΓΔΟΓ ΠΔΓΣΥ͂ ροτΡΟῦ, 
βίο οου]ὰ, ὈΥ͂ ΠοΡ ἰηἰοηβὶθϑα βόνοσ οἵ ρεγοορίοη, 
δἰ ΓαὶρΠΎΔΥ ΤΟΟΟΘΏΪΖΣΟ ἢΐτπὰ 848 3δ], δηὰ τουδὶ 
6668 θη ὃὉ6 δΒεϊζοα Ὑἰῖ [86 ἴδσσοῦ οὗ τι ἢ 186 
δοοοῦῃς [6]14.---Κ αζ. 18. ὅδ] σδ]πὶβ μοῦ ἀοδαὶΥ 
ἴθδγ.---Εἶθασ ποῖ, ὑμπδὲ 16, ΘΟ γηϊηρ 1ΠΥ [1{6.-- 
Το σασαίίοη : Ὅ Βαῖ δοϑαῖ μου ἡ βι ρροθεβδ ]) 
ιμδὲ ἧε αἸὰ ποῖ θ6θ6 Ὑδδὶ δὴέ πα ; 2) {Πμαϊ Β[)6 ἨΔ 
ἢ Ὠἰτὰ ἴα ἴ(Π6 Βδῖὴθ τοοῦλ ἷπ ὙἘ1ΟΒ ἴδ6 ἴοτο- 
βοΐηρ οοῃνογβαίΐοη μδὰ οοσαστοά, δὰ 8) {πὶ οὰ 
δοοουηί οὗ (Π6 τηδηΐ ρυ]δίλοηθ ὑδιιδὶ 1 δυο οοῦ- 
)υγαίζομθ, αθ γῶϑ γοὶ ὨΘΟΘΒΘΑΓΙΥ͂ δί δοῖὴθ ἀἷ6- 
ἴδῃοθ ἔσο ᾿ΐτη. βμο ΒΩΒΉΟΘΙΕ: ἔ 5806 ἘΠΟΒ πὶ 
δαοοπάδίέηᾳς οὐἱ οὗ [86 Θασῖδ.--ΤῊς πογὰ 
“ἙἘΠΟΝΣηλ᾽ εαἰχηϊῆοα πόσο ποῖ 8 ἐν οὗ δῷ- 
Ῥδδγδηοοβ (σα, ϑορὶ., Ἅαϊρ., δΥΓ., ΑὙδ.---οῦ 
Βρ᾿σιυ4] οὶ ἰιοαίβ, ΤΎΊΘΙ26]]. --- ΟΥ ΒΕΥΕΓΔΙ 
6 1]8, ὁῃ6 οὗἨ σθοτα ἰοοῖς {86 ἔοστα οὗ βδιλοὶ, ὃ. 

Βοβιιηά--τ-ΟΥ δηρο]β, Ομ δ]α., ΤΒθοα.), Ὀαΐ, ἀεδμὶι 

(το [Η9}.1 ῬΙα. ργοάϊοδίο (Ὁ )}9, “ δβδοοπάϊηρ,» 
ΌΥ αἰϊγδοϊΐοῃ ἴσοσα ἰμ6 Ρ]υ. βυδαϑὶ.), ἃ εἰηρὶθ δρ- 

66, 85 8 ουἹάρηϊ τοῖα {86 βίηρ. ῥσγομουῃ, 
“λδὲξ ίοτηι,᾽) ἃ βρὶ τὶ 8] δρροδάσδηοθ Ὀοϊοηρσίηρ (0 
1Π6 χτορίου οὗ 6 ΒυροΥ-ἰοΣτοδίγ δὶ, {π6 βυρογδυ- 
ΤΙΩΔΉ, ἃ ἴθδι- δῃηα ἰθσγου- ργοαυοίηρ δρ  γ (0}8] δρ- 

ο6. Τὴθ ποσὰ 18 βοῦθ διηρίογοὰ ἷπ ἃ 
ΒΟΠΗ͂Θ “ΤῸ ὙΒΙΟΝ (μ6 ἰά68 οὗ αἰνηΣ 16 ἰθ0 Τὸ- 
βίσ  οἰϑά, (6 βεπεσαὶ, γαρυθ ἰάοβ οὗ (16 ΠΟΙ ΘΔΓΙὮΪΥ, 
Ὠοί-υϊηδη 7 (ΗΠ ηρὶ,, Βεὶξ. 11. 266). Βαὶ ΤΈο- 
ΠἶὰΒ 8180 σ ΚΒ ΠΥ οομηθοί τι ἐϊ (6 1άο66 οὗ (86 
ἰογσογ-  ϑρὶτίηρ ἔγοα ἴ(μ6 ἴδοι ἐμδὶ ἰμῸ εἰταρὶθ 

ΗθΡ. δουπὰδ αἰαλ (2,4), ἔγοτα σον 86 ποτὰ ἐε 
τηδθ, δύο (890 ἰηγοϊ πίδυυ δουπβ οὗ δείοῃ 8ἢ- 
τηθηΐ δη4 ἴδδγ, γοίδγσίηρ ἴο ὅθ. χχχὶ. 42, σποσο 
(6 “7}Γδαν οἵ [8880 Βίδηδβ δἰοπρ τὶὶμ {Π|0 “ Οοά 
οἵ ΑὈγβδιδηι.""---- Υῥ ἐσ. 14. Κι} βεοοῃά αυκβίϊοῃ: 
Ὅγπαὶ 16 δ'α ἀρρϑαδζδῃοο, δία ἔοσι ἢ Τῆςβ 
ὙΤΟΙΩΔΠ Β ΔΏΒΨΟΣ ζῖγ08 8ῃ Ἵσδοίου ἀθβοσι ρου οὗ 
110 βρ  γἰϊαδὶ ρρϑδγδηοο τμίον δὴθ βϑῊῪ ἱῃ ΒΕΙ 
ψἰδὶο βκἰαὶθ: Δ οἱᾶ ζσζδη ΟοσῃθῦΒ ὕΡ, 
δᾶ δὨ6 ἰα οονοτοᾶἃ ὙΠ ἃ τρδηξίο.---ΤῊο 

ποῖ! (Ὁ 70) 15 ἴδο ἰα]αιιθμαροᾶ ρατταθης [τοδοῖ- 
ἷπρ ἴο {89 δηκὶεα.---ΤῊ.], (26 Ῥγορβοῦβ τηδῃ 
ΜΠ ΙΟΙ Βδηγθθὶ πόσο ἴῃ Ἀ18 116- τη (χΥ. 27), δὲ 
ἰῃ πρΐοῖ ἐδ6 ποιιδη δὰ 83.801] σοῦ ὨΘΟΘΒΕΑΓΙΥ͂ 
ΤΟΙΊΘΙΩΌΟΣ Ηἷπι. 8.11 τὸ μᾶγθ πο Βίηϊ ἐπεὶ 880] 
ΒΑῊῪ (Π6 δρροδγδηοθ ἐμαὶ νταϑ Υἱδι Ὁ]Ϊ 86 ἴο (89 

ὁ [ὙΒΑΙΘΥΟΣ ΓΩΔΥῪ ὃ6 [9 οΥἱψη6)] τιϑϑῃίης οὗ [86 οἰοῖα 

[αι ἐῆο γοαδοηΐηρ οἵ Τηϑηΐθβ, οηδογποὰ Ὁγ Εσὰ" 
ΦΟΜ), [58 γοῦν πρρλβϑς ἐς Ἧο Κηον ἴοο ᾿ἐε116 οὗὨ Ῥγίπιοταὶ 
οποιιδίοροοίϑ ἴο ὉΩ86 οἰγτηοϊοκίθδ οα ἰϊ,. ΤῊΘ Θχδσηρὶθ 
οΥ̓͂ ὅθῃ. Χχχχ. 43 οδημποῖ ὍὈ6 ἀθοϊδίνο ἔοσ πὸ οτίίδὶ 
τηοδηίηρ οὗ ΕἸΟΝίτη, δηὰ, {{1ὲ πσοσϑ, ἔμο δοίπμδὶ ᾿διοσγίοδὶ 
τοθδηΐης ἰθ ἃ φυδοίίοη οἵ 86, ποῦ οὗ οἰντωοίομυ. ΝῸΝ 
“ ἘΠΟἢ ἰπλ᾽" ἰ6. Οἰδον ογο ἰὼ ἐπο Οἰὰ Ἰαδίαδτηθμῃξ 
ΟΠΪΥ οἵ “ κοὰ" διὰ “υἀκ986 οὗ κίῃκβ."-- Τὰ. 
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“ΟσοδΔη. [ὶ ἰδ αδὶ ἃ οὗ μἷτη οἡΪὺ ἐμδὲ “ ἤοσα (ἢ]18 
ἀοεβοτρίίοη ΒΘ γϑοορῃϊζοα {Π6 ἔογτη βθθῃ ΟΥ̓ 1Π6 
ψοτοδὴ ἰὸ ὕ6 ϑαπιμεί, δηὰ ἢ ἀο πὶ σού σθῆσα 
Ὀονοά ἀοτη ἴο ἴμα στουηα." 

Ψοει. 16-20. Οὐπυεγβαίίοη οὐἠἨὨ Ἀδαπιυεῖ απὰ ϑααί. 
ψον. 15. Δπᾶ βαυσθοὶ δαἰά, {δὲ 16, ἐλ τοοτιαι 
(Τ ποληπ) βροῖκο ἔσομαι ἴ86 Ὀ]8ὸθ ΏΘΓΘ βΒὴ9 γγ88 
βἰδησίηρ ἴω ΒΟΙ]ον,, ἀ}} ἰοηθα, τ λοῖ 8.81} βὰΡ- 
Ροδβϑα ἰοὸ δ6 ϑδαιλαθὶ᾽ δ, ῬΟσμαρ8 ἴῃ ἴ86 ΤυΔΏΠΕΓ οὗ 
νης ΓΟ  Ἶϑι8, ([Π6 Ὠδίιγαὶ ΓΟΒΌΪς οὗ ΠῸΡ οχοϊίεα 
ὙΙΞΙΟΠΆΓΥ δἰδίθ, ἴῃ Ὑ1ῸΩ βἢθ ᾿ᾳἀοηϊθοα οΣβο ἢ 
χῖ ἢ ϑαγλθοὶ.--- Ὁ  ἄοκῖ ἴμου ἀϊδαυϊοῖ ΣΏ6, 
ἀϊδετὺ πιὸ (οορ. 188. χὶν. 9), ἰο Ὀσίηρς ἴθ6 Ὁρ7 
ΤΏορα τόογὰβ ὑγουθ ἴπδὲ ἴΠ6 ὩδΡΓαίοΟΥ δϑαυτηοθ ἰΠ6 
Ρτγονουβ οι ρ᾽ ουλοηΐ οὗ τὶ οὗ οομ)υτγείίοη, δηὰ 
ὁ σχοίάθ (86 Βιρροκίίοη (Ἰοἷξ υπάἀροϊάοα Ὀγ Κοὶ!, 
διϊορίρα ΟΥ̓ οἰμοῦ ὄχροβιίοτβ) (μδὲ ββδυλῃθ}᾽ Β δδοοης 
56 ΓΕρΡιθβθη 6] 89 ρτοἀπορα ὈΥ͂ Γϊγβου]οῦβ ῬΟΥΤΟΓ 
οὗ Θοα. ΤΟΥ τοίαϊο [86 ορϊηΐοη οὗ {ππ 686 
Ἔσχροϑίϊοσβ, ἰμδὲὶ βίαι θ] 5 Δρρδγ ΟῚ ΓΟΘ6 δείογό 
156 ποδῃ δὲ δι ρ]οΥθα Πογ γί, δά {Ππ0 {Π6γο- 
ἴοτο ἴποσο 18 ὯῸ δι} ρ]ΟΥ̓ΤμΘμΐ οὗ Γηλρῖσ ΣΤ ΘΠΠΒ 
θοϊνοθη γοσα, 11 δὰ 12, ἘΑΙΠΟΡ {Π|0ὺ Ὑἱ ΟῪ ὑπαὶ 
(ποτ ττγᾶϑ βυ ἢ τηϑρῖο αγὶ ἴῃ 118 Ρ΄δοθ (βείθθῃ 
γοτΒ, 1] δηᾶ 12) '8 οοῃβιτοϑα ὈΥ͂ ἔμεβθ πΌσΒ οἵ 
δαιηθο]: “ΠΥ ἀοσϑὶ ἰδοῦ ἀϊδαυοὶ ηγ6 7) ὨΔΙΔΟΙΪΥ, 
ὃγ ἰμ6 ποιπαηπ ΘΟ] υταϊζοηβ. αι 8 ἀἸδιυεῦ ρῖνοβ 
ἢ.19 Γθββ0ὴ [0Γ 1.18 αἰϑίαγΔΏοΟ οὗ {86 ἀοδη 85 [0]- 
Ιοσα: 1) δὰ ἴῃ στοαὶ δίσδὶίβ ίγοση {πὸ ΡΒ] 1δ1 ἦ 68, 
ΜΠῸ ΓΘ ὙΓΑΥΓΪΠΩ ϑραϊηβί τὴὸ; 2) οι δδ8 ]οἵϊ 
16, πὰ ΔΗΘΎΓΘΓΒ ΙΏ6 ὯΟ ΙΏΟ0Γ[6: 3) 1 πτῖβῃ ἰο 
Κπηον μαι ἰο ἀο, 1 δαὶ δὲ ἃ ἰοαβ δηὰ πποοσίδ! ἢ 
δϑουῦϊ ἔδο Ταἴτο. δ0 1 Βανθ δε 60 οὁ811941" 
ἴο ἴ911] 29 ττδαῖ 1 5881} ἅο. ---ΑἌοογάϊηρ ἰο [ῃ6 
ῬΓΘοθὩρ πογάβ: “Οοα δ88 Ἰοΐν 9 δῃὰ 8ΏΒΥΥΟΙΒ 
ΠῚ ΠΟ τὩ0ΓΟ,᾽ 588] σδηηοῖ Γοργὰ [16 ΒΏΒΤΤΘΣ Ἡ Ώ1ΟΒ 
Β6 898 ἤγοτη β'διωμθὶ 848 (ον 8 σονοϊδίοη δὰ ἀ6- 
οἰαγαϊϊοη ; ἴῃ ἰαςὶ {πὸ 8 ἴῃ Ϊ5 ΤΟΓᾺΒ 8, Θοῃ!γαβύ- 
ἵπρ, οὗ δὲ ἰοδβὶ 8 ἀϊδιϊλποίζοη Ὀοΐνγοοη {86 αἸγ]ὴθ 
τονοϊ δου ἢ ἸΟΏΣΟΓ φταηιοα Ὠἷπὶ δηᾶ (Π6 ΒΌΡΟΙ- 
ὨδίιΤΑ] τηδρίο-βοιθηη ΔΏΒΟΣΡ πο Ὧθ Ὄχροοίϑ 
ἔοτα ϑασποὶ. Αμὰ γοὶ ϑαμλμε] γα ἴ.6 Ρῥγορβοὶ 
οὗ (86 Ι,οτὰ δηὰ Ηἰ8 οσραῦ. Τιὶβ 18 [Π6 Θοη Γδ- 
ἀϊοίίοη ἴο πο βδπηαο}᾽ 5 Δθοσ, γοσ. 16, Γοίοτβ. 
ΤῊΘ οοῃίτααϊοϊζοη 18 ποῖ ἐπὶ 8.841}} δϑίζβ ἴγότα 
δαιηποὶ 4. αἰ νη δηῃουποοιηθηΐ, 2116 Π6 γοῖ Βα 
ἴθογα 18 ὨῸ ἸΟΏΡΟΓ ΒΗΥ͂ ΒΌΟἢ ΒΏΒΥΟΘΣ [ῸΓ ᾿ἰτὴ (Κειδ. 
-- γον. 16. δα} Β δῆβοῦ: ὍΥ ἄοπι ἴπου 
85}. 126, δίποθ ἴ86 Τιοτᾶ 8δε66 Ἰοῖϊ ἴ..66 δ 
Ῥϑοοῦῦθ ΤΏΥ ΘΟ 2 ΤΠαὶ ἴ68: 1 [869 1ογὰ 

5. ὁ0ὴ [89 ΤΊ... Ῥάτας. ἰηϑἰθαὰ οἵ πρ ἴον βιγϑηρίϑηΐηρ, 

860 Επτν. δ38 ᾿ς, Α.1. 
Ἷ ἪΡ -ὦ “ΘὨΘν,,} ΟΟΟΌΣΒ οἰ ΘΟ ΠΟΥΟ ΟἿΪΥ ἰπ ῬΒαΪΤΩῚ 

Ἐχχσΐχ, 29, ἃ Ῥραΐση νυ ίοἢ πηἀουδίοαϊν σοῃΐδί 5 ΒοΠΘ 
Αταπιαὶς οτὰβ δη ἃ ἔουτῃβ, διὰ ἰη ἤδη. ἰν. 16 δι ἃ (ἢδ]- 
ἀθ0 ποτὰ---οοὐ ἴῃ Βα γα ἰχ.  δῃηὰ 158. χίγν. 21, σἴογο [ἢ 6 
ἴοττω ἷβ ἴο Ὁ6 οἰποσγυίβο οχρίαίηοα. 9 ταὶς [Δ1κ6 ἴῃ 9 
ποτὰ ἃ8 Αγδιηαὶο ἴοόγγα οὗ ὝΚ, ὑὴ6 ἱπίογσβηχο οὕ Η6Ὁ. 

Τ᾽ δοὰ ασϑι. γ7 Ὀϑίης ποὶ ἰπσοααοηί, 119 γ δῃὰ ἃ ἰὴ 
Οτϑοῖς (Θχϑσορ 65 ἴῃ Θ65. απᾶοτ Ἰούέοσ Ὁ) π. 3); δῃὰ ἐμοῦ ἢ 
(ποτ 15 Ὧο οὐοῦ Ασγωγηδίο ἔοστσω ἰῃ ἐπιίβ βοοίίοῃ, δηὰ (ἢ 9 
σογὰ ἈΝ (ἔοσ Ὕ})) δρρϑδαγβ ψὶτῃ (ἢ 18 δὶ χη βοδίίοη τοϑὶν 

᾿ ̓ 

ἴῃ μοδὶγυ (Τοῦ χχχνί, 16; Τιϑτῃ. 1. δ, Ἰ, 10), γαῖ ἐπθ ττο- 
Ῥδοείσαὶ έν !]θ (5 ἢ 76) 18 ποῖ ἴΓ σγοπγχονϑὰ ἔγοτῃ ἔῃ ρο- 
οἰς), δηὰ ἫΝ ταῖρηιϊ Ὀ9 θα ἤΘΓΘ 88 Μ6}} 8 ἰὴ ΝΌπη. Χ. 
9, ἢ [5 ποὺ ῬΓΟΡΘΥΙ͂Ψ ρΡοοίΐσαὶ; ἔΠθ Ατϑγηδίας οὔδηβκθ 
οἵ Υὶ ἰπίο Ρ τηϊρδ!ς δδϑι οοτὴθ γ ΘΥΤΟΣ ἰῃ σοργίης. 
Τὴ τ89 οὗ ὙΥ τΐκῃς ὈῸ οχρίαἰηϑὰ δι ἃ ἀθβίζηϑα τοΐϑι- 

Υ 

ΘΏΟΘ ἴο Ὅτὴν ἴ γον 15. Βυὲ [Π|9 ΔΌΒΘΙΟΘ οΥ̓͂ ὃ Ὀοΐοτϑ 

Ὁ Ὁ τοῦῖκοϑ ἃ ἀιδίσα!εν, ΓΤ Ἀθτθς οοσαστίης ἴῺ διοἢ ἃ 

ἤδη Ἰοΐ ἴπ6ο0, ψὮῪ ἀοσὲ ἱμοὺ ἈΡΡΙΥ ἰο τηο, ἐδ9 
1,ογα 8 ἐπδίσυπιοη ἢ 

Ὕεγβ. 17-19 οοπίδίῃ (1160 οοπῆγηπαίίοη, ο.( ϑαιιζ 8 
»γευϊΐοιιδ δεπίεποῦ οὗ γτε)εοίϊοπ ἀπα ἐἰι6 ἀπποιηοεπισηξ 
οἵ λὶ ὑπιρεπαϊπο [αἰ6. Μετ. 17. Το ἀοοϊαγαίίοα 
οὗ (86 μοὶ ἰμαὶ ἰδ 1,οτὰ, δοοοσάϊης ἰο Η18 οουῃ- 

861] δῃὰ ἀοιοστηϊηδίίοη (ὦ ΤΟ, “μαι ῃ ἀοπο [ον 
Ηρ. 17 [Επρ. Α. Ὑ.: ὙΤΟΏρΡΙΥ “ἴο Π]πλ]})}, μᾶ9 
ἰδοὺ ἰμ6 Κἰηράοια ἴσοι ῃἷπὶ δηά ρίνοη 1 ἰο 1)- 
γνἱ, 8ο Ττοσᾶ Βαῖδ ἄομο ἴοσ Ὠΐπ18689]:.--- 
ῬΙοοηδαίίο Παῖῖνα, ἢοΐ ἈΠ Θδηἑ Ωρ Ξε 859 ἄοπο 80- 
οογάϊηρ ἰο Η8 ψ1}}, ΟΥ ἰ0 ΟΆΓΙΥ ουἱ ἢΠ1Ὶ5 ῬύτροἌο, 
“το Βμον Η}8 γα (εν, Βἰδ.). Τα γτοδάϊησ 

κἴο {866 (79) ἴῃ βερι,, ψυϊα. ἀπὰ βοΐ λ59, 
οἰϊοᾷ Ὀγ ΤὨρηΐυΒ ((οά, Κοηη. 1δ5δ, 246, 6 Ἐοκαὶ 
806, 679, 716 [οτγρ.]) 158 δυβρὶ οἴου ἔγοιμ 118 41}8- 
βίοῃ ἰο χυ. 20, 28, αηα Ὀθοδυβθ ἀΐ βθοῖηβ ἰο Ρ6 δὴ 
δι επιρί ἴο ἐπίογργοῖ δῃα εηοοίβρῃ ἴδ ἰοχί, (βουρ ἢ 
δὴ οΟτἹρίηαὶ Ἷ [{8.66] ταϊρ ΘδβῚ ΠΥ 6 οορ᾽οὰ 88 ] 
[μὰ], δῃὰ {116 ἸαΐοΣ 8ὸ δοὴθ ἱπίο {πῸ ἰγαα οπαὶ 
ἴοχί. Α΄ δΒο ἀραϊξσο ὮὈΥ 129.--- ΟΡ. χν. 23. 1ὶ 
ἦβ8. ΤΟΙΊ ΓΔ θ]9 ἰπδὲὶ 8116 ἴῃ {Παὐ Ῥάβεαδρθ 411} 8 
οὈδίϊαίο χοροὶ] ΐοη, ἐμγουρ τ πο ἢ Β6 ἰοαθβ᾽ (ἢ6 
κιηράοπι, ἰβ βαυδ}16ἃ πὶ (0 ζτοῖβ βίη οὗ βογ- 
ΟΘΕΥ͂, ΠοΓΘ ἴῃ (Π6 δεῖ οὗ σομητα της 1.18 ΒΌροχϑιὶ- 
ἰἰουθ βίη (ἀραϊηϑὲ τ μΙοἢ Β6 ἢ8α ββότγῃ Βα οἢ ὈΪοοάΥ 
268), (16 υδρπιοηΐ οὗ ᾿ψαγὰ μοὶ Ἐμασαθηΐηρ μ6- 
ἰῃρ ἰπθη δΒηΐϊδμοά, ἢ6 δραΐῃ Ποδγβ (Π6 βϑηΐθῃοο, 
δῃἋ ἸοατγΏ8 ὙΠ (ΟΥΤΟΡ ἰπαὲ [16 σοΙηρίοῖθ ΣΟΆ}1Ζἃ- 
ὕοῃ δπά ἀοδηϊίθ {1 8] τηθηΐ οὗ (ἢ6 αἰνίηθ ἀσογοο 
οἵ το]οοιΐοη ἰ8 ὩΟΥ͂ δἱ Βαπὰ, Τῆ6 ψΠο]6 ἀοο]αγα- 
ἰἴοη οὗ νοῦ. 17 18 π6 κοΐ] Ἔχρ  δηδίϊοη δῃὰ οου- 
Βγιηδϊΐοη οὗ {89 πογάβ οἵ νοῦ. 106: “Τὸ 1ογὰ 18 
ἀοραγίοα [τῸμ [66 δηα 18 ὈδοοπλΒ 1ΠΥ̓ ΘΠΟΙΩΥ, (ΠΥ 
ΟΡΡΓθββου." --  ογ. 18. ΤῊ γϑαδοη 15 αἰδίρα, παηλθὶν, 
5.0} 8 ἀϊθορθϑάϊοηοα (88 ἰῃ χν. 393). “ΤῈ}8 {ἱηρ" 
8 {158 δίγαϊὶ οἵ ἀἰβίσοβθ.' Οὐμωρ. “1 δῃὶ βοσὸ (}5- 

(τεβ864," νοῦ. 15. Τὴθ Ῥετῆ ΤΣ [μαι ἀοπ6] 18 
ἴο Ὀ6 υπάοτβίοοα, 111 {πὸ Ῥσοσθάϊηρ Ῥογίοοβ, οὗ 
Ὑἢαΐ Π48 Βδρροηῃθα, δῃὰ ͵8 βοί]οὰ, Τιχβ Ρἢ1]159- 
ἰ1π6 ἀἰδίγοβα, τι τ 118 ᾿σασαθαάϊαῖθ σοβυ] 8, 18 Οοα 8 
δοὶ ἰὴ οοχαρίοίθ []Π]πιθηὶ οὗ (89 ἡαἀσταρηὶ δραϊηδβὺ 
Ἀϊπλ.--ὟἾ ἐσ. 19. Απδουῃοριηθηϊ οὗ τα ροη ἀϊηρ᾽ πλ18- 
Τοτίηθ ἴογ αἰ πιβο ἢ, Π18. Που86 δῃα ἷθ ρθορὶθ ἰῇ 
θα. 16 ψίὰ [89 ῬΔΙ ἰδῦποβ. Απᾶ ἴδο Τοσχᾶ 
Ὑ11 ἄδιηϊνοσ [βτ8.6]1 δ]δὸ ἢ 18.696, εἰς.--- 
“ὙΜῺ] ἀοἰ νον" (713) δραΐῃ ἱπαϊοαῖθβ (86 δοὶ οἵ 

αοά πῃ δοοοσά υὶὶ ΗΠ 8 ΠΟΙΥ δπὰ σὶρ ίθουβ εὐ, 
αηα ἰθ ἰο ὃδ6 ἴδίκοη (τὶς Κὶ 611) 48 νοϊυπίαϊϊ να: 
«οὐδ (6 ζύπο, οα τ Βοπὶ 86 ἠυάρτηοῃὶ [3118 ὃγ {Π9 
ῬΒ1]1διῖη6, ΠΝ )υάρταρηΐϊ Μ}} τοαοῦ (Π6 Ῥθορ]α 
818Ὸ, οὐ δοοουμὶ οὗ ἰδ οἰβὴοδὶ δῃὰ ἰμϑοογδίδοαὶ 

οοῃεϊττιοιίου τὶ ποῦ [δ; ἰπουρῆ, τ ἢ }1]6 ποχατηρὶϑα, ἰδ 
ΜΟΌ]α ποῖ Ὀ6 μτδπληλαίίοα]! (Μαγ.). Ἧο δϑῃουϊὰα 6ὁχΧ- 

Ῥοοὶ Ὁ. Ῥοοδ ποὺ ἰἢ 5 ἐπ οδϑὲ βιυϑρίοϊοη οὔ ἐἢθ 

σΠοΪΘ ὀΧργοδβίοῃ, Θδρϑοί δῦ 89 ΔΨ ἴπ' Ῥβαὶπὶ οχχχίχ. 
ἐνῶ τ 

40 ἰ5 ηοῖ δαδιγοὰὔ [ὲ ἰ6 οοτέδ! ν βυγργίαί πο ἀπ ποὲθ- 
σγοτίῃν ἐμαὶ ϑορί.: καὶ γέγονε μετὰ τοῦ πλησίον σον, κῃ 
ΨΚ. : ἐγαπϑίετγ αὐ ατμίμτη, ἐμθτα [ἷτι ῬΒ. ὀχχ χὶχ. 5ορῇ. 
πόλεις, αἱκ. αὐἀυογϑατί- ΤῊ.]. ΓΘΏΘΔΟΡ (σοτηρ. ὅχγτ., Ατ.) δ9 
{ἸΘῪ τοδη ἾΡ ΌΡ “-." δηα ἰδ τὶ ὮῪ οί ΟΣ," 

πὩϊοῦ ΤΒΘΏ. ἔπθηοθ δἄορίδ δα ἐδ ἐσια τοδΐηρ. ΤΉθ80 
ὑγδηβί ιοὴΒ ΤΩΔΥ ἱπαθθά 0 τθγο σοπίθοι σαὶ ΡΑΓΆ- 

ῬΆΓΣΑΒΘΒ (61), ΟΣ ΤΩΔΥῪ Ὠδγο δὰ ἴπ τηΐηά [9 ἢ». οἴ 

ἐῆο ΦΌὉΠοπτίης τόσο δηὰ ἐἢθ ῬδΡα1]|01] Ῥδδδαρθ, αν. 38 
(Μαδυσ.). 1 ἰβ δαγὰ ἴο ἀϑοίάϑ, ἔῃ θ ὥγοδ δῃηὰ οοπᾶ ὈΘίης 80 
ὩΘΑΓΙΥ ὈΔΙδηοΘα, 
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80] ΣἀδΥῖ ιν [οὐζϑηΐς ΟΠ 688] ἩΒΙΟἢ οχ ϑίβ Ὀοίνθθη 
Ηΐπὶ δηὰ (θαι; [86 1,Οτὰ ΥὙ1}} δα )θοὺ (6: ἴο [ἢ 
Ῥ ἰδιίπεα, Απὰ ἐοιπλοστουν στε τμοῦ δα ἃ 
ὯὮΥ δοὴβ Ὅ6 υἱὲ τ τ6--ἀοδὰ, τιῖὰ τα (86 
ἀεαά, ἰῃ {86 πάγου! ἃ; “ ν1 1 πγ6᾽ ἴῃ {86 Κιπρ- 
ἄοπι οὗ (μ6 ἀοδά, ᾿ῃ δὴ Ἡόοηοθ ἐΐ ἀΡΡολΓθ {ἰἰπαΐ 
Ὀοθὶά68 βο  οοπβοϊουπησββ (το ἱπάθοα τγὰ8 οοη- 
οοἰνοά οὗὨ 88 βυπίζοῃ ἱπίο 8 βἴϑορ οὐ ἀγοδπ}ἶο] ἃ 
βἰδίθ), 181 ἴα, δοϑὶ θα (6 σοη πυθσα οχἰβίοηςθ οὗ 
{118 ῬΘΓΒΟΏΔΙΥ͂ νον ἀθδίῃ, ἃ απΐοη αἴ ἀθδίῃ ἡη 
ΒΉ.60] νγαβ δο] ογοϑα ἰῇ: δί (ἢ 6 ββῖὴδ ἰΐπη6 10 Πφῆσοα 
ΔΡ (Βαὲ ἴῃ [86 γϑδί τη οἵ {μ6 ἀθδά ἰῃθ βοοὰ διὰ 
6Υ1} ᾿ψ6ΓΘ ποέ (Ββουρμὺ ἰο Ὀ6 βΒοραγαίοα, Τ]ιοπίυβ 
σοῦ ]α γοδὰ συ] (μ6 δορί, “(ποῦ δηὰ [ΠΥ δοὴβ ΣῊ 
{866 8}18}} [4], οἱ [86 Ἀὰς ἰδὲ {6 Ηοῦ. ἰοχὶ 
δἰγαπηεῖν τοὶ βρϑαΐζβ οἵ (ῃ6 ΙΑΥΔΘ] 1ο5, (μ6 ἢ ἀ6- 
ΒΟΟμα8 ἴο ἵπμΠ6 {Γ7παεγωοτία, ἴθ τοϊαγηθ ἴο [Π6 
δαπιρ οὗ (16 Ιαγδο! ὑθ8, ψ.Π}16 (Π6 δορί, ἱαχὶ ῥγο- 
ΒοηΪΒ 8 Ρογίοοι Υ μοοα οτάογ: ὅγείϊ (ἢ σεπεγαί, {Π|0 
ἀοίοδε ; βοὴ (1 ραγίϊοιμαγν, (πΠ6 ἀοδίῃ οὗ ὅδ} δηὰ 
818 βοη8; δπαά βῃΆ}}} (86 τεδιώλ, (μ6 Ρ]υπάοτγίηρ οἵ 
186 οαιρ. Βυΐ {{|6 δγγδηχοπιοηὺ 8 Ἄχορὶ]οηξ ἰῃ 
ΟἿΣ ἰοχί, πο ἢ βαγα Ποιῃὶηρ οἶ86 (ἢδη Ἡἢδὲ {116 
Βορί. ἘεΠΡ τηδος ΙΥ͂ ΘΧΡΥΘΑΒΘΒ: “Γ0-ὩΔΟΓΤΟ ἢ οι 
δη6 (ΠΥ Βοη8 Μ1}} Ὀ6 ἀεαα," δηὰ ἰμθα {μ6 ὕὕπάεν- 
«οοὐγα 18 ΌΥ̓͂ ΩὨῸ Τηθ 88 ῥυΐ ἰῃ (6 βαιὴθ 1ΐπη6 πῖ1} 
{Π6 1Βγδθ] 1168 δηὰ {Ποῖγ οδρ, θυ [5γας} 8 τοηουγοὰ 
ἀοίοαι, (16 ἀσαίῃ οὗ ὅδ! δῃὰ ἷβ βοῃα, δηὰ (δ6 
οΟΙΡ οἰ ἀρεϊπιοίλοη οὗ [ῃ6 σϑπὶρ οὗ [8γ8ο], ἃγὸ 
ΤΔΘὨ ΟΠ Θα 88 ἴΠ6 (ἢ το6 ἀδοϊαῖνο ὈΠΟτΤΒ ἰη {π6 ἡπᾶάρ- 
τηθηῦ ΜἬϊοῆ βου ]α 1[4]1 οἡ ὅϑαυ}].---  ογ. 20, ὕρ ἰο 
{18 ρΡοΐϊῃΐ 8581 δὰ γουπηδϊηθα ἰῃ 1,18 γονογοηιαὶ 
Ῥοκίυσο 88 βίαια ἰῇ γϑγ. 14: ΠΟῪ ὑη6οΓ (Π6 ρΡον- 
ΘΓ] ἱταργοβείοῃ οὗ ἴμ6860 ποσὰ 8 ἢ [8]18 δυἀἄθη }Υ 
ἰο 86 στουηή, δηὰ 1165 λὲδ {εϊ ἰεπσίδ οὐ (6 φαγί. 
ΤῊ ολυθ6 18 βίαίοα ἰο θα: 1) [18 ἰοστοῦ δ βαινο 
νοΓάα, δηὰ 2) ᾿χἷβ τθαϊζη θβη, ΣΟβ  ἰὩρ ἔσγοπι (ἢ 6 
ἴαοὶ (οἵ οουγβα ἔγοπιλ ἱηψασα Ἵχοϊτϑιῃθηΐ), ἐμαὶ ἣς 
λαά ἰαΐεπ πὸ 7οοά (δ υλοίς (ρτοοθαϊηρ) ἀαν ἀπά ἐδ 
ωλοίε πὺσλε. 

γ ειη. 21-25. ϑαυζε επίετίαϊπηιεπὶ ὃν ἐδλὲ τοοπιαη. 
Το πογὰβ “δηὰ (6 ψοιηϑδη οδπγο᾽) ἀο ποὶ ἴῃ 
ΚΠογλβο γο8 ἌΝ {86 ορ᾿πΐοη (ΤΊ Ποη., ΠὨ᾿οβίο] ἐμ 
ΗοτγΖ. ΧΥΤ]Ι. 482, εἰ αἰ.) τ1παἱ (ῃς ποπιδῃ μαὰ Ὀδθη 
1η. 8ηοί ΠΟΥ σοι, ποῦ 18 [ἤοτο δὴγ Ηἰηΐ οὗ Τ}}18 οἰβο- 
ψΠοΓγο ἰπ (6 παγταϊϊνο, ΤῊ πογάβ οὗ ἴπῸ τγογγδη 
(νογβ. 21, 22) Βῃὁν ἃ ἰδ] Και σῆοαβ σπαγαοίοσγί βιϊσ 
οὗ (ἢΐ8 61.588 οὗ ψοπλοη, ἀπά ἃ οογίαϊ η ὨυπιοΥ, ρατ- 
Εἰ Ϊ]ΑΥΙῪ ἴῃ [Π6 οοηίγακίϊηρ οὗ μου οθοάϊθηοθ ἴο ᾿ΐ8 
σομπητδηα δηαὰ (μ6 οὐνοάϊοποθ ὙὨΙΟΝ Βῃ.9 ΠΟῪ ΓΟ- 
4υἶγο8 ἔσο ]ιῖπὶ ἴον ἢ18 σοοά, ἴῃ {86 ἱπίγοἀποίοσυ 
ΜΟΓάμ, “Δηἃ ΠΟΥ ΒοΑγίοη ποῦ 8160.) ἙΒαὶ 
ἴδοι σραγϑαῖ ανὸ αἴσϑηρὶμ τ βθ ἴδου 
ξοϑαῖ οἱ ΒΥ νὰν .--- Ὑ Ποθ56 τοσβ ΟΧΡΓΘΘΒ Ὠοἷ- 
1δογ ἀαρργελεπδίοπ, τοῦ ἴΠ6 ἴραγ [μαὲὶ 6 που]ὰ ἀϊθ 
οη εν λαπάξ, αὐτιὰ 1 πουἹὰ {πο η ρὸ ματγὰ πῖῖὰ ΒοΥ, 
ΔΠα ΒοΥ ῥσοὐϊοιΐοα που] ηοὶ ΡῈ [118]1ςὰ (Τοη.] : 
ΠΟΥ Ἔχ ἱ δ ΤΔΘΓΟΙΥ ποῦ παίυγαὶ ΒΥ ραί ἢν στ] 
ΠΟΥ συοσϑῖ, τόση ουἱ ὈΥ Ἔχοϊίοτηθηΐ δῃα θαι θηοο 
ἔγοτῃ ἴοοά, σι οι μτοιρὶϑ ΠΒῈΓ ἴ0 ΟΠῈΡ Ηἷπὶ ΠΟΓ 
Βοϑρ 1 γ.--Νν ἐσ. 23 5ᾳ. ΤῊΘ τιον τηϊπαΐα ἀο- 
βου ρίζοι οὗ πὸ Ῥγοοοοάϊηρβ οὗ 540] δπὰ Ηἷβ βοτ- 
νϑηΐ δηά (ἢ 6 ποπηδη 18 Βὸ ἀοτηθβί σα Πγ δηὰ ῥβυ- 
οδοϊορίς 4} {σιιθ ἴο 116, 1ῃαὲ {πΠ6 ἰδίογϊ δὶ ἐγυβί- 
ΜΟΥ Πἰπθαβ οὗ {μ6 πδγγαίϊϊνα 8 ρυΐ δογομά 81] 
ἀουθὲ. β'δυ] τοΐιβο ἰο ἰακα ἔοοά Ὀϑοδυβο ἢ ἷβ 
11} οὗἉ ἔδοσ δῃὰ ἰοστοσ. ΤῆΘ βοσνυδηίβ πὰ 1π6 πο- 
Ἰηλη ἔογοθ Ϊπ1---ἣθ δυβογα ᾿ἰτηβ οὶ ἴο θ6 ῥΡογ- 
δυδάἀρά. Τί] πον Βὸ 888 [αἷτι οὰ (86 βτουῃά : ΠΟῪ 

ΤΗΕΒΕ ΕἸΠΘΤ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΑΜΌΕΙ. 

6 ροίβ ὉρΡ δηὰ βοδὶβ μἰπηθο οὐ ἴδιο ἀΐνδη (3 

[Επρ. Α. Ὑ. ποῖ δὸ μὲ]: “"εὰ"--ΤῈῇ..], “186 
σαβμιοηθά Ὀθηοι, ψ  ]οἢ αχίθμβ δου ἴῃς πα}} 
οὗ [86 τόοηι, β[1}} ἐουπὰ ἰπ 6 Εδεὶ") (ΤὨΘη.). 
8116 Κ1}18 ἃ ἰαἰὐοὰ οΑ] δηὰ θαῖζοϑ ὑπ]θανθηθα οαΐζοβ. 
“86 Κηοδαοα᾽ τθογο ψὰ ποοὰ ποῖ ΘΌρΡΡΥ “{" 
δἷῃοθ (116 τοσὰβ ἀδθοσῖρο ἴῃ 6 ορογδοῃ ο ἐξεαν 
πε. δ 8Ὠο Ὀαϊκοᾶ 1 δα τι]δανδηδᾶ Ἰοδγοῖ ος 

68, ὈΘοδυθ0 8168 γΠᾺ8 Οὔ] χοά ἴο ΒΌςτΥ. 

ἘΠΒΤΟΒΙ͂ΟΑῚΙ, ΑΝῸ ΤΗΕΒΕΟΙΟΟΙΟΘΑΙ, 

1. Τῆς ἐλεοογαίζε απα δύδί᾽, 
δαπος οἵ [86 ΠἰδίΟΥΥ οὗ 8αυ}᾽8 νἱβιὶ ἴο 186 Υ πε 
οἵ Επάογ 18 ἰο θ6 ᾿υἀροα απὰ ἀεοιοσταϊποα, ἢγαὶ ἰῃ 
γοϑρϑοῦ ἰο ἔδ6 χορτγοβοηίαίζοῃ οὗ ἐδλε οοπα ίϊον οὐ ἀθ- 
ραγίεοα δου ἀεαϊλ, 1 ἢ 88 ἴο ἐλέ τεἰσίουδιπιο- 
ναὶ αεία σ ϊο οοτὴθ αηἀο6Γ οοπεϊ ἀογδίξου ἴσοπι (80 
ΟΙα Τοείαπηθηΐ βιἰδπαροϊηϊ οἵ τονοϊαϊου δηὰ ἴτοαι 
16 1Βπϑοοσγαῖῖο ροΐηΐ οἵ νίον, αηὰ β ΠΑ} 85 σορασάβ 
ϑαιιζ8 δίαίδ φ΄ λεατί π᾿ τονρεοί ἰο αοα απάὰ ἐδε ρωργίε. 
[ἢ σοϑροοῖ ἴο ἐδ 6 δέαία οὐ ἀερατίεα δουΐδ αἴϊον ἀεδὰ 
ἯΘ6 Βαῦθ (86 γΣοργοβοηϊδιοη ποῖ ΣΔΟΓΟΙΥ͂ οὗὨ (δεῖν 
οοηἰἰπύϑηοθ ἐπ Ρϑγβοηδὶ ἰἀοπαν, Ὀαϊ 8150 οἵ 8 
Β6] -οοῃβοϊουβ οχιβδίοησθ, τ ΒΊΟΝ 18 οοποοϊ γε οὗ 88 
8 οοπαϊίίοη οὗ ΒΙυθογ- ἢ Κα τοβὶ, ἔσοσω ἩΒ1ΟΒ {Π69 
ΤΩΑΔΥ͂ ὉΘ 8 Τουϑὶπρ 5πα χαϊβίηρ; γοῖ βιιοῖ ἃ αἰδβίυτὺ- 
δΏΟΘΘ 5 χοραγα θα 88 ἃ ἀϊβαυϊοηρ. Τῆς δροαθ οἵ 
1Π6 ἀοραγίοα, ἰῃ οοηίγαδὶ τὶ. πον θῇ 88 [86 (ΠΓΟΩΘ 
οὔ δηὰ [Π6 ἀν ! της οὗ (6 ΒΟΔΥΘΏΪΥ ῬΟΤΕΓΑ, 
8 ἰπβουρηῦ ἴο Ὀ6 δ ψὶ1866 βρᾶοθ ἀθῸΡ ὕπᾶογ ἴἰθ 
οαγί (οορ. Ὠουῖ, χχχὶϊ. 22; Ῥᾷα. ᾿ἰχχχυὶ. 18; 
Ἰχιϊ,10 (9); ἘχΖοϊς. χχνὶ. 20), ποῖ 186 ὩΔΙΤΟΥ͂ 
ΓΆΡΘ; [ὉΓ δι θ᾽ 8 χτανθ γγχὰ8 δὲ ΤΊο 
᾿Πογοηοίης οὗ [Π6 σοαῦϊπὶ οὔ (86 ἀοαδὰ ἔτοτι [86 

ἄτανο, ἰη τι ἰοι (μ6᾽ θοὰΥ ἷ8 Ἰαἱα, δἰὐαβίβ [88 οοῃ- 
(ἰυδῆοο οὗ 186 βο}} βθη βορασγαΐθα ἔτομι [0 
Ὀοάγ, Ββ[ι6ο], ἴ[μ6 ΤΣ] πδογνουα, {86 ΒΒ ρδ]μ οἵ (δ6 
ΤΠ οδά, τϑοοῖνοβ 81} {π6 ἀοδὰ ψιποῦΐ αἱριϊ ποίοα ; 
ἈΠΟΓα 8 ὯὩῸ0 βαραγαίΐοη ἵἴποσο θοϊποθ ΕἸΡὨ θΟῦΒ 
δηά [Πητἱρμίοουβ (νον. 19); [86 αἰνῖηθ ἰδΔν οὗ το 
υἷα] ἄοο8 ἠοῖ σοδοὴ {86 Βογομᾶ. Οοτωρ. Οομίεγ: 
αἰ. ἐδδῖ. 46 γεδυ “ποτίεπι {ιι|. 1846, δηά {6 

ΒΆΙΩ6 ἩΓΙΟΡ: 1 ὲ6 Σεῖτε ἀε6 Αἷς- Τοοὶ. τοῖς εν ὕκ- 
εἰεγὀἰϊολξεὶξ (Ἠ ετ2. χχὶ. 418 βα.): ΒδιίίοθοΓ: ἀε ἐν 
ογὶδ τοδιιδχιιδ Ῥοϑὲ τποτίεπι ζυγὰ, 1846. Η. Α. 
Ιδπ: δ ϑρὲ ἐπιπιογία  αξα δυὸ Υ. Τ΄ σγασαίϊαε 

ἐχευΐία, 1846.(0. Ἡ. βου: Αἀἰἠοκαπιενμίϊελε Τῆοο- 
ἰοσὶς 1. 8ϑ68ᾳ. [866 δἷβδο Οδῇ]ογ:  ἀα 
Αἰ. Τεδῖ., 1813, 11..ὄ ἢ 77 κα. (ἀπά Ἐπ. Τγδαρὶ.). 
ΤΟΙ Ζβοι: ΜΒ δὶ, Ῥογελοϊοσὶς (απὰ Ἐπ. ΤΥδηεὶ.). 
Ηΐϊπρθὶ: ζπδιενδιϊο εὶς ἰεῖτε ἀε86 Αἰΐεα ΤΟΝ. 
1857. ἩΗοΐροβ Τῆεοίοσν 111. 716 κη. ϑβ  8 
Βώὼ. Τρίοι. Ατία. “Ῥθεδὰ, ΜΟΙ], ΡΙ." “Ἐωτθαΐπιε 
Β.. Ῥίει, “Ἠαὰο5." Ἐπναὶὰ: Ζκελτγα ἀεν Βιδεὶ νοι 
αοίξ, 1878, 111. ἃ 848.-- ΤΕ} 

Βαϊ ψὯ116 πον ἐμ 6 οοπαϊίίοι οὗ ἀορασίοα βου ]β 
5, 88. ἃ τ]6, Βο οοῃοοϊνοα δηὰ σχορσχϑβοηίοα, ἰδὲ 
ἴΠόγα 15 Ὧ0 ἱπίδγοοῦσβο δείνοοῃ {ποτὰ δηα 186 ὕρ- 
Ροσποῦά, δηὰ πο σοίασγῃ ἔσοια 5160] (“Ὁ νἱῖ. 9), 
{19 Ὡδγταίϊνο οὗ β'διωυθὶ 8 ἈΡ 66 
16 ΟὨΪΥ ρδβϑδᾶσο ἰῃ {π6 ΟἹ Τοείδσηοπὶ (μὲ [68 88 
(86 οοῃΐτατγ [11 ἀϊὰ ἰδβδοὶ 11]. Απά ἴῃ ἔδοὶ (6 
ὨΔΙΓΤΑΙνΟ Τ68}8 ἰο ἀθοίδγο {παὶ ϑδιυθοὶ ΤΕΥ ΔΡ’ 
Ρθαγοά (γεῖβ. 16, 20); δα ὙἼ ογ σοῖο (“ ΚΒ 
᾿Αδετσίαυδεπ, ὑπαὶ Ζαυδεγεῖ;" ἴα 16. Ῥαβίοταὶ ἐλοοίον. 
Βιἄιενη, 1862, Ρ. 201), “Ὁ]6β8 νἱ  θποθ ἷβ ἀοδθ 
ἰο ἴΠ6 ἰοχὶ, ἐξ σϑῃ ὍΘ ΟὨΪΥ υηάἀοτγαίοοὰ 88 δὔιγιηβ 
{μαι 86 τοῦ] Ξατπιυοὶ δβδοοηδοὰ ἔγομι ϑ8οο]." Ταδὶ 
ἐβ ἴδ6 νον οὗ (89 βερίυπρίηϊ αἰϑθὸ ἴῃ (δε δά άϊμος 
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01 ΟἿν. χ. 18: “850] ἱπαυΐϊτεα οὗ (ἢθ νϑηϊτῖ]ο- 
4ᾳυΐδὲ [π| ϊς ἢ}, δπὰ ϑαπιθθ] 16 ργοροὶ δηβεγοα 
δλτη,᾽ δπὰ οἵ {μ6 ὅοῃ οὗ διγδοῦ χὶνὶ. 20 (28)" 
“ δηὰ δῇζδγ Ββ [61] δαῖθερ 6 ρυοριοβίϑα δῃὰ βμῃονσοα 
16 Κίηρ 8 δῃὰ, δῃὰ οαυἱϊ οὗ ἰἰἸὸ σγτουῃά ["Ππρὰ ἃ 
εἶθ νοῖϑε ἰπ ργόρβθου." [Ϊἢ οομίγδαϊοου π] 
16 οοστϑοῖ οριῃΐοη 18 {μ6 νἱοῦν οὗ {πὸ μα γ ἢ Π6ο- 
Ἰογχίδηβ οἵ πὸ 16. δηὰ 171}: οοηίαχίοα, ἀεγινοα 
ἔτουα ἵΠπὸ ραίγίβιϊο τυγιΐο τα," ἡδηηοὶν, [Πδι ὖγ αἰνὶηο 
ογάθειπρ 5840} ΒΥ ὉΠάΘΡ {πα ἵοτ οἵ ϑ'διμιοὶ 8 
εβοκὶ, δὴ 1]υπίοι Ργοάδισοα Ὀγ ἀοπιοηΐο, ἀον 15} 
Ροποσβ. Τοῦ! δη (ἀ6 απίπια, σαΡ. ὅ7) τορδγαβ 1ἱ 
88 ἃ “ΤΙνΔΙΓΥ οἵ ἰγυτἢ ΟΥ̓ Δῃ ὑποίθδη βρὶγῖϊ "ἢ “1 
νὑτὰ8 Ῥογταϊθα,᾽ βαν μα, “16 ἈΥΓΟΠῚΟ πρὶ τὴ ἴο 
τερτεβεπὶ ἰδ δου οΓ ϑαπιιιεῖ, τ θη 88] (αἴθ [6 
μδὰ ἱπαυϊτεὶ σῖ Θοα) ἱπαυϊγοά οὗ [Π6 ἀοδά. Ἐὰγ 
ὕ6 1{ ἔτοηλ υ ἰο θο]ῖονο (μὲ [86 βου] οὗ 8ΠΥ βαϊηΐ, 
τα οὗ ἰθπρ 8 Ργορἢοί, οδῃ Ὀ6 ἄγανγῃ ἰοστί ὈΥ 8 ἀ6- 
ταῦ. Υγο δῖ ἰδυρῃης (μαὶ βαίδη ἰγαμβροΓοΒ ΠΙτη- 
86] ἰπΐο δῃ προδι οὗ Ἰέρῃι, Ὀὰϊ ποῦ Ἰηἴο 8 τῆδῃ οὗ 
Ἰίσῃι. 8δ8ο ΕΡῶγοτι δυτιβῖ [ἢ δρτθαπηθηΐ ΜῈ 
ι.15 ΓΟΈΒΟΓ Βαγ8 ἰΠδὲὶ 10 γγὰβ “0Π6 ἀ601}᾽}8 σῃοεί,᾽" 
διὰ (ἰδ! νὶη (μδὲ “1 τγ88 ποὺ {116 το] ὅὅδιμμοὶ, Ὀαὶ 
ἃ Βροοίγο." βο Οτοίζῃβ: “118 τγογθ ογθά 1 0]9 {πὸ 
ἰι 'τγῶδ ἃ ἀδοορίῖνο βρὶγὶϊ, δηὰ βὸ (6 τόση ΠΟ Γ- 
86} ϑθϑῖηβ ἢ] ΙΗΪΥ ἰο ᾿ηαἀϊοδίθ ἩΠΘῺ 8186 βαυβ ([δἱ 
βοάα Τα δϑοθῃάϊηρ ουΐ οὗ (π6 φατίῃ, ἴ[Π8 ἴοττα- 
ἵπρ Ποβ6 πρὶ τί τα, οὔθ οὗ πῆομι ᾿ι8δα αδδιηιοα ϑαην- 
δι Ὅσπι." ὈΟὐμρ. 8. βοιιπια (Οὔπιπι..)}; Α. 
Ῥ(οῖθοσ, ἀυδία τες. Ονηὶ. 11. ἰοο. 77; 8]. ον ηρ;, 
οὔϑετυ. 88. 11. οὗδ. 18: Βυ΄αάερυβ, λίδέ. δοοίεδ., Υ. 1. 
11. 243 5η.;: 7. ἀετμδγα, δρεοίγωπι Ἐπάογειπι, ὅ οῃ. 
1663 [ΒΡ. Ῥαΐγίοκ, Οὔπεπι. ἐπ ἰοο01. Βυΐ {π6 πατ- 
ταῖν ρΊνοβ ποῖ {π6 δ] ρῃϊοαῦ βυρροτγὶ ἴο μι ιοἢ 8 
γίεν. Νολίμογ (86 οΥἱσίηδὶ ΠΑΥΥδΙΟΥ ΠΟΓ ἴῃ6 τὸ- 
ἀδείοσ [οὐξίον] δὰ ἰὰ τπιϊπα (]υάρτηρ ἔγοπι (Π 6 
πϑγγαίϊνο ᾿{661{}, δὴ 1ΠΠυδῖοπ ργοάμπορα ὈΥ ἀδιποπὶς 
ΟΥ αἴδθο  οα] ρόοσοσ. Ὑοοσογοῖ, σγοὐθοηρ ἴπ6 
γὶον (πα ὃν 186 τοτγαβ οὗ ἴπ6 Ὠδγγδαίϊνο 8δπά 
“τεαυθης πἰτῃ ἴπ6 ΤΑ] 58) (Πα ὅαπιι6}}8 βρὶ- 
Τῇϊ τα το] ονοκοα Ὀγ ἴδ σοη]αταί: οηδ οὗ 18:6 
ἩΟΙΩΔΔΏ---Π6 4 (μαῖ, Ὀοίογο ἴἢ6 ποϊθδη δα ρίουθα 
ΝΟΣ σία, [6 δβρρϑάγδῃοα οἵ βδηλθ6} ψὰ8 ργοάυορὰ 
ὃν Οοαε ροιοεν, ἀπὰ ἰῃδὺ (οα᾽β νοΐςθ ἐΐβθὶ! ῦ τὰβ 
᾿ραγὰ ἴῃ ἴΠπο86 πόογάβ δραϊῃθὶ 84]. Ηδ βαγϑ: “1 
ἷδ ἰἀδῆσο Οἶδα (Πδὲ ἔπ σοῦ Οοα οὗὨ 4} θεΐϊῃρβ, 
μανηρ ἰδϑῃϊοηρα β'ϑηλ6}᾽ 8 ἴοττα 88 16 νυ ἱβιιϑα, αὐ- 
ἱοτοὰ {πὸ Ἰυάρτηρηΐ, [16 πιο τοὶ μανίηρ Ὀδοη 
ΔΌΪο ἴἰο ἀο ἰ1}8, θαὶ αοἀ ζδνθ ἴμ6 ἄθογθθ δὕϑθῃ 

Ἦ Θῃοπιῖοθ᾽ [ιαβί. τὸ 1.1δ. ἔεσ. αὐ 1 ὅδ. 
ΧαΡΊ1.]. ΑΡρροδιδηρ, ον ῥχοοῦ ὑπαὶ αοα βρϑακβ8 
[ ν ΘΏΘΠ168, ἰο ἔπ 6 Θχδηρ]6 οἵ Βαίβδια δπὰ 
ἴο Ἑ;πεοῖκ. χὶν. 4, 7 5ᾳ. (τθγο 10 ἰΒ βα14 οἵ :Δο]δίογβ 
“ ψὮλοὴ (ΠΟΥ οομθ ἴο ἴΠ6 Ὀτορδοί, 1 νι] δῆβινγευ 
τοι δος τὴν ΤΩΒΏΠΟΥ ἢ), 6 Θχρ οὐ Ἱγ 8 ττηβ 
{δὲ {86 πογὰβ δϑοσι θα ἰο βρήϊοοι. ΜΟΙΘ 8 ἀἰνίηθ 
πέζογβηοα βροΐζθη ἰΠγοῦσὮ ἴπ6 τχουἢ Οὔ 6 σοπιδὴ 
πῆ πῶϑ δοίϊπηρ ἰηβὲ δ οομμμηδηἃ. Βιυὶΐ 
αραῖπδὶ {15 νἱονν {(πρ]0ἢ 18 μΒ6] ἃ α]βὸ ὃγ Ζυκίίη, 
Οτΐμεη, Απλῦτοθθ, Αὐρυδάηθ, δηθὰ ὈῪ βοηθ Β8Ὁ- 
8, 88 Β. Βαλὰδ8) 1ΐ 18. σὴ σῇ σουλασίκοα Ὁγ Ὁ. 
ἘιπλοΗϊ, {μαὶ τὸ οδῃ ΤΏ θη βθὸ Π0 σϑάϑοὴ πῆν αοα 
δβοι)ὰ ποῖ βανθ δπεπογοὰ Ξ8}] Ὀείοσο δγ ὕτΐπι 
διὰ Τυπιτοΐτι, ΕΥ ἀγοδια ΟΥ ΕΥ ῥτορβοία. [Ι͂ἢ 
ἐλοὶ 11 16 δία! ἴἰο (ἢ18 νον {μαὶ δοοοταΐηρ ἰο 1 Θοά 
ἦα ΒΟΓΘ ἰῃ6 ΒΏΡΜΟΓΟΙ, ΜὮ1]6 δ 8 ΟΧΡΓΘΒΑΙΥ μα] ἴῃ 
ψεσ. 6 (Ππδὶ οα δπενεσοὰ 5380] ΠῸ Τοτο, δ ὙΟΥ. 

«ΓΒυϊ 7υδὲΐη ὙΠΕΡ (Δίαϊ. ειηι ΤΥΡλο) Ὠοϊας ἰηδὲ ἐξ 
ΨἈΜΕ ΥΘΔΙΪΥ ΞΑΠΊηο].--- ΤἙ. 
{ [Απὰ ΟΥ̓ΣΙΙ οὗ ΑἸοχδδ σία διὰ Ζϑσζοσζηο.-- ΤᾺ. 

Ἴ ΟἸΘΑΥΙΥ τρθδηβ ἐμαὶ (0γ ἐλ΄ῖδ τεαβοη ϑ3δᾺ] ἐπιγηιο 
Ἔοπι ἰο α δογοέγεδδβ.Ό. ΑῺὮ ἰτηιράϊαὶο ἀϊν!ηθ 
ἸΏΪΓΒΟΪΘ 8 Δβρυτηθά, πῇ ]οἢ ἷβΒ ἰο θ6 Ὀσουρμί ἰηΐο 
ἀπίοη ΜΊ {Π6 ἀη -ΩΟΟ]Υ αἰίοταρὶ οὗ [Ππ ΒΟΓΟΟΓΘΒΒ 
δηἀ 8Δῃ ΟΡΘῃ δοί οὗ ροάϊοββηθαα ογ ἀοὐ-ουροίὉ}- 
Ὧ688 ΟὨ (86 ρατί οὗ ϑ.]. δαρροτὶ ποι] (λυ Ὀ6 
Εἴνϑη ἴο {π6 βυρογβει υλουβ Οριπίοη ἐμαὶ ἀορατγίοα 
ΒΡΙΓΙΒ ΤΠΔῪ 6 δβιισλιποηρ, τ ἢ 116 [Π6 Πιῃαἀδπιρηίδὶ 
ΥἹοῦ οὗἨ ἴΠ6 ΟἹὰ Τοβίαμηθης ΘΟ ΒΘΓΟ ᾽8 {Π|ᾶ| 8 
τοί χη οὗ (Π6 ἀδδά ἴο [Βε ἰαπά οἴ [86 ᾿ἰνίηρ 18 ποὶ 
ῬΟΒΒΙΌ]6, ΘομΡ. 2 ὅδ). χὶϊ. 23. 200 νυἱῖ. 9. ΤῊΘ 
ὩΘΟΓΟΙΏΔΩΪΟ β ΡΟγβι  0, οἡ Ἡ ὨΪοἢ. 54} (τῆο, υπ- 
ΜΟΥ οἵ ἃ αἰ γ1Π6 ΔΏΒΎΟΣ, ἰΒ σα ΠΥ οἵ ἀϊδορονὶ 
1π6 ἀὐνίηθ σοπητηδηά, ἴον ψ ποῦ μα μαά ἃ με: σοὶ 
80 Π]ΌΟἢ Ζ64]) δΔηὰ (Π6 ψοπλδη (τ 0 ῥγβϑοίζοοβϑ 118 
ΒΌΡΟΓΒ ΣΙ ΟΏ 88 ἃ {Γ46) 8.6 υηϊἱοα που]ά, δοσοτά- 
ἱὴρ ἴο 18 παγγαίϊνο, Βανϑ ὈθθῺ {8:8 Οσομβίοη οὐ (89 
τι απ) οἵ ἃ ταϊγαουϊουβ ἀἰνίηθ δοὶ., ΝΟΥ ἀΐτραν 
θ6 βα]α ἱπάροα ἐμαὶ (ὐοὰ 18 δοουκίοιηρα 1η [86 νῖ8- 
ἄοπι οὗ Ηἱβ ρῥγονίἀθηιἷ4} ρονογηπηοηΐ βΒὸ ἴ0 0.86 
ΤΑΆΠΒ 61] ῬΌΓΡΟΒΘ 85 ἰ0 ΘΟΠΊΡΘΪ 1{ ἴο πλἱ βίο σ 1π|- 
ΤΟ ον ἰο {μ6 χονοϊαίίοη οὗ Ηΐθ ροόονοῦ δηά 
ἸΟΥΥ͂, 88 8 Βμοτῃ ἰῃ ἴμ6 Ὠἰἰδίοιγ οἵ Βαΐβδαπι δπὰ 

1ῃ {(Π6 ἀροϊαταίίοη οὗὁ ΕΖεκ. χῖν. 4,754. Βυὶ ἴῃ 
ΒΊΊΟἢ ΟΆ5868 ΘΧΡΓΘΕΘ ΓΟίδγθηοο 18 τηΔ46 αἷβὸ ἰο [6 
αἰνίηθ οοηίσοὶ, οοπρ. θη. χν. 20: Ἐχ. χ. 27. 
Βυΐ ΠΟΙΘ ὑπογθ ἷβ ποΐ ἴμ6 εἰ ἱρῃ εβί ΔἰΠυβίοη ἰο δπ 
ἱπητηθαϊδίο Ἰηϊοσίδγθηοο οὗ αοά. ΟὨ {8 ΘΟΠΙΓΑΤΥ, 
ΜῸ ὈΪ] ΑΙ ΏΥ τοδα Ροίτψοοη [86 ᾿ἴη65 οὗ {Π18 παγσαῖνθ 
[Π8ὲ ΠοΓα 8 δὶπ ἰη σου θα ; ἔμ 6 ΓῸ 8 πὸ ἴγαοο οὗ 
αἰυΐηξ αοἰΐοπ. Ἅ͵ 6 οδπηοὶ {Ππογοίοσγο δοοορύ (18 
νἱον, ἩΒΙΟΝ 16. ΠΟῪ πὶ πουΐ Ββαρροτί, ἔγοτλ 8 
ΤΟΙ ρἹουΒ-ο Πῖσαὶ 886 61] 88. ἴγομι ἃ {Ππϑοογαιῖο- ἢ18- 
ἴΟΥΊ8] βίδηαροϊηΐ, Πονουοῦ (Πογουρ ἢ ἀηα φαγηοβὶ 
8ἃ ἀείδηοοθ 1ζ ΤΠΔΥ αν ἴουπά, 88 ἴτοπι Ὀλοἤ50], 
Βιδί. Ἀεῦν. αοφετιμιαία, Τρα, 1729, Ρ. 480 5η.; Βενί, 
Βδ.; Ο. γ. Θοσίδοι , Ὠο] ζαοῇ, δῶ. Ῥργελοὶ., 2 
οἅ., Ρ. 428μᾳ.; Βιγῦθοὶ, 1λμμλ. Ζείβελν., 1867, Ρ. 
Ἴ818α.: Υ. Κυδοῖ; Γίσ Γελτο υοπὶ Δίσηδολεηι, ἢ 
δὰ, 1863, 11. 866; Ηδαρπίεηδογα, Αδλαπαϊ, ε ἄδα 
Ῥβαίπι. ΤΥ͂., ν. 8248η.; Ζ ΠΣ {ἥαε Ῥγοίεβέ, εὑ. 
ΑΚίτολε, 1851, Ρ. 138 βαᾳ., δα “6 Οἰεβολιολία 
εν Ζαιυδογῖπ τὰ Ἐπαάον." Οομρ. ΟΟὨ]ον ἰη ΗΠ Υ- 
τος ΧΧΙ. 414 54η.; Τᾶσμρμοὶ, ΜΒιδοίισοτ, Κεῖ], 
Κοπιπι. ΤΏ ἰδϑὶ παπιοα σϑμᾶσκθ: “ΤῊΪΒ ἀρραγὶ- 
(ἰοη γγαβ εχίεγπαϊῳ ᾿παοοα δριγίἑιαΐ, κ᾽ οα ϑδιαιοὶ 
ἯΔ58 ν᾽ δ᾽ 016 ΟἿἹΥῪ ἴο ἴπ6 ποιηδη, ποὶ ἴο ὅδ], δυέ 
δίν ΟὨἸῪ ἂη Δρρδγι (ἴοι οὗ βδγαυο}᾽  βοιι}] ἱη ἘΠ 3608 
“πὶ ἰδὲ τπυεϑίνιγε οὗ ἰδδ εανιλίν δοάν απα οἱοίλίης οὗ 
ἐλὲ τ»γορὴεί ἐπ ογάεν ἰο δέσοπιδ υἱδὶδ 6.) ἸἘΚ61] ἢϊη}- 
Βο σοι (Παὲὶ (8158 ἀρρασιἄοη οὗ βδιλυοὶ ἀ]- 
ΥἹΠΘΙΥ βυμηπλοηοα ἔγομ Ηδάο68 ἰβ ἃ αἰ βογθοηΐ ("την 
ἔγοτα ἴΠ 6 ΔρΡρδδσγβῃορ οἵ Μοβοβ δῃὰ ΕἸ1}8}} δὲ {16 
Τ ὥοπ οὗ Ομγῖεὶ (Μαῖΐϊ. χνὶὶ.; [.. ἰχ.), 
θδοδαβο [86 Ἰαἰδον Δρρεδσγϑᾶ πὰ ἤθάνθη])Υ τοί] ρθηοθ 
Δα ΊΟΥΥ; {Π18 ῬῃΘποιηθποη, ὑμογοίογο, 8οὸ οἵνθῃ 
οἰϊρὰ ἴῃ βυρροτὶ οἵ {8 γίον [8118 ΔΤΑΥ 88 ΠΠ8}8- 
Ἰορβουβ δῃ ἱσγοϊουδηῖ. 8111] 1688 σδῃ γα Δρρδᾶ] ἰὸ 
(π|6 δῆροια δρΡθδσδῃοοθ ἰῃ Ὠυτηδῃ ἴοστα ἰῃ θη. 
ΧΥΪΙΪ. δηὰ Φυαρ. χὶδὶ., θδοδῦβο ἔμ686 δγὸ βιιροσῆι- 
ΤΩ8Δ ὈΟΙΏρΈ. 6 σοῃίγβαϊοίοὴ8 ἴθ 6118 Ὑ]Ἱ6 ῈῪ 
ἈΤῸ ἸΏΒΟΪΌ 16, Ὡδηλοὶγ, ἐμαὶ βδτηυο] ὙΓοος “1ὴ 
[Π6 δρίγίζιαὶ ἴοττηῃ οὗ [ἢ ἀνθ! ]θγβ ἴῃ 68, δηὰ 
γοῖ δὶ {π6 β8η16 πγχ6 “1 {(Π6 ᾿Ἰηνεκίλίαγο οἵὗἁἉ εαγίλὶψ 
ΘΟΓΡΟΓΘΑΙΣΥ͂ δηά ο]ο μὲς, τ[ῃδἱ βαταυ 61 Β ΔρΡϑδγ- 
8ΔΏΘΘ ἴῃ δβρὶ τἰίυα] ΗΔ 68-!]ἸΌΥΤ 15 βοῦ ΟὐΘΥ δρεϊηδὺ 
[86 δΔῃηπουποοιηθηῦ Οὔ ἢ 686 Δηρο]8 “1 ΠΌΠ ΔῊ [ΌΓΓΩ 
ΜὮΟΝ τγ88 νἱϑὶ 0 ]6 ἰο {π6 ΟΥαΣΏΔΥΎ ὈΟάΣΪν ανα,᾽ 88 
1 Βδιηυ6}}8 Δρρδγι ἤοῃ τγϑ ποί υἱβ᾽ 816, ἱμουρῇ ἷΐ 
8 βαϊὰ τμαὶ [116 ΒΟΥΌΌσοδδ ΒΑῪ 1ΐ δῃα γ8 ἰθσγι θά, 



886 ΤΠῈ ΕἸΒΞΤ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΑΜΌΕΙ, 

«Αεοοτάϊπρ ἰο ἐλιὰ υἱδι ἰδὶδ τουιμά δὲ ἰδε οπῖν 
τη τς ἐλ ιθμαι οὗ ἐρ Οἰά απά Νέευ Τεδίαπιδηΐδ ἴπ 
ωλιοὴ α ει δἰπζυΐ πιά ἴδ σαἰεα ὃν αἰυΐπε ῬΟΊΟΩΥ 
ὡὴ οἱ δῥ δ ἀ σο Ὡρ κα ΡΩΝ ὉΠ ἰά. 
αἱ 1}}18 ψου]α δίδηα ἴῃ οοῃίγδαϊοιίΐοη ν᾿ 116 

χν!. 17 βΒαᾳ., ὙΠ ΟΓΘ Ασδδπ Γοίβοβ [Π6 τὶς ἢ ΓΔ} Β 
χοαιοβὶ ἰο βοηὰ 1, Ἀζαγιβ ἴο 818 (Αἰ γ᾽ 8 που86 ἴο 
ῬτΘΔΟἢ ἴο ᾿νΐ8 ἰνὶδς Ὀγοίμβγοη. {1 Ὀ6 ὑγρεα (μ δὶ 
{86 Ῥγοβ᾽  ἰοη οἵ ΒΟΓΟΟΓΥ͂ δΔηᾶ πεογοιηβηοῦ (Π εαΐ, 
ΧΥΪ. 1; [88. νἱ δ. 19) ἀοοβ ηοΐ Ἐχοϊπάθ Π6 ᾿- 
Ὀ1ΠῸΥ οὗ Οοἡ 8 ρμογαλης βαγλιοὶ ἴῸΓ βροςοῖαὶ τθδ- 
ΒΟΏΒ ἰ0 ΔΌΡΟΔΥ, ἯΘ ΤΟΡΙΥ {Ππ||ΐ ΠΟΙ ΟΣ ἔγοῦλ ([16 
οοπποοίίοη οὗἩ τῆ το]ὰ ΡΓΟσΘάι ΓΟ ΠΟΡ ἴγοπλ (6 
ὙοΓάδ οὗ {{1ὸ γοϊαίοσ δγὸ ἰῃογα βρϑοΐαὶ στουπαβ ἴῸΓ 
ΒΌΡΡοΒίηρ βιι} 8. πιίτδοϊο, οι που]ὰ Ὀ6 βο]6 οὗ 
ἦ(8 Κἰπά. Αραγὶ ἔγοιι {16 ἔδοὶ {πὶ ΒΕΔ} μδὰ ἊΑ]- 
τοπαΥ ΥΑΙΏ]Υ τιϑοα 4}} ογάλ ηρα τηϑϑὴβ [Ὁ ᾿θδσηληρ 
(οὐ Ἀ ψΠ|1, δῃὰ τιϊσὶ (Πθηοο σοποϊυαθ ἰμδὲ ἢὶδ 
οδδίϊηαία τα ραηἝίθηοθ μδὰ τοηδογοὰ ᾿ΐπὶ ΠΝ ΟΥ- 
1ῊΥ οὗἩ δῆβνουῦ, [6 ΔΡΡΟΆΓΔΠΟΘ δΔηα ποτὰ οὗ βαιηυοὶ 
ὉΠΟΥ͂ ῥγοβοηὶ οἰγουπηβίδμοοθ (1 Οοα ᾿ιδὰ σθβ]}} 
Ὀοδη Ὑχ] Πρ ἰο Ῥογηΐ 10) οοὐ]Ἱὰ πὸ ἸΟΏρΡΟΓ ᾶνθ 
ΔΩΥ͂ ΤΟΙ ρ]ΟΙΒ- ΘΠ 108] οὐ (μοοοταίίς 6πα; πὸ τείζο 

ἱ λιοαὶ οηα, Ὀδοδυβα {Π 6 ΤθΔΠΒ ἴῸΓ τσουδὶης 
Ὁ] ἰο σοροῃίδηοθ ΤΟΥ ὀχ διιβίθα, ἴῸὸν {Π18 σὸ- 

σΟΊΓΒΘ ἰο ἃ ΠΟΟΓΟΙΏΛΏΟΟΥ ΒΠΟΜΟα δ τηϊηὰ ἰῃο- 
ΤΟΌΖὮΙΥ αἰϊθηλιοὰ ἔγοιλ ἀοα δῃηά βϑοϊζίηρ ΠΟΙΡ 
δἰβενμοσο, 8 ἀἰαροβίϊοη ἴῃ σοβροοὶ ἰοὸ ψῃϊοῆ ονθῃ 
ΒυΟἢ 8. ταϊσγδουϊ ο8 ΔΡΡΟΆσδηοο οὗ 1ἴῃ6 ρῥγορμοὶ 
σψουἹὰ 6 νἱιμοαὶ οῇδοῖ, 88 ἴῃ ἰδοῦ ἰῇ βδιηυς 8 
ὙΌΓᾺΒ ἐπόγα '8 ἢῸ δχμογίδίοῃ ἰο γοροῃίβῃοο, δηὰ 
{βιό γα 18 0 ἵἴγδοο δίζογ σα Β οὔ δὴ ᾿Ἰδθὸ ἴον 186 
θοίοῦ ἰῃ 8] :---τῆο ἐξεοογαίίδ οηα, θασαυβα ὅδ] 8 
Τα]οοίίοη 88 Κίησ Πδὰ δγοδαυ Ὀ66Ὼ Σοροδίθα Υ δῃ- 
ποιηςοά, δηά {ἰἸα βομαϊηρ οὗ βδηλπ6ὶ πουϊὰ ἢανο 
Ὀδοη βυρογῆμσοιυβ Ὁ (ἢ 6 δῃπουηοοιηοηΐ οὗ ὅ8.}}} 8 
ἱπιροηάϊῃς [Ἀ}}, π ίοῖ, πιϊμουΐ 8. πλῖγδο]6, ταϊσ 
αν σοδομοα 5381} 8 εἂσ δῃηὰ τηδάϑ ἢΪβ ᾿γοατί ἰσϑη- 
16. νι χτηυδὲ ὩἹΠογοίοσθ σα θοῦ ΡοίΒ (6 δηοϊθηΐ 
ΟΠυτο οι -ν ον οὗ δὴ 1ΠΠΠΒΟΥῪ ΔΡΡΘΆΓΘηΘΟ οὗ βδιλυ9] 
τοἀυςοά ὃν [Π6 ποταδη ΒΒ πηλρὶς δεῖ, δα ἴῃ 6 τηο- 
απ οὗ δ αἰνὶπα σονο]δίοη, δηἀ 8180 {Ππδὶ οὗ δῃ 

δρροδύάμοθ Ὀγοσυςθα ἱτηπηοαϊαίοϊΥ ὈΥ αἰϊν!ηθ 
Ῥόδον ψἰϊπουΐ [16 ποιηδηβ δὰ. Ονοῦ δραϊηβὶ 
1686 σίου βίδα ἐπαὶ ΠΟ στομαγαβ {Π|Ὸ ΠΟ]6 
Ῥγοοδάᾳγο 88 ἃ πιερὸ ἀφεορίϊοηα. ἘΔ] ΕΠ αβασ ΒΒ ΟΙκοΓ, 
ἐξ δείουογς Ἡγεγείά [Τ}6 Μαρὶς ον ἃ] 111. 6. 
Απίοῃ γψαῃ [λα]6, ἀὐδδεγί. ἀὁ αἰυϊπαμοπίδιιδ ταοίοἰα» 
ἰγιεῖβ διιδ γ΄. Τ' ἰὼ 116 Ὑγοαῖῖβο ἀθ ογισίπε εἰ Ῥτοῦ. 
]αοϊοϊαίτία, ν»-. θ20μᾳ. ϑοβλγαθγαϑηὶ, ΔΝαίῶγί, Δὲν κ- 
ἰάτιιπρ ἀον Οεδβοῖ. ϑαιυΐδ πε ἀ. Δ ειγσετεὶ ει Ἐπάογ, 
ΠῚῺ}Δηη., 1761, Κδομον, Ῥεγδιιοῦ εἶπεν Ἐτκίγωπς 
ἐν Οεβολ. αι υπὰ ἀ. Βειτὡσοτίπ, κὶ Ἐπάον, ἀτοΓα, 
1780.{ Ἠομεϊον, Ενίδιίεν, ἀδε 1 .Β. ϑαηι., Ὁ. 88 μα., 

εἰ. Ἠαπαδιιολ ΤΥ. 251 ᾳ. Οομρ. ΒδίίομοΥ, 
ἀὁ τηετ, 1. 11] βα., πον 11. 627, ΤὨρηϊυΒ, 
Τ᾿οβῖθὶ ἱπ ΗοσΖ. ΧΥ͂Π]. 4825α., ΕΘ ΒΟ ἱ, ὑδία. 8. 
υ. Επαάον, Α. υδ]ς, ΜΒ δί, Ἐδελαίοίοσίο, 1870. 
1 Αδιλ., Ῥ». 6ὅ βᾳ. δἀπαὰ οἴμβογεβ [Ο]οσίοιιβ ἐπ ζοοο]. 
ΤΗοηΐ δ᾽ τοτηδγῖς ἰμπαὶ “(16 ἀδοορίλοπ 18 δνογυ- 
ὙΠ ΠΟΓΘ ΟΙΘΑΣ ἰῃ ἴμ6 δοοουηΐ᾽ τημαῖ Ὀ6 δαῃμλ ιοα 
Θχοορῖ 88 ἴο (86 “ΘΥΟΥΥ ΤΉ ΘΓΟ," ὉΒοιρ ἢ ἈΪ8 Γοϑϑο 
ἄγαντη ἴτοπι γ6. 21 [πδπλοὶγ, (πὶ {Π6 πομηδη μδὰ 
Ὀδθῇ ἱῃ δηοίῃος σοοῦ]} 18 ποῖ ἤθη 0]6θ. ὙΤἢα πο- 
ΤῊΔΠΒ οοηάδαοί δηὰ ποτάϑ δὶ 538} 8 γί γα), βηἋ δἱ 
1Π6 4]]οροὰ δρρϑδσγϑῃος οὗ ϑδηγχαθὶ, βου {παὶ Βῃ9 
ΤΩ 6 ὨΘΟΓΟΙΏΔΠΟΥ 8 ἰγ86 δῃηα ρῥγδοιϊοϑὰ {86 ἀ6- 
οοἰΐα ὑϑῦλ] τὶ δυο ῬΘΟρΡΙθ. Τὴ βρϑϑοῖὶ οὗ 
βδιιθοὶ, ἃ Ἰοης ΟὯ6 ὑπογ (ἢ οἰγουτηβίαποοβ, ἰδ 
ΔΡΡΘΟΆΓΔΏΟΘ ἰὴ (86 οδιαγβοίογίδιϊο ρσγορμβοῖῖς ἀγϑβϑδ, ἱ Ῥβσὶὶν ποιῖηρ Ὀυϊ τ ρδὶ βδουςὶ μδὰ σε 

Δη4 ἴ18Π6 βοΐ (μδὶ ΟὨ]Υ δἦς (ποὶ 380}) βθοβ ἴμ6 δῷ- 
Ἁγ, ἰεανα πὸ ἀουδι ἰΠδὶ ἰθοηΐοβὶ ἐΠ]Ἰυκίοι 
86 τηϑρίοδὶ ἀοοορίίου δὲ μοῦο οιηρίογοὰ. Βαὶ 
}}18 ἀοεβ βοΐ ῥγονὸ {ἰδὲ 1Πο το Ὑγὰ8 β ϑάνεος Ἔ ῃο- 
ιπϊηρς Ὀυΐ 8 τοβηθα, οοῃμοίουβ ἀδοορίΐοη, ῥγοοοοὰ- 
ἴῃς ἴγοιῃ ΒΡ6618] τηοίλνοβ, 85 Τῃδηΐσα, ἴογ ὀχαιρῖς, 
ΒΌΡΡΟΒΟΘ ἴμαὶ βὴ6 τἴγαβ ᾿τη ρ6]]οαὰ ὈΥ ἀρεῖτγο οὗ γὸ- 
γοηρο, αν τὴρσ ΡΟΓ Δ ρ6 Ὀδθὴ 1}}-ἰγοδίρα ἀυγίηρ [86 
χρό ἑης οἵ ἰῃ} 6 βούοοσοσβ. Αραϊηβί βιοὶ ἃ τλοτοὶ 
ἡμὴ ἀροακεὶ ῬΓδρτηδίϊο Ὑἱ ον, 6 τησδὲ ἀϊδιἑησυὶ 
δη ΘΟ ὈἾΠ6 80 οὐγδοξίνα δια ἃ διιδ)εοίϊοε δ] οτηρηὶ 
ἴῃ {Π6 Ὄχρ]δηδίϊοῃ οὗ (86 ουθηὶ; 1:6 ΤὍΌΣΙΩΕΣ 8 
γεἰϊσιοια-᾿ἐδίοτιοαὶ, ἰπ6 αἰ ῖοΥ 8 ρῬονολοίοσίοαὶ. ΤῺΘ 
οσταοσ, ΜΠ ἢ 18 Ρσγοϑὺρ ἰὴ 1886 ἯΠ0]6 δο- 
οουπῃῖ, σομβἐβίβ ἔῃ τῃ6 ἴδοί 1Πδὲ ΠΘΟΓΟΙΠΊΔΏΟΥ, δοοογά- 
ἰηκ ἰο {868 οὗ 1.6 1δ'Ὲ ἰὴ ὙΠ ]Ο ἢ ἰι ἰδ ἴοτ- 
Ὀιαάρῃ (Ἰμον. χιχ. 81; χχ. ὅ, 6, 26, 27: δου. 
ΧΥΙΙ, μβεηῚ ἯᾺΒ Τορλγαοα ἢοΐ 88 8 Ση0γῈ ἀφοερ- 
ιἴοα, αξ 1) 88 ἃ ββθαίμθῃ βιροσβ ἴοι, {πδὶ ἷβ, 88 
ἃ Ὑ]ΟΙΚΘα ἀοδ] ἰηρ᾿ τὴ} 61] ρόνογβ, τ ἈΪοἷ ρετίδια 
ἰο ἴμΠ6 ἀοτηδίῃ οὗ ποδί μβοηάομι, ουἱ οὗ πηι οὶ (86 
Τοτὰ μ88 ομοθοὴ Ηΐβ ρθορῖὶθ ἰο θὲ βαῃποιἱβεὰ ἴο 
Ηϊ; δηῃὰ 2) 88 δὴ ἃ ἔσοτα ἴμε νης αοά 
δ ηἀ ἃ ποραίΐοη οὗ ὑμ6 οουθηδηί-Γο  δἰΐοη Ὀεϊποοῦ 
Ηϊπὶ δὰ Ηἰ8 ῬθοΟρΙΘ 88 ἃ βοδίμοη δοχαϊηδίοη, 
Τιαὶ ὅδ] ἀπ της ὙΟΓΏΔῺ ὑῃαοχίακα δ πὶἰοϊκοά, 
ὉΠρΟάΪΥ, Σ]]6ρᾺ] ἑμΐηρ, ἰ8 [86 οὐνὶοῦβ Ἰυάρταορπὶ 
οὗ {μ6 παγγαίϊνα; θαΐ ἰμ6Γ6 δ΄κο ΔρῬϑδᾶγβ ἤϑγοὸ (88 
ἴῃ (86 Ῥέβεαρθ οὗ (6 1.84. [86 δϑδυτορίίοῃ, ὙΒϊοὰ 
Ὑ{58 ἰοι θα ὁ υπλνοσβαὶ 6] οὗ, {παᾶΐ 1 {15 πι8- 
ἷο 88 ἴῃ {86 οἰμοῖβ Ὀοσστουοα ἴσοι μεοδίποη- 
οπλ, ἴμογα 88 ποΐ 8 τηϑτα ἀθοθρίϊοῃ Ὑ }}} τηδρῖο 

ἴοσηλ]αβ, θὰΐ 8 στοαὶ οοηίδοὶ δῃὰ οο-ορογδου π|ἢ 
ΤΑΥΒ’ΘΓΙΟυΒ ΡΨ ΟΟΪΥ μόν σα, δηὰ 1 ἃ ϑϑοσοῖ, βρε- 
οἰἤσΆ!}}γ ἸΡΑΣ πηϊεῇ ταοᾶς οἵ δείϊοη---(Πουρ [80 
ορϊῃΐοη οὗ {16 οἱἄοσ ογίῃοάοχ {πϑοϊ]ορίϑηβ 85 ἴὸ 
{πΠ6 ορογδίΐοη οὗ πὶοϊκοα βρὶγὶ (8 οὐ ἀ6ν}}8 ἤδσε 8 
δχοϊυάδοὰ ὃγ {Π6 παυτδαίΐνθο. Οτγαάυδ}} ῦ σβπια ἰδ6 
Ῥογοερίΐοῃ {παϊ, 85. {π6 140]8 οὗ 16 Ποδί θη δΓῸ 
ἐΔυρΗΙ," 80 411 μοαίμθη Ἂχἰβίθπος οοῃηροίο 
ψ 11} Ἰἀο] αίτν 15 ΘΙ ΡΥ δηὰ γαῖ. ((οσρ. ϑοδυς, 
ΑΑἰιἰοδὶ, ΤΊεοί. 1. 158 5.) Τα βεοοπὰ εἰοιβθηί ἴῃ 
ΟἿΣ Οχρ᾽ δπαίίοη 18 186 ἰδαΐ ἴῃ [86 τγοιηδῃ 8 
Ββίαϊο οὗ πιϊπα δῃηὰ βοὺῦϊ. Ῥχγοοθϑαϊηρ οὔ 186 βρ- 
Ῥοβιτἰοη οὗ ἃ οοπηθοίίοη ἩΠῚῺ χηνβίθγι ουβ ΡΟΎΤΟΓΆ, 
δηἃ ρμροσῆδρα πᾶ ογῦ {μα Ἔχοϊδίϊοη οὗ παγοοιίο, [86 
τοοηλξτι ΟΘΒΡΘΟἾ 41} (88 ἰῃ Ποδίμθη τπδρὶο) ΠΟ τηδᾶ8 
ὨΘΟΓΟΙΩΔΙΏΟΥ͂ ἃ ἰγβάδ, τὶροΐ, (πτουσὴ ἃ δὲ μεγοβὶ- 
οΔ]-δογηδίϊοδὶ σΠδγασίον, 18}} ἰπὶο δὴ οαβίδιϊο, Υἱ- 
ΒΙΟΏΔΓΥ βίαι (88 ΤἸηοθ ΓΏ βοίθηοθ ΒΌΡΡΟΒΕΒ 1 801)" 
ὨΔΙΏὈ0]}15 δηα τηδρηοίϊὶς ΡΒμΘΠοπιθΏ8), ἰπ πο 
τ Ἶ1}} Βα ρογβ υυβ 66] {-ἀδοερίίου μον Βαὰ ἰῃπαγὶ 

τοορίιοῃ οὗ (6 {πη ΟΥὁ Ῥϑσβοόπε ἱπαυϊγεὰ (οΓ 
ἴϊμο ἰπαυ ΓοΓΒ οἵ οουγβθ βϑαϊηρ ποίη), δηά πἰ- 
ἰογοά {Ποῖν τϑοο ]θοίϊϊοημβ ΟΥΓ δηϊὶεϊ ραίδοῃβ ἴῃ αυ]}}, 
ΒΌΡΡτθεβϑα ἰοῃθ8, 8ὸ {πὶ 1{ ϑϑοιαθα 88 1 [6 υἱΐοῦ- 
ΔΏΘΘ ΟΔΙΩΘ ἔτοπὶ Οἴ Ποῦ γοΐοθβ, ρδγ ἸσΌ]ΑΓΙΥ δα 1 186 
Τοίδββοα Υ βυμημγχοηοα Ὦ Βροκθ. ὅεε ΤΒΟ- 
αοἷς : δὲς Ῥγορλ. πὰ ἰἄνε Ἡείδθασιησ, ἢ 1, “Τὰ 
Μαπεκ υπὰ αἱε ἀοτὶ απρεβιλτίση, 1 )παίϑαολει ποὺ 
ἰεγατίδοδεη, Ναολιοεὶ .᾿" ΤΒΘ "τ δηδ 
δρεαζίπρ οἵ [85 ποϊηδῃ οἱ ΕΠ ΔοΣ ταπδὲ θῸ ᾿πουρεὶ 
οὗ ἴῃ δοοογάδηοε Ὑἱ τ} [π6 ὨδίυΓΘ δμα ομαγβοίοτιβ. 
ς Ῥῃοηοιθθηδ οἵ δηποϊδηὶ δῃὰ τηοάρθγῃ τοδηδο 
(πλαρὶο), δαὰ ΙΣἴκο ἴ86 νἱβίομδ)- δου μδταθι}}}ς δίδιεβ, 
οἵ νι οἢ {Π 6 ΓΘ ΔΓΘ 80 ΤΩΒΗΥ͂ ΕΧΘΙΔΡ]68 ἴῃ ΟἿΓ {1116 
ΘΑΡΘΟΔ}}}Υ διηοηρ ποῆθῃ. αὶ (06 ποζηδῃ 10 
(ἢ 16 οοπἀϊάου (ἴῃ πμΐοῖ 586 ἰἀοπΒοὰ Βουβεὶ πὴ 
βδῃη6}) βαϊά οἵ 560] ἴῃ (8 πδιηδ οὗ ϑαπιυεὶ νεϑ 

Ροδιϑ 
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βαϊά, ρατίὶ]ν ποιδὶπρ Ὀογοηά ἰδ γτοδοῦ οὗ Ὡδίαγαὶ 
φου)οθοίαγο δηὰ ᾿πίογοηοθ; ἴὸσ δὔδοσ (Π6 ὈΠΙ  Θ ΒΑ ΠΥ 
κποῦσι αἰνίηθ τοὐοοϊίοη οὗ 860], εἴοσ [86 ϑδα [1π6 
οὗ ἐχροσίθηοοθ πϑῖο βμῃοποὰ ἰμδὺ αοα μά ἴοσ- 
βδκοη δἷπλ (Π6 Βανΐηρ ἰοσβδίζοη 606), διὰ 6δβρο- 
οἶ8}}γ αἴοσ 6 ΜΈΙΟΝ 186 ποιηδ ᾿οδγηθα 
ἤἴτοπι 841} μογθοὶ [ν΄ 16], ἐμαὺ ἴῃ 16 ῥσεϑϑῆοο οὗ 
ἰὰς ῬΆΠ  ϑΠ6 ΔγταΥ μ6 πδὰ ἱπαυϊτοα οὗ {πὸ [ογὰ 
ἴῃ γαίῃ, ἐδ ἴδίδὶ 1ϑοθ οἵ {π18 τῶῦ οουἹὰ ποὶ ὃθ 
ἐοαδιῆι!. ΟδἸνίη μδ9 ἰουομοὰ [6 οογγθοῖ ΥἹΘῊ 
οὗ ἴῃς ποιδηβ οοηάϊιίου θη ΒΘ βδυβ (δὶ “ΒΟῸΣ 
δέηδέδ ἰρέγέ ; 80 1μδὶ βὴ0 ἩΓΙΟΙΡῚΥ δὺρ- 
Ῥοθοὰ {μδῖ βῆ βᾶνν βασιῃο," Ἰπουρἢ ἢΘ ΟΥΤΘ 1 
δου υΐην (186 οὔδβεὶ ἰο ἀον}] 8 Ρόσοσθ.Ό Α]Ὸ 
ΠῚ (ἢ ἀδοοὶϊὶ τ Ὦ]ΟΒ 88 ὨΘΟΘΒΒΆΓΙΥ ΟΟΠΏ 
ὙΠῸ 1}ν158 Ὡοοτοιηδηίο ἰγϑᾶθ, τὸ τηυδῖ ΒΡ 8 
ῬΒγΟΒΟΪορίο! [δοὶ (αἰἰοδίοα ὈΥ {π ἢ ἰδίογυ οἵ τηδῃ- 
τὶς [π|8 610} Δα ὈΥ͂ πηοάσγῃ ΒΟ: 6006), ἩΠΙΟΙ χΣαΐθοα 
ἐμαὶ ρματῖί οἵ (86 Ῥτγοοράυτο {Πδὶ γοἰδίθβ ὑὸ βατηθ6}᾽ 8 
Δρρδαγὶ ἰοὴ δηα πΟΣᾺΒ οἂΐ οὐ [6 ΒΡΉΘΓΘ οὗ ὁΘοῃβοίουβ 
ἀοοορίζου δηὰ ᾿Π]Ἰυδῖνο Ἶς. [18 ΟἿΪΥ ἴῃ (ἢ ΐ8 
ἯΔΥ ἰδδὶ χὰ ὁδῃ οχρ δίῃ ἴδο δοῖ (παὶ {πΠ6 Πδστα- 
ἴοσ, δοσοσάϊηρ ἰο ᾿Ββοῖὰ [δ δβϑϑη 1] ρμοϊηὶ 15 ἰμδὲ 
ουϊν [Π 9 ποπηδη, μοὶ 5:80], βθθ6 116 δρραγίοη οὗ 
Βαιμθοὶ, σορσοθθηίβ 1ἰ δὶ δαιυυοὶ ἘΟΡΙΤ δρροδιοὰ 
8 ΒΡοΚο. 

Το εἰρηϊβοξηοα οὗ (ἢϊ8 ουϑηΐ ἴον 5'8}]} 18 ἰο ὃ 
Β06 ἢ ὩΟΐ ΠΊΘΓΟΙΥ το ἐπ 6 απποιποεπιοηΐ οἵ Ἠΐδ [3]] 
ἴῃ θα.116, 88 (Π6 οομιρ]οίίου οὗὨ {Π6 αἰνίπο ἰπὰρ- 
τηρηϊ, Ὀαὲ δἰκὸ ἔγοιῃ (6 δἰ ἰον γα {86 νης 
Θοά ἰπΐο ψὨ οι ἢΘ 88 ὈσουρὮι Ηἱ 2861 ὈΥ ἢ 5 ἐπι- 
ῬϑηἸΐοηο06 δηἀ 86] {-μασάθηΐησ. ὙΥ̓ΠΟΣ (8. υ. βΔὰ}) 
ἐλ Κοθ ἃ δἰ }]6 δῃᾷὰ οογτϑοῖ σἱον οὗ {Π6 οᾶθθ τῇ θη 
ΒΘ Βᾶγϑ: “118 ἃ βῃδαπιθ {παὶ 86 Κίηρ, πῆο δὰ 

δα 811 βΟΓΟΘΙΌΓΒ, ἐέο. (γογ8. 8, 9), τυτιϑὺ ἢ π)- 
ΒΕ} δὶ 1δϑὲ 1(}] ἰηίο 6 βδῃᾶβ οὗ 8. βογΌΘγοβα.)" 
560} γοὐθσίίοῃ 86 Κίῃρ γγὰβ ποί Ηἷβ ἀοβηϊίο Ὀδη- 
ἰβῃταοηΐ ἴγοσα [ἢ 6 ὑσϑϑοῆοθ οὔ ἀοά, Ενοῃ ἱΐ [86 
ἐμοοογβέῖο Κἰηρθῃρ ἰοὸ τὶς ἢ6 δὰ Ὀθοη ο4]]ςα 
Βαὰ Ῥϑοοπιθ " νι} ἰδ Βἴτα δῃηὰ 16 ἤοπδβο ἴῃ 
ὁομβοαύυθηοα οὗ ἰδ ἀἰθοροάϊοποῦ δραϊμδί αοά, [μ6 
Κίηρ οὗὨ Βἷβ Ρεορ]6, γοῖ Πθ ΠΕΤΟΥ͂Ν ἰκμεν Ὀ6 
βαυοὰ, Βαυΐ 86 ρΡογειθίθα ἐπ 18 β6 Ὁ }Ππάϊηρ, δηὰ 
ἐμ ϑαιίθῃοθ Ἧγἃ8 οι ρ]οἰθ ἰῃ ᾿ΐθ ῬΘΙΒΟΏΔ] ΓοἾ60- 
[ἰοθ, Α ἰ00] οἵ Βοδίβοηΐβῃ βυρογβ ίοη, ποῖ ΒΘ 
858 Κηρ οὐρὺ 0 μδΥθ Ῥυπιβηθα, πισϑὶ ΒΟσνΘ 85 ἃ 
ΤΏΘΔΠ,Β Οὗ ΔΗΠΟΌΠΟΙῺρ ἴο Ἀπ δ Βοηΐθῃςθ οὗ ἀοδίἢ 
88 ἔμ6 Θοῃο]υδβίοῃ οὗ ἔδο ἀϊνίηο ᾿υἀ1ο184] ῥῬσόοδβα, (ῃ9 
1οτὰ Βανῖηρ ῥγοβϑοσυϑα βἰ]θῆοο, δὰ δι δἰ ΓΟΘαΥ 
Ῥϑεβθα βοῃΐδηοθ οὔ τη. Τἢο Πποδίμοη ῬἢΣ]βἐϊηθ 
παίίοη, ἐπ ΒΟΓΘΟΣΙΑΤΥ͂ ΘΏΘΙΥ οὗ Οοα᾽ ΒΒ ΡΘΟΡΙΟ, 
οοπδίδηϊ ἨΔ, δρφαϊηδὺ ἩΒΟΙῚ γ88 ἰ0 Ὀ6 ἃ ΠΟΙΥ Ββἰβδίθ- 
δῆαίν ἴου ἰμ6 ἱβοοογδίίο Κίηρ, Ὀθοοῦλθθ ἴῃ ἌἘχϑουοσ 
οἵ (86 αἰνίηο ἄθοσζθθ, δῃὰ σαγυῖθϑ ουὐ δραϊηβὶ Ηἰτη 
Δη4 Πὲβ μοῦβθ {Π6 βοηίθηοα οἵ ἀθαὶῃ δηποπηοοά ὈΥ 
186 προσζοιδηῖο ἸΉΙ Ρϑεῖον: Οαϊνίη : “8681 ο811εὰ 
ποῖ οὐ (ἀοἂ πὲ απ ΠΣ γ, Ργοθίσαϊο τϊπὰ δηὰ 
Ρεηϊ επί, θ6᾽Ἰονίπρ ᾿οαγί, δῃὰ ἱμοσοίοστο αοα 
τίσ ν τροιαι Ηΐπι, δῃὰ (6 αἰνίπο {πνοαί θηϊης 
Ἧδ85 νοῦ οα ἴῃ ἷπὶ (8 8}.81}] 0811} οἢ τηθ, νυὶ 
8841} ποῖ ὕἢ6 μοατὰ). Ηδ ἰπιβοὶ  βῆονβ 18. ]}Υ 
1μδὲ πα δρργοβομοὰ (σοἁ 38 οὔθ ἰῃ ἀθβραΐσ, 150 
Βο Βδά πὸ τοοῖ οἵ ἔππιθ ἔδί ἢ 'π Ηἷβ Βοασὶ." [πῃ Εἷβ 
Ἰδ- οοῦσβο ἂν ἰο {μ18 τὴ6 84} δὰ ἀοδοοηαρα 
δἰορ ὉΥ βίθρ τ ἰπίο {86 δῦγβϑ οὗ ὈῃΡ6]ϊοῦ; ΒΘ 
δία 8 ΠΟῪ οΟἡ ἴἢ6 ]΄48ὲ βίθῃ, δϑουΐ ἰο ῥ᾽ υππρθ ἐστον 
(Ἰ νΔὉ}γ ἰπῖο τ᾿ π ἀορίΒ8 οἱ οπά!6β8 ἀδδισυοίίοη. 

2. ΤΠΟΓα ἰδ 8 δ ]θηοθ οἵ αοὐ {ἐπδὶ 8 ἐμ 6 ἀυτ 
ΤΟΡΙΥ ἴο ρογνοῦβα ἰῃηγοοδίοῃ οὗ Ηΐ5 ὑ8η)6, Ὑβογαΐῃ 
1η81) Βα ῖκ δ 10 τηδίζο ἴῃ 6 ἀἰγίηθ Μ1}} βυ ρθοσυϊθηὶ ἴὸ 
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Ηὶβ οὔσῃ, ἱπδίοδα οὗ μυσ]Υ θοπίηρ ἀπάον [π6 Μ1}} 
οὗ αοα. ὅυοῖ 8 μῬοσβίβίθηϊ βΊθῆοο οὐ οὐ δβ ρασὲ 
ἷφ ἐμ)6 γϑδβα]ὶ οὗ ἢ αιὐδωρόταν οΡρΡοβίἄοῃ οὗ ἴδμο Ποατὶ 
ἴο Ηΐπι, δηὰ οἱ 186 (πϑῆσο σου ἰηρ Βασάοθηϊηρ, 
Ὑ Πθἢ τη8ῃ ΤΩ ΚΟΒ Π18 ΟΥ̓ β' πῆι] ΝΕ Βἰ κοὰ ἐμὲ 
86 ποῖ ρθ δπὰ εἷβ Ἰογὰ {πδἰὶ ἢθ βϑῦνϑβ, Β6 βῇουγ 
[86 τοὶ χίουβ Ῥουυοσθὶ οὗ 818 βοῸ} σψβθη, 1Κὸ 
ϑὅ34}, 6 ΔΘ ΡΒ 6 1688 684118 ου αοἀ δηᾶ ᾿ἱμαυΐγοθ 
Η]8 ν1}}, ἴῃ Ὅτ οσ ἰὸ τ δῖζο 118 ψ}} δα δθοσνΐοηὶ ἰὸ 
ΗΪ8 Ἀτὰρ ἀδεῖγο. τ ττὰ ἤγοιχ Ὁ 6] 167 (Ὁ]]Ο8 Π6- 
ΟΟΒΘΑΓῚΥ διρενδί ον στα. αὐ πηρσίαμδεη, ἤοἱρέ 
αδεγοίαωδε.---ΤῈ.] 

[Οὔ τλς6 (ἢγοο βοποῖηθβ οὗ οχρ  δηδίζοῃ οὗ (ἢ 15 ἀ1 Ὁ 
δου ῥδβδαρὸ ον Π6]4---ὨὩδιλ6]γ, ὑπαὶ ψ ΐοἢ τὸ- 
βατὰθ 186 ΔΒΓ ΔΆ. 8 ΠΏ γα ἀδοορίίοῃ {Ἐ ἈΒΌΟΙΡῚ 
Βϑηΐα 8), (παὶ τοῦ ΒΌ ΡΡΟΒοΒ 8 βοτί οἵ χυϑθϑιμοσῖο 

οἰαίσνοόγδμοο ἴῃ {86 νοιηδη {61}, Εγάϊδηη), δθὰ 
{πὶ τὶ ἢ 8666 ἢΘΣΘ 8 Χ08] ΔΡρΘΆΓΘΠΟΟ οὔ βδμλιοὶ 
Όγ ἀϊνίπθο ῬΟΊΤΘΣ, (6 Ἰαδὶ 88 ουπαὰ τηοβὲὶ ἔδνοῦ 
διηοπς ΕἸρ]6ἢ οΥ̓ΠΟάΟῸΣ Ὁχροβιίοσθ.Ό 1 ΤΔΗΥ͂ 
ΟΆ068 ἴῃ 6 ΟΧΟρΘ ΕΒ '8 ἀοίογταϊηοα ὈΥ ἀορτρδίο οοη- 
Βἰ ἀογδίΐοηβ, 88 ὑμδὶ δ. } ἃ σϑᾶ] 8 οοοὗδ 
ἀρδα ρϑγβοῃ ἷβ ἐπ ροβαὶ Ὁ]6, οὐ ποὺ ἰῃ Κοορίηρ τι ϊὰ 
βοσὶρίυζο, οὐ ὑπαὶ 180 δαμημπηοηΐηρ οὗ Βλιμαοὶ Ὁγ8 
σοῦ ἷα ΘΟΠΙΓΒΓΥ ἴο ὑπ6 ΠΟΙ ηθα8 οὗ αοά. ϑυο ἢ 
ΘΟΠΒΙ ἀΘΓδ 0.8 τηυδί, πον νοσ, Ὀ6 Ρυϊ δοῖάθ σἤῃθη 
οἷγ ΟὈ͵δοῖ 18 ἴο ἀἰβοονοῦ βἰ ΩΡ] τ δὶ (Π6 ΠΑΙΤδίοΣ 
Δ τιηβ. [18 Οἷθαν [Βδ. [6 ὙΤΊΘΥ ΒαγΒ (Π δὲ ϑδυχηοὶ 
ΔΡΡΟδσϑα δῃη βροκο (80 Εν δὶ), Ετάμηδηη). ΗΝ 
ΔΙῸ Ὑ6 ἰο δοοορὶ {ῃ167 ΤὉδο τίου, βαῪβ Οὴ6 οἰ 88 
οἵ οτἐτοα, βδδγοὰ 11:6 βι ροσβ (1θη8 οὗ Ηἷβ ἄδυ, δπὰ 
θα] αν ἐμαὶ [Π6 σοΠ] υΓαϊΐομη οὗ 186 ψΊΟΒ Γ68]] 
δά Ρόοῦγοσ ονοσῦ ἴῃ ἀοδά. ἘΕἼσατηδηη, ΠΟΎΘΥΟΥ, ἰπ 
Ὡοῖ βαισδοὰ πὲῖ ἢ (ἷ8 Θχρ δηδίίοη, δμὰ δοοουηὶβ 
ἴοσ [86 πδισζαίοσ᾽ Β δδττηδίίοῃ ἰμδὲ βδιηθοθὶ ΓΟΔΠΥ 
δΔρΡροδγοὰ οἡ {δ βτουηὰ {μπδὲ Ὀοβι 68 {Π6 δἰθιηθης 
οἵ ἐυἱ οἴκου ' [Π6 νοϊαδη᾽ Β ργοοθάυγο, ποτ γ88 8 
γεαὶ Ῥβυοδβοϊορῖςαὶ ἰάθη νηρ οὗἨ Βουβοὶ ἢ τ 1} 186 
ἀροοββοα ρσορμοῖ, 80 ἐπὶ [}} ΒΑσυϑῖοῦ ταϊσἢϊΐ γαρ- 
Τεβοῃΐ ΒῸΡ πϑίίοη οὗ ᾿ἷπὶ 88 ἷβ ρβθῖβοηδὶ ἂρ- 
Ῥϑάσδῃοθ. Βαϊ σουΔ: Ὠ]Υ (818 Ἔχ] δηδίϊου 18 ΒΑΓ ΪΥ 
Βα ἰβίβούοσυ, δηᾶ ἐὺ ἰβ ποῖ Θϑβυύ ἰο 566 ΠΟΥ͂ γ76 68} 
δυοϊὰ ἤπάϊηρ ἰῃ (86 Ὠαιτδίϊοη 8 ἀϊδίϊηοὶ ἀθοϊαγαν 
οι ἐμαὶ βδηιθὶ δοίιδ! ν Ἀρροαγοὰ δὰ βροΐο. 
ΤῊΘ ΟὨΪγ ἰδΐηρ ἰπ ἴδ δοοουῃΐ 186] (δὶ ΟΡ 
(ἷ8 γίον ἰδ 86 [οὶ μὲ [δὴ 6 ΟΠ Δἢ ΟὨΪΥ δηα ποΐ 
860] εϑδὺν (π6 δρρασϊἴοα Βαϊ 10 ἰβ χαΐίθ 106 
μδὺ [1:6 ΔρΡαγιοη τλδὺ μανα Ὀθθη ἴἸὴ 8 αἰ δογοθης 
ΤΟΟΙῚ ἴγοιῃ [δαὶ ἰῃ τΏλοΒ β'δυ] ἰουπαὰ Ὠἰπιβ61--- 
1ποῦυρῇ (μὲ 18 ποὶ τηοηοηοα. ϑᾳοἢ βθομβ ἰοὸ Ὀ6 
86 ῥ]αΐῃ πβἰδίθιηοηΐ οὗ πα ἰοχί. Τα ἀορτηδεὶο 
δα οἴμον αἰ δ᾽ οι] 168 ἀγὸ αἱβουβθοᾶ Ὁγ Εν τβῃη. 
ΟΠ δμά]οσ, ἰῃ μἷ5 7,ὃῖὲ 9 Τραυϊά, σῖνοβ αὶ .}} δηὰ 
ἴογοὶὉ]6 ῥγεβοηίδίίοη οὗ [π6 στουπάβ ἴὉΓ ΒῸρροβίηρ 
{πη6 ποΐο αϑαὶν ὑο Ὅθ δῇ 1ηροβίασο ὈΥ ἰδθ πο- 
"18}.---ΤῈ.] 

ἨΟΜΙΕΈΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΕΔΛΔΟΤΊΟΑΙ, 

ΒΤΑΒΕΚΕ: δογ. 1. Ῥίουβ τ ἢ 8.6 γ7ι118 δα ῃ]]- 
ἴαγβ οἵ οἰ(168 δῃὰ ἰδηάμβ, Εζοῖς. χχἹὶ. 80 : ἐβοσοίογο 
1 δυο! Ἰηθῃ ᾶνο ἰο δίατί ΔΎΘΥ, 411 τιϊδίοσί 9 
δίατίβ ἕοσίι ἰοο. (6 οη. νΥἱΐ. 7 8ᾳ.). Χοσ. 2. γιχίαθ 
δηὰ ὈΓΆΥΘΙῪ ἄἀοβοῦῖνο ἰο Ρὸ σοναγαθα  θαὶ (6 
που] 18 ποηΐ ἰο ὑσοόγαΐθο ὑθ ον οτΒ σοσαγα, ἢ οΥ- 
ἀδγ ἰο ἄγαν {π6πὶ ΟΗ͂ τοτ [Π6 τη πᾶ (Μδ. 
ἦν. 9). -Γ εν. 8: βοοτε: Ηγροοσίϊοθ δγὸ ἔτγο- 
ὨΘΏΓ]Υ ΨΘΙῪ ΖΣΟΔΙΟΙΒ δρδίηδὶ ἰἤοθ6 ΟΥΤΩ68 ἴο πΒϊοἢ 

ΠΟΥ͂ 8ΓῸ ποὺ ἰοιαρίοα δὲ ἰἢ6 {1πη6, οΥ ἔζοπὶ ΜΒ ΟΣ 
(ΠΟΥ ΠΙΔῪΥ Βυβος ἀοίσηθηΐ ; δηαὰ ϑροβίδίοθ 719" 
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αἀυοηΓ]γ Θοττηϊῦ ἰΠ066 αἷηβ, Μ ΟΣ ἸΠΘΥ͂ ΟἿΟΘ ΘΙ 
τηοϑῦ δαχηοϑὺ ἱη ὁρροβίηρ.--- ΤῈ.].--- ἼὝ γα. 4, ὅ. “. 
ΤΑΝΟΒΕ: 80 1 ψὶϊὰ (89 πηρο αν, ἰμδὺ ΒΘ ΓΘ 
ΔΙΓΟΔΑΥ͂ (ΠΟῪ ἴδοὶ 10 ἰβοσωβο  γ68 8, 86}}, θὰ ὑπ ὶν 
601] σοῃβοίθῃοθ δ Κ68 ἰῃ {πο 1ὴ.--- ΘΟΗ 1 ῈΗ : 888] 
ἔοδσβ Ὀθίοσγθ τθῃ, Ὀδϑοδῦβθ ἴθ ὯῸ0 ἸΟΘῸΡ ἔδδαγοα 
αοα; ἱἢ να βθθ πρ ΤΣ ΔΓν, 4}1 ἴΘῚ Π88 Ὧ0 
οἴ ῦ στουπα (δ οὗ ΝᾺ ἔραν οὗ (οα.--Το 
ἴδ ιν οὗ ᾿γδῃ [85 (8 στουῃά ἰῃ ὉὨθοΙ] οὗ; (γὰρ ἴδασ 
οὗ ἀοά τηδῖκοβ οὔς βίσοῃρ δηἀ οουγαϑθουβ.--- ὁ .. 
6. ΚΓΤΑΒΚΕ: Τὸ ρὸ ἰο ΜΒοη ἴῃ αἰδίγοεβ 18 

ἃ δῃὰ ὨΘΟΘΒΒΆΓΣΥ ; θαΐὺ 1ΐ τηυδὲ θ6 ἄοῃο πὶϊμουῦί 
ΥΡοΟΣδΥ, πιὰ ἴσυθ σορϑηΐδῃοθ δῃᾶ ἴσου [6 

Βεατὶ (188. χχνὶ. 16).--1{ τὸ ἀο ποῖ Βοὰρ οὐ 
νοΐοο τ θη 1 ρῸ68 ψ6]1] πὸὶὶὰ 8, ἀοα οδΔῃ δὰ ν}}} 
Τοίαρο ἰο ΒΘΔΓ ΟἿΣ γοΐοθ δἰβο, ἤθη Σὺ ζ06811}} νι ἢ 
τ8. (τον. 1. 24 ρᾳ.). 8. ὅσξεμιὺ: ἴὉ Υ̓͂ Ἰθ ἢ 
δῃὰ ἢ 1168 οᾶγο 1116 Τοῦ αοἀ δῃὰ Η]8 βοσνὶοβ 
ἴῃ τον ἰλγι: θυ τβθὴ πιϊδίοσίυμο οοπλοβ, (ἤθη 
1ΠῸΥ τῖβἢ ἰο Ὀδοοιλα ῥἱουβ 180, ἀπ βοὸς (οαβ 
ΘΟΌΏΒ6] ἀηὰ Β6ΙΡ πὶ ΘΥΟΣΥ͂ ΜΑΥ.--- ΞΟ ἘΒ: ΤῊΣ 
1, ογὰ ρανο ὅδ] Ὡ0 δῆβτοσ. [Ὸ ἰυγὴ ἰο (δ6 1,ογά 
858} πα8 ηοὶ ψἱβμοὰ ; μδὰ π6 πὶδιθὰ ἐμαὶ, Π6 
ψΟΙΪα αἰθδὸ ανο ἰουπᾶ ἰπθ 1, οτὰ δ ρσδοθὸ. Βυὶ 
Βδὺ] δὰ 0 ΘΟΠΟΘΓΏ δρουΐ (παῖ; 86 νϑῃρὰ ἰο 
Ὧ86 ὑπ6 [τὰ ἴον ἷβ οὐσῃ θηάβ, Βα ῃϑϑάρὰ α ἀΐβοϊο- 
δύγα δρουΐ δ βιἰυδίξοη, δηα βιοὶὶ ἃ ἀἰβοϊοδασα 6 
ἩΠ586α ἰο ἴογοθ ἴοσ Ηἰγηθοὶ πὶίπουΐ τοϊυγηϊηρ ἴο 
186 Ιοτὰ.--ΟΑἸ ΙΝ : ΒΚ {818 Ἔχϑι ρ]6 Μψὸ ββμου]ὰ 
Ἰϑάστῃ ὑὸ ἀγϑ ποδῦ ἴο οα Ὑ{} 411 Βυχ  ἰγ π θη 
Ὑ6 ὙΠ6Ὴ ἰο δδὶς Η]18 σουθ6] ἴῃ ὈΓΑΥΟΥ, ἴδ ἴσοι 81] 
οὐαίάμμαϊο β6] -}} βδῃὰ Ῥϑϑδίοῃ ; [ὉΣ Ηΐ8 ἀστὰ ἐβ μοὶ 
Βῃογίθηρα (πὶ Ηδ οδπηοὶ 6 ]Ρ (Ἰο86 ὙΠῸ ἴδκο 
τοΐρο ἰπ Ηϊ). ὙΠΘμοΘ οοτηδδ 1 ἰδΒαΐ βο οἴθῃ 
ΟὟΡ ῬΓΆΥΘΙΒ ΔΓ ἴῃ γϑίῃ, δ ΟΣ ΠΟΡΟΒ ἀθοοῖγο 8 
ΟὙΧΓ 8118 βδιυιὺ ΟΗ͂ (6 χγβοὺ οὗ (οα ἤΌμ 8, δΔηὰ 
ΟἿΡ υῃγ]ρ  ἰθουδηθθβ βοραγαύεθ 8 ἴτοτὰ ον οα 
δηὰ 'χοβϑ 8 ἱπη ΘΑ ΔΌΓΔΌΪΘ ΕΝ Βοίνοου τ δά 
Ααοά.--ῬἾ ἐὺ. 7. 8. ΒΟΗΜιῦ: ΗΔΡΡΥ ἷἰβ ΒΘ γἘΠῸ εὸ 
Τοοῖγοθ ἀοα᾽κ ρυμλνα δι] ομοθ Οὐ Οὗ. βἰρηβ οὗ 
Ἦ!6 Ὑγδίῃ, 848 ἰὸ θὰ ἰϑὰ {βογθὺυ ἴο ἔσθ σορϑηΐ- 
δῆςο; Ὀαϊ πΒαγασηοά ποεγίβ ἰδ Κὸ γοΐυρο, σβοη αοά 
18 81:16 ΐ, ἴῃ πὶοκοὰ τηρὴ δπὰ ϑβαίδῃ.---Ξ ΟΉ ΕΠ : 
ΑὮ ΘΧΔΙΏΡΙΘ οὔ [πο δοὶ {μᾶὺ [6 Ὁ 6] 1οΥ τ Βοἢ 
88 Ἰοβί ὑπ6 ᾿ἱνίηρ αοα 15 ΔΙ σαγΒ []] οὗ βυρογει!- 
οι Ἰπεῖοδα, δὰ ἰἤογΘΡΥ ἷβ ἰυγηθα ΟΥ̓ΟΥ Ὠοΐ ΣΔΘΓΟΙΥ 
ἴο ΘΕ ΡΙΥ ἀο]υδίοη δηα νη ἀδοσρίίοη, Ὀαΐ 4180 ἴο 
1Π6 Ρον ΓΒ οὗ ἀδγζη688.--- 6 Βυμδη ποδί πθραβ 
βοιῃοί ίηρ ἰο οἸἸηρ ἴο, βοιηθί ἰὴ ἴο τβὶοἢ 1 ΣΩΔΥ͂ 
ΒοΙα ὅλβὶ, ἃ Ῥτοὸρ ὙἸ οι ἐΐ8 ὑβπαγὶ]8 ΤηΔΥ ΒγΤΩΪΥ 
ΟἾδβρ ; ἱπογοΐοσθ σϑη 1 ἰοανοθ Ηΐτὰ ἴον μοὶ 1 
ΑΒ 86, ψΠΘη 1Ὁ δἰηϊζα ἰμίο ὑῃρο]ϊοῦ, ὑμοη 1ΐ 
ΟἸἱηρβ ἰο [Π6 ΡΟΎΤΟΣ οἵ βιρογβίοη δηὰ οὗ ἀδσὶ- 
Ὧδβθ. Νοιβίηρ ἔγϑοβθ ἔγοηὶ βυροσγβυϊ του Ὀαΐ {116 
1411}.--ἰ ον. 7. ΤΑΎΤΟΒ: Ηοτο ἰδ (86 ας 
ἴδσοῃοθ δούμοο βδι] ἴῃ ΗΪ8 815, απὰ αν) ἴῃ 
ἢ18. δ  κβ] 1 ρα, ΕὙΟΠὰ ΘΔ οἢ οὗἉ 18 [8118 γοῦ ΠΘῸΣ 
Τϑανὶὰ οομμα βου ίηρ ουὖὐ 8. βοσσόν] οοηΐδβαι οη 
δ: ΔΡ ἼΚο ται πὰ τΠ6 δῆἤγ-ἢγει Ῥεδ]α; ἴῃ 
ὁ80}} οἵ ϑ 0} 8 πλοϊκοάποββοα γοῦ 866 δ΄πὶ Δββασηϊ ηρ 
{Π6 αἰἰίπάο οὗἨ δβίθσμοσς ἀθῆδηοο ἰοναγα 86 Α]- 
ταὶ σμίγ ; οὐ {Πόσο 6 ΔΔῪ ΒΟΓΓΟῪ ἴῃ 18 Ποατσί δἵἱ 
8}, 10 15 ἴῸσ 16 Ἰοθ8 ἢ ἣδ8 Β1μθ6 1 βυδίαἰ 66, ΟΓ 
1π6 βι βδγιηρ μ6 μ88 Ἀἰτηθοὶ ἢ οημἀυγεοά, ἀπ τοὶ [ῸΓ 
{86 ἀἰβῆομπος πϊοῖῦ μα 86 ἀοηο ἰο αοάἄ.---ΤῈ.].-- 
ες. 8. ΠΕΡΙΝΟΘΕΕ: ὅ0 ριοδὶ 18 (ἢ 6 ΡΟΎΤΟΣ οὗ οοἢ- 
βοΐθησο [πδ΄ ουθη ὑπ ο890 ὙΠῸ ἀθδῖσο οὐ ὶ ΔΥῸ ΔΒΉ Δ ΤΩ 
ἰο Βαυϑ 1 Κποχῃ.--ΟἜΆΜΕΒ: ΤὮΘ αὶ Ιονθ 
ἀαγκηοϑβ δηά βγη κ ἴτοιῃ {π6 ᾿σῃῖ (Φοδη 111. 19), 
νυὶ οὐ ποτ ἐμοῖς σσοσῖα (Ῥτου. χυὶὶ. 16).- 

ο( | ἐλ ογϑὲ8 οὐ ἰλεὶν διΐδ 

οι. 11,12. ἩΈΡΙΝΟΕΕΒ [ΠῸπὶ Η Αι ,7: [ἐ ἰ ἢ 
ΤΆΓΘ ἰπϊηρ' ἰο ἴΙοθ0 θύθῃ ΟἿΣ Μὶΐ δὰ ἱπάρταεηι ἰο- 
οί μο. τ} ̓  ἀρ; ΒΟΥ͂Ν 80} Υ τὸ {86} ρίγεη ἴο 
βο(ίἰβῆηοβθα, ἰμδὺ αν κίνοη (ποιθοῖ γοθ οὐοσ (0 
βίη '--ν ογ. 16. ΒΟΉ ΕΒ: Ὗ 6 δθ6 ἰδσο αυϊίε οἰοασὶ 
τὺ (86 δΒο0}]8 οὗ (6 χἱ λίθοι γϑαὶ ἶπ οδδ ἴμπὸ 
δηἀ ὯὨο ἰογιαθηΐὶ ἰουομοβ ἴμβοη. Ης ψο ἀΐεβ ἴῃ 
ἔαλι ἢ οηΐογβ ἰμίο σϑαὺ ἰπ (6 χὰ μὲ ἀοά; ἀῃά 
βίηοθ, ἱβουσὴ [16 ἯΠΟ]6 που] οοπιο διὰ υὑϑὲ 1} 
ϊ ασίβ οἵ ΒΟΓΟΘΣΥ, 1{ ὈΣΙΏΡΕ ὨΟῸ δΌΟΘΣΝ 808] ὕβοκ ἴὸ 
(86 ΘΓ ΔΩΥ ΙηΟΓῸ, 1 90]οτγβ τμδὲ πὸ σζϑῃ ᾿ιδγθ 
ὯΟ ΡΟΥΤΟΡ ΟΥ̓́ΣΣ ἀδρασχίοϑα βρ᾿γῖί8.--- [βοοττ : Μδηγ 
“0 ἀοδρίθο (86 βοσνδηὶβ οἵ ἀοά ψῃ1}6 {ΠῸγ [ἶτο, 
ΔΙῸ 80 [ἍΓ ΟΟὨΥ ΠΟΘ οἵ ὑμοῖγ πρᾶοι δὰ Βα] }γ, 
{μὲ (ΒΟΥ Ὑδιη} } πῖβῃ ἴοὸσ ἐμοῖς οουῶροὶ δηά ἴη- 
βίγυοίλου, ἴῃ ἀϊκίγοβαῖτιρ' οἰγουπιβίδποοα, δου (δεν 
ἄἀοϑι. Βαὶ ἰῃ (μὲ Ὀ]οβθοὰ πογ]ὰ ἴο πιΐοὶι {86 Υ 
ΔΓῸ ΓΟΙΟΥΟα, (Π6Υ δγα ἀομο ὙΠ1Ὶ} [6ΔῚ, ἴλνοῦ διὰ 
δβδοίίου, δρὰ ἀγα ὈΘΟΌΠΙΘ ΔΓ τΏΟΧΘ ἀοίογηιϊηοά 
18 οὐ σ ἴῃ (6 βοσυΐϊοθ δῃὰ Ἵοδυβο οἵ Οοά; δηὰ 
ὝΘΙΘ (ΠΟῪ ἰο ΔΡΡΟδΓ ποὺ που]ὰ ἀξῃουηοε (86 
ἀοοτὰ οὗ πα ροϑηϊοηὶ Β᾽ ΠΏΘΤΒ ἩΠῈ} τηοτο δ (] ἀ6- 
οἰβίοῃ ἴδῃ θεΐοσα.--- ὅοσ. 18. ΤΑΎΣΟΒ: “1 δὰ 
ΒΟΙΘ αἰδίγοββοα."" ΟἈ] ἰδ π|]ἃ πιαὶ] οὗ {1118 ἀδσκ 
ΠΑΙΒΟΙΥ ὙΒΟΙΟ 186 ἃ ἀθορ μδίμοβ δῃά 8. ποεὶγὰ 
ΔΥΓΕΒΟΙΏΘΏΘΕΒ ἴῃ ἰἰιἷβ ἀΘΒΡΒΙ ΓΙ Πρ ΟΥΥ ; θυ {δὰ ἰ8 
ὯΟ ΟΟὨἤδββίοη οὗ εἷῃ, πὸ Ῥδθθθοβληρ ΙῸΓ ΙΠΘΙΥ̓ ; 
ποίην Ὀυὶ [86 οὐ ου βίογϊης δι] !Ιοἢ (0 
ῬΓΌΘΟΓΥ͂Θ 1Π156]]. -- ΤῈ.].-- ν ἐσ. 16. 5. ὅοηχτὺ: 
Ἦϑθ ἷβ δἰ ῆῃ]ν υπίογίππδίθ δηά ἴσου ἰβῃ π00, πίει 
ἀοὰ ἰοσβδαῖοβ ἴτω, ργοΐθσβ ἰὸ βϑοῖκ Β6ΙΡ δηὰ οουῃ- 
86] ἔτοτι ογθδίιγοθ, σαί μου (μη ὈΥ ἰΣῸ6 ΓΟροηΐδηοδ 
ἴο Πῖ8Κ0 Ὠ᾿γη861} ἀραὶη 8, γθοοποὶ]οα ἔσίθμα ἰοὸ (σά. 
-- Ῥσβχεπ : 11 τθοὰ Βαγνο ᾿ἰρῇι Ὸσ 8}} (6 τι α- 
ἀ]68 δὰ ἀαχὶς αυοβίίοηκ οὗ ἐμὲ8 11{ 6, δεοίδκα τἢγ- 
Β01 ἢ ἰο αοα᾽δβ γήογα ; ἰοσθ δῃηουρῇ :θ γονοδιοά 
{Π6ΓῸ 18 ψὙΠιδὺ 18 ὨΘΟΘΒΒΑΥΥ ἰοὸ Ββηὰ ὃν ἴηρ, κὐά 
ψἰδί ροεβ Ὀογομα ἐμαὶ, οομπιοβ οὗ ονἹ].--- ἐν. 18. 
ΒΟΗΣΖΕΒ : Οοα᾽ ΒΒ στδίἢ ἰ8 δὸ ἀγοδαξ), (μὲ πθθα 
811 μα ὕθϑῃ ἴῃ ναΐῃ Ηδ υἱδου]Υ ρῖνεβ ὉΡ 188 κἰπ- 
ὯΘΡ ἴο ΗΙβ υαρστηθηίδ, Δη ἃ ὩΠΕΡΑΓΙΠΡΊΥ ΟΔΌΒΘΕ ΕΪΠῚ 
ἴο ἰοαῖτὶ {πὲ β1ῃ) 8 συΐῃ ἰο 8 ἘΡΟΡΙς 7υἀν- 
τηοηΐ οὗ ΒΑΓ ΘΠ ΠΡ ΘΟΠ6Β ΟὨΪΥ τ ΏΘΩ ἴδ6 οτπηο οὗ 
Βαγαάθηληρ μ88 ἢσβὶ θηίοσοα, ἤθη τὸ βῃυϊ οὔ 
ΒΕΙν68 δραϊηβ (6 γοΐϊοθ οὗ αοά, ἴΒοῃ οὐ (δ6 ματί 
οὗ ἀοά αἶθο τυυδὶ Βαγάθηϊηρς Ο]]ΟὟ, 88 ΒΌΓΕΙΥ 88 
αοὰ ἷΒ 8. ΒΟΙΥ δπὰ χὶρῃίθοουβ αοα, πο ἄοδδ ποὶ 
Δὸν ΗΣπβοΙ [ἰο μα ἐγ θοα τ 1}.---Ἶ ἐσ. 20. ΟΒα- 
ΜΕ: ΤῊθ ὑῃροαῦγ ἀ0 ποῖ στὸν θοίζοσ δἴοσγ 0 
πτδίῃ 8 τηδὰο Κπονῃ, θυΐ Δ] 8 γ8 Ογβο (Δ αἱδβ Υἱ], 
δ4)η. [ΤΑΥ̓ΩΟΚ : ΑΪ48 ἴὉΓΥ ὅδ] ον ομδηρθα ἰδ 
6 ΟὟ ἔγοηι {πὶ ἀΔΥ ΒΘ ὅϑασηι6ὶ οοτμπχθηοα 
μὰ Ηἷπη σομοοσηΐηρ [86 Κίηράοχῃ, οὐ πΏρῃ, ἴῃ 
(6 ὅτβί ΠΟΌ]6 δββουίίοῃ οὗ κιἷβ σογαὶ γὶρεί, ἢ ἀθ- 
Ἰἰνοσοα 6 τηθῃ οὗ Φαρθαῃ-Ἰ]οδὰ ἔσγομι {μεῖς 
τῃγοαιοηοα ἀρβισυοίοη Ὠ]ἀ σοὺ Ῥχοχηβα οἱ δὸ 
ἴαϊτ ἃ 11{8 σί ρθῃ ᾿πίο βυοἢ Ὀλος ἔτυῦ---ΤῈ.] 

[Ρ6τ. 1, 2. ΟὨδ οὗ ἵἴπο ἰπΐηρβ Πανὶ τλυϑὶ ΠΟΥ͂ 
ἅο, δηὰ οἰΐμθν ΜΠ} ΒΘ ΥΟΕΒΙΥ͂ πτοηρ, αἰερτδοοίϊ, 
δηᾶ Βυγί] Ροΐὰ ἰο Εἰτηβοὶ δπα ἴοὸ οἴμοσβ. Τὸ 
(δ 8 ΤΠ ΒΟΓΘΌΪ6 αἰἰοσηδίίνο μ6 μδὰ Ὀγουραὶ ἷαν- 
Β6 7, ὈΥ αἰδιγυβέίηρ Οοἀ δηὰ γο γίηρ οὐ ἀδοορίδοι. 
7 ἴβ οἕβ οὗ (6 βουθυθδ ΘΓ Π]Υ ῬΘΏΔ 1168 οὗ πτοηρ- 
ἀοΐηρ, ἰΒαὶ 1 οἴδῃ Ἰοδὰβ (ο 88 ἀρραγϑηὶ ὨθοββεὶΥ 
οὗ ἀοϊπρ οἶον δηὰ φυϑδίθσς στοην. 

[Νετβ. 4-20. Οὐπίέγαδι δείιοεεη ϑαι απὰ Τλαοϊὰ αἱ 
1) Βοίὰῃ δἃσθ ἰπ τοδί 

ἀρ βρον 6 ἐρι θανὶ ἐὰν τὴν τ οὗ {86 ἘΝ 
᾿ἰδίλ 68, ΒΟΘΙΆΣΏΣΧΙΥ ΘΟ ἰὸ ἤρῃϊ δραϊηβὶ 
Τ86] δῃὰ δραϊηβὲὶ [86 δῃοϊπίθα οὗ ΨΦϑβονδῇ (οοΏΡ. 
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χχτὶ. 11); δηὰ Ῥγεθθῃ νυ γ 566 8580] Ἰουγπογίηρ 

ἦπ [αϑιϊηρ δηὰ ἰβιίμασ, ἰῃ Ῥεσὶ! διὰ ρου  ἀθ8- 

νῬοσγαίζοι δοσοβδ ἔμ τηουπίδϊπ, διὰ δηὐοσηρ' ἴῃ ἀϊ8- 

ξαυΐϊθο ἰδ πῖϊο μ᾽ Β δροάθ. Βοίδι δῖθ βῃ τ ὶΥ πῃ- 

4016 ἰο ἀροϊάθ νι δὶ ἰο ἀο οὐ τδὲ ἴο νὰν ἴου. 2) 
ἙἘδοῖ ἰα δυδοχίηρ ἰμ6 ΘοὨθθαυθηοοθ οἱ μαδβὲ βίῃ. 
8) Βυΐ οὔθ [88 αὐλοὶ Υ ἴοσβδκοὴ οὐ, δηὰ ἴδθα]β 

(μὲ “Οοἀἄ [5 ἀερατγίοα “ἢ ἤτουλ ᾿ἷπι, δηὰ ποῦν 9 
5δα δίονυ οἵ ἷ5 ἀϊθορθάϊθῃοθ οοπλθθ ὕδοκ (γοσβ. 
17, 18), δηὰ ἷ8 ποτὲ ἴδασβ ἃστθ οοῃμῆγπηθα (νοῦ. 
19), ΕΠ δἰ ἰαδί, ΘΠ ο]α κῖ8 το ρὈΤΥ ἴγαπλθ ῬΓΟΏΘ Οοἢ 
ἐμὸ ϑασίἢ ἴῃ δὴ ΔΡΌΩΥ οἵ ἀοαραῖίγσ. Τμ6 ΟἾΟΓ 88 
γἱ᾽οἸἀοά ἰο ἀϊδίγυδέ αηὰ [Δ]1]6 ἰπίο εἷπ, αὶ μδ8 ποὶ 
Αἱ μϑασὲ δϑαπάοποά ἴδ [χὰ ; 1 ταῦ πᾶνο ὈΘΘη 
ἦῃ 0 δ ἢ Εἰ οὶ ὀχογοῖθο [ἤθη 88 ἴο ρὶγθ ΕΪτὴ δῇ 

Ρ6ΒΆ], (μ6 (4116 Κίπρ, τυϊπουβὶν ἀοίδαιθα ἀπά ἀθθ- 
Ῥαϊσίηρ, ἀ168 παχὺ ἀδὺ ὉΥ͂ Ηἷβ ογῃ μβαπὰ (χχχί.) : 
ΜΓ Ὦ116 (Π6 τρθγο ἤι] ονου- συ Ὡς οὗ Οοἀ᾽ ΒΒ Ῥγονὶ- 
ἄθφηοο εχίγοαίθβ αν ἃ ἔγοπι μἷβ ροβἰοη (χχὶχ.), 
Δα ΡΓΘ ἴοσ Βἷπη 8 ὩΘῊ οἰαβίθηΐηρ, τ ]οἢ 
δυίηρβ δ1πὰ ἰο τϑρθηΐδηοθ δηά ἰγυβὶ (χχχ. 4, 6-8). 
Βεδβοὶὰ μ6 αἰ ἤδγθηοθ βοίνγθοη ἃ δἰ ηΐτρ πδῃ ἐτη- 
Ῥεηϊδη, ὑῃθο]]ονίηρ, ῥσουᾶ, δηὰ ἃ βἰ πηΐηρ πηδὴ 
πργ ἘΡΕΟΝ οἸϊηρίηρ ἰο μι ἀπά ΓΟΔ]Ϊγ χὰ π- 
816 ΤῸ . (Οορ. Ῥ6ΙΟῪ οἢ οὔδρ. χχχ., 
“Ἡϊβῖ. δηὰ ΤΉοοΙ.).- ΤῈ] 

[γε τβ. 21-25. Ενθῃ ἴῃ ἃ βοσζογϑββ, ὙΠ0Π 411 ΠΡ 
ἀοοορομβ δηὰ ἀρ] υβίοηβ, 6 ψ11ὰ δηὰ ἀγοδάζι] 
18, 189 ἰσὰθ πτγοϊθϑῃ ΘΟΠ168 οαΐ δἰ ἢ} πγυθ ρρθαὶ 
οΟὗὁὨ ΤαβοῦΥ. Ηον ΚἰπαΪΥ ρασβυδεῖνθ ΠῈΡ ΤΟΤΒ: 
ΠΟῪ ῥγχοϊωρῖ ΠῈΣ ΒΟαρΙ 8016 ἰαῦοσβΌ 786 ἱδκο 

οοπιίοτί, Βαϊ εαἰπηΐηρ, βοττοσίης αν δα 8.1}}}  Ἰοδγὸ οὗ μ6 Ὁ, 88 888 ἰοοῖς ἰθᾶνο οὗ {86 χυυϊποα Κίηρ, 
ἴῃ 8 μοδχὶ (86 ἴδασ οὗ δοβόυδῆ, 4) Αμπὰ δ8 δ! π|ὶϊῃ 8 οἱ γίηρ μοασί.---ΤᾺ.] 

ΠῚ, Τραυϊά" 5 Τιδηνίδϑαὶ ἔοι ἰλ6 Ῥλεἐδίϊηδ Αὐηνυ. 

ΟΕΗΑΡΤΕΒ ΧΧΙΣΧ, 1-11. 9 

1 Νονυ [Απὰ] (δ6 ῬὨ1Ἰ βεϊποα σαι μοσοᾶ ἱορθίμοῦ 411 {ποὶν δι οβ'ὶ ἕο ΑΡδοκ : δπά 
2 ἰδ86 5γβϑὶἴθ8 ῥ᾽ ομοα ὈΥ͂ 8 [{1}6] Ἰουπίαϊ πὖ ψΒΙΟΒ 15 ἴῃ οΖτθοὶ. Απαὰ [86 Ἰοχάβ᾽ οἔὗἵἨ 

ἴμ6 ῬΒΙΠβποβ ρϑβθθᾶ οα ΕΥ̓͂ υπάτοαβ δηᾶ Ἢ ἐβουδδηαβ, ραΐ [3π4] αν δηὰ 118 
ὃ Τηθῇ οἢ 10 {6 τοδυνασγαὰ [1081] τι ἢ ΑΟὨΐΒη. ἸὩἸὭθη βαϊα [ἢ9 ῥσγίποοϑ' οὗ (89 

᾿ μη βίποθ, Ἦ Βαὶ ἀο ὑμοβοὸ Ηθρτονα λόγο 7 Απα ΑΟὨβἢ βαϊα ὑπίο [86 ῥσΐποοϑ οἵ 
86 ῬΒΙ Πβιπ68, 18 ποῖ 1818 Πάν, {86 βοσνδηί οὗ ξὅδι] (86 [ογι. [867 κίπρ᾽ οὗὨἍ 15Γβ6], 
ὙΒ 10} [80] Βα Ὀθθη ὙΣ πιὸ [Πο8ὸ ἀΑΥΒ ΟΥ̓ {μ680 Ὑγ6Δ18,} δὰ 1 ἢδνο ἰθυπὰ ΠῸ 

4 ἰδλυ]ῦ ἴῃ Ὠΐπὶ βίηοο ἢ 1611 τηίο πιὸ απο τηἷα ἀαγῦ Απά {86 ῥΥΐποοβ οὗ 189 ῬΉ1]18- 
τ1π65 ττογὸ πγοίῃ τ ἢ Ηἷπὶ ; πα {86 ῥσΐποοϑ οὗ (μ6 ῬΒ1] 15 1Π68 Βαϊ ἀπο Βτη, Μδῖκο 
815 16] ον [(86 Τη85} τοΐαση, (δῇ 6 ΤΑΥ͂ ΡῸ ἀραίῃ ἴο Ηἷβ Ρ]8οθ ἡ ΒΙοἢ ἱμοὺ ᾿ιαϑὺ δρ- 
Ῥοϊηϊοα Βῖτα, δηα Ἰοὺ Ὠἷπὶ ποῦ ρὸ ἀονῃ ΤΠ πὶ ἴο 8116, ἰοβὲ ἴπ {μ6 Ῥαΐ1]16 ἢθ Ὀ6 δῃ 
Δαν βαΥγ" [0 08; [0 ὙΒΟΓΟΎΙΏ βου] ἢ 6 ΣΘοΟ 6116 Ἀἰτηβ6 1 [πᾶ ΚΘ ὨἰτλΒ61} δοοορύ- 

ΤΈΧΤΟΌΑΙ, ΑΝῸ ΟΘΟΕΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 
: Μὰ 1, Τὴν, “ σαι} 5."--Τα. 
8 ΓΝ γ. 1. Βορί, Επάοσ, Αγϑῦ. ἡ μϑῶς {Π96 οἱἐγ Ο}») σοσγϑοὶ," βυγ. ἀρραυγϑη ΠΥ “ [Ὲ [Ὡ "ἢ Δ8 ὈΥΟΡΕΙ ἤδθ. ΕὩᾷ. Α. 

Υ. 15 οοττοοί.- -Τκ.] 
δ[ΨοΣ. 2. 1Δ)Ὸ δεγοη (τοῃάθγϑὰ “Ἰογὰ " [πὶ ΕΏς. Α. . ἱπγουκῃουῦ ἐπ|8 ΘΠ αρίθγ), α σογὰ οὗ ἀοποίία! οτἱ ρίη, κὰΡ- 

Ῥόθοι ΌΥ Βοῖὴδ ἐο Ὀ6 οοπηῃηθοίοα πίῃ ἐπ δἰγα αν Αγατηαίο δα ϑὲ. τ] ἢ τηθϑῺβ “ 8Χ]6," τηβραὶβίγαῖθα Ὀδίης οοπαἰ- 
ογοὰ βυρροτίβ οὐ ὙὨΐσδἢ ἐπ κίαίο σουόΐίνοα, Οἡ {6 τγοϊαϊίου5 Ὀδύνψοθιῃ {Π9 Ατϑδγηδίο δηὰ ἰὴ Ῥῃοηϊοἰδη- Ομ δδη- 

ἐείϑῃ ἀἰδ! οἰδ βοο βοῆγδαοσ, Ῥηδηϊζίδενα ϑργαξδε, Εἰηπί. ὃ 11.--ΤἕᾺ.] 

4 [ΨΚ σ. 8, Το ογάϊαγυ ποσὰ Ὕν, ΜΏ1ΘῈ ἘΏρ. Α. Υ'. ΣΟ 6Υ85 κ Ὀγΐη 665 ἱπγουρῃουί [Π18 σπδρίοσ.-- Τὰ.] 

8 [ψογ. 3. ΑὮ ἰπαοδηΐ 6 ῬὮΓΑΒο, αὶ ποὲ ἐπογοΐοτο δυδρίοϊοαβ. ΤΠΘ Ὑϑγαί οὴΒ παγὸ ἀσθαϊῦ ταγὶουθὶν τ ἢ ἃ. 
σμαϊά. απὰ να ]κ. 9}0]]ον τἴη0 ΗΘΌ. ᾿ἐ ο ταν (65 πᾳ. Α. Ν.), ὁχοορὺ τὉπδὶ γα] κ. πΠδ8. “τι 8 αἰεδιι8." Βυγ. Ὁ (η19 
εἰτὰθ δῃὰ εἶτ δηὰ τηοῃέἢ8,᾽" Ὑϊσἢ 18 απ αγβὲ ὈΥ͂ ΒοΠ19 ἴο Πη6 8 “(ἢ 686 ὑὍὸ ΥΟΑΓΒ δῃἃ ΒΟΙΏΘ ΤΟ ἢ 5,᾽᾽ Ὀυϊ ἐξ 
ἰβ τοσθ ῬγοῦΌΘ] Κὶ ἃ γορσοδαοίίοῃ οὗ [ἢ9 Ῥῆγσαδϑ ἴῃ χχυϊ!. 1, βῃὰ - “8 ΥθΓ δῃη ἃ ΒΟΙηΘ Το ἢ δ᾽" (80 ΑΓΔΌ.), ΤῊΘ 
βορὲ. ἡμέρας τοῦτο δεύτερον ὅτος ῬΟΥΠΩΡΒ σοηίαίηδ ἃ ἀμυρ]1οῖ, αϑ Ἦ 61}. βυχρχθοϑίδ, δὰ τὴϑ ἰοχὶ οὗ διΐοσ δηὰ ΤΠθ.19 
(οεἰοςἐξο) αἰν65 δεύτερον ἔτος σήμερον “ ἔγγχο ΥΘΩΣΘ ἰο- αν." δορί. ῬΤΟΌΔΌΙΥ γοδὰ Ὁ Γλῦ “πὸ γδᾶγε," ποῖ, Πουσουοῦ, 

. “σή, 

Ὁ") Ὁ) ΤΙ (βαςποπίοα ὃν Ἦ 11}. 48 8518 οὗ {πὸ ΗδΌ. δηὰ ατγοοῖς ἰοχὶβ) τ] ἢ που]ὰ ποξ Ὀθ χοηογοα “ τὸ 

ΥΘΑΙΡΒ" νυΐ ὦ ἔν ἄνα" [ἰ βθϑῖηβ Ὀδοίϊδυ, ου ἐπ ψῇοἱο, ἰο γοίαΐῃ ἐἢθ Ῥγοϑϑηΐ ΗθΌ. ἰοχὲ, απ ὰ τορασὰ βορὲ. αμὰ 5γγ. 
85 ἴγοϑ στϑοη ἀοσίηκ9.--ΤῈ.] 

4 [γὸδσ. 4. Η6Ὁ. Ιο δαίαη, υδοὰ ἴῃ ἐδ ΚΟΏΘΓΣΑΙ 5686 Οὗ “ Δάν ΟΥΒΑΓΥ " [ἰὴ [9 ΘΑΙΠ ΟΣ ὈΟΟΪΚΒ οὗ ἐδ ΒΌ]6, δΔηὰ τὶ τ ἢ 
ὙΤ 

{06 Ασέ. 88 ἃ ῬΓΟΡΟΥ Ὠ8ΙῺΘ ἰῃ 20Ὁ δῃηὰ Ζοοματίβη, δα τί ποῦέ ὑπ 9 Αχί. ἰπ 1 ΟἾγ. χχὶ. 1. ΤῊΘ σοῦ. ἸΙϑ “(οὸ Ὠδΐθ, 

6 Ἠοϑέϊ]ο ἴο," [8 υϑϑα ΟὨΪΥ ἰπ ἰΠ 6 ΚόΠοΤΑΙ βδοῦθθ. ἘΠγαὶ ΤΟΙΣ ἴο ἐὴθ ουσίουδ Υἱθν οὗ Ζυδέϊη Μαγίνσ (διαὶ. οἰ 
Ἱννρῆ. 108) [πὲ Σατανᾶς “- κι. Ὁ ΤΊ) “πο ἀροδίδίε βοσρϑηί."- -ἶἑ κ.ὔ] 



840 ΤῊΞΒ ΕἸΒΞΤ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΑΜΌΕΙ," 

δ 8067 υπίο ΐ8 πιδϑίου ἢ δλοιιά ἐξ ποῖ δα πΣἰ0} [86 Ποδαβ οὐ [8ιο80 τβϑῃ ἢ [8 ποῖ ἰδΐο 
Ῥανὶά, οὗὨἨ πβοῦλ (ΠΥ ΒΔΠΡ ΟὯΘ ἴο οί 6Γ ἴῃ ἀβῃο68, βαγίηρ, ὅδ} δον ἷθ ἰδου- 
8865, 5ηὰ Πανὶ ΗΒ [θη ὑπουββηαβ 

6. Τϑοη Αομίβῃ οα]]ο Πανὶ α, δηὰ βαϊ4 υπΐο πὶ, βυγοὶγ [οπι. ΒΌΓΕΪΥ], 48 πο 1οτά 
[Α.5 ΔΦοβιονδᾺ] Ἰἰνϑία, (μοὺ Βαβὺ θδθη [8Σ:}}] ἀργὶρπῦ, πὰ [ΌΥ μοΐηρ ουἵ δῃὰ (ΒΥ οοπΐην 
ἴῃ ΦΠῊ τὴ ἴα (86 Βοθὺ 18 ροοά ἰῃ "ΩΥ͂ 8ὶ 
{86 ἀΔΥ οὗἨ ΤΏΥ οομοληρ ὑπΐο πιὸ ἀηΐο δῇ 

ἢ ; ἴὸγ 1 δανα οὶ ἔουαῃά οΥἱϊ ἴῃ 
8 ἀΔΥ ; ονοσίμο᾽οθ ἔῃ 6 Ἰογάδ ἕδνουνγ (ἢ 66 

66 Βὲποθ 

1 πυοί [δθυϊ ἰπ [86 6γ68 οὗ (86 Ἰογτὰβ ἰβου δγὺ ποῖ ροοὰ]. ὙΥ̓Βογοΐογο [Δ η4] ΠΟΤ το- 
Φ' ἰυχῃ, Δπα ρῸ ἴῃ Ῥ6δ806, (μαὺ (μου αἴΒρίθαβθ ποὺ ἐμ Ἰογὰβ οὗ {6 ῬἈ1} δ ποα. Απά 

Ἡ)αγιὰ βαϊὰ υπῖο Δονίβῃ, Βυιϊἷ πῆδὺ αν 1 ἀοηθ ἢ δηἀ πὴδὲ δαβδὲ ἔδου Ἰουπὰ ἱὰ (ἢ 
βεσυδηῦ 80 ἰοῃρβ 88 1 ὕανὸ Ὀθοὴ ΜΠ ἐμ60 [ἔγοηλ {86 ἀΔγ" βοὴ 1 γ)88 ἴῃ [ΕΥ̓ ῬΓΈβομοο 
απο (18 ἀαγ, {πα 1 ΠΙΔΥῪ ποὶ δ ἤρθς ἀραϊπβὲ [Π6 δηθχηΐθθ οὗ τὴῦ Ἰοσγά ἴθ ΚΕἰπρῦ 

υ 9 Απά Αοἢἰβἢ δηβνογοα δηά ββδὶ εἴο Πάν], 1 κου" μα μου δγὶ ροοὰ ἴῃ ΠΥ βῖρϑὶ 
849 80 δηρεῖ οὗ αοα ; πού διδηαΐηρ; [Ὀ17 0Π}6 ΡΥΐΠΟΘΘ οὗἉ 186 ῬΉ:]Ἰδυϊ πο8 μαῦο βαιά, 

10 Ηο 884}} ποῦ ρὸ ὕρΡ τῖτὰ αβ ἴο {86 Ὀδίι1θ. Ἐ Βογείοτο [14] πον, χῖθϑ ὉΡ δ ΪΥ ἕἰῃ 
{86 τιογηΐηρ τι} ΠΥ τηδβίθγ᾽ Β βοσνδηΐβ ὑμδὺ 80 οοῖηθ ΜΠ {Π66;}} δηὦ 88 βοὺῦ 88 

11 γα ὈΘ ἊΡ ΘΑΥΪΥ͂ ἰπ [ἢ6 ταογηΐηρ, δὰ μᾶνο Πραὶ, ἀδρατί, 80 αν απ ἷ8 πιθὴ 
ΤΟΒΘ ὉΡ ΘΑΓΙΥ ἴο ἀοραγί ἴμ [86 τηογηίηρ, ἰο τοξατῃ ἰηΐο (86 ἰδπά οὗὨ ἰμ6 ΡΒ] ἰδεῖ πε. 
Απὰ ἔδο ῬΒ1]ἰβι ποθ τοῦ ἂρ ἰοἾἡ Ψ6Ζτθεὶ. 

Τ ΓΜ. 8. 3 ἱπ 66 8 οοῃοτγίδεϊνθ διὰ |]]αΐνο ραγί[ο1]9, δι ιὰ τη ῃξ Ὀ9 γοῃογοὰ “ἰθ " (860 Εγάτσωδῃμ), Ὀσὶ, 80 

ἐξ ἰ5 αἴδο δϑἀνογβαινο, ἐῆ ἐγσαπαϊδίίοῃ οὗ ἔῃ. Α. Υ. [5 Ὀφεϊοσ.--.-Τὰ.] 

8 [γγ. 8. Ὁ. ὍΘΙ παβϑη : ΕἰῦδοΣ ομέ Ὕὲ οὐ τσὶ ἐϑ ἐπ Ατί. Ὀϑίοσο Ὀ".--τα.] 
ὁ ΠῚ 

Φ[νον. 9. Ῥογθδρα Ὀοίον ψ ἢ ΤΠ οπίυβ δηὰ ῬΗ ΠΕ 
406 τοάπηάδῃου οἵ ἔπο ἐταπδαἰίου οὗ ΕὩκ. Α. Υ. δηὰ 
Κδῖο --. “ αποα."--Τὰ.] 

Ὡ: “ἿἼΚΩοΥ ἰξ, [0 (ΟΥ, γ8084) ἰῇ ουῦ δσὶ, σέο." ΤῊ 5 ἀνοϊὰ8 
ΑΙΏΔΏΩ : “1 ΚΩΟῊ. .. ἰῃ ΤΩΥ Θγ08." Τὴ σμία οἵ ἰδο Ὁ} 

1ο [ΠῚ 9. Ετἀπιδῃη: “ ΜοΒΑΘΏ ΚΟΥ," ποῖ 8ὸ ν͵ὸ]]. Βορὲ. οτηἰΐβ, βοῦπαρϑ Ὀθοδῦϑο ἐπ ῬΡῆΓχαδο Ἦ85 οοῃδίδοτγοα Πῃ- 
ουἰϊαοῖα ἴῃ ἐπ 6 του ἢ οὗ 8 Ὠδαίποη. Κογ [ἢ9 δίκη ἰβοδηοο οἵ [{8 τ186 566 ἔ)6 Εἰχροβί(ίοη δαηὰ Τσγωμπϑ᾽δίογ᾽ 8 ποί6.-- Τα.) 

4 [γόγν. 10. ΠΥ ἢ 9 
ΟΥ̓ ἰ ἢν Ὠθαγί, ογ ἰῆουῦ δὲ ξοοά ΤῺ ΤΥ δὶ 
481 δδῦοσ ἐῆο “ σίβο δασὶν " (0Π]Π} ΟΣ 5 Ὁ5 'γ πο τηϑῃζίοη οὗ ἐδο [Ὠίη 

γοροι τοι “ Σίϑθ ΘΑΥΥ. .. δηὰ ΓΣἼ86 ΘαΓΙΥ " ({Π 6 “85 ΒΟΟἢ 850 

Βορί, ἰπδογίδ: “" δῃὰ ρὸ 7,9 ἴο [ἢ9 ὕΪῶο9 ἩΠΟΙΓΘ Ὶ Ὦδνο δρροϊῃϊθα νοῦ, δηὰ θοὲ (μοῦ ποι μίῃ 
ἢ" Τῆδηΐυ5 δηὰ ΘΠ] δ ΒΘ} ἕδυοσ ἰμΐβ ᾿πϑογίίοῃ ΟἹ ἔδπο ατοῦ 

ἄοῃο, τ ἢ 6 [ηὴ6 ΗϑΌ. ἰοχὺ 85 {πὸ ὉΠΏΘΟΘϑ- 
Επῃκ. Δ. Υ. ἰδ ποῖ Θχργοβϑβϑὰ ἴῃ ἐπ Ηϑῦ.). Οἡ 

{πὸ οἶπον μδηὰ, τὸ οδῃποί νεοὶὶ δοοσουηὶ ΤΟΥ ἰὴ οτηϊδδίου οὗ ὑπ β οἱδιι89, ἱ0Γ 1ξὲ ἰογτηϑὰ ἃ ραγὶ οὗ (πο ογί ίμδὶ ἰαχὲ, 
ὙὮ106 ἐῃ9 ἰπδογίίϊοη τὲ ἤᾶνὸ Ὀθθὴ τηδὰθ ὉΥ 8 σοργίδὲ (ΟΓ ὑῆ68 ρῇγδεο δἀὐ ἀϑὰ οὐ [η6 τηδυρὶῃ) ἴοὸ βοῖῖθῃ 

86 {Π)}6 γΟΥὉ ἤθΣΘ σορϑαίθα Ὀϑοδυδο οἵ ὑΠ6 Ἰηἰογυθηΐης οἰδιι86, ὙΒΙΟα «ἰοῦ. ΝΟ ΠΙΔΥ͂ αὐ 
ἐμ Νυιηῦοτ οἵ ἐπ 6 ψοτῦ.--Ἴὰ.] 

611}. ΒΆΥΒ: 

9 σεϑροῖ:- 
68)}οἀ ζ0Υ ἃ σἤδηρο ἱῃ 

1 [γέόφγυ. 11. βοπηο Μ88. σοηταΐη ἔπ Ὁχοροβί(οῃ, τ] οὮ ἴθ ΠΟΤΟ ὉΌΤΕΟΒΕΙΥ ηγοϊνοὰ ἰη [ἢ οοῃδίχυστίοη. ϑ8εορὶ, 
: “νι ϑηΐ ἊΡ ἴο μι βραϊηϑὶ Ψ65Γ661,᾿" Ὀυ ΑἸΘΧ. Ὠ88 “ αἰαὶ Ϊ 

ΤὨθηΐυ8 ͵ἰθ τη οὰ ὈΥ Ευδοῦΐι5 ἰηο νυϊίπς ΑΡῃθἷς ἰὰ ἐῆο γἱοϊηλίν οὗ Επάοῦ (1 αραγάθ, 
πὲ [δγῶθ],᾿" ὙΠ] ἢ [58 Δἀορίοὰ ὈΥ ΤὨΘδὨΐαΒ, οὐ πΏΙΟΝ 

Οποπιαῖ. 
416, 23); ἴπ ὑπαὶ οα86, οὔ σοῦγβο, ἔθ ΘΧρυϑϑβίου "ἢ ῬὨΠΙΘ 685 τϑηΐ ὉΡ ἴο Φοσγϑοὶ " τοῦ Ἱὰ ὈΘ τ δ ἢ βΊ685, δίηςθ 
ΠΟΥ͂ ὙΘΙΓΘ ΔΙσοδὰῦ ἰἤογο. Βυϊ ΑΡῇοῖς 8 [Π8 δβδδηθ ἰῃ χχίχ.' 1 80 ἰἢ [ν΄ 1, δῦ ΜΊΣΡΘΩ δηὰ ΕὈϑμθσογ." Ὑοῖ, τοῖα 
ΑΥἤοῖἷς ὭΘΑΣ ΜίςξρΘς ἴο Φό:γθοὶ πσουϊὰ Ὀ6 χοϊῃρ ἄοισπ, ποὺ ὡν. 
ξ λΐι  ϑετοοῖ, πῇ] ἢ ταν Ῥδίτοδη ΠοὲΓ ΟΆΤΩΡ δὰ “ου]ὰ πδιαΓΣΩΥ δάνδῃοο ἴο βοίσο ἐἢ9 

ἘΤΟΠ ΒοΟΙΏΘ ἸΟΥΎΘΣ Τῖκο 0 (88 ΠΘᾺΓ ΒΠυ)οπι) {ἢ 67 
88}. ΤΠἢο [οὐπίδἰῃ [ἢ .65. 

Το] (Τοσ. 1) 18 ρβοσῇῷδρδ ἰπ Κγαῃα βρσχίῃᾷβ δὶ ἴὴο ἰοοὶ οὗ Αἰ]Όοα, τοβρδγαϑὰ δ Ὀθίηᾳ ἰῇ [89 ἀἐδέγέοέ οὗ 56 5Γ66].--Τὰ.] 

ἘΧΕΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΞΙΤΊΟΑΙ, 

γεν. 1. Ἐοδυιμηρίζοι οὔ (ἢ 6 παγταέϊοε οὐ ἰδ6 αν 
δείιοεεη, ἰδ Ῥλιίϑιϊπεδ απὰ ]εγαεϊτίεα, χΧΥΪ ὶ. 1--4, 
Ὑἰ1} δὴ ἌἽχϑδοίεσ ἀδϑοσ ρίΐοῃ οἵ {π6 ροβι(ἰοηβ οὗ [ἢ 6 
ἵν ἀστωΐθθ. ἊἌρλεῖ--ῖο 6 ἀἰβι συ θη θα ἔγοτα [μι 
Ἰαοοβ οὗ ἐδ: βᾶτθ ὭΔη6 ἰπ Αδῆοσ (  οβλ.. χίχ. 80; 

διεῖπε ῖ. 81), πὰ Φυάδῃ οὐ (86 τηοαῃίδίη (4 0- 
βῃυδ χΥ. ὅ3), ἀηὰ ποὰσς ΕΡΘΏΘΖΟΣ (1 βδιηθοὶ ἱν, 
1)---ἰ[δβο]ϊοηροα ἴο ββδομδσ, δῃὰ ἷβ ῬσΟΌΘΟΙΥ [ἢ 6 
ΒΆΙη6 “ΠΠῈ (ἢ 6 Ῥχοβοηῖ 6] ΑΘ ἢ ΠΟᾺΣ 8018 πλεξ 
Βυηοῖα (ν. ἃ, 6146, δίοηι., Ῥ. 286 Ἵ Ἐπ., Οεδολ., ΠῚ. 
142, Α. 3). Βουϊδοκβὶ οἵ {π18 ῬὮ]Π1Βι 10 ΤΕΠ 6 Σ» 
σου [86 111686 ταῦθ δῃοδιηροά “ δὶ 16 βῃτίῃ 
ΠΟΆΡ 96ΣΓ66],᾽ 8 Ῥγχοδβοηΐ Ζοσῖη (ΒΟΡ., 111. 
395) Γ[Απὰ. οἀ,, ἰἱ. 819-523, τ πογο ἘΟΡίμβοι Ὁ Χ- 
Ρ᾽αΐτπβ ἔπ ἰἀομεὐτγ οὗ [6 Πδ 1168 7 6Ζγθο] δὰ Ζθγίῃ, 
{π6 Ηϑοῦ. εἰ οὔθ Ὀδοοπιὶ τβ ὧη ἰῃ Ασδθὶο, δ Βοὶ- 
(ἴῃ Ξες ἘΡΡΩ ἢν μὰ παρ ΤΕ Αὐὰ ι-- 
ἐἐβρτὶη 77 18 ποῦ ΞΞ ΟΥ, 88. (ῃ9 δερί, ἩΤΟΠΡΙΥ 
γοβ ἱξ, πβθηθο ἐξ ἰΒ δἀοριοά ΒΥ Εσδ6Ρ. ἐπ ἔμ 
ογηδβίζοοῃ, μαῖ ἴμ6 ῥγεβθηὶ 4{π ϑαίμα," ἃ. ΤΕΥ 

4 Τηδι ἰ5, “ δρτίηα οὐ Θο] αι," Δοοογάϊηρ ἴο ἃ ἐγδὰ - 
το ἐδαῖ ἴθ το νἱὰ κἰ᾿οὰ αοἸἑαίῃ ; ΟΓ της οὗ 
Οἰϊοοα " )ο ἐπ δηοίοηϊ ἤδτὴϑ οἵ ΟἾΌοδ (Α. Ῥ. ΒΙκΟΙΟΥ ἴῃ 

, Βα [5 Ὀϊοί. οΥ̓ ἐλ Βιίδίο, Ατὶ, 3 ϑεγθοὶ).-- -Τ ὰ.} 

ῬΟΙὰ αρτίηρ οὐ (8 ποτ τοδὶ ἀθο ἐν ἐν οὗ ὍΡΟΝ 
ΜΠΘΏΟΘ ἤοτβ ἃ Ὀσοοῖ ἰβσουσῃ ἴδ6 ὙΔΟΥ “.4] 
ἰηΐο [16 Φογάδῃ. Τθοσο 186 16 ἢ ΔΙΤΩΥ ΘΏ- 
σδιηροὰ ὀρ ροοῖο ἘΠ6 ῬΗ] δίῃ ἴῃ ἃ π|}}- πιδίογοὰ 
ΒΡΟῦ ΠΘΆΓ υεζγεεῖ, ““ἘΠΒΟΉ ΠΘΓΟ 8150 ἃ δργὲ ἄρῃ 
ὩΔΙῺΘ ἴ0 8 Βδίορρίηρ- ͵δοθ ΟΥ ὈΟΓΟΣ 11η6, ὃ : 
χυϊ!. 17; Νυμι.. χχχὶν. 11᾽᾽ (Βδιι(ς}.).---Ὑ ες. 2. 
γινίὰ ἀσβογι ριΐοι οὗ {πῃ ΔΥσδύ οὗ 186 ῬΆὮ]]15{1π6 
ΔΙΤΩΥ͂, Ὠοΐῖ δ 186 τηυδίοτϊηρσ (ΒυΏθ6Ώ), Ὀαϊ ἐπ ἰδεὶν 
τοονοιηθηΐ ἴο ΑΡΒοῖ. ἴἷῃ αϊνίκϊομβ οὗ πυπάτγοιθ 
δηα ἰπουβδηά8, αἱ (π6 μολά οὗἁ {μον αὐ ν:βίοσρ (86 
“ ῬΥΪΏΟΟΒ [Ποτὰβ οὔ ἴ6 ῬὨ ]}ηι} 65 Σδτομοα οὔ, 
ῬΙΌΡΘΙΙΥ “Ἰρδγοπεὰ οὐοσ,᾿" ἐμδὲ ἴδ, οὐὸσ ἴῃς ρῥἰδὶῃ 
οἵ ᾿υβάσβοιοι ἴο 76 Ζζγθοὶ (οοσορ. νοσ. 4). Ηρτε ἐπ 
(86 ποσίδ [ΠΟΥ δαἀνδησοὰ πὶῖ {Ποῖ πΠΟΪ6 ἴοσοο, 
ἴῃ ΟΥ̓ΔΟΣ ἴο Ὀτΐηρ δροαυΐ 8 ἀθοϊδῖνο Ὀδί1]6 ἱπ (86 
ὈΪαΐη τὶ [Π6 1Βγδ}] ἴ6α, ποὲ Βοΐῃρ 80]9 ἴο πιδπ- 
ἰδίῃ ᾿μοτηβοῖνοθ ῬΕΓΙΩΔΏΘΠΟΥ ἰπ ἴἢ6 τηουπίαίῃδ. 
Τμοῖν δάνδηοθ ἴο Φοσγοοὶ ἰοσοθά 3'δ] ἰο Ἰοδὰ δἰ 
ὝΠΟ]6 δΙΤΩΥ ΓἈΙΙποσ. ΤΏΟΙΘ ἐδ ΠΟ στοιιηα ΟΥ̓ Π6- 
ΟΟΘΒΙΕΥ ΤῸΣ δαυρροκίηρ ἐμαὶ ΠΟΥ οὐσσυρίοά οἵ 
ταν ρθά. 116 τα] 4416 ρμοσγίΐοι οὗ (ἢ ΘΟἸΠΙΓΥ͂ ἩΒΕΙ͂Θ 
8.8} 8 ΤΟΥ 8] γοαϊάθηοθ, Οἱ θοδὴ 1δγ, ἱπ ογάοσ (Βεῃ 
ἴο ΟΆΣΤΥ [88 ῬἨΔΓ ἱπίο ἴῃ ὀχίσοταοϊν ἐγ Ὁ] ποπἢ- 
6γῶ ἀἰδίγὶοί, δὰ (μπ8 ϑοοῦ Θομαεγ 4]} [ετδεὶ (ΕΝ. 
Οεροῖ., 111., 142), “ἴοσ Ἰοπασγὰβ [μ9 εὐὰ οἵ 
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Σεΐϊχη 860} 8. π}}}} βίσε ΜᾺ8 ῬΓΟΌΔΟΙΥ ποὶ 
80 γιοδὶ [μὲ Β6 ἢ μαν ἀϊνιἀοὰ 1" (ΤὨΘΩ). 
ΤῊ ΡΒ  ἰδεϊηο8 μαυϊηρ Ὀαρβαη (ἐοῖν πιδσγοῖ, ΑΟμΐθ 
ἐουηά πἰταβοὶ ἢ ἢ Πάνὶα ἴῃ [ἢ 6 ΓΟΆΓ “-- νον. 
8. ΤῊ οἶμον ἰοδάδγ οὐ͵ϑεί ἴο ἰπθ ργθθθῆοθ οἵ })8- 
νὶὰ διὰ πίε πο: αι ἄο ἴμ660 ἘξΘΌτοννα 
ΠΘ᾽67 Αδ ὶϊ ἰδ δαϊὰ ἴῃ γοσ. 11 ἐπδὶ Ῥανϊὰ το- 
ξατηοᾷ ἴο {86 ἰαπὰ οἵ [6 ῬὨΐ πο ηοα, δηα Δοοογα- 
πε ἰο χχχ. 1 ἔμ Ὺ στϑδομοὰ Ζέκ|ας δἴοσ 8 {Π Γθ6 
ἀδγρ᾽ πλδσοῖ, {πο οὐ)θοίζοη οὔθ ῬΒ1]1Β01 6 ὈΓΊΏΘΘΒ 
τηῦβὲ αν Ὀθθ πιλαὸ Οἡ [6γϑο  1ἰθἐι 801}, ΟΥΎ ὩΘΔΓ 
1μ6 Ῥα!οβεϊπίδη θογάθγ, δαὶ ηοί δὲ [Δ Θομαπιθῃοθ- 
ταθοὶ οὗ (86 Ἰαδγοῦ, τοι Αομἰβη ΤΟΡΙΥ ἴἴ δρ- 
Ροβτβ {μδὲ (86 ργίῃοεβ ἀϊβιγυδίοα αν α, βυβροοῖ- 
Ἰηρ (δὲ Π6 που]ά ρῸ ονϑσῦ ἴο ἷβ οσῃὰ ρϑορὶϑ δηὰ 
βφμε Δρδϊηδὶ [μ6 ΡΒ ΠἸεποα. Ασμδὴ ΟὔΘΟΓνΘΒ 1) 
ἴδδι Πᾶνα 15 βογυδηὶ οὗ βδυὶϊ, κίησ οἵ ἴϑγαϑὶ, [8 
ΔΙ]υάϊηρ ἰο Αἷ8 θημλὶυ τι 5.6], 2) ἐμπαὺ 6 Βδβ8 
δἰσεδαγ θθθ; 8116 γαῖ πἰμὰ ἃ ἰοὴς {ἴπι6 ἀρδίηβί 
8.δα!, “1686 ἄλγη οὐ ἴδιοδ ὙϑΆγβ᾽ --- "' ἃ γϑᾶγ δηὰ 
8 ἀδΔγ," ἱπάοβηϊία πἰδιθιηθηὶ οὗ ἦι (ἰτῶθ τηθῦ- 
Πλοποα ἴῃ χχνὶϊ. 7: “8 γϑᾶγ δῃά [ΟὉΓ τποηίμε,"-- 
δηά 3) δαὶ ἴῃ 4}} [18 ἔτηθ 6 88 βοθῃὶ ποίη 
ἴῃ ἴπη (ο δ Κθη βυβρ οἱ ΟΏ8 οὗ ἰγθδοβοσγ. ΕἸΟΙΩ 

ἘΠ.6 ἄδγ οἵ Βὲ5 (ΑἸ Ππκᾳ (79), ἱπειοδὰ οἵ [ταίμοσ, 
πϑοὰ αἰοηρπίάο οἵ--ΤῈ.] ἴ72), πο Ἐν. ᾧ 266, ἃ). 
ΤῊ τβα. δὰ “ἰο πη6,᾽ δοοογάϊηρ ἢ (9 υδῦ8] 
οοηδίγαοσίίζοη οὗ (Π6 νοῦ, ἱπουρῆ τὸ πϑοά ποῖ ἰμ6γὸ- 
ἴογθ ἱπβοσὶ “ἴἢο πιο (75) ἱπ [86 ἰοχὶ (ΤἜθη.), 

οὐεσαῖσηὶ (ΤΠ οη.), ἱβουρῇ (ἢ6 ἘΡΡ δηᾶ ὙΠΕ 
Β6 ομίϑἕβ οὗ ἴδ ῬἘ1- 

᾿δἴτι66 ἀϊὰ οἱ δοοσορὶ ΑΟΝ 888 ἐσ ρ᾽ δπδίΐοη, θυὶ 
ὌΘΙΘ ΒΏΡΙΥ υἱὲ τ Ὠΐηι, Δηὰ ἀσπιδηδοὰ οὗ πἰπὶ 
[δὲ Βα βοῃὰ ᾿ανὶα θδοῖς ἴο δία ρ]δοο, υυδίο ἢ 
86 (Αοἰβῃ) Βαᾶ δρροἰϊπϊθᾶ δὲ, {πδὶ ἰδ, ὸ 
Ζιέκιασ. ΤΟΥ καἰ : Εἶθ 6841} ποῖ δο ἄονσσῃ 
Ὑχὶ τὰ ἰηἴΐο ἔδο Ὀδι:16. “ΟὉ ἀουη᾽ (Ὕ)) 
᾽θ 8 ΓΕ ΌΪΑ᾽ ἰϑοηΐ6 8] τ} Δ ὙΥ Θχρτεδδίου, δου νοὰ 
ἤτοια Ἐπ6 ὨΘοθβδὶ νυ ἴῃ (μι τηουηίδί ΠΟ.8 ΘΟΟΏΓ 
οὗ ἀοβοθπάζηρ ᾿ηίο [86 ρίαϊπ ἰο ἢσῃϊ," ΟΡ. χχνὶ]. 
10; χχχ. 24. Τὸ ΑΘ 188} 8 ἀοέδποα οἵ αν! Π6ΥῪ 
ΤΕρὶγ: 1) ἢ6 τοῖρῃῦ Ὀθοοτλθ δὴ αὐσόγβαγῳ ἰο (μοτὰ | τὰ 
ἴῃ ὈΔΈ416, ἱποπρ ἢ μδὰ Ηἰπουίο Ὀθθη δὴ δ] γ; 
2) 6 σϊρῃὶ τιβἢ ἴο σοοοιηθηα Ἠϊτηβο] ἰο ἢ ΐ8 
Ἰογά, ἐβουρῃ Βο δά Ὁρ ἴο (μὲ (ἐπηθ δ τραΣ διῖπι,-- 
σείτὰ [δ Βοαᾶκ Οὔ [Β699 τυθῃ. δο ἩΠΉρΡδοὶ 
οὗ ἐδ γεγρ (ΠῚ Ἢ) ̓ πάϊοδίθβ σϑίουη βα δου, 
“’ ΘΑΓΏΘΘΙΥ (0 οοτατηθηὰ οὨρ᾽8 861 Γ᾽" οὐ, “ἴο βϑοῖκς 
Ὦ τιδῖκο ομθβ δβοὶ ἢ δοοορίδ 16 (Επ., ᾧ 124 8). 
“Τλεδε,᾽"" ΠΟῪ δα, ροϊπίηρ ἴο 89 ῬΆΪ]δὲἴπο ἴγοο 
ΒΥ ἀείοδιηρ δ ρατί οἵ οὐγ ἴογοθ, βαϊὰ {πΠ6γ7, ἢ 6 
ποῦ]ὰ ἐγν ἴὸ σοραΐη Π’80}}5 ἄγου. Ηοσοΐῃ ἷβ 
Ττοοορη οι οὗἨὁ Ὠδν 5 ὈΓΆΥΟΥΥ δηὰ τὰ ΠΑ ΥῪ δΌΪ- 
1ϊν, πῖον 1ΠΒῸΥ πουἹὰ 6 186 666 ἀϊθροθοά ἰο 
ἀουδί ποθ ἐμὸν τϑοο ]οοιοᾶα {π6 ἀοίδας "6 μαὰ 
Ἰοττη οσΐυ ᾿πῆϊοίθα οα ΘΟ] δ ἢ δηὰ 186 Ῥαϊϑαοϊΐῃϑ 
δσιηγ. ΕὉν (Π6Υ βὰν 8) [6 τἰα ποὶ Ὠαν!ᾶ, οὗ 
φως ςεςςτο τ ὃ τς ποὺ 

5 [ΤῊΙΪΑ ἰ5 ἃ υϊοίοῃς ΤΟΡΙΡ ἰο Ἦ 6] δι θθη᾽ Β τοπηδγὶς 
ἐδμας " (Π6 Παγτδίοῦ ἤθγοὸ (ογμϑίθ ἰῃδὲ ἢθ 8 ἀδϑαϊ!ίης πίτἢ 
δ ΡΒ διΐμο, νυ [45 ἀν! ηρ ἴῃ ἃ ΡΙΑ[Π] που ὰ ῥγοῦδ- 
ΌὈΙΥ υδὸ ΟΡΡροϑιίθ Θχργϑββίοῃ [κμῸ υρ].᾿΄--Τα.] 

ὝΠΒΟΙΣ (ΠΟΥ δδηρ ἴῃ ἄδηοθαῦ ὅς. Οορ. 
χΧΥΙ, 7 τ χυΐ. 11. [1ὲ ἰθ 186 βαὴθ διυπιθης 
ἐπδὲ ΑΟἢ 8} 8 βοσνδηίβ ὑ8οὰ δρϑϊηβὶ ἢἷτπὰ οἡ ΐ8 
βταὶ υἱδῖῦ ἴὸ Αολθη8 οουτ. Τηδ ῬὨ]β 1 ποϑ᾽ 
Τϑοο  δοίΐοη οὗὨ ὑμδὶ δου ἱονοιχθηὶ 8 μθστὸ ἴο 06 186 
ΤΏΘΒῺΏ8 οὗ γοθουϊης Ὠδνία ἔγοιῃ ἴἢ6 ρμαϊηΐιϊ θορ5- 
οἱ οἵ μοίῃρ ἰηΐο ὑδίθ πὶ τἢ6 ῬΠ1ΠΠβίποα 
δραϊηδί ἢ18 ΟὝΤΩ ᾿ΘΟΡΪΘ. 

νεγ. 6, Αοἰίδῃ 18 οὐ]ροὰ ἰο γίοϊὰ ἰο (86 ἀ6- 
εἰάἀρά ἀεδιηδηά οὗ κ͵8 οομιγαθθ. Ηδ δϑϑυσοβ Ὠ8- 
νὰ (μδὶ ἷβ οοηδάσπῃοθ ἰῃ Πἷηι ᾽β ὑμβμδθη, {μαὶ 
[ιθ Ὦ1πὶ 88 80 ΠΟΠΟΣΘΌ]6 δηα {1 7} τηδη. 
ΑΘ δ᾽ 8. οὐαί “ὉΥ (86 116 οὗὨ «ελουαλ᾽" 18 ἴο Ὀ6 
ὀχρί αἰμθα ποὶ Ὀγ {86 ἴδοὶ (δδὶ ἃ Ηοῦγον 8 μθσθ 
(86 παεγαίοσ (Ἰ μρῃ.), οὗ τ18δὲ Αο βῃ ἢδά Ἰρασηρὰ 
ἴτοσα αν ἃ ἴο ον δηὰ πόοηοσ (δα ΟΘοἀ οἵ [βγϑοὶ 
(8. βοβιιία), Ὀαΐ ΟΥ̓ [εἷ8 ἀοδίγθ ἰο αἰΐεαδὲ ΒΊΟσΘ 
ΒΙΧΟΏΖΙΥ ἴδ6 ἰγυἢ οὗ δἷδ ποτὰ ὈὉγ ἱηνοκίηρ [86 
οὐ πολ αν πογθὶρροα. Αολίβη, πον“ 
ΘΥΘΓ, ἀ068 ῃοῖ ΒΑ Υ͂ ἰμαὶ μ6 δα ὕθθῃ ρμίθαβθα ψῦὰ 
Τανιὰ ἴῃ ΓΌΥΤΔΟΓ ἯδΙΒ (ΤΎΘΠ16]]., ΙΔ Ὀ]8), Ραὶ 
818 ψογὰβ γοΐο (ο ἐλὶδ σδιωραῖρῃ, 6 δδβυσίηρ ᾿ἷπὶ 
οὗ 8 οομβάφηοο ἴῃ οοηίζαβὶ Ἡϊ} (Π6 αἀἰδίχυδὶ οἴ 
[80 ρῥγίποοδι Ηθ χθδὴβ ἰὸῸ Β8Υ: ΤῸ πιὸ ἰδοῦ δζί 
(6 οδ᾽οοὶ οὗ υπάουδίηρ, ἰσυδῖ, θὰΐ (86 ργίποοβ ἀό 
ποῦ Ὑγ]Α ἢ (Π66 (0 ἴ4 Κα ρατί ἰῃ [16 σαπηραῖρῃ. Τμυδ 
ἢ6 Θχουδβοβ Ηἰμλθο] δ, 88 ἰΐ ΤΟΓΟῸ, ἰῸὸ ᾿ϑανια ἴοὸσ ἐῃ6 
ἴδοι (μδὶ ἢ6 τουδὶ ΠΟῪ (γνογ. 7) διὰ Ηἷπὶ τοίη, 
ἴιδὲ Β6 8} ἄο ποιίδπίηρ οΥνἱ] ἰῃ ἐΠ6 ουϑδ 
οὗ Γ86 ῃὑσίῃοϑθα οὗ ἴὴ9 Ῥμὶ!αειίη64.---  οΣ. 8. 
ΑΒ «“οὐΨἑὴ τοιηδῖηβ ἔσθ ἰὴ πογὰ δηὰ ἀθοὰ ἰο Ηἷβ 
λοποταδίε ῥϑς δα ϊμῶι ἐπι ῬθανἹὰ, 8ο Ζαυϊὰ γοιμδῖῃβ 
ἰσυ ἴο δἰ8 γῦ]6 (χχυἹ.) οὗἩ αϊδλοπογαδίε ΓΞ 
ἐΐοπ ἴο ΑΘ ἰΒὲ ; ἔοσ, θη ἢ6 βαγβ: μαι ἢ δμΒου]ᾶ 
ποῖ βο δᾶ Εκδϊ δραΐπδαὶ [86 Θηθηέθα οὗ 
ΤΑΥ͂ Ἰοτᾶ, 86 ἸκἰπΕ ---ἰΐθ ἤν Ἰογὰ, {πο Κίηρ,"» 
ΤΩΒΥ͂ ΤΟΙ͂Σ 85 ἨἋἢ ἴ0ο ΑΘ ἰβἢ δα ἰο 840]; δηᾷ, ἴοσ 
(86 τοδί, ἢ6 οουἹὰ πο ἤδνϑ Ῥθϑὴ ἴῃ δφαγῃθϑὶ ᾿ἢ βᾶυ- 
ἱπρ ἰδδὲ 6 που]Ἱὰ ρθι, ἴο0γ 6 οογίδί η]Υ ποι 
ποὺ Βαῦθ Ἰουρηῦ ἀραϊηδὲ ἷβ οὐσὰ ΠΟΙ ΤΥ ΠΊΘΏ 
(ΤΒθῃ.).--τν ἐσ. 9. Αολ δῃ ἰγυδίληρ!]Υ δοοορίβ Π8- 
Υἱ᾽ Ἐ τοσαβ 88 σοίθυσϊηρ ἰο Εἰτηβοὶ ἢ δηᾶ γοῆοτο [ἢ 6 
ΘΒΘΏΓΒΏΟΘ Οὗ ΘΟ δάρηοα ἴῃ ἷβ Βοῆοσ. ΤΌΘ Ι 
ἸΟῪ ἰδ ἰῃ6 ΤΟΡῚΥ ἰο αν 8 δβδουίίοι οὗ μὲβ 
ΑΓΒ] μο88 ἰῃ ἴδ αυσαίΐοη: “ἮΠας μαᾶνὸ 1 
ἄοῃο Ῥ᾽ εἰοθ. [Ὑτδμηδδίδ : “1 χη ἰϊ, ἴον ἰδοὺ γί 

. εἰο.---[Ἑ.}] ΑΘ ἢ ̓ 8 ὑδδυζπιοην ἴο Παν 8 
Πα ΣΥ δηᾶ Βοποσ (οη (ῃ6 πογὰβ: “γοβ, (ῃοὰ δὶ 
ἸῺ ΤΥ ΟΥ̓6Β,᾽᾽ είο. οσοταρ. Θ6ῃ. χ νυ]. 19) τίβοα ἰο. 
86 Ροϊπί οὗ οοπιραγίηρ μἷπὶ τὴ δὴ “ δηροὶ (-:: 
ΘΘΘΘΏΟΓ)" οἵ Θοὰ» Β66 2 βδιι. χῖν. 17: χῖχ' 27. 

᾿ οϑίθοιῃ ἴ᾿θ6 88 αἰ βηγ, μ6 που]ὰ βδΥ, 88 1 τ18οὰ 
τοῦ βεηὶ ἴο 126 ἔγοϊω --θαΐ (Π6 Ῥτίῃοαβ ΒΑΥ: 
“Ἐς 88481}} ποῖ ρῸ ἊΡ τὴ υ ἴο {Π6 πᾶσ. Τῆς ποιά 
“50 ὕ}᾽ γοίδυβ ἴο 89 Ρ οὔ ἰπ6 τηδγοῖ ἴτῸπὶ 
[80 βου ἀρτγαγὰβ ἰο 1π0 ποιίῃ.--- ον. 10. 
ὙΜΙΓ 106 σοτνδηῖδ οὗ ΒΥ Ἰοτᾶ, {Παὶ ἴα, οὗ 
6}; πΏοθΘ δα ̓θοίθ [ΠῸΥ πόσο. [Οἱ (δα ἰεχί 
560 “Τεχίιδ] πὰ Οτδισηϑίῖο]."---ΤῈ.]--- ἡ ογ.11. 
Τθαν ἃ σοΐασηβ ἰο ῬΕ1]ϊοία, ἰο ΖΙΚΊαρ (χχχ. 1).--- 
Τηδὶ αν α, ἰῃ οσάοσ ἴο δυοὶά 8 δἰ τοτηδίϊνο, 
λῤπιϑοῖ ει}! τουθϑὰ [86 ορροεϊίίοη οἵ {μ6 Ῥῃΐ- 
᾿ἰδᾶῶπο ὑσγίῃοθβ ἰο ἷβ ἢ ὑωάρῆ, τὰ μα πῃ 16 οδπ}- 
Ῥαΐρῃ (88 ΤὨἈρηΐυβ ἰμἰπξβ ποῖ Ἰπροβεὶ ] 6), 18, αυ θη 

4 ὙΠῈΡ πογὰ [6 ΡΓΟΌΘΌΪΥ ἴο ὈΘ ἰδ κῃ. ἤθ ΓΘ [πῃ ἃ ΒΌΡΘΓ"δ- 
ἰΓΑὶ βϑῆδθ. 6 πϑϑὰ Ὡοἕ ΒΌΡΡοΟΘϑΟο ἐπίδ ἃ ἩΘΌΓΟΥ ΘᾺ 
Ῥυε πο ἴη6 τηοα!ἢ οἵ ἔπ ῬΠ  ΠἸ5ε1π6 : ([Π6 δοπασθρίίοι οἴ 
ΒΌΡΘΟΥΒΟΠΊΔΏ ΤΙ] αΒΘΏ ΘΙ οὗ (ὦ ΟἿΌΣ “8η6.66]8)) 8 80 
ΒΟΏΘΓΩΙ δηὰ παΐυταὶ ἱπαὶ ἐῆογο [5 ηοὸ αἰ Δίου ἐγ ἴῃ ΒΌΡ- 
ῬοΝηΚ ἰδ ἴο 6 πον δηὰ υδοὰ διροὴς ἐμ6 ἢ ἰδέ 68. 



842 ΤΗΕ ΕἸΒΞΤ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΑΜΌΕΙ, 

ὑζ ροϑδὶθ]6, ἰοο θο]ὰ ἃ οουῃ)οοίατο; [88 πδιγϑίλγθ 
βἰνοθ Ὠ0 στουμὰ ἴον ἱξ, 

ἩΠΒΤΟΒΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΤΗΞΟΙΟΟΘΙΟΑΙ, 

1. Οοὐ᾽ ἩΑΡτ ἦθ Βυς ἢ} ἰπδὲ {δ αἱῃβ οὗ {6 
ΣΩΘΙΩΡΟΙΒ οὗ ΗΪ8 ἰηράοχηῃ 816 ῃοὺ νἱβι θὰ πὶϊῃ οχ- 
Ῥυϊκίοῃ ἔτοιῃ οοϊωμηυῃΐο πῃ Η, θ0 ἰοτρ 88] διὰ 
ἔθου, ἰκὸ αν, ἀϊτγϑοῖ ᾿μοὲν ἱ ποῦ 116 ἴο Η τ ᾿π 
(αϊτἢ, δηὰ δΓ6 ψλ}]ἔηρσ ἴο ΡῈ χυϊάοα Ὁγ Ηἷτ. Βαϊ 
Βιοῃ εβἷῃβ 88 ἯΟ 6 ῖθ 860 ἰῇ ᾿δαν  α---ἴδασ οὗ σηδῃ, 
τηίδι ἢ, μαυΐϊηρ Γϑοοῦσθα ὑὸ Βοδίμοη ῥσγοϊθοίζοῃ, 
ἀφο Ἢ] Ὀθμανὶουσ ἰοναγάβ ἴμ6 Κὶ πὰ δῃὰ ποηο- 
ΣΔΌ]6 Κίηρ ΑΟὨ18}---Αοα ἀοοδ ποῖ Ἀ888 ὈΥ, οὐ {86 
ὁοπ8 Βαηάὰ, πίξμουΐ {86 ὀχ Βἰ᾽ ἄοη οὗ ΗΪβΒ ραμϊώνο | 4. 

κονστσες, ἐν ῬυΠΙ ΒΗ προ δἰ τ δἰ, 88 ἯΘ 
ιζτωρδῦ ἴῃ ει ὅπ 8. ΤΠ ἀδιηθηία] βίη (ἀουδὶ 
δηά 11116 Γ411}}} 41} οἶἶμ ὺ βὶπβ ἱβϑιίηρ, (686 αραὶῃ 
ΟΠ ΟὨΘ ἔσοῦιϊ δῃοίδογ, ραγεν ᾿μΠΙοιὩσ ᾿ηΐογ- 
ὯΔ] δηρσυΐβη δηὰ οχίθγῃδὶ ΠΠΤΒΊΌΧΗΙΟΣ δηά ραΐη- 
Ὁ] οχρογίθῃοοα; θαΐ, οἡ ἴΠ6 Οἷα μδηά, 6 στὸ - 
ΒίγΓαὶ δ 61} ΘΟΠΒΘΑΌΘΏΟΘΒ, 8η4 Ὀγίηρα ἐπΐο μὰ 
ἵοσιλον ὀχ ἰἱοηδ οὗ Ηἰθ μοὶ ρΐηρ πιὲσλέ (88 ΠΟΙΘ 
ἐῃ [π6 ῬΒΠ]1βι 1 η66᾽ γϑοο]] σοι οὗ ῬΑΤΙΔ 8 Ὑ]ἹΟΙΟΤΥ 
οὐον Οο] δ δα (6 ΔΥΤΩΥ), Βοὸ ἴο Ογάϑὺ 811] ἰϊηρθ 
δοοογάϊηρ ἰο Ηἰ8 απὰ υἱδάοπι ἱμαὶ [1 6 Ὀ]Δπιο- 
ὙΟΣΙΌΥ εὐἱ ἀοοδ ποὺ ἰοβὰ ἴο ἀδείγμοέίοπ, δὰ δὰὉ- 
πλλα δ νας οὗ Ηἱβ ργουϊάεηδιαί σουεγηηιεηξ οὗ 

τοογία, 
2. Οογίδι]γ αν 8 τίσ  ] 688 18 ποὺ ἴο Ὁθ 

“πεαδιτγεοὰ Ὁ Ολνιδίίαπ, πιοταϊέν (ΤΠ 6η.), ἴον 86 
Τρ] ηρ οἱ (6 βἰαπάροϊηίβ οἵ ἴ86 ΟἸ]ά δὰ ΝὸὋἝ 
Ταριδιηθηΐβ ὈΥ ἰηἰσοάυοίπρ {π6 Ἰαιίοσ ἰηίο [Π6 ἴογ- 
τ 6 Υ, ὈΟΪ 85 Γααρϑοίβ ποσὰ] πον] οαρο δηὰ 10]}- 
08] οἰ ΐοβ, δηα 88 σοθβρϑοὶδ τ Άσιοῦς ὑγαϊ δηὰ ὈἱΡ- 
1108] ἀορτηδί!οβ, 8 βοὲ δεοὶάθ Ὁγ ἐμ αἰ βδγθηοο οὗ 
6 ὑνοὸ Τοβίδηγχοηίβ ἴῃ {86 ἀσνοὶοριμοηΐ οἵ [6 
ΠΡΟΣ δ ΤΕΥΕΙΜΠΟΣ οὐρὰ ΕἸΡΊΕΙΕ τς οὗ αοά, 

ἰῃ Ἰυάδρίησ οἵ ἱπαϊν!άμα), ΘΟΠΟΣΘ 
τα ταὶ Α΄ τῶ ἀϑ τ ΕΝ 6 τοϊδίϊοι ἡρολιῶς 
ΤΆΔ Βη6 ΙΏὩΔΠ, ὙΠΟ6ΙΟ ἰῃ09 Ρῥγηοὶρ]6 οὗ Ιονϑ 
ἦθ ᾿ἰνυϊοα ΟΥ̓ πδίϊοῃδὶ χοϊδίϊοηβ, νγὸ σηυδὶ ἰδῖσθ 
ἰηΐο οοπβί ἀοσδοῃ ἰῃ6 ᾿ἱπηἱδιίοη οὗὐἨ {86 ἰμοο- 
ογαιὶς ΠΡ ΘΘΕΙΡ οὗ 1116 ἴ΄ὸ [80 βρβοτο οὗ ἰδὸ 
Ὡδίϊοηδὶ [1|6 ἰῃ ἴο ἰδοβθ ῬΘΟΡ]68 ἐπὶ 
Ὑ6Γ6 Ουἰδῖάα οὗ {π6 ἐοοοσθου. Νονουίῃο]οβα 8]} 
οἰ ῖοα] ὑμθηοαθμα ἰῃ ὑδ6 116 οὗ {86 ΟΙά-Τοθίδ- 
ΣΘηΐἰΔ] ΤΒ οὗ (π6 αἰνῖπθ γϑνυθ]δίϊοη δηὰ ἰῃ6 
1βοοογδίο ρυϊποῖρ]6 τηυβὶ θ6 Ἰοοϊκρα δὺ ἔτοτα {π6 
δ .1:.}} ΝΥΝ οὗ νἱον, τ ΙΘῚ 18 σίνθη ἱπ οὐ 8 
ΒΟΥ ψΜ|ι}} 186} δπὰ Ἰυάρεοα 88 ὑὸ ἱμοὶν οἱ ἱοαὶ 
Οδδγδοίοσ δηα γϑὶὰθ ὈΥ (86 Δρβοϊυίθ βίδηάαγα, 
ΤΗο οὐ οὗὨ δρβοϊυίθ συ (Νύχτα. χχὶϊὶ. 19; 2 
διὰ. χν. 20) ἀδθιηδηᾶβ συ ἤγουι ἢἷ8 “ βαϊηΐβ᾽ 
ΠΡ: ἘΣ. χχ. ὁ σι χῖὶχ. 6 δῃὰ Ῥχονυ. υἱ. 16-19; 

υἵ, χῖχ. 11). Το ἰ6 ἀοἀ οἵ ἰγυ ἢ δὰ ἤδιἰ- 
[Ὰ]πεβΒ (ΡΒ. χ]ὶ. 10-12 [9-11]} ἐδ6 1ρ8 τηυδὲ ποῖ 
Βροδὶς [Ἀ]θεποοὰ (Ῥβ, χχχίν. 16 [18]}, 86 Ῥοαν 
ΠΙΤΊΒΟ ΙΓ ἀθοίασοθΌ Αραγί, βοπονοσ, ἔσοια (86 
ΕἼ ΡΟΣ οὗ τονοϊδίίου, Ὠδυἱαβ οοπάυσί ἰο 
Αοδίβῃ ἴδ οοηάδομηηραᾶ ἔτοπι ἰμ6 πἰδηα-ροϊηὶ οὗ 
ὨΔίΌΓΑΙ-ΠΌΤΩΔΙ ΙΠΟΓΆΪΥ ὮὈΥ (86 υπουβρϑοης 
[ΑἸ ΒΕ] 688 δηὰ μοποσ οἵ ἴδο Βοδίμθη κίηρ. 

ἩἨΟΜΙΣΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΕΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

αι. 1, 2. 8. ΒΟΉΜΙ : ΤῈ βἷπθ οὗ 89 ῥσγϊηοοθ 
οὗ 6 ΡΘΟΡΪο Ρυΐ τΘΒΡΟΙΒ ᾿ηἰο ἰμ0 μδηάὰβ οἵ ἰδ9 

ΘμδἶοΒ οὗ αοἂ δηὰ ἰδ Οσοῖ.---Ἄ ογ. 8. μα. 
[ΒοοτῈ: ὙΥῺ119 ῥγοσυσαρίυαουθ βἰμποσθ ἃγὸ ρβίνοῃ 
ὉΡ ἴο ἰλ6 οβδοίδ οἵ ἐμὶν οὐγῃ οουπιβοὶβ δῃὰ ἀσγίγρη 
Βοδα]οην ἰο ἀοβίισυοίζοη, (86 βἰμβ οἵ (86 ὑρσὶσαὶ 
816 τοροηϊοαὰ οὗ δηὰ μασγαοῃοὰ; δηὰ ἰμὸ 1 τὲ 
ἰδ Κοβ Ἵᾶσο Ὀοϊὰ οὗ (μον Ῥϑδᾶοθ δηὰ σορυϊδίίοῃ.--- 
ΤΕΗ.]--ἨΕΡΙΝΟΕΕΚ (ἔγοια ΗΒ Αἰ,.1.)): Ο [06 πίδβάοπι 

688 οὗ Οὔγ , ᾿[πΠαὺ σ8Ὼ Γαδ ὉΡ 88 
ΔΟΓΒΑΙῪ ἴο ἀο ἑνοῦ 18 ουἱ οὗ ἴῃοδθο θυ }]6 πἢϊεὶ 
ΟἿΣ ἔγϊθηὰβ σδπηοὶ ἰ---ΘΟΒ ΕΒ: ΒΕ ἰδ Τογὰ 
1 ϊηκθ οα υ8, ΗΘ οοἴμθθ δὲ 86 σὶρδῦ σης πιὰ 
Ηἱδ8 Ὀ]οδαῖηρ αἰδο. Ηδθ 888 ΝΆΥΒ, δου ὙὮΘΓΟ Υ8 
ΚΟΟῊῪ πο ἔσσίθαῦ οχροαϊοηϊ, δηὰ οδῃ ρἶνο οουπϑοὶ 
δηὰ μοῖρ πογθ γγὰ ταϊρηῦ ΔΙΓΟΒΑΥ ἀρδρδίν.-- -΄ ἐσ. 

ΒΟΉΙΖΕΒ : Οοα᾽ 8 Ομ] άγοῃ ἀσὸ Ὡοΐ ῬΘΟΡΙΟ ἰδμδὶ 
Πδύβ ὯΟ ΨἈ1}1} 1.8 δῃ ἃ ΘΑ Ἰκμ αθο 8. ΒΗΥ͂ ἸΏ. Βυὶ 
οὨ δοοουμπὶ οὗ Βυοῖὶ {81}Π}πηρ οα ἀο68 ποὶ γοὶ οδεὶ 
οἹ᾽ Ηἷἱδ8 οἰ] άγοη. Ενγϑῃ 1 πὸ βίῃ, Ηθ ἀο68 ποὶ 
γοῖ δἱ ὁὔοθ μὶτθ υ8 ὰρΡ; Ηδ οἰιδδίθηβ ὑβ, Ὀυΐ Ηδ 
ἄοοθ ποὶ οδδβὲ υ8 οἱϊ---ἰ εν. 6. βϑοοττ: με 
πΟΣΙΪΥ ῬΘΟΡΙῈ μαᾶνα πο 601} ἰμἱῃρ ἴο0 ΕΔΥ οὗ 8, 
δυϊ Μ1}1 ὈΘΆΓ ὑδαιϊ ὯΥ ἰὼ Οὐγ υρτὶὨίηοβε, πὰ 
προὰ ἀοεῖγθ ὯῸ σρογῈ ἴγοστα ἵβοῖα: δηὰ {8 τὸ 
βῃου]ὰ αἱπὶ ἴο ΚΈ νὸν ἘΥ 
δηὰ ἃ ὈΪΔΙλ6]6θθ 1116, Βυΐ ἰδεῖν βαῤετίπς οὦ 
τηρηἀδίλομβ ΓΘ δἰχηοθὶ ΔΙ αΥδ Ρυσοβαβοα ΟΥ̓ 1π|- 
ῬΓΟΡΟΣ ΘΟΙΆΡ Δ ΠΟΘΘ, ΟΣ ΒΟΙΏΘ ΤΩΘΑΒΌΣΟ ΟἱὨ ἀφοερ- 
ἰοῃ, ἐμὰ ΟΠ ΠΙΟΏΪΥ ΤΩΔΥ͂ ΟΟΥ̓́ΟΣ 08 ὙΠῚ8 οοπίπεϊοῃ. 
-- ΤῈ] --- ες. 7. ΟΒΑΜΕκ: ἀοα γσυϊάεθ. Ηἰδ 
βαΐηΐβ ΟΠΔΟΓΆΙΙΥ (Ρα. ἱν. 4 [8]7}, δηᾶὰ μοὶ ἀβ 
1μϑτὰ ῬδῸ Κ ἔγοσῃ β1π8 ἩΒΙΟᾺ 1 ΠΟΥ Μ ΣῈ βίγϑη ὕΡ 
ἰο ὑβουγβοῖνϑα, (ΠΟΥ πουἹὰ οοπεμαϊῖ, δοίη αρζαϊπεί 
ἐμοῖσ οὔ οοπβοίθηοο, διὰ σοϑοῦεδ (μὸπὶ ΠΌπι 
ατοδὺ Ῥδσὶ] αἷρο, ἱπίο πο ΠΟΥ ποῦ]ά οἰδετ- 
γῖθ6 πᾶνο [Δ]16η Γπγουρἢ {μοῖν {που 1688. ῥτο- 
)6ε8.- -ΈΡΊΝΟΕΕ [ἤἄοπι ΗΑ1,.1,}: Ομθ βοτὰ 
οὗ ἀἰδεϊυυ]αίζοη ἄταν οἢ δηοίμοσ ; ποθ τ οὶ 

λανε ρναγέ ἐπ, αἰοαἶδ Κὲ 
αἴοοῦ ὕγοπι {8 1) Εον [οϑϑ τὸ βἰδπὰ δἱοοΐ ἴτοιῃ 
(86 Κίηράομι οὗ Οοά: α) ἰμδὲ [Β6Ὺ ἐπυο!υη δ Π]ῦ 
αἷνα Βοῆοσ ἰὸ {μ6 Ἰἰνης αοά; ὀ)ὴ {μαὶ (87 
ΤΟΟΟρΉΪΖΘ ἰῃ ἰΒοθ6 το Ὀοϊοηρ ἰο Ηΐ8 Ἰώηράοπι 
1806 ΡΟΣ οὗ 8 δὸς τ ὺ αἀἰνὶπο ομδγδοίοσ, δα δὲ 
οΟΙΩΡΕ]]οὰ ἰο ΡΟ τὸ ἴδαΐ γόνον (γε. 9); ὁ) 
(αὶ ἴῃ ΕἼΡΗΕ Τε πὶ ΕΟ ΠΠΕΙΣ ἴω πο γλύοῳ 
ἱπαδρο ΔρΆΪ ΟΟΙΏΘ [ΟΥΥ διὰ ἰΠ6Υ Ῥίολ- 
ΒΌΓΘ ἰπ πὶ τ ΒΙοἢ 18 οἰ 1 Ά}}γ ροοὰ δηὰ θοθδϑθὶ- 
ι]. 2) Εὸγ ἴβοϑα τῆο δυο ρατὶ ἴῃ οὐ Β κίηρ- 
ἄοπα ἐβθιιβεῖνοβ: α) {π6 οοπδοίνης ἘΡΘΈΡΝΟΣ ἐμ 
ονθῇ ἰΠ6Υ Ὑ}10Ὸ βἰδῃα δ]Ἱοοῦ ἴσοτα (οα᾿β Κιηράοιι 
Παγϑ τ ΒΟΓΥΘ 88 ἐρηλρϑοα ἴον 1868 ΠΠΠΙΡΘΟΙ: οἵ 
1Π6 αϊνίηο μὰ δηἀ ἀραῖσηβ ὁ τδίιοα 
(Ρτον. χυὶ. 7); δ) ἔπ6 τοοπάεγλι οοπβτηιαξίοι οἵ 
{86 ἐσαία ἐμὲ 41} ἐπΐπρβ χηυδὶ ποσὶς ἰορεί μεσ (0 
βοοά ἰο ἴδια 1ῃδὺ Ιονο αοα (Βοχω. ΤΠΠ ΤΠ δυς 
6) λυηιδίϊπσ δεῖ -ξηποιίοασε τι τεβροςί ἰο {δ 6}Σ 
: δὰ γα πα ΥἹΘῊῪ οὗἩ (86 πη γα] ποῦ θΕ- 
Βαυίουν οὗ ἴβοβο σῆο δίδῃά δἱοοῦ ἔγοπι 86 Εἰηξ' 
ἄοτι οὗ αοἀ, πὰ 116 ΤῸ Ὺ ὑδπολθοὶ γοβ ἃσὸ πδηβηβ 
(μογαίη. 
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ΠῚ, δαυΐε Ῥιοίογν οὐεν ἰδδ Απναϊοξίίοα οἷἦο ἀεείγονεὰ Ζιλίασ. 

ΟἼΑΡΊΤΕΒ ΧΧΟΕΣ, 1-91. 

1. ΑΝ [Ὁ 680 ἴο » Του Πανὶ δηὰ ΕΪ8 πη ΘΓ οοπχοὶ (0 ΖΙ ΚΙΔρ' οα {86 (μἰγὰ 
ἄδγ, ἐμαὶ ἐμ Απιδίθκιίοβ ῃδά ἱμπνδάθα ἴμο βου ῇ᾽ δηὰ ΖΙ καρ, δῃὰ βιιϊ θη 

2 δηὰ δυτποὰ ἰὑ πὶ ἢτο; Απά μδἀ ἰδίκοῃ {89 ποιθῃ οδρίϊνοθ [οϑρίϊνο (86 ψοπηθῃ 
ἐμαὶ πόσο ὑμβοσγοίῃ [ἐπ8. Ὀοὰἢ 8π18}} δηὰ ψτϑδὶ] 9 {Π6Ὺ 8]6νγ' ποῖ ΒΩΥ οἰ. στθδὺ ΟΥ 
8118] [οπι. οἰ ὉΠῸΓ ἐ ΟΥ ὅ:141}}, Ὀυΐ οαττῖοθα ὑμοπὶ τ [066] δὰ πϑηῦ οὐ {86} 

8 ναγ" 80 [4:4] διανίᾳ δῃὰ μἷβ τβθῃ οϑίηθ ἴο [86 οἰΐγ, δηά ὈΘΒΟΪά, 10 ν8 Ὀυγηοα 
ΜΠ ἦτο, δηα {μον τῖγοθ δηὰ (μοἷσ 8008 δὰ {μον ἀδυρηίοτθ ΘΓΘ ὑδίκθῃ ΟΔΡΕΥΘΒ. 

4 Τοῦ [Αη4] αν δπὰ (86 ρθορὶϑθ ὑμαὺ ψϑγθ πὶ ἷπὶ θὰ ἂρ ἐμοῖς γοΐοθ δυὰ 
δ περῖ, υ86}} {ΒΟΥ Βϑᾷ ΠΟ πῆοσθ ΡΟΥ͂ΟΣ ἴο πθθρ. ἀπά [λυ] 8 ὑνοὸ τῖνϑθθ ΜΟΣΘ ἵβκθῃ 

Ἄοδρέϊνοθ, ΑἸϊποϑια (}6 “62 γθϑ θβθ, δ ἃ ΑὈΙχαὶ} [86 τι ιΐδ οὔ ΝΑ 08] (80 ΟΔΓπιθ 116.5 
6 Απὰ ενὶὰ νῶϑ ζτθδί!γ αἀἰθίγοαβθθα [88 ἴῃ 8 ᾿ἤβμαι βίγδὶ!],, ἴοσ ὑμ6 ρϑορὶθ βρᾶίο οὗ 

εἰοηΐηρ μἷπ), ὈΘοϑι86 (δ 800] οἵ 411} (86 ρθ0}1]6 νὰβ ψτϊονϑα [ὈΪοΣ}, ΘΥΘΓΥῪ πλδῃ [ῸΡ 
Ηἷβ ΒΟη8 δηά κἷβ ἀδυρμίοτβ; μυΐ Πανίά οποουγαχοά [Βἰσοηρίμθηθα} ἰμηβο] ἢ ἴῃ ἰδ6 
Τιυτὰ [96 Βόονδ}]} ἢ18 αοά. 

7 Αμπὰ δ ανὶα βαϊὰ ἰο Αθίδίμαν ὑμὸ ργίϑδί, Αἱ πλθ θολ᾿ Β ΒΟ}, 1 ὈΓΔΥ ἴΠ66, ὈΤΙΩρ ΤΩΘ 
ΔΕΒ [οπι. Β10Π677 [6 ὁρῃοά.5 Απᾶὰ Αδίδίθδν ὑσουραὺ ὑπ 6 [οηι. ὑ810Π61} [ἢ9 

8 Θρβοά ἴο θενὰ. Απά 1λανὶ ἃ ̓παυϊγοὰ δὶ ἰδ 1ωογὰ [οὗ Φομου δ], βαγίηρ, 5841} Ζ1 
Ὀχϑιο᾽ δὔθοσ (818 ἸΓΟῸΡ ἢ 888}} 1 ονοσίδβκϑθ βοῇ Απά μ6 δηβτογοα ῃἷμ, Ῥαχδυθὶ 
᾿" ἰδοὺ 88ι8}Ὁ βυγοὶγ οὐοσίδκο ἑΐοτι απὰ σἰουΐ 1811] τϑοονος αὐ [ἴὸς ἰδοὺ βῃαϊ: 

9 ονογίδκο δὰ ἀθ] νοῦ]. 80 [Δη4] θαδνὶὰ πομῖ, ἢ δηὰ (Π6 εἷὶχ δυπαγθα τθὰ (μδὶ 
ὍὍ6Γ6 πὶ Βἷπη, δηα σἈπιο ἴο ἐλ Ὀσοὸῖκ Βοθοσ, ψὮθγο ἰμοθο ἰμδὲ ᾿οσο ἰϑῖ Ὀδδιμὰ 

10 εἰαγοὰ. Βυῖ [Απηἀὰ] θενὰ ρυτευρά, δ δὰ ἴουγς δυπατγοα τηθη ; [0ὉΓ [8Π4] ὑνὸ 
δΒυπάτοα 8.0οα6 ὈΘϊηά, ψὨϊοἢ ΘΓΘ 80 ἔδίηὐ {μδὲ ΠΟΥ οου]ὰ ποῖ ρῸ ΟΥ̓́Θ (86 Ὀγοοῖς 
Β6βοσ. 

1. Απὰ {ΒΟΥ͂ ἔουπά δὴ Εργρώδῃ ἰπ {Βὸ β6]4, δὰ Ὀτουρ 5 πἴπὶ ἴο Π.ανἹα, δὰ ραγθ 

ΤΕΧΤΌΑΙ, ΑΝ ΘΟΕΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ,. 

1 [γδσ. 1. Βοῖὴρ ΜΒ8, πατθ ΜῈ323, απὰ [ἢ ἐμ Ὀσέύον οοάίοοθϑ ἐμ Ιῃζ. 15 τεγίἐέθῃ 11} ΝἾ3.-- Τα.) 
8ΓΥ̓́οΥ. 1. Δα]. δηὰ Ατϑῦ, τοδὰ: “19 βουϊῃ οὗἩ ΖΙΚΊαρ," Ὀαὺ ποροὺ 15 ῬΥΓΟΌΘΌΪΙΥ ὮΘΣΘ 8 Ρρϑσ ἡδῃγα, ἐἢ6 “Βοπέ- 

ἜΘΌΟΥ :᾿ 8 ΤΏΔΥ δοοουπῖ ζ0Γ 6 ΔΌΒΘΏΟΘ οἴ [Π6 Ατί.-- Τὰ. : 
8 [Ψνογ. 2, ΤῊ ογάᾶοσ οὗ νόογὰβ ἰῃ Επρ. Α. Ν. Ποσθ ͵8 ὀρροθοῦ ἴο ὑπο δοσϑηΐ δῃὰ ἰο ἐῆθ δυῃίαχ. ΤῊΘ τοδαΐης 

οἴ ἰδθ ΗϑθφΌ. ἰοχὲ, μονθυοσ, ἰϑ ΠΔΥΒΏ; τΘὸ ἀο ποὺ ὀχρϑοῖ ἢ ἀθβογίρεϊνθ Ῥῆγαδθ: “ Ὀοΐἢ παρὰ δΔηὰ μυϑδὶ" 10 ὉΘ8 
ΔΡΡΙΙοὰ ἴο “ πγοτηθῈ,᾽" δηἃ ἐπογϑίογο [Π9 γοδαϊηρ οἵ [9 βορί, ; “16 ἸΤΟΙΏΘΕ δηὰ 81} ἐμαὶ Μὰ’δβ ἴῃ ἐξ" (σοΙΏΡ. γου. 19) 
σΟΙΏΤΗΘῊ 458 (8617 8ὲὲ ὈοιΐοΣ. Ὦγ. Εγατηδηη. ΠΟΉΘΥΟΥ, γοϊϑοίϑ ἰ1.--- ΤᾺ. 

4ΓΥ6ΓῪ. 2. “ Αῃὰ 5907 ὯὨῸ ΟΠ6.,᾽ 858 ἰι, ΟΠ α]ὰ., γυ]ᾳ. δ βοῖὴρο Μ 6 ΤΩ ἢ ϑαϑδίοσ. 85υ1᾽. δῃἃὰ Αγϑῦ. βδέγδη χοῦ 
ογηΐξ πη πορμϑέϊνο, δῃ!ὰ γοδά: “ ΠΟΥ 81|9. [9 τηϑη."--Ταὰ.] 

δ[Ννοτσ. 2. Εταάπηδηῃ τ ῦθ8 ἢ 9 Ῥϑδβαβθ ἵγοϊω “ δηὰ 0} 8 Ατη δ᾽ οκἱΐθβ ᾽" [Ὼ ΥΟΣ. 1 ἰο ἐδ ϑῃὰ οὗ ΥὙϑ1σ. 3 88 8 Ῥδιϑῇ- 
(Πποδϑὶϑ, τ ἢΐοἢ [5 Δ] οὐ Ὁ]6, Ὀὰὺ ποῖ Ὠθοθβδθαῖν.- - Τὰ.) 
᾿ τ Βοόῖηο Μ88. οὗ Κοῃηίοοιξ δὰ 9 Βοββὶ ἤδῦϑ “1ἢ6 Οδστη θ᾽ 0688," τοΐοστίηρ ἰο ΑὈἱκαῖ]. 866 Ὡοΐίθ ὁἢ 

ΧχΥὶ. 3.--- 
Ἰ [Υογσ. 6. ΠΝ ͵8, “νδϑ ἴῃ ἀἰῆοΌΪ ἐν δὰ ἀδηκον," δὴ ἰάθα τοὶ ΠΟῪ 5ὸ ΜὙ6ῚΪ ὀχργοβδοὰ ὮὈΥ ἰὴ πογὰ “ ἀϊβέγθμα." 

Το “ κτίονοα " οὗ “ ὈἰούοΓ" ἐμ Β[Ὁ. ὕοτῃ. ϑυραοδὶδ " ὀχαδρογαίϑα," νη ϊο ἢ ΘΟΏΥΟΥ͂Β ἢ 9 8056 ἩΠἪ ῥγϑοϊβδίοῃ. 
κ. 

8 Ἶνει. Ἵ. ΤῊΪ5 τογὰ [8 ΘΟΤΩΙΏΟΙΪΝ δ ἃ ῬΓΟΡΘΕΙ͂Υ ἰγδμαίοσσγοα, οἱ ἰγαηδ]αἰθὰ (50 Βορὲ., ὕη1κ., ὅγτ., ΟΠ α14.); βγτη., 
ἘΟΝΘΥΤΟΥ, ΓΘΏΘΓΒ ἰὲ ὈΥ͂ ἑπωμίς, Αᾳ. ὉῪ ἐπένδυμα, δΔῃη!ὰ ΑΥΔΌ. ὉΥ ἃ ἀοδοχίρείνο ῬὮΏΓΑΔΘΘ: “.η6 Ὀγθδβιραίθ ὈΥ̓͂ ν ἢ 9ἢ 
ἐδοῦυ αἰτονε ταν 

9 [Υοσ. 8. ΑΒ ἐλἰθ 16 ἃ ὑγ μοῖραι, Ὡοὲ ἃ δυρογάϊΐηδιο ᾳφυοβίΐοι, 611}. γου]Ἱὰ ἑἰμδοσὺ ὑπο [πίοστος. ΓἽ Ὀθίοτο ἐμὲθ 
“ἜΣ 

γοτῦ.--[π.} 
ἸῸ ΓΨΝΘΓ. 9. 1ὖ βθϑῖηβ ἐπ ροδδίῦο ἴο ἀο ἘΠΥ Π ΗΑ ψίτἢ ἐἢ 6 ῬΏΤΑΒο. Τὺ δοπη)οί πίη δίοοα Ὦθτο ἴῃ Δ τρδ 

ἴοττο οὗ ἴΠ9 ἰοχὺ ἰδ Βῃονγχῃ ὮΥ ἰδ Βορί. διὰ οἵμπογ Κ88.; Ὀὰΐ (880 οσὰδ χίγθ Π0 86Ώ86: ὑπο σδῃηοὶ Ὀ6 φῬτοϊοριϊ- 
οαἱ͵, 85 ΕΣ δημ ὀχρ δ 5 ὑθϑτω, ἴον ὑῃὴ9 ποχὰ ὉΠ) ΒΌΡΡΟΒΘΒ ἃ ἀϊνίβίοη δἰγοδὰν δάϑΘ. ΤΏΘ θυτ. δρδηοὴβ [ἢ9 

ἰῤὰς φῶς Θχρ]αίμα: “ δηὰ Ὀανία ΘΩ͂ ἐψγο Ἡπη ἀγα τηθη." ὙΠ Ψυ κα. ΤΟΆΠΔΙΠΡῚ “δηάᾶ σογίαϊῃ ἐἰγθαὰ ομδ8 εἰδυδὰ " 
(τὸ ογτϑα ὃν ΤΉΘμ,, δηα γο[οοϊοθα ὃν ΕΥΔΠΔΏῺ), 18 ΘΘΘΥ͂ ; Ὀϊ|1 ἔπ εἰβδίθσηθηςν ἴβ ἤθτο σΠ ΏΘΟΘΒΒΑΓΥ βδηὰ ουὔὲ οἵ ῥίασθ. 
Ἐ ἷν ΤΊ ΟΓΘ δι (Δ ΟΟΓΥ ἴο ΒΌΡΡΟΘΘ ἐδαὺ ἢ 9 ῬΏΓΑΒΘ Μ;ῸΜΒ ΘΘΥῪ ἱπισοαυσοὰ ἰηῖο ἐδ9 ἰοχὲὶ ὈΥ οἰοσίοαὶ σορϑε ίομπ ἔσγοτα 
[9 ἀν μῶν γοῦβ6.--ΤῊ.] 

1 [νὸοσ. 10. 611}, ἘΠΕ ΕΘΕΙδ πὲ ὑπθ ἔνγο ἤδῖνϑο οὐ ἐπὶβ γσϑσβ δ’ σἤδημοα Ἀ͵δοοθϑ; Ὀπὲ {π|8 195 ΠΠΠΘΟΘΒΒΩΤΥ, 
ον, ἰδου ἢ ἐμὸ βοοοῃά ἢδίζ νουἹὰ Βὲ οἡ ἴο γοσ. 9, πο ργϑδοηὲ ογάϑγ ἰα ααἱΐθ ἰῃ δοοογάδῃοθ τί} ΒΘΌὉ. ΌΤΙ οὗ 
Βαζταϊίοη. ἱπ πῇς ἴη6 Θχρὶδηδιΐουῃ ἰ8 οὔὗὔΘῺ τηθά9 ἴο 10]}οὁνν ἐμὸ ὑσϊῃοῖραὶ βιδιθπηϑηὶῖ.--- ΤᾺ. 

ἸΣ ΟΙΥ̓ῖ. 11. βοτηθ ΜΒΒ,, δηὰ δορί. δηὰ Ασ. γοδὰ: “ἴοοῖς μίγω δηὰ Ὀσουχδὶ μἰπ|."--Τὰ.} 



844 ΤΗΕ ΕἸΒΗΤ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΑΜΌΕΙ, 

12 ἴτη Ὀγοδά, δηᾶ 6 ἀΪα οδΐί, δηὰ ὑμ6 0 ̓3δά6 πὶ αἀγηἰς αῖοσ. Απα {Π6Υ ρᾶνο δἷπι 
8 Ῥΐοοο οὗ δ Ἵϑῖο οὗ ὅχβ, δῃηὰ ὑνὸ οἱ υϑίθυβ [ς8κ68] οὗἁἨ σαϊβίηθ; δῃὰ σβθη 6 μδὰ 
οϑίθῃ, κὶβ βρ᾽ τι ΟΣ 86 ἀρδίη ἴο εἶτα; [ὉΓ ἢ6 ἢδὰ οδδίθῃ Ὧ0 Ὀγθϑα, ΠΟΡ ἀγα ΏΚ ΔΗΥ͂ 

18 παΐίοσγ, ἰγϑο ἄδγβ δηὰ ἴἢσϑ πἰζῃί. Απα ᾿δνὶὰ βαϊα ὑπο εἶπ, Τὸ ἩΒοπὶ δείοησοσί 
(ποὺ ἢ δηά ψῇθης6 δτί [Βου ΑΠπα ἢ9 ΒβαὶᾺ, 1 δ ἃ γοιηρ πηδη οὗ Ἐκγρο" δουυδηὶ 
ἴο δὴ Ατμβ]οκὶῦθ; δηα ΠΑΥ͂ πηϑδίογ Ἰϑῖν τὰ Ὀθοϑιβθ ἰὮγοθ ΟΔΥΒ δῴοηθ. [1 [6]] εἷοκ. 

14 ὙΥὙ πιδήθ δὴ ἰμγδβίοη μροη ἰμ6 βου οὗὨ ὑμ6 ΟΠογοιΐθδ, δπὰ ὑροὶ ἐδ δοαδέ [ὁ 
{η6 τορίοῃ] σιϊοὶ δείοπσοίλ, ἰο Φυάδη, δηα ρου [86 βουϊῃ οὗἩ Οδ]οῦ, δὰ τὸ Ὀυτηρά 

1δὅ ΖΙΚΊαρ πὶ ἔσο. Απά Πανὶ βαϊὰ ἴο μἷπι, δηδὶ [110] ἰμοα Ὀτίηρ τὸ ἀοντῃ [Ὸ 
(88 ΘΟΙΏΡΘΗΥ [Ὸ0Ρ] 5 Απά Βο Βαϊά, ὅ'ψϑασ υπΐο πὸ ὈῚ αοἀ δαὶ ἔποὺ π|]0 πεἰ- 
ὙΠῸ γ ΚΙ]1 6 ΠΟΥ ἀξ ινεν ἴὴ9 ἰηΐο [86 Βδθαβ οὗ ΤᾺΥ̓ πηδδίοῦ δηὰ 1 πὶ}} Ὀσίηρ [6 ἀοτῃ 

16 ἴο .8}8 ΘΟ ΡΘΩΥ [(τ00Ρ]. Απὰ σθη ἢ μβδα [ἀπά 86] Ὀγουρῶῦ πὶ ἄν, [ἐπρ. 
864} ὈΘΒΟ]α, ΠΟΥ͂ ΓΘ Βργοϑδα δγοδα ὕροὴ 811 (πο δϑυῖμ [ΟΥ̓ΘΣ (86 Ὑγ0]6 ἰΔπα], 
οβϊηρ δηα ἀτϊηκίηρ δπα ἀδβηοίηρ [το ν6}}1η0}}7, Ὀθοδυθο οὗ 81] (Π6 στοδὶ 8ρ01} ἡ οὶ 
[Π6Υ (δ κθῃ ουΐ οὗ {86 Ἰαπά οὗ ἴδ ῬΒῚΠἸΒιΐπ68 δπα ουὖἱ οὗ (86 ἰδηὰ οὗ Δυάδβ. 

17 Απὰ Ὀανὶά βιιοΐθ ἰἤ θη ἔγοπι 86 ὑπ] ρῦ Θσθα [οπ|. 6065} υηΐο (6 ονθηΐηρς οὗ [9 
Ποχί ἀδΥ,᾿5 δηὰ (Π6ΓῸ ΘΒοδρθα ποῖ ἃ τηδη οὗὨ (δϑιη, βαᾶαῦο ἴουγ υυάγοα γουηρ πιρῃ, 

18 ψ 1 ἢ τοάθ ΡΟῚ 68Ππ160}8 δὰ θὰ. Απαᾶ αν ὰ τϑοονογοὰ [γοϑουθαὰ] 41} ἰδὲ (διὸ 
19 Αππδ]οἰκίϊοα δα οαγγιθαὰ ἈΜΝΑΥ͂; δια αν α σοϑουθα Ηἷα ἵπτὸ ψῖνοθ. Αμπᾶ {πο γθ Ὑγδϑ 

Βοίμος ἰδοκίηρ ἴο ὑμ6πὶ, ΠΟΙ ΓΒ6Σ Βι18}} ΠΟΥ σγοδί, πού [μ  ΒΟΏΒ ΠΟΡ ἀδυρῃίθγα, πεὶ- 
1Π6Σ [Π0Γ] βροὶϊ, ΠῸΡ δηγίηρ (Π αὐ {Π6Ὺ ψξ ἐτρν ἰο ἐπθι ; Πδνὰ στϑοονογοὰ δὶ]. 

20 Απὰ ανὶά ὑοοϊκ 8}} (μ6 ἤοοκβ δηὰ βογάβ, [;] υλέολ, {Π6Ὺ ἄγονθ Ὀδίογθ ὑβοβο οἱδδῦ 
οδ[116 [(Π6Υ ἄτογθ Ὀοίοσο πἷπὶ (Ὠϊ8 βοςοΚ]), ἢ δηὰ βαὰ, ΤὨΪϊβ ἰ8 Γλαν 8 8ρο]}. 

21 Αμά ανὶὰά οἽβαι ἴο {86 ὑψο μυπάγοα τθῃ, ἩΒ1ΟΝ ΤΟΙΘ 80 ἴαϊηΐ (μδ΄ {Π6Ὺ οου]ά 
ποὺ (Ὁ]]ὸν αν, σμοῖι {ΠΟΥ ἢ δα τηδάο 4180 [οπι. 8180] ἴο 8.0146 δ᾽ [86 ὕγοοῖ 
Βεβθοσ. Απά {ΠΥ ψϑηὶ ἴογἢ ἴο τηροὶ αν δηὰ ἰο πιϑοῖ [89 ρθορὶθ ἐμαὺ ψγ σθ Ὑ] 

22 Βίπι; δῃ4 πῇθῃ [αν α σλπιθ ὩρδΡ ἴ0 ἰῃ6 ΡΘΟΡΪΟ, ἢθ βαϊυἱϑὰ ἐμοὰ. Τθθη δηδπεγοὰ 
811 {πΠ6 νἱοϊκοα πηθῃ δῃὰ γιθη οὗἩ Βο] αὶ [4}} ἐπο πνὶιοϊςοά δῃαὰ ποσί ]688 πι6η], οὗἉ {Ποδ9 
[μὲ ψϑηῦ πὶ Πανὶ, δηὰ βαϊὰ, Βϑοδυβο {86 7 πϑηΐ οὶ 1 ὑ8, τὸ Μ111 ποῖ γμῖνθ 
(θὰ οὐσλέ [Δὰρ}}} οὗ ἐΒ6 Βρο] τμᾶὶ τὸ πδανὸ σϑοονογοᾶ, βᾶνο ἴο ΘΥΘΣΥ͂ ΠΏ8 ἈΪ8 

29 νιἴδ δπὰ δἷβ μη] άγοη, ὑμαὺ (ΠΟΥ͂ ΠΙΔΥ 168 [Π6πὶ αἰσαν δηὰ ἀοραγί. Τθθη βαὶα Πδυϊὰ 
[ἀπὰ ανὶα δβεϊ1417, Υο 58}8}} ποῖ ἀο 8ὸ, ΤῸ ῦ Ὀγοίμγοη, πὶ (μαὶ τ μῖοΒ ἰδὸ [τὲ 
[96 Βόν8}} Βδίβ ρίνθῃ ὕ8, Ὑ8Ὸ Βα ργοδοσνεὰ 8, δα ἀδιγεγοα [Π6 ΟΟΙΩΡΒΗΥ͂ 

24 [1το0Ρ] ἰμαὺ οδπιθ ἀρϑίηβί υ8 ἱπῖο ΟἿΣ Ἐλμρ Εὸν [Απα] πῆὸ ψ}} Ὠθδυίκοη ὑπ 
τὰν ἴῃ {Π18 τηδίίοῦ ἢ θυΐ ἰὥλί ἷθ ρδσί '8 {μδύ ροϑίἢ!: ἀόστῃ ἴο (86 Ὀδίι]6, 80 β}ι4}} 

20 δἷβ ρασὺ ὃ ἐμαὺ ἰΔητιοίι ὉΥ (86 δίυβῆ; [Π6Υ 8}}8}} ΑἸΙΚο. Απὰ ἰἴΐ πνδδϑ 40 [1 
ΟΒΠ16 ἴο Ρ888] ἴτγοπι ἐμαί ἀδγ ἴὈγναγά, (μδὺ Π6 τηδᾶ 1ὑ 8 βίϑδίϑ δα 80 ογάϊπϑηος 

20 ἰονγἷ ἴβγβ6] υπίο (δ ΐ8 ἄδγ. Απά πβϑα [οηϊ. 860} ΠαυἹα οδπιθ ἰο ΖΙΚΙαρ, 6 [8π6] 

15 [γσ. 12. ΓΙ, ποῖ [Ὧ9 πορλειλ, τῃ9 “ Ὀγοδίὴ οἵ "Π16,,» Ὀὰϊ ἔπ ο Ὀγοδίῃ οοῃδίἀϑγϑὰ δὲ γτἱβόσοῦδ δορὰ ἰχῸ]Υ δἰἶγα, 

ΒΟΙΩΘΎΠΑΙ 86 ἰη ΕὩᾳ. ἰὴ ποζὰ “ δρίτίἐ" 28 ΘΟΙῺΘ ἴο τηθϑῃ “ ΘΟΌΣΑΘΘΟΙΒ Υἱοῦ δῃὰ δἱοσίσπϑϑδα."- τα.) 
1 [νοσ. 18, Βορί. δ5 δραίηϑδὲ οοπηθοϊίοῃ δηὰ δοοϑοὶν: "ίἢθ γουπρ τδ οἱ Ἐργρί βαία, 1 δὴ ϑουδηῖ," σίζ. 

“-Τε]] 
16 [ψγονγ. 13, Τὐθγαῖν : “ ἰο- δ ἐπ γοο," ἐμδὲ 6, 85 ΟΠ δ]ὰ. ρῖνϑϑ ἰδ, “ ἰο- ἀν ἐμιθ66 ἐζσθο ἀδνδ," δηὰ δοῖωϑ Ἀΐ88. 

ἈαγΘ “ἴἤγοΘ ἀαγμ." ΥΌΠ]κα. πιρίωδονίίμ.--Τὰ.] 
16 [νγ΄ 1δ. Βορί. ὑσβδῃ βίοι ΤΕΣ ἴῃ οὐπον γϑοὶς 88. τὸ ὅμπὰ σύστρεμμα δηὰ λόχος, δοιὰ 4180 εὔζωνος (ρ601" 

Βαρδ, 858 ΒΟΠΙΘΌΒΠΟΥ δυρρχοβίβ, ἤγοι ἔπθ ΟΠ δ]. Ὑ)2).-- κ.] 
1 [νόγ. 16, ῬΓΟΡΘΣῚΥ ὁ Κοορίῃᾳ {δϑιΐνα)."--Τα.] 
μὲ δζως 11. Ἐτάτη ΓΘ ά6ΧῈ : “ Ἰοναγὰ 8 ἔδ9 ποχί ἀΔΥ" (ἴδον ΤΠ 67), ὙὩΐοἢ 8 ἀουθια!. Ἐὰα, Α. Ὑ. [5 ΜΡ 

Ῥοτγίϑα ὃν Ψαυΐϊᾳ., ΟΠ δ]ά., δ νῷ ΟΠια]α., πονόνυοσ, ἰπαϊοδα οὔ υδίηρ ὑπ δϑδίῃθ ψοζγὰ δὸ ἴθ ΗϑὉ., 88 “ἴπ ἀδὺ ψἘΠ 
Ὑγ85 ΘΙ͂ΘΓ 1ἰ,᾽" δπα ἐπ Βγ7. Ὧ88 ἃ Βί ΓΛ ]δΓ ΤΌττη “ [ἸῺ [ΠΟΪΓ τα," δα {7 ΠῸῪ τοδὰ ὝΠΙΣ, ὙΒΊΘἢ ἀο68 ποῖ βυξᾳᾷοϑί δα 
ξοοὰ ομηθηδίίοη, ΑΒ ἴπο ΗρὈ. ποσὰ βίδῃβ, (9 Ὁ... ΤΏΔΥ ὃὉ0 τορδγάθαὰ δ ὑχγοόποῦι. βυβῆχ, “ἴο ἐδιο γ᾽ ΠΙΟΙΙΟΥ͂ 

(τοἀυπάδῃ!), οσ 838 δάνϑγοίαὶ ομάΐϊπα. ἘΝ ΘΙῚ βαῦθθα οιάθηάβ πο ἰοχὶ διὰ σϑϑάβ ὈΘΎΠΠ), ἩὨ1ΟῺ που]ὰ 50ϊ} ἐδλ9 
ἐπ νγλιεΣ 

λεϊΐογα οὗ ἐπ ὑγϑδϑῃὺ πογὰ, αὶ ἀοθ8 Ὡοὶϊ ραγιου]ασὶν δοϊηπηϑηὰ ἐἰδο].-- Τὰ.] 

1 [νογ. 29. 80 ΕἙγάπηδθῃ γοηάθσγα, γοδάϊης (τί γαϊς. δα ἃ ΤῊ Θῃ.) 4.2) ἱποίϑαὰ οἵ 5). ΤῊΘ 860 86 ΠῚ ὃὉ6 
“ΜΠ νι 

᾿ » Σ 

81}}} Ὀθτ ἴον ἢ ψὸ ἑγίΠοΓ τοδὰ ἴῃ ἐῆθ Ὀοσίποΐης οὗ [86 γϑγβο: “απὰ {πον ἰοοῖς," ἰῃδίοθὰ οὗ “Απὰ Ὀδυ]ὰ ἰοοῖ." 
ΤῊ ἰακΚίης δὰ ἀγίνίηρ δοϑι ἴο Ὀ6 ἐπ ψοσὶς οὗ {8 βϑσωθ ᾿ὐβαμῃ (45 6]. ΓΡΕΆΓΕΕΣ δυὰ ἰὲ πουἹὰ Ὀθ δρριορσ 
δῖο ἴον ὈΑΥ α᾽ 5 τηϑῃ γαΐῆον ἐπδη ἴον ἩΐπΊ86} ἰο δοὲ δδίἀϑ ἢἷβ βροΐ]. ΤὨΐβ οἤδηκο ψουϊὰ ἀμ υδο ΥΟΤΥ [{{1|6 δἰίοσἢ» 
ἐἰοῃ οὗ ὑῃ6 Ιοτἰθγίημ, Αδ ἔοτ ἐπ σογὰβ: “18 ἀγα τὶ δὲ (ΠΟΥ͂ ΒΟΘΙῺ ὈΠΏΘΟΘΒΒΔΙΥ (61. που] γαὐθοῖ [ΠΏ ΘΓ δὲ οἱδσί. 
οδὶ θχρ δῃδίϊ οῃ), γϑὲ ἀο Ὡοὶ ἰῃἰοτίδγο πηδίϑγίδ!ν τί ἐπ 56186.--ΤᾺ.) 

ἢ {Ὑτ. 21. ΤῊο δίῃ. “86 [5 Τουσῃπὰ ἴῃ δοιϑ ΜΒΒΑ͂., δῃὰ ἰὼ βορί., θγσ., Αστδῦ., σε. Ομ δ]ὰ., διὰ 19 Ὀοίνετ.-αὐὶ 

δ θη οἵ ἐπ νοῦβὸ ἱποίοαὰ οὗ Ὁ ΔΝ, 10 ΥΒΒ. δηὰ βο!ο ΜΆ8, ἤδνθ ἢκ.--Τ} ΉΡΤΕΥ τὸ 
1, ΓΝ ογ. 25. ΤΉΘτΟ [8 6 βοοὰ ἀθαὶ { δι ποσὶν (ανουὶ ἑοτὶν ΜΒΒ., βουοσαὶ ὑσίοιοὰ Ξαά., δηὰ ἰμο Ψαυὶς.) ἔος γοϑά» 

ὑῶξ “ ἴῺ Ιδσδϑὶ," νυ] 0 ἢ 15 ὑοιίο.- Τα] ΡΣ ΟΣ ΟΣ μὰ ἱ νὰ 
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Βοηΐ οὗἽ1π6 8ροῖ] υπηΐο {86 6] ογ8 οὗ δι ἀδῃ, συθη ἴο [οὁπι. ὁνθῃ [0] 18 ἔγί θη 8, τὰς ἡ 
ΒοΒο]ά 8 ργοβϑηῦ [Ὁ γοὺ οὗἉἨ [86 ΒροΪ] οὗὨ [60 Θῃθιηοδ οὗἩ (86 Τωογτὰ [Φ6ἤῃονδῃ]: Τὸ 
1θπὶ ΠΟ πόσο ἰη Βοίμοὶ, δηὰ ἴο ὑμθπὶ τ βῖο ἢ Μ6ΓΘ ἴῃ βου Εδιηοίι [ἢ Βδιμοίἢ- 
ΠΟΡΘὈ], δηὰ ἴο ἐμοῖ πο τ ΓΘ ἴῃ Φ 6 τ, Απα ἴο ἔμοτὰ το ποτθ πῃ Ασοογ, δά 
ἴο {θὰ νι εἰς ποσθ ἴῃ ϑιρῃπιοίν, δηὰ ἰο ἰβθὰ ΜΒὶοἢ ποῦ ἰῃ Ἐδβίθιηοα, Απὰ ἰο 
ποτὰ πο τ τὸ ἰῃ Βδοθαὶ, δηὰ ἴο ἐμοὶ ψ οὶ ΟΓΘ ἴῃ [Π6 οἰἶτ168 οὗἨ 106 “6 Γ8}- 
τ 66 168, δΔῃα ἰο ἔοὰ πἰοῖ πότὸ ἰῃ ὑμ6 οἰ(ΐο6 οὗ {ῃ6 Κοηϊΐεθ, ἀπά ἴο ἐβθαὶ ψΒϊοἢ 
ὍΘΓΟ ἰη Ηογηιδ, δηά ἰο ἰἤθπι ἩΒΙοἢ ττογῸ ἰπ ΟΠ Δ ϑ ἤδη, απ ἴο ἔμ οῖ ψ ἢΐϊοἢ ΜΟΓΘ 
ἴῃ Αἰμδοὶ, Απὰ ἴο ἴμθπὶ σοι τ ΓΘ ἰῃ Ηθῦτοη, δηἀ ἴο 411 ἰδ Ρ]δοθβ σι βοσο ανίὰ 
ΒἸπι861} δηὰ μἷβ τωθη θῚθ σομΐ [0 δυπί ΓΜ ο αν ἐγοαυοηίοα, μ6 δηὰ ἢϊδ 
ΣΩΘΏ]. 

δια ἿΝ 611 Δ. 66} .--- 

ἘΧΈΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΙΟΑΙ. 

Ψ οτ. 1-6. ᾿οθοσὶρίίου οὗ {86 οαἰαπιεέν ἰπηϊοιοα 
Ὁ 186 Απιδ]εἰκίιθα, πθο ῥ᾽ υπαογοὰ δὰ θυγηρὰ 

, ἴδιο στγίε οἱ ̓λαυϊά δηὰ ἷδ τλθ δἱ ὑμοὶγ 
Ἰοαβ, ἴπθ ἀαπσεν ἰο νι] οἢ 6 ἯΔΒ 6 ἔγοια ἰμ6 
φχδδρογδίοα ρϑορὶο π|ιὸ (ἄγον {μ6 ὈΪ]Δπὶθ οὐ ᾿ΐπὶ, 
δια ἢ ἵπρ ἴῃ ἴ8ο 1,οτὰ.-- Το οομπίγαο- 
ἔοη οὗ (86 ἴουν ἢγδὶ γϑῦϑοδ 18 85 901] Ο8: ἴΠ6 ῥΓγο- 
ἐδεῖβ οχίθηβ ἰπγουρῇ 186 ἴθγοο γηὶ γοσϑόθ, Ὀαὶ 
ψ ἵπτὸ 1μοϑοα, ἰπ6 γαεί οχίϑηάϊηρ ΠῸΠλ 
“ δηᾶ [δ9 ἀπαδιεκῖνο, ἴῃ γα Ὺ. 1 ἰο Π6 οηὰ οἵ γοσ. 
2, 16 ϑοοοῃὰ ἱποϊυάϊηρ 4}} οὗ γοὺ. 8 δῆου (6 πογὰ 
“6 Βο]α .»" (16 δροάοβιβ ἰδ γϑσ. 4.--- ἡ ἐδὲ ἰλιτα 
αν, ἸδτΔΟΪΥ, δἤσ ἷβ ἀοραγίασο ἴτοη Αοἢΐβῃ. 
Τθ Απιδ]οἰκιοθ "δα υϑοα Πλαν 8 δῦθθηςθ δηὰ {86 
ἀείδμοα θββ οοπαϊεΐου οὗ ΖὝκΊΔα ἰο τανθηρθ ὑπ θπ)- 
ΒΕΙ͂ν 66 ἴὺσ δῖ8 ἱηνυϑδίοη οὗ ἴδον ἰογειουυ (χχυ]ὶ. 
ὡς αδας ρα δουῖδ ἘΠΟ ἘΠΕΒΕ ΕἸς βέπΟΣ ἀν ἢ 

ἴησ {π6 ρϑγιὶ : 9 Νιεροῦ ἴα (Π δουϊ- 
εδδκόροσαι ΒΟ ΑΝ ΝΣ Ὀγ (86 Ἰαγδοὶ θα 86 Ὀοΐῃρ (ἢ 6 
δου ΓᾺ οἵ Ῥαϊεοβϑίληθ οὐ Φυάδῃ, ν}1]16 1ὺ τῶϑ 
ΠΟΙ οἵ ἰῃ6 ΑἸΩΔ] 6 κῖῖθ ἰοστϊίοσγ. Αοοογάϊηρ ἰο 
γον. 18 Ποὺ δά ρΙαπάογοά ΖΙ ΚΙ ἢ γοΘ ἀδγβ δ6- 
ἴοσγο Ώ),αν 8 στοίϊασῃ. [Ι͂ἢ Ὑ 6 γ86 2 ΟὨἹΥ {86 πογλθῃ 
δῖ βδὶ ἃ ἰὸ ἤανὸ Ὀθϑῆ σϑιτὶθα ΔΑΥ : [86 ΟΠ] άγϑα, 
ταθητἰοησά 1 νοτα. 8, 6, δΓ6 οπαϊεὐρα ΒΓ ἴὸσ Ὁγθ. 
18 Βδικο. Το δορί. Β δαἀϊάοη ἴο ἴπ6 ἰαχὶ οἵ 
189 ποσὰ “ δῃὰ 8]} 186 ὑῃη (αραϊηθί Τη6- 
ὨΪ.8)." 8.0 186 πόγὰβ “ὯΟΥ Ἰοϊγδῃ ἢ δίϊοσ "'τηδῃ 
ὍΓΤΟ 80) ΟΧΡΙ ΔΗΔΙΟΣΥ ἰηβογίΐοη οὗ 86 βορί. [ἰ ἰδ 
ΘΧΡΓΘΒΒΙΥ σοιηδγίζοα μδ΄ [ἢ 6 ΜΟΙΔΘΏ τοῦτ ποί δἰαΐ 
Ῥϑοβϑᾶθο {86Υ ἰηἰδηἀοα ἴο πλδῖζο βίανϑα οἵ ἰδϑῖη δῇ 
186 σὨ!Ιάγοη [ἢ οοηίγαδεὲ πιῇ Πανὶ 8. οοηάαοί, 
χχυῖΐῖϊ. 11.--]17[.]. ΤΊο ἔσο τοἷσεδ οι δαυϊά, ΑἸηΐϊ- 
Ὡόϑῶι δ ΑὈΐρδ1}, ἀγῸ Θβρϑοΐδ! }  παιηϑά, χχν. 42 
84., χχνϊ!. 8. Τδθ ογόαέ δογγοῦῦ ἰμδὶ πον αἰ, 
Ἀθανὶά διὰ Ηἷδβ τηθη, ὀχργοαθοα τὶς ἴθαγθ δὰ ογὶ 
οο ἠδ πὶϊῃ ἴλ6 σγοαξ ρεγὶ ταὶ εἰγααιροοῦ 
Ῥθανὶά, ἐμ9 ρϑόρὶθ οδβαγρίηρ ἰδοὶγ πιϊβίοσίαπμθ οὐ 
πὰ δηὰ ὑβιηκιηρ οἵ δΟὨΣΩΚ Εἰ τη.-- 6 δου] 
οἵ 4}} [86 ΡΘοΟρ]θ νσϑδ Ὀϊϊῖθσ, ἱΠ6 7 τγϑγὸ ἀθθρὶῦ 

ἰἰδιο, Βαϊ Βο6 οἰσϑη κι βομ θα Ὠ:)160617 ἔῃ 
6 Γιοτὰᾶ 85 Θοᾶ, μὲ μεαὰ τϑοοῦσθο ἰο Ηΐπὶ ἴῃ 

ογάογ (νος. 7 βαᾳ.) ἴο ἱπαυῖσο οὗ Βἷτὰη ὉΥ 86 
ΡΒ οά, 85 δ δὰ ἀοῃϑ, χχὶ!Ἱὶ θ. Ηΐβ δἰγθηρίῃ- 
φαΐ ἴῃ πο 1, οτὰ οοπεϊδίοα ἰη (6 ὅλο (μαΐ, οὶ ηρ 
δδαατοῦ ἢ ἷ8 ἱαυΪΓΥ οὗἉ ἴ80 [γα ΒΒ δβοϊδί- 
806, 6 Βέγαὶ ΚΠ ΤΑΥ͂ δοὶ ουὐ πιϊῃ Ηἷ6 δι οἱ οτεὰ 
ΣΆΘῖ ἴ0 ΓΟΟΟΥ͂ΟΣ ἐμ αροΐ] ἔγοτι [6 ΑἸρδ]οἰκὶϊθα. 

εἰν ν κου ἡκοῦσος χὰ “Τοχίοδι, δηὰ Οζγδιηηδιὶοδὶ)" 
-.-. Ὁ Β. 

88 Γον. 80. “ ΒΡ (ουμὸ ἰη βορὲ., Βγτ., ὕ α]ςξ. δηὰ ἃ ὨυσοθοΣ οὗ Εὐὰ. δὰ ΜΒ88,, απὰ 16 ὑγοίοστοα ὈὉῪ ἢ Εοβαΐ 

ὙΈΠν ἔπι Ῥαν 4 8 ατταπσεπιεπίβ ἴο ΒΟΟΌΓΘ Σ 
οηά: 1) ἰῃ6 γεἰσίοιιδ ρῬγεραγαΐίζοπ, ΨΟΥΘΘΘ Ἴ, 8; ἮΘ 
βγαὶ δβδδιυγοα ἢ ἰπλθο] Ἢ ἴπ6 1,ογ 8 οὐ (Παὲ ἢθ 
ΒΒου ἃ ραγβαθ ἐμ 6 ΘΠΟΙΩΥ, δηὰ οἵ Ηΐδ ψγοπιΐδε (αὶ 
Β6 βμοι]α δ δυσοσβϑίι!,-- οὐ {π6 ψόογὰβ “ Ὀγίηρ τὰ9 
(6 ορῃοά," πΐοῖὶ ἱπαϊσαίθ (δὶ ἴΠ6 Θρἢῃοά νγῶδ 
Θχοϊυκῖ νον (6 ῥσορουῖυ οἵ ὑπ Β!ρἢ-᾿σΐοδὶ," Θοαρ. 
Ἡρηρεί., Βεϊϊ. [ουδε υαὐλοπα, εἰο.1 8, 67 βα..---2) 
ἢ18 πιϊίατν αὐἱδροοίξίοη, οὗ δ τηθη, γϑγα. 9, 10. ΤῊΘ 
βἷχ Ὠυηάγοα πῆρ ΔΡΡΘδΓ ποῖα 88 ὑὈδθίογο. ὙΠΟΥ 
816 αἀἰϊνί ἀφα ἰηο ἵνο ζατίο, ἴσου δυπατοα Ῥυγεῦθ 
[Π6 ΘΠΘΙΩΥ͂, ἔτο δυη τουλαΐη ὑθῃϊηά, τ ῃοα 
{ΠῸΥ Βᾶνο γοδοϊι θα {6 ὁγοοῖ Βεβου. [αὶ (ἢϊ8 δτ- 
ΣΔΏρΒΕοΠπιοηΐ 788 οὶ δἱ ὅγεοί ἰηϊομ θα Ὁγ Ὠανὰ : ἱξ 
ὙΔ8 ἃ ὨΘΟΘΒΘΊΟΥ ἰΟγορα οἡ ἷπὶ ὈΥ (86 δχμδυβίοα 
οὔ (86 ἵνο Βυπάγοά.--ΤῈ.]. ΤῸ ὑγοοῖὶκς Βοθοῦ ἰδ 
ῬΓΟΡΔΌΪΥ (86 ρῥγοϑοηΐ δαυὺ οἱ ϑιιογῖα, πῃ ϊοῖ θ6- 
αἷμ ἰῃ [86 Ὠ11}}-ΟΟΌ ΠΥ οὗ ἷ υὐδῃ ἀπὰ ἤονβ ἴῃ δ 
Βου ἢ- γοδύθυ!Υ ἀἱγοοίΐοη βου οὗὐἠἨ Οζα ἰπὶο ἐδ6 
808. 66 Βδυτηογ, Ῥαί. Ρ. ὅ2. [ΒοὉ. ἐδουρᾷὶ ἱξ 
{π6 αν ΑΥ Δγλμ, δηὰ ἄἀστονθ δηὰ Ῥογίαγ ἰμἰηἰς 
ἰξ γοῖ υπ!ἀοηςβΒοα.---ΤᾺ.].---Αἷ (Π18 Ὁτοοῖς δῃά ἰὴ 
118 γδ]]ογ--- οί ταδὶ θ6 οοπβί ἀδγθα ἤϑσα, ὑθοδυβθ 
(86 βίαγιηρ Ὀομἰπηά οἵ βοῃηο οὗ αν 4 8 το, δἴϊοσ- 
ΜΑΙ τοίογσοα ἴοὸ ἐποῖὶγ οχδυδβίζοη, ΒῈΡΡῬοθοθ δῇ 
᾿ΩΒΌΓΣΤΩΟΘΠΙΔ0]6 αἰ ΠΟΥ ἷἱπ {86 στουπά--- [86 
τοδὶ" (Ὀ ὙῸΣ νοῦ. 9) γϑπιδίηθα ἴῃ 8 ροβἰἐΐοῃ 
δαδρίοα ἰο [δ6 ῥγοίθοϊίζοη οὗ (Π6 θαρζαρὸ σψὩ οὶ 
ΜᾺ8 ἰοΐδ Πόσο (ΒΘ γογ. 24). Ἐπ Παγγαίοσ ΠΟΘ 
Δη(οἱ ραίθθ νἢδὶ ἷβ ἰο]ὰ ἰῃ σοῦ. 10 ; 10 'ἴβ 8 Ῥσοὶθ 
(ἐσαὶ δχργοββίοη, αὐίδίπρ ἔσο 6 υἱγβοίοιιβ ἐς: 
βοσιρίΐοῃ οὗ [6 ν14}8 γαρι ὰ τραγοὶ πιῖῖὰ ΟΡ Βυη- 
ἀτοα τηθῃ, δηὰ {ἢ γθ 18 ἢο πθοὰ ἴο οδηρθ ἴῃ ἰοχὶ 
ἰηΐο (δ6 αια. ἰακεὶ ““ποατὶοά" (-:- Ὁ 2917), δϑ 
ΤΉρη. ΡῥτῸ ΘΒΡΘΟΐα ἢ] 88 ἰΠ6 δηοΐθας ΝΆ. 
Πιδᾷ 1 δῃὰ οχρίδϊποὰ ἱΐ Όγ μοῦ ρῆγαβοβ (1 61}).} 
ΤῊ σοῦ (25) -- ““ἴο Ὀ6 ΜἩΘΑΓΥ "Ὁ ἴῃ Κ΄ΥΓ., ΟΟΟΌΓΒ 
ΟὨΪΥ ποῖ δηὰ ἴῃ σνϑσρ. 2]. Ὑγθαγίηθοθ τὰ (6 
ϑονονι οὔ ἰδεῖν οὐ ϑομιας ὅμαν ἀκ ἀν [Π|6 αϑλθ 
ἔπαθ (πο Υ βοσνϑά ἰὸ συ 8 ἀντάρα σον. 24). 

ψοχα. ἦι 18 α. Ῥανϊὰ μοῖβ ἱπίογτιηδιίοη οἵ [δ 6 
ΑἸΆ 16 κἰῦο8 ἔγοτ 80 ἰδῃ βίγαψμ!εσ. Ὗογ. 1]. 
Δοάᾶῖδονυ ἐουπᾶ 85 ΕἸσγΡο δῇ ; ἴγομι [Π6 ργοχ- 
ἱπλΥ οὗ Εαγρίὶ (86 Απηδ  οκὶίοα δὰ Εσγρίίβηβ δ8 
βἴανϑ (οορ. γοσ. 13. Δηᾶ [ΒΟΥ ἴοοϊς, ἐμαὶ 
5, Ὀγουρβὶ ἫΝ ἐο Πανὶ, ἃ ργοβηδήϊΐ βχρυγθβϑϑίοη 
ἴῃ Κοοριῃρ τ (Π 6 ΓΡ αἰ γ οὗ ἴπ6 δοΐοῃ. ΤῈΘ 
Ἰηρογίοη οἵ 86 βθρί. “δῃὰ (Π6. Ὀγουρδὶ Β΄π},; 18 
ΟἸΘΑΓΙΥ 80 ΘΧΡ Δ ΔΙΟΥΥ͂ το ϊηρ (ἀραϊηδὶ ΤΏΘη.). 

4 [ΤῊΘ ἰπαυ τΥ νγαϑ ῬΓΟΌΘΌΙΥ οσοηδαοίθα ὮὉΓ ἐπ Ὠἰμἢ- 
ρτίοβε. ἰῃ ἃ ἩΔΥ͂ αὐ ηονγη ἰο 18, θα ΤΏΟΓΘ ῬΓΟΠΘΟΙΥ ΠῚ 
ΒΗΔΉΘΓ οαπιο Τπγοι ἢ ἐἢθ ργίϑϑιβ του ἢ.--Τ α.} 
ἰ [809 “ Τοχῖ, δῃὰ γϑῦ.-- ἔπ.) 
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ἰδ τ0ῦ τ... ..............ὕόβ.------ςς---ςς---
-  βἰἀ ὸΞθενσοσστ:::-α-Ξ ὁ ππππἸπρππΠΣ 

« Βεοδὰ» (19) -τ- ἰοοὰ ; {867 βᾶγθ Ἀἰπὶ ἐο δαὶ 88 ἴατ 88 ἰμ9 Τγοβδὰ 8.68, οοτωρ. χχυ. 3. ὙΠ ἔδιτθο 
απὰ ἰο ἀτῖπξ ;" 186 φεπεγαὶ βιδἰθιηθηὶ βίδηὰβ ἢταί, τοῖο σοι [86 Απιδ] εκ 68 νϑάδα, ἅγα πδιμϑὰ 

-- Ψψει. 12. ΤΊιο βοτΐ οἵ Ἰοοὰ ψμῖο ἢ 18Εν μαγε Εἶπ, [ ἔγοπι Υ 
δὶ ἴὸ Βαβι. 7ε θῆϑϑ 868 (μα (86 ῥ]αῃ- 

Οπ ἐβὸ “ ἤρ-οαίκεβ ᾽" 866 ὁῃ ΧΧΥ. 18. α αρὶτὶι  ἀοτίηρς οσρθάϊίοη οὗ 189 Απιδὶεκιύθβ οχιοπάοά 

τοϊασηϑᾶ ἴο δὲπι, μΒ6 τενῖνοα ; μδυϊηρ βδϑη οοῦ ἴ89 ὙΠ 0716 βου ῃ-οουηίγγ, δὰ τγὰ8 ποῖ ἸΏ- 

Ἰοῶ Βοίηά εἰοῖς, μὰ μανίηρ ὑοθα ἰΒγθο ἀδγΒ αὐὰ ἰοπασὰ ἴον ΖΙΚΙΔρ, δίοηο.---νὟ δὲ. 1δ. Ῥλαν 8 4865- 

ἴῶτϑο οἰροίθ ψἰϊβουὶ ἰοοά, 6 δὰ ἰδίῃ ἐχββαβίοα ἄοα: 1 ἴβοὰ Ὀτίπε πὶ ἄονσῃ ἴο [μὲ8 

0η ἰδο βεἰά."--- ἐγ. 18 8ᾳ. 186 Ἐψυρι ϊδη᾿Β δῃ- ΟΟΡ ἢ βυρροβθοβθ ἴ886 Απιδι οκἰϊε δὰ τοδτομοὰ 

βύοσ. Ὸ σοῦι ὈΘ]οηΒθαὶ ἐρϑὸν ἢ τμδὲ δα, 88 τ ἐμέ γηΝ τς ἜΡΙ ̓ΕΊΒΕῸ βου οι Δ] ὑπΑν δηὰ 

εἶανς, [ὁΓ 88 βυοῦ Ἀ6 Μ88 τοοορτιὶζοά ὃν ἷβ εχίθ- 5 “1 151|8- 6 Ἐρυρίδῃ δεβαγεθ Π1Π186 ΓΝ 

ἀλπθεν “ ὙΠομοο ατί μου Ὁ Ρ Ν, Ἶ Ἔξ χϑ-  οδί8 (Ὁγ “ΕἸοῖπλ," ποὶ “Φόβον δΒ}}), ἔα 

; ᾿ ᾿ Ῥανὶὰ ὕλας Βθ ὑεῖ! ποῖ 11} Βὲτο, “ βδοδυθο ἴῃ- 
ΤῊΔΊΏΒ ἀπομαεηροά, {86 ΓΘ οἰιδηρεβ βοοογάϊηρ ὕο ἡ ττηοτα δηὰ ρυΐάεδ, αἴνογ μβανίηρ Ὀθθῃ υϑθὰ, ΜΈΓ 

18:8 τοϊαϊΐοπβ οὔ [6 βοῃίθησο. Εν. ὃ 826 α).-- Κὲ ἤϊε αἰα " (ΤὨραΐαΒ), διὰ ἴδαΐ ΒΘ 

ταν το τυ μι Τοῦ Ἀ6 6 ΟὨΙΥ͂ βίβαὰδ πα 186 Αο-] τσσοῦ 80 ἀϊκπροδοὰ ὁ θῃλα), 8 
σσουᾶ ποὶ δοιϊίνον δἰπὰ ὡῸρ ἴο 15 στρδβῖου, 

οα8., Ὁθ08}}γ πὶ 6 ῬΊΕΡ. (3, ὄχ, ᾧν, 866 γοΥ, 16). Ὀδσδιιβθ ἐν ἀρετὴν με μρὴ Βανο Κι! οὰ οὐ ἐπὶ ΣῈ 

: : βογυΐος ἰο Ὀανὶὰ.---Ὗ ἐσ. 16 α δββυτηθβ {μαὶ ΑΥ] 

πρό μα ψτ ΚΡ φοτν μυ ρ Ὁ γὰρ ρον Μ ΙΝ ον ἢ ἐπάν έών ΕΡ Γ τα ἡβι 
ἀλώς τὰν ἘΠΕ [89 δου! ΡΝ πἢ ΕἸ Β68. (866 μογὶ “ἘΜ Ὶ 86." ΤΒβουρὰ [86 εἰδνθ υῦϑβ Ἰοὴ Βο- 

ὙῈΣ 0}, Ἂμ Ἢ ἀπΉεθν ἀμ ν πευες ΠΣ ἸπρΑ Ἐπ Εἱπὰ εἰ οἶς, μι γε Κπον ἴδ ἀἰτοοίΐοη ποι “(δἰ 

Βγσαηΐ. 8.0. Θαξα, ἴμ6 ἰγαἀϊίοη ἐμαὶ (16 ΟΓοίδῃβ ἀν" ΠΕΣΤῚ " οὐ Ὅα νἱ ἃ βαχρτίθοβ (88. Ατρδθκῖνοθ 

αὐᾶος Μίηοθ τοδὰθ δὴ Ὄχροάϊου δραϊποὶ {86 ᾿ ᾿ 

τορι θοσίηρς οοαβὶ οἴδσα. θαβοῃβ ἴον 1886 ΥἹ6 Ὲ 
δηὰ ΤΘΟΟΥ͂ΕΙΒ (μα Ὀοοίγ. ίετ. 16 δ. Αϑογ “Ῥ6- 

᾽ 

τοὶ δα τα τμὸ μοπιο οὗ {μ6 ΡΑΪΠρίίποα (πβο] μιὰ Τὸ ουξῖι ῬΘΙΒΔΡΒ ἴο Βαρροθβο “ ἴμιεγ᾽" ΟἼ5]) 
Ὑοτα ποὶ ἱπαϊμοπουβ ἰο Οδηβδη, θυΐ ἱπηπηϊστϑηίϑ, [Α]16η ουἱ (Βο ΤΆρΩ. δον ἐΕ δ}: ΤΏς Ὠδιτδίῖνθ 

Ὄραϊ. 1“. 23.; Ατηρ ἰχ. 7), 18 ἰάθπίϊοδὶ πῖια ΟΡείο, | ΕἸΥ͂ῸΘ 8 ᾿νοὶυ ἀεροσὶ ρου οὔ ἱ 6 ΑἸ οκῖϊ6 ἴτοορ, 

γαϑὺ δ βοοῦ ἴῃ Βουίμβοδα χμρ Οἐεβοῖ. ἀ. ]βγαεῖ., Ὁ. βοδίμεγθὰ ονοῦ ἴπ6 Βτουπά (8εο ἸἩλανἱὰ ἐουπά ἐμοπι), 

186-200. Οοαρ. Επνδ]ὰ Οεβοῖ. [Η]δι. οὗ Ἰαϑεῖη του  ἶηρς δος ὑμοἷγ βαοοθβδίι! ΤΌσΑΥ, δῃὰ “ οεδ- 

1.388. Αραϊπδὶ (8 νίονγ 866 βιδγίκοβ Οαξᾳ, Ρ 
2 

ἀδιρμτι α [εαδὶ δεοαιδε οὐ αἰὶ ἰλιε στοαὶ δροΐ. "νον. 

66 "4" 99 μαᾳ., Ῥυηκα8 Οεδοῖ. ἀ. Αἰϊογέλνιιπιϑ 17. Τ ΙἸ ᾿ ἐρυχοβ ταν εὐ ΠὈΠ Ποτις ἣν Γἶθ6 5 

ἪἬΣ : «ς ὌΧΚῚ]; ΟἿ. 8 βΒἰαἰοιηοηΐ: ἕσοϊῃῃ ἴ86 τυ ρδὶ ἴο 

κεν αὐ ὌΡΕΞΗ ΡΝ ἢ ἐΓ ΕΟ ἸΠΊΠΩ τ ἪΡ 301. ονϑηϊηβ δ απἀογαίοο ὈΥ Βότη6 ἴο πιόϑῃ ἴτοται 

Ἐ.Ε-, αὐὰ ΜΆ]]ο᾽Β τβογο τοσοῦ ὈΟῸΚ ὁ ες Ἐν [μ6 τρέφον βύζην ἥῳ Υ οἴβεῖβ ἴὸ ὍΣΣ ἔσομαι 180 

Ἀλλὰ πθίομ. μ6 ΜΤΟΏΕΙΤ τορῖκοα [μ6 ῬΕΪΠ5. υσπύρτυν Ἰριν, ἔλο ΗΘ, ποτὰ (Ἴ 7) δοΐπᾳ υϑοὰ 
εἶποβ Φαρβοιἱϊοα ΤῊᾺΘ ψ80]6 αποβίίοι ἰβ ουβοῦτΟ, ἴῃ. θοΐδ Θθδβϑβ, [Ὁ Ἐχδγιρ]θ, 'μ {86 ἴοσταεῦ 18 10" 

Βαὲ [Β6το ἰβ βοῖῃϑ στουῃὰ ἴον μοϊἀΐηρ ἱμδὲ ἐπ Ῥμῖ-  ὙἹ1. 4. Τῃ ἔλνοσ οὗ {86 πιογπόπρ- σι ἰρὶμ ἰδ 1) 1μδὲ 

1ἰβεϊηο8 Βταὶ ἤτοια (δ ποὶρμθογμοοά οὗ 186] αν οου!ά ΟὨΪΥ μᾶγθ τΣν ὀξεμαν 186 τον] Ἰης 

Ῥογείδη Οὐ] ἰηο ΤΟνῸΣ ρὲ (θῶ. χ. 14,) Αὐρδὶ εἰκιύεθ ὉΥ 8 εἰχδύτα ; δηὰ 2) ἴῃ οουῃ- 

“ ερΐστιος οἈταθ ἴμ6 Ῥἢβἰϊηο8 7), [ἄθηοα ἰΒτοῦρ ] ἰδ Πἰταϊῦ : “ἐρ ἐδε ευεπίπρ." Τα Γ: “ ΒΌΙΩ πιοζη- 

Οτοῖο ο σδηδβϑη, ἰο πΐοῖ ΘΟΌΒΙΣΥ [Π6Ὺ μδγ9 αίγϑῃ ] : : . 

106 ὨδΠ16 Ῥαϊαία, ἡ 5 ποιὰ “τριαῖα: 186 ὑρομα ἰὐβνατρω Ἔ 
τὰ π5} 

Ῥμαηϊοίδη- ὐδμαδη  Ἰβῃ ὑγρο οὗ (ποῖ ἰδηρτιαρθ.--- Ἢ ᾿ συ 

ΤᾺ.].1--- Τῆι. δοοοπιά ται κὲς ΟὨ τεδαὶ ρόσ. “ ἰὴ: ἜΠΟΣ ῥματλνα 8 ποχὶ ἈΨΗΣ κοι 
ταϊῇ : . 7 Αὐοοογάϊηρ ὁ ἤοστοοσ τοπαουίης [86 

Ὁ Δ᾽ το σα Δ 5 ἘΠῈ ϑομει τὸ ΕἾΣΙ οη8 οὗ {0:1} γο Ἰδείθα ὑπὸ π8016 ἄδγβ, χειοῖ, δ ἐχω ργο 80 ]6. 
ἄδῃ, ἰοσταΐῃρ [86 δαδίθσηι ρογίίου οὗἉ [Π6 Νορθῦ οὗ : : : 

ΟΣ ΕἸ σπὰ Ἐ Εἰοὶν δέγοίδμισα δοσομα ὕτοτς ἐπὸ Μο- Αϑϑογθϊως ἰο {86 κίον ἢ! Ἰαδίοά ἰδὲ ἀατϑῶ δ} 
{86 αἰτουτηβίδῃ 68) ΟὨΙΥ 016 ἀδΥ͂, ἔζοτι προσπηρ (0 

ἀἰνογσδθθδῃ ἴο ἴ86 Ποδά 3θ8. 72: ἐλίγα δίαϊο- ἰ ὲ 

πιοπὶ: Οἱ ἴδ δουῖδ οἵ Οδ]θὉ .---Οἰἰοὗ, ομο οὗ ΘΥΘΏΪηβ, ὙΏΘῺ 8000 ἰο Ηοῦ. τϑοκοιίΐν 19 

86 ὕποῖνο βρῖϑβ, 88 σε υγασα ἴοσ Ηἷβ [ΑΠΌ] ποθ δηὰ ὉΠοσιηρ ἄδγ Ῥερδῃ. Το δυβῖχ (Ὁ-), ν Αἴοὰ (δ8 

Βα ονίηρ οοῦταβμο, Β6 δίοὔθ πὶ Φοβιυδ, ἀατίηρ, 8: οι θη ΥΒΒ., ἐσοθρί ϑυγ. δῃὰ Ατδῇ.," ἀ0 ποὶ ἐσ" 

δηὰ δάγιβίηρ (Π6 Ῥ- 16, ἴο οηΐοσ {μ6 Ἰαπᾶ (Νυτα. εὐμῃς 18 ῬΕΙΒΕΡΣ 8ῃ δάνογρί αὶ εμαΐ (λέδατος, 

ἢ} ὝΒοη,, ΚΕ). ὙΤμδὲ Ὀανϊὰ μβὰ ἰο ἄφμι 16 
Αὐωδ οἰκία 8 8016 ἀδὺ βιιονβ {παὶ δῆον ἰ᾿νὲ ἤταί χὶϊ!. 6, 80: χἦν. νγ88, πΠῚῚ Φοριυδ, 810} 

οοπδίΔοτοὰ ποσίν ἴὸ ἰγοδὰ [Π6 ἰδπά οἵ ῥσοσηΐθβ ; ἰοῦ Θ᾽ : 
ΒΌΓΡγθο ἰπ [6 ἀρβνν τὴ (Π0γ τηϑῆο οὐὔδιϊ διε Γο- 

εἰδίδποοθ. [1{πδβἰοδὰ οἱ “(δ6 ποχί ἀδυ," Βιδ.-Οὐπ. [δ οἷἵγ οὐ Ἡδθτγου δηὰ ἐΐβ δ ἱ ΤΟῺΒ γ͵[88 ρίγθ ἴὸ 

μι δηᾶ ἷβ ροβίδσ! Υ 88 8 ᾿δβιϊπρ ἴοῃ. 

ὝΤΒοΩΣ ἰδ6 εἰϊγ οἵ ΗοΌΓοΟΣ 85 ψύσβο ξ ἐρφογα οὦ 

ἰο (86 Ῥχἰοδία, (ῃ8 σϑοθ οὗ (8160 γοὶ τοἰδί τιϑὰ 4}]} 

ἐδ δἀ)δοοηὶ ἢ6148 δπὰ υ1]}]αροθ (Φοβῆ. χχὶ. 11 βα.). 

ΤαῦθαΝ ἰς Βοϊοηροά ἰὸ 186 ἰγἱρο-ἰοΣΤ ΠΟΥ͂ οἵ γα. 

ἄδῃ, ἴμ6 ἀϊαιτίοι οἵ Ο816} '8 τεραγά θα 88 8 ἀϊβιϊποὶ 

τορίου ; 1 ἰοτταϑὰ {8 ϑαδίεσῃ ρματί οὗ (μ9 Νοροῦ 

ῬΙῸ το τοδὰ “ἴο πῖρϑ ἔβοπὶ οὐἱ" (ὈΠΉΠΟἼ), 
δηά δἰ πηι ]ατὶν ὙΠ] μαδυβοη. ΤᾺΘ ρῥγοβοηὶ ἰεχὶ 8 

ἀπ ῆου]ο. 6 δϑάϊιίοι “τοναγάβ [86 ἸΔΟΙΤΟΥ͂ ἢ 
(Ετγάἀπαδῃπ) 18 ὈΠΏΘΟΘΒΒΑΤΥ, δηα {πὸ ῬὮγαθθ ἰιμο 
ΤΙ ὠὐδέρν Ὁ (βουρὰ δαδίαϊποὰ ὈΥ (Π6 δηοϊθηϊ γεῦ- 

βἷοθβ. Νὸο οσχρ ϑηδίΐοι γοὶ ῥσοροθθὰ 18 βδῖ 
ἰονγ.--- ΤῈ.].-- ἐγ. 18 βᾳ. ϑιαϊοτηθηὶ οἵ ῬαΥ ὰΒ 

φοιαρ οὐ βίμθοθαβ : Ἐ6 σοοουδγθὰ 4]} {6 ροοίδ δηὰ 
ῬοΙβοῦβ ἐμδὲ 186 ΑἸρδ]οκῖϊοα μδὰ ολττιθά ΔΙᾺ. 
ΣΟ ψ εν. 30. 411 289 βῆθορ δῃᾶ οχϑῇ ᾿Ἀασιὰ 
Ἐπ στον Στ τ τοὺς 
4 ΤῊΘΥ, μονονοσ, τοδὰ Ὁ ὙΓΗ Θ. 
ΓΤ ἴῃ ὉΠ", Ὁ37Π. Ω τ λα 

ὙΡ υια δὰ ραῤεθάνοι (Οὐηννι. ἐπὶ ἴοοθο.λ, 5605 ἴῃ (8 ἃ (γρ9 οὗ 

Ομ τίου δ τοσοῦ ο ὑπ6 οαὐοαδὶ, ὙΤῺΘ {πῸ|Ὸ ῬΓΟσΘαΌΓΘΒ ΔΓΘ 

Ὀοΐδ χαῖρ 68 οἵ κί πᾶποβϑ, Ὀὰὲ ἔπ θ τὸ [8 ὯΟ ἐγρίοαδὶ Το Ϊ8» 

ἐΐου Ὀοΐνθοι ἐποτο, ΤΕ 
{" ΠᾺΞΠ -- Ὀ'Π.9, Κ, χχυ. 16; ΖΟΡΆΏ. ἱΪ. 6, αβϑὰ 

85 5 ὀαΥταοῦβ πίνῃ ἴμ9 ῬΗ δε η68. 
1 ἴδον ΠράΥΚΌΝΤα (ἃ βαγὰ. υἱἱὶ. 18) τδϑ ῬΓΟΌΘΟΙΥ 

Θοϊαροβοα οἵ Ρμιϊ βιίη985.-- ΤᾺ. 



σΠΔΡ, ΣΧΟΣ, 1-3]. 

ἴοοῖκ διὟΘΥ, Ὠδηπιοῖν, ἔγοπι (56 Αὐηδιοϊκιίθα, τοὶ 
δ τΎτ) «.} ψ νῆοὲ {Π67 Βαὰ ἰδίκθη ἴσου ἷπι, Ὀαΐ ΟΥΠΟΣ 
χὶοι ΒΟΟΙΥ ἱπ οαιί]8. “ Τμδὶ θοοῖς " ΟΝΣΊΣῚ ΤΡ 91) 
[ . Ἀ. Ὗ΄ ἡ πΙΟΏΡΙΥ “1Πο66 Ο ΟΡ οδίθ ᾽)7 ἰ8 ποί 
μΠ6 Ηοςκ μὲ δεϊοηροὰ το Πανὶ, δηὰ νβ ΠΟῪ 
Σοοογνοσοα Ὁγ πὶ ἥγοπι [86 Α πιδ  οἰκ θα. 8.0 βοῃγθ 
Ὄχροβείουα ἱδῖκο ἰἰ, Ἄχ ρ]αἰηΐηρ ᾿ ἰμαἱ Πανα σδυδοά 
(Ὡς βοςοῖκα σλρίαγοα ἴοτλ ἴΐ6 Απλδ] οἰκίϊοθ ἴο Ὀ6 
ἀτίνθη δοοτε ἴθ τοαὶ σι θοΪοπροα ἰο ἴτω, πι} 
19 ΟΥΥ : {18 16 [Π6 Βρ01] οὗ Τ)λανία .) αὶ τῃοχο 
δ ὯΟ ῬΓονίουϑ 181 τηθηίζοη οὗ βίοϊθῃ οδίι]6 
ὙΓΙΟΝ ἡγοῦ] ΒΥ δυο 8 το Γοθρθοῖνθ ἀοκίρτια- 
τίου : “Ὀεοίογοι μαι (δ ν 18) Βοοὶς." “ΤὨδὶ ἤοςκ,; 
ἦ σοι ἃ ἀδιηοηβίσγαιγ7θ ΟΥ νο βΒ6ῃδο, 
ΘΆἢ ΟὨΪΥῪ ὃα [86 ῥτου]ουΒ᾽ γ-τ οηϊ οηοα σΑ[116 ολρ- 
ἴωχοα ἔγοιὰ ἰΐθ ΘΏΘΙΩΥ [νονρ. 190]. ΝΟΣ οδῇ 6 
τοηοσ πὶ 6 ͵οῖίθ “ΒΥ πιαγολοά," Ῥσόροῦὶν 
“ἢ6γΥ 166," (μαὶ 18, Ιοὰ [πὸ ἱγαὶῃ οἵ ποηθη δηά 
ΟἿΣ] ; ἴοσ ἴπ6 νοῦ (2712), δο Τ Ἀθῃΐὰβ ργορεσὶγ 
ΧΟΙΠΔΙἶζα ἱη Ορροβί(ου, ΚὭΘνΟΓ (οσοη αεῃ. χχχί. 
18 : Ἐχ. 11]. 1; 188. χὶ. 16; Ῥβ. Ιχχχ. 2 (1) ϑοης 
οὗ ὅο ὙἹ. 2) τλϑδηϑ ἰφαά οχοορὶ ἱΏ 80 [ὩΓ 88 (6 
Ἰοβάου 18 δἱ {μ6 βδτηθ ἰἰπη8 (6 ἀσῖγος (80 γϑσβ. 2, 
22 - 2 8βιι. νἱ. 8), δηα ΠΟΥΘΓ ἸΏ688 ἀγὰν ἰοσχαγά, 
Ιεδ οὐ." Τακίηρ ἰμ6 νογὺ ἴῃ [86 βθῆβθ οὗ 
“ἀγινίης," ἴΠπογῸ 18, ΒΟΎΘΥΟΣ, πο οὐ͵οοὶ ἰο 16 

σοῦ ἴα (86 ΗθΡ. ἰοχὲ (299); (6 “ποιββθῃ δηὰ 
σΒΙ] ἄσθῃ ᾽ οδηποὶ Ὀθ (Π6 οὐ͵θοοῖ, αἴποθ ΟὨΪΥ οδίί]θ 
85 Ὀθεθῇ βροΐζοη οὗ 6 τουδὶ [Ππογοίοσο (π|ιῖἢ 
ὙΠ ΘΩ. δῇῆογ υ],.) τηδῖκθ ἃ δ κἢν ομδηρο ἴπ {Π|Ὸ 

ἐαχὶ (τγοδα 728) δηα χοηᾶοῦ: “ ἐδεν (μι ἀτῖνοτβ) 
ἄγονυε (οΥ, ομα ἀσονϑὴ δογα λῖπι," ἰδὲ Ὀοΐοτθ 
Τϑανὶα (το βἰοοὰ οὗ οουτθοὸ δὲ [86 πϑδα οἵ {88 
ἙῸῸ Ὁ) ἐλὶ ἤοοῖ, Ὡδιλ νυ, ἐπδὶ ποῖ δα ὈΘΘη οΔρ- 
ἴι ἴροιῃ ἴθ Ατρδ]ο κίοθ, ἰοὸ τ ποῖ 1[ῃ6 ουΐουγ 
1} 18 ἰο Τλν] 8 8ΡΟ1] " ΔΗΒΊΎΤΘΙΒ ΥΟΥῪ Ὅπ}}. 

Ὕ όοτα. 21-:5. Ταν δ σοίασῃ τ ἱτἢ [6 τοοογαγοά 
ῬΓΟΡΕΣΙΥ͂ δπα [86 ὈΟΟΙ͂ ἰο 86 ἵπο δυπάτεα τηθῃ 
0 σποτο ἰοἢ ὈΟμΪηα, δηὰ {π6 δαἀ)παίμηθηὶ οὗ 8 
βίσιθ πο; τῶϑ πιδάθ ΌΥ͂ δοπιο τὶοϊκοα τηθη οὗ πα 
Βαπὰ ἴῃ ἰο (89 ἀϊ νγἱαίοη οὗὨ {6 ὈοΟΙΥ πῃ 
ἘΒότη.--- οι. 21. ΕἸ ονν Ὁαν!ᾶ, χηογο Ῥγθοὶδο 
εἰπιοσηθΐ οὗ πρδὲ ἰ8 βαϊὰ ἴῃ συοσὶ 10, ἐμαί ΤῸ Ὺ 
Ἄοου]α ποὶ ρῸ ονον ἴδ ὕσγοοῖκ Βθθογ ἴοσ θδυΐηθβα. 
ΤΏ ϑίηρ. “δὲ τηδάο ἴο δυϊὰο ([Ὀυπὰ ἴῃ 41} δῃ- 
οἶος ΥΠΒ. Ἄχοορὶ Ὁ δὶ)ὰ., δὰ ἰῃ ὅ ΜΒΗ, οὗ ἢ 
Ἐοβαὶ) ἡπαίθϑα οὗ (μ6 Ῥ]α. 8 Ῥγείδσβ]θ (ΤΆ θ.), 
ποῖ ΟἿΪΥ ἱϊ Ἰποὰ ἰο Ῥανὶὰ ἰο ροσιὲὶ 
ἘΠ όσα ἴω δίδυ θθιἱηά, θὰϊ αἰδο Ὀθοδῦθο ἢθ ἰθ χηθῆ- 
τἰομοα ἱτηπιοαϊ αἴθ! Ὀοΐοτο δπὰ δῦοσ. ανὶά, πῆο 
δὰ Ἰεῆ (89 ἀγοὰ πῸ Λσποτος τὸ ΒπΕ 188 Ὀρ 
διε, ΠΟῪ ρσὶνοβ ἰμθπὶ ἐγ ΏἋ]Υ χτοοηρ 88 ἴΠὸ 
ΘΟΠ29 ἰογίαϊϊγ ἴο τηϑοὶ εἶπ. ΟἹ [9 ἀόμ κΕΡ 
δα] πὶ τὰς ἢ ἃς, “ δεϊκοα δὴ ἐμ οἷσ "5 5606 
χχν. 5; Φυάγ. χνὶ!. 18.--- ον. 22. Βυΐ ἴῃ τΠϊ6 
Ἰογα] τηρεϊϊηρ ἃ ἀἰβοογάδηϊξ ποθ νγγαὰβ ἰηἰγοάπορα 

οοσίδ ἢ “ σἹοκοά δηα του ἢ] 6686 ῬΟΙΒΟΠΒ ᾽) οὗ [16 
Βαηά, ν8ο δὰ τηδγοῃοὰ πὶ Πανὶ δραϊηδὶ [ἢ 6 
ΘΏΘΙΩΥ δη4 ἰουρηὶ ἰμοθ. ΤῊΘ ἰγδπβί δου οὗ [86 
δορί. κ τπὸ τηθὴ οὗ γὰρ 165 ΟὈΥ]ΟΌΒΙΥ δὴ οχρὶδ- 
ὩΔΏοΩ, δηὰ ἀοεβ ποῖ τραυΐτο (ἸΠ6Π.) 8 οοστοβροῃά- 

ἴπρ ομδηρο ἴῃ (86 Ἠοῦ. ἰοχὲ (ΓΤ ΩΤῚ 25). ΤῊΘ 
Βίπα. “ππῖ ΒΒ πο χοίρου ἰο ἰ9 ἱπάϊν᾽ 8] πλδη 
ἭδΟ πρϑδῖκβ 'ῃ (ἢ 6 πδτῖο οὗ ἰδο γοοὶ [Επᾳ. Α.ὔ Υ͂., 
αὐ δεηδυπι “πἰιὴ πε." -- ΤᾺ... Βοοδῦαδο ἴδον 
τνοῖῖ ποῖ, Ὀδοδυδο ἔΠ6Υ ἀἱά ποὲ βδγο 19 ἀδῃ- 

Φ [ὁπ ἰπἰ5 τοδάϊης 890 “ Τοχὶ. δηὰ αγαη."- -τἼ κ.] 
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ζοῦ, {Π 07 88}4}1 ποῖ ββατο (6 δροὶ!, Ὀυΐϊ θδοὸβ οὔθ 
ταυβὲ οοὨϊοης Εἰ πηθ6}7 τὶ [ἢ Ηἷ6 τὶΐο δηὰ οἈΣ] άγθῃ, 
ΤῊΘ “ΘΥΟΙΥ οὔθ᾽ (95..)) ἰθ ποῖ ἀδροπάρηϊ οῃ “τ 
ὙΠ αἷνο᾽᾽ [48 Εν. Α. Ὗ'΄. μαβ 11], βο 89 ἴο τεϑδᾶ, 
“ἐπ Μ11] σῖνο ἰμϑτὰ ποι ὴπρ,, ἐχοερί ἰο εὐετν πιαῇ 
18 νῖΐα, οἰο.", Ὀὰϊ [9 ῥγορογ ἰγαμβιδίίοῃ 18 (Τμ6- 
Ὠΐ08) : “Βυϊ ΘΥΟΤΥ οὔθ [ὶ8 π|ιΐθ δῃὰ οἰ] άγοῃ, 
Πε86 οὐ μι Ἰοδα αΎΑΥ, ἐίο.᾽), Ὀθοδιθ9 (86 “ΘΥΟΥΥ͂ 

οτθ᾽ (29) 15 ἴοο βὰς ἀότα ἴδ “ἴο ἔμοσα" (Ὁ712) 
ἴο Ὀ6 βΌΥΟΙΏΘα ὈΥ ἴΠ6 Ῥγχθροδι(ϊοῃ “ ἴο." -πὖὺ εν. 
28. ἸΏ 84 βϑηι16 δηὰ ἔγίθπα νυ τὺ ΠαυἹα σΘροΪΒ 
1ποῖν ἀοιηαπά. ΒΥ {μ6 δάσο “ηῖν δγοίδγοη,"" ἨΘ 
ΒΡΘΔΚΒ ἰο {μεῖς ᾿ιοασίβ, δά δὶ {110 βαπθ ἴἰτὴ6 8]- 
Ἰηάθθ ἴο {διὸ ἔγαίθσῃδλὶ δϑϑοοίδίΐοῃ ἴῃ πο ἢ {ΠΟΥ͂ 
811 οἰδηὰ πίὶιῃ ομθ δῃοίμογ, βο {μαὺ {πον (Πδί γθ- 
τηδϊηοα δομἰπα τουδὶ σϑοοῖνο {μον δῆδγο ὈΥ ἴγϑ 
ἰοΓ8] αἀἰνϊείοη. Ὧο Ὡοῖ 60, ΣΥ Ὀτοίῃσϑη, ὉΥ͂ 
τδεὲῖ υίοι τ89 οτᾶ δαα κἰνϑῃ τ|.---Πλξ ἰο 
μοὶ ῬΥΘΡ. - “οὐδ΄ [μα π 08 (θὲ ὙΥ οἰἰ6), θαΐ 
{86 εἶχη οὔ δ6 Αος. [ΞΞΞ “ἴῃ σοθρϑοί ἰο ἐμαὶ τ μῖοἢἢἢ 
ἔγϑο! υΥ σοπάδγοα “τι 88 ἰὴ πα. Α. ἡ.- -ΤῊᾺ.]. 
Ἐπ δὰ, ἰδικίης ᾿ὑ 28. Αοο., σοηθσ ἴῃ 6 ΡΏΓΑΒΘ 88 8 
οὐδου]αύοσυ οδίλ “Ὁ ὑπαὶ πίοι... ἢ᾽ (Ογ., ἃ 
829 α᾽; 8Δη4 50 88 8η Θχοϊδιηβίΐοη : “ ἑλὲπα οπὶ ἰδαξ 
εὐλίολ,." [Ιἧἢ ἵἴδνοσ οἵ (8 ἰγδηβ᾽δίώοῃ, ἰπείθδα οὗ 
{86 υϑΌ] “ἐπ᾿ γτέδβροοί ἰο ἐδαξ ιολίολ᾽ ἰδ ῬΑΓΕΥ {119 
᾿ποσραμπσοίοῃ (8 δίσοηρ ῥϑῦβθ δὶ {86 ποσὰ “"τΥ 
Ὀγοίμγθη," ΠΝ), δα ὀυθὴ ΤΆΘη, δαμαΐία, μαγν [89 
Θχοαϊϊοα δα] ηρ τῖϊ ποι Τλαν ὰ σρϑαῖκβ μοῦ 1 ἢ- 
βίδπάϊηρ ἷ8 γι θα] δὰ ζθηι]6 ἰοηθ, 50 ἐμαὶ {μ]}5 
τοπαογιης οδηηοί Ὀ0 χοὐοοίοα (Ἰ Ἰ6η.) 88 “1688 ἢδ- 
ἴατα}."" ὙΙΔηβ]αίθ ΚΟΥ 6 δὲ συδτιαοα τ, εἰο.᾽ 
(16 } ἐπ ἽΩΥ᾽")) δ οαιδαὶ).---Υ ες. 24. Απᾶ τσ μὸ 
7111 ϑασῖσθῃ ἴο χοῦ ἐπ τα ννοσᾶ ; πὸ πιυδὲ 
Βοσα Ὀογοπὰ ἀουθδὲ τομάον “ τοογά " (32) ἀπά ποὲ 
Νὴ ἔμιπε " [86 πῃ Ἐπρ. Α. .ῬΡ1 Ὀδϑοδῦβο οἵ [πὸ σοΐο - 
ΤΘΏΟΘ ἴο ἔδ6 “τογὰ ἢ 80 δι ρῃ δι 8}7 βροοη ὉΥ 
[6 θη, “ἘῸΥ᾽" [2 Επῃρ. Α. Υ. “ Ὀυ1᾽] τοϑίδυβ 
ἴο [86 πεσαξίοπι ἱπγοϊγϑά ἴῃ ἐμ αυοδίξοη, [86 Γαδ" 
ΒΟ ἴογ ψ ἬΠΙΟΝ ἷ8 αίνθη ἰῃ [ἢ6 ΟΠ] ρ, ΜΟΓΩΒ; 
Βοοογάζηρ, ἴο ἴ6 βοηῆβϑ, ἐβογοίοσγο, ἰὲὶ --ὸτ “υ᾽ ΟΥ 
γαῖμα," ΤΏ βΒορί. 1ηϑοσὶβ ΕΥ̓͂ ΤΑΥ͂ οὗὨ ἜΘχρ δη8- 
ἴἴοῃ ἴ9 πογάδ: “ΠΟΥ͂ δΔσθ Ὡοΐ ἱπίδσίοῦ ἰὸ 8, 
τ Βοσοίοσο," θαὺ {ποτ 18 πὸ ρτοιηὰ [ὉΓ ἑῃβονιηρ 
1816. ἰηΐο (86 ΗφὉ. ἰοχί (αχαϊηδὶ ΤΏ οη.). 46 ἰδ 
ῖδο ρασξ.... δο ὍΘ ἴΠ96 Ραῖξῖ... Τμοθο πογὰβ 
ΔΙῸ Οχρ] αἰ ποα Ὀγ ἴμὸ Ὀτίοἵ ἀρφοϊαγδίίοη: τοβϑῖμοΣ 
88}} ΠΟῪ Θασθ, ποῖ ογάδίὶπμβ [86 ὉΓ6 
οοστοθροδάϊηρ ἰο ἐμδὶ γεε.7-- αν ἃ τοροὶδ ἐμ ορ- 

᾿ἰο τεῦ ἔποο Θηΐα, 1) 8 αἀἰνῖπα, ἀτατς 
τὰ [10 Β0 Πγ8 1680} Θχροσι θησοα σοοάπ688 οὗ (Π}9 

Ιοτὰ, ροϊηίης α) ἰο (πο σύ Ὀοδίονοα οἡ (Πθπὶ 'π 
(818 ὈΟΟΙΥ ; δ) ἴο {8 ργοῤδαίζοπ, σουομβαίθα ἐμ οῖὶ ; 
6) ἴο ἴπο υἱοίοτῳ αταηιοά ἵΠποῖὰ; 2) ἃ ῬύγοὶνΥ λιρπαη, 
ἴῃ π ΘΟ. α) Π6 αῇίγιωβ ἰδὲ πὸ οὔθ ΜΝ1}1] βυρροτὲ 

«4 [ΤῊ 5 γοηδορίηρ τῊὶ ἢ ὨΔΓΟΪΥ οοτηπιοηᾶ ἰἰδ0 17, Αἡ 
οδίῃ ποιυϊὰ παίπγα!ν Ὀ6 Ὁν νῆδὶ αοα " ἢδΔ8 ἀοὴ9 [ΟΣ 5." 
ΟΥ ὃν Ηἰβ “ΤΏΘΥΟΥ ἰΟΎΘΓΟΒ 04." ποὲ Ὁν νῇῆδὲὶ Ηθ “Ὧδ5 
αἰνθῺ 8." “ ΒΟΥ ἃ}. ΓΝ τλ9 Ποτὰ ἢ δ8 

νὰ .ς4. "μσὶ ἀκαὶ 

Κίνο υ5,"" δηὰ Οδἤθῃ “ βίον παῖ ἐπ0 ἘΞ ΟΓΏΔ] ἢ88 κίνϑῃ 
Ἡδν δ ΟΡ ΠΑΥΥ Το ἀοσπα 8008 τηοοί δδιϊβῖδο- 

Γγ.- Β. 

{0ῃ 212 800 Εν. ἢ 804,32 α; (ἢ6 δοοοῃὰ “3 16 ἢθ 79 
ι 3 

8180 ἴὩΟΤΘ δΉΔΓΡΙΥ οομηθοίδα ὈΥ ἐὴ9 αν. Οοῃ4., Ζοδἢ. 
χίν. 11; Ῥδῃ, χί. 39.--[πδίοδὰ οὗ Κὶ. Ἵ Γ τὸ τηυδὲ οἵ 

ΘΟΌΣΒΟ τοδὰ ὙΡΠ. [16 οί. τῶδν Ὀ6 ἐδο οἷὰ ζοταλ 

Ὑλτν- Τα] 



848 ΤΗΕ ΕἸἾΒΕΤ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΑΜΌὕΕΙ, 

ἐἤσαι ἱπ ἐμοῖς ἀοιηδηΐ, κἴηοθ {Π6Ὺ ψ στο “π]οκοὰ 
δηἃ πογίμ] θα ρθορὶς,᾽" δ) ἰῃ ῥσοοί οὗ ὑδιὲ5 ἢθ ροΐῃίθϑ 
ουἢἦ {π6 Θαυδὶλὺγ οὗ βο] αἴ οσβ ἢ ρμοβι ἄοθῃ δα χηοσὶϊΐ, 
ἡ Ποίμος (ΠΟΥ ἴδ ραγὶ ἴῃ Ὀδι116, ΟΥ δοῖ 88 χζυβτὰβ 
οὗ θαρχαρα ἴῃ σόϑοσνο, δηα ἰβθῆοθ 6) ἀθοίαγοθ ἴ86 
ἀοιηδηά οἵ Βυμηδῃ [υδιϊο6. “ ΘΥΘΥΥ Οἠ6 ἰδ οσῃ;,᾽ 
ΟΥ̓ΘΓΥ͂ ΟἿ 6}}8}} βδσο ἴῃ (δὶ Ὑ]οἢ Π88 (Ἀ]]6η ἴο 
411 ἰοχοίμοσ. ἀπ βαχαὶγαῦϊα βροθοῖ, ψΒ1Οὰ βοΐ 
Ἰοσί ἢ τοδὶ ΒῸΥ ουοσυτηρ Θββθηία], δηὰ οοτ- 
ῬΙοἰοὶν βοιι]οὰ (μὸ ἀΐβραϊθ. [866 ἴῃ Ῥδίγὶο κ᾿ Β 
Οὔπιπι. ἐπι ἰοοο. ἃ. οἰϊϑίάοη ἔγοτα ῬοΟΙγ Ὀΐυ8 οα [86 δΔῃ- 
οἰθηὶ στ ]ο οὗ ραγίὔοῃ ἴῃ ψαγ, δῃὰ ἴῃ ργοοθάσθ 
οἱ Ῥυδ]ῖυθ βοὶρίο, εἶτ θδν  8, σίνοη τη οίνδ. 
ΧΟ ΧΥῚΙ.δ (δώ. ).--τ͵α.].--νῆν ες. 26. 8ο ἐὲ 
δ ἴσοι ἴδδὲ ὅδν ἑοσυσασᾶ. --- αν 8 ἀδοϊδίοι 
τυ ϊοαὰ ἔἴτοιλ ἰμοηῃοοίοσίῃ. “Ηὀδ τηδάθ ἱν, (δ6 
βυὉ)]. 18 ά, Ὡοὶ ἱπάοἤηϊὶο “ οπδυλδαο 1 (βορί,, 
ψυϊκ., ΟΒ4]ἀ.). [Α αἰγαῖ ]αν ἰὰν 'π Νυ. χχχὶ. 
27, ΟἾΪΥ ἴμοῦο {μ6 αν είοῃ 18 ροΐπσθοη ὑπ6 βο  ἀΐθσῦ 
δῃἃ [ΠΏ 086 ἰπδὲ βίαγοα δὲ βουθ, {8:6 ἔΌΓΠΙΟΣ μανΐηρ 
{16 δΔαἀγδηίΐδρο. Ῥβανιά ΓΌ]6 γῶ8 ῬοΥΠΔΡΒ ἃ δρ6- 
οἷαὶ Δρρ)οαίϊοη οὗ (ἢ6 ζοῆθσγδὶ ῥυποῖρ]ο; ἴδ νγ88 
ἴῃ ἴοτοο ἴῃ {πο ἰἶτηο οὗ (Π6 Μδοοδθθοβ (2 Μϑος. υἱῖ. 
28, 380). 860 Βρ. Ῥαίγίοϊκ᾽β ἰασίμογ 1] υδιγδύοηβ. 
--τὨο ἰσδῃβι δίϊοη “ ὑρναγάβ, τοΐοσσιηρ Ὀδοῖς ἰὸ 
ΑΡτδῆδηι, ἄφῃ. χὶν. 23, 24 (Βδβδὶ οὐδὰ θγ 61]}), 
δ. ὈΪαἰην ττοῦρ.---ΤῈ.] 

Ἔα. 26-31. Το αἰνιάΐπρ ουἱὐ οὗ [86 Ὀοοίγ--- 
γεν. 26. αν ὰ σοίδϊπθα δηουρ οὗ ἴπ6 ὈοΟΙΥ ἴῃ 
ἐπ6 αἰ νἰδίοι δος 18 οὐ τλ6ῃ, ἰο βοηἃ οοῃεὶ- 
ἀογαθὶο ρσοβοηίβ ἰο [86 ϑἰδοσα οὗ δυᾶδῃ, δἰ6 
ἔτη ἅ4.---ΤῊο ᾿ΟΥΤΊ ΟΣ οὔ (Π6 ὑγῖθ6 οὗ δυάδῃ μδὰ 
Ῥδδϑὴ (86 δβοθῆθ οὗ 18 νδηάοσγίησβ ἀσσίηρ ᾿ἷβ Ροῦ- 
βοσαϊοη ΟΥ̓ 54] ; 866 [ἢ ΟΧΡΓΘΒΒ ΓΟίουθοο ἴο (Πΐ8 
ἷπ γον. 81. Ηδγο ΟἿΪΥ ιἷ8 Κιηράομλ οουἹαὰ δηὰ 
Ἧ88 ἴο Θομ]6 ἴο ᾿ἰδίοσὶ 8] τϑδ]ζαίϊοῃ ἐπσοῦρἢ (Π6 
δ μοδίοη ἴο εἶπ οὔ ἢ οἰάετα οὗ ΦπἀΔῃ δηα ἱΒτουρὰ 
ἴποῖὰ οὗ ἴΠ6 ἩμοΪ]9 ΡθΟρ] 6. Βϑοδῦβο Π6Υ Ὕ6ΓΟ ἢΪ8 
“ῥοπαβ," ἰλογέίογε ᾿6 δοιΐ [ἢ δηλ Ῥγθβθηίβ ἔγοηι {86 
ΒΡΟΣ] ἰαίκοη ἔγοηι υἀδ}}8 οὰ Πογοα ΑΥῪ δ θμλὶ68; 
μ6 ἀϊά ποί βοηὰ ἵμοπὶ μἱἣθ ἰο τηδῖζθ ὑποπὶ 18 
{τϊοπάβ, [ΡΥΟΌΔΌΙΥ ἴον θΟΪὮ ΤΟΆΒΟη.--- ΤῈᾺ.]. 1ἰ 
ὧδ Ὀοβίθθ Ῥσοῦδῦ]6 (δὲ ΤΩΔΏΥ͂ ]ΟΟΔ} {165 ἰη ΦπΔἢ 
μδὰ Ὀοοη ῥ᾽ υπἀογοα ὃν (μ9 Απλδὶοκιύθα ἱπ (818 
ἴοσαυ. Ἐ' ὟΥ. Κυυμδομοῦ: ΚΤ ὨΪΒ 88 δΙτοδαν 
8 ΤΟΥΔῚ δοῖ ἴῃ υἱνϊα δηιοἱραίΐοη οὗ 18 πηι ροπάϊῃ 
δοοοββίομ ἰο (ἢ6 σοῦ. ΑἸτοδαυ πὸ ογοῦσπι ὁ 
1δγδθὶ νγῶβ Ὁπσα ΒΔ ΚΘΡ]Υ͂ δου αἰ] γ᾽] Ὁ] 
δρονὸ ἷβ βοδά. αν ροΐηὶ οἵ ν᾽ ον ἰῃ βοηά- 
ἧηρ ἴμεβο ψἱπβ 18 ἀθοϊαγθὰ Ἔχργθβὶυ ἰοὺ Ρ6 {89 σὸ- 
ἸἸστουδ-ἰοοσγαῖία ἰῃ 8 δοοοιωρδηυϊηρ ὙΟΓΩΒ : 
ΒομΒοϊᾶε κἰἶς οὗ ὈϊΪοδαίηᾳ ἔοσ γοῦ οὗ 86 
ΒΡΟΙ] οὗ [86 ϑιιδυιΐθα οὗ ἴ86 Τιοτᾶ. --- Β]656- 
ἱηρ᾽ (7133) -- “εἰ πίοι οοπιοθ ἔσο αοὰ 
(669 χχν. 27). ΤῊΘ οπϑηλΐοθ, ἔτοῦι βοῦλ ἰδ 6 
ῬΟΟΙΥ͂ ψψα8 ἰδίκοῃ, ἢ8 64118 δηεπεΐδβ οὐ «εδλουαΐ, Ὀ6- 
οδυ8ο ἐμ Ύ ἬΟγΘ θη ΐ68 οἵ αοα᾽ ΒΒ Ρθορ]θ δηᾷ βὸ 
οἵ οὐδ σδυβο δηὰ ἰκϊπχάοιι ἴῃ [αγϑο], γοδ, οἵ Σοὰ 
Ἡϊμβοὶ δ, το 88 οογοηδηί. οὐ ἰἀοηιδοά Ηϊτ- 
8617 πῖῖ Ηΐδ Ῥϑορὶθ. [16γ86]}᾽8 οοῃῆϊοϊ δραϊηβ 15 
ΘῃΘσΩἶ98 Ἧ͵48 8 ““ΠΟὨΗ͂Ϊοὐ οὔ ἐπα 1,οτὰ,᾽" Β60 οὐ χυἱϊ. 
4. ὙΠῸ Ὀοοΐγ ἱδίκοη ἰῃ ὈΔΌΠ6 ἔσομαι {86 Απλδ]6- 
Κίίοα ὃν [6 1μοτὰ ΒΒ 6}]}Ρ νδϑ ἱπογϑίοσο ἃ δ οὗ 
Αοά διά ἰδ 8 “ ὀἰεεδίπο,᾽" ἴῃ Ὑμΐο 4}} ὁ πάδῃ, 
ὙΓΠΟΓΟ ὙΦ [86 λείπ] ἰουπἀδίζοη ἴον Πα να} 8 ἰκηρ- 
ἄοτι, γγὸβ ὑο δ δτθ ἔθυκα ἰϊθ οἰάοιβ δπά ἴῃ 
ἐϊθ δοραγαῖθ Ἰοςδ  ἶ68. 10 τηπδὶ, ἰμϑγεΐογο, μδΥΘ 
ὈΘΘΩ Δ ΤΟΙῪ γιοῦ ὈΟΟΙΥ͂, 88. τ τιϊρῃξ 8160 ἱΠΙῸΡ 
ἔγοτα ἴ86 Ἰοὴρ ἀυταίδοη οἵ [πῃ6 Ὀδ0116.--- Το ἴθστα 
“υάαΐ, ϑυλῦτδοοβ 41} (Π6 ἰοσσ ΟἹ} οὗἁ [μδὲ ἰσῖθ6, ἴο- 

βείμον στῆ οογίδίη δῆο- τας οηθὰ οἰἰΐοα οἵ 81- 
ΤΏΘΟΏ δοδίίοσρα οἡ (86 βου θοσάοσ οἵ Φυάδη, δ 
ἴῃ Φοβὶ). χν. 21 θᾳ. βοπηθ οἰϊίοβ οἵ βίπιθοῃῃ: δῖδ 
ταρη(οηθα διμοῶρ ἴμ6 οἰζοβ οἵ Ψ υἀΔ8.---Κγ ες. 27. 
Βειλεὶ οδῃποί (δοοογαΐηρ ἰο τοῦ. 831) ὕὈ6 {86 οἷϊν ἴῃ 
Βοηϊδιαιη (ΠΟΥ Βοί (1); ὑπ6 Βερί. Ν δὶ. δε Βαΐδ- 
δουτσ, ΜὨΐοῖ Τῆθη. που]ά βαορὶ ἱπίο [ἢ ἰοχὶ 88 

, δ Ὠδιη6 Οὗ 8 ΟΥ̓ 1π ἐΠ6 ἢ11]-ΟΟυπί ΤΥ οὗ 
Ψυάδῃ Ὀοίνθο “9 ογυδβαὶοπὶ δπὰ Ἡθργου (Φοεὶ. χν. 
ὅδ; 2 Οἤσοῃ. χὶ. 7), ποῦ, μόνονοσ, 15 ὑπάθ- 
ΒΓΑ] 6 ἔγομι 186 χτοδὶ αἰ ἤδσθηοα Ὀείθθη (μ6 67} 
ἸΔὈ0]68 οἱ δῃηὰ σωγ. [{ ἦβ ῬγοΡΘΌΪΥ ἐπ6 δδῖηθ ὉἾδοθ 
π ΟΝ 18 08116 Αἴ οδὶἑ ἰῃ “06. χν. 80, ἰάἀφρηίϊοιὶ 
ὙΠῸ 166 Βἰχτηθοηϊῦθ ἑονγὰ οἈ]]οα ἴῃ “οβῇ. χὶχ, 4 
Βείλιι! ἀρὰ ταοηοησά ἰῃ 1 (ΓΒ τχοι. ἐν. 80 δείποοη 
Τοίαά δῃὰ Ἡδοτπιαλ ὑπάοσ 186 πδιὴς Βείλυεὶ; 8ὸ- 
οογαϊῃρ ἰο Κπορεὶ --- Ε]υδβα οσ 6] Κι μδ]δβα, πον ἃ 
ἴασχο τυ ΐῃ δρουΐ ἔπχαῖνο πλλ}68 βου ἢ οὗ Βοοσβμ θα, 
σοι. ΒΟ. 1. 838 κα. [Απὰ. Ἐὰ. 1. 201, 202], ἘᾺΥ 
[ 8 Βιδίεωογκ ] διὰ ἘΚ 61] οἡ Ζ δῇ. χνυ. 30, 

. Βαδυχηοσ, 180.--- απιοίλ, Νερεῦ, 5ο οΔ]]οἀ, ἴῃ ἀϊ9- 
«ἰηο(οι ἔσομαι οἴ βοσ οἰ(168 οὗ {Π6 βᾶυηθ ὨΒ1Π6, 88 |γ- 
ἴηρ ἴῃ [86 “δουϊῃ-οουμπίγν "ἢ Ῥεϊοπρίηρ ἰο Βιπιθοι, 
οι. χίχ. 8. [“ Βείταοι (6 Βδιηδίῃιθ (1 ΟὨγ. 
Χχυΐ!. 27), γῇο γ88 οὐδοῦ αν α Β νἱπε ᾿1. 
ΟΥἹἀθΏ}} ἃ παἰϊνο οἵ (18 Εδιδ μ᾽" (Βὲδ. Οὐτηπι.). 
-- Ε.].----ὐὐα έν, ῬτΟΌΔΟΌΙΥ πο ὅτοναι «Ααΐν, Βοῦ. 
11. 422 [Απὰ. Ἐά. 1. 494, 11. 204], ἃ ῥσί εβαν εἰν, 
Ψοβῇ. χυ. 48; χχὶ. 14: 1 (Ὥτσοῃ. νἱ. 42, 'η (88 
ΒΟΌΪ ΠΟΘΙ ματί οὗ ἴδ9 ἐμ] -οου μέν οὗ πάγα ταὶ 
Ἐσδοθ δ᾽ τηθ (Οποπι. 8. ο. οἰ 86) ἃ ἰδῦρθ Ρ 
᾿ΏΠαρθιϊοὰ ὈΥ ΟἸ τ βιίδηβ, ὑγθηι Ἐοχαδῃ τη ΐ]68 
ἴτοι ἀράν ον ὑποϑ “811. ἴῃ βοοίζρῃ, ". 11]. 8, 
θ6, Αἴοσ.--- ἐσ. 28. Ἄστοεσγ, 1 Οἤσοῃ. χὶ. 44, ἰὴ δ 
δ, ΠΟῪ 8 οἷἱγ πὶῖδ ΘΟ] ΟΕ88)] συΐηβ οὗ ἰουηάδιοη- 
ψπ8}18 ἴῃ ὉΔΟΥ͂ ΑἸ Ασβ, δδουϊ βὶχ χαΐ]68 βου. δαὶ 
οἵ Βροσβῆοθα δηᾶ εἰρῇῃν τὰ ]68 βδουϊι οὗ Ἡδφδτοῦ, 
οὗ. 111. 180 [Απὰ. ἘΔ. 11]. 199].----ὲ μοὶ 
Ἰάοη 1 8θα, ποί --Ξ ϑἤῆερλαπι οὐ 6 ογίῃ-θογάοσ οὗ 
Οδηβδη, Νυπ). χχχῖν. 10,11, (86 Ρ]δοθβ ΠΘΓῸ τηθη- 
ἱοποα Ὀοληρ 8}1 ἴῃ {μ6 βουῖἢ (866 σοὺ. 831), δοοοσά- 
ἴῃς ἰο Καὶ], ΚῬογβδρθ ίουπα ἴῃ ΖοὈαΣ ἐπ δέρἀπί 
ἴη 1 ΟἌγοη. χχυὶϊ. 27.) [ΒΒ δ. Οὔνιη. ἴῃ ἴοοο. το- 
ΤΑΔΥΚΒ οἱ (16 πυμαῦοῦ οὗ οβϑὲβ ἰπ τ ΘΒ ΠΑυἹ Β 
οἶξιοἾ418 ἃγὸ [89 Θοσωρβαῃΐοῃβ οὗ ΐ8 ὁπ ΡΤ] 
--Εὐμενιοα, ἸΟῪ ἴῃ ἴατρὰ υἱ] ρα δοοοῖά- 
ἴῃς ἰο Βοδυθοσί 2226 ἰδοῦ δθουθ [μ6 ἰ6ν6] οὔ" ἰθ6 
868, ὁ ἴδ βουϊἢ- τοδί οὗ ἰδ 811]]-σουῃ 
οὗ Φυάδι, οὗ. 11. 422, 111. 1901 [Απι. Ἐώ. 1. 4 
11. 204, 206], τὶ πυπλοσοῦβ σοιδίηβ οὗ 
ΟὔΟΘ ἃ ὈΓΐΟΒΟΥ οἱτγ (9οϑἢ. χν. δ0; χχὶ. 14).- 
ψες. 29. Παολαὶ, αὐκηονη. [μδίθδα οἵ ἐμιῖβ (89 
Βεορῖ. μ88 νο ἀϊ δγοπὶ πδπιθ8: (64, Καὶ ἱπιδίῃ, 88- 
μεῖς, Τβοιηδίῃ, Καττηοὶ, πίορ Τηδηΐυα πουϊὰ 

Ἰηϑοτί ἰὴ πο ἱοχῖ, Βα ρροεΐηρ ᾿μδὐ [ΠΟΥ χαῖρ Θϑαὶὶῦ 
μάν (8116 ουὐ ἰδτουχ [86 τοροοῃ οἵ 1.0 

ΡΆσδϑο “ἴο ἔβϑῖα πιο (ὙΝ}}). Βαϊ οΩ]γ ἱπὸ 
οὔ [δοϑ6 ἤδῆγοβ (ἀδά δηα ἘΚ δυπ)6]) διὸ οῃῃα ε]86- 
ὙΠ6ΓγΟ, δηα ΤΏΘη. 16 ΟὈ] σοα ἐπογοίοσα ἴο ΒΌρροδθ 
ΟΠΔΗρΡῸΒ ἴῃ {86 οτἱρίηδὶ (ὐτοοὶς Τοσταδὴ 1 ΟΥΟΘΓ [0 
ἀοὶ Κποῦγῃ ἤδῖηθα. Βαὶ Ῥεβίἀθα {π6 οοιαρ Ἰοδιοα 
σδαγδοῖον οὗ ἰδθϑθ 86 σοΠ])θοίασα 18 00’ 
Ῥοβοὰ ὃγ {86 βοὶῖ (ἐμαὶ 88 ἃ ΡΒ] Ἰδιΐη6 ΟἰΥ, 

ΦῊο ΒαΥ8: Ὧο τηῦδέ ΥΘΡΥ͂ ῬΓΟΌΔΟΪΥ τοδὰ ΤΩ (3 οε}. 

αν. 98) ἴον Τγ2.}, ὈΒΝὰ (ὕοδΆ.. αν. 68) ἴοτ Ρ90, δοὰ ρεῖ- 
Ἦδρθ ΘΕ (δοδἢ. χνυ. δ) ἴοσ ΠΏ ἢ. 80 Βα. διὰ Εν. 

δχοορὲ ἐμαὶ ἱπδίθδὰ οἵ ΠΏ Π (δὸ Ἰαίίος τοδάβ ΣΟΊ 

(δοθῇ. χυύ. δ2). 
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ὅδηηοὲ δοοοσάϊης ἰο γοσ. 26 οοτγϑ ἰηΐο οοπαίάθγα- 
ΚΟ οσο. Απα 80 [86 οοπἰοείυτο ἐμαὶ ᾿αολαΐ ἰΒ 
8. οοετυρέϊου οὗ Καγημεί ἰΒ ἀηίθῃ4}6.-- 6 οἰτ᾽68 
οἵ τιμο “9 ουδμπιθο ἴ68 δὰ {Π6 Κι επίοβ ψγοτὸ ἴῃ ἴῃ 6 
βοι ἢ οὗ Φυἀδὲ (χχνὶϊ. 10).---ὖ ἐγ. 830. Ηογπιαῖ. Ἰη 
Ψ άΔΉΗ, δ[5ο ἰῃ ἴμ6 Νοσοῦ οΓγ βου μ-οουηίγΥ (Φ08}. 
χν-. 30), δεεϊριιδα ἰο [6 Βπιθοηΐϊίοβ δοοογαΐηρ ἴο 
Ψοβῃ. χῖχ. 4, οδ θὰ ΕΥ̓͂ (πΠ6 Οδηδδηϊίοβ Ζεριδίῃ 
(Φυάσκ. :. 17), εἰτυαδιοὰ οα (6 βουΐμοσῃ ἀθοΙ ἐν} 
οὔ 186 πιουπίδῖηβ οἵ [πΠ6 Απλ2] 6 Κἰΐθ5 οὐ {π6 Απλο- 
χῖίθα, ποὺ ο8]]6ὦ βϑοραία [186 μδρβ ε-ϑυία, ποῦ. 
ἰϊ. 181,---ΤῊῈ.], 8 συΐϊη οἡ ἴδ ψϑβίοσῃ ἀθο ν 1 οὗἉ 
[Π6 εἸεναίοὰ ρῥ᾽δίθδα Βακηπια, ἔνθ τλ1]68 βμουϊῃ 
οὔ Κ͵Βαίδβα (Ἐ]υβ8), βεα Εἰτίος 14, 1086 [ϑ'πλ11}} 8 
Βιὶδ. 2 ιεῖ., Ατι. ἩἨογῦδῃ; 866 Ψοβὲι. χιἹὶ. 14.-- 
ΤΕ.}]. Οομρ. Νυμ. χὶν. 45, χχὶ. 8, ἴπὸ Ἰδοῦ 
85 ἴο ἰμ6 πιοδηΐηρ οὗ [86 Ὡδιηθ: Ὀδπηΐηρ, Ὀδῃ- 
Ῥίδοο.---σλογ-αδλαπ ρῬγοθΔὈ]γ-  44δαπῇ (9088. χΥ. 
42), δοοογαΐηρ ἰο ΨΦ05}}. χίχ, 7 8 οἷἴἱγ οὗ βΒπιθοῃ 
(1 ΘΒ του. ἱν. 82).-- ἀεδλαοῖ, ΟὨΪΥ ἈδΡθ, οἰ ΠΟΥ ]ΕΘ 
Ὁπῖκτιονσι ; ΤΩ. οοπθοίαχοθ ἴμ6 τοϑαϊηρ ἰο ὃθ 
ἙΛΒοΣσ (ἼΠ9), α διιηθοῦσίθ οἱ (Φοβι. χὶχ. 7; 
χν. 43), πἰοἷι 18 ΡΟβΘ10]6 ἔστοπι ἴΠ0 δἰ τα ΠΥ Υ οὗ 
186 τΠϊνά ἰοίοτβ [7 Ἢ]. [ἢ νοῦ. 80 {π6 βερί. μδ8 

“αγτάυτἢ ἴον Ηουτηδὴ, δηὰ ἰπβοσίβ ἵπο δα! ἱοηδὶ 
Ὠδῆο8, Βϑουθῆοῦα (Ψ9}008ἢ. χνυ. 28; χίχ. 2) δῃά 
ΝοΙαρο, [ὼς σψ θοῦ ΤΏΘη, χτοΐοτβ ἰοὸ 86 ΝΒ 
νἱαιιοαὰ ὈΥ ΤΟΌΪον.--- ὅσ. 831. Ἡότοπ, ἴουτίοθθη 
τα ἑ 65 βουῦίἢ οὗ “ΘΓ 8816 πὶ, 8. ῥγίπιοναὶ οἷἵγ (θη. 
χχῖΐ!. 17; Νατῃ. χὶϊ!. 22), ἢ 85 ἀθθρ δῃὰ ΠΑΙΤΟῪ 
ΨΆ]116Υ ἴῃ {Π6 ἢ1]]-ΟΟΌΠΙΣΥ οἵ Φυάκῃ, ΠΟΥ οἱ ᾿Κλα- 
1, τιμαὶ 15, Εὐϊθηὰ οὗ Β0 08116ἀ τ|ῖτἢ Τοίθγθ ὁ 
ἴο Αγαβατλ δ τοδί ἀθησο ἰἶἴθτο.--- πᾶ ἴο 4]] 
Ῥίβοοϑιε, εἰο.--- αν βμοτεα εἰ ταθο} 7 ρταίοίι] ἰο 
811} τῆ Βοίγ οπἀοα δπὰ δάβμογϑρά ἴο ἢϊπὶ 88 ἃ ἔπ ρὶ- 
{νε, δῃα θουῃα ἰδθτὰ 8[}}} οἱοβοσ ἰο μι. 

ἩΙΒΤΟΞΒΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΤΗΕΒΟΙΟΟΙΟΑΙ, 

1. Τά ἱπ ἃ ποπαογα] ργονϊἄθηοο οὗ αοά ἴῃ (ἢ6 
ἀονοϊορτηθηΐ οὗ ἰπ6 ρ8Γ8}16]- γ ΠἸηρ αίοβ οὗ 54] 
εηα Τδν α ἐμαί, [δὲ Ὀοΐοτο [Π6 σαἰδβίσορμο ἢ ΐϊοῇῃ 
οΟὐΟΓ ΒΟ τρα 88] δηαὰ ἢἷ8 ποῦβθ δηὰ διπκουτ 
16 ὑσαυβ οἵ δοίλ᾽ ΠΏ6ῃ ΒΘϑὰ ἰὸ βὶ πε ἰηΐο [86 ἀορίμβ 
οἵ πιϊϑίοτίαηο, δηα ἰοθθ ἐμοιώβοὶνοα πίίπουΐ 8 
ἔσχασο, 580}᾽5 ὙΔΥῪ ἰπ Ὀδ|16 τ 1} [Π6 ῬὨ 1] δ 1 68, 
Ταν α᾽  ᾿π Βοβι 65 τη ἢ π6 ΑἸ] οκὶίθθ. Απὰ 
80 {μ6 πδίΐοῃ ἴδγδϑὶ, δἰτεδαγ αἰνιἀθα ἴῃ δος Ἠ6- 
ἔπνεε η ὅδ] δηὰ ᾿ανιά, βθοιηβ ἴο Ὀ6 οαττὶθα δἱοπς 
ο ἀεείσυσίου πιὶῃ 118 ἵτὸ μοβϑαβ, δῃὰ χίνθη ὕὑρ 
Βεγοηά βαϊνϑίίΐοη ἰὸ 1ϊ8 ὑπὸ τα ἰοδί ΠΟΥ Δ ΥΥ 
ἴοοα. Απὰ οἡ ὑοίἢ δἰάς5 Οοα᾽ 5 ρυηῖθνο ῥππίοθ 
5 βϑο; σοῃίτο Πρ Πυϊηδη βἷπ, ῸΣ ποῖ ΟὨΪΥ βδυ], 
οὐ ψῆοθο ποδα (065 8η4] ἱπάρτηρηϊ οὗ Ὑσδίἢ 
ἀεβοεπάβ, ἰβ ρη]ν, Παν 4᾽ Β δἰγαὶδ α]βθὸ 8. {ἢ 6 
τοσαϊε οὗ Βἷβ εἰπη. ΤῊΪΒβ οοπβίβυθά 1) ἴῃ Ηἷβ βίπξαὶ 
ΘΑ Κη6856 οὗἁ (8118 δηὰ ἀδθρδῖγ, Ὑ ΒΊΟΣ 1οἀ Ηΐτ ἰο 
Πανὸ γὙϑοοῦΓθΟ ἴο 8Γ86}᾽ 8 ΘΏΘΙΩΥ, οὗ το- 
ΤΠΆΪΠΣΩΡ ὑγυθυ Ὰ}]Υ ἱπ Φυάδῃ δοοογάϊηρ ἴο 189 
ΤΟτα Β αἰγοοίίζοη (χΧχΙϊ. δ); 2) ἴπ Πῖβ ὑπ γα ἢ ἢ}]- 
ΠΟΒΒ Δηα ῥχουδγ οδίίοη, τ] ἢ 1οα Ὠΐπ ἴο 7οΐη (ἢ 6 
ΘΙΏΘΤΩΥ͂ ἀραϊηδί 816. ΟὟ ὈΘΟρΪΘ, (ἢ6 Απμδ]οκ θα 
τϑδηϊἪηθ, πἢ116 ἢ6 Ῥγδ8 τρδτοπίηρ πουίῃ, ρῥ]υη- 
ἀογῖηρ 18 Ῥοβθοββι 8 ἰῃ [86 δΒουΐῃ, δηὰ 83) ἰῃ .ιὴ8 
ΘΧΊχγοιοοΙΥ οὐυδὶ δημα ὈΪΟΟΑΥ͂ ΤΌΓΑΥ ἀγαΐϊηδὲ (ἢ6 
Ασα δ]οκιίθα (χχνἹ].), ἴοσΣ τ ιοῖ 6 8α χϑοοϊνοά 
ΠΟ σοτηγβδίοη ἔγοπι (ῃ6 [οτὰ, ὈΥ ποῦ ΤΠ οἷν 

᾿ ΓΑ Ῥγίοϑευ αἰέν, 1 Οἤ σοι. τΥἱ. 44 (ΕὩκ. Α. Υ.. γνἱ. δ9). 
.--τΤα. 

γοηροᾶηοθ Μὰ8 ἰεἰ πα οὰ δρδϊηδί ἷπι, ΑἹ] [ἢ] 
ἴθδοβοβ υ8, 89 Μὰ ἰοοῖς αἱ ϑαν]α δηὰ δὲ ὅδ), (δὲ 
δῆ [.8 ἀρείσασίίοη. Αμὰ γοῖ, μουν μβιδμαϊην 
(8. δἰτα  ]αγ ἴῃ δαβιρ, Ὑ ΙΟδ ΔρΡΡΟΑΤΒ, οὨ 
(0 οὔθ μδηῃά, 88 8 ἀἰνίῃμο ρυῃϊβμλθηῖ, 8πα, θα 
(16 οἴδλος δηά, ἰῃ βῃ 88 ὁδυβθ οἵ ἀρφαίχιιοίίοῃ, 
1Π6γ0 ἷβ Βοσθ οοιιριοῖίθα ἴο {86 ογθ ὑμαὶ οδῃ 
τϑοομηΣο (λα Β 8 γ8, ἴῃ 8 ΒΙΠΙΠΛΆΓΥ 8Π4 ΘρΟΟΙ- 
ΤΑΔΕ ΠΡ ΙΔΔΏΠΟΡ ἴδδαΐ τηοϑὺὶ ἱπιρογίδηϊ οοηίγαβί, 
γἤοθο ἰβίοσυυ σὰπβ ἰμγουρὰ ἰμ6 ὙμΟ]6 ἀσνο]ορ- 
τηοϑηΐὶ οὔ (ππ Κίηραοτι οὗ ἀοἀ ἴῃ με ΟἹὰ (ονεπαηὶ 
δὰ ἴῃ ἴΠ6 Νονν. 60} 8 ὙΔΥ ὙΔηΪΒΠ68. ἴῃ [Π6 
ἀδυίζηθ88 οὐ δὴ υπίοσίυπαῖο θαι]6 τι {86 οἱά 
ΘΩΘΙΩΥ͂ οὗ {πῸ ἡδίΐοῃ, πο 086 μαπὰ αοαἀ γίνε 
τα δηα 186 ΡΘΟρΪΘ, δῃά 8 116 θῃηὰβ 'ἱπ ἀθεβραδὶγ; 
{π6 βοῃίθηοθ οἵ σχοὐθοϊοη ἷβΒ ὀεχϑουϊοα, ἢδν 8 
ὙΥΔΥ͂ 66 ἔτοτῃ ἴθ ρ]οομι, ἢ6 σϑίυσηβ 88 νἱο- 
ἴοΥῦ οὐϑὸῦ [6 ἴ06, ἀ18ροῆδοθ ργοθοηΐβ Ὑ1|} ῥΣΠ ΑΙ 
τα ἤοοηςθο, ἷ8 Κἰηρσάοπι Πουγίθμοθ ἰῃ ἰἢ6 βοαϊ 
ΟΥ̓ΘΡ {6 Μ11018 ὑογγιυουΎ οὗ {π6 πη ἰγῖρο οὗἉ 
Ψυάδῃ, γῇ οθ6 ρονοῦ βου γαγὰ ὑ 186 ὑγἶθοα 
οὗ σοὶ ΑἸλδί οἷς γᾶ 1.6 χηοϑὶ ἀδηροσγουβ ἴῃ 108 
ΘΩΠΆΥ, δηά τοϑίνασγα ἀραϊπβέ ἴ[π6 ρονογία! Ῥι]- 
᾿ϊοιΐ πο, νγαβ {π6 ργοὐβοϊΐοῃ δηὰ σχυδταὰ οὗ 411] [βγδϑ]. 
ὙΥῈ11ο᾽Β 8581 βίδσ βίῃ κβ ἰῃ {86 ποσίῃ, (86 βίδγ οὗ 
Ῥανία τῖβοθ ἴῃ ἴΠ6 δουΐϊῃ, δῃὰ ἱπογα θορίῃβ [89 
Ἰοηρ ᾿ἶπο οὗἉ ἔμ} 8}] πηοηΐϑ οἵ (ἢ 6 ΡΓΟΡΒΘΟΥ͂ ΘΟΠΟΟΥ- 
ἱῃρ 186 βίαν ἰδὲ βῃου]ά οοΐὴθ οὐὔἱ οὗ Φδοὸῦ 
(ἴαμα. χχίν. 17). ὝΏΣο ἴῃ (6. που ἢ 1ρ6γδοὶ, 
ΠΥ ΟΡ ἷῃ 40} 5 ἐπ ΤΡ ΟΝ, δὰ {Π6 ΠΝ ΘΝ 
ἽΝ ἐπε ραεοι ἱπαῖ ἢΐπλ, 1168 ῥὈγοβίσαίϊο 
ἐπ μὲ ΟΥΑΙ θαν8 νἱοίοσυ ἔγϑοβ ἰὰ9 
βου ἴσου {Π 6 ΘΏΘΙΩΥ͂, δηὰ ἴῃ ΨΦυάδῃ (μ6 ἴουπάδ» 
ἰΐοη οὗ {86 ποὺ Κἰηράομι οὗ πὸ ζαΐαΓα 1β ]α1 ἃ ὉΥ͂ 
(86 Βοτοῖο δομβιίονομηθηΐ οὗ ᾿ανία δηὰ ἢΪ8 τη 6ῃ, 
αηα ὈΥ ἢΪβ ΠΟΌΪΘ δπὰ πίρηΐηρ Ὀομανυίουσ. ΤῊ Ϊ8 

σοί γαϑί ἰὼ [86 ἔαίοβ οὗ 884} δῃὰ Πανὶ 18, 
οΥΟν ΟΣ, ἰοαπάοά ἰῃ ἰΠ6 οοηίγαβὶ ἰῃ {πο ῖν ΤΘ 

οὔ μοαγὶ ἰο {μ9 1,ογὰ : 54] [88 Ἰοϑί βἰῃὶ οἵ αοά 
βΒαγάορησα Ηΐγηβο 1 7 δραϊηδὺ ΗΠ πὶ ἱπ ῥσὶάο, βε! ἔν! ἶ 
ἀπά μείο ἰο ᾿ανὶα, Ἰἰοβὲ οἰ σαὶ δ ὈἸ Π Ὑ ἰο τοροηΐ, 
δὰ ἴῃ ἷβ {πη οὗ πθθὰ δρρ θα ἰο δηϊ-ροα 
ΡονοῖΒ δηὰ ἀθδοοὶια] μυτηδη σουηβοὶ. δυνά, οἢ 
[ἢ ΘΟΠΙΓΑΓΥ͂, ΒΒΟΥΒ 08 ἢἰ8 Ποαγί, 88. ἰὑ θονβ ἴῃ 
ΒΟΓΣΟῪ δαοΐοτο Ηΐπὶ (γον. 4) ὑπάοὺ 186 ἘπΡΙα, 
δυϊ ποῖ υπάοβοσνοϑα βίγοκοα οὗ ἀοα᾽β μαπα (νυ β. 
ὅ, 6), Βαϊ ἴῃ {86 Ὀἰζίαγοθὶ Ὄχρουϊθηοαβ, Ὑμθη ἢ 15 
οὔ πθῇ ἰυχη αραίηβί Ηἷπι, ἀο068 μοί γἹ6]4 ἴο ἀθ- 
ΒΡραὶγ, δυὶ Ἰοοῖκ ἰο {86 Τ,οτὰ ἴον δίσοηρίῃ. Απά 
ΒΟ ἢ6 Ταοαῖνοβ {Π6 ΘΟΠΒΟΪίΟΥΥ σουοδίίοῃ οἵ οὐ 5 
ψ1}1 δῃὰ ῥχοπλῖββ οὗ ἀϊνίῃθ "610, δῃὰ Ἴχρθσίθῃοαβ 
ἐμ 1οτάΐβ βανίηρ δα Ὁ] ββίηρ ΡΟοΓ. ΕἼΟΙΣ 
{8686 ]οΟΙΑΥ μα Πανὶ οομλο8 ἴοτί ἢ 88. 8 ἤδη 
ΓΤ ζον δ. ΟὟ Ποδχί, ἰοὸ ὙΠΟ 88 οοιὴθ [ἢ 
οχρογίοποο {πδὶ Θοάα ρῖνοθ σσαοθ ἰοὸ ἴΐο πυπιῦ ]ο0 
Ἀδι ἢ οδ8ο8 [869 ἀρτὶρῆϊ ἰο βυοοοοά, 

2. Τῆε εἰτεηπσίδεηϊπο οὗ ἐπ ΠΉΕ αἰς Ὁ ἐπ6 Τατα 
ἡ, ἐΐπνδ ὁ πολ [δὲ αν ὰ μοσο Ἰουμα) οομβίβίβ ἴῃ 
ἰὩ6 υπαουδι] Ἔχρογίοποο δὰ Κπονϊοᾶρο οὗ 
Μἢδὶ 18 τὸ ]}- ρ]βδδίηρ ἰο αοἀ ἰπγουσὰ δ] ίθη- 
τηθηΐ ἤγουν δῦονο, πὶ 18} Πρ 1 τὶ Ρΐουβ οου- 
βάδηῃοοσ δῃά μορο ἰῃ Ηἱβ μοῖρ ἑβτουρὰ ἰμ9 οομβο- 
Ἰαἰΐοῃβ οἵ ΗΒ ψογά, δηά ἴπ ἴΠ6 ροστηθδοῃ οὗ 
ΟὨΘ᾽᾿Β οὐ ὙΠ ὈΥ ἰ9 βδῃοι γίηρ ταϊσμι οὗ 189 
ἀϊνίπα π}], βίοι δ ἂρ (86 κὐὔρ κο ΟΟΌΓΑΪΖΘ, 
δηὰ πιαῖζοθ (6 ογυβῃοὰ οὐ ἀδργοδδοὰ {1 ἰοὸ 
τχουηὶ ἰο ΡοΪὰ χοϑβοϊυϊΐοῃ δηᾶ οπουροίξς δοίίοῃ. 
βοἢ ἃ βιγοηρι βοηϊηρ αἰίοβίβ [8617 ρα τὶ ΟΌ]ΑΥΙΥ ἴῃ 
{πΠ6 σδϑίίηρ οὗ 411 οᾶσὸ οὐ Ηΐτω, δῃὰ ἴῃ ὕσανθ 
δισΌρσ 16 ἀρδὶηβὲ 411 [86 ῬΟΥΤΘΣΒ οὗ 68} δηά δ]οοῦ, 



850 ΤΗΕ ΕἸΒΒΤ ΒΟΟΚ ΟΕ" ΒΑΜΤΌΕΙ, 

ΜΟΙ ΟΡΡΓΘβ8 δθὰ ἰβκο οαρίϊγο (86 ἵππος 1106, 
ΤΟ οὐπακέοη, οὗ Βυο ἢ 81 ἱπδρι τ ἤπρ ἀπὰ βιγθηρίἢ- 
δηΐηρ οὗ (Π6 ἱπηοῦ ᾿1 6 οὗ ἰἢ6 Το Σ οἵ Οοαβ 
ἰηράοχα 18 ἷ8 Ορθῃ- βοασίθηθθθ δῃὰ σθοορ ὙΠ 

ἴον ἴ6 αἰ γίηθ ν118] ροῦοῦβ, τ ἱοἢ τὸ δἱ ἰδ αΐ6- 
ῬΟΒ8] οὗ ΘΥΟΓΥ Οη6 ΜῺΟ ιοἱϊ Δρρσχοργίδίθ {}θ), 
δηὰ οοηδίδηϊ ᾿πίθγοουσεθ τι} ἴπΠ6 ἰ,ογὰ ἴῃ υῃ- 

Ὁ]6 δεϑοοϊδίίοη οὗ 16 τὶ Ὠἰπὶ Ἰουηάοα 
ΟἹ ἱβοσουσῃ Βυχ]6 ἀονού]ΉἨῃη ἰο Ὠΐμ, πἰιϊποαυὶ 
ὙΓ1ΟΒ ὨΘΙΠΟΓ Δ τηδ Ὁ6 ΟΟΟ᾽ Β ὈΓΟΡΟΓΙΥ, ΠΟΥ 
(ἀὐοὰ τηδη}8; 81] 1818 Ὀεΐπρ' ἱπνοϊνϑα ἴῃ 186 ποσγάβ: 
ὸ ΤΥ δ χϑηρίμοηθα ἈΠ] Πλ861 ἴῃ ἱἰπ0 [ογὰ λὼ 

ἩΟΜΙΙΈΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΕΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

γος. 1. ΒΟΉ ΕΒ: δὶ οἷθο πόσο ὑ86 Απεδ- 
Ἰοκιύθα 1μᾶπ {6 1μογαὰ Β τοᾶβ οὗ οϊπαβίθηϊηρ, ἰο 
ομαϑίθη ᾿ανἹὰ ἰοῦ 41} ͵18 παρσορυιοοα ἴῃ 186 
Ἰαῃὰ οὗ (86 ῬὨ1Π18 1 η0857 ΕῸΣ Ὑἤοπὶ {μ6 Τοτά 
Ἰονοῖι Ηδ Ἄοπαβίθηθί, δα τὴ Η]8 Ομ] άγθη Ηθ 
ἐβ ΔΙ ΤΑΥα ίσίοἰδαί.--ΒΕΕΙ, ΒΙΒ.: Θοὰ ἀοεβ ποὶ 
Ιθανθ ΠΝ ῬΘΟΡΪ6 Ἰοῃρ 18 βίῃ, υΐ Βοοὴ σϑρϑ ἱμϑι) 
ΟΥ̓́ΣΡ ἴπ6 ΚηυοκΚΙ]66 Ὦρα [ΠΟΥ͂ ρὺῸ ΟΠ οὐ ὑποῖγ οὐσῃ 
ὙΓΆΥΒ, ἴῃ οὐδοῦ ἰμδὶ ΠΕΥΤΕΥ ΘΟΠ16 ἰηΐο {μ6 ὕσϑοῖς 
δραϊη.--ξ8ξ8. ΒΟΉΜΙ: ὙΠΟ το ρῸὸ ουἱ οὗ 186 
Βοῦβθ ἯΘ βῃουϊὰ ΒΘΑΣΓ]Υ ΡΓΑΥ͂, ὉΣ τὸ ΚπΟῪ ποὶ 
1 ἡ δῇ ΔΉΠΟΥ ἯΘ 8}8]] χοίυσῃ.---Ὗ οἹ. 2. ΒΤΑΈΚΕ: 
ΤΗδὶ ἰβΒ Ο04}5 συβίοτῃ ἰῃ ἀραὶ] ηρσ πὶ ΗΠ6 ΡΘορ]θ: 
Ῥοίογο Ηδ οχαϊίβ μοῦ, Η6 Βυμλῦ]οα ἔπ 6 πὶ ἦναι 
Ῥτον. χυ. 88; 1 βαγα. 11. 7.---ΟΒ ΑΜΈΕΒ: Οοά εἰ}}} 
ΟΆΓΟΒ ἴον Ηἰβ οσῃ, δῃὰ ἰαγβ οὐ ἴδοι ΠΟ τΟΓΘ 
τοῦ ]6 ΤΠπδὴ ΤΠΘΥῪ ὁ8ῃ δ (1 Οὐοσ. χ. 183), δηὰ 
8180 τοδϑίγαϊῃβ (Ποῦ ΘΏΘΠλ165 ΤῸΠι τρβκίηρ {ποὶγ 
ΟΓΌΒΒ μοανίογ ὈΥ̓͂ ἃ μαὶν.---Ἶ εγ8. ὃ-ὅ. ΒΕΒῚ,. ΒΙΕ.: 
Πανὶ τῶϑ γσυϊάρα ἰῃ 8 ΜΑΥ 80 υπΐγογβαὶ, [Πδί 
ΟΠ6 οδηηῃοί ΘΧΡΟσΘΟ6. ΠΟΡ Οὐ ΠΟῪ δηγίῃμίηρ 
ΜΙ Οἢ τγᾶϑ ποῖ ἰὸ Ὀ6 ἰουπα ἴῃ πη. Απαᾶ ἱμοθθ 
Ἅ80 888}} σοδά αἰἱοηι νοὶ τ μδὶ 185 βαϊα οἵ Ὀανιά, 
Ψ|11 (μογοΐη οογίδ ὨΥ τϑοῖ πὶ ὑποῖν οὐ οοη- 
ἀϊοι ; δῃὰ {πϊ8 [6 πῆογο θχϑοί]γ, ἴῃ Ῥγοροχίζοῃ 
88 [ΠΕ6Υ͂ αν βΟΩ6 ΠΓΓΠΟΣ δηα ὈΘΟΟΙΩΘ ΠΙΟΤῸ 00Π- 
οστηϑα ἴο 6808 ΟἸσἰδί.-- - Ἄγ, 4, ἩΈΝΕΥ : Τὶ ἰδ 
ὯῸΟ αἰϊδραγαροηθηΐ ἴο 1ῃ6 Ὀοϊἀοδὲ δῃὰ Ὀσγανοβὶ 
Βρ τ ἰΒ ἰο Ἰατηθηΐ [ἢ 6 ΟΔΙΔΙ 1168 οὗ χοἸδίΐουβ δηάὰ 
τοη8β.--- ΤῈ.7---τν ον. 6 . ΒΟΒΙΙΕΒ: ἢ ανὶ 
ὙΓ28 βίσοηρ ἴῃ 186 1 ογὰ δῃὰ ἴῃ 186 βρόντον οἵ Ηἰβ 
ταὶϊσΐ, [ῸΓ ἴῃ ῬΓΆΥΟΡ ἢ6 δὰ ΟΠ ΟΥΟΡ δραΐῃ (Π6 
Τοτὰ ἢἷ8 αοἀ δηὰ ρσαϊηρα Ηΐβ σταοϊουδ Ὀχομἶδθ. 
--[ΤΑΥΙῸΒ : ΑΒ βοπιθίηθθ 86 Ῥδυ4}}} Ἰηϊοχὶ- 
οαἰοα τϑδῃ Ὑ1}1 Ὀ6 Βορουθα 'ῃ 8. τηοιηθηΐ ΟΥ̓ (ἢ 9 
ΟσΟυΣΥΘη 6 οὗὨ βοιηθ ἰθστ Ὁ] 6 σααηαϊίγ, 8δὸ αν ὶά, 
πὴο ΠδΔα Ὀόοὴ ᾿ἰνὶης 811 ἰΠ 6856 σχηοηΐηβ Ὁποῦ ἴΠ6 
Ὡδιοοίδο ἱπῆποηοθ οὗ βἷπ, νγδ8 ΟΥ̓ ἰῃ6 υὐἱυϊθῆςθ 
οἵ (6 Αἰμδι οἰκο δηα (86 ἰμγοδίθηθα τχυϊην 
οὗ μὶ8 ΟὟ ΤΏ ΤοΟυβοα (0 ΠῚΒ ΠΟΌΪΟΣ β6] ἢ, δα 
6 ““βἰγοηρίμβοηθὰ ἰπιβοῖ ἴῃ 86 1οσὰ ἢΐἷβ 
αοἂ."--ΤΚ.]--ΒΕΒΙΕΝΒ. ΒΙΒΙ, : δ βἰγθηρίβοηβ 
ἈΪπΊ86 1} 1π [Σου ἢ Δ ἱπογθ θα ΘΟ ΡΟΘΌΓΘ 
δηᾶ ἱβγουρῇ (Π6 υπϊοη οὗ ὶβ τ τ ῖιἢ ὑπο “{1}}} 
οἵ ἀοά, 88 Εἰπιθ61} ἀοΐπρ' οΥ Ῥοσγταϊ ἴπρ; 41} {818.---- 
Ἐοοϑ: Πανὶ Βα ὯῸ πλθ8Π8 Ὀοίοσθ τη οὗ Γθοο- 
νογίηρ Ηἷ8 ψῖνοβ, οὨ]άγθη ἀπ ῬΣΟΡΟΓΥ δηά (Ποθ 
οὔ ἢΐ8 {0} οσοσβ. Βαΐ Β6 Βιγοηρίοηθα Ὠἰτηβο]  ἴἢ 
[αὶ ἢ ἰὴ ἐμ6 ουληϊβοίοησο, Ἡ]ΒΑΟΠὶ δηα Αἰταῖρ μϊτθαβ 
οἵ αοά, δηὰ οδίαϊποα ἰμπσουρῃ {86 Γἐρηὶ δὰ 
Ἐϊρῃι [{τἰπι δηὰ Ὑπαπιποΐπι ἱπείσασξοι 
ἔτοιλ αοα. ΝοΥ δὲ ᾿αν!α ἀϊά, βο βΒῃου]Ἱά 186 Ὀ6- 
Ἰϊουίηρ βοοὰ οὔ Αρσϑῆδιι ἴῃ ΟΥ̓ΟΙΥ προ, 6 
δου ποῖ ρίν ἩΔῪ ἰὸ αἱ οοσαῦ ὑῃρο]ϊοῦ, Ὀὰΐ 

ἀ] δὰ ἢο 

ΒΕ ΓΘΩΡΊ ΠΟ ΟΌΣΘΟΪνΟΒ ἱπ οὐγ αοά. ἯὯ͵γο βμουϊὰ 
Δα ΧΩΔΥ ἀο (818 411 [86 τηογθ θϑοδίβο {86 μοασί 
οὔ Θοά ᾿5 ἰπ (Ἰιγῖβὶ “688 ΟΥ γτϑυθδὶ θὰ ἴο υ8 γοεῖ 
ΤΩΟΙΘ ΟἸΘΕΣΙΥ ἰμδὴ ἰο Παν]ά.---  σ. 8. ΒΕΒῚ, ἣν 
ΒΕ: ΠῚ πτΝ ἃ ἀυἱ ὑπάος 86 ΟἸἹὰ Τοπίδιμοηϊ, 
ἴῃ 8ὴ δηΐου θα Ῥοσίδι πἰηρ ἴ0 ὙΑΙ, (ἢπ8 ἴο ἄτη 
ἢγθὶ ἰο Θοὴ Ὀοΐογθ πρὶ τας οῃ Δηστβίηρ, (δαὶ 
γοῖ (86 βρίὶγὶϊ οὗ [26 ΟΙὰ Τεβίδιηθηξς οδττὶοὰ 
δἰοηβ ἩΠῈ 1, δηα αἸὰ οὶ δὺθοϊυιοὶν ἑογυϊὰ, μον 
ΤΑ ΟὮ ΤΔΟΤΟ ϑιηοηρ ΟΠ τ βύβηβ ὩΠ6οΥ (ἢ6 Νον Το 
ἰδυιθηΐ Βμου]α ποιμῖηρ οὗ [86 βοσὶ Ὀ6Ὲ ἀοῃθ πὶιἢ- 
ουὖἵ πο αἰ νῖπο ςοῃρβοηῖ, πίϊμουίὶ ἢγδὶ ἀν} Θσπεῦ]- 
ἴηρ ἱπογοῦρου στ τἢ ΟΠ σὶδὺ πὰ Η 8 δρίτίι, [Τὰν- 
ΟΒ: ΝΌΙΥ βυροβίγο 18. 118 οοηίγαθί. “αν 
Β81α, 1 8[8}} οὔδ ἀδὺῦ μογίβιῃι Ὁ (μ6 Βαῃὰ οὗἉ ὅβ]; 
{πο Γ 18 ποίλπρ ὈοΙΟΓ [ῸΣ τΔ6 ἴδῃ ἵπα 1 δου έ 
ΒΡΟΘΑΙ] ΘΘΟΔΡΘ ἴο ἰμ6 ἰαπὰ οὗ ἴμ0 ῬἈΠ1διἸπο8." 
“ῬΑνὶ ἀβεν δάσο ΒΙΤβοΙ ἢ ἴῃ ἴΠ6 1ογὰ Ηἰβ 
(οὐ, διηὰ βαϊὰ υπίο Αδἰδίμαν, Βυϊηρ ΕΒΓ [86 
ορμοᾶ." Οπ [μὸ οὔθ δβαπά ἀοβραὶν, ᾿ϑβαϊηρ ἰὸ 
ἀἀρ  ϑεινράτουν δηα με] π}} ; οὐ 86 οἰδμοσ, ἴδια, 

86].--Ξ.. ΒΟΉΜΙ : ΑΒ τῆδῃ δοίβ ἰονγασγάβ σὰ 80 
ἀοὰἂ βείβ ἰογασαβ τηδῃ (]1μονἱὶ. χχυϊ. 27, 28).-- 
ΞΟΒΙΜΈΕΗ : Α8 αν υχῃ}}]οα ΠΣ 861 Ὀοίοσο ὅοὐ, 
Ααὐοἀ 4618ο δοκηον)οαροαά μἷτῃ αρϑΐῃ δηὰ ἰοὸκ μἷπὶ 
Ὁρ.---Ὗγ) .ὸ τλθὴ οδηηοῖ οπουχῆ Παμ}]6 ΟΌΓΒΕΙΤΟ 
Βαΐοσθ ἰμ 1,ογὰ, θυΐ που μοῦ οδπ ὁ πᾶν Θῃουρ 
οοηδβάρηοα ἴῃ (μ6 1ογὰ.---Ἶον. 11. ἨΈΡΙΝΟΕΒ 
[ἄοχὰ ΗλΑχ,,]: Ὑ͵οΥ ἢν πιϊβάοτμ ἰθδοποιὶ τ ἰὸ 
ΒΟῪ ΒΩ} ΘΟ ΓίΘΒΙ6Β ὙΠΟΤΘ ἯΟ ΙΩΔΥ͂ ΓΟΔΡ ΔΙῸ 
Βαγγοβὶβ οὗ σϑοορθῃ86.--- ὕοσθο 18, 14 [το 
ΗΔΑΙ,.,}]: Ὑομοσῆα! 18 1ῃ6 Ῥχονίάοηος οὗ ἀοί, 
ΟΥ̓́Θ ΟΥ̓́ΣΓ ἔποθ6 (δὶ ἃτὸ ποῖ ἴῃ ἴῃ6 ποαγοϑὶ θομᾶβ 
Ἡ]8 οτῃ.---  ογ. 16 [ἴοὰι ΗΑΙ7,]: Πεεἰσγαοίίοη 15 
ὭΘΥΘΓ ὨΟΆΓΟΓΡ (δ ΜΘ ΒΟΟΌΓΙΥ 48 ομαϑρά δίχα 
ἴθρασ. Τμὸ ποσὶ ἃ Ῥῆβθοθ ΑἸὟΑΥ ὙΠ 118 Ἰυεῖ ; νοὶ 
ἴοσ ἴῃ ψΠῸ0 18 οὐ εἷβ8 σχυαγὰ 8πὰ ββοῖκϑ ἰἱπ {ΠπῺ6 
ὙΠ αὶ Ῥγομηοΐοβ ἢΪ8 ρϑϑοδ.---Ἄοσ. 17. ΟΕΑΜΕΒΕ: 
αοἀ Ὀΐφββοθ [8:6 ῬΟΒΒΟΒΒΙΟῺΒ οὗἉ ἐμ ρἱουβ 8: οϑῦθοβ 
811 ἰο ῶὸ γ6}1 χὰ (οὶ (ὈαΕ. ὶ. 8, 4).--,.)“2ἷ ]ὁΘ18. 18, 
19, Αὐοὰά ρἶνεοβ πόσο ἰμδὴ πο οου]ά δυο ἀραϊγοά 

ἴογ ἴτοιη Η .--- Ξ'ΟΗΣΙΕΞ : ΟἿ]Υ ἴοῦ 
οἰ] άγθη οὗ ἀοα ὙΠῸ ἴῃ ἔγγίηρ (ἰπὴο8 βρὸκ ἰδ6 
Τοτὰ ἀοοθβ 1ὑ Βο]ὰ (αὶ σθη ἰπθ ποοὰ 18 
ἰχιοδὶ ἀοα᾽Β Β6ΙΡ 18 8160 ηἱρῇῃοβί. αὶ ψ1}} ὕ6- 
ΜΟΙ ἴογροὺ (Ππαΐ ἃ ον ἀδγβ δίϊοσ Πϑν1 5 οὐ 
16 Ἔγα δρουϊ ἰο βίοῃϑ ᾿ἷπὶ οἱ {δ6 συιΐϊῃβ οὗ Ζ1Κ- 
δ, {86 ΧΟΥ8] ΟΥΟΝ 88 1414 αἱ ἢΪ8 [θϑὶ.--- ΓΥ̓ Εσ. 
24, ΤῊΪΒ ῥσγϊποῖρ]θ γ11} ΔΡΡΙΥ ἴο βο] ἀ 1 6γβ δῃηὰ που- 
οΟΣΑ βίβηΐδ, μὰ] ]ϑίοσβ δηα {Π 61 ὙΠ ΥΘΒ, ΤᾺ ΒΒ  ΟΠΔΤΊΘΒ 
αηἀ {Πο86 δἱ βοΐ ψἘδῸ βυκίδϊη {Π6ῃλ.--- Ὑ ογ. 26. 
Ἡὸον ἀοΙρὨι.] πῃθα {π6 ῥτοιηρίϊηρ οὗ ρταδίιυαθ 
ἴοσ {Π6 ρμαβὶ οοἰποίάοβ τὰ ὑπὸ ἀἰϊοίδιο οὗὨ ρΡο]]ο 
[ὉΓ ἰῃ6 Ταΐυγο.---Τ .] 
γε. 8-8, Εἰσὴέ δελαυΐου δοίοτε Οαοα ἐπ ποοᾶ 

απὰ απσυϊδλ: 1) ΤΏΘΒΘ ππθῃ ἀο ποὶ ρῥγοίοηά ἴὸ 
βίοϊ δὶ ̓ παΣ βδγθηοο, θαῦ 1οὲ ἐμποὶν στὶς μᾶγο ἔγθθ 
ΘΟΌΓΕΘ, 858 ἐλέ Π,ονὰ ἮδΔ8 Ὀγχουρδὲ ἰδ οὐ (π6πὶ (ΥΈΓ. 
4); 2) ΤμοΥ ῬοῪ ἰοὺ ἐπ λιιῖννιν ὑπάον {86 λαπ 
οῇ Οοά, τοπουποὶπρ 411 βο ἔμ οΙρ, δπὰ βϑεΐηρ Βυ- 
τοὶ ΤΟΡΡΟΣ ὙἈΠΕῚ 1β ΠΡ ΠΝ 6Υ68 (νος. 6 α); 
ὃ ΑΥ̓͂} γοδ ὌΡ δρϑῖη ἴῃ ῬΟΊΕΓ 
κἢν ; Ῥτγοσαχοά ομὶ ἰμο 1,οτὰ (νεγ. 6 ὁ-8). 

ψοῖβ. 6-20. Τλ6.1] οτὰ ἐδ Ηΐ 8 ποῖρλίν 
ο[ ἀείεπιοε ασαϊπδὶ ἐἶμα 8 9 ἀΐδ ζϊπσαοπι: 1) Ηθ 
εἶνοβ μ6ιὶ μἷ8 οομπδοὶ ἀροι ἐμοῖς ἐπφιίσν πε 18 
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εαἰγαϊίβ., 2) Ης 4115 ἰβεῖὰ τὶ κἷα ἴον ἴ86 
οοπβιοὶ οὐὐοϊποά Ὁροὰ ἴμθ ; 8) Ηδ 6868 ἱμ6πὶ 
δοοογάϊης ἰο ΗἷΒβ ργοπιῖϑεδ ἴὸ ρ]οσίουβ ποτ 4) Ης 
οδῦθοδ ἰμθῦι ἴο οοσλα ἔουί ἢ ἴγοσα μ6 οομπϊοῖ τὶ 
ἃ τἱ οἢ ὀέεεδίησ. 

Τῆς Ποτά λεῖρ ἴῃ στεαὶ περά: 1) ΤῸ ὠλοπι ὦ {ϊ 
σίνεη αὐ Τὸ ἷπιὶ ψπὸ Ὀοίαϊκοβ ἈἸπηβο Γ ἴο ἴμ6 
Ἰοτὰ πίϊῃ ργδυοσγῆιὶ ἱπφείσυ (γος. 7); δ) Τὸ έτη 
πο ΒΟΙΟΙΥ μῖνοβ ᾿ιἰμηθβο! Ὁ ἴο {π6 [κογ δ σωΐ- 
ἰαποα; α) ἴῃ ονοάΐομοθ ἰο ΗΒ οοπιπιαπάπιεπί; β) 
ἴῃ ἐσαβέ ὑρο Η 15 δες (γοσ. 8). 2) σου ἀοε8 
ἐλε 1,οτὰ τοπάδν Ηϊ λεὶρ αἡ ΤὨγουρὮ ΗΐβΒ τοογὰ 
--διβιεγίηρ (86 ἱπαυΐγίο δὰ (ο Ηϊὰ ἴῃ 
πορᾶ---ρουίἴης δὴ Θμα ἰὸ ὉΠΟΟΣίΔΙΠΟΥ ὈΥ͂ 118. ἀδοὶ- 
ἐμααεθς ἐὐρτηος ψὶ 811 δηχίοιυ δῃὰ Ἂἀθβροπάθῃου 
ἔγοιῃ {πὸ Ποατί οὗ οοῃβο της ῬΓΟΙΏ 868 (γ 6 Γ. 8); δ) 
ΤΉσουρἢ Ηἰ8 ἀεεά---ἰη οὔἴδη αὐ} ὑποχρθοοίςα! Υ 
νοϊπιϊίπρ οαἱ (Π6 τῖρῆϊ τρανὸ απα νιθαηδ ἰΠὰϊ 66 ἴο 
ἐπ εηὰ (γετϑ. 11--16)---ἰῃ οὔθ ποπάθεαηγ τεη- 
ἀοτίηρ, 18 δβαϊβίβῃοϑ δηλ! α ἐπα θηϊηρ' ΡΘΥ1]Β (ν ΘΓ. 
17 54.)--- δὸὲὲ ἴῃ οδυβίηρ 8 γἱοὰ σαΐπ ἰο Ὀ6 οὐίδιηδα 
ἔτοτα ἴδ τιοβὲ ἰγυὶηρ Ἰτλ68 οὗ ηδοὰ. 

ΤΆΣ ϑιυδ)εοίς οὐ Οοα 8 ξἰπράοπι ἵπ οοπϊοί εοἱἐδ, ἰδὲ 
φογία : 1) ΤΉΘΥ επίορ ἵπίο ἴπ6 οοηῆϊςοϊΐ, βισθηρίη- 
οηρά ἴῃ [6 κβἰγϑηρί οὗ ἰμ6 [οτὰ; 2) ΤΏΘΥ οοπσιον 
ἴῃ [86 σομῆϊοί, υπάθν [86 συϊάβποο, δηὰ κυΡΡοΣὶ 
οἵ (89 1,οτὰ; 35) ΤΉΘΥ οοηι οὐ οὗ ἴδ6 οοῃπῇίοί, 
ογοπηρά πίῃ [86 τίοι Ὁ] βδίηρ οἵ ἰλ9 [μοτά. 

ΓΝ ν. 11. Τῆς ἠογϑαξθη βίαυε: 1) ἔπ οῃ 18:6 τηθδῇ- 
οδὲ ΣΔῪ μοί Ὀ6 πορ!ϑοίοα Ὑ20} ἱτωρυμῖγ. 2) ἔνθα 

186 Ῥοογοϑὺ Δ Ὺ ΣἹΟΔΙΥ τοναγαὰ ἷδ Βοηοίδοίοιη. 
ἀν Ενγϑῃ 186 τοδίκοϑὶ ΤΏΔΥ Ὀ6 [6 Ἰηθδῃᾶ οὗ δοοοιη- 
ΡΒ ληρς στοαὶ γοβα 8 (1 αν] 5 σθοονοσίης 68- 
ΒΙΟΩΒ 8Πη6 (ΔΓΩ1]Ὺ, τοὶ ἰηρ [μ6 ἀσγοίΐου οὗ δρῶ. 
Ἰοτοσβ, δηἀ σον νίηρ ἴμ6 το ἀβῃΐρ οὗ κἷβ ἐτῖ68- 
ταθ, ᾿ῃ8 Βιποοίμϊηρ ἷθ ΜΑΥ 0 1ὸ ἱῃσορθ). 4) 
Εγνρϑῶ ἴδ Ἰον λοϑί 18 οατϑα ΤῸ ὈὉγΥ Ῥγονίάθῃσο, δηά 
ἴα Ἰοσίαηαβ 11 π|κοὰ πὶ τμ86 Βιρἢοϑῖ, ἴῃ 1μ6 ῥσο- 
νἱ ἀθηΐδαὶ ποίνοσϊ οὗ βοοίοίγ. 

γεγΒ. 1-26. ᾿βοίυγηῖπο Ἡδοηνο---Τισο Ῥύοίιγεβ. 
Ι. ΤῊ ΒοΟΥΤΟΥ] χοίαση. 1) Ηδ μά Ἰοῆ Πιοὴθ 
τὶτηοιι βοοϊηρ (86 [γα συλάδηοθ--- ρρατοπαΥ 
ἴο μι δραίηβὶ {Π6 1,οτα᾽ε ροορ]ο---΄0ὲῖἰπορσίδἰ ἢ ἀπά 
ὈΠΏΔΡΡΥ. 2) ας Βα σχοίυτγηθα, θϑοδιβ αἷ8- 
ἐπύρικα, Δηἃ βοῃΐ ΔΎΘΥ ἰὴ αἰβῃοηοσ. 8) Ηο!ουπὰ 
.ἷβ Ποίὴθ ἴῃ δβῆοθ, δῃαὰ ᾿ἷβ (ἈΤΑΣΪΥ οΑγτὶθα ο8Ρ- 
ἔνα. 4) ΗΒ ῬΘΓΒΟΏΔΙ ΓΟ ΟΠΘΠ6Ε8 ἴγαβ θη δησοὰ 
Ὀγ 186 παίυγα! τσϑαῖῃ οὗ 18 1ῸῸ]}.οὐογα. 11, ΤῊΘ 
δΙ ἘΘΙΌ ΟΣ 7ογ ἢ] τοΐυσῃ. 1) Ηδ Ιοαᾶνοβ στ 6χ- 
ΡΙΪοῖν Ὀινίηο ἀϊτβοίίομ δπα ῥγοπιῖδβε---ἰο βρῃηϊ πα- 
ἐοηδ] 88 γ6}} δ Ὀγιναΐθ ϑῃθιηΐθθ--- ποροία! δηά 
ΒΑΡΡΥ. 2) Ηδ τοΐυσηβ νἱοϊοσγίουβ δῃα ἢοπογορά.. 
8) ΠΑ ἢδ88 σοραϊῃθα βτϑδίοσ τθϑ] ἢ} ἰμδὴ Π6 δά 
Ιοδί. 4) Ηἷβ ρϑβοῃᾷὶ ἸΟΥ͂ 18 ἰρογοαβθὰ ὃγ [ῃ6 ρσὶ- 
ψΊ μα οὗ βεμαάϊηρ κἰδϊδ ἰο ἢ18 τΐθηπαθ. Απα ὯΟΝ 
δ ἀη1068 ἴΠ6 ἔψο ρῥἱοίαγεθ; Ηϊδ8 ΒΟΙΤΟΎΪΩΪ Γο- 
ἴασηῃ Ἰοὰ πέτα ἰο ἄθθρ ρμϑῃϊίθῃοο, γονυϊνοὰ ἴδ ι ἢ 
(νοῦ. 6) δὰ υση]6 ὈΓΆΥΘΣ (γογ. 8) ; δηὰ ἔγογὰ 
1Π|686 τοβυ] θα (86 1ΟΥ1] τοί. βοσο δῇ]! οἰΐοηβ, 
τ Π6η ΥΩ ΒΟΥ ὈοΥΠΘ, οὔθ ὀρθὰ (06 ΜᾺΥ ἴο 11{6}8 
πυγοοίοϑι 0γ.--ΤΒ.} 

ΙΝ. Τεαΐδ απὰ Βυτὶαϊ οἡ ϑαυὶ απὰ λὲδ Θθπ8.. 
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ΟἬΑΡΤΕΒ ΧΧΧΙ. 1-13, [Οοπὴρ. 1 Οἤτου. Χ.] 

1. Νον [ἈΔμπὰ] ἴμ0 ἈΠ] δ ΐμ68 Του ἀραϊηδὶ [6γ86], απ {89 τϑη οὗ ἴβγδοὶ ἤοὰ 
2 ἴγοτῃ Ὀοΐογο (ἢ 6 ΡΒ] 18.165 δηα [61] ἀότῃ 5181: ἰῃ τουμΐ ΟἸὈ0ο8. Αμᾶ {86 Ρἢ]1]18- 

{1π68 [Ὁ] οτοα Πάτα ὕὑροη ὅ'δ} δα ὑροη 8 ΒΟΠΒ ; 8δῃηα ὑμ6 ῬἈ1] 15.168 816} 9 0η8- 
8 10δὴ δὰ ΑὈμδαάδὺ δηὰ Μο]ο ἶβῆυα, Κβ'δυ ΒΒ θΟ18. Αμάὰ ἰμ6 Ὀδί]6 ψϑηΐ 8016 

ἱπδί 5ὅ'δα] δηὰ Ὧ16 δυομοσβὴ Εἰΐ ἴτη, δα ἢ6 88 δοῖθ σουηάρα [βοσὰ δίγα 47 οὗ 
4 [6 ἀγοδοῖβ. ὙΒθη βαϊα ὅ4} [πα δι] βαὶ 7 υπίο ᾿ΐβ δυηου- θ δσοσ, Ὀγαν (ΠΥ 

. Βποχα δηά μγαβὶ 6 ἱπγουρ {ΠΟΥ Σ , Ἰοὺ 6806 υποἰγουπηοϊδοα δοιὴθ δηά ἰμχαβὲ 

ΤΈΧΤΌΑΙ, ΑΝ ΟΕΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

[γ6ζ. 1. 0,6 Ῥασγίορ. 'π Τοπῃὰ δ]80 ἰῃ ὙΠῸ} τ δηὰ ΟΠα]ὰ. (" ἴη ῬΉΠ]). τόσο Ὀγοαϊκίης οὔὐ ἴῃ μά δ ιν ΤῊο ῬΑΓΆΙ- 
6 16] Ῥβδϑϑξο, 1 (ἢσ. χ. ἥ᾿, δα πο Ῥοτγῆ. πὴ θῇ . ῬΓΘΟΙΈΓΒ. ἤΘΥΘ οὐ [ἢ 9 

ἰδηΐ ἰο Ὀ6 πιδήο ἴῃ ἐῃθ ἕογτη οὔ ϑδῃ τ ταῦ με δοηύθῃοο; σὺ (ἢ6 ῥχ]ηοὶ 
{16..- Βδι} 8 ἀδδίῃ, ποῖ ἐπ βοΐ οἵ ῃ 6 ὯΔ 

ΤΟ 6 
Ἠοῦ .---- 

3 ὑὙετ' 1. Ετάτηβηῃ : “Απὰ ἐγ 7611] ἀστῃ δ] δίῃ πιθη,} ἢ! ἢ 5 80 ΤᾺΣ ὈοὲΐοΥ 
εἰ [Π|0 ΤΑΘῊ ΟὗὨ [ΕΥ86] 85 (81 ἀονσῃ δ]αίη. Βα ἐῃ 8 σϑηοταὶ, ἐπ ἀ ϑδηἰΐθ 

ουπά ὑπαὶ ᾽Π6 δἰαιοτηθηΐ 18. ἴοοῸ ἱτη ροῦ- 
ἐμποῦν ἰῃ ὑη96 τηϊῃὰ οὗ τῃ0 ὙΤΙΘΥ ΜΡὺἔἅ 

ΔΆ ἰῃ6 ΕὩᾷ. Α. ὑ΄͵ ΠΘΟΤΩΝ ἰο ΓΥ6 
ῬΏΓΤΑΒΘ, ΟοῦΪα ποῦ Ὀ6 Βίγϑδῃημϑο ἰῇ 

2 [Υοὸγτ. 2, Οἡη ἴδο ὕοστω οὔ ἢ νοσῦ ἐοζηϊδβίοη οὔ ἐπ {ὁ ἰὴ πο ἩΠΡΉ. [π|ρ7.) 860 Ἐννν. ὃ 232) ὁ 2. 665. ἢ ὅ3, 8, ΘΠ. 4. 
Ογϑϑὴ 94 ε. Τὴθ ΟΠΟΥ ΘΧΘΙΡ] 65 οὗ ὑπὶ8 δ ουίθηίης (τ ἢ 19 ΓΟΧΌΪΑΓ ἰἢ ΑΥΘΔΙΊΔ16) 8[Θ 1 Βατα. χὶν. 

ψετὶ 65 [656 ὨΔΠΠ65 ΑἸ ηδαδὺ δη ἃ Μοϊο ἶθα, τ 1 ἢ ἀΓο τη αγοϑάϊ ημ8 οὐὗὨἨ [Π6 ἑἰοχί. ΤΏΘ αἰ .- 
ἃ -Τε. 

4 [ἕο σ, ἢ. 

; ἄογοῃ. ἰχ. 

δΏσο οὐ Ργοβυμοϊδίίοι ἰη 1Π 6 Βοοοῃᾶ Ὠδηηθ (6 ἰηδέοδα οὗ ΟἿΓ πιδβοτγοίϊα α) [8 ἴο Ὀ6 ῃο(ἰς64.--ΤῊ.] 

δ͵[νος. 8, ΒΏΠΡΥ: “ ΤῊΘ ΔΥΟΊΘΣΒ (ΟΥ̓, ἐΠΓΟΥΤΘΓΒ), τη ἢ τ} (ἢ 6 Ὀον,᾽" 1ὴ τ οἢ τὴ6 Ὀ ΝΣ (οτηὐοά ἰῃ 1 ΟἾγ. χ, 

8) ΏΔΚ6 5 ἃ βτδαιηπηδίΐοαὶ αἰ που] ν. Βαξ. δ5 1:8 ἨΑΥΒ 6985 ΜΓ] δοσοσηΐ ΤὉΣ {8 οτΐββίοῃ [Δ ΟἜ τοι. δηὰ πὸ οου]ὰ 
Ἐοϊ νὰ} δοοουηὴΐ Υ01 ΚΑ ἐλθρμα τὰ ἮδγῸ ΟΥ̓ οἰατί δὶ ϑγσου, ἰξ 5 Ὀϑίίον ἐο γοίαΐῃ ἰξ δϑ ἃ ρῇσαθθ ϑχρι δηδίουυ οἵ Ὁ 
ὙὮ]16Ὴ ΟὨ το. αἰ8ὸ Θχρ ΩΒ ὃν ἐηο ποτὰ ὁ Ὅον "“-| ὨΓΟΎΤΟΣΒ τ] ἢ ἐὴ6 ὈοΝ.;"-- Ἦ 611}. δοη θοΐατθβ ἔμδι ΣἼ Ἶ ἰ8 ποὲ 

ϑοπηθοίοα πῆι} ΣγΓ}", νας - ΤΥ ΡὉ δινὰ τηθ 88 ΒΩΥ͂ “ οαϑίθτ," ϑοτηΐμε ἰο ἐμ ἈΘΌΓΘΝΒ ἥγοτω [ῃ9 Ῥμωαίοείαπα.---Τκ.} 



852 ΤῊ ΕἸΒΒΤ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΑΜΠ.ΕΙ, 

τὰ ἰβτουρἧ  δηὰ δῦυβο Θ. Βυΐ ιὶβ ΒΓΣΔΟΌΓ- ὈΘΔΙΟΣ που ἃ ποὶ, Σ ΒΘ ΤᾺΣ βοχθ 
ὅδ αἰταὶϊά. Ἐἰογείοτε [Απ4] δυ] ἴοοκ ἃ [186] βπνογὰ διὰ 76}} ὑροὴ 0 Απὰ πῆρηῃ 

υἷθ δια γ- ὕθᾶγεν βαν ὑμδύ 5.8] 88 ἀϑδα, δθ [6}] 1 νῖθο [86 αἰθὸ [811] ἀροι ἷ8 
6 επογά δηὰ ἀϊοὰ πὶ πἰπι. 80 βδυ] ἀϊϑᾶ, δπὰ δἷβ ἴῆγϑθ βϑοὴβ βῃὰ ἢΐβ ΒΥΓΙΘΟΌΓ- ὈΘΆΓΟΓ 
7 δῃαῦ 411 ἢἷ8 τἸχθῃ [πδ΄ βδη186 ΟΛΔΥ ἰοχοῖθμοσ. Απὰ πβθ [Π86 τηθῃ οὗἨ [βγϑοὶ {πδὲ τθσο 

οη [89 οὐδοῦ βἰ46 οἵ [Ὀϑγοῃα 7" (6 ν 8110 ὺ [ρἰ οἷ} δηἋ {Π6ῪΥ ἰΠδὺ τόσο οὐ ἰπ6 οἱδοσ 
βἰ46 [Ῥϑγοῃα] Φογάδῃ βαὺν ἰμαΐ ἴ.6 πιθυ οἵ [ϑγϑϑὶ θα, δπὰ (μδὲ δι] δηὰ δ ϑοῃβ 
ποτο ἀοδα, {Π6γ ἰογβοοῖὶς [ῃ9 οἰι1ο8 δὰ ἢ6« ; δῃὰ (μ6 ῬΒ ΠἸθἰΐποθ οδμθ δπὰ ἀπ ὶὲ ἴῃ 
(θαι. 

8 Απάϊ[ϊ οδῃιθ ἴο Ρ888 Οἢ (86 ΙΩΟΙΤΟΎ, πο ῃ [86 ῬΈ1] 1801 Π68 σδπθ ἴο βίσρ 1} β]αΐη, 
9 {πε {Β6γ ΤὈυπὰ 56] δηὰ ἷ8 ἴῃ γθθ βοῃ8 [Ἀ]]Θὴ 'ἰῃ Μουηΐ ΟἼ]θοα. Απὰ ΕΥ̓͂ ουἱΐ οὔ 

μιῖβ Βοδὰ δηά εἰγζί ρρϑᾶ οἱ ἷβ δγωζου, δηα βδοῃ ἢ ἰηΐο {μ6 Ἰδηὰ οὗἩ [86 ῬᾺΣἰδιϊηδα τουηά 
δθοαυΐ, ὑο ρα] δὰ 1Ὁ ἴα [86 Βουδθ [Βου868]" οὗἁὨ ὑμὶν 14.018 ἀπά διηοτρ (88 ρθορίὶδ. 

10 Απά {860 ρυΐ [΄8 δτΙηου ἴῃ (6 ποῦθθ οὗ Ἀββίδσοίῃ, δῃὰ {μι 6} ββϑίθηϑα" δΐ5 βοὰν 
ἴο {06 παὶ]ἱ οὔ Βοίββηδῃ.ἢἷΣ 

11 Απὰ ποθὴ [οπι. ἢ 67 [86 ᾿πΠαὈἰ δηΐ οὗ 98 068 }-ΟἸ]οδὰ μβεοατνὰ οὗ ἰμδὲ πῃϊοὰ ἐδ 
12 ῬὨΙ]θυῖπο8 δα ἄοπῃθ ἰο ὅδ}, ΑἸ] [Απὰ 4117 (86 νι δηΐ πῆϑὰ δγοβθθ, δηά ποηὶ α]]} 

ὨΪΚΕΐ, δηα ἰοοῖκ [86 ὈΟΑΥ͂ οὗ ὅδ}, δηὰ [86 Ὀοάϊοα οὗὨ ἷ8 βοβ ἔγοιπι [δ π|ι]] οὗἁἉ Βοίὶ- 
18 βῆδῃ, δῃὰ οδπι ἴο Ψ806β δηὰ Ὀυγηῦ ἴμθπὶ ἰἢογθ. Απά {Π6Υ ἰοοῖς {πδὶγ Ὀοπθθ δηά 

θυχίοὰ ἴμθαι ὑπος ἃ ἴσθο [86 ἰδιμάγίβἷς δἰ Ψ θοθι, δὰ ἔαδύθα βουβὴ ἀἄδγε. 

Φ Γῦεοσν. 4. Το τοσῦ. “ ἑηταδὲ σοῦ ἢ " 16 ποῖ Τοπηὰ [ἢ 1 ΟἾΓ. χ, 4, δηὰ 611}. ΕΣ ἴο οτηῖ! 18 δῦ ὈΘΟΔΏ 859 
Β80] σοα!ὰ ποὲ ἴῃ ΔΩΥ͂ 6886 ὮΟΡΘ ἴο 686 806 τ 8 ἔδίθ αὐ [9 ἤδη δ οὐ [ἣθ ϑῆθιν. Βαϊ 586] 85}.5 ΟἿ]Ὺ ἐμδὲ ἢθ τΩδΥ 
πού ὈΘ δἰϑίῃ ὈΥν {6 ΘΏΘΙΛΥ. τίπθϑυ᾿ 8 υἱοῦ ἰπδὺ ὑπ6 πογὰ ἰβ ὮΘΓΘ ἃ σΟΡΥ 8[᾽8 ΘΥΓΓΟΠΘΟΌΒ ΓΘ ὙΛᾺ οἵ ἴΠ6 Ρῖθ- 
οοαϊΐης “ τπγυβὲ ἡγοῦ ἥ“ ἰ8 γορ θα ἴἰο ὉΡ ΤΗθηΐα8: ἰΐ πλ ΟἿΪΥ ἰδαγοα σδρίιυγο, τὸ δῃουϊά Ὦδγτο δὰ ἰὼ 19 
ἰοχὲ Ὀδδ 685 ἐπ “ σΟΙλθ ᾿" ΒοΙηο δυσὶ ἩοΙα 88 “" 80186." 75 

ΤΊΝον. 8, [ποιϑϑὰ οὗ ὈΔ ΒΘΥΘΙΔΙ ΜΒ88. δηὰ οὔὸ Ταγῦγζυῃ). ΜΆ, (0)ὸ Βορφε1) τοδὰ Ὁ2) “ φηὰ 4180 41} δἰ8 πλθῃ," 

ΤῊ βιιδϑεπεϊοη οΥ̓ “ 411 ἢ18 ποῦδο " ἰὴ 1 Οἢγ. Χ. δ. [ὉΓ “ Δ}} Πΐ5 ΤΏΘ; " ἀσθ8 ποῖ πδισϑῃὲ υ5 ἰῃ οπδηρίης ἐδί86 ἔοχί. 
ΟἿἿΓ ΡἤΓΑΒΟ ἰ8 ποῖ ἰο Ὁ6 σοππίἀογϑὰ 85 ἃ “" δἰ ἰκῆξ χορ Υ ΘΟ," ΠΟΥ 85 Γογϑί χη ἰο ΟΣ δυΐῃογ (δ, βρξερυθα 8 ΟΩΚ- 
οῃΐπᾷ οὔ ἴη9 Ἰοας ἱπηρυθβϑίοῃ τηδὰθ ὈΥ̓͂ 86 δἰτὴρ!6 γα), Ὀαἱ 88 ἃ ΚΘΏΘΓΑΙ ΡὮΓΘΘΘ πὸ δ16 ὙΠΟ]6 ΔΙΤΩΥ͂, ποὶ ὈΒΌ5αδὶ 
διηοης ᾿ἰβίογί αὶ τὶ θγ.- -Ἴ π.} 

8 [Ψου. 1. [ποϊορᾶ οὗ “ οἡ ἐδ ΟἴδΟΥ δία9 " οὗ “ Ὀογοπὰ," Εγαάσηδηη ΓΘ οΥδ ΚΟ (ἢ6 κἰάθ οὗ" πῇ! οἢ σΟΏγΟΥΒ 
ἐδ δϑῆβο ἤϑσγϑρ, ἱπουσῇ [ὃ ἰδ ποὺ ἃ ᾿ἰἴογαὶ γσοηουίης. Τὰ6 πογὰ ὍΣ Ρ̓ τοϑϑὴβ “ Ὀουοῃα " (80 Οθβθῃ, δρδίηϑι ΕὌγει) 

δηὰ ἀοβοῦί οι οἰΐποσς κίάθ οἵδ γἷγοσ δοοοζάϊηρ ἴἰο ἴῆ6 νΡοαίϊἔοη οἵ ΠΝ ΘΡΒΡΚΟΥ ΟΥ Ἡτίίοῦ; {Π8 ἴξ ΤΩΔΥῪΥ ἴῃ θοσὴθ ἰῃ- 
Βίδῃ 068 «α [ἢ 6 ΘΟΏΤΤΥ Οἢ (Π9 Βἰὰθ οὔ γίνου οὔ ρἰδίη. Αϑ 10 ΔΡΡΑγΘΗΟΙΥ ἤΟΓΘ ἀθβογ Ὁ65 πη Ἡθβίθγ δἷάθ οἵ ἐδ 
Ψοτγάβη, ἰδ ταῦ βϑοῖὰ εἰ ὑπ 9 Ὠδγδίοῦ ᾿ἰνϑὰ δϑαῖ οὔ [ῃ9 σίνογ (810. Οσηι.); Ὀπι 1818 ἰΒ ποῖ πϑοϑββασυ, 85 ἐῃθ ΡἢΓῶ90 
ΤΩΔΥ ὮδΔΥΘ ἰἢ6 ΚΟΠΟΓᾺΪ τηϑδηίηβ ΘΌΟΥΟ βίαϊοα.--Τκ. 

9 [Υ8γ. 9. ὕ ποῖ ῃογ ον δϑηΐ ᾿η ΘΒβΘΏ ΚΟΥ (ἢ ΜΠ σΘἢ 6886 [ἢ6 ΟΔ] που]ά δ6 ἸΩ ΔΡΡσορσγίδίδ ἵοστω οὗ ἰὴ γα γῇ) οἵ 
ἐὴο Πποδὰ δῃὰ Ἀσιηουγ (88 ἴδ Ρίοὶ οὔ ἴπ9 ὑοχὶ ψου]ὰ ἐπα σαί) 5 ἀουνιία).-- Τα. 

10 {7ογ. 9. ΤΏΘΓΟ 18 ὯΟ ΓΘΘΒΟῚ ΜὮΥ Ἧα Βῃου]α δδϑίτι ἰδίθ (ἢ 6 ἐοχὶδ οἵ ϑδιουθὶ δηὰ ΟὨτοηΐοῖθα ἤθσο, τοδαΐϊος ΠΝ 

(Ὁ γ.) ἴοὸσ μ᾿ (84... ϑβοῖωο Μ88., βονουοῦ, κἰνο (ιὸ ἰδίΐοσ τοδαϊης ἰῃ 1 ΟὮτ. σ, 9, Ὡο ἀουδὲ ἔγοσω ἐῃ9 ἀϊδροοίεοα 

ἴο δϑβὶ πη [16ἰ96.---ΤᾺ.] 
1 [Υετ. 10. ΤῊ Ὁ )αὶά. Ὧδ5 “" δυδροῃ θα " Κ᾽ .« ἩΘΌ. ΩΝ πῇ] ἢ 18 ἰοπη ἃ ἴπ 3 βδιη. χχὶ. 12; (ἢ αἰ ΒΈΓΘΏΟΘ 

1η. 1η9 πογάϊηρ 8 ποῖ πππηδίοσαὶ, δὰ τὸ Ὡθθἀ ῃοΐ γοϑδὰ ἢὮθχθ 3 »Ὀη (σοῦ »»»" αὐ τη ρ81]19 ᾽,) ἰμειϑδὰ οἵ ὃ »ῬὈ (61. 

Ἠ)ΔΏΒ6:).--Τα.] τ 
12 [ΝΡ 10. ΟἈ [Π9 δΕΒΡΟΒΉΙΟΙ [Πα {π|8 ΤΟΥΒῸ Δ 1 ΟἾγ. χ. ἴ0 αὐτὸ Ὀοΐῃ Ῥασχὶδ οὔ Ἰοῦροῦ κἰδίδιηϑῃὶ, γδσὶ οΌ δ 

αἰἰοτρίβ δύο Ὀθδὴ τηϑαθ ἴο γριϑρίδο 8 ἢ Π6 ογἰμίηαὶ οοτηρίοῖο ἰοχὶ, Επαϊα (αφδοῆ. {Π1. 162 ΜΠ ρ.} ᾿ϑογβ ἰῃ Οὔ 
ὕΟΓΒΟ ΟΣ ᾿Αβηδγοίῃ " νὴ τΟΓαδ8: “ δηα ἢ[8Β 5|.}}} ἰῃὰ ἐπ9 Βουδο οὗ ακοῦ," ἴ1π6 ΟΠ γοΒίοΪοΣ [ἤθη ἱπδοσείης ἢ »ῬὈη 

ἔτοτα ἴῃ9 16δὲ οἴδυδο. ΤΏ6 αἱ ΠΘΌΠΟΕΥ ἰπ (8 δἰξοταρὶ ἐδ οἱ δὸ τ πσἢ ἰο δοοουῃί [ὉΓΣ (ἢ ῬΡΩ ἱπ ΟὭσοι, (Ὗ6}}Ἀ., 

88 [0 δοοουμῃύ ἴ0Σ ἐδ οὔ βαίος οἵ ἔῃ 9 οἰδιϑο ἰῃ βθω. ὙΥ ποΐ εἰδίϑ ἐπδὲ 86} 8 εἴθ} νὰβ απ Ρ ἰῃ (δ ὑδταρὶ8 

οὐ ϑαοροηῦῖ 6] 1} δὺ861}8 νἱοῖνν ἐμδί [9 “ Ὀοὰγ (ΠΡ λ)δπὰ “ 81χ}} "ἢ (32) ΤοΙου ἰοὸ ἴὴ9 8819 ζδοὶ ἰδ ἰπ ἰ(501{ ποὲ 
τ᾽: ᾿ς. Θ - 

ἱπλρΡΓΟ ΘΌ]9 ; 006 δοσοιηΐ τ 156 ἢ 6 χοπογδὶ πογὰ “ Ὀοαν.,"" (ἢ 6 οὔ ὺ τηΐμχηΐ τηϑηςίοη (Π6 τηοβέ αἰγί κίηρ ἀτὰρ 
[Π9 “51.Κ}}. [ἢ ἐμαὲ οδϑ9 [ἢ6 “ ΒοΙἢ- άοη " ταδὶ "6 ἰἀοης βοαὰ νί ἢ [Π 6 “ νψὰ}} οὔ Βοι ῃβῆβη " ΌΥ͂ βδαρροπίης (ἢ 
ἐπ ὑθιηρ]6 οὐὁἩ θαβροῃ νψὰϑ ἰῃ Βοίῃ-ϑιδὴ. Τῇ ΐβ, ουθυογ, ἰ8 δὴ ἱπῃργοῦθ ἷθ ϑυρροδί(ίου, δμἃ ἐποσὸ τοτηδίηλ [ἢ 
γίον [ἢδὺ ἴΠ0 ἔτο τοχίϑ σγοσὸ ποῦ ογἰχίηϑην ἰἀοη(ίοαὶ, Ὀὰὺ ἐπδὺ ἢ 6 {πὸ δϑοσοιτηΐβ ὙϑΤῪ ΌΥ͂ πιοηϊϊοηίημ αἰ γθηςξ οἱ! 
ουπηδέδησοβ ἰἱ [ῃ6 ΘΏΦΓΑΙ οί. ἮΝ ΘΙ διιβθη αἰθὸ 01. 8 ὑπαῦ {Π 9 ἔνγο γΓβθ 8 δἃΓΘ ἢοῖ δσοῃηακισχαοίοα ἔζοιῃ οὨθ ογίξί- 
ὯΔ] τἸοχὺ---ΟΌΒΘΣΥΘ ἰπδίοοὰ οὗ ἰδ 9 712 οὗ βαπλυοὶ, ΟἾΓΣΟΙ,. ἢ88 Β1}, ῬΘΓΏΔΡΘ ἰπ ορθαΐθηοθ ἴο ἃ σῃδηξο ἐπ κοοὰ 

--Φ ε 

5Δ49.--Τὰ) 

ἥομον πο ϑδοαι ὕμιν, χω τ μοι ἡγμυίξις ἵν ἴσοι [86 ῃ]δοο (86 Τὴ 6ῃ ο ἰοοῖκ τὸ- 
ΤΈΡΘΕΤΊΘΣΕ ΤΟ ΑΘΒΈΤΤΟΕΤΙ βικα ἰπ τωουπί ΟἾΠΡΟΔ (866 χα. 4), ππὰ πεῖϑ 

ετβ. 1-7,. ΤᾺΟ δαίεῖε ἰοει. θεαί οἱ ϑαιὶ απὰ Ϊ [ἈΣΙμοὺ ΤΟ] οτϑὰ Ὀγ (μ6 ΡΣ αι ποθι δηὰ βἰδίη. [0 ὕ᾿Ὁ 
λίβ δ0η8.---Ἴ 6γ. 1 18 οοππϑοίθα ἢ} χχῖχ, 1 (οοιῃρ. 1688 ὑγοῦδθὶυ, [ἢ9 τηοπηίδίῃ 1861 τὰδὺ μάνα Ὀθθῃ 
ΧΧΥΙΙ. 1. 4 βᾳ.). ΤΏδ ρατγίορ. “πεῦὸ ἀρμιηρ᾽ 1 (86 βοβθῃα οὗ ζμα16..- ΤᾺ]. «ον ἢ Βερῖ. τεπάετθ: 
[βο {86 Ηον.] ἘΠ ΡΡΟσες [86 δοοουπί σίγϑα ἴῃ | ““ἢἾ0 ῬΒΣδὔποα Ῥγθββ οἰ οθαὶ νυ οτ, οοπλθ ὌΡ πὶ 
ΧΧΥΊ. 1, 4 πα χχὶχ, 1 οὗ ἰῃ6 ῬΓΕΡΑΓΆΠΟΏΒ ῸΤ (συνάπτουσι) εἰ ἱϊ ἀοοβ ποῖ, ΒούΟΥΟΥ, ἐἸοῦοο ΤΪἿΟΝ 
186 Ὀδ.116, ἀηὰ (Ποποο ἔοστηβ δῇ δαθοῦναὶ ββῃίθμοθ, ᾿ 
πίοι ἰϑ ἰο ΒΘ ἀπϑοτείοοὰ ἰμυδ: αὶ ἥΆδη ΠΟΤ {μι ἰμδὲ [860 τοδὰ ἱπωρί, ΩΑ] (οἵ Ρ2) νίαν 7, ὧς 



ΟΗΑΡ, ΧΧΧΙ. 1-18. 8ὅ8 

πο ΗΠΡΒ. τὶ Ασα. (θοο 1 Οἤτοι. χ. 2 ἰδ 8 υϑοὰ 
ψὶϊ [06 Ῥτερ. “ δον," οορ. 1 ὅδιωη. χίν. 22; 
ἡ υὐκᾳ. χχ. 45), 4180 τγθϑιβ ““ἴ0 οἸοβαὶυ δἱ οῃθ᾽Β 
Ἴδοὶ, ογοσίδκο κἰπλ᾽ (οορ. δυάς. χυἱὶ!. 22).-- 
Οὐ ἐδ ἴδ γοθ βοῃθϑ οὗ β5'δ}] 866 οἱ Χχιῦ. 49.---Ὗ οἱ. 8. 

“ὙΜΒΘ ὑβδί!ο πϑαὶ βοσὸ ὑο (}}) Β)0]. Ιεἐ ἴθ τἢ- 
ὨΘΟΘΘΕΒΔΙῪ ἰὼ τοδὰ “δραϊθβι" (Ὁ) ἰπριοδα οἵ 
“1ο,᾽ εἴποθ (6 Ῥῆγαϑθο ἀθδοσῖ δε [(ἢ6 τηογοηοθηΐ 
οὗ [8εὲ ῬἈφι16 ““ἰοναγαβ᾽ β601; (μΠ60 Ὀαι416 γῶϑ 
ΒΟΙΘ ““ἰονδγβ᾽" 8.60}, δήοσ 18 Ἰγθο βοῶ δὰ 
ἀορόλςς [ΨΝυ]κᾳ.: “ιδο γὙΒοῖο ποϊρπὶ οἵ ἴμ6 Ὀα.}10 
ζΟΣτιΘ δραϊπεὶ [ογ ἰοταγὰβ 
ΔΙΙΟΒ ΙΒ Ἐπ ἢ} 
πη6 ὍΟΥ ἴα ἰπ δρροαϊϊΐοη πιῖῖβ ““ϑιιοοίογβ " 
(Ὀ ἸΩΣ Βαοπάος: ἜΒΘΥ δῖ Βίπα (ἰδίκοη δρβο- 
1.161}, τοὶ “ὲῖ πἷτι τι (Π6 Ὀον,᾽" [86 γογῦ ποί 
θαολης οἰδοπθμοσο 8Ὸὸ ὑδοὲ.Ὁ Δηᾶδο γ͵Ὧ8 δΟΙΘ 

αἰταϊὰ (ἔτοτα ΤΊ οἵ ἍΠ), ποὺ 55 Βορί, διὰ ψα]α,, 
“Τὰ 8 δότὸ πουῃᾶοά, δἰ ατιβοαίίοη ἴοσ ἐῃ9 

γε 277 (-- ΓΤ) “Βοΐῃρ ποὶ ρτονϑᾶ" (Κεὶ}). 
[126 εἰσι βοδίίοη “ πσουπαοα᾽ που]ὰ 6 ρογῃχίδ- 
5116 Ραΐ ἴον [80 πηδβογοίΐς ροϊπίϊης δὰ ἐμ 10]- 
Ἰονίηρ, Ῥτορ.--ΤῈ.Ἱ Ηὸο “ἰγοιθ]οά, τῶϑ ἔτ σμὺ- 
6:66) αἱ ἐς ατοΐδτα, Ὀθοδῦδο, 86 Ὀδι116 χοΐηρ 
Βεσχὰ ὑπαὶ εἶτα, μθ ΒΔῊΓ ὯῸ ὙΆΥ οὗὨ οδοδρίπρ 
ἔβα, ΟΣ οὗ τ τοΡΕ Εν ἜΠΡΟΥῈ ΦΙΡΟΠΟΣ, ἴοσοθρ, 
ΘΕΡΘοἾ8}}γ 88, βἰποα ἍΠ6 ΒΟΏΒ, [6 ὙΓ88 
ΔΙοσιθ ἢ Ὦΐθ ΔΙΙΤΏΟΙ-ὈΘΔΓΟΓ, Απᾶ οὐρῇ “ἢ τὸ 
Βα ἰδὲ 1ξ νγγδβ ποὺ ἀδδραϊγίπς 7δα» (αὶ Π6 [6] 
(πιςῖ, Βούγονοσ, δου ἰμ6 βοθῦϑ δὶ ΕΠ Δου, πὶσῃϊ 
Ὅ611 σοὶ οοηΐτοὶ οὗ Εἴτα, ποι ιδίαηα Ϊβ. ο]ὰ 
Ποσοΐθγα οὗ ομδσδοίοσ), θαξ ΟὨ]Υ ̓ ρρεμρεθα ΤΕδου Οο 8 
(Ἰ Βοηϊδ), γοὺ Ηἷβ ἴϑαδασ δηὰ ἰσοιλθ] ηρ δὲ (μ6 βῃδιηθ 
μαὶ (μτϑαίεπϑὰ ᾿ἷπὶ (ΥῈΊ, 4) πῆδῪ Ὧθ ΘΑΘΙΥ 6Σ- 
Ῥἰαϊπηοά. Τμοηΐυβ {πίη ϊκ6 [μδὲ 15 τοαυοσὲ ἕο ΕΪ8 
ἈΙΤΩΟΥ-ὈΘΆΓΟΓΡ ἴ0 [Κ1}} πὶ 15 ᾿πί6}11.1]6 ΟὨΪΥ οἡ 
186 δαυρροεϊιΐοῃ ἐμαὶ ἢ6 ντῶϑ Ὀβαὶγ πουηῃάοά, δηὰ 
80 ὈΠΗ͂Σ [0Υ τοδἰβίδῃοθ, δηἃ ργορεγίν δ]θὸ ἴοσ β6]- 
ἀεδείτιοίζοπ, Βαϊ, 8Δ5 μ6 βηδ}}} Κι} ]ϑὰ πη δο] μθ 
οοὐ]Ἱὰ ποῖ μανο Ὀθθῃ ἴοο Ὀ86}Υ πουπάρά ἴον (δὶ 
1 1β αυϊίο ἰῃ Κοορίηρ πῖϊὰ 60} 8 οοπάϊ ἤοη οἵ 
800} (ἀρβηαομοά ἰο ἀθθραΐγ) {μι8ῖ, δί (86 τζϑσθ ροϑ- 
51 Ὀ1Π1 ὴ᾿ζ71, οὗ θεΐης δἰδῖπ ὃν (6 ῬΆΪΠ]Ἰδἰΐποα μ6 κουπὶ 
ἀδθδέῇ δἱ (86 μβαπάβ οὗ "ἷ8 αἰϊοῃάδηϊ. ΟἼἸΘΑΥΥ ἴῃ 
ἵανοσ οὗ (ἢ]8 ν᾽ ον, δῃὰ δζαϊηβδὶ {μ6 Οἵοσ, ἰ8 580} 8 
δῇάγχοδα ἴο δἰ δυδογς υθδσοῦ: Ὦσανν ἸὮΥ οὐσοσᾶ 
δᾶ ΡΗἱθσοθ σθϑ που ἢ, Ιϑαἱ ἴπ966 τ|}- 
οἰσουταοϊδοᾶ οοἵη δηἃ ὑΐϑζοθ σῶο βδιηᾶ 
ΔΌΙΔΟ ΣΏ6. ἢἴδι] δὰ 8 βἰγοῃφβ οοπϑοϊουβηρθαβ οὗ 
1.6 πβδογοίύμοδα οὗ μὶβ ῬΌσθοῦ 88 ἔμθ Αποἰηϊοα οὗ 
ἐπ ,οτά, δά τουδὶ ἰμοτοίοτο μαγὸ με] 18 ι 
ΒΏλδτλο ἴο ὃθ 5]5ἴη ΌΥ͂ (9 1Δο]αίγουβ, ποθ ἢ θᾶ- 
1. Ἔδμο διύιοσ- θᾶσοσ του ]Ἱᾶ ποῖ, ἴοσ ΒΘ 
νν88 ΒΟΙΘ δίχα. Βο παὰ, ἱπάοοα, ἰο ἀοΐδῃά ἰῃ9 
ΚιηρΒ 116, Δηὰ γγὰδ σοδροῃ δὶ ]9 0. 15 Ῥγεβοσνδ- 
ἄορ. Δηᾶ ἔδευϊ] τοοῖς 180 ανυνοσᾶ διηᾶ {611 
οἱἱ ἔξ; [πδἱ ἰα, Βανΐηρ' δβοί {886 Β11 οῃ {86 ρτουπά 
ἢ ἔπιον (ἢ 6 τοϊρῃϊ οὗ μἷα Βοὰγ οὐ ἐδ ροϊηΐ, δῇ 
ἴδυα ΚΙΠοὰ μἰπιθο!, ὙΤῊΘ βοθῆθ 18 οἰθδιὶγ δηὰ 
νιν ]γ ροτίγαγοα πὴ ἃ θη δάἀνηίγαϊο βίσοκοα. 
[Εον [86 πιοδηΐμπρ οἵ [Π6 σοπίσαυυ δοοουηΐ 2 βδῃ). 
1. 10 ρ66 ποίθβ οὔ ἐμαὶ 88.--ΤΕῈ.]7- εὐ. ὅ. 
ΤΠ Ἀστοοῦ- ῬΘΔΓΟΓΒ ἴ6ΔΓ, ἰκετὸ δραῖη Ὀτουρῆὶ ἴογ- 
ΔΙΑ, τδϑ Ὀαθοεῖ, ἢ0 ἀουδί, οὐ ἰμ9 δρογο- διηϑὰ 
σΟΒ ΘΙ ἀογϑίΐοη ; Ὧ6 ὙΓῸᾺ8 ΔΩΒΎΘΓΔΌΪΘ [ῸΣ (Π6 ΕἸΒκΕ 
Ῥδσβοῆ, δηὰ τηϊρῃϊ δ͵θὸ 6 δρρυθβϑηβῖνο ἐμαὶ ἢθ 

Φ [Βοο βορὰν διὰ Οτδζσοδι,"- ῇὔκ) 

ποῦ]Ἱὰ 6 τοραγάθα 88 Ηἷδ τηυσάοσοσ. Ηρ ]οποὰ 
δα Ἰογα ἘΥΑΕΙΡ ΙΝ Δα β] 9 Ηἰγαθο Αἱ (89 
ΒΔΙΩΘ [ὑγὴ6 8180 819 ΤΩ6}} Ὅσοσο αἰαὶ, 1 
ΟΒ σοῦ. χ. 6 [8 “ 8}} Ηἷβ βουθο᾽" ἱπείθδα οἵ “ 4}} Ηΐδ 
Ιγ6η. Οὐοσίδι ηγ ΑΡποσ, γἢο τγγχὰϑ ἢὩὸ ἀουβὲ ἰῃ 
186 Ὀδί 16, Βδὰ ποί (Ἀ]]6η, 2 β)πι. χὶ, 8 (Τβοῃ.), 
θυΐ ἐμαὶ ἴθ ποί ἱποομβίϑίθης τ] (86 Βἰδίθσαθηι, 
δἷῃοθ ἢ, 88 880} 5 ἀϑῆβσαὶ (χίν. δ0 βμᾳ.) βοϊοῃροά, 
Β(ΓἼΟΕΥ Βρϑαϊκλησ, μοί μον ἰο (86 “Βουδθ᾽" ΤΟΣ ἴο 
186 “τηρη,᾽ ΟΥ̓ ὙὨΙοΝ ἴθσλ Ἧὸ τχυδὲ ππάἀογρίδηα 
86 Ββο] ἀΐθυβ ἯῈΟ ΣΟ ΠΟΥ [86 ἰκἰηρ᾽ 8 ῥϑγρβοῃ, ἢΪ4 
Ὀοάγερυδγα, 88 ἐξ ψγογο.--- οσ. 7. Α ὄἀϊβιάποιίοη ἴδ 
ΒΘΙΘ τηδα6 Ὀοίτγθοθῃ ἐπο " τηθῃ οὗ [5γ86]᾽" το 6 Γ6 
ΠΟΠ-οοἸ δ δίδηϊ δηὰ ἀπνο]ὶ οαϑὲ οὗ ἐμ δοϊά οἵα» 
110, δηὰ ἴ86 “Τὴοπ οὗ [6γ801}᾽ γᾶῆο ἰογιλοὰ ἰἢ9 
ΔΙΊΩΥ. ΤΠΘ ΤΌΣΙΔΟΙ δ8΄ΓῸ ἀδβοσ θὰ 85 ἔμβοδὸ γῆοὸ 
ἀπεὶς “ὁῃ ἴΠπ βἰάθ οἵ (80 ρ]αΐῃ δῃά οὐ {π6 βἰ49 
οὗ (0 Φοτάδη."" Τῆὸ “)]αδὶ πη, 8 ἐπ Ἰονϊδπά 
Ὀοίπτϑο τπουαηΐ ΟἾΡοα οὐ ἰδ6 βουϊῇ δπὰ 1116 

το ΠΗ κα βιθοι γκ, τας βυτεγάμῖς ἐμὰ 1Ώ ἰηΐο τἢὶ ὁ Ὀ6ι1}6 , 80 
{μαι (πὸ [αγδο] ϊΐοθ θθα ἴο ταουηὶ ΟἸ]Ρροδ δηὰ τγοσὸ 
ἴθογο δἰαΐη. Τὸ Φογάδῃ τὶν ᾿ξ τοϑίογῃ ὑδῃῖ- 
ἰοστδΐη ἰοστηϑα ἴδ θογάοσ. ΤΒοθο ψῆο, ἔγοσα ἰῃ9 
πιδίϊου οὗ (6 πασγαίοῦ (οὶ τὸ ταυπὶ ἰδ κο πὶ 
Ἐ 61] ἰο θ6 186 Ὀα.110-86]ὰ ἱπ ἰδ ρ]δίη οἵ 762 γθ6}) 
ἅτοῖ! θογοπά, ἐμαὶ ἘΝ ΟΡΡΌΕΟ Βἷπι οα ἐδ τηουῃ- 
ἰαἱ η-ἰουταὶπ Ὀοαϊὰθ ἴπ6 Ρ]αΐῃ δὰ ἴῃ [ῃ9 Ζογάδη- 
τομῇ Βοὰ ἤἴτοτλ ἰποὶνγ δροάθβ σθῃ (ΠΟΥ ΒδῪ ἰῃ9 
ἰοΐδ] ἀοίοαί οὗ [86 [6γδο 1180} ΔΥΤΩΥ ἰπ ἴδ6 ρῥ]δίη. 
ΤΌΘΥ ᾿οΐξ πο οἱτθα; δορί, Ἄ]ν., ὅγε. Ὠ. 
Τοδὰ “ποεῖν οἰἐ68,᾽ ἃ οογγϑοί ἐπίογρσχοίβδίίοι, θυὶϊ 
ποῖ Ῥτοοῦ οἵ 8 ἀἱβδσγοηϊ οτ βίη] ἰαχὶ ἤθγο (Το π.). 
Απᾶὰ ἴ86 ῬΒΙΠΙοϊέηθα οὐτθθ δηᾶ ἅνοὶϊὶι ἰπ 
ἘΒΘΣΣ, ποῖ ἱπηισηοάϊδίοϊγ, θοίογο (6 ΟοσΌγτοηοο οὗ 
ὙΠαὶ ἱβ ποχί γοϊαιοα Θῃ. δρδϊησί Βουίμοβϑυ), 
Ὀυὶ ἔτοτι ΠΟῪ οἱ ἐδ ογ ἰοοῖς φῬοββοβαίοῃ οὗ {δ ἀΪ6- 
ἐσὶοϊ τ} ἢ 411 118 οἰἐὴοα, βου! ]οα ἐποιπηθοῖνοα οὐ (ἢ 9 
ὝΟ]6 ΠΟΙ δηὰ ἰἤθηοο βοϊσοα [Π6 χοϑί οὔ 86 οουῃ- 
[ΣΥ, 50 ἰδὲ [860 Βο] ἃ [9 ψ}0]9 Ἰαπὰ ἀδοβις Ῥογοδ 
οὔ 86 οαϑί [θογομὰ Φοσάδῃ) δηὰ “0 δᾺ ἰπ (ἢ 9 
δουΐίῃ. 
οι. 8-10. Το ῬᾺΣ] πε π68᾽ ογυθὶ δὰ αρυδὶνθ 

ἐγοδίταοηϊ οὔ [ἢ οὉ οὔϑαυϊ δηὰ ᾿15 {Π γ66 βοῇ β. 
--ναν. 8. Αδοσς ἰδ δη οἰ ρδίοσυ οἰ βπορτγαρὶο 
Βἰδιοϊηθηΐ ἱῃ γον. 7 [ῃ6 ΠΑΥΓΘΕΙ͂γΘ σοί 8 ἴο ἰ89 
βο]ὰ οὗ θαϊ6. Δμπᾶ ᾿ξ οαπ9 ἴο ὕα86 οἱ ἴδ) 9 
ΤΏΟΙΤΟΥ.--Οἡ ἰῃ9 ΟΑΥ ἴον 9 θβίε16, Ὑβῖο 
Ἀδὰ ἱβογοίοσγα ῬγοῦΘΟΙΥ ᾿δούθὰ {11} ουθηϊηρ, ἢ 6 
ἀλυκηθδα Ῥγουοηπηρ οἰυπάοσίηρ. Οἱ τ᾿δουηξ 
ΟἸΡοα ἰπογ ἰουμα 838.1 δηὰ ἷβ βοὴβ [Ἀ]]6 
(ο ΟΡ. ΥΟΣ. Ὦ, ἰδο ΤΙεγδο 8 ἢ ἄσταυ, δὰ τὶῖ ἱξ 
Β6Ὰ] δῃὰ ἷδ βοῃβ, μπανίης [116 Ὀδοὶς {18 6. ΠΌΤ 
[86 ΡΙ]δῖη Ὀοΐοσο 186 νἱοίογίουβ ῬἈ]δίπο6.---Ὗ 6. 
9. οπΡ. 1 Οἤσου. χ. 9: “ἀπά {δ 6γ δβιυρρϑὰ εἶπ 
διηα ἰοοξκ 18 οδὰ δηὰ ΗΪ8 ἄστῆοῦ δηα βοῆς... .7 
Ηδοῖο ᾿ἰ τοδάδ: Δ ᾶΒοΥ οἷν ΟἿ Εἰα οδᾶ δᾶ 
βιχτὶρροᾶ ΟἿ Βὲδ αστοοσ.--- ΤῸ ΔΑ ἃ ᾿ΠῸΥ δουξ 
8 ποῖ ἰο 06 σοπηροίρα τὴ 086 “ἴο Ρυ]} 8 11; 
(ΤΏ οῃ.), 88 17 186 ῬΒΣ] δ ὔποβ δὰ “Ῥοίοσθῃδῃά᾽ 
Ὁδ]1δῃ θα [89 νἱοίοσγ αγουηά, τηϑϑηζτλο χοίαἰηίηνσ 
0} βοδὰ δῃὰ δίτῃοσ, 'ἴπ Ἵσὰοσ ἴο ΟΔΕΤΥ ἰβϑιι ἴῃ 

4 [β60 “Τοχέ. δηὰ αγαιτη." πῆοσο ἘΓαΤΉ ΔΗ 5 ἐγ8 8» 
Ἰδείου : “ΟἹ ἴῆ6 5149 οἵ ἐπο Ρ]αΐῃ διὰ οπ [89 849 οἵ ὅογ- 
δ᾽" 18 δεσορίθα 85 δοηγθυίῃρ (ἢ 6 δ0η80. Βαὲ ἐδ οΥ- 
ἀἴπαγν γοβάθυίης “ Ὀδγοηά Φογάδῃ  ΤΩΔΥ ὃθ τοίαϊηοα 
(5 ἰῃ Επα. Α. Ν.) ΌΥ βΒυρροπίης ἐπδίὶ [6 ἰα ἯΔ6 80 
ὐδύν Δ8 ἴ0 οχίοϑῃᾷα ἴο ἰἢ6 οἶον δἰἀδ οὐὁἁ (ὴ6 τίγϑυ, δηἃ 

αἱ ἐπὸ Ῥη δι η 68 ἘΕΠΙΡΟΓΔΓΙΙΥ οοσυρίοά (ἢ6 βϑρνς  βιρε 
ἀδηΐο οἰἐΐθβ. ἘΙΤΌΠΑΓΙΣ [9 Ῥοορὶϑ “ Ὀογουὰ ἐἢ9 ρῥἱδίη " 
ὝΟΙΘ ῥδηϊο-δίγαοὶς δηὰ ἤ6α.--ΤἈ.] 



354 ΤΗΒΕ ΕἸΒΘΤ' ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΑΜΌΕΙ, 

ἘΠ  ὉΤΡἢ οπ (Βοὶν τεία τα, 
ἰγαδί γὸ ἵηπεῖ ΒΌΡΡΙΥ 
ΠΟΥ͂ βοΐ διοῦη 

Ῥυϊοαδὶα 
Ῥ190.---βαυ}᾽  ἢοδὰ δηὰ δ͵ΙΤΏΟΣ ΤΌΣΟ 6 βίστιη οἵ 
ΨΙΟΙΟΥΥ ἴον ῥὑγίοδίβ δηα ρϑορὶθ. [Ιηβιθδα οὗ “160]- 
ἰδ ]68᾽" Ἐ Οἤγοη. δηᾶ βορί. μανϑ “140]8᾽ ἰῃ 8ο- 
οοτάδῃοθ τι} ἰλ6 ἰάοα ἐμαὶ ἴδ:6 μόνο οἵ {ποτ 
14.018 νγὰβ τηδηΐϊαιθα ἰῃ {18 νἱοίονυ.--- δγ. 10, 
Το Αδβλίδγοι- βουθοσῖ διὸ ἰάἀϑηϊ αὶ τι (ἢ 6β6 
ἰάοἱ -ἰοταρῖοβ. [ποθ οὗ “"᾿Αβείδσοί ᾽᾽ Οἤτοη. ἢδ8 
“ἰμοῖν κοά8᾽ [86 ΘΓΆΪ ἴοσ 116 Ῥδυ σου αγ--- 
ΤΕ Ἀπᾶ δον ἐβεϊουοᾶ δἰς ὈοάΥ ἴο 186 
ὑγ8}} οὗ ΒοΓΒ6ΒΔῈ.--ΤῊο ΟΠ γοπίοϊοσ μ89: “Απὰ 
ΤΠ6Υ ἐποίοποα ἢἷα μοδα οὐ [86 ἰθιιρ]ο οὔ Παροῃ ;} 
18αὶ ἿΝ [6 οὐλἱἐπ {86 πἰδίοιαοηϊ δρουὶ [6 ΟΟΥΓΡΘΘ 
δηὰ δαὐὰβ {15 δροαὶ (π6 Ββοδὰ. Αοοοτάϊηρ ο γοὺ. 
12 (86 ῬΉΣΠ] δ μο5 δοὺ ἰὴ ἰΠ6 δδ6 ὙΔΥ π1ῚΠ (ἢ 6 
οο οἵ 58δ]}᾽ 8 βοῦβ. ΟἿἿΓ Ὡδγγδίοσ, Ὀοΐηρ οοσυ- 

ἰοὰ τοῖα {118 ροΐηϊ οὗ νἱοὸν ομἱ ον τ 83.8Ὲ]᾽ 8 
Ἧ48 ΟΟΠΟΟΓΏΘα ἰο τοΪδίθ ὙΠ 88 4006 

χὰ 540} θοᾶγ. ΑΔ Βοίββῆδη (δ ργοθροηὶ Βοὶ- 
βδη, Βοῦ. ΠῚ. 1, 408 [Απὰ. οα. Π. 820, 828, 354. 
ΠῚ. 326--3327), δοοογάϊηρ (ο (8, γγαϑ ἱῃ (ἢ 6 Πδῃάᾶβ 
οὗ ἰὸ ῬμΣ]] αἰ η.686 (θο νοῦ. 7), ὑπ6ὺ Βαϊ {π6 οουῃ- 
ΕΥ̓ 88 Ὧν 88 ἴπο Φογάδη [Βοὐπβῆδη ἰδ ΤΟῸΓ πλ1}68 
ψοαὶ οἵἩ (Π6 Τογάδη δηὰ ἔνγοὶνο τὰ} 608 βου ἢ οὗ τ} 
868 οἵ 6411166---ΤᾺῈ.]. ΤῊΘ οοΥρϑοα τ γὸ ἔδϑιοηρά | 3881 
οὐ υἱποαὶ [πΠ6 ἃ {πὸ Ἰαϊίοσ, τὶ [ἢ 6 ΔΓΙΏΟΣ, 
δοίη ἤχοά οὐ ἰδ: ἰθιρ]68 84 ἐγορἶθβ οἵ γἱοῦσγ. 

γετα. 11-18, Τῇ ἱπέεγπιση οΓ (ἦδδ δογρϑο8 ὈὉΥ ἰδ 
1 Δδ ἰδηΐβ οὗ Ψ740688-Ο ]]ο δᾶ. 
νοΣ, 11, ὝΒαΩ [δ6 Φ4Ὀοθ ἰοθ Βοδσὰ πῆδὲ ἰδ 9 
ῬΠΙΠβάποβ δὰ ἀοπο ἰο 88}, πον Ἱπουρπὶ οὗ 
ὙΠαὺ 5841} μβαὰ οποθ ἀἄοῃθ ἴὉγ ἵπποι (οἰ. χὶ.)-- 
[Β10. Οομ.: 8. ὑουοπίησ δηᾶὰ σᾶῦθ Ὄδχϑῃρ]6 οὗ 
ὨΔίΟΠ8] ἐταίλεπᾶο, ΤᾺ {- γος. 12, ον τοῖς 
Ἐ8Β6 016 ἰβρβδὲ δπα τοοῖς (υπᾶον οονοσ οὗ 
ἀδυκηθα) 186 Οοοσρδϑα ἴσο [6 γ78}} δηἃ 
ὉὍτχουκδὲ [61 ἴο ὅδ 066}- 166 δι Ὀσπτηϊ 
ἘΒΘ11.---ΤῊο Βοάϊ65 γεγο θυτηοά (8 Ῥγδοίΐοα ρ6- 

Γ86] "ἢ ἴῃ 
1η.- 

ἰοασοὰ 
1 το ῬΒΣ] δ πο6 βῃουἹαά ἰβκο (μοῖρ οἷγ (ἸὨοπ. 
ΓΡΆΣΠΡΡα.}), μυΐ ἘΓΟΘΔΟΥ͂ θοσδυβο {πον τα 118- 
θη τοηαογοά βοτὰ τὲ ἴῸΣ ΟΥΪΠΑΥΎ Ὀυγίδ]. 
ΤῆΘ Οδαίάεε, ἰῃ σοηϊγααϊοιίΐοη τὶ {86 πη- 
ἀογαίβηα [Π 6 ““ Ὀυχηΐηρ᾽ ἰο τοῖδσ ἰο [86 βοϊδιηῃ 
Βυγηΐηρ οὔερίοοβ, πὶ ς ἢ γγα8 δου τα γὰβ σαβίομα 
δί [ῃὴ9 Ὀαγίαὶ οὗἩ [κἰηρδ.--- ας. 183. ΤΟΥ ἴοο 
(Ποΐὶσ Ὅοστιϑα δᾶ Ὀυτοᾶ τ θΏ; ΟΠ] (ἢ6 
βεδῖι, ἱμπογείοσγο, γὰβ δασπθᾶ, μογθδρα Ὀθοδῦθα ἴΐ 
δὰ δἰγεδγ ραϊγεδοὰ. ὙΠΟΥ Ὀυτίοά (μΠ6 Βοποθ 
Ὁπᾶοσ ἴ86 τδιπδσίδις αἱ 68}: [ἢ6 ΟΠ τοΙΪ- 
Οἷον: “απάον ἔπ οαὐ δὲ 78 οδῃ." ΤὍῃὸ Ατί. ἰη- 
ἀἸσαίοθ αὶ ν6]1-Κπόσὴ ἴσο. 16 ΟΠ γσοπΐοϊου, 
οὐϊέηρς (6 “πἰρῃ Δ τοῖ,᾽ ἄοοβ τοὶ τηοηϊίοη 
186 ἰακῖηρ οὗ {86 Ὀοαΐ65 ἔγοτῃ ἴῃ: γ8]}, 85 Βς Βοὰ 
πού το οποά πεῖς Ὀοΐηρ ἐποίϑηθα (μοσο, δηὰ 

4 ΤᾺΘ.ΕΙΒΕ: 2 πιὰ ἃ γἷα. δυῦδε. ἰΏ υἷα. 86:60 δα ἰῃ 

{ [ΤΏ16 16 ἰπουρῆῃΐ ὕΥ τΠ8 Β(ὃ. Οὐ. ἴο Ὅοθ [ὴ9 δ οΌΘ 
ἐοιρὶο οὗ ὕἴϑησυα δὲ Αδὶς 6] οἹ.-- 

1 [οἶδεν ΕᾺΡ ολ868 οὗ Ὀυτηΐηᾳ οὗ ὀΟΥΡαθδ ὉΣῸ 
Αἴὴοφ τΥἱ. 10; ἃ (Ἤγ. χνΐ, 14; ον. χχχίν. δ, οὔ πὭὸϊοἢ ἐὴ9 
ἵνο Ἰαδί, Πονονοσ, γοΐοσ ἴο βρίοϑ- υγηίηββ, δηὰ ἐπ ἤχει 
ΤΩΔΥ ὉΘ γοηἀογϑα “ πἰβ Ἀπ6]6 δὰ πἰδ εἰ παιηδῃ," οΥ {Π0 
ογογτηδέΐοη ΟΧΡΓΘδ8 [Π6 οχίσζοιῃ!θ δι δοσίης δὰ σο}}- 
εἰοῦδ ἀθοϊθηβίου οἵ ἰδο δίοη.-- Τὰ.) 

Ὀαὶ δοοογάϊηρ ἰο (ἢ 6 δου- 
᾿μιοδα δηὰ δυπιογ,"" υἱοῦ 

ἴο δηπόῦμοο 86 κοοῦ 
Ὡοῦσα ἴο τδοὶς [δ0]-ἴοτ Ρ1964---ἰ(Παὶ ἴα, ἰο (6 

ἱπρ 'η [ἢ ἰ6}}}.5--8ὃη ἃ ἴο 89 Ρ60ο- 
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Αδθὸ οὐχί ἐβ [π6 θυγηΐηρ οὗ ἴπ6 οοΥμδοβ “ θοοδῦδο ἱὶ 
ἯΔΒ ΟΟὨΙΓΑΙΎῪ ἰ0 {86 ργΟτ ΔΙ Ὡρ συδίοτα " (ΤΒεα.), 
Ὠοΐ Ὀθοϑῦθθ ἢ6 οοὐἹὰ ποὶ σϑοοῃοΐϊα ἐξ πὶ τὰς 
δυγία! οὗ ἰδ9 Ὀομοα (Κ αὶ}). ὙὙ18ὶ ΙΟ- 
τοι δγδῆσο οὗ 8'.δΔι..}᾽ 5 τοβοῦθ οὗ ὦ , ἃ Ρυθ]ὶς 
τλουγηΐηρ ὙΠ} ἃ βου  ἀδγπ᾽ δος Δ πῆς τς 
μία. αν δῆοσπανάβ οδυθοὰ {86 Ὀοποβ ἰο ἢ6 
ἰηἰογτϑα ἱπ β80}᾽ 5 ἔβ τ} }} γ Ὀυτγίδὶ ΡΪδοα δὲ Ζεϊδὶι ἴῃ 
Βρη)δταΐη (2 βδσα. χχὶ. 11- 14). 

ἩΓΙΒΤΟΒΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΤΗἨΒΟΙΟΟΘΙΟΑῚΙ, 

1. ΤῊ6 ἀροροδὶ δηὰ ἰ}9 σϑαδὶ] οὗ 86} 
Ιδοί ἀδεὶς δοὶ οὗ 6} ἀοοϊσυοοη 156 ποὶ (Ππ6 οχίτο 
ΤΩΙ οὗἨ [86 πηοϊρθηΐ ΠΟΥ ἴθϑὺ οὗ ᾿ἱωϑυ] ἔτγοπι ἰδθ 
ΘΏΘΩΥ (Ὑ υἱΐοκο, Εὐλ. 11.171), (ποῦμ ἷδ πογὰν 
ΤΆΔ κ6 (ἢ 5 [86 ἐπηπηοάϊδίο οοοδβίου οἱ [ιἷβ βυϊοξίο, 
δι τῃ0 ἄέοαν οὗ δἷὶθ ἔπηοσ 116, τ ΐὶοἢ πα παν 
ἰγδοϑὰ βίβρ ὉΥ͂ βίβρῃ, ἐβγουρῃ Ὁποβοοϊκοα δοἰ ον 
δηᾶὰ υὑπροηάϊΐηρ ῥγιὰς ἰοπτασγὰβ [86 ᾿ἰνίηρ Οοὰ, 
δηὰ {πγουμἢ [Π9 οοἴαρ οίο βουθγϑηοθ οἵ ἢ]8 ἀσραί 
ἔγροπι αοὰ, Τδο κἰγωϊ θησα δηὰ ἀἱ ! μὴ 
ἴοι ἰο τβΐοῖ [86 ῬΑ] δεῖποθ δὰ Ὀσουρὰμὶ δῖπι, 
ὝΠΘΏΟΘΘ ἴΠῸΓΘ ὙΓᾺΘ ὯῸ ΘΒΟΔΡ6 ΜῈ 116, νὰ 86 
ΤΟΘΌΪΙ οὗ ἷβ Ἐπ αἰ θογη αἀἱδουθοάϊοπος ἰὸ 
Θοά, δηὰ οἵ ἰδθ ἱη πασγὰ [αἰ οἶδὶ ᾿Ἰδισίίου οἵ βε] 
μαγάοηίηρ. ΑΒ βϑ πὶ θά Ἰοτὰ οὐ μἷβ 118, υπ- 
Ὀοηάϊης, Βδυρὶ ΤΘΟὨ ΓΟΪος οὗ [18 ἴδιθ οὐὲν 

ἰμδβὲ αοἄ, Β6 ΜὙ}} ραΐ δῷ οπὰ ἰο ἷκε 1ἰ6; (12 
8 (μ6 Θῃὰ οἵ [868 ἱπβοί 6 οοηίτγαάϊοϊξου ἰη πΒὶςὰ 
Βο μαᾶ ρἰδοϑὰ μὲ πηδοὶ ἢ ἰουσαγάβ [86 ΠΟΙΥῪ δπὰ [μπὲ 
αοά: (δΐ8 ἴα {π6 δοὶ οὗ οοιωρ[οἰρὰ ἢ γε ἴῃ 
ὙΠ οἢ Οοα᾽Β ᾿υδρταρηὶ ἰΒ ἐσ βδυδίϑά, αν δ6 Βἰπε- 
Β6 1 τηυδὶ 6 118 ἱπδίσυμχοηὶ. 

2. Ϊῃ οοπμθοαυθῆοθ οὗ 8480] 8 Απβας λοι οηρόμε 
διά Ηἷδ 1δδὲ υπίοσίυπδὺο τὰῶσγ τ τ (ἢ 6 ῬΠ]] οἴ ποα, 
1π6 Κίηράοχιμ οὗ Ιετϑδοὶ μδὰ Ῥδοοῖὴο ἀἰβοσμδῃὶ 
ΤὨο Ἰδίϊον ρμϑτὶ οὗ δἷβ σοῖρτι γᾶ δ [ἐπη6 οἱ ἀἰκἰ πίε- 
δταίϊοη οὗ ἴμ6 ρβορὶς, ψβῖσι δα ]οδὲὶ ἐΐδ ῬΓΌΡΕΣ 
ὈΠΙ υηάον ἰμ6 ἰποοογϑίῖς Κίηρ, δηα [Ὰ8]]οὴ Ἰηΐο 
8 τριὴ ἐπέ γανος οοπάϊιϊοη {1κὸ ἱμδὲ οἵ 6 Ῥετγὶοά 
οἴ (86 Φυάρχεοα. Α ρ᾽)δρθο ἰμίο ἐπὶ βίδίς οἵ οὐϑῦ- 
ἔυβλοι ἷδ χίνϑη 18 Ὠοΐ ΤΩΘΓΟΙΥ ὈΥ ἴδ6 ἱπαϊοδίου 
ἷπ 186 Εἰγαὶ Βοοῖς οὗ βαιηποὶ οὗ ἔπε βυρροτί {δδὶ 
Ῥανὰ ἰουπὰ ἀυγίηρ ἢἶ8 ρογβοσυϊίου Ὁ ναὶ 
ΑΪ8ὸ ΟΥ̓ ἴῃο δ ομδὶ δἰαιοσηομίβ ἴῃ ΕἾγαὶ ΟἾσο- 
πἷς]ο8 οὗ ἴλο δὐμοοίοη οὗ βρμίϊηρ ταθῃ ἰο Πἶτῃ δὰ 
κα οαῦϑθ. 1) 1 ΟἜσου. χίϊ. 8-18 τιθηςοηδ ποὶ 
ΤΆΘΓΟΙΥ τηοῃ οὗ ὕμάαλ, Ὀὰϊ 4]δο Οααύϊεε δὰ ον» 
ἰανπϊπΐδεα, Υ«ὯῸ οδῖὴθ ἰο ἷμλ ἴῃ [06 ψ]]ἀθσηοββ οὗ 
μὰ ΘΟΙΏΡ. 1 8δῃ).. χχὶϊ.-χχῖν. 2) 1 (τοῦ. 
χὶϊ, 1-7 τοϊδίδα {π6 οοσοΐῃρ οἵ (86 Ὀγαᾶνα ΜΒεη)απε- 
ηὐΐο5 πἰἶ 110 Ὁανὶὰ δ ἰπ ΖΙΚΙαρ, 1 ὅϑὅδπι. χχυϊ,. 
1-). 8) 1 Οἤγοη. χὶἧϊ. 19-22 οὗ (6 λδαπαν- 
δἰϊεβ Ὦο Ἰοϊηοὰ Ὠἷπὶ αἴοσ μὶβ σοϊυχτι ἰο Ζὶ 
Ὀδίογο βδ0}} 8 1δδὲ θδί116 σὐὶὰ (6 ῬἈΣ] κε ποα, 
ὅδιη. χχὶχ, 8βᾳ. ΤὨυβ αν μιδὰ δὴ ἉΓΙΩΥ 1ἢ 
ΖΙΚΙας (οοιρ. 1 ΟἼγου. χἱὶ. 21), οοπὶ οἵ 
Βρμης τλθὴ ἔγοπι γνασίουβ {σθθβ, ὙΠπῸὺ ι8ὰ ΤᾺ" 
ἄμα !]}ν ραιμεγοὰ δρουπὰ μἴτα, τὶ μοι Β6 Μαβ 
ΔΌ]6 ἱπηπηοαϊαίοὶν αῆοσ β6}} 8 ἀδδί ἰο εβίδὈ] δὶ 
ἢγεὶ ἴῃ Φυάαϊι, 1π Ηθρτοῦ) (86 ἰμοοογϑίλο Κίηρ- 
οἵὰ ἰδαὶ δὰ ὕδοα ἀοἰἑ γογοὰ ἰο μὲμπλ ὈΥ͂ ΑἰΥΠΘ 

ὉδΉΠὴ δηὰ ομοῖοο (οορ. 2 δι. ἰΐ. 1-11).- 
Ἐπαϊά: “Ὑ7ῶο οἷτγ Ὀοοδιηθ ἴῃ ἐδοὶ (89 Τουπάδθος 
οὗ Πϑανὶἀ᾽ 8 ποθ Κίηράοιμ.᾽; 

ἨΟΜΙΈΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ,. 

ΨαΣ.1. ΟΥΑΝΡΕΒ: ΕῸν ἴδ 9 Βδκο οὗ δὴ προ ϊῦ 
ΤΌΪΟΣ ϑοιλοίἑπηοθ ἃ ΜΠ0]0 ΡΘΟΡ]6 οσ διὰ ἱβ Ρυ;» 
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ἱδοα, --ϑΊΔΕΚΕ: ΤΉΟΥ ὙΠῸ δθασο ἐδθ αἰ δῖ] ΒΟΉΣΕΒ: Α ἐδδυία] οηὰ 5 ΟὨΪΥ (86 οοποϊ πίοι 
ἐμρρτθά τηϑ6 ἴἰο διδτο ἴπΠ6 Ραηίβητιθηΐ αἷθο. ΕγΘΏ 

δ ῬΘΟΡΪΘ 60 ποῖ ΑἸ ΎΔΥΒ ΟΔΣΤῪ ΟΠ (110 ὙἹ]ἹΟΙΟΣΥ, 
ἘΒοΙ͂Σ δἰῃθ ΔΣῸ ΘΟΙΏΙΩΟΏΪΥ ἴο ὈΪΔηγ6 ἴον ἰἰ.--- 

ψαΣ. 2. ΟΕΑΜΕΒ: ἴῃ ΘΟΙΆΓΔΟΣ ΡῈ Βῃτηθηίβ ρἱοῦΒ 
ῬΙο πομδὶ οἴρθῃ δυῇδν δίοηρ τι [86 ὉΠρῸα] 

ἴΈ ΣΕ. χχὶ. 8; ΕΟ]. ἰχ. 2). Βαὶ οἱ πο Ο;6 ἰδίκο 

κοοά 
ΌῸ ταοδάθ ἱπ [δ6 οἶμας ποῦ], οὶ ἴῃ (μ18.--- ΤῈ.]--- 
ΤΌΞΕ. ΒΙΒΙΕ: Οαοἀ Ὀθαγβ ἰοὴρ ὙῚ αἰ ποτα, 
ΘΘΡΘΟΙΔΕΥ ἰδὸ τὸν ; δυὲ δὲ ἰδοὶ Η1δ ͵ὰ 
τηοηΐδ Ὀσγοδὶς ἴῃ  πρτ νὸὸ (8 10 ἘΠ ΩΥᾺ 
Κορὲ βροῖς.---Ἶ ογ, 8. ΒΕΒῚ,. ΒΙΒ. : 580} ἀϑϑίῃ ἰδ 

μὰ Ὅοϑῃ 16, διὰ [3118 ἔγοιῃ ὁ βἷπ ἰηΐο δηοίμοσ. 
-- τόσα πδδὶ (Ππ6 δοτὶ τοϊαΐο οὗ 8.81} ἐΐ Ἅδη 
Β6 τεμττὴμ πῃ Βοῦ} 8 ἰμδί ἐρῶ οὐ ῥοι, ἐδοτα [1,0 
᾿σδε ΟὨΘ Βἷῃ 8 σοῃΐ ΔΙ ΎΆΥΒ 0 ΦΌ]]ΟὟ ὕροῃ 
τρέμον, -- ον. 4. ἨΈΕΡΙΝΘΕΒ [ὅὕοθπὶ ΗΑΙ)]: 
ὙΜΙΟΚΚκοα πιθὴ ΟΔΓΘ ΙΒΠΟΓΘ [ὉΓ [86 βῆδιηϑ οἵ ἰὴ 
ποι]ὰ (ἢ δὴ (896 ἀδῆροσ οὗ ἱδοὶν βοῦ]β (Τυάς. ἰχ. 
δ4).---ΞΟΉ ΕΗ : 80 ομαδ (6 τῶδ θπῤῸ ἴοστηοσὶ 
Βεοχασι νὸ}}: Ηον ἰδ Ὁ} ἰΐ ἴα ἰο ἀΐθ 'π οποἷβ 
εἷτμβ, ἰο ἀορατί ἱπιροηϊοηΐ, ἴο ρῸ υπη08]16ἃ Ὀοΐογθ 
6 ἡπαρτηρηί- θοαὶ οὗ αοα͵ ΗΟΥ ἰογτῖ]ο ἰΐ ἴδ ἴο 
μδνϑ τεαν ὦ ΒΟῪ Ὀυΐ 8 νγαδίϑα {1πλ6 οὗ ζτδοοὶ 
-- [ΒΕΑσὰ,: Ἐν1] ὀχϑιλρῖοβ, οβρρθοΐϑ!]ν οὔ [Β0 δτοδ, 
ΠΟΥΟΣΥ Οδοβροα ἰτγηϊΐϊδίου ; [86 ΔΙΓΙΏΟΓ-ΌΘΟΑΙΘΙ Ο 
Βα Ἱ ΤΟ]]ονγα εἶθ τηδοίον, δηα ἀδγοα ἀο (ἢ ἰο ᾿ΐπ- 
861 τ ῖς ἢ ἴο Ηΐδ εὶς ἰ)6 ἀατεὶ ποίὶ.--ΤῈ.]--- ἐγ. 
8. σβάχνσε: Βοη οὐδ ταί Ὀ]ασθα οαΐ, 
1ΠΟΣῸ ἰδ ὯὨῸ οοδδίησ. ἀπά ἰΐ ᾽β ἃ ἴθδγίι} ἰδίηρ ἴο 
41} πο τ}6 ἡὐραι ἡ οὗ [186 Ἰἱνίηρς αοα (Ηοδ. χ. 
31).-3. Βοτὴ : Το πα ρτηοηὶ οὗ » ΤΒΙΟΝ 
ὈΒοῖ]} (Π6 ρίουβ δηὰ (ἢ ὉηρΟα ]Υ δἰ κο, αχΘ σαῖθοΣ 
ἴο ὕὈ9 ποπάογοὰ δὲ ἰμβδη ουσ  ΟΌΕΙΥ ἱπγοδιχαὐοα.-- 

οὗ ἃ ἰογοχοίΐηρ 118; αἷῃ θορῖπβ 11:16 δηα ἐν αὶ Ὀ]6, 
Βδυάθηϊης βοθδ ΟἹ βίβρῃ ὉΥ βίθρῃ. 81 ἷβ δ ἐγ χῃῦ- 
ἴα] ρογγοῦ : ὅγθί τδῃ οουαπῖ 8 βἰη, ἀπ πῆ θη ἢθ 
888 Ἰοῃρ σοπεύπυρα ἴο οογασταἱῦ 1ΐ, Β6 ἰβ δὲ ᾿θηρί 

Υ] Ὁ5Δ0]6 ἴο οοδ86 ἤτοι ἰΐ, δμὰ ἰπ6 δπὰ 15 ἐμαὶ 6 πο 
ἸΟΏΡΟΡ ἩΠ8ΊΉ.66 ὑ0 οὐδϑο ἔγσγοια ἰ. ΤΉΪΩΚ οὗ Κ'Δ0}᾽8 
οπὰ δηὰ ἰϑδσῃ ἴῃ ὑἦπ|ὸ ἰο Ὀ6 Ἡΐ86.--- ὁ ΓὙ. 7. ΒΕΗΣΙ,. 
ΒΙΒ.: 80 ὅποὶγ ἢδβ δ] ὑγοδι ἀϑὰ οὐὸσ (ὴ6 Κίηρ- 

-[ἀοτὰ οὗ [ογδοὶ ὑμγοῦρῃ Ὠὶβ ῬΟΓσΘΤθΟ ὙΔΥΒ, [δὲ 
ΘΥ̓́ΘΏ 80 ΤΩΒΗΥ͂ οἰἰθ8 αγο Ὀθ6 ἰοθί, Ο Ποῖ ἴῃ 6 γὸ 
ἄοοθ διΐβο ούϑθῇ ἰπ ἰδιιροταὶ (μΐηρθ ποίμίηρ υὶ 
ἸΠ ΟΣ ἱπγουρὶ ΡΟΥΘΤΒΘ ὙΔΥΒ, ΘΒρϑοδ!γ (ποθ 
οἵ [89 αὐς ον φϑν δηὰ Ἰοδάθσβ οἵ [6 ῥθΌρ]6 ἰ-- 
ΒΤΑΒΚΕ: Ἦ Βαυ αοα ἀρεΐχηβ ἰο Ρυπΐβῃ ΗΒ Ρθὸ- 
ΡΙο, Ηδ ἔδίκοθ ΔΉΎΔΥ ἱποὶγ σουγαζο, θ0 {πα ὀνθη δὶ 
8 ΓΒ] Ωρ Ἰοδί [ΠΟΥ ἴθδὺ δηὰ θθ παν. ΧΥΪ. Ὁ" 
--ΟΒΑΜΕΒ: Νὸο οὁῃ6 κἰΐδ ἴοο Εἰχὰ ἴογυ αοά; Ηθ 
δ ΘΆΒΙΥ οὐδὲ ἀονῃ ουθῃ [06 ΤηΐρὨΥ ἰοὸ [86 

ὑπὰ (οἱ. δ2; Εσοῖκ, χχὶ. 6: ἥϊε. Σ. ὅ).-- 
γον. 9,10. ΗΈΝΒΥ : ΤῊ ἀἰὰ [ΠΥ δβοσῖδο [86 
οδον οὔ ἐμοῖσ ΨΊΟίΟΓΥ, ποῖ, 88 ᾿Π6Υ οὐρῆί ἰο δᾶγα 

ἄοῃθ, ἰο ἰδ τοδὶ ᾿υδβίϊοο οἱ ἐδθ ἔττιθ (κά, Ῥυΐ ἴο 
{86 ἱπραρἾ ΠΑΡΥ͂ ΡΟΥΘΣ οὗ {Ποἷγ 8160 5068: δηὰ ὉΥ 
[816 τοαρϑοῦ ρμδἱὰ ἰο ργοίοπαορα ἀοἰ θα, βΒδιαο (Π089 
80 ρῖγο ποὺ [Π8 ῥγβίβο οἵ ἱμοὶγ δομίουθιμθηὶβ ὑὸ 
ιδε ΤΠ ΠΕΣ .-- ΤᾺῈ.] 

[νν. 4, ϑυϊοίαε, αβ ἐϊιαίναίοα ὃν ἰδδ δαϑὲ οἵ 
ὠριμς 1. πότος 1) Νοί ΡΡΟΥ γρρ δυο Ηρ Ὶ 

Ἰσίοσίαποα, Ρυΐ Ἰοηρ-οοημηυοα ττουρ-ἀοἷηρ; 
ΟΟΝΒΣΑΙΥ ὅρον οὔ οὲ πκείμις (νασ. 8), ούθῃ ἴῃ ἃ 
ΤΩΔῊ ἸΟΥΤΏΘΙΪΥ ὕγανο; 8) Οδσίηρ τηογο ἴοσ αἱ 
10δὴ ἴογ εἷῃ ; 4) Αναπάοῃημμηοηϊς οὗ ἰσυδὶ ἰὰῃ Οοῦ, 
88 0 {μΐ8 119 δηὰ [89 ἔυΐῃγο 1116. 1Π, ΕΠδοίδ: 
1) Οἰδοῖβ Ἰοὰ Ὁγ ῃ6 Ἔχδιωρΐο ἰηΐο [π βδῖηθ [01}Υ 
Δ εἴη (γοσ. δ) ; 2) ῬΘΊΒΟΏΔ] ἀἰβῆομοσ ποῖ ΣΟ] ]Υ 
τουϑηϊθα (γοσβ. 4, 9, 10); 8) Α οτοπηΐηρ δὰ 

τ ρ, ΤΟΡΓΟΒΟΝ ἴο [δ ΤΔη᾽ Β ἸΩΘΙΊΟΣΥ. 
ἐν ετα. 1-18, Τῇδσ αὐρίοἱἷϊ οὐ ἐδ πιδη, οὗἨ Ἀσδαδεεῖ.- 
μοαὰ: 1) Τὶ γὰβ δ ὕγανο ἀϑϑᾶ; 2) Α ραίτϊοιϊς 

ἀοοᾶ; 83). Α μταίοδι! ἀθοὰ (ομδρ. χὶ"); 4) Βυς 
(8 ὈΓΣΆΥΘΙΥ, ραίγιοἰΐβτη δα ται πάρ πδα Ὀδθ 
θοίο βῃοτῃ Ὀοίογο 360} 8 ἀθαίῃ ὈΥ ΒοΙρίηρ δἷπὶ 
ὑπ νοι 106 70 ἀο ποὶ ΔΡΡΡδδσ ἰο δνθ ἀο86). 

ὉΠΟΥΒ δ[οΣ ἀϑδίβ ΤΠΔΚΘ ῬΟῸΣ Δπιθηὰβ ἴὺσ Ὠ6- 
αἰδοῖ δὰ υπίδὶ ὑ Π Ὸ]πο88 ἀυτιηρ [ἱἴ6; δ) Απα ΟΕΓΘ 
οὗ [009 ΡῬΟΟΣ χοπλδῖηβ οου] ἃ δγ81} 11{116 ἴοσ ἰμ6 
Τη8}} τορυϊδίίοη ἴῃ ἰμἷ6 ποῦ], δηὰ ποίησ ΤῸΣ 
ΐ6 ΣΘΡΟΘΘ 'π Θἰ ΤΏ γ.-- ΤῈ.] 





ΤῊΣ 

ΘΒΟΟΝΙ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΑΜΠΕΙ, 





ΤΗΕ 

ΡΟΌΟΝ ΒΟΟΚ ΟΝ ΒΑΜΌΕΙ. 

ΤῊΙΒῸ ΡΑΒΒΊ. ῬΑΥ͂Ι. 
2 ΒΑΣΙ, 

ΕἸΓΒΗ͂Τ ὈΓΝΙΒΙΟΝ: ΡΑΥΙΌΒ ἘΠῚ ΟΥ̓ΒΕ 00 .Α«Ὁὐδὄἕ Ἣ ΑἸΟΝΕ ΤΠῚ, ἨΗΣ 
ΒΕΟΟΜῈΞ ΚΙΝΟῸ ΟΥ̓ΕΕ ΑἸΩ, ΙΒΕΔΕΙῚ, 

ΟΕΔΛΡΥΊΣΒΒΙ.--Υ͂. δ. 

ΕἸἼΗΘΤΊ ΞΕΟΤΊΙΊΟΝ. 

Θαεανϊὰἃ ακαἴϊτον 60} κα Ὁ σδαῖΆὮ, 

ΟΕΑρΡ, 1. 1-25. 

1. Τλο Νσιοι οἹΓ (δε Τροαιλ. Ὕ τα. 1--6, 
1 Νον [Απάᾶ] ἱἰξ οδ:6 ἴο ραϑβεοὶ αἴνου (Π6 ἀθδαίῃ οὗἩ ὅδ], τσποπ αν ττὰδ τοίυχηοᾶ 

ἔγοσα ἰδ βἰδυρηίον οὗ 86 Ατηδ οὶ ο8,7 δα αν ὰ μδὰ δροάθ [μὲ ᾿ϑαν ἃ δροάθ] 
ὕνσο ἀδγ8 ἴῃ Ζ' [ΐῃ ΖΙΚΙ]αρ το ἀ87γ8]. 10 σαπηθ ουϑθο [Απά ἱἰ Θ816} ἰο Ῥ88θ ἢ 
ἐμ (μἰγτὰ ἀδγ τμδὲ, Ὀ680]ά, ἃ τῶδῃ σϑὰθ ουἱ οὗ [ἰγοτὰ]} [Π6 οδρ τοσοῦ 5 δὰ} πὶ τἢ 
᾿ηῖ8 οἸοίμοδ σϑηΐ δηὰ δῦ ὑροῦ δῖ8 μοδα ; δῃὰ δὸ 1ὑ 88 [ογι. 8Βὸ ἰῦ ͵Μ)}88] ἤθη ἢθ 

8 σϑιη0 ἰο Πενία, ἐμδὲ [οηι. ἐπ8.] 86 1611 ὑο (86 οδείὰ δῃα α]α ονδίββῃοβ, ἃ Ἰανϊὰ 
8414 υπῖο ἶτη, ΕἾΟΤα τ ΠΘΏΟΘ οοτηοδίδ μου ἢ Απά δ6 Βδιὰ υπίο δὲμα, Ουὐ οὗ [ΕἸΟΙΩ] 
[86 ΟΡ οὗἉ [8186] δι 1 οδοαροὰ. Απὰ Πλαυτ βαϊα υηΐο τα, ΗΟ πραΐ {1.6 ταδίος ἢ 

ΤΕΧΤΌΑΛΙ, ΑΝῸ ΘΒΑΜΜΑΤΙΟΑΙ. 

3 [νγ΄ 1. Οβῆϑη δηὰ Το στοῦ τοραγὰ (6 ῬὮΤΑδΘ δ ὀοῃ δοίης ἔπ βοοοβὰ Βοοῖὶ τι ἢ ἐδο ταὶ; θα! [ὁ 
βοῦτὴβ ἴο ὕὈ6 ποίδί τς τ) ο79 ἐῃΔη [ἢ ΟΥ̓  ΏΑΓΥ ΤΟΥΤΩΌ]4 οἵ ἢἰδέον 681] Ππαυτϑεγο, ΤΟΙ ΓΒΕ τὸ 1 βοσζη. χχυχὶ, 80 Ὀορὶῃ8 
ἢ. 1, οὐ 2 Βα, ΤΏΘΣΟ ἰ5 ΠΟ ἐγβοθ ΘΓ οὗ ἃ ἀἰνίβίοη οὗ “" βαζηιοὶ " ἰμίο ὑνχο ΒοοΙεθ.--- Τὰ.] 

3 [νοσ. 1. Βοΐηθ Μ88. διὰ ἘΡΌ. τοδὰ ῬΔΟΣΙΝ [86 ὑπαὶ ἔοσω. ὙΒϑίποσ ἐδ ρσγοϑοηΐ θοῦ, ἰοχὲ (τ ἢ ἐδ 9 
ΦΡΕΨ. 

Ατῆρ ἴ5 ἱπυηροσαείοϊο (76}1}..) τοῦδ ὃ6 οομδίδοτοὰ ἀουδέζα!. Α δαὶ γοὰ ΤΑΥ͂, ΒΟΤΘΥΘΣ, Ὦ6γ0 7416 οἂὖὐ ἤγοτι δίγωΐ- 
ἸΑσῚΥ ἴο ἐῆθ ΠΡΟΣ τ δας ΑΚ μμ ᾿ 

8 (Υοτ. 3, ὙΒοη τα ἐπί π]κ8 ἐμ ἐμ9 Βορέ. γοδάϊῃρ : “ἤγοσω ἴδ ρϑορὶθ οὔ (Ὁ 3) 861" βι 8 ἐπ σοπηθουίοῃ 88 

ΨἯ61] δὸ ἐπ Ἡσῦ.: δκαϊησὶ πῇ] σὴ Ἦ 611 ΠΔΌ 56 τοτηαγῖκα ἐμ δὲ ἢ ΟὙΘΟΚ ΤΟΛΟΤΟΚ οπέγδαϊοίθ τόσ. 6, ἔγοϊῃ Ἡηἱοἢ [ἢ 
δρρϑϑτ ἐμαὶ ἴΠ9 Ατοδ οί ο ἀἰὰ ποῖ ῬοΙΟΩΚ ἰο ἐδ δτῶγ. ΤῊ γϑῶβοιῃ οἵ οἴ ἢ. ἀοθ8 ποῖ δϑοῃ ἀθϑοίϑίγο (ἴοὸσ ἰᾷ 
ΥΟΥ, 8 ΒΘ ΒΟ6ΘΙῺΒ ἰο Β6ΥῪ, ἰδαί ἢ6 δὰ ὈθΘῃ ἴῃ (ἢ9 ΜΝ: Ὅυΐ ἐμδθ ΗΘΌ. ΡΏΓΑΒΘ [8 ΙΏΟΣΘ πδίσγδιὶ ἐἢ δὴ ἐμ Θγθοῖς, 

4ἸΥ̓οσ. 2, ἸἼ23, ἐὰφ ποσὰ ἴον οἰ δι ἀξοδα, ποί το Πα τοδιτηθηὶ (2) δὲ ἴῃ 1 βδσζω. ἵν. 12; σαάμᾳ. {{]. 16 
τι 

- 

(Β. Οὐν..). ΤῊ που]ὰ 580 ΤᾺΣ τοϑῖζο δχωϊηδὲ [Π6 δι ρροδίξίου ἐμαὶ ἢ τχϑϑ 8 801 16}..--ΤᾺ.] 
5 (Υὲ, 8. Τὴ Ιτορί, (2) ΤΩΔΥῪ Ττοργοδοδ [π6 δβοίΐοῃ 85 ἱποοιαρὶϑίθ, ὦ ἩΏΘΙΟΘ δὲ ΟἿ ΠΟῪ οὩῃβαρϑὰ ἴπ 

σοῖς 1--ἘᾺ.} 
4 {Υγ. 4. βορί. : Ὑπαὲ ἰ6 ἐΐ9 αἴδοϊν 1 ἐμαὶ 16, δὲ ἰϑ ἐδ Ὠλαξίο Υ ἢ -- Ἵ3: 71 ΠΡ Ο6.18.), πίοι 15 ποξ 89 

ξοοὰ 86 ἐμποὸ Ηϑδ. ἰοχὶ, βγσ.: “ τποὲὶ [5 ἐ:6 αδαίτ1"--Ταὰ] 369 ; 



860 ΤΗΕ ΒΕΟΟΝῸ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΑΜΌΕΙ, 

4 1 ῬγΆῪ 866, [611 η)θ. Απά [6 βιβινεγοα [8814], Τδὶ [οηι. {8417} (ῃ6 ῬΘΟρ]6 ἀγὸ Βοά 
ἔγοτα ἴμ6 Ὀδιι19, δὰ δον οὗ [μ6 ΡΘ6ΟΡ]6 8180" ἂγὸ 14116 δηὰ ἀθδά, δῃὰ δὰ] δηὰ 

δ ΨΦοπαίμϑη ᾿ἷβ 8οιλ 8΄Θ ἀθδα δ]δο" Απὰ αν βαϊὰ αηΐο [86 γουηρ τδη ἰδαὲ (014 
6 μῖπι, ον Κηονοθῦ ἴπου (μδὺ ὅ'8.] δηὰ Φομπδίμδη Ηἷβ ϑοὴ θ6 ἀθβα" ῦ Απᾶ 86 γουης 

τάδ ὕδαΐ [014 Εἴτα 8814, Α.8 [οπι. 88] 1 Βδρρθηϑὰ ὈΥ οἴδηοθ ὕροὴ Μουπὶ Ο1]0οδ, 
[ὑπ. 84] θ68ο]ά, 858] ἰοδηϑὰ ὑροὴ ἷβ βρθᾶγ, δῃὰ 1ο, ἐμο ομαγοίβ δὰ [ἐπδ. [86] 

7 Βοτβοιῃθη [Ὁ] οτγοα μαγὰ δῇ ἢπι. Απάὰ σψμοῃ [οπι. 868] ἢ Ἰοοϊκοά Βοδτηὰ Βΐπι 
[ον ἰυγηθὰ τουηα], ΒΘ [84] Βα: πιθ, δῃὰ 8116 ὑπίο θ. Απὰ 1 δπβπεσοὰ [βδ] 4], 

8 στο 8 1. Απὰ ἢ9 βαϊἃ ὑπο το, ἯἿἼ8ο δτί (βου ἢ Απά  δηβπνογοὰ [βαϊὰ ω} 
9 Βἷπι, 1 δ δὴ ΑἸλδ] οἰκῖιθ. Ηο [Απὰ Β6]7 βαϊὰ υπίο πιθ αρδὶη [οπι|. αραϊη], Βιδηὰ 

ΡΓΔΥ (866, ὉΡΟΠ" πιο, 8Πα Β͵ΑΥ͂ Π16, ὉΓ δηρυ βη 18 ΘΟτ6 ὉΡΟῚ πιθ [[86 ογαπιρ᾽Σ Βδίῃ 
10 βεϊζϑα οῃ π|6], Ὀϑοδυβο [[ὉΓ] Ταῦ 118 15 γεῖ 8016 ἰῃὴ τηΘ. 80 [484] 1 εἰοοά ὕροπ 

Ηἷπλ δηὰ 8]6 07 Ὠὶπι, Ὀθοδῦδο 1 8 ΒΌΓΟ ἱμαὺ δ οοὐἹὰ πο ᾿ἷνο δή μδὺ 6 848 
[8116 η ; δηὰ 1 ἰοοὶς [86 ογοτῃ [ἀϊδάθηΣ] (μδ0 88 ὑροη ἷβ μοδα δηά {86 Ὀγδοαοὶ 

11 ταῦ 88 οἢ 818 στα, δη δνὸ Ὀγουρσῶῦ ἔποπὶ ΕΙΓΠΟΡ ὑπίο ΤΥ ἰογτά. Τμοα Τανά 
ἰοοῖὶκ ΒοϊΪὰ ου Ηἷβ οἱοίμοα δηά σχϑῃὶ ἔθιὰ, δηὰ 1ἰἸκονσῖβο 41} (06 τῦϑθὰ ἐμαὶ ποθ τι} 

12 Ηἷπι; Απά {Π6Υ τπιουγηθὰ δηὰ πορὶ δηὰ ἐδδίθα υη0}] [ὑπδ. {Π6] ουθὴ ἴῸ 3801] δηά 
ἴοσ Φομδίδϑῃ ἢΪ8 βοὴ δηᾶ ἔοσ [86 ρϑορὶο οὗ (86 1,ογὰ [96ῃον8}}}}] δηὰ [0Ὸγ ἰῃ:6 Βουδβθ 

18 οὗἨ Ιϑγϑοὶ, Ὀθοδϑυβο [ΠΟΥ ΜΓ ΓΆ]]Θὴ ὈΥ 186 δνοσά. Απά θενὰ βαϊὰ υπίο {86 γουπν 
ΤΏ8η ἰμαὺ (ο]ὰ Ηἷπι,  θηο9 δὶ ἐμΒοὰ ἢ Απάὰ ἢθ δηβπνογοα [β8]4], 1 δπὶ (Π6 βοὴ οἵδ 

14 βίγδηροσ, δ 8ὴ Α:δ]ο κὶῖθ. Απὰ δνιὰ βαϊὰ υμΐο πἷπι, ΗΟΝ ταδὶ ἰμοὺ ποὺ αἰγαϊα ἴω 
1δὅ ρἰτοίοι ἔογί ἐΒῖηθ9 Βδῃὰ ἰο ἀδδίσου {86 [τὰ [96 ον} 8] δηοϊηιοά  Απά δυνά 

ΟΆ]1οὰ οῃ6 οὗ (ῃ6 γουῃς τηθῃ, Δηα Βαϊ, (ἷο ποᾶῦ απά [81] ὕροὰ ἷπὶ [ΑΡΡῬΓΌΒΔΟΝ, 
16 [4}} οα 7. Απὰ δ βδιιοίθ δἷπι {μαὺ 6 ἀϊοά. Αμπὰ ᾿)ανία βαϊὰ υπΐο μΐπι, 

ΤῊΥ Ὀ]οοα δ Ὀ6 ἀροὰ (ΒΥ Βοδβά, ἴογ (ΒΥ πιοαΐῃ μδὺμ ὑεββθοα ἀραίηδὶ (Π|66, βαγίῃηρ, 
“ΠῚ Βδνο β]δίῃ [86 1μοσὰ β [9ϑβονδὶ᾽ 8] δποίηὐθά, 

Τ [ὕὸν. 4. Τὴο ὝΣΙΣ Πότθ “- ὅτε, ἰεἰγοἀποίῃβ 8 τϑιρδσὶς δ ογαίίο ὑπ ϑοία (ΤΏ Θτι. δῃ ἀ Ἑτάταδμῃ : “-Ὁ " ΠΑΣΩΘΙΥ ἤ), 

διὰ πὸ τη χη γσϑηάου: δπὰ 86 βαϊὰ, ἐμαὶ ἐπ6 ρϑορὶϑ ποῦο δὰ δηὰ.... ζβ θη, εἴς. (59 ῬΆΜΙΡΡΘΟΙ); Ὀὰἐ “ἐμαὶ 
με ογαί. αἰγεοία (5 ἰὼ Ἐκ. Α. Υ.) ἰΒ ποὺ ξημ. ἰᾳἰοιη.--ΤᾺ.} 

8 (γὸγ. 4. ΤῊΙβ “"αἷδο.. .. δ᾽8ο᾽ ἱβ οί ἃ υϑσὺ βοοὰά γϑοῃηάοσίῃρ οὗ ἰδ ΗΘ. ͵5}} ἀέρος Ὁλ, βίησο ἐΐ ἀοθ8 Ὡοὲΐ ΟἸΘΑΣΙΥ 

Ὁτίηρ οὔ {ἢ} 60] ΟσΑἸοἢ δηὰ οἸἔτηδχ ἴῃ ἐπ ὑπο οἰδβοθ. Οπ (6 οὐδοῦ πδηὰ Εἰγάτοδῃπ᾽Β γοηοτυίηρ: “Ὡοΐ οὗ 
ΔΧ6 ΤΉΔΩΨ οὔ ὴ6 ΡΘορ!ο ἀδϑα, Ὀπ 680 Βαὰ] δῃηὰ Φομδίμβηῃ ἀσὸ ἀϑϑδα,᾽" τ8}.608 ἃ ΒΏΔΥΡΟΙ σοηίγδδί 8 ἴτῃ6 Ηθ 
ΘΧΡΓθαβθ8θ. ῬΥἤδΡρΒ ἰΠ6 5Β0ὴ86 ψουϊὰ ὈΘ ΤηοτΘ ΘΧΘΟΙΥ αἰνθῃ ὈΥ̓ ἰγαμδιαυηρ: κἢ9 Ὀϑορὶὸ ἢθά, δῃὰ σωοσϑουαῦ 
ΤΑΘΔΩΥ 816 ἀθδα, βηα ΣΟΥΘΟΥ͂ΘΥ Β848},᾽" εἰς.---Τκ.] 

ΦΓ[Ψον. δ. 1,..: ἐὺ 54} [8 ἀοδά, δηὰ “οῃδίμβδη ἢΪ8 ΒΟ} 3 ΤΠ Βυτ. 864: “ αν βαί ἃ ἐο ἐπθ σοῦης ὨΔΔΏ,, Τὸ]] 
τὴῦ ον αἰοὰ 8560] δηὰ “οῃδίηδῃ ἢΐ8 δοὴ 1" δ τοδΐπρς ν᾽ ἢ ἢ ΒοΘσΏΒ ἴο παγθ Ὠοϊηΐηρ ἴοσ Ἢ, ΤῊΘ τορος ΐοη οἵ ἴδ6 
ἀοβογίριίγο ρἤῆταθο : “ ἐπδὺ ἰο]ὰ ἢ πὶ" “-.. “ ΗἷδΒ ἱἰπίογπιδηῦ,᾽" 16. ἰῃ δοσογάδῃσοθ {ἢ ἐπα διοίθην σϑημοσ οὗ πτἰίηρ; 
σΟΙΆΡΘΓΟ [ῃ9 βιδηάϊηρ δορί ποίβ οὗ 9 Ἠοχηοσίο βοηβ δῃηὰ ἤθΓο98.--ΤᾺ.] 

10 ΓΥόσ. 6. πὶ : “ ῬΡοΟΘΘΘΟΒΒΟΓΒ οὗ ΠΟΙΒΟΒ," ἨΏΘΙΘ ἐῃ6 ᾿δδῖ ποσὰ (8) ἴθ {09 ΘΟἾΔΣΧΟΣ ΟΥ ΑΙ ΠΟΙΘΘ 88 αἰδίϊη- 

καϊδηφα ἔγοζω ὑπο ἍἽγαϊ ΣῪ οσθὸ (30) ΤΌΘ ΟΒδὶά. ἐσαῃδ᾽οαίύθο ὑπὸ ὅγεί ψοζὰ Οὗ»3) “ΔΥΤΩΥ," πὨϊοἢ 8. ἃ ἰοοδθ 

δηὰ ἱπδοουχαίο του δογίηβ. [ΘΙ μαυθϑη, σοραγάης ἐδ ἨθΌ. ΡἤγαΘΘ 86 ἃ βίσβῃο οὔ6, 88 δὴ ἰῃβοηϊοῦδ ΒῸΡ- 

Ῥοβίθίου ἐμαὶ ἐμογθ τὰ οὐ βίμαι υ ἴο {18 Ὁ Ὶ9 οΥ̓͂ ἰὴ τοχὶ ἃ σογχϑοϊοῃ γρ ὌΡ, 4 ΡΟΒΒΘΘΒΟΙ͂Β Οὗ ὈΟΤΤΕ," 

οὔ πϑίσοῃ {πο ἤἔγχοι ποσὰ κοί ἰηἴο ἔπ ἰοχὲ ἤοΥΘ, δ! (}6 δοοοῃᾷ (ὦ )) Ἰῃίο γϑσ. 1δ, ἐο ἐμο γοχδίίοιι οἵ ἰωὐθσρχζούοσα. 

Οἷς ΡὮγαβο, ἱπουρ [δ ὁϑουγβ ἮΘΓΘ ΟὨΪΥ, [8 ῬΟτδΡΒ ροββίῖο, δαὶ εἦθ "2}} [8 ῬΓΟΌΔΌΙΥ δὰ δασῖγ ἰηβογοηι. -- Τὰ] 

ἯΙ [Υ78γ.9. )ν ἼὮ». Ιμλδιθδὰ οὗ “βιαημἃ Ὀροπ " -- “ ρἰδηὰ δχαοίηδί,"" βοῖηθ (66868}., ῬΒΣ  ρΡρδου, Οβμθα, Ἐγά- 

ΤΩΘΔΏ ΠῚ) ΤΟΠΘΥ “" βίδηἀ Ὀν,᾽" «ὦ “' ΘΟΙΏΘ ΠΘΒΡ, ΘΡΡΓΟΒΟΙ." Τῇ οὐ͵οοίίοι ἰο ἐπα ᾿δεῦο Γ ἘΕΘΘΘΤΠΕ, ἷ6 ἰδὲ [9 γογὺ 
ΤΩΘΘΏΔ ΔΙ ΨΑΥΗ “ ϑιδηα "ΟΥ̓ “ΤΩΒΙΘ ἃ βίβῃη αὶ," 88 ἰῃ ὑἢ 8 Ῥϑδβασϑδ οἰϊδθὰ ὈὉγν σδῆθϑη, δῇ. χίΐ. 1, Μίσ ἢ δοὶ βίδη δ ὉΥ (08 
ὈΘἢΔΙΓ οὗ) ἔπ ρϑορῖὶθ, Ἐβέῃ. υἱ δ. 11, (6 7905 τα κο ἃ δίδηα ἴοσ ἱποίγ νϑαὲ. Ηθγο νὸ βῃουἹὰ ὀχρϑοῖ ἃ τογὺ οἵ 
τηοίοη : “ ΘΟΠ1Θ ΠΟΘᾺΓ δα 5147 116.) 86 ἰῺ 767. ΥἱΪ. 10; χυἱἱ. 9. 1Ὁ ἰ8 ὈούύΟΥ, ὈἸΘΡΘΙΟτΟ ὦ δαορὺ {Π6 5θῆθ6 οὗ γἰβίης 
ἄρ, επρδορνς διααϊηδί, οὐ ἰο 089 ἰδ ῬΏγαθο “δίδῃα ΟἹ " τωδὰθ ἔδπι γ ὈῪ ἰδ9 ΕὨρΠ 58} Αὐἰπογίσοα Υογβίοῃ. 
--͵Ἴτε. 

1 [γογ. 9. 80 Αα. (ὁ σφι  δῃηὰ ῬΓΟΌΔΟΙΥ β5υχ. δ ἬΥ, του ογϑὰ Ὀδα]ν ἴὰ Ῥ αἱΐου ΒΒ ῬΟΙΥΚα. ὀδεσίμες. Οαδί θυ 
εἶνοϑ λώηος δηὰ 7 Ὦ. ΜίοἢΔο] ἷδ μας μλλαρη Δ 80 τηοϑὺ ΠΠΟάΘΓΏΒ, 8669 ἀοδοηΐαβ, ΤὝσδϑδαιι". δ. υ.--- 6 Ἰαβὶ οἰδιδθ 
τ ὑΠΕ Ύο τ’ " ΠΟΤΝ : κἿῸΙ Δ} γϑῦ ἐβ τὴν [1{9 [ἢ τὴ 6," ψῃ ἢ ἱπα κίνθι ΟΥ̓ ΒΩ] 65 ἐζ 9 ΓΟδΒΟῦ ΨΥ ἰδθ γουης πιδη 
ΒΒου ἃ δ΄. Ὠἰτ,.--- 

18 [νγ. 10. 80 ϑυτή. δηὰ Τιῃοοᾶ. Αφῃα Ὧ848 ἀφόρισμα ἔγοτα ἐΐο ατουηά-τηθαηίης οὗἩὨ (06 εαἴϑίω 12, “ἰο ϑοὶ 
ἀρατὶ, ΠΕΤΠΒΡΕ τορδγάϊηρς {π6 ἀἰαδάθτγη 85 ὑπαὺ τ ῃίοῃ ΘΒΡΘΟΙΒΗΥ σΠΔγδοίοσίσοβ δηὰ βοίδ ϑρασί ἃ είς (ΒΟ θυ δηδΓγ)-- 
ΘΙ,  }κ8 τ δὲ {86 ΑΥῦ, ἰδ ὨΘΟΘΒΒΑΓῪ ἴῸ ΡΥ -- 5. 

Ὑτις 

14 Γνοσ. 12. βορί. : "ΤΣ (ἢ6 ΡΪο οὔ Φπυδὴ δηὰ ἴον ἴΠ6 Ὠοῦδο οὗ [βσδοῖ," ἰὴ οἵπον ΥΒΒ. δὲ ἐ9 Ηϑὺ. ὙΟΙὮ. 
{ἢ Ὡ]1κ 8. “ Ῥ6ορ)ὸ οὐ συάδῃ " ἐπο τὰ ἰοχύ τοραΐηρ, Ὀσὰὲ δι ρροβοϑ ἐπὶ (ἢ ͵8 ΤΩΔῪ Ὀ6 ἃ σοττυριίοη οὗὨ " Ῥϑορὶβ οὗ ὅδῃ- 
γ ἢ," δῃὰ πὲ 1 ο4|16ἀ οί [Πη6 αἀάϊτίοη “ Βουδο οὗ [5:80]."» Βυΐ, οὐ ἐπ οἶδονῦ δαπὰ. ἰὴ βΒορὶ. τοδαΐῃᾷ Ἰοοῖϑ 
Η{|ωὸ δὴ αἰϊϑηηρί ἴο κπιοοὶῃ δΥΩΥ ἃ κυρροβοὰ ἀΠΠ σου ν, πὰ (Π 9 ἨφΌ. ὑοχί κίνοϑβ ἃ οἶϑῶσ δηα ἀθϑρὶν ἐπϑοοσσϑιϊο Β6 86, 
ἩΝίσοἢ [6 γγ0}} δροα ἢ ουὖἐ Ὁγ ΤΠ θΏ. δὰ Ἐτάϊμηληηῃ. ΤῊΘ Βνυηῃορδίβ Οτἰἐἰδογατ διὰ Ἧ 611}. ἀγθ πξορ ἴῃ βαυΐπε 
ἐμοῦ “Ῥθορὶθ οὗ δ νϑἢ " δηὰ “ οῦυδο οὗ [βγϑ9]᾽" δζὸ ἰάἀϑηβίοαὶ ὀχργοβϑίοην.- -Τὰ.] 

1 [γς- 13. ΟΥ: “8ῃ Ατηδ οἰκί ίθ δίσαη μου." Αα. προσηλύτον, δηα δΒο ΟἹ]].--Τ α. 
16 [Υσ. 16. Ὑπὸ ἰοχί Π85 ὑπο ΡΊα., [6 Βίπρ. 15 Του πὰ [ἢ ΒΟΥ ΕΒ. Ὧθ Βοβϑῇ δῃά ἰπ Οογί, ρρΡαυθην δ8 {{{Π|Ὸ 

ῬΊα. ΔΙοῃο τηϑϑδηΐ “" Ὀ]Ϊοοῦ-υἱ εἰ 688. Βυΐῦ ἰῃ ὑῆ9 ΗϑΘΌ. οἵ Ο. Τ. ὈοΤῃ Ε. πὰ ΡΙυ, ἀζὸ ὑκϑὰ ἰὰ ὈΟΌ 888 οἵ 
“ Ὀ]οοα " δηὰ οἵ “ ὈΪοοά-χυἱ!] 2 685,᾽" 800 67. ΧΥΙΙ, 4 ἴον ἴδιο Ἰαύοσ 8689 ἰῃ ἐμ βίης. ΤῊ βίηκ. ἰπ ἐμο ΒΒ. 00 

4 



(ΠΑΡ. 1-25. ; 361 

2. Ῥαυΐε Εἴοσν. Ὕ τα. 11--21. 

1 Απᾶ ανὶὰ Ἰδιιοηιοὰ τ (μἷθ Ἰδηιοηίδίϊοη ΟΡ 5,60] δηὰ οὐδοῦ «90ῃδίμδηῃ δ 
18 δοῃ, (ΑΪ8ο Βο ὑδὰθ ἴμοπὶ ὑδδοὶ (6 Ομ] ἄγη οὗ δυάδῃ Τῆς εδ6 ὁ ἰμ6 Ὀον ;}7 Ὀδ ΒΟ], 

ὧν ἴθ πτϊτθα ἴῃ (86 Ὀοοῖκ οὗὨ 74886γ.) [πι. μϑυθα δἰ 8-θίρη, γόπάδθν: Απὰ ἢ6 οοιῃ- 
ΉΝΝΝ ἐπδὶ (80 οἰ ]άγοη οὗ Φυάδῃ βμουἹὰ δῸ ἰδυρμὺ ἐλ δοηρ οὔ “ὙἼδο Βον;; 

δἰ... 

19 ΤῊο Ὀοδυΐγ" οὗὨ [βγ86] ἰϑ δίῃ ἃροῖ (ΠΥ Εἰρὶι ΡΙδοοα [μοῖρ ί8] 1] 
ΗΟ 81ὸ ἴδ παι ρ ΒΓ 1Ὰ]]6ὴΪ : 

20 ΤΟΙ] 1 ποῖ ἰη ΘΟ}, 
ῬῈΡΙΒἢ 1 ποὺ ἴῃ [86 δἰγοοίβ οὗ Αβίκοίοῃ, 
Τ1,κδἱ ἴμ9 ἀδυρβίοτ οὗ [86 ῬἈὨ1]βιπεβ τοἠοΐοθ, 
1,μκαὶ (6 ἀδυρσμύογβ οὗ (89 υποϊγοιπχοῖδοα ἐγ! ΤΡ}. 

21 Ὑοὸ τηουηίεἷπο οὗὨ ΟἸἾθοα, ἰδέ ἑλδνα ὃ6 το ἀθν, ποιίμον ἐσέ ἐλόνδ δ6 ταῖν ρου γοὺ [ὈὉ0 
ΠΟΙΓΠΟΣΥ ΑΘῪ ΠΟΙ͂ ΓΑΪῃ ΟἹ Υγο1], ᾿ 

ΝοΥ 86] 8 οὗὅ ΠΕΡ 
Ἐν ἴδογο {86 β19]ὰ οὗ ἴῃ τα ΚΒ Υ 18 ὙΊ]Ο] 7 οδδί αν," 
τω [8610 ντδ8 οδαδί ΔΎΎΘΥ (86 β}}}61ἀ οὗἨἉ [μ9 ὨΘΓΟΘΒ], 

6 Β8161]4 οὗὨ β60}] αὖ ἑλοιισὰ δ λαά ποὺ δδδη, δποϊηϊθα [υηδηοϊη 6 Ὁ τι ΟἹ]. 
22 Ετοσὰ {86 Ὀ]οοά οὗὨ [6 δ8]αΐη, 

Ῥτοῖι [86 0" οὗἉ {Π|0 ταὶ [οἷ ἈΘΙΌΘΒ] 
ΤΊ ὈῸΝ οὗ Φομδίμδη ἰυγηοα ποὶ Ὀδοκ, 
Αμπὰ ἰδο βυοσγὰ οὗ 88} γοϊυσηθα ποῖ ΘΙΔΡΙΥ. 

2 ΕΔ] δπὰ Ζοῃδίμδῃ τοσοῦ ἰΟΥ ΘΙ δα ρΡ]θαβδηὶ 1η ὑδοὶν ᾿ἶγοα, 
Απᾶ ἴῃ ἐμὶν ἄθδῖμ (Π6Υ τοτο ἠοὺ αἀἰν]ἀοά. 
ΤΟΥ͂ τγοτθ βΉ ον ἔμδῃ Θαρ]68] 
ΤΟΥ Μ6ΓΘ ΒΙΓΟΏΒΟΥ ἰΏ8η ΠΙΟΩδΘΪ 

24 Ὗοὸ ἀδυρμίογβ οἵ ἴδγϑϑὶ, σϑὸρ ονοσῖ σ'δυ], 
Ὗο οἰοϊμοά γου ἰῃ βοδυϊοῦ πὶ} οὐδόν 46] 0 δ, 
ὟἘ:ο ρΡαΐ οῃ ογηϑιμθηΐβ οὗ ροϊ ἃ Ὁροὴ γΟῸΣ δρρδζοὶ. 

25 ΟΥ̓ 816 [86 τι ρ ΕΥ̓ {8116 ἰῃ (86 τηϊάβί οὗὁἉ [π6 Ὀα 016] 
Ο Φοπείμδη, ἔβοῦ τυαδέ βἰαΐη ἴῃ (Βϊη6 Ὠἰσἢ ἐὐπνος [οῃ Τ.Υ μοῖρ 8]." 

Ι[ δὶ ἀἰαίγοβθθα ἴῸΣ (866, ΓΩΥ ὈΓΟΙΠΟΓ «οπαίμδῃ. 

ἀρ τὰ ἴον ἐῆο ἨδΌ. ἰοχὶ, Ὀδαθῦπο οἰ βογῆοσο (48 Ο6Ή. ἵν. 10) 0 ἩσθΌ. ῬΊα. -ὁ “ ὈΙϊοοα " ἰ8 γμβὼ ν ἐῃο βίην. ἴα 
ϑγτ. διὰ σμα]ὰ. Ὑ 611}. ἐπ κ8 τῃδὲ ἐμ ΐα Οογί παν πανο Ὀθο ἀθίθτιαπϑὰ ὮὉΡ (ἢ9 86 ἴῃ 1 ἰημ8 ἶ 3, 87.--Α Γ 

Ἶ Ὧδδ ὅτι οἵ ογαί. ἱπαϊτεοία 88 ἰῺ Ὑ6Γ1. 4, δη ἃ 0)0 Ἐοββὶ το θη θη ἔμπδὲ ομθ Μβ8. ἴπ ἢϊδ ροθδβοβηίοῃ ἤθγθ 
28 3, πΏ 6 6 ροσβδρθ ἃ σορυ δι᾽ 5 ἰγα ἰδίου οὗ ἰαύθσ θ886.--ΤᾺ.) 

Ἐ [ΜΝ Σ. 18. 80 Ταῦκ., Πδδὶ δὰ 6111. ΤΠῸ αἰδουπββίοη ἴῃ δ Ἐχροδί(ἰοῃ.---ΤῈ.] 

ἘΝ τ, 19. βοηῖθ ἰαῖτο ἐπο ΤΣ 86 [πύργτοκ.. δῃα σρηάθγ: 15 Π9 ὈΘΛΔΟΐΥ οἵ [5186] αἰαίῃ 1 σέδ.; Ὀυὺ [Π6 ἱπίρττοκη» 
{{ντὸ ἴοτιλ ἀοσδβ ποῖ 80 νὶΡ]] κυ ΐξ ὑπ σορηθαϊζίοη. Οὐ ΓΒ γοκχαγιὶ “ [ΞΥΘ6]" 828 νοσβδίίγο, οὐ βοοοιιπὶ οὔ 6 0] οὐ ἢ 
οἸἢγ.᾽" νη οἢ οἰ πογίθο ποι] ΠαΥ9 πὸ δῃϊοοοάθηξ; δραϊπδ [15 (οἰ ποσνίβο πηοϑὶ δι γ}}}) τοη ἀογίης ἰμ, 85 Εγά- 
ΤΌΔΏῚ ΓΟΙΏΒΣΚ 5, ἐπ. Ὠδγάηοβη οὕ ἢ τοὶ πογὰ : Το Ὀθαυΐῖν, Ο ἰβγϑϑὶ, ἰ6 βα]ἱαίη, εἰς. διἰδ. (Ὁπι. (πογϑίογο ἐγαῃβ]αῖθβ : 
ΤῊΥ Ὀδδαῖγ, Ο ἴθ᾽]; Ὀπὺ ἰἰ 16 φαθοθοῃδῦϊο τ Ποίποῦ ἢ “ΤΥ "ἢ οδη ἸΑΉΤν ὉΘ ἐπθρ θα; ΤῊ γϑηἀογίπα: “Ὁ 
Ὀσδοὶν οὐ ἶϑγαοὶ δβ᾽αίπ, " σέο. ἰβα ΠΏ, Ὀδσοδυδθ γ7ὸο ΒΠοιι)ὰ οχρθοαξ "“ἴπου δτὺ δ]δίη."" ϑγαρϑ [ῃ9 βϑοοῃὰᾶ οὗ ἐπ 
δύουο (ΓΒ 5] (1005 [8 {Π 9 Ῥγοίογαθ!θ.- -Ταὰ.] 

Ἀ [Ννοσ. 21. Ἐτάτηδμῃ δηὰ οὐποτϑ σϑθὰοῦ “ ἀ6Π164,᾽" ἀραίηδι νῃ! ἢ 806 095., ΤῊεδ. 4. υ.-- Τὰ] 
Ὦ [Υὸσ. 21. Το ΟΠ δ]4., διὰ ροσῆδρο β5γτ., γοίδυβ [η9 δῃηοίηξίπρ ἰο 8548] ἰμϑύθϑα οὗ ἴο πἷδ δι ἰθ] ἁ. Ἐῃχ. Α. Υ͂. [ο]- 

Ἰονε ὕα]ς., πῃΐοἢ ἰ6 ππαἀοαδιοάϊν πτυΐρ.- ἢ βοΐ ΜΒ8. δηὰ ργίηιθά ΕὉ1). Τῆ30 ἐδ τυ θῃ ἰμϑίθδα οἵ 2), 
-- τ πάω .Φ 

δηὰ (ἢ}15 18 (8: ΤΟΣΘ Ὁ80.4] ἕοστη ; Ὀπΐ ἴῃ (ἢ18 Ροοίίς8] βαδβαρὸ [ἢ8 1988 ΠΡΌΔΙ όσα 186 ποὲ ὑππδίαγαὶ. [πϑοδὰ οἵ 

3, “ποῖ, βοῖὴϑ ΜΒ8. ματϑ "739 “-- " Ἰσωρὶ οσηϑῃ :" “ [)9 Βμίο]ὰ οὗ Β60]}, στοῦ δῃοϊηὐθὰ νυ]! οἱ!,᾽" δὴ ἐπιρτοῦδῦ]θ 
Σ “8 

δοὰ ποδαρροτγίοα τοδάϊηᾳ.--Ταὰ.] 

Ὁ [γὸγ. 22. ΤῊ στοδαάϊης ΤΊ, “5ὁπογὰ," Ἰουῃὰ ἴΏ δοῖαο ΜΕΒ., 'β Ῥϑυῆθϑρθ 8 τῆϑγθ ἰθχίῃδὶ θστὸῦ ((συπμὰ ἴπὶ ὯΟ 

Υ͂Β.), ΟΥ ΡΟΓὮδΡρ5 ἃ οσοσγϑοίίοη ἴοσ ἀϊη γ.-- Τὰ. 
8: ΠΡ 2... ΤΏσβο Αὐἀ͵οοίίγοβ ἤαγν ἔῃ Ατί. ἰπ πὸ Ηϑῦ., τ θηο6 ΤΏ ΘΏ. Δ Ετάτηδηη γοπθγ: “8860] δη ἃ Φο0η8- 

Θ ἸΟΥΟΙ͂Υ δηὰ ρμ]οαβδηὶ, ἰπ 0 δὰ ἴῃ ἀϑαϊ ἐπ πόσο ποὶ αἰνἀθα." Ἑπῃκᾳ. Α. Υ. ἰΒ δυρρογίθα ὈΥ 841} [ἢ 8 
δης:οηὶ ΥΒ5. δη ἃ ὉΓῪ τὐυεὶ ΤΩΟΘΘΓΏ ἐνμαπομβ βυρωημδευν δὶ Ξ ἐδ ᾽ 

Ξ [νογν. 24. ᾿ν ἰπδίθδα οἵ ὃκ ἴῃ δοῖωὴο Μ88.; Ὀὺυι [ἢ6 ΘΔ Θ ἰ8 ὈΠΏΘΟΘΑΘΑΣῪ δῖ 60 ὃκ -- “ἴῃ γοβρϑοί (ο, ἴοσ." 

“ἴὰὸ Ὀσ30 βοῖωθ οοάΐςοϑ βαϊαξϊξαίο ἔδ6 ἔθ. βι ΕἿΣ 19. 85 ἴῃ [86 Ἰαδὲ ποτὰ οὔ ἐδ γϑσϑο; ἱξ ἰ5 Ῥγοθϑῦ}6, Ὠον- 

Ὅνοσ, ἐππδὲ ΠΝ [1880. ΤΌΣΙΩ Ἧδ8 υϑοὰ (οδρϑοίδ!ν ἰῃ ροΘέσυ) ἴον ὈοΪἢ κοηάοσε.-- κ.] - 
ἘΝ Γνγον. 256. Οσοίοϊη.: εἰς θάνατον ἐτ “(Ποῦ ναδὶ νπουηάοὰ υπ0 ἃ Ὴ ΓΤ Τα δ νεῖν Ἄδα μββυ δον ἐφς τὸν ἐτρανματίσθης, “1ἴὴο υοΐο ἀσϑαίν,," ὁ τ τοδάϊηρ 1 δοϊωρδγὶ- 



8602 ΤΗΕ ΒΕΟΟΝῸ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΑΜΕΙ,. 

ΨΟΙΥ Ρ]εδαδηΐ μαϑὺ (Ποὺ Ὀθθη ἀπο ΠΊ6, 
ΤῊΥ Ιονϑ ἰο πιὸ 88 ποπάοσίι), ραβοίηρ' (86 ἰονθ οὗ ποχῃβθῆ. 

ΗΟΥ͂ 816 {86 τα ρὨ(Υ Γ8|]6η, 
Απᾶ [86 πδϑροῦβ οὗ νᾶσ ροσίβῃοα 

ἘΧΕΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΙΟΑΙ. 

1. γεια. 1-16. Τῆσ πες οἱ ϑαιῦε ἀεαϊδλ, απὰ 
ραυϊα' 8 τοοερέϊοη, οἡ 1. 

Ψαγ. 1 5Βᾳ. ΤῊ παιτδεϊνο 15 οἰοθοὶυ οοιποοιοα 
αὐἰτἢ (Παἱ οἵἩ ΤΑ Δ 8 τοίαστι ἰο Ζ καρ δῃα 838.}}8 
ἀφαῖῃ ἴῃ ομδαρα. χχχ. δῃὰ χχχί. οὔ ἴμο ΕἾγοὶ Βοοκ. 
ΤΏο ψογάβ: ὁ δηὰ 1ΐ σᾶτιθ ἴο ρμβε8 αἴοσ [6 ἀθβδίδ 
οὗ δι}, δἰΐδοῦβ ἐμπϑιλθοῖνοβ ἱπιπηθαϊαίθ!Υ ἰο 1 
βδπι. χχχὶ., (5 οοποϊπυϊης [Π6 ΠΒΓΓΘΙ͂ΥΘ 
(86 δοοουμπὶ ἔμογο ρίγϑῃ οἵ μὶβ ἀθαίῃ. Τὸ ποζὰβ: 
“βηῃὰ Πενία τδϑ τοϊατηθα ἔγοτα [86 βἰδυρηίος οὗ 
1.6 Αὐηδ] κ᾽ 68, τοβυσὴθ {86 παγγαίίγο ἴῃ οἷ. 
Χχχ., δηᾶὰ οοηηθοὶ ἰδμοίμθθὶ γε8 Ὄβρθοὶ ἈΠ ΜΠ] 
γοτβ. 17, 28.--- 6 σταϑιητηδίΐοαὶ δροάοοδίβ Ῥορίῃβ 
ὑἰὶῖ “πὰ δροάθ᾽ (3709), ἐπουφσὶι δοοοσάϊηρ ἴὸ 
{16 βοῦϑθ δῃὰ ἰὴ6 οσῃπθοίΐοη γοῖ. 2 ἴοττωβ [Π0 
“μειυαὶ ἀροάοεῖϊκ, ΤῊΘ παγγδαῖοσς ἀθαῖσοβθ ἴὸ πηδκθ 
8 ἐχδοὶ οῃτοῃοϊορίςαὶ βἰδιθηχοηΐ ἴον (6 1Ὁ]]1ον- 

δοοουπὶ, ἰο Ὀγΐη ουὐ Ρῥτγοπιίπομί] ἐμαὶ ἐμ9 
ΒΟ οἵ 860} 5 ἀθαίῃ νγὰβ8 οἰσθοὶυ οοπῃροὶθα πι} 

. ἐμο ογθπίϑ χοϊδιθα 'π ομβ, χχχ., χχχὶ, Τη6 ῥγθ- 
ΟΡ. δ ΔΕ ΤΊΕδΙ ΠΣ “αἔον αν ᾿ιδὰ βίδγϑα ἔνοο 

ἴῃ ΖΙΚΊας, (Π 6 ΤπιοθοΉΡῸΥ οδίηθ ΟἿ ἐγ 
ἠκμπὴ ἢ [π6 πον οὗ 56} 8 ἄθδί ἢ," ἱπάϊοδίθβ, οἱ 
[6 οὔθ παπᾶ, {παι ἀδῃ ΒΑΈΈΒΗ ΤΕ τε μοὐθυθὰ ἘΠ, 
Θχϑοῖ, τηϊμῖθ ογὶ ρῖῃ] βουσοοβ, δῃά, οἡ ἴῃ οὐ ποΣ, 
ἐμαὶ ᾿ανὶα᾽ τοὶ Τὰ ἴτοὰ ἴμο Ὀδὶῖ6 στιὰ τἢ0 
ΑἸλΔ] οἰκί οα παρροιϑᾶ δρουΐ (86 βϑηϊὸ π|0 δδ ἐμ 
Ῥδ1116 οὗ ΟἸ]ροδ. . 

γεν. 2. Απᾶ Ὀδ6Βο]ᾶ, ἃ τπᾶσιὶ ο8 116, δοοοτά- 
ἰης ἰο γοῦ. 6 ὁ γουίῃ; μ μδὰ βεϊοηρθὰ ἰο ἐδ 
Τ1Δγ 86} {188} ΔΥΤΩΥ͂ 88 8 οοιηραϊδηϊ.-- [866 ἴῃ 9 ἀουθὶ 
88 ἴο ἰμἷ6 ἴδοὶ ἴῃ “Τοχί. δὰ Οτδαι."-- ΤῈ.]- 
“Ἐτοῖὰ Ὑἰ} 5401" (Ὁ) --Ἤ “ἔοι {86 ποῖρῃ-  ΚΤῸ 

Ὀοτμοοὰ οὗ 840], οοῃρ. τοσβ. 8, 4. ΤῇΘ γχοηΐ 
δηα ἐπ φαγί ὁπ ἰδέ δοα τὸ εἰ οἵὔ 

ετὶοῖ, 8.9 1 απ. ἱν. 12, Ηΐϑ “18ΠΠ[ῆπρ᾿ ἀονι ἢ 
Τοοομηΐζοβ ᾿ανίά δ8 ζυΐυσο Κίπρ. Εθο χῖν. 4; 
Χῖχ, 18; 1 Κίηρθ χυἑ!!, 7, 

γεν. 38. “" Ἐδοδλροὰ," δὴ 411 [ἢ μϑορίθ Βαᾶ Βοὰ 
ἔσοπλ (Π θαδιἴθ, δοοογάϊηρς ἴο γογ. 4. 

γον. 4. δαυϊαε ὁπ : “ον νᾶ8 (6 ΑΒϑὶτν, 
ἐπαὶ Ὠαρροποα ἢ 18 δὶ (86 βδῃὶθ {ἶἰπηο ἴῃ 6Χ- 
Ῥγοβδίοῃ οἵ ἀϊβιηδαυ δὲ (ἢ 6 Ὡϑῦγβ οὔ ἴπ6 Πϊριιί, ΤῊΘ 
απδιρεν ἰἴβ ἰριτοἀ αορά Ὀγ ἃ Οοη). (ἼΦΖΝ, ΕἸ. Α.Υ͂. 
“4 {Π417, ΟΓΘ τῆς ΟΌΓ “"ΠΔΙΏΘΙΥ ;) οουρ. ἷν. 10; 
1 βατμ. χυ. 20 (3 18 βοπῃϑίλπιοθ ι666). ἐδ δίαίδ- 
φησηΐδ [ΟἸἸΟῪ ΟἿ ΟὨ δῃοίμεῦ ἴῃ [6 ταρὶά, σατί 
δοοουῃῖ οὗ [6 ἱπίοτταδια, πο, ἰη Κοοριὴς ὙΠῚ 
Παν α᾽ 8 σψοσγὰ “1611 πι6,} 15 ἰοττηοα 
“πὸ γουηρ τάδ ἰπδὲ ἰο]4 ἶπι, γϑῖβ. ὅ, 6, 18: 
1) “ἘΒο ῥθορ]ο αγὸ θά ἔγοια ὑπ θδιις," (89 
ΠὮΟ]6 ΔΙΤΩΥ͂ ὈσΟΚκοη ἀρ ἴῃ Ηϊριῖ; 2) “Μδηγ οὗ 
186 ΡΘΟΡΪΘ δ7ὸ [Ἀ]]ϑῃ δηὰ ἀοαά»Ἁ ΤῊ Ϊθ ἐθ ποὲ ἴῃ 
ΟΡΡοβι(οη πὶ 1 βδιη. χχχὶ. 6: “δπὰ 4}1 Ϊθ 
ΓΩΘΏ,᾽ ὈΘοδῦβο {π6 Ἰαἰίου σοίευβ ἰοὸ ὑπ σϑη τη ῃ16- 
ἀϊδίοϊγ δτουπὰ 40]; 8) “Απάὰ δ͵δὸ 380} διὰ 

4 0 ἐδ δάγοσο. 080 οὗ ἐῆο [ἢ ΑὈα. (ΠᾺ 7) 888 

Ἐν. ὃ 380 ο.-Οὐ ὯΣ.. .. ὈΔ, 560 1 βατη. χυῇ. 86 δῃὰ Εν] 
800,1. 

αἴλον 86 

οπδίμδη ἷα βοῦ διὸ ἀοδλᾶ," ἯὯ76 ΠΙΑῪ τεινοῦ: 
“ῃρῖ ΟὨΪΥ͂ ΠΥ οὗ [6 ρΡϑορίοθ,. .. Ὀυὶ αἷδο 8δυ] 
δηὰ ΨΦομδίμδηῃ αγὸ ἀςδα." Ἴμε Εἰϊπιαχ ἴῃ [89 
[ΠΓ66 βίδιθμθηΐβ 8 οὐνίουμ, ΤῸ αν αυεϑείου 
(νον. δ), Το πεν ἐρα δε νῳ (86 ]Ἰαδὶ πἰδιδεηθηΐ 
ἀπὸ τρβα μ Φομδίμδη, {6 τθαθοηροῦ 
ἊΡ 1606 (σοτβ. 6- 10) πῖἢ ἃ [1] δοοοαπὶ οἵ 56} 

νεγ. 6. Σ πδρρϑηϑᾶ ΌΥ ΟἾδΏΟΘ, ἰδαὲ ἰα, ἴῃ 
{Π6 δῳ οὗ Ὀδίι]6, δὰ ἴῃ τ86 ἢϊρηι, πιϊοὰ ἰοοῖκ 

ἱγοοίΐοη ἰογατὰβ Μουπὶ ΟἹ] 866 1 Και), 
αχχὶ. 1.---Βοβοὶᾶ, Ε’4} Ἰοδ θα ΟἹ Ηὲδ αρϑαι. 
ΤῊΐ8 ἀοδ8 ποῖ ἤγθϑῃ (Βι:η86}) ἐμαὶ 8381} πὰ 1γὶ 
οὔ {δα στουπά, “ργορρίπα δἷβ ΘΔ Βοδὰ Στ 
ἀπ Ὡογνουβ]γ-οἰυϊοῃοα ΒΡΘΆΓ." πὸ δυρροτὶ ἴος 
ἰἷ8 ΥἹ Ὺ 18 ἰου Πα ἰῃ γοσβ. 9, 10, ἔοσ ἴ6 “ δἷϊεοσ 
86 γ88 [Ἀ]16 ἐπι τϑὺ. 10 ἀοϑϑ ποὶ σείοσ ἴο ἢἷβ (3]]} 
ο γ10 κτουης. ΝΟΥ 8 1 ἴο Ρ6 υπάἀεχπιοοα ((]οτ. 
διὰ οἴα ΣᾺ) οὗ ἱμ6 δέϊοιωρίὶ ἴο ΚΙ] Ὠΐτη 80- 
ἘΟΤΙΒΕ ΤΟ ἘεΙ ΣτῚ :, 4). ἀνθ τουδὶ ἐὐκαυ τὲ 
ΒΌΡΡΟΒΘ {πὲ δι} τγ88 Ἰθδῃΐηρ οἢ δἷκ 8 νι] 
ΜᾺΒ ἄχοα ἐπ ὑπὸ οδυίῃ, 1 Βοτα, ΧΧΥΪ. ΠΝ οσάες 
ἰο ΒοΙά ἰπβο! ἢ ὉΡ, Ὀεϊῃρ Ῥοσίθοι γ Ἵχμιδυβίοά, 
16 ἢ6 τ8δβ δἰδπαϊηρ ὑποσο, “10, ὑπ6 οἤδγίοα 
(ν ὧδ, (16 οἰιαγίοῦ- τσὶ γ8) δρᾶ {86 ΒοΟΙθοηΘα 
Ὁ] ον α Βαγὰ οὐ ἰτη," οδιὴθ 80 ΠοδΣ ἰδδὲ (ἢ 
ταῦδί ΒΟΟῺ Ὦδνο χοβοῃοα ᾿ΐμ, 866 Ζυάξ. χχ. 
Ποδίἢ οὐ ΘἈΡΕΌΥΥ εἰδσοὰ Εἶτα ἰπ [6 ἔβοθ. [ἱ ἰδ 
Ὠοΐ ὈΓΌΡΒ0]6 ἰδπαὶ “Ἄοἰδυὶοί δὰ Βοσγβϑιηθη᾽" [0] 
Ἰοπϑὰ (6 Αὐτὰ οἰ πολτουν ἢ ΟὉ ἰδ9 πιοιραΐκὲ; 
δοοοσάϊηρ ἴο 1 . Χχχί. 4 ἰῃ9 Ῥυγβίοιβ ὙῸῖῸ 
1Π6 δῇῖΌμοσα. ΟἿο.. 06}}γ: “ΤῊΪβ βρϑῖηβ ἴο ὃ [86 
ἐμὰ ἐσ δι οὔ δ γουῃς ᾿8η᾽8 [Ἀ]βοποοάβ.᾽" 

οσ. 7. Α;:!ϑᾶ δο ζυτχπθᾶ τοῦ ἃ, π|ιΐοῖ οοὐὰ 
Ὠοΐ 6 8βαϊὰ οἵ πὲμπι, 1 ἢ6 μαὰ Ὀδοη }γὶ 
υπα.Ἐ- ον, 8. Το Ὶ 

ΠΡΟ Κά κο ΕΘ ὐνον, 8 ἴο "6 Ῥχοίδστοα ἰο (89 
ἰαχὶ “ἢ β814,᾽ τοῦ βϑοῖηβ ἰὸ ἔδνθ οοπιθ ἴτουῦι 
ἐμ6 “Βο βΒα1 4" πῃ (ὴ6 οί πηΐηρ οὗ [ἢ [Ο]]ον 
γοῖβὸ (ἸΒοῃ.).---[ βοὴ ἰδκα 86 Ηρ. 8 
ἰο Ὀ6 ογαΐξίο ὙΠ: Ὀυΐ [ἢϊδ6 18. ποὲ ργόθδθὶθ.-- 
ΤΕ.]--- νον. 9. Εοσ ἴδ6 οσϑῆιρ 888 δοὶποᾶ τι0. 
βο γο τηυδὶ ΓΟΒΟΣ {μῖ8 βυθαῖ,, κ᾿ ΟΙΆΤΩΡ᾽" 88 ἃ 
{πβιΐηρς οἵ {86 ὈΟΑΥῪ (ἴτγομλ δ δίθιῃ τρθδησορ “ ἰ0 
ψοϑγο, 1ἰογποσκ, ποῦὶς ἰοροίθοσ ἢ), ποῖ “ ἀοδίἃ- 

Ὡγ" (υ}ρ.), ποῖ ὑπΠ6 ““συΐΓαβθ᾽" οὗ οὐβοσ 
οἵ (Π6 δῃτοοῦ (8. Βοθ 14), ΠΟΥ “γί ο οὐ ὅιιηί- 
᾿ηα᾽ (δδβοη., 6 ΥΥ οἰΐ6), ἰο τ 1 οἢ (ἢ 6 70] ον πρ: 
“4}} ΤΩ [ἰἴ6 18 γοῖ ἰῃ τη6᾽ ἄοοθ ποῖ βυϊί. 
οὐπκαμεπος οὗ κα οχοϊοιθηὶβ δηὰ δχοσ δ, 
880] ἑοὰπα Εἰ πι56] ἐπ 4 ὈΟΟΣΪγ οοπαϊίου ἰῃ Μοὶ 
μα οοὐ]ά ποὶ ἀοίδηα Εἰγθο! ἢ ἀραὶπϑὲὶ [86 ΟΏΡΣΕΘν 
ἰῃρ Θπθγ. Τὴ ““Ῥεσβαθθ᾽ (186 ϑεοοῃμὰ .3) 
εΕἶνοβ ἃ ΣΙ ΠΟΥ σοδβοη [ὉΓ {πὸ τϑαυποδὲ ἴο δ ΔῪ Αἷπι, 
αἰποο 86} δαγοα {παὲ ἰπ ἰαἱβ ἀδίθμοο  οβο οοῃαϊιίοη 
Βο πουῦ]ὰ βυβδν 1π6 πα! Ώ ΠΥ οὗ Πρ αἰΐνα ἰπΐο 
[Π6 ῬΒῚ]Ἰδι 68 άηα8.7---ἰ ῆταδε οὗ γοτ.9: 

4 [Το ΗΘ. (9) ΤΩΘΆῺ5 “᾿υγηθαὰ 5 ἔμοσ, Ἰοοϊκοὰ 

τουπὰ," πη οι δθθιὴδ ῬοβδίὉ]9 ἴῸΣ ἃ ἵῶϑῃ οὗ ἐδ 
ετουηά, μαι ζγαίθοὰ οἢ ἃ βρϑδγ.-- κ.] Ὑ18Ὲ 

Ὁ Το ἰμδοσιίοι οὗ ") Ὀοίοθα ὮΣ 88 ποβεδὴ γορφι. 
δοὰ ἐδ9 ποη!δὴῃ γϑοδέι ΟΟΟΏΓΘ ἰὼ 8 (0507 οὐδὸς ολδϑϑ, δοὺ 
ΧΑΥ͂ΪΪ, 8, ὅδ σοῦ. δ 14.8 ἘΠῚ. 

οὐ ἰδ6 
μ [{| Ι 



ΟΒΑΡ. 

ἘΚῚῸ}1 το, ον {Ππὸ ΘΏΘΙΔΥ ὙΠΠ1 δοοῃ ὈΘ ΟὨ 126, 1 81) 
ἴοο ὑδαϊγ πουπάοὰ ἰο ἀοίομα ὌΡΕΙ γεῖ, ποῖ 
θοΐηρ πλουίδ }}} πουπάρά, 1 δἰι4}} Ὅ6 ἰάίκθῃ αἰΐνο. 
--- Ὁ πεήλοὶ 10. Το Απιδιοἰκειθ δαγα, μα Β6 
ΕἸ ον ἴῃ δοοοζάδῃοθ ὙΠ Ὠΐ6 γθα Ὀοοδῦδο 
Βο 58} Βο “ που]ὰ ποὶ ᾿νγο δῇον ἢἷ5 48], οουἹά 
ποῖ συτνὶνο ᾿ἷ6 (Δ1]]. ΤΠ “[4}1᾽} ἀοσδ ποὶ πηϑδῃ΄ 
ἣν ἔτουι αοά᾽ (Ο. ν. Θἰϑυϊδοι), ἴοσ, δρδγὶ 
ἔτοτα [86 ἱτροβαὶ 1} }γ οὗ ἐδ9 Απρδ] οἰκο τδῖης 
δας δὴ ἐχργοβοίου, γὸ Βῃου αὰ οχρϑοῖ δοῦ}θ οὐΥ- 

ἱοᾳ δα ἀϊιίοηαὶ ρῇγαδο; ποὺ “ (Ἀ] Πρ δῇου 
8. ΒΟΥ Ὀὰϊ ποὺ τηοσίδὶ πουῃᾶ," ἰηδίοιοα ὈγῪ 
μὲπιθο τ ((]ον., Βομιϊα εἰ αἰ.), ἜΝ {δῖα ΨΙἹΘῊῪ ὈΓΘ- 
ΒΌΡΡΟΘΟΒ ἃ π͵τοὴρ ΠΟὨΟΘρΡΪοΣ 9 “Ἰοδηΐης οὔ 
Ἠΐα τρέδε" (86 δοοουῃΐ ἴῃ 1 ὅδ. Χχχὶ. 4 Ὀοΐηρ 
ταϊχοὰ τρ τ (δΐα δοοοῦυηξ, Τμὸ “(11 Βοτὸ 
τοθθθβ “ ἀοίοδι ;᾽ 8060 ΡΙου. χσῖν. 16.--- Ηῆὸ ἰοοῖὶς 
ἔγοξα ἷ6 Βοδα ἷθ ροϊάθῃ αἀἱαάεηι (ηοὲ “ ογονσι," 
2), [16 οὐὐὐϊοα οὗ (ἢΠ6 Τογαὶ αἰμηῖγ. Τῃο 
“ Ὀγβοοὶοὶ Οσ διτηὑδη )) γψὰϑ ΠΟΤ ποῖ ΟὨΪ Ὁ 
ποῖα, ὑαὶ ΤῊ δα, ξὲδ. Ναδι, χχεὶ (δή. 
3ο ἰδ6 δειγἋ οι δηοσα ΔΙῸ δἀογηθὰ οὐ ἰδ6 
Αβαγτῖδῃ ταουατηρηίβ ([ΔΥϑτα’ 8 ΝΙπουελ), δηὰ (Π6 
ἀΐησε οὐ ἰ6 Ἐρσγρίΐαη. ΤῊθ Απγδ]οϊκιύθ Ὀσίηρβ 
ἤτοι 8.80}᾽ 8 ΘΟγρθθ [19 σγτηθοὶδ οὗ (86 τουδὶ ἀΐῳ- 
ὨΠῪ ἰπ οὔάοσ ἰο οοπῆγπι Εἷ8 Υ δηὰ (δ08 50- 
σῦζο ἴδιο ἔλνον οὗ ᾿δνἱα, σβοτλ ἢ Ἰοοϊκοϑα οὔ δ8 
Κίηρ, διὰ ραΐῃ 8 σοὶ γϑυγατα.---Τ)θ πεγγαιϊυθ οὗ 
16 Αὐιδίοκιίθ οουϊτϑαϊοία 1 ὅδ. χχχὶ. 8, 
πθεσα 86} [κἴ}18 Ηἰ πιθοῦ τὴ εἷθ οσσῃ ὅπογὰ. 
ΤΌ οχρίδηδίΐου οἵ {ι|8 αἱ ἥδγϑηοο ΟΥ̓ ({} 8 Θδθι τὰ 
οι οὗ ἵπο ἀϊβογοηί ογἱρίηδὶ δοοουηὶβ οὗ 8.40} 
ἀοδὲη (ατδλθοσῃ, ΤΟΥ ἐλυύνα 11. 89, αηὰ Επτα]α 
δ ΤΟΙΔΙῚῪ Ὀδϑοίθεα (Ἰθη.). Ὑΐποὸρ (1.- ἢ. 11. 
8392): “ ἴῃ ΔΩΥ͂ ΟἾΒΟΣ (δὴ 8 Ὁ10]1641] ττὶίον, (μι ἷ8 
ἀἰβδιοοο ποῦ] οοσίδὶ ]Υ ποὶ Ὀ6 οἃ 88 
»τοοί οὗ [πο οοπιροεϊίοη οὗὨ [6 Βοοῖς ἴτοτα ἵπὸ 
ὨΑγταζίουβ.ἢ" ἘΟΠΒῪ ἐπονηἱ" παροι ἔχῃ ΓΝ ἌΠΕΘΡΙ 
δὲ Βαττηοηϊζίπρ ἴδ6 ἵπο (Ψ δορὶ., 44πώ. 6, 14,7, 
βοΐὴθ ΒδΌθιβ, δηὰ οδρθοὶδ}} Ά. Βοίμια!ά) Ὀγ ΒαΥ 
ἷηρ ἴμδὲ πιδά ΟὨΪΥ πουπάρα Ηἱτηδοὶῦ βου γ 
ΒΥ (Δ]}ΠΠπ0ῶὸ οἱ ἷ8 βποσά, δῃὰ σοοοϊνοὰ ἰπθ ἀθδιῃ- 
εἰτοῖκο ἔτοπι 86 ΑΔ] ΚΣ 6. 6 οοπίγαάϊοι 6 
αἰδίδιηοοὶ ἰῃ 1 βδι). χχχὶ, 1.--Α ΟἈΓΘἕα] ΟΟΙΩ 
τίου οὗ (Π6 Απλδὶο κι οἷ δοοοῦπὶ τὶ ἢ ἰἢθ οἱδος 
βῆονβ ἰῃδί, δουρὶ Ηἶδ εἰδίϑιαθηΐ δρουϊ [6.868 
ἀείεαὶ διὰ ἰμ6 ΘΠΘΓΩΥΒ Ρεοπδίηξ οὔ 838} νγδδ γα, 
ο ᾿ἰοὰ ἴῃ δαγίηρμ ἰμδὲ Βο Κὶ]]οὰ β'δι}, ἰπ ογάον ἰὸ 

1τ| ἔΆΥΟΣ Δα 8 ΤΟΥΔῚ τουαγαὰ ἴσοι αν ; βῸὸ 
οοὔ,, Βνοωσ, ὕδ]ον., ϑθσγασ., βδηζι,, (]ορ., ΜΙςΝ., 

τες, Το η., Καοὶ].--[Α. ΟἸασγκο, Κίιο, δὼ. 
Οὔπι,, ῬΙΜΙΐρρδοι σοὐοοὲ ἔμ Απλδ] οἰ υθ᾽Β βίο συ 88 
ἃ ἐδθυϊοδιίίοη : Ῥδίσίοκ δοα 61}} βοοῖὰ ἰὸ ΤῊ ἰϊ 
ἴῃ χζοηοζαὶ ἔστο, ἱμουρῇ ἀϊσίοσίοα Ποτθ δηὰ ἰδθγο ; 
Ὑ͵οτάσποσί ἀοίοπαδ ᾿ξ (ρροδιπρ ἴ0 Ψοδθρῃβ), 
ἰδἰκίτιρ ᾿ἴ ἴο ὈΘ ΒΕΡΡΙΘΙΘΏΪΔΕΥ ἴο ἴμ6 οἰδοῖ---ἰ χἱ 
ἬΟΙΟ οἱ ἰσῦσ, 86 δεῖβ, ὙΔΥ αἰὰ (6 Ατρδ) οἰκο 
ποὲ ἀδΩγ ἱΐ, ποι ἢ6 58 Ὺ ἰμδὲ Βὸ γῶϑ ίο 6 ρυὲ ἴο 
ἄσδι ἕοσ 17 Τὸ (δΐ8 ἐξ πιδῪ ὃθ τορ] θὰ, ἐμαὶ πὸ 
29 γῶβ ρίνοι ἷηι, ΟΥἨ ῬΘΣ .ὸ ἀϊὰ ἄδην ἰϊΐ, 
δια μὲθ ἀφηΐαὶ τδϑ αἱ . Αδίοε ἰδο ἀΐδ - 
ἄθτα διμὰ Ὀσγδοαὶοί, ΒΘ τοῖϊραῦ θεῖ πᾶνὸ ρἱοκοὰ 
(ποτὰ ὕρΡ Ὀεΐοτο ἴδ ΡΒ 65 σδτηθ ἴο κμἰσρ ἴδ 

: α δοοουπὶ οὗ 56.}᾽ 8 ἀθδί οδῃποί γπ|6}]} 
Ὀ6 Βεασιιοηϊεοὰ Ἡἱ (δαὶ οὗ 1 βαπι. χχχὶί., δὰ 
νά Ἦ δὰ δὴ οὐνίουβ σαοῖλνο ἴον ἷβ βίοσγ. 

ας. 11 κα. “Ὑδορίπρ διιὰ τηουχηΐηρ αἱουὰ᾽ 

4 Ου ἰδ6 ἱστοζ. ΖΌστω (}) 880 Εντ. ἡ 266 ἀ. 

Ι, 1-25. 868 

δὰ χοπαϊηρ ἰδ6 χδσιηθηὶβ οὐ ἴῃ Ὀγοδαδὶ ΤΟΓΘ 
εἰχηδ οἵ στο δῃη ἃ ΒΟΓΓΟῊ ἴοῦ ἴῃ6 ἀοδά. 866 θη. 
ΧΧΧΥΪΙ. ἔς 8δ.]. 1; 2 δι 1ἰϊ. 82, 84. Φυάχ. 
χὶ, 35.-- Το ποΐϑ βοὰν οἵ βοϊάΐδτβ ἰοοῖς ματὶ ἐπ 
᾿ν Β ἄθορ στο, Το βερὶ. δι ἀβ δὲ [ῃ6 οηᾶ: 
“τοῦὶϊ ἰμοἱγ οἰ μοα᾽ἢ 88 οχρ δηδίουγ οἵ [86 ἰθζϑὸ 
ΗΘ». ἰοχι. Το πυιηθσουβ Βἰ 8 ΟὗἨὨ ΒΟΓΤΟῪ ΠΟΣΘ 
χτηθϑηϊοηοῦ, τοῃϊηρ, 186 κμασιωθηΐβ, ΤΩΟΌΓΠΪΉ ΚΖ, 
ποορίηρ, ἕδδίησ ( } ΘΥΕΒΙΒΒ..) δχῃἰθὶς [86 
τοδίλοθ οἵ Πανὶ Β βίποοτο ρτὶοί, ΤΏ ογάον οὗ 
χτηθηϊζίοη οὗ [86 οὐ͵θοίϑ οὗ [86 Ἰδπιοηϊδίΐοη ἰβ [86 
ἴΏΨΕΣΟΘ οὗἨ ἰδδὲ ἰπ σοὺ. 4: ἤδη], Φοῃδίμδῃ, ἰδθ 
ψῳ Η! μτίο ἴον δα βῆονβ ἷβ ϑαγὶ ἴο ὃ0 
ΤῸ 6 ὕτοπι Ὀἱ ὑΘΓΏΘδα, σουοησο δηα πλ4] ση δὴ} ἸΟΥ; 
᾽θ ΤΩΟΌΓΩΏΔ (116 [41] οὗ ἴμ6 αποϊπέρα οὗ ἴμ6 Τ,ογὰ. 
ΗΪ8 Ὠοασί τηυδὲ ἢανο Ὀθϑῃ ἢ]] 6 Ὑ 1 ἢ ἀθορ ΒΟΙΤΟῪ 
ἴον ἴἰ80 ἀοδίδ οἵ Φοηδίμδη, τ βου ἢ Πδα ποῖ Βοθ 
δῖ ῃοθ ὑπ6 ἱποίάδηϊ γϑοοσαϑὰ ἴῃ 1 ὅδιω. χχὶϊὶ. 18, 
Ηὸ Ἰδοιθῶΐ οὐδσ ἰδ βἰδίη δηῃᾶ βοδίίογοα 
ἴον [19 ΣαΐβοσΥ δηὰ ἸΚΡΌΜΙΗΥ ἐπὶ δὰ ΤΠ Ἢ 
(βογὰ [Πτουρὴ ἀοίθδι Ὀγ (μ6 υποϊτουπλοϊθοά ᾿6ᾶ- 
(θῶ. Ηο 68116 ἰἤϑιω “"ἐδδ οὗ ἰδε 1, ογὰ"» 
ψιι} 14] τοΐίϑόσθησα ἰο ὑμὶν Ῥοδιϊϊοη 85 8 Ρθ0- 
ἘΗ ομοβθῃ ὃν ἐμ6 Τοσὰ ἤτοι 411] παϊΐοῃβ, ἰδ 

15 ΒΡΘΟἿΔΙ ῬΓΟΡΟΣΥ ὈΥ 8. ΠΟΙ οονθηδηΐῖ, ἬΠΟ8Θ 
ὝΔΙΒ δφαϊηδί Τυγοΐρη πδίϊοηδ, ουὲὐ οὗ τ ομὶ Ὠ6 Πδὰ 
βορασδίϑα {Πθπ}, δ.ὸ ἐδε 1, ογα 5 Ἰθαγδ, οοτρ. 1 βδτ, 
χχν. 28. ΤΏ ἄσοιϑε οὗἩ Ἰεγαοὶ ἀοηοῖοβ 6 ρΘΟρ]θ 
88 8 υηϊΐ, ΜΙ τοίδσθηοα ἴο ἐμὶν οοσταοη ἀοϑοοθηί, 
Τμθ ρϑοόρὶο οὗ ἐδ ᾿ογὰ νδϑ ἴῃ {8 Βαι11]6 δθδη- 
ἀόμδι Ὁ ἴδὸ 1,οτά ; ἐδ λοιιϑό οὗ [ϑγδοὶ 88 8 ὙΠΟΪ]Θ 
δηα ἴῃ 8]} ἐς ἯΔ8 οδδὶ ἀοπη.---[Οἡ (ἢ6 8]- 
Ἰοροὰ ἀἰ βήου ἐν ἴπ ἐμ6 ἰοχὶ οὗἨὨ [π6 Ἰαίζοσς μασὶ οὗ 
[818 γοσϑο βοθ “" Τοχί. δῃὰ Οτδηι."-- ΤῈ. 

γεγ. 13. κα. Τὸ αν δ αυοδίίοι οοποοζηΐης 
δἷβ ογἱβίη (6 γουῃρ Πλ8 ΔΗΒΊΤΟΙΒ {πδ΄ “ἢ ἷ8 [Π9 
805) οὗ δῇ Απρδιθκιίθ δίγαπρογ" ἰδὲ ἷβ, οἵ δῃ 
Αὐδ  οκῖῖο θο δὰ μοι ]οὰ 1η 1. Ἐ-ΟΥονγ. 14. 
ΕὙοΙΩ [86 Β6Π|6 ΓΕΟΨΘΓΘΏΟΘ [ῸΣ {Π6 πδογοὰ [10 οὗ 
88} ἰδδὶ 8 δμοποὰ Ὀοίοσθ ἴῃ 86 ποτάβ: σ“1 
ὙΠ11 ποὺ ΔΥ ΓΩΥ̓ Ὠαηα ΟἹ ΤΥ ἰοτά, ἴῸΓ ἢθ ͵8. [89 
Ποτὰδβ δηῃοϊηϊθα᾽ (1 ϑδιη. χχῖν. 11), δργίηρϑδ 
αν 5 ἱπάϊρηδηΐ αυοριΐοη ἰοὸ ἰ86 Απλ 6 κἴΐο : 
Ἡὸον ταδὶ ἴπου οὶ εἴτα ἴο αἰἴσοϊοῦ ἔοσι 
ΓᾺΥ Βδηᾶ διχαΐϊῃσῖ ἴ8ο Σιοτᾶ᾽ α δηοἰηϊθᾶ 7.--- 
ΟὐΏΡ. 1 βδι). χχχί. 4 σῆθτθ (ἢ 6 Διτηο -ὈΘΔΓΟΡ 
“6 0815 [10 420 δυο α ἰδίηρ. ΤΙΐβ ααοδίίοῃ βὺρ- 
Ῥοβοδ ἐμιδὶ [ῃ9 γουπᾷ' ἸΏΔΠ, 88 8 ΤὈγοῖβηοΣ δὲ Ποτηθ 
1 ἴασδοὶ δηὰ ἱ νίπας Ὁπάος 118 ἰδττ, ταϊσιΐ ΨΥ 
Ὑ611 ΚΟΥ Μηδὲ ἃ οτίτηθ 86 σου θα ἴῃ ΙΔΥΗρ 
εἷἰδ μΒδηὰ ου (86 κἰπρ᾽ 8 ροσβοῦ, θύβῃ δὶ {π6 ἰχγληρ᾽8 
τοασοδὶ, Το αυρδίίοη βίον Ὀογομά ἀουδί ἐμαὶ 
Ῥανίὰ ἱοοῖκ εἷ8 δοοουηὶ ἰο Ὀ6 ἱτιο, δῃᾶὰ ἷδ πα] ρ- 
πδίΐοη δ {86 οὔίτηθ ΒΒΟΤΒ ἊΥ ἧς τῇ ΔΒ ἡμο 
ΔΗΥ͂ βοτί οἵ ΤΟΥ͂ ἰηδὲ 1πΠ6 (ἴῃ 8. ΘΥ6Β) δ8- 
μεν δ τβοῦ οὗ ὍΜΩΙ, ΑΘΓ, 16. ᾿ϑανὶ ἃ οδῦβοδ (ῃ9 
Ατρδϊοϊκιϊο ἰο 6 κἰγδα βμ ὙΑΥ δἰδῖη (ῸΣ ἢΪἷ8 β6] - 
δγογοὰ οτΐιθ. Ηδσ βἷδγβ ἷπὶ Ὡοΐ ΠΊΘΓΟΙΥ [ἢ δῖ, 
δον [16 Απρδ᾽ο κί ἢ88 οοηίοαδοα (ἢ6 τορίοϊάο, 
89 (αν) ΠΔΥ μοὶ Ὀ6 δὰ ἴο οουπίθηδῃοθ 
δΌΟΝ ἃ οὐΐτηθ, δηὰ οαροοὶα! ἱγ ποί 3.40} 5 αυτά ο Ὁ 
(ΤἸ ϑΐυβ), θυΐ μΒὸ ρυπίβιοα ᾿ἰπὶ ἴὺσ ἷὶθ οὐΐπηθ 
δαϊηδί ἔπ 6 ροσβοὺ οἵ ἴ:ὸ δηοϊηίοὰ οὗ ἰδ 1οσὰ, 
δηὰ ἐμαὶ οἡ {δο στουῃὰ οὗὨ ἷ8 τί δα (9 Κιηρ 
ὨΟΥ͂Γ ΟὨοθθη δῃὰ δρροϊηίθά ὃγ ἰδ9 [ογὰ,. Ιὲ νγαβ 
8. ἑλεοογαίίο, ποῖ ἃ ροϊζῥοαὶ δεῖ, δὲ ΟἸοσίσυβ ἐπὶ π κα 
(“ἰν 16 ἴο Β6 δἰἐγϊ θαϊθα ἰο ροϊ εἶσ] γθαϑοηβ 7), δηὰ 
5Βὸ ΤὨρηΐυΒ δηὰ οὐδβὸσ τηοάρθγι.--- ἶ οΣ. 16. ὙΥῈ1]19 

4 [ΕἘὸν Ζ2οτίδῃ ἐγ ο.5 δη ἃ [ΔὉ]98 οὔ {818 Ἦ80]6 18. 
ἰΟΣΥ 806 Ῥαίγίοιϊς, Οἱ}, ΡΒ ΡΡϑου.- -ΤᾺ.] 



864 ΤΗΕ ΒΕΟΟΝῸ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΑΜΧΕΙῚ, 

ἴδο ρῥγοραγαίίΐομδ ἴον (6 οχϑουϊΐζοη οὗ {π6 ᾿πᾶᾳ- 
ταθηΐ ΓΘ βοΐπε οὔ, εανὶὰ ργοπουηοθα (6 ἴοσιδὶ 

ΟΑΡΙΔ] ρυπίβηπηοηῖ: ἘΏΥ Ὀϊ]οοῦ Ὀ6 
οἱ [ὮΥ τρχὴ ἀρ ην Του ὑπὸ Ὀγουρῆῖ [816 ΙΟΟΟΥ͂ 

ἰδ πηοηΐ Οἢ ἴῃς οοῃίοαοοα 
᾿Αγαμεν --οσ διἀραρυι δι ἐνόσω ΣΕ τὰ ἐδοδοᾶ 
δεαϊηαὶ ἴΠ66.---ΤῊ ρτουῃα οὗὨ [Π6 δβοῃΐθηοθ οὗ 
ἀοδί νὰ ἴῃ 6 Βίδίοιλοηξ οὗ ἰμ6 Απηδ] οἰκὶθ Ηΐτ- 
8617; δα αἰ πδτγιηοά ἐμὲ [Π6 ογπδιηθηΐὶ Β6 Ὀγουρδὶ 
ἭΟΘΙΟ ἰδίκοη ἴτοια ἴδὸ ὈΟΟῪ οὗἁ δι], ΕΥΒΤΙΠΑ ΕἾΝ ῬύυΓΡοδθ 
ἴο ρον ἰμδὶ ὅπ} μδὰ ὑθθοὴ Κι} ]οὰ ΕΥ̓͂ εἶδ πδηά, 
δηα Πορίηρ ἰο γϑοοῖνο ἃ στ ἢ γσοναγὰ, 8.69 οἷ. ἦν. 
10.- Τμοοάδογοὺ ΤΟΙΣ (πὶ ἰΐ τὸ Ὀθοοῃλη 
ἐπδὲ ἐπ “ ᾿νοῦ δηά τα μμ δβῃου Ἱᾶ 6 δϑίο- 
ὨΐδηΘα δὲ (ΐ8 δ Ὀαὶ ποὶ Ὀΐδηιο ἰ!.---[Πἰ ΔΘ βὸ 
οὈνίουβ δηὰ ἃ ογίηο {πδὲὶ ἢ6 οοὐ]ὰ ΟὨ]Υ͂ 
ἜΧΡτοδθ δδιοηβητηοηὶ δἱ ἰϊ.---ΤῈ.]--π8. Ὀεανὶά 
ἩΪπ861 τὶ ΒΟΙΥ Βοῖτοῦ δὰ χοδιθδα ἴο ἀ0, 
ὨΔΙΏΘΙΥ, ἰο ἰΔΥ πδηὰβ οὐ Κ.80}᾽ 6 βδογοὰ Ὠ, 
(18 τυ ΓΘ ΣΟΥ (80 ἰΐ ϑοοιηϑὰ ἰο ἷσαω) δὰ ἀοΏΘ6.--- 
[Το Οὐπιπιοηΐδίοσε γοΐον ἴο {Π6 ἕδοὶ [Πδὲ ἐμ 6 ἸΔῈ 
Τοηυϊσίηρ ὑπὸ Ὑγλίσιθδβοθ ἰἢ ἃ ἀ6δι }-δοηϊθοθ ὙΔ8 
ΒΘ, ροί δαὶ ομπι (Π6 ρϑου]δσίγ οὗὨ {86 οἰγοῦτη- 
δἰλΏσοα. ΤΏΘΓΘ ἰδ ΠΟ ἔγδοο οἵ δρϑοὶδὶ δηρῈσ δηὰ 
᾿ιαδίθ θθοδῦδο οἵ (86 πδιξουδ τυ οὗὨ {86 δβυρροβοά 
Δ δα ἀμ Ὀυΐ {86 δχϑουϊίοι ΏΔῪ πὶϊίβουΐ αἰΗ- 

[γ Ὀ6 τάἀϑά δὲ πδυΐῃρ δ ρος] οπδδοίοσ 
---ηοί (πδὶ Πανὶ ά, Ἰοοϊκίηα ἴο δ18 οὐτῃὶ δοοοθδδί οῦ ἴὸ 
86 ἰπγοῦο, πίθμοὰ ἴἰο παιὰ οἱ βυοὰ δἰοηρίβ 
Δρδὶμδὶ ἢ πιβοὶί, ΟΣ ἴ0 ΟΌΣΤΥ ἴδγον τὶϊὰ 8,40]}} 8 
ἔτιθηαβ, δαὶ ἰ ἰῃρ Εἰ πι86} δὲ ἱῃ ἔβοὶ (δ 
Ηἰσῆοδὶ μοὶ  Ἰεἶσαὶ δυοῖν ἰῃ (ἢ9 Ἰδπά, πὸ ἀἷδ8- 
ῬΘηβοα ρῬυπἰβῃπιθηΐ [ῸΣ 8 ποίοτίουβ δὰ βῃοοϊκὶ 
Ῥο] ἶσαὶ οτἷθθ. [Ὁ σδὴ μαγάϊγ 06 β8 
(ΡΒΙΡΡρβοῃ) ἔγοιι {86 ποράδ: “ΤΥ τοῦ ἢ μδίἢ 
υγὶπραβοα δραϊηδβὶ 1866, (μαὲ “αν! βδὺν (Ὠσουρῇ 
ἴΠ6 Απιδ] οἰκί 6.) Αμαϊπδε [86 δ᾽] ραίίΐοα ἐπδὶ 
αν 8 οοπάυοϊ Βότα γγὰβ Ὠυροογι σαὶ, Ομδμα [ον 
οἰΐδα 1ῃ:6 6Ά865 οὗ ΑἸοχδηάον υμάρ Ἀδὰ ἐμμω ἐγ). τ. 
δεϊρίο οὐδοῦ Οδυίπαρο, Ομθβασ ΟΥ̓́Θ ΟΙΩΡΘΥ͂, δ 
ἘΣ ἈΝ Ὁ οΥὐον Απίοηγ.--ΤῈ.} 

1. δαυϊά ε . γοιβ. 17-27. 
ψεν. 17. Διοᾶ δεν! δατπᾷ τ 16 Ἰδιηθηῖ.--- 

Τρδὶ Πανὶ γγα8 [86 δυιίμοσ οἵ [818 ΘΙ οΩῪ 18 ργονυϑὰ 
ὉΥ (μὲ5 Ηἰδίουυ, 88 τ͵}} δὲ ὈΥ 189 υἱρὸν οὗ (ἢ9 
δοτρ διὰ 18 ΒΑΙΤΩΟΩΥ͂ τ Ὶ} ν᾽ 8 εἰϊπαοη δηά 
(δ! πρ. ΕῸΓΡ (μ6 ρεπεσαὶ ἀοίοδι οὗ [δσσδοὶ αν ὰ 
δηά Π18 τηρη Ὄχργοββοὰ (Ποὶσ ΒΟΓΓΟῪ 88 8 8ΌΟΥΘ 
τοϊαίθοα. Ἡδγο [ὉΠ]. 86 σνοΐοθ οὗ σωουτῃϊ 
ἤγοια Πανὶ Βοαγὶ ὀβρϑοΐδ! ]ν ΟΥ̓ΟΣ 860} δῇ 
ΔΦοπδίμδη, ἴ9 ἀδαίμβ οἵ θοὶῃ οὗ πῆοπι σου 
ῬΟΤΘΓΠΊΥ μᾶγο τηονϑᾶ Βἷπι, ἱπουσὰ ἴον αἰδδσγθηι 

᾿δῇ ᾿ ΤΟΆΒΟ 
γον. 18. ὕπο ποίΐορα δσὸ ργοῆχοά ἰο {86 βοῃρ: 

ΟἿΘ 88 ἰο 15 ἀδδέϊπαξίοπ; ἴ16 ΟἾΠΟΥ 88 ἴο 18 δοτιγοέ. 
ΑΒ γτοβρϑοίβ ἐΐ ἀδδίύπαξίοη, ἰὶ 16 βαϊά : “ δηὰ ἢ βαϊα 
(οππρθοῖ ἴο ἰοδοῖὶ ἰΐ ἰο (6 οἰ] το οὗ δυ- 
δὴ, (ΠῸῪ τΟσΘ ἴο ἰθασῃ δηὰ ργδοίΐοθ ἐξ (Ὁ ρ. 

θευῖ χχχὶ. 19; Ρβ. 1χ. 1), Ῥγορδῦὶυ ὑπαὶ {Π0γῪ 
ταὶρ ἢ δἰηρ 1 ἐπ 1Π6ἿΣ τα ΠΠΔΥΎ Ργϑοῖΐοο πιὰ (6 
Ῥονν (τοί,, Πο  ὑσθοῦ πὰ ἩεγΖ. Χ]Τ]. 280). ΕῸΣ 
ΓΙ ἴα Ὀεδὶ ἀπάογαίοοὰ (ἔτομι γϑγ. 22) δα (89 
Ὅμε: Βοην οὔ [86 Βον.--[Ἑῃᾳ. Α. Υ,. ᾿ΡΤΟΡΟΥΪ 
ΒΌΡΡΙΪοΒ: ἐ1Π6 υ8θ οὗ; - Ε.]- 11} 41} 18 ποῖοβ 
οὗ ΒΟΣΙΟῪ ἰδ 6 ΜΠ016 ϑοηᾳᾷ μ88 ἃ δύ ἶκο χτουηά- 

4 Ηοδὰ ἐδῃο ΡΙα. οὗὁἨ Ὁ Ἵ δε 'ἰπ ἰὴ ἘοΙΒΙΌ [Θόγε. 885 

Θοτί, ττόηρ}ν)}, δίησοο ἐπ] ΔΙοη6 8 808 πῃ [ἢΘ Β6η86 οὗ 
“ θιοοά-χα [ἰ1λ688.} [ΤΗἷ8 [5 ἰποογγϑοῖ; 8660 " Τοχὶ. δη 
Οτδλ."--- ΤᾺ. 

ἴοῃο, οοἸἰουγαϊηρ 586] δηὰ Ψουδίμδη δα νγαττίοτε, 
Δ Ἴδ6 ὈΟῪ ΜΘ 8 ὑγίῃοΐραὶ τοδρου οἵ (8 

ἴ4}}γ. ὈΥ͂ 861} 6 ἰγι δδαιηθο, 
δύοοθαθ, 866 1 Οἤσοη. 

το οὗ Φυάδῃ᾽" δηὰ σϑηάθβ: “ἴο ἰδοὺ (δ6 
ΔΙΌΠΟΙ οὗ Φυάδῃ ; Ὀυϊ δραϊηδὶ (ἢἷ6 τοοϊγϊ οἰΐοη ἰὸ 
Φυάδῃ, Ὑποηΐυθ σἱργ τορατκε ἰμδὲ Πανὶ 

ἀουθι]θδε τῶ (δαὶ {86 πῖο]θ ῬθορὶἊς 
βου ἃ ῥγϑϑοσνο δ ἔδἰ πα] γοταθγδποθ οἵ 86] 
δηὰ ϑοπδίμδη. [Ιπείοδα οἵ “βον" (7). Τβεῃ. 

ΚἸ δὰ Ἐπ. δυδοϊξταίο δαγοσυΐϊαὶ δοσυκαιϊνοα, (ἢ 6 

ἴοστοον “δου μιν" (2, 1ε8. χχί. 7), (86 δΐ- 
ες “ταοίψ" (50). Αγαίΐπει (ἴ9 569 ἐμιο δάπι- 
ΤΑΡΪΘ σολδγίκα οὗ Βδιίοϊοσ.--- [Βδίίομον ροΐη ουἱ 
1μ8ὲ Τμοαϊυθ᾽ “ Βορ Ά]1Υ}" δρρὶΐοθ ἰο Βοδσίηρ, 
δη ἀο68 Ὠοΐ θυϊ Ποῖα, δῃὰ ἰπδὲ Εν] Δ᾽ 5 οοη]οο- 
ἰυαγτοά πογὰ προδπδ “ἰταῖ,᾽" ηοὶ ““ Θοσγϑοΐχθαα," 
δηα δΙΣΙΠΟΣ σοαυΐϊτοα (1 ἢ πὶϊθ ΠΡ) ιδς βὰ 
βΒυὔου οὗ (λ6 δἰ Ασζατιδὶς ἢ (1π ἢ }6 ποτὰ) 
ΙΝ γὴν χπῤϑι μ ΤΠ μ ἱῃρ “Βον᾽" δ8 [86 
Ὁ116 οὗ [89 ϑλν: ΟΡ οὐὔήοοίΒ (μδὶ (818 ι 
ἴῃ [δὲ σ886 ἰο ὃθ ἰΐα τἀδαονος οσ, ἐν μλὸν 
οῃ οὗ (86 ὈΟῊῪ ἴῃ γογ. 22 ᾿υδιῆοα ἐπὶ {16 (88 
ἴ6 βοοοῃὰ ϑυγα οὔ 6 ογβδῃ ἰβ Ἵοδ᾽ἱοὰ “Τδὰ 
Οονπ᾽ ἔἴτοταῃ [6 ἱποίἀθηϊδὶ βίουυ οἵ Μοθοδ᾽ ΟΝ 
ἴῃ 10), (86 ποτὰ εἡμου]ὰ δὲ ἰοβδὲ ἤδυθ ἰδ Ατίὶ, 
δηὰ τὸ βῃου]ὰ ἱπάοοὰ ὃχ 188 Βοης οἵ ἰδ6 
βου. ΟἿ [6 Οἶοσ μδηὰά γὯο ΤΩΔῪ σϑίεσ ἴὸ βυοὰ 
1166 86 ἴμιοθο οἵ Ῥβ. χχὶϊ., ᾿ν]ἱ., χ]ν., 1χ. (Κιιω). 
Α ΘΝ οη ἰδ πιδάθ Ὀγ ΒΒ. Οὗτι., ιἱδὶ 
{86 γ9 ἯᾺΘ 1 {π6 Βοοῖς οἵ ὕδαμδν δ ὡο]Ἱδοΐου οἵ 
Ῥοσσηβ, ἰῃ ποῖ 141 τη 0) Μ]Ὰ8 τηδάϑ οἵ 
19 ὈοΝν (2 βδζ. 1. 19-27., 1 βγη. ἰ:. 1-10; Ναῃι. 
χχὶ, 27-30; Ιδτὰ. ἰϊ.; Γδτὰ. ἐϊ!., Οβω, χ]ῖς.; 
σουξ, χχσχὶ).; Ῥοσῆδρε Ὠεοαὶ. χχχὶϊὶ., εἰ6.), ἐμὲ 
116 οοἸ οοίοι τγῶϑ Κπόνῃ δὲ Καελείλ (186 ον), 
δηὰ (μδὲ ἰμ0 δυΐδμον οἵ 2 βδιι. ἐγδηβίοστοι {818 

ἱγχο ἔγοτῃ ἴῃ Βοοῖς οἵ 7 6ϑῆδγ ἰο Ηἷβ οὐπὶ τῶν 
μιῇ ἰὼ {1116 δὲ [Ὁ] οτσα: “Σὸν ἰλε ολεϊάτεν, οἵ Πεγαεὶ 
ἐο ἰδατπ ὃν λοατί. ἸΚαδλειδ ἤγοπι ἰδ Βοοῖ οὐ Ψαδλαν" 
(16 “Δηα δ Βα: 4 τηυδὲ (βοὴ 06 στορδγάϑα 88 
ἐΒΙΡΟΟΌΕΙΗΙΚ ες βου, (λὰ6 116 Βοϊηρ 6 ρδσγοῆΐβθ- 
βἷβι Τμὸ οδ]οοϊου ἰο τ 18 τοπουίηρ 15. (86 ροεὶ- 
(ἴοι οὗ (6 “δηὰ 19 βδὶα,; ποῦ 1ὲ ἰθ Βαιὰ Ὁ 
διίδοῦ ἴο δα αἱ δηὰ (0 ἮΔΥ ἱπ πῆΐϊοὶ (86 
Βοοῖὶς οὗ Φλθηδσ 18 χοΐίοστοα ἴο, ψβὶο ἀοο8 ποὶ 
σαϊ! ἃ [1.16 1 (πόδ ἱπ (Π6 ῬΕΔΙση8.--- 30 ΔΤ 50 
Βα ϑἰδοίοΣ ἰγαπδϊδιΐου 888 Ὀθθη αν ἔγοαι ἰδ6 
Οχἰβιϊπρ ἰοχί, ΠΟΥ ΔΩΥ͂ Βα(βίβοίοσυ οιηοηάδίοη 
βυρπεπιοά. 6 σοπάοσίηρ οὗ Ετάπηδηη ἰ8 δαὸ 
88 Οἰδγίηρ (ῃ6 ἴοποδὶ αἰ βου οΑ.--- ΤῈ.] - ΤῊς 
δοιγοῦ ἩΏΘΠΟΘ (6 δυΐῃ ον ἀγονν (6 βοηρ νῶϑ “ἐξ 
Βοοῖ τ᾽ ἐλε Ὀρνιρλε" (Βἴπηᾳ.), οὐ ἔ{18 βαθαὶ, (9 8β8- 
8.) 06 ἔδίκϑῃ 88 οο]]οοίϊγο, οἵ ἐδ ὠργίσλέ οποε (Υ αἱν. 
ἐΐδεν Μιδίοτωπι). Οοιαρ. Φοβῆ. χ. 13. [1 πὴϑ ἴῃ 
οσχἰβίθηοο Ὀοίοσο ἴῃ 6 Βοοῖΐκο οὗ Φοβῆυδ δῃὰ βδπιεὶ, 
δηὰ οοηίδί πο (͵υὐρίηρ ἔτοαι (86 ἔντο οσίγδοία 
Βογο δηὰ ἴῃ “οβμδ) δ οοἱ]Ἱοοΐζοῃ οὗ βοιββ οὔ 
Βρϑοΐδ!]ν γϑιρδυ κα ]ο ουθηίβ οὗ [ῃ9 [αγϑο] το ἢ15- 
ΟΥΥ, ἰοχοίμον τι οο]οὈταίίοη οὗ [86 ῥγοπιΐποηὶ 
Ρίουβ τηθῃ, ὙΒΟΘΘ Ὡδηιοα ΘΙ πὶιὰ 
[Π686 ογϑηΐθ (ϑο6 Βίοοκ, Ζἰγοα.) ᾿ Μαυτοῦ: ἀπρον 
ἷῃ ῬΠΑΙῸ οὗἨ τΟΡΠΥ [8 γβο] 168." ---[Ο ἰδ ΒοῸ 
οὗ ψδβθαν οὐ Τὴοὸ Ὀρτεϊμκεϊι, (86 γαγί ουβ ορί ῃἱοῃϑ 
88 ἴο ᾿ϊα οτἱ σίη, δηὰ ς (ἐποϊυάϊηρς Τομαὶα. 
ΒΟΏ 8 δποί δι! δά υπβουπὰ ὈΟΟΪ), ἰμ6 ὕπο Βδδδϊ- 
Ὠἷοαὶ ποσῖκα οἵ (μὲβ πδῆλθ, 86 δηοηγμλουθ ποσκ 



. τ 16 ἰγΓδῃβ δου 6 
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οἵ 1625 (Δ ἘπαΙ ἢ ἰγδπδίδίοη οὗ πῆ ϊοἢ ΜΠῚ 
Ῥυλ] εποά ἴῃ Νονν Ὑοεῖς ἱπ 1840 ᾿γΥ Μ. Μ. Νοδῃ; 
1 δρουπᾶὰκ ἰῃ {Δ0]68, δῃηὰ ν188 ΒΡΡΑΓΘΠΙΙΥ (6 
ποτῖς οὗ 8 βϑραηϊδῃ 7060}, δοὰ [πὸ “ΟἸΟΠΊΒΥ ἴογ- 
σοι" πϑὶοἢ δρροδγοὰ ἴῃ Επρίδηὰ ἰῃ 175] ὑπ ον 
86 πδη)6 οἵ ἐπ “ Βοοΐκς οὗ “9 23Π0γ᾽ (τορεϊηιθα ἴῃ 
1827 διὰ ἰῃ 1833)-- θοῦ Ασί. “ Βοοῖκς οἱ Φ48ῇον᾽" 
ἐπ διαὶ 9 Βι δ. ίοί., διὰ 611} 8 Οὐπυηποπίαγν ἐπ 
ἔοοο διὰ οὐ ϑοβὶ. χ. 18. Ῥαίγιοἷἰς μο]ἀβ [Π6 ορὶ- 
Ὠΐου ἐπδὶ ἰδ δὲ ἃ ὑοοῖς οοῃοθγηΐηρ ἰδ6 τἰχπῖ ἂτί 
οἵ τοδικίηρ νᾶσ (9688 γ-ϑν ι!), δηὰ αυοῖοθ Μ᾽ ο- 
ἐογίπαβ δι σῖ 6 1 18, ὙΠῸ δα ἱμδὶ ἰδ γγδϑ “δῇ 60- 
οἰραϊδδιίῖοδὶ ἰκίουυ [1ἰτὸ ἐμοϑο οὗ Ἐυδοῦυδ δοὰ 

Τὴ6 δυίμου [ἰδὲ Ὀθθῃ βυγηθοα ἴο 
Ρο Ομδὰ οὐ Ν,αδίμδη, ἱπδαδιιθο δα ὯῸ οχίσγδοί ἰδ 
ἴγϑι ἔγοια ἴπθ πουῖὶς ἰδίοσ (δὴ (110 ἀσθδίδ οἵ ὅδ]. 

. Ενάτδηη δἰδίθβ ἰῃ 1[Π6 ἰαχὶ (86 βυδθαίδηοθ οὗ 
ἩΠιδὶ τὸ ΚΠΟῊ δὺουϊ ἱἰ.---ΤῈ.] 

ες. 10. δον ΝΊΟΙΥ οὗ ἴατδοὶ οὐ ὮΥ 
ΒοΙϊρκμῖα δ]δίη 1--- ΤῊ ἷβ Ἰδπγχοηΐ ἰ8 [6 ΒΌΡΟΓΒοσὶ ἢ- 
τοι οὗ (86 πῆιοΐθ βοηρ; Βογοὶῃ Πανὶ ὰ δά άγοδθοθ 
μὰ... ῬΌΡΙς οὗ 100 Ιοτὰ, [86 πουλο οὗἁ [56:86] 
γον. 12). “1δγ61᾽ οδπηοὶ ὃ6 ἰδίκθῃ δὲ γοοδιν 
Ο [6γδ0}᾽ (Βυπα., Κ αἰ], εἰ αἱ. [Κιιιο, ϑιίδΔΏ 60, 

Βιδ. Οὐκι.}) 

Ἔβρϑεΐδὶ)γ δἱ (86 Ὀερίπηΐηα οὗ [μ6 βοᾷς τ πο βάτῳ 
6 [Ο]]ον- 

ΘΣΘ: 
ὕδδοη: “Ο κου ὁ 

Ὦδρθ 1688 δι} 1180]6 ἰῃ (μ6 οοπηοοίοη, ἩΠΘΓΘ 
πὸ Βδου α ἢοΐ 80 πδίιιγα!]} 7 Ἔοχρϑοὶ 8 ζσο δχοΐὶδ- 
τηλτίοΏ, δηα Πότ ἰΠ6 βυδαῖ. γοῦρ οου]ὰ ποῖ τ ὶϊἢ 

ἘΡΡ σα, Β.111 ἰξ 5 ὁ αυϊίο 
Ῥοπαΐθ]ο σοηἀογίηρ, ἄοθοσνϑα οοποί ἀογαίίοη.-- 
ΤΕ.]-ἔϑοπιθ τορος ἰδ6 οροηΐης ποσὰ (2: 
“6 .426116᾽ (6 οίία, εἰ αἰ. [ΚΊξιο, ΒΙΘΆΙΟΥῚ) 

6 
ὕ 

ΠῚ ἯΔΥ, 1 ἰσυίῃ, 

ΔΙΩΟΏΡ [δ6 ὙΔΙΓΓΙΟΙΒ 88 “" 
δρασγὶ ἔγοιῃ ἴΠ9 δῦβθηοϑ ἱπ (9 βοᾷ οἵ δΔΏΥ ΘΟΠ}- 
Ῥασίδοῃ τ} (9 ρ426}16, ΟΥἹ ΔΩΥ͂ ΔΙ] βίο ἰο 1 
ΒΓ ποθ 5 δηὰ δαῚ  ἴγ, ἰδ ἀη ΘΔ 06 δἰ ΡΙΥ Ὀδοδυθθ 
16 δοης ἐπγουρβοαῖΐ πο οὗ οπ6 
15.42), Ὀαὶ οὗ ἐιοο (86α] δηὰ “οπδίβδη). 16 
οοσα ροβί ἴοη ἢδ8 [Π9 τίη οὗ 8 ἴῃ ΒΟΠΟΓ 
οὗ ἴμοβ6 ὑνο, γῇο τϑγὸ ἴῃ ἴδοὶ ([Π6 Ποσο- ΚΟΥ οἵ 

ἯΘ Πιυδὶ ΤΟΠΘΟΣ ἰῃ6 ποσὰ “βίογυ, οσῃδ- 
χτρϑτὶ." ὙΤλθ ““Βοϊρμία,." οὐ το (δθθοὸ (ἢ9 
“ ΓΏδιηθηϊ οὗ " ογὸ 58]α ἴῃ, δύ ἴ89 πηουῃ- 
ἰαΐπδ οἵ Οἱἴθοα, οὐ ποῖ Πᾶν Ἰοοῖκα δα ἐδ 
ἘΣ Ὁ Ὁ. 108 ΠΒαῖο ΘΝ οΓ (89 ἵἴττο αγοϑαίοδὶ ΠΘΓΟΟδ 
οὗ 16γϑθ]. Αἱ ἰδ ουἱϊδοὶ οὗ Ηἷα βΒοὴς δΒ6 ᾿δπγοηί 
86 ΒΟΑΥΥ ᾿οδ8 τὰ ον [Ιδγδϑὶ βυβογοὰ ἱῃ ὩΟΡΪΘ 
Βοσο ροόνεσ. ΤῊ ΐδ δοστο τὰ] Ἰδηλθης ἐδ 8.11} ἸοσΘ 
ἀοἤπηιοὶγ ἀχρτοαδοὰ ἴῃ ἐδ6 [Ὁ] ον πογὰβ : 
“ΗΟΝ δζγθ ἴμὸ βογοοθ ἤ}] θη ἢ ΤΆγίοδ ἴξὲ δρρϑᾶγδ 
88 ἰΠ6 ρτουπά-ἴοηθ οὗὨ (ῃ9 πβ8ο]9 βοῆρ. Ηρτϑ δἱ 
ἴμο θορίπηΐηρ ἰΐ ᾿ηϊγοάμποοα (86 Ἰδιαθηξ ἔοσ ἰδ 
ἐπὸ κάτα " ϑ4δ)] δηὰ 5 ΠΕ Π85 (νοσβ. 20-24), 
ἮΝ ΓΙΩ8 (Ὧ0 χτοδίοσ οὗ (Π6 βοῃᾷ ; ἴῃ γογ. 
25 ἴι 16 [Π6 δαδὶδ 0. γδ ἀπὸ μέ "Νόμι Φοπαίμδη 
αἴοπο, ἐδθ ἀδορὶγ Ἰονοὰ (τὶ Αἱ (δ ο]οθ6 (γϑὺ. 
27) ἴξ βουτμάβ ουὖΐ ἐπ (δ1τὰ (ἐπ16, δἰγοηρίποηϑὰ ὉΥ 
8 ῬΆΣΆΙ16] ἀχοϊαπγδίίοῃ, (μὲ [ἢ 6 ὙΠΟ] δοηβ 88 ἃ 
Δοσο ΘΙ 6 ΤΩΔῪ ΠΟΙ ΙΠΘΓΟΙΥ “ ἀΐθ ΔΊΓΑΥ ἰὴ ἃ ἰδδὶ 

Φοῃ8» 

»ΕῚ ἀοίοδξ, (μδὺ 1εγ86] ἸΏΔΥῪ ὃὉθ 8 

(ΐ6, [1π ΟΘἼἸΌοα, ροσίλοδὶ ἴον 

εἰχῃ," Ὀυὶΐ οἷοδο πῖῖϊὰ δὴ οχοϊδιμδιίοῃ δἱουὰ οὔ 
ἀρορσι ἰοῦ οὐοσ (Π:6 1068 οἵ {ποθ ΠΘγοϑβ. 

6Γ. 20. Τμὸ τὸ ῬἢΣΠδη6 οἰτο5 δι δηὰ 
Αβίκοίοῃ, 48 ἰμ9 τηοδὶ ὑσοιηϊποηῖ, δΔΓῸ δηθὰ ἐπ 
1.6 Ἰαηρῦδρθ οἵ Ροβίγυ, ἴον 16 τῇο]9 Ἰδῃ, ὙΠ ΙΟΝ 
ΠΟΥ͂ τορσοθοηΐ ( ΨΟΣΥ ὩΘΆΣ, Αβἰκοίου δἱ ἃ ἀΐϊβ8- 
ἴΔΏ09 ΟἹ (86 808). ΤὮΘ Βίῃρον Ὑ111} ποὶ ἴδνο [6- 
ΓΆ61᾽ 8 στοδὶ δι δι ἡ υ Κπόονῃ διηοηρ ἐμ6 Βοδίῃθη 
[86 α1α ποὶ Κπον ἰμδὶ ἰμ6 ῬΕΣΠβἰΐηοθ8 ΒΔ μοδβϑοϑ- 
βίο οὗ ἴμ6 ὑοάΐοβ οὗ 84} δπὰ ἷ8 βοῃβ.--- ΤῈ.], 
ἴον (ΠΟῪ 8.6 ἰμθ “ υποἰτουπιοίαοα," [ἢ 9 δημθεηλθθ 
οὗ ΦοΒονδὰ δηά οἵ Ηΐ ρϑορὶθ.0 Τὸ Ἰδίϊογ 
βἤ 816 ἷβ ΔΙΚΟΔΑῪ αγοδὶ δπουρὰ ἴῃ Ὀαΐηρ ΟΥ̓ΘΓΟΟΙΩΘ 
δηα ἰσοάάοῃ ἀοπτῃ ὈΥ {π6 πποϊγουπιλοίθοα ἡβίϊοῃ - 
ΤΏΔΥ ἰΐ ποῖ Ὀ6 ἱπογϑαθοὰ ὃγ ῬΣ]Ἰϊδίϊηθ βοηβΒ ο 
Κατα ρἢ ΟΥ̓́ΣΣ γδηαυϊδηθα [6γ86].--- 611 1 ἢος 
ἰῃῃ Θαῖδ, βὸ Μίο. '. 10. “1716 τοροϊοίπο ὁ ἰλε 
ἀαυρίμονε οὐ ἰδ6 Ῥλυιϑί,68᾽" τοῖοσϑ ἴο [86 δοϊησηοι 
οΥἽ η(8] ουδίοτα οὗὨ (Π6 οοἰουγαιίοῃ ὈΥ 186 ποιγχθῃ 
Δα νἱγρῖηβ τ ἢ ΒοΩμΒ δηὰ ἀδηῆοοθα οὗ 86 Βογοὶο 
ἀοοάὰβ δηὰ ἰγυρ αὶ σοίασῃ οὗ ἰΠ6 ταθ (θθο 1 
βδιλ, ΧΥΛΙΪ. 6). --᾿ Παν  5 οχρτγοθαίοῃ: “Τ6]}} ἐξ 
μοί, εἰδ., ταυδὺ Ὀ6 οοποοίνοα δηὰ υπάοτγειοοα 

ϑ, ἰβσουρβουῦϊ Πρ αΣατ ἴο 1 ροοίϊο] αἰ χηϊβοδηοο: 
ἢ6 πίδιοθ ἰμδί ῬὨΔΠ 15.164 ἸΏΔΥ Ὡοὶ ἸοΑγ οἵ τἢ} 5 

τοὰ 1Π6 βῆδιηϑθ οὗ 
θοοοπλίηρ (μ6 οὈ᾽θοῖ οὗἨ {π6 ῬἈ1]115εἰ ποθ᾽ βοοτη δαὶ 
ἦΟΥ οὐὸσ Υυἱοίοσγ. [ἷῃ ἴδοι (δο ἀοίδαιὶ οἵ [ϑγδαὶ 
οοὐἹὰ πῃοί 1ὈΙΥ τϑυρδίΐη Ὁπηονῃ ; ΠΘτΒ οἵ ἰδ 
δὰ Υ οῦθ ἰδγουρῇ ἐπὸ πῆοἱ]ο ἰδπὰ (1 
τι αετὰς 9 5Βᾳ.). 10 που]Ἱὰ 6 ᾧ ἐλ δορί τόμ 
π]0 (μ6 ροθίῖοδὶ ἴγρ6 ἴο βὰρ 88 068) 
(πδὺ Πα ν᾽ 5 τΤΟσὰβ ἃτὸ δὴ οχῃογίβδιΐοη ἴο {6 σωθῇ 
Δαθο} ὈΪοα δρουΐ κἷπὰ οὐ ῬὨἰ δἴἦπο βοὶ] [δἱ Ζ,Κ- 
Ϊ4.], (δὴ {ΠΟῪ ὑμποιαθοῖγθα δὲ Ἰϑαβὲ βῃου]Ἱὰ τοί 
ΔΏΠΟΟΠΟΘ {πὸ Βα ὩΘῊῪΒ ἰο (Π6 ΘηθηΥ. ΝΟΣ ἰδ 
γοΥ. 21 ἴο Ὀ6 ἱΔκθῃ 88 ἃ σοὶ ἐπηργθοβδίίοη αραίηδί 
Ναΐατο (ἸἸθη.}), αὶ δὲ ἐα  μρνησης ἰπηδρθ.---Ὗ 6. 
2]. ΟΥοσ δραϊῃδὶ 1ῃ6 ὁ προ Ὁ τ ΟΠ οἔἴ 
[6τ86]᾽ 8 ϑῃθῃιίοβ, Ὑγμ1ο ἢ πα πνου]ὰ αἰδαϊν ΡῈ βραγϑά, 
ΑἹ βοίβ {πὸ αὐέἐδειάδ οὐ πιουγπῖπο, ἰῃ πμΐοΒ ἢ 
που ]ὰ Β6Π 014 (6 πιουυπέαΐπ ο( Οεἶδοα, ἴμ16 βοθὴθ 
οὗ Ηἷἱβ Βογοοδ᾽ ἀθδαι "-οἰγσυρσαίθ: γ6 τπουπΐαίδ 

6 180}8] Ργοθο- ὍΣ : 
“χηουηϊδὶπν οὗ ΟἹ] ΡΟ" (γοσ. 6; 1 δα). χχχὶ. 1), 
μ6 Ῥχοροαϊοι ἔασί μον ἀοβηΐηρ (86 βίαι, Οοηβί. 
ἰδοῦ οἱ [8 οοπειτυοίοη Εν. ἢ 289 ὁ, 6.686. ἢ 116, 
).- τς ΟΥ̓ 5 δΌρροθοθ, Ὠοΐ βδο νὸ]}], (πὶ ΟἽ] θοα ἷ8 

Β6ΓΘ Ὠδιηθᾶ δὲ 8 ἰγβοὶ οἵ οδοιῃηΐτγ.-- -ΤῈ.]-- 9 
ἴδοσο ποὶῖθοσ σον ΤΟΣ σαὶ οὐ γοῦ [--- Μὰ 
γοῦ ἰδεῖς ἐμαὶ πῃ] οἢ τη δῖκοβ γοῦ ΕΣ δηὰ ἔτι» 
0], δηὰ ἀΐαρθῆβοθ ἔγοαϊι 118. δδῖθ δῃὰ ἀοβοσὶ 
1ΠΟΥ̓͂ τοῖο ἴο ᾿ἴ6, (μαὶ (Ποὲν ἀφδὶῃ ταϊρῃϊ ῥγοδοηὶ 
[ΌΣΟΨΟΣ 8 ῥ᾽ εἴτ οἵ [μΠ6 ἀγοδα [Ὁ] οῃὰ οἵ ἔμοδθο ἰδὲ 
ὝΘΓΙΟ αἰδίη ἴῃ αγο, δηᾶ βὸ Ναί σο σϊμὮϊ, δ 1 ΜΟσα, 
ἸΔΟΌΓΩ ἴοσ ἰμοηι..--Δηᾶἃ δο1δ8 ο 3 γ4 0117} 
(06 ποῖ οὔ γου). Τηθ 86148 ἥοτὰ πος ΤΟΓΘ 
ἰδίκοῃ (9 τϑι ρα (88 Ὀ660), ΟΓΘ {Π6 ποσὶ ἔγυ 
ἴα]. Τῆο ΟΧΡγθβαίου ἐπ ΓΘ 6 ΤΘΔΏΒ: ΤΏΔῪ {ἢ 680 
Ρίδοοθ ὈῸ ἀοβάϊαϊο (ηοΐ ΟὨΪΥ οὗἁ ἐγυο γίηρ ἀΟ ΓΝ 
δη4 γαΐῃ, Ὀυϊ 4160) οὗ [16 ῥγοάυοίθ οὗ 8. ἔγυϊτι!} 
80}, ΧΩΔΥ ὑβοσθ Ὀ6 ΒΟΓΘ ὯὨῸ ἔγυϊα] β6145 ἩΒβοΏοΘ 
ταὶς θ6 μαι βοσϑὰ οἴδσϊηρβ οὗ βγοι- γα. ΤὨῖδ 
ἷδ ἃ 08] οἰαδογαί οι οὔ [6 δβουχμὶ ὁχ- 
ἈΝ. ὐὶ ὙῸ {16 ἔσχατα οὗ [π6 ἀθνν δπὰ σαΐῃ, δπὰ ἐβ 

4.Α0. ΥἽ ἰο Βίπρ, (ἔο ΡΊα. [6 ΠΥ), αἱ] ὀχρ δηδίίουϑ 

Ὀαδδοά οὐ ἐπ ῬΊα. δῖ ἩτΟΏΚ. ΤΏ 5 υδοὰ οἵ ἐδ 

Ὀτίηκίης οΥὗἩὨ δτεὺ ἤγυ 5, ΝΌτΤΩ. χυ. 19 8η.; 3 ΟἜτου. χαχί, 
10 (θαι οἵ οἴδος οὔἴογίη κ8.-- Γκ.] 



866 ΤΗΕ ΒΕΟΟΝῸ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΑΜΌΕΙ. 

ΌΥ͂ ὯΟ τηϑϑὴβ ““τροδηϊηρ  666᾽ (ἸΒεη.). ὙΒοτα ἰ5 
ὯΟ πρρα [0Γ ὑμκοριδε 186 ἰοχὶ, 885 Τ βοηΐυδ, ἴοὸσ 
δχϑρ]6, δήϊον Τμοοαοιίοη πουἹὰ χτοϑὰ: “79 
τε δηὰ τισιιπίαϊπδ οὗ ἀ6 8.1}. ΕδυδΠΥ υηΐο- 
ὭΔ0]6 ἱ6 Βδι οι τ δ οομ οί ΓΘ (4ελτενίοθε, ᾿. 2" 
δὰ δ εις Αελτεπὶ, Ρ. 189): “οἡ ἴμ6 86] 5 ο 
Φασωυι,» ἢ ἐθροοΐδ}}γ δὲ “ἴι6 Ὡδηλ6 οὗ (Π6 οἱ 
ἦπ ᾳυεραώοῃ ᾿ διταθ 8} 6 ἀουδύ!, δηὰ 1 ]οοδ- 
οι ἢρᾶν ΟἸ 006 δυο ΓΑΥῪ "ἢ ὑἘπεπ ΤὮο ἴγϑηδ- 
Ιδιΐοη “Ἰοῦγ βοἰἀ8᾽ (οαπιρὶ οαὐνέ, ΟἷοτΣ., Μδυτγ.) 18 
ορροθοὰ ἰο ἴδ: ὑυδυδὶ πιοδῃΐηρ οὗ 86 ΗδΞΡ. ποσὰ 
(Πιϑυ), ἰ6 Βοτθ τἰμουϊ θρθοΐδὶ εαἰρτιίβοδινοο, 

δοιὰ τοαυΐγοβ ἴο0 ταυςῖ ἰο ὃὈ6 Βυρρ!1οα ἰῃ ογάον ἴο 
οοπηροὶ ἐξ πὶῖΒ (μ6 ῥγθοθαΐηρ: “απά ὁἡ γο 
ἸΟῪ 6] 8," οὐ πρὶν μοῦ ΑΘ ΟΣ Γδίῃ.---ῸΣ 
Ἐδοῖο ἰα ἀο61]᾽68 τἴ86 δ ἰο1]ἃ οὗ ἴ8)6 Ὠδτοθεα, 
ἀοδ]οά πὶ ἀυδί δηὰ ὃ] ποὺ ““οδδὲ δι'δΥ 
ψυϊκ.).-ΓΕπρ. Α.Ν.: “σλ]οὶν οδϑῖ ΔΤ," οοτὰ- 
ἰηΐησ, ποῖ ὑδαϊγ, [6 ἵνο 68 οὗ πιοδηΐηρ οἵ 

1.6 ποτὰ.--ΤῈ.]-- 89 δΒ]ο]ᾶἃ οὗ 8.4} ἰδ 8 
αοἶδ}}γ πηρηιοηθα 88 ἴπ6 1}}}} ΘΙ] τὰ οὗ [86 
Ἰθϑῆοσ οὗ (6 ἀτωγ.-- οϊ δποἰπιοᾶ τε τ οἱϊ. 
ΤῊ δ ἰ8 οὶ δῃ οχρί δηδίίοη οὗ {89 πογὰβ “"ἀοδ]οὰ 
ἦθ β'4}᾽8 β 161, δβ (86 ψυϊα. δ ἰδ: 186 βῃ 1614 
οἵ ὅδ}, 88 ἱἴ 11 οσὸ ποῖ δηοϊηϊθα ὑ11}} οἱ], ὯοΥ 
ἃ ΓΟΙΌΓΘΩΟΟ ἰο 8388] : “88 1 6 τόσο ποΐ δοοϊηίρα," 
1 δαπι. χ. 1 μη. (ὅ. Η. Μιολδο] 8, 8. Βοδιταῖα, 
θδίδο, εἰ αἱ. [Ετηᾳ. Α. Ὑ.}), (6 “826 1 δηὰ 6 
τοίδσοῃοθ ἴ (6 ΓΟΥΔῚ δηοίϊη(ΐηα δεὶπρ Ὀοὶδ 
ἩΤΟΏΖΙΥ ἰηϊτοἀυοοᾶ; Ὀυΐ ἰδ οχργαδϑβο ἰπθ ἕδοί 
πνον ιν 8} 161α ἐβ ποῖ “ δηοϊηϊοα ὙΠ} οἱ], 28 Ὑγῶβ 

ὉΒΌΔΙΙΥ ἀοπθ ἰο [}6 πηοίδ}][ς δ]! ἃ (1213), ἰῃ ογάογ 
ἰο οἰἴθδη δηὰ ροϊ δὴ ἰΐ ψἤ θη ἰδ τᾶδ πίδαϊποὰ τὴ 
δ]οοὰ δηὰ ἀθῇ!οὰ ὈΥ αἰτί δῃὰ συλ (βθθ (μ6 ἀθ- 
βοσϊρίώοῃ ἰῃ 188. χχι. ὅδ). [Ιἢ [186 ἱπαϊνιάυΔ] πὶ 
Ῥοσίϊοδὶ ἰδηρταροὸ {μ6 ἀοδ]οϑὰ δηά υὑποὶ 
8161468 ἀεποίδ (Π6 ππβίποδο (Ὁ τὺ δηὰ 1π6 ἢ] ρ- 
Ἰοθβῆθββ οἵ [86 βίουυ οὗ [βγδοὶ ᾿ἰγίηρ ρούγζογ οβ8 1η 
ἀυδπὶ δορὰ Ὀϊοοά. 1 [δ β16]4 οἵ ἴδέπδὶ Ιἰδοὶς 11 
ογηϑιμοηὶ δηὰ ΕΥ̓͂ΚΟΟ δῦ Τηλγϑῖ (μου δ]6θο, Ο δοιὰ 

᾽ 
Ὑτοϊοποάποαθ οὗ (Π6 ἀρὰ ἡρμαφλ ἀνὰ 22 οΟἸΘΌΓΣΑΙοδ 

πΒ] ἢ ἐπ ρο ]οἀ 
δὲ ἰδ (86 οοῃ- 

. ἱνν» ΠῚ ν»" [π]6 8 ἰ8 “ὉΠ ΘΌγαίο, δηὰ ἐἢο 

δται ποτὰ υπρτγδεηπηδέΐοδὶ "" (7911}.).-- ὰ.} 
{ 9 τε 

Α Ῥῆγαδο ἥγοται Πα με ἑλοῦ Ἀγτοη (ΕῈΠ6 Γ6εΐ6 
εὐ δὰ “ϑηϊοϊα δὰ τϑαροῖ." ΕῸΣ υαδρδ ρργραῦν μυίρς 

γ16᾽8 Μιροοβανίδι.- ΤΑΊ, 

Ῥθ- ουὔοῃ οἵ μ15 

ἷχ. 2 βρη. δῃὰ χ, 24. ᾿δνίὰ βοσθ Ἰοοϊκβ δὲ πὲπι 
ΟὨΪΥ ἴῃ ̓ἰδε ΠΕ οἵ πὶ τος εἰνεῦ ἐτρον δπόον- 
μθηΐβ ἰλθθ, δὴ ἱ 6πὶ, ἰὈΣηΐ ων 
ΝΙΝ κίναος ἐπα πα υἴαπ οἵ ἷ6 ἀοδι}) ἔτοτι [6 
τη ἀυγίηρ πλοῦ [0 “'6Υ1} αρὶ τὶ)" μδὰ ἀδσὶκ- 
οποὰα δηὰ ἀρφοίσογοα ἰδ ΠΟ  ἰγ, δηὰ ποὶ ἐπὶ Ὡἰ- 
ἰηκ οὗ (Π6 ροσϑοουξοιδ μ9 ἃὶ δὰ δυβδταα --- 
Ιῃ δ δᾶ ἰω ἄθδι--οϊ ἀϊν! ᾶοα."--Οἡ 
(9 οὔθ μαπὰ ᾿Ῥϑανίὰ Πόσο Ὀδδῖβ ἩΪΠΏ665 ἴο 186 
οογάϊδὶ ἰονο ἐμδὲ 836] ἔθ]: ἰοῦ ἷκ βοῦ, ἰσβοθβ οὗ 
πιϊοὴ πὸ πὰ ἴῃ 1 ββδῃ). χὶχ. 6: χχ. 2, (ἢ 
δοοοσάϊηρ ἰο 1 Βδιω. χχ. 80 δῇ. ἴδο ον]! δρὶ σι τ 
πι θυγηοά ἴῃ Ποὶ ὀυθῶ δρδὶ δὶ οηδίδλδςσι. 

ΔΤ ΒΕΠῚ ΘΒ ΒΡ ΤΟ ὉΓ ΘΝ Ἰαύδοσβ βαϊυοὰ δηά μεγβδο- 

ἴο ἀϊπιϊπϊει 

ΘΔ Ο ἢ γ)δβ αἰεὶὶ 
ασιϊὰν (188. χ]. 51; Ὁκαϊ. χχνἱ. 49; ὅετ. ἰν. 18: 
1,Δὰ. ἷν. 19: Ηδ᾽. ἱ. 8), ἴον ἐτοπεξε δουγαφε 
εἰτεησίλ (χυὶϊ!. 10; Φυάς. χίν. 18; Ῥτον. χχχ. 80). 
Ηον βοσσονίῃὶ, ἴμβοη, 16 Ἰ0681---ἶ ο . 24. ϑ'δι ἃ 
ἐτϑοίουδ ἔγοο- βδηάϑάμποθ ἴῃ αἰνίἀΐηρ ουϊ [Π6 δοοέψ 

ἴον [86 δογο, βὸ [πὸ ποιηθῇ (0. [16 χτδοῖοῦβ Εἶπα, 
ΝὯο οὔ οἵ [8 ὈΟΟΙΥ͂ οὗ εἶ Ὀα.16 5 [186 Ὀδαίονν 
ου ἰδθῃλ ΘΟ Υ δἀοτηπγοηϊ.---[Ἴ 86 Ῥοοίσδὶ μοῦσοι 
οὔ {πῖ8 δρ (ο {π6 ποθ οὗ [ασδοὶ, θοδαε Ὁ] 
ἴῃ 1ίθοὶῦ 16 Βοϊρμίοηοὰ πῆ θ ΜΘ Τρ ]οοὶ ἰδὲ 
{Π6860 Ὑοϊλθη δὰ Οὔο6 δθησ {Π0 ὙΔΙΡγαΐδοα οὗ 
Βδα!, δηὰ τόσο ἱδογοίοσο [86 δαιηΐγοσα οὗ ᾿νε 
ολ διόνερας. υϑϑευ μὲ τρν ται]! σοοϊρίοηϊα οὗὐἠ δὲ 
ὉΠ. ὙΟΙΏΔΏΪΥ ἰθηἀο 688 15 ἴ0 τηροῦσι (86 

[Ὰ]16 ἢ ΠΘΓΟ, ὙΠΟΙΩ 10 Ὠἷδ 118 ΤΟΣΏΔΗΪΥ δος σαΐδαιι 
Ἀδὰ οοἸουτγδιθαά, ] 

ψοτα. 25, 26. Τὸ ππτοα τασπρνυα ΠΥ “οπα- 
Ι δαν. ον. 25. ΤῊΘ Ρατί ἰδ ἃ σοροἰίοη οὗ 
{16 Ιδυγοηίδίϊοι ἰὴ τον. 19 ὁ τὶῖῖὰ [6 δὰἀάϊξίοιυ : 
ἐπ 86 τοἰάσὶ οὗ 186 Ὀαϊῖι!]6. ΤΉσδη ἴο]]ονα 
ἢταί (Π6 Ἰαπιοηίδίίοη ΟΥ̓ (19 βοΐ οὗ ἰδ ἀθδίῃ: 
δομαῖβδη οἱ ΤΥ Βοίβῃῖα δ᾽αίη, οοπιρ. γοσ. 
19 αἅ. αν τηοηϊίοῦβ Ηἷπὶ δομο, ἱπ ογάδοσ ἰὸ 
Ὀθοηοδα ΜΠ δὶ 6 δὰ ἰοεκί ἰῃ λύπη, (6 ἀφδσ]γ- Ἰουοὰ 
ἐτϊαά, Ηΐπ υπΐου οὗ ἀδαγέ τὰ} ἷδ γίοναά αἱδεν- 
Θῃοοδ ἰῃϊα Ἰαπιοηὶ ΒΗ ΔΥΡΙΥ ἔγουι ἴπὸ ἰογοροίηρ οΥνασ 
λίηῃᾳ απὰ ϑαιιὶ δ λεγοσδ.--- ὅτὰ ἄϊοῖτο αίο., 
Ἐ|0 6 Ἰκαπε ἐπ σ χά, Ἰδο ΡΑΙΟΘ ἘΠᾺΕ θαυ ἱά ὍΡΑΣΙΣ 
ἯΤΔΒ ταογοῦ, δηά α ἵν ὮΡ ἴ0 βΥἹ 
ΜΥ εδέμοι ἐν ὙΔΆ νι ταὶ ὑγο- 
ἐδβόσὶγ ἰονὸ ἐμαὶ υπϊίοαὰ ἰδ οηι.--- ΌΣΥ Ῥ᾽θαδδσὶ 
τυδοὶ δου ἴο ΣΩ6 τουδὶ Ὀ6 υηδογαϊοοα δε βει ες 
ἰοστῖ [86 ἄθορ ἱπιρτοδαίοα ἐμὲ οηδίμδη τδαθ 
οἱ Ηἶπα ὈΥ ἷδ ἐδ ἐμ α}, δοδογθίησ ον. Οἡ (δῖ 
δοοουηΐ, δὰ Ὀϑοδῦδο οὗ ἐδθ Ἔχρτγεβαίου: “1 χὰ 

4 [ΟὨ ἐδο ἐσδιδἸδέίου 8ο0 “ Τοχὶ. διὰ ασϑιη."-- Τὰ) 
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ἀϊαιχοπθθα," (86 “ΤῊ Ἰονθ᾽" οδῃ ΟἿΪΥ --- “ΤΥ ες οὔ (6 ΡΟΓΒΟΏΔ(ΕΒ δηᾶ ϑυθηΐ οὗ ὑπ 6 ἰἶπ6. 
Ιονα ἴο πιο," ποὲὶ “ὯΥ ἰοῦο ἴο (60 (Βυπδθη). 
“ Τρανϊὰ του γηβ (ῸΣ Ηἷπὶ ποΐ Ὀθολυθο ἠδ ἀϊπιδεύΓ 
Ἰονοά πὲπι, Ὀυὶ Ὀοοδῦδα δ [88 ἰοδέ ἰπι᾽ (Τ βοη.). 
“ οτο ποῃάογίῃ!, οχιγδον ἱπασΥ ἢ ἴδ ἘΒ6 
Ἰονο οὗ νΟΣΏΘΏ, ἰμ6 ἰονο ἴπδὶ οσθη Ὀὕ68Γ--- 
ἴδυκ δο δοία ἔοσίι μ6 ἀδερ ἀευοίΐζοκ οὗ οηδίμδη᾽ 8 
Ἰονο, {κα ἰμδὶ πβὶοῖ 18 ρϑου αν ἰο ποιηθῃ, δηά 
δ 1:6 δεὶθ οὗ (Π6 οομιρίοὐοας ἰονίηρ υηΐοῃ Ὀ6- 
ἵπεθω δὴ δῃὰ ποζδῃ. Ἰβεοάογεί: “ΑΒ μοῪ 
δὶ διὸ τρλιτὶθαὰ δῖὸ τηδὰθ οὔθ 6} ΟΥ̓ ἰδμοὶγν 
ὉΠΊΟΏ, 60 ἴΠ6Υ ἰδὲ ἴον οὔθ Δποίμιοσ Ρϑσίθοι Υ Δ ΓῸ 
ταδάδ ομ6 ἴῃ δοὺϊ Ὀγ ἐμοῖς αἰδροαϊίζου οὗὨ ταϊηὰ.} 
1π ἴμεβ ποράβ ᾿ανϊὰ μδ8 ποὶ ΟὨΪΥ͂ τοδγοὰ ἰὸ 
Φομδίμδη ἃ ποπυτηθηΐ οὗ ἔσθηάβμιρ, δυΐ 8]6Ὸ 
Βογῶε ἰθβε ΠἸΟΠΥ͂ (0 {μὲ Εἰριιεβὶ ἰάθα] οἵἨ ἔϊεηά- 
δ] (τοδ  σοὰ τη Ηἷπι), ἩΒοὰ ἰὼ πὸ ΟἸἹὰ Τοδία- 
ταθῃϊ ντᾶβ ροεβὶ ὃΪ6 ΟὨΥ οἱ ἴΠ6 θαδβὶθ οὗ δ Θυπηηο 
οονοηδηὲ οὗ Ποασὶ στ ἢ (6 ᾿ἰνηρ Οοά, 

Ψον. 27. ΤΏο οἸϊ πδοίοσ! ας Ἔχ ργθβϑίοῃ οὗ ΒΟΣΤΟῪ 
δῇοοεσ (ϊ5 ἀοοϊαγαίίοη οἵ ἰκμοϑὶ ᾽0868 ἴῃ Φοῃ δι μδη᾽ 8 
Ἰονο: ΕΟ δῖὸ ἴδ βοζοϑα ζ41|168 Αἱ ἰἢἷδ 
σαϊταϊηδεῖου οὗ στίοἴ [86 ἰδπγοηΐ ἀρδίη βου (ῃ 6 
Κουγ-ποῖο οὗ (πὸ ἩΒΟΪο, δη ἃ γοϊ ΓΒ 1 ΘΟὨΟΙ υδΐ ἢ 
ἰο 1ξ5 οἰιϊοἴ οδ᾽οοῖ, (ἢ ΒΟΙΤΟῪ ἴον [86 ΒΟΓΟ-ΒΊΟΥΥ 
οὔ ἴπγεθὶ ἀοδιγογοὰ ἰῃ δαὶ απὰ Ψοπαίδαπ. ἙἘῸΣ 
1. οομοϊυάϊηρσ ποτά: ἘμΒ6 σόδροῦα οὗ νγὰσ 
δ Ὀθϑείδῃθα, τοῦ ποῖ ἴο χτηδίθυὶδὶα οὗ νδῦ 
(ΜΨ αἱκ., Τκ Υῆειζε, Βδίζοδον, αἰ). ΤῊ 6 πομ]ὰ μ6 
ἃ Ῥδυοβοϊορ! }}} }Ὺ ἱποοηοοῖναῦϊθ ἰγδηβιιίοη, ἰπ 

οουίγαϑὶ τὶ ιἢ [6 ἸΟΔῪ ἴοῃθ οὗ (6 βους 
ἔτοσα ἴα ἀφοροδβί, ἰθηάογοαῖ, ἱππογπχοδίὶ ΒΟΓΙΟῪ οὗ 
Ἠρασγὶ (ὉΓΣ Ἠβδὶ [Π6 δἰ προ δηὰ 811 Ιατδοὶ δὰ ἴἰοβὲ 
ἴῃ ἴμοϑθο ἔπο βοσοοθ, 0 8 ἰδιηθηΐ τοῦ, δὲ ΤἼ6- 
πἴυα δαί γα] βαυθ, 8 Ναροίθοη ταῖς ἢανο 
ταϑδᾶο, Ὀαὶ μοὶ α αν ἃ. ΤὨθ ““ποδροηβ οὗ πα" 
ΓΟ [ἢ6 Βογοθθ οοῃδί ἀοΣοα δὲ ἐπδίγιπιοηζα οὗ Ὀδίι]0 
διὰ ὙΔΙ; ΟΟΙΏΡ. 88. ΧΙ, ὅ; Αοἰα ἰχ. 16 (σκεῦος). 
ἔτῃς Θχαυϊεῖίθ θοδυΐγ οὗ (π16 Οάδ 86 ββοη ποιϑὰ 

Υ͂ 411 οοπμπιθηίδίοσθΌ ΤῊΘ δγίϊβιῖο α1(1}} ψ ἢ 
ὙΓῚΘῊ Σἰβ συοορεθῖνο ἱπουσῃὶα ἀγο ἱηίτοἀυοσοα ἐδ 
6αθκ!] ἰο {πῸ θοδυῖ δὰ ρϑβϑὶοηδίθ ἰθῃ ἀθγΏθδα οὗ 

1.6 ΣπηρΓγοοβδίίοη οἱ (Π6 Βροῖ οὗ τιῤίχας δὶ νὶϊν- 
1.6 τηϊδβίοσίαπηθ 

186 Βοηζ, ΠΟΥ ἄοσϑβ ἰξ οοπίδίῃ δὴ τΠοοογαίΐα Οὗ 
τοὶ σίου ἱμβουσῦῖ. Τθοτο ἷἱ8 Ὧο ζχοίθγθῃηοθ ἴο 
Φοπ ον ΒΒ βίας, Ἢ ΠΟ ΡΓΒΔΥ͂ΘΥ [Ὁ ΨΦ ΘΠ ον  ἰηύογ- 
Ῥοαξίΐοῃ, ἢ0 Εχργοδδίοῃ οἵ γοαϊμηδίίΐοη ἰο {80 ἀϊΐ- 
ψἱπὸ Μὶ}}. Ὑδίονος θδνί ἃ τῪ πανο ἱπουκεὶ 
οἴ {8εθὲ ἰΒίηρε, ῃΘ ᾿ΘΓΘ βδῪβ ποίμίηρ δδουΐ (Β6π}. 
ΤΠ εἴορν, ἱβογείοσο ((βουσὴ ΠΟ00]9 1η ἔθ} ] 16), ἰδ 
ποὶ τε] σίου; 1 ἰδ ἃ ἡδίζουδὶ δβοῆζ, 8 (86 {1116 
ΒΟΟΙΩ8 ἴο ᾿παϊοδίο, δηὰ ἰδ θγὸ ομσοηϊοϊοὰ ὈΥ ἐδο 
ἩϊδίοΣΊ Δ 86 1.6 Βροοοῖ οὗ Φοίβη (δυάς. 1χ.} οΥ 
δαὶ . ἀδρὰθενο τη τεῷ χχὶν.) : τος 
δοιὰ οὗ δηοίοης ΗΘΌΓΘΥ ῬοΟΘΙΓΥ, ποὶ ΟὨ]Υ ῥΪὁδαΐῃ 
86 ῬΟΔΙΥ, Ὀυΐ ἱποϊσυοίδνο ἰὼ [86 ᾿ἰσπὶ ἰμδὶ ἱΐ 

4. ΤΏ ἕοιτα ΓΙΓΜΕ)9) κϑ Η΄ ἤτοι ἃ τὸ 141) {π|} 
Ἷ᾿ οσ ΜΚ) Θοε., ὃ Ἰό, δϊ α, Ἐν. ὃ 104, ὑ. 

ἩΙΒΤΟΒΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΤΗΕΟΙΟΟΙΟΑῚΙ,. 

1. Τλανϊ 8 ποῦ]ο, ἐἀὲ 
δρί θη ἢ] αἰεείοά ἷἰῃμ (6 
δηπουηοοιλθηὺ οὗ 86.}}}8 ἀραίῃ Ὀὑγουχῶς ΐηι, 
ΒυΔά6Ὠ]}Υ ἢ 8666 ᾿ιὐπη66] ἔγοϑα ἔγοσῃ [89 ροζαὶβίθης 
Τα ΓαΘΓΟΌΒ Ῥοχδοουϊζίομδ οἵ δι}, δηὰ (6 ΜᾺ 
ΟΡΘῺ ἴον ἷδ δοοοδαΐοῃ ἴο {86 Ἰοῃρ- Ῥγοιηϊβοα σογαὶ 
ρβείηῃ δηἋ ΒΟΠΟΥ; ΠΟῪ ΟΔΑΙΪΥ τ] ἢΐ ἢ18 Ποαγὲ 

γ6 δραηδοηοά ἰἰβ6] ἢ, ἢ ποῖ (0 τηδ]]οΐουβ ἸΟΥ, δὲ 
ΔΩΥ ΓΑΐδ ἴο ογ δὶ (οὐ δβ τἱρμίθουθ ἡπαάρστηθηὶ οἱ 
ἷβ ΘροΥ, δηὰ [μ6 χοδογδίου οὗ ααϊθὶ 1 δ 119 
δα Ρ68090 ἴῃ πὶ Ἰαπά!Ϊ Ἡον μυπ)δη ἐηα ὨδίυΓΑΙ 
ν του]ὰ βϑϑῖὰ 1ἦ ἢ οχ δβαιἰδίδοϊζοη δὲ 38ι.}᾽8 
6ηἀ διὰ 1 σοδυ 8 ἴῸΡ ἰτηθ6} {] [Ιπηπιοδὰ οὗ (ἢϊ8 
ἯΘ 5660 ἴῃ Πανὶ πογάβ δῃὰ οοηάυοί ἰῃ (Π6 ΡὈΓ6- 
ΒΕΏΟΘ μιδ αγες 6ΠῚ} Ὁ ΘΑΙΑΚΤΟΡΗΟ τς ἘΡΤΕ απὰ 
ρυγειίυ δΔηἃ ΘΟΠΟΟΓ ΟὨΪΥ͂ ἴῸΓ (Π6 88» 
οἔρὰ ἐηύοσουθ δζ ἴαγβεὶ 88 (1:6 Ῥδορὶὸ οὔ τ1}6 1,οτὰ, 
Ι οἰκίης δἱί ΟΡ ΔΊΎΓΒΥ [71ῸΠ1Ὶ ΠΙΠ16617 δηὰ ἢ18 
ΓΟΥ͂Δ] οΑἸ Πρ, ἢ 6 ἐπηπιοσθοα ἢϊτηθοὶ ἢ πιὰ ὨΪ8 τηοῃ 
ἴῃ τουγηΐηρ ἴονῦ (Π6 πδίϊζοηα! οἰ δηλϊίν, ἴοσ 189 
ἀοπη}} οὗ [8.6 ΔΙΙΩΥ οἵ ἐδε Τογά, ἴον ἰὴο νἱοῖλ» 
(ἰοῦ ἀοῃθ ἰο (6 1,οτἀ δ ΒοῦοΣ ἰῃ ἰμα ἀοίραϊ οὗἉ 
Ηἱβ ροορίϑ. Ηδθ ββονβ ἄθϑθρ, ἰσθ ΒΟΙΤΟῪ [ὉΓ 
58} 5 ἀθδίῃ, Ἰοοϊζϊ πο δὟΎΔΥ σοῦ 4]}} (μδὶ 86] 
᾿δὰ ἀοῃθ ἴο δἶπι, δηὰ ἰδικίῃρ Ὡοΐθ ΟἹἱ]Υ οἵ υἱδὲ 
ἢθ τδϑ ἴῸγ [ετδο] ἴῃ ἷβ στογαὶ Ἷδ] ηρ δα Αποϊηϊοὰ 
οὔ μο 1οτὰ. ΕὨσγίδοσ, ἢθ πὶ μουί ΘΏΥΥ οΟἸοὈγαίοϑ 
Ηἷπὰ 88 (89 φίογυ οἵ Ἰξγαοὶ ἴῃ (86 οἰοαγ, τοὶ 
οοπ οι ρ δίθ 3801 ΟἿ]Ὺ 85 χοΣ  ΑΡῪ Βοτο, Ὀὰΐ 88 
δύο ἴτοιῃ ἰδ6 ἰμοοογαιΐο ρμοΐηΐ οἵ ΥἹΕΙ͂ ἰῃ Βῖ8 
ὉΔ]11Υ οὗ Ἰοδάδν οὗ 9 βθορὶθ δηὰ δι οἵ ἐλδ 
Ζοτὰ Αβ Ὡς ΜΑΡῊ ρε αρέ αν εν μον δαὶ 
)υσίλοθ πῃ δἰ αγίηρ ἰῃ ΒΟΙΥ ΔΗρῸΣ ἴῃ 6 ΑἸη Δ] οκὶΐθ 88 
[80 ἸηΓ ΘΓῸΣ οὗ (86 [Σ᾽ 5 δηοἰηϊθα, οἰ νηρ ὯὨΟ 
τοοῦι ἴῃ εἶα Πποασί ἴο γουθῆρθ, 80 86 βίδηαβ οὐ (ἢ 9 
δαταταϊὶ οἴῃ [Βοοογδο υἱόν, το ἴῃ 18 ΘἸΙΟΩῪ Β6 
οΟἸ οὈγαΐθδ 588] δαί πδέϊοηδὶ βοΓῸ δη οοῃθοογαίοα 
Ἰοδάοσ οἵ [βγδοὶ, θοΐηρσ τ ΒΟΥ ἔσϑο ἔργου Ὀἱ ΤΏ Θ6 
δα ΔΏΡῸΣ δὲ [86 βυβοσίηρ (δὶ 86] δὰ 580 ἰοὴρ 
181 οὔ δὲπι. ΑἹ] Βα Δρἢ δος υδ θῖιοβ, ἴῃ 
[86 ῥγϑϑϑῆοθ οὗ ἰ86 βἰδυρῃίοσοαὰ ρθορὶθ δηὰ 89 
οἰαΐη κίηρ, ἰῃ (86 χοησσαὶ ἐμθοοσϑίῖς ΘΟΠΟΡΤΏ ΤὉΡ 
Ιαγδοὶ δηὰ ἷἱπ (18 οοῃδοϊουβηθδα οἵ 86 1,οτὰ 8 ΘΟ» 
00] ονοὸσγ Ηἰδ ὑβϑόορὶϑθ 1 [8.6 ΔΙΊΩΥ δηα ἰΐίθ 1ο8ἀ- 
οἵα. “Δ ανὶ δ Ἰἰδιηθηὶ οὐὸσ 8380] δῃὰ Ψομδίῃδη 
ἦ6 86 οοπδοογδαίέου οὗ οοτιρ]οοη ἐμαὶ ἴδ ρουτοὰ 
οὔϊ ΟΥΟΣ ἴΠ6 αἰξοαείδίου οὗ δἷ5 γογδ] αἰἱσροαϊ οη᾽ἢ 
(Βαυπηραγίθη). [11 ἰδ “δ πηοπυπιϑηϊ οὗὨ κἱ 
πηγουοηροίυϊ ορὶτῖι. ΗΘ 0 οδῃ 60 
ΘΏΘΙΩΑΥ ἭὖΟ [88 [ἴὉΣ γοδυβ βουρμὶ ἷ6 11Π|{ δηὰ ἴῃ- 
Δὶ οἱ ἷδ δου] πουπάβ (δὲ ὭΟΤΟΡ 68], οδϑῇ 
ΘΟΣΙΔΙΏΪΥ τοὶ Ὀ6 ομαεχοὰ 1} τουοηρο᾽" (Ηϑηρεὶ,, 
Ῥα. ἱν. 298 8ᾳ.). 

2. ὙΤἜΣ16 ἢ (8 Ἔχ ΒΪ ἱἐβ ἃ Ποῦ 6, ἱρἢ-οατίοᾶ 
ἀϊεροείοη, Πανὶ δἷϑὸ ρσγοϑϑηὶθδ δὴ δχδιῃρὶο οὗ 
ἰγῦο ἴονδ οἵ ἐπεπιΐεε, Ὀσΐη ρα Ὠοΐ ΤΔΟΥΟΘΙΥῪ ἔγθο ἔτοτι 8}] 
“κεϊίπσ οἵ τουοηρο ἴῃ (Π6 λδατγέ, τοακίηρ ὯῸ Ομ" 
ἰαϊηΐ ΟΥὁ δοουβδοῃ οοποοσηηρ [ἢ 6 ορλο ὁ ἀοηθ 
ἦτ, υαἱϑοτίηρ πὸ πογὰ οὗἁ 700 οὐδὸν (6 Ἰπαρτησηὶ 

{πδὶ 88 ΘῺ εΐα ΘποιανΥ, Ὀυΐ τπηουγηΐηρ ἢἷ8 
ἴΔ}} δα ἐμαὶ οὗ ἃ ἔγίοπᾶ, δυοηρίηρ ἱῃ ΒΟΙΪΥ͂ ΔΩΡῸΣ 
(89 ἱπδυ}: οδδγοὰ ἰο αοὰ ἴῃ εἶθ ροσβοῦ, δηὰ ἀν: 6}}- 
ἴῃρ σῖτα υδὺ τοοορτι  ὕοῃ ἀπά ργαῖβο οὰ ἐμο ροοά 
ψῖ1 πο ἢ αοα 888 οηἀονοα ἃἱ 

8. 8 Ῥανία ἀϊά, δὸ πιυεὶ ἜΥ̓ΟῚΥ βεσυδηὶ οὗ ἀοὰ 



968 ΤΗΕ ΒΕΟΟΝῸ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΑΜΌΕΙ, 

Ικϑορ ἐδ απὰ τίρλίοουιδ δαιιδὲ ἴον Ὑιῖοῦ Β6 
ἔἤρκῃ ΒΒ Σὰ ΠΟ ΕΣ ἐς Ὀ6 ΠΊΘΓΘΙΥ ΡΘΣΒΟΊΔΙ, 
ΟΣ 84Ϊ80 8 τηδίίον οἵ (ὐοά᾽ β εἰ ηράοῃ}) ἔγοθθ δηά ρυγθ 
ἔγουα ἴΠ6 861} ἰηρ ἰμδὲ ταΐησ]οθ ἱμογο ει υἢ- 
ἀογ ἰδ6 ῥγοίθῃοο οὗ ἴηρ δηἀ οοἸμρ]οίίηρ ἰΐ, 
(μδὲ Βὸ ΤΔΔῪ ποὶ βοὶ δὶ δὲ τνδιΐϊδηοθ πὶ 
Οοὐ᾽Β ΒΟΙΥ Μ|1]1, πίιοθθ πὶδο ἀἱγοοϊΐοῃ Ὀσὸ 
εχ ἩΔΥΒ ἴογ 1[, πος Ὑἰ} {86 οηάδ οὗ δ18 ἀπδα 
ἀοὰλ ἩΠῚΟΝ οδη ΠΟΥΟΡ Ὀ6 ἔαχίμοτοὰ ὈΥ εἰπῆ] 

ὮΔΙΘ δα {Π6 αἰπι οἵ (ἢ ἰκϊηράουι οὗ αοά. 
4, Β΄ ΠοΘΣσΘ ἰουά οὐἨ ὁπόπιῖδδ ᾿,88 18 τοοί ἴῃ ἃ μϑδεί 

Ῥυσίβοά ἔγοτη 56 1 ἤβθηθδα δηὰ ἰπ (6 οτβμῖρ τὶ} 
ὅμ6 ᾿ἰνης ἩΠΙΟΝ βϑοκθ ποὶ ἰΐ οτῃ, δαὶ 
Ἰοοῖκα οὔἹῪ ἴο οὐδ ἰογθ δῃὰ μόοῆοσ. Εὺν Οοα᾽ε 
ϑαζε ἴῃ (ΤῸΠὙ Θοὐ-ἔδασίπρ δ Ἰουοβ ᾿ἷ8 ΘΏΘΙΑΥ, 
ΑὨὰα βο ᾿ἰονϑ ἴο ϑῃδῃιΐθθ δον ᾿166} ἴῃ βυοῖ τοδὶ 

88 8Δ΄ΙΘ δογὸ ἀοβοσὶ οα: ἴῃ δ Ῥάθιμα 
ΔΥΓΥ οὗ 8]} σονθηροία] ἰθο πα, ἰῃ ἰδ τοίγαϊηΐϊης 
ἔτουλ 8 δίυοΕ] 06.188 0}6 οοπαοηιηδίίου ἰῃ ὙΙΘῊ 
ὁΐ οὐ οομρ]οιοὰ ἰυάᾳπηηοηί, ἰῃ δ᾽ ]θηςοα οὗ Βοδσὶ 
διὰ σηουτὴ θοίοτθ ΔΩ Γγ8Δὴ 88 ἴ0 (Π6 ΟΥἹ] 
(μὲ ᾽6 ΘΏΘΙΙΥ [88 ἄοῃθ, ἰῃ οονοσίηρ ἰδ αἰῃ 
ἐπὶ [Πὸ Τογὰ ἢδ6 νἱαὶ θὰ οὐ Μ|1] νἱδὶΐ, ἰῃ σϑοορ- 
Ηἰσης Ἡμδὶ τδθ χοοὰ δηὰ ῥγαὶδο- ΟΣΪΌΥ ἴῃ (ἢ9 
ΘΠΘΙΩΥ͂, δα ψῆδὶ ἢ6 ΜΔ διὰ ταὶ 6 δοοοπι- 
Ὁ Ὁ. Θοδε ΜΠ] διὰ δαδοπτασοι ἐὴτ Νἰᾳ 

οὔ, ἐπ Ῥγαϊδίηρ [86 Ὡδ16 ὁ ὉΓ 
ἩΒΘΓΘΌΥ Ἰδο ἿΝ Ἔυϑῇ ἴῃ {Π6 Ῥοζβϑοῦ δηὰ 116 οἵ 
{Π|6 ΘΠΘΙΣΩΥ͂ 88 τηδἰ ἰδ σα Ηἶα ΠΟΙῸΣ δηὰ οχ- 
Ὀϊιοὰ Ηἶδ6 χοροὶ] δηα Ἰοηρ- δυβογίηρ Ἰογνο. 

ἩΟΜΙΙΕΤΊΙΟΑΙ, ΑΝ ῬΕΑΟΤΊΟΑΙ, 

ὙΤοπάδογῆι ἰθ οὐ δ δὶ ἰπ ἰδ9 115 οὗ 
ΗΪδ ροορὶο., θῶ ἰδτοὸ (16 οηἰδηρ]οτηοηὶ 
οὗ ἐποὶν μὲ αὶ 16 ποῦ ἐδμοὶν δηχιϑίοα δηὰ 
αὐ οιϊοηδ ἤδνο σίδοῃ ἰσδοδί, ἰδ6 1,ογὰ βυάάθη]ν 
ὁδυ868 ταν (ο ἴδΚθ ἃ ἴσῃ ἰμδὲὶ Ρυΐδ δὴ οηά ἴὸ 
411 ποϑὰ δηά οοηβὶοὶ, δηὰ ἱπίτοάποθβ 8 ἱμβοσουρῃ- 
βοΐ ΒοΙΡ ἰδμδὲ Ὀγίηρδ 411 ἰοσαρίβδιϊοηβ δῃὰ ἐγῖδ]8 
οὗ δι ἴο 86 Ὑποϊοδοῖὴθ οοποϊυδίοη.-- ὁ ἰλο89 
ἩΐΟ δῖὸ ἀϊδηρτιίβηθα ἰπ 1ἢ 6 Κἰηράομι οὗ Θοἀά 88 
δρϑοΐδ! νυ οδ!] θὰ δηὰ δνογοὰ ἱπείσαπιθηὶ οὗ Ηΐδ 
δταοο, ῥϊρεβιορὰ διὰ ἢ ἾΔΥ ΟΥ̓ΔῪ ΠΟΔΡ τηοδὶ 
ΓΘΒΘΙΏΣΙΥ δη ΘΟΥΤΌΡΕΧΙΥ ἰη ἴδ ρυΐδο οὗ παυπικὶ- 
ῃν δηἋ βο᾽ διθδβοσηθηῖ. 1Ἰάγϑη οὗ αοἀ βιου]ὰ 
ποῖ δοίδίκο ἐποτηβοῖγοδ ἴο ἐμ6 τγᾶγβ οὗ υῃσὶ κῃ ϑουδ- 
Ὧσβα δηα β6]-}}, ἰὴ οσγάοσ ἴο δἰἰδῖη ἐπ θοὲ 
ὌΡ ἴον ἰδοῶι; [ΠΟΥ οδὴ γοδοῖῦ ἰπδ ΟὨΪΥ Ὦ 
ἀοοϊάἀοα τεὐοοϊοη οὗ ἐδθ Ἰηϑδῆβ οἴδσϑα δηὰ οοπὶ- 
τοοῃάοα ἴοὸ ἑμβοῦλ ὈΥ͂ ἴδο ἰοαρηρ ποι] ὰ.--- ΤῊ 
Αοὐ-ἰρδγίπα τοδη δοὸθ ἰῃ {89 τηϊδίοσίθῃο ἰδὲ 
δίτῖϊκοθ αἷ8 ΘΏΘΙΑΥ͂ [86 7 !οἶδὶ τἰρ ἰθουβηθδβα οὗ 
αοά, διὰ δοοογαϊηρὶῦ 1οἱ6 πὸ ἔβεπρ' οὗ Γὸν 
οΥ οὗ χεὐοϊοεὶηρ δὶ ἰΠ]ΌΓΣΥ ἴο οἰ βοσβ ἀφίὰ ἃ ὈΪδοθ 1ἢ 
ἢἰδ μοαγί, δηὰ 8 Βυι Ὁ] εἱϊοηὶ πο (μ9 1,οτὰ 

8. Βαίδον ἀοδϑϑ ἢθ τῃηοῦσχῃ ΟΥ̓́ΟΡ ἴδ6 [Ἀ]] οἵ 
δ18 ὈΡΡΟΠΕΙΣ διὰ ΤΟΥΣ [86 ἀδιλρδρὸ ὑπαὶ [88 
Ὀοθῃ ἀοῦθ ποῖ ΟὨΪΥ͂ ἰο {Π6 ορρουθηΐ, Ὀυϊ ἰο [ἢΠ9 
οομλμηοη βοοά 68089.---ἴ ὁ ἱ 
6011 πῃ. {πδὲ ᾿ξ τϑοορτΐξοα ὑπ χοοά ἰῃ δὴ ὁρροῃϑῃΐ 
πὶιμουβ ΘΩΥΥ͂ δηὰ πἰϊμουῦΐ τεθοστνθ, δηά ἰμδηϊ- 
11} τοοορηΐξοα τ μδὶ αοα ᾿δὴ ἄοῃο ἰῇ ἷβ οδ80 
δοοοσαϊηρσ ἰο Ηἰἱν ον σοούμοθ δηα ΠΊΘΓῸΥ.--- 
Ἐνοη διιϊὰ {πὸ τοδὶ ρῬαϊῃῆ} δχροσίθποεβ Τὸ 
βου !ὰ δ αυἱοὶς ἰο ἀΐϑοοστι {86 δίδιρ οὗ ἀἰγίῃθ 

γ͵6 ἴο 8 ΘΏΘΣΩΥ [18 στρ - [Ρ 

ΒΟΌΣ ἴῃ δὴ ἱπητηογίδὶ ΒΌσηδη δβου].--- Πα τὸ 
Ὀ6 8014 αοά᾽β μαμὰ σὶρῃὐθουβὶγ βαιϊτρ πηθῃ ἕτοπι 
ὙΓὮΟΙΩῚ 88 ΟΌΓ ὍΟΓΒ δηά ο68 γγὰ ἤἴδνο μιδὰ ἴο 
ΒΆΡΟΥΣ ἴοσ [86 βαίκο οἵ σοάδδβ οδῦβϑο διά ἰεϊηρέοαι, 
Ἧὸ βου ὰ κϑὲρ ΟἿΣ εγ΄θδ ὀρθὴ δραίϊῃμδὶ {86 εἰῃ 
τ Β1ΟΒ ἩΒ66 (0 δηιοἱραῖο Θ᾽ 8 Ὑ1}1 διὰ 3βεδὶ] 
189 119 οὗ οὔγ ἜΡΡΟΘΙ: ἴχ8 ΒΟ ] ἃ ὈΥ ποχὰ δηὰ 
ἀροὰ ἰοβιγ ἱπ ΒΟΙΥ͂ ταὶ αραϊπεὶ οοηάυοι οὺ 
οβεμεῖγο ἰο Θοά. 

ον. 1.4. ΞΟΗΜΕΕΝ: Ὑοἂ ἰδὸ τὰ [δὲ ὧν 
ΟΥ̓ΟΣΥ͂ ΟὨΘ οὗ 8 Δ]εο χοά Ηἷδ8 δἷπι, δηὰ ἱμβουρὶ ἰὲ 
ΌΘ ὯΟ ΓΌΥΔ] στόν (μδὶ ἰ6 ἀεδζηϑα ΤῸΓΣ 8, γε 
ὯΔ 811] αοα δὲ ἰσῃᾷ, Θ6Ὸ ἰοστωϑα ΗΪ8 βροοὶδὶ ρίδῃ. 
ΤΙ ἮΒΥ (0 σϑδοῖὶ ἐϊ8 ϑῃὰ ἰβ (9 ἨΔῪ οὗ ἀυ1γ, (δ9 
ἯΔΥ οὗ αὐυϊοί, ΑΙ] οδοαϊοηοθ ἰο αοὐβ π|]}}. 
ἴῃ βυοὴ 8 ἩΔῪ ἯΘ οὐ ἰο ἐπ ροα]. ΤΆΩΝ οἵ 
θδνὶα, ἴο ποῦ ἐμ ΟΝ ῬΜΔΘ Ῥγογοηϊβοὶ, δπὰ 
ἭΟ ἴῃ ογάοσ ἰο ορίδίη ἱΐ αἰὰ δ βοίαιεῖν ἈσῖυΙης 
οἶθο ἰβδὴ ιἷδ ἀυΐγ, δηὰ βοὺγ θοδυι }}γ ἀἱ 
Ἀανὰ σάδο ἐμ ρῸ41} πίιϊποῦς ἷθ δακίηρ, (8 
τρῶς τΔ6 ἰδἰὰ ἈΠΕ ροπρϑς 2. ΟΒΑΜΒ": 

ΥὙροοσγίϊοθ ἱπγῃ {μοὶγ ΔΟΟΟΣαΪῺρ ἴο (88 
Μη, δηά ποσδῃΐρ (86 τἱδίηρ πογο (ἴδῃ ἰδ δΒεῖ- 
πς βαη; ναὶ Ηδ πῆιο ἀ6δ]86. ἢ 11. 4}}γ τί 
᾿ΤῚ ποῖραιθοσ ΡΙΌΡΑΓΟΒ 8 ποὶ ἐι μἷα οὐ ἔδεὶ 
(Ρτον. χχὶχ. ὅ).---οσ. 8. ΟΒΙΑΝΌΕΒ: ΤΏοϑο 
ΜΠΟ πΐδᾺ ἰο ἀδοοῖνθ οἵμοσ ὑϑθορὶθ πιὶσ ἐσυϊῃ δοὰ 
ἈἸδομοοά ἱοχοίμοσ, ἱῃ οὐὰοσ ἸΒΟΥ͂ ΠΙΔΥ͂ 5] 
ΟὯΘ δίοηρ τι ἢ ἰἶο οἴδμασ, [1κὸ τροὶ τοὶ μμὰ 
ΑΓΕ (8. 111. 10-12}.Ψ 

[νεΣ. 10. Ηκατ,,: Ὑ͵οΟΥ ΪΥ στηΐϊηβ Ἐπ ΐηκ τ0 
ΤΏΔΗ σΔ Ὀ6 Οὗἁ ΔΩΥ͂ ΟΒΟΥ ἰμ8δὴ (μον οὐγὴ αἰεί; 
80 ὈΘΟΔΌΒΘ ΟΕ ὅπα {89 περο οἵ ΒΕ ΕΊΟτο 
δηὰ ὑγίναίϊο ὑγοῦϊ, 80 δίγσου οὶ ῥσγουδι]ηρ πὶ 
ἘὨΘΙΏΒΟΙΥ͂ΘΒ, ἧι οδπηοὶ πεῖνα ΒΟῪ (160 
δου ἃ 6 οσδρδῦϊθ οὗ ἃ σϑρυ]θθ ἴσοπι οἰ 618.--- 
ΗΈΝΒΥ: θαυμα μδὰ Ὀθϑ ἰοπρ' αι εἶπρ τὸν (0 
ὑδωνν ταὲ ΠΟΥ͂ 1ΐ 16 θτουχὐ πὶ ὈΥ δῇ Απιαὶοῖ- 
ἰϊο. μον αοά οδῃ βοσύο Ηἷδ οἴγῃ Ῥύγροβο οἵ 
Κιπάηοθ ἰο Η]8 ΒΌΡΙΝ ἐγτ ΌὈΥ ἀροὶ χηίΐησ ταρῃ, 
Χυ δαι δὲ ποίησ δαὶ ἰο δοῖ Ὧρ {μθσηθοῖγο. 
-ΤῊῈὰ] 

ψ ετα. 11, 12. ΕῸΡ Ηἷπ πῈΟ [δὲ ἰῃ9 ΗΟΪγ ϑρὶ πὶ 
εἶθ ποῖ ἐπι ροβαὶ Ὁ] 6 ἴο ἸΙονὸ ἷ6 ΘῃΘΠλ168.---ΘΟΗΠ ΕΒ: 
ὟΟ διθοηρ 18 ᾿88 βυοῖ ἃ ρδγβοοῦϊοσ 88 [δνίά 
δὰ ἰῃ  ὙὙμδὶ πὸ δύο ἴῃ (6 '᾿οσεὶ ολδο 
8. ΟὨΘ ΟΥ̓ ΔΏΟΪΒΟΥ ΟΡΡΟΒΟΓ, Ἠΐδο ᾿Π]ΌΓΟΒ Ὁ8 οὐ ΒυτΣ 
ΟἿΣ ἴδε ]] Αμπὰ γοὶ ΠΟ [1}] τὸ δὰ οὗ δβαδίε! 
δῃᾷὰ οὐδ χἢ τὸ ἀο ΟΣ ΟΡ ὯΟ ΟΥἹ], Βονν εἰδά 
ἯΘ δῖ ὙΒΘΏ ΟΥ]1} Ὀοί1]8 τῶν Οἵ ἱ5 τὸ π|}} 
6 δδοῃδιηϑά, τὸ Μ2}} Ἰθαγὴ βοϊζος {Π9 ἰονε οἵ οθῆθ- 
τοΐοα. Ἧγ 6 δῖὸ Ὁ τι δἰΐδηβ, δηα δὲ ΟἨσἰβιΐδτιϑ μδγύ6 
ἄἀου]θ οδῦθο ἰὸ ἴ0]]ὸν Ηΐπι τῆο ἴῸσ ὑΔ, Ηἰἷδ8 626- 
μλΐοθ, ζ8 718 Ὁ0 Ηἷδ 116.--Ε 7. ΚΕΌυΜΜΑΟΒΕΒ: 
Ο ΒΟΥ ἰδ βιουἹὰ βῆδσηθ 8, διγοδαῦ ἴῃ 86 ἀδγθ 
οὗ {89 ΟΙά Τοδίδιλοδὶ ἰο τοϑοὲ τὶῖὴ ἃ Ἰονα οἵ 626 
τηἶοα βυσῃ, 88 ἢ6 76 στηδηϊίοαϊ 166} ἱὰ Ὠανὶα, πλ}]}6 
ἰϊ τηυδὲ τὰ αἰ ποουϊίγ, ἐγαϊδ δηὰ σδηᾶοσ δα οου- 
[οεβϑοὰ ἐμαὶ διγοηρ 08, (βου σ ἢ γ͵ὸ ΚΩΟῊ (ἢ 6 ΤΟΥ͂Θ᾽ 
Ἰαϊξοῃ οὗ ἰοῦο ἰὸ βἰῃποια ἰἱῃ ΟἸγίδὶ, ἐξ Ροὶ 
δαὶ ἰο ἰδθ ταζοϑὲ ρϑδυιὶι.--- οσ. 16. 1ὶ πδϑ ἰῃ- 
ἀϊχηδίου δὲ δυοῖ δὰ ουΐγαρο σβοὴ Πανὶ οδυϑοὶ 
ιμ6 ἰοϊάθ ἴο ὈῸ εἰαΐη, δῃὰ δασῖ ἱπάϊαιαίου 

σα ἔγοια ἴοασ οἵ αοα, δῃὰ δἱ βυοὴ δ τιῸ- 
τηθηὶ ἔβοσθ ῬἨΔ6 Ὠοίἰηρσ ΕΣἶκο οΔΙ συ] δεΐηρ ῥγυάθηοθ 
ἰο 6 Τουῃᾷ ἴῃ Ὠεανίά. Βυὲὶ ἰῃ ἰσαϊὰ ἰδ6 ἔξαγ οἵ 
{86 Ιωοτὰ ἰβ δἰ σαγβ δἱ 11:6 βδὴθ ἔσο ἰσὺθ ρὑπ| 
ἀρηοθ6.---[Πλαν 8 ΘΟΌΓΒΟ ἴῃ ἐμ ΐ8 τηδίϊος τᾶ (δθ 
θοϑὶ ροίΐον [ὉΓ εἶπ; Ὀαΐ τὸ μανθ πὸ σίρεμῖὶ (ο ὁ08- 
οἰσάο ἤτοῃι ἰμαὶ ἔλοὶ ἰδὲ δ τδϑ 1οὰ ἴο ἐξ ὉΥ οὐῦ" 
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κ᾽ ἀογδαίζουβ οὗ ἘΣ Ηὸ μιδὰ δἰ πηδο]ῇ βίονσῃ, οὔ 
8: οοσδδίοη οἵ ρτοαὶ ἰθιωρίδίίοη (1 βδιω. χχὶν. θ), 
ἐμαὶ σονογοῦοθ ἰὼν (6 [οὐδ δηοϊηϊοα οὗ Τὸ 
Βα ΒΕσΘ βροαΐζα Τὴ ἔβδοὶ [μδὶ ““Ββοῃοϑὶῦ ἷθ ἰδ 
Ῥνεαὲ ρο ογ᾽" π|ι}} ποὶ οἵ ἰιϑ6 17 δοῃϑ πιδῖζθ ἃ πηδῇ 
Βοησϑῖ; θαϊ ποὶίποσ ἀο66 1ΐ ργενεπὲ ἃ πιδη 8 θοϊῃρ 
μομοϑῖ, Οὐ χῖνο ὺ8 ἃ σχίχμι ἰο δυβροοῖ ἃ μοοα τΔῃ᾽ Β 
Ἰαοῦδνο8.--ἘῈ.] 

γος. 17. 8. Βορητρ: θα ἃ τρδὴ αἶσα, 1 ἰδ 
ἴον (89 Καὶ ἐπι6 δϑϑὴ ΠΟῪ ῬθΟρ]6 μβανο ὑθϑῃ ἀΐο- 

ἰονδιὰβ δὲ) ἀυτίηρ Πἷ6 116.--ὐ τ. 20. 
ΠΜΜΆΑΟΘΗΞΕ: Το ποτὰ: “76}} ἰποὶ ᾽ὰ αι," 

εἰε., ἮΔ5 εἰηοθ ὈδοΟπιΘ 8 ΓΟ ΣΡ ἴῃ θο]ονίηα οἷτ- 
οἷακ. [ἐ 15 οἷΐθῃη μβοατὰ πβθ οὔο οὗ ἱποὶγ ῃυϊὰ- 
ΒΟΣ [δ8 ποῖ συδγαρὰ εἶδ ἔϑοῖ, δηὰ 8.88 βοιῃθύγῃεγο 
εἴσοα οδηοο. ου ἃ ἱμαὶ ἐμ ἷδ 68}} τοῦθ Ἀυΐ 
ΤΔΟΤΘ ΤΑΣΙΒΙ]Υ ᾿ἰγοὰ ὑρΡ ἴἰο ἔμδη ἰβ ἴοσ {116 ποεῖ 
Ῥδεί ἰμδ6 οδδϑοῖΐ ουϊα ἐμαὶ τμ6 ποποῦ οὗ ἴδο 
Βρ᾽ εἰ 8] Ζίου ΔῪ ΘΥΟΥΥΤΒΟΙΓΘΟ 88 ὩθδΡ {Π9 Πιοαγί 
οὗ ἐδ οἰ] άγοη οὗ [86 ἰκἰηράοπι δα 'ο ᾿δαυ 
Βοασί [παι οὗ [Π6 φαγί} Ζίοη! Βυὲὶ ον οἴδῃ 
ἐς Βδρρϑἣβ [δὲ [ΠΟῪ 81Θ ουθὴ ζϑίουβ ἴο ὈΠΟΟΟΓ 
[86 παικεάποββ οὗ (μοῖγ Ὀγϑίμισοη, δηὰ ὈῪ ἰδὶβ 
ΤΟΏΘΥΔΙ οὗ Ηδη) δ οδιιοο ὈΘΟΟπ6 ὑγδιτοσβ 15 186 
Ομασοῦ πρϊοῦ ΟἸ γε 88 ρυσομαθοά τὰ Ηΐ 
δΙοοά. ΤΉΘΥ ὑπ ΤΑλκο ἐμποιηβοῖ γοθ ῥρδχίδικοσα ἴῃ 
ἴδ6 κχυϊὲ οὗ σδΙ]υνληϊδίίη [π6 βΌδρο), ᾿ῃ {πὲ [6 
ΟΡΘα ὑπὸ ἯΔΥ͂ 1ῸΣ ὁ ὈΥ μοῖρ Ῥογῆδρθ ἰΒβοσουρὮΥ 
ΤΩ] 1 οΐουβ 816-16} Ἐν -ΞΘΟΈ ΕΒ: Ὀαὶ οὶ ὺδ 
ΟΠ0Θ ᾿οβππὶ ἴο ἰοῦ ΟἿΌΣ 6] οσυηδη, ποὺ (Ὁ (δ 6 
δαῖκο οὗ ψῃδὶ ἢ9 ἷβ οὐ ἄθβοσνϑβ, Ὀυὶ ἴον (πο 1Ὁ,ογὰ 
ΒΆΚ6 ὙΠῸ ἀοηιδηῶβ ἰἰ οἵ 8: (Π6 ἢ 68}8}} πο, ουθῇ 
πθθῶ γ ΒΌΠΟΣ 1η) υβί106, ἴοΓ 41} ἐμὲ ποὶ Ὀ6 πδηΐ- 
ἴηρ ἴῃ Ἰονθ, θυΐ 8Π8}1} υπἀογαίδηα (6 Ὀ]οθδοά γί 
οἵ βμονίῃα ἴον ὄουθὴ ὙΠΟ Μγὸ ἤηὰ πο Ἰογοί 
Ηονν ἴξ ουρμὶ ἰο βίιδπλθ τ8 ἱβουρὴ μδὶ Ῥδνία, 
ἴον ἰοὴρ Ὀδῃϊβμηηθηΐ δηα ἰγιρυϊδίίοη, ἴδοϊβ 
ποι Βἷπα δ {π6 ἀοδίῃ οὗ 86} Ὀὰϊ πηουγαΐησ δπὰ 
Ἰαπιθηϊδιοῦ.--- ποτ οὔἕοθ δηὰ οδ  πρ ἀοοθβ ηοί 
οἰδογνθο ἀοτηδηά, τὸ βῃου]ὰ 6 βἱἰθηὶ 88. ἴο [89 
ΟΥ̓] ἀσετιο ὈΥ ἃ ἀοδᾶ γωβῃ, θβρϑοΐδ! !]γ το ἰΐ ττδ8 
ἃ Ῥεΐποθ οῦ 8 ἰίηρ; Ιογϑ βῃουϊ ἃ οούεσ 411 (δαὶ, 
βῃουϊά δηᾶ πο ἸΟΥ̓͂ Ιπ δδαυϊηρ τοὶ οὗ ἰμδ6 δυϊα 
οἵ οἴδατβ. Βα 1ὲ ββου]ά 6 ἰο ὺβ ἃ τἱρι ἴα] οοῃ- 
ΘΟΓΏ δηά 8 ΠΟΥ 70Υ ἢ τίῃς ἰο ᾿ἰχξ (86 φοοά 

3609 

πὲ δηοῖμοῦ [88 ἀοη6.---[ “ 1ὴ6 τιοτίιδε πῇ πρὶ 
δοπμπι."---ΤῈ. 

[Υ6γ. 23. ον οοὐἹἱά αν βἰποοσ οὶ δροαῖκ 
{υδῦ ἸΤΈΘΣΘ οδῆλθ ὕδὸῖκ ἴο ΐπλ ΠΟῪ [6 Τρϑοοὶ- 
Ιοοϊίου οὗ ἴοβο γί χηῦ ἀδγβ ἤθη μα ἀπ ὶὶ ρθδοθ- 
ΤᾺΠῪ 88 38} 8 βοὴ δηὰ «δι η᾽ 8 Ὀγοίμοσ, δὰ 
ἢϊ8 ϑασὶ προ] θα ἰηΐο θη ἀθγηθθθ δ ἢ σϑοϑ]]οὰ 
(116 δι 80] ἰγαὶΐ8 Ὑβίοι. ποῖ ΟὨ]Ὺ πἷ8 ἄθαχ ἐγ οηὰ 
“οηδίμδη, ρυΐ ουϑὴ 54. ἰῃ ᾿ἶβ Ὀδίίοσ τηοπιθηίδ, 
᾿δὰ τηδηϊραιθα. ΕἸ ]ορΊοΒ ονὰσ {μ6 ἀοδὰ οἴδῃ 
Β6ΟΠΔ ἱΒΙ ΠΟΘΓΘ ΟΥ Γαϊθα ἰο ἴμοβο ψῆο ΠΟῪ 
ποῖ [86 Τηθηοσ 98 δα η6α.--ἾὟ ογ. 26. ΤῸ 580, 
88 8 βοηθοί 68 ἄοπο, ὑπαὶ ἴΠ6 βου ρίυγοβ 
οὗ 1)6 ἰονγὸ οὗ Οὐγίδέ δβ “ ρμαβείηρ ἴῃ ἰογσ οἵ 
πΟΙΏΘΗ,᾽, 16 ΟἱΡΟΣΙΥ͂ ὉὨ ἩΒΙΥΓΒΏΙΔΌ]6 “ δοοοιμητηοάδ» 

ππ πὰ] ἃ ϑολιδηηεν. 618. 1-16. ουπηὶ αὐ απὰ 
᾿ἀβανο » 1) Αἰρἱὰ δ]οσάδιοά δηά ἀμ ΔΘΌΠΥ 
6 ΘΟΟΪ]Υ ἸΔΥγ8 8 ἄθδϑρ βοϊιθῆγδ ἴο ργοιηοίθ ἷβ οὐγῃ 

ἰηίογοθί. 2) Ηδ τοδῖκοβ ἃ οὐπηΐηρ τηϊχίαγο οὗ 
ἰγαῖϊι δηὰ ΤἈ]ρομοοὰ (αν οοὐ]ὰ ποὶ ἰκπον, δπά 
ἯΟ σδηποῦ [6]}, 1υδ ον τηυοἢ οὗ ᾿ξ τδβ ἱταοὴ --δΒ 
ἄθδρ βοββϑίμδσβ ὑβι8}} 7 ἀο. 8) Ηδ οδ]ου]δίθα οἢ 
{16 ΠΑΓΓΟῊῪ 5βΒ6  ββῆποδα οὗ υτηδη Ὠδίυγο---οοΙὰ- 
ΤΏΟΏΪΥ ἃ ΥΟΙΥῪ βαδίο 8618 οὗ οδἹου]Ἱδίίΐοη. 4) Ηδ ἱβ 
[016 ΒΥ͂ ἐποοπηίετίρ βυςμ φοηογοβὶ τυ, Ἰουδὶν 
δηᾷ ᾿υβίοθ 88 ἴθ ἴδ ηοΐ Ὀθθὴ ὑδ8ρα ἴο «πὰ ἀϊὰ 
ποὺ ἰοοῖκ ἴον (νοσβ. 11-1δ8).. ΤῊΘ βγονάοοις βοῦθ- 
ΤΔΘΙΒ Βοϊμδίξμμθθ ταϊβίαο ἱποὶσ δη. δ) Ηἰβ 
Ια ἰβϑθβ πῃ ὈθηθΗ͂ϊ ἰο δηοίδοσ, Ὀυῖ ΟὨΪΥ τυΐη ἴο 
ἰπη801. [Ι͂ἢ ϊ6 που] ὰ τὶς βὸ δρουπαβ ἴῃ θ6]- 

β8ἢ. βοϊιθσηθτβ δηάὰ ἰβῃλρίοσβ ἔμοτα 8 γϑὶ 8 ᾳ,0δοθ 
(μδὺ σδῃ δβυδίαλῃ δηὰ 8 Ργονίάθηοο {μδὶ ΟΥ̓ΘΥΤΏΪΟΘ. 

.] 
γεΣα. 19-272: ἩΈΝΒΥ: Τὸ οχοοϊ]οηΐ δρὶσῖς 

πΏΔῸΒ δνίἃ Πόσο βῃοτβ: 1) ΨΘΥΥ ΚΟΠΟΓΟΙΒ ἴο 
Ειὶβ ΘΩΘΙΩΥ͂, 880] ; α) ΘΟΏ 6818 ὶδ ἔλα 8, δ) ργαῖθθβ 
ψδι 186 ΠΟΡΊΏΥ. ᾿ ἍΟΙΥ ρμταίοία] ἰο Φοπαί δη, 
μἷβ σποση ἔτίεπὰ ; α) ΠοίΒπρ' τηοτθ ἀ 6] ἐρηε]} ἰπ 
118 που] ὰ ἰμδὴ 8 ἔσθ ἔγἱοηά, δ) ποίησ ΤΏΟΓΘ 
αἰδιγεβδίαὶ ἐμδη [8.6 1086 οὔβιο ἃ ἔτοπα. 8) ὈθΟΡΙΥ 
οοποογηθὰ ἴον ἴπ6 ποποῦ οὗ οὐ (τεσ. 20). 4) 
ΤΘΘΡΙΥ οοποογηοα ἴον ἰμ6 ρα]. νψο]λσθ. ΤῊΘ 
ὈοΘΌ Υ οὗἉ [βγ86] δαὶ (γ6γ. 19), (80 τα Βίγ (8116 
(ναι. 19, 25, 27).-- ΤῈ.} 

ΞΕΟΟΝΌ ΞΕΟΤΙΟΝ. 

ΟἩΑΡ. 11. 1- ΠῚ. 6. 

1. Ῥανϊά αποϑεἰεὰ ΚΊηρ οὐον Ψυάαΐ.--ἀιοεῖϊδ ἐπ, Ἡοδτοη. ΟἾΔΡ. ἰϊ. 1-. 

1 Αν ἰ σϑηι9 ἴο δον [15, (μὲ αν ὰ ἱπαυϊτοα οὗἩ [86 Τωογὰ [96 ΠΟ Δ}, β8 Υ- 
ἴηρ,, 5841} 1 ρὸ ἊΡ 1ῃηἴο ΔΩΥ [086] οὗ [86 οἰἐΐοθ οὗ ἁπᾶδῃ  Απά ἰμὸ [ογὰ [ϑμουδὰ 
5814 υοΐο Βΐη), ὅο ἂρ. Απὰ αν! βαϊὰ, ὙΣΙΒΟΣ 88}8}} 1 γὸ υρΡῦῇ Αμπα δ6 βαϊὰ, 

2 ὕπο Ηοῦτου. ἢ [Ἀπηὰ] Πανὶ ὰ ποηὶ ἂρ ὑπ᾽ 1 Πογ, ἀπ Εἷ8 το τῖνϑθ 8]δο, ΑΒΐποβῆι 
(86 Φεστθο ΐοαεθ δηὰ Αια], ΝᾺ 418 πο [80 π|ῖΐδ οὗ ΝᾺ 041} [89 Οδυπ το. 

ΤΈΧΤΟΌΑΛΑΙ, ΑΝ ΘΟΕἸΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

8 τα ᾷ, Οἱ ἐδ ἕδιι, ἔοστῃ (9.2) Ὦθτο κίγϑῃ ἰῃ ϑοῦλθ Μ33, 866 ποίδθϑ οἵ 1 βδιη. σχυύϊὶ. δ; Χσσ. ὅ.- - 8.) 



870 ΤῊΞΒ ΒΕΟΟΝῸ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΑΜΟΕΙ͂, 

ὃ Απά Ϊ8ὖ τϑῃ ἰπδὺ σογο ὙΠῸ} ἢἷπὶ αἀἸἃ αν Ὀχίορ ὉΡ, ΘΥΘΥΥ τοδῃ 1} ἷ8 Βοῦβο- 
4 μοϊὰ ; δπὰ {μ6γ ἀπεὶῦ ἴῃ {μ6 οἰδο5 οὗ ΗἩθῦγσοη. Απὰ [86 τρϑῃ οὗ Ψυάβῃ οϑιηθ, δὰ 

{8619 {πῃ 6 Υ βῃοϊηΐρα Ὠδνὶα Κίηρ Οὐ Σ (δ 6 Βουδο οὗ Φυάδῃ. 
Απά ΩΝ ἰο]ὰ Παν!ά, βαγίησ, Τμαὺ [Π6 τιθῃ οὗ “6 Ὀθβῃ-ΟἿ]οδα τὐεγε ἐδουν {μαὶ 

ὅ Ὀυτγοα βαυϊ. Απὰ θεν ἃ βοηῦ τΟΘΘΘΏρΡΟΥΒ ὑπίο ἰδ6 τηθῃ οὗἩ 40 686}- Ἰ]οαα, δηά 
βαϊὰ υηΐο ἴμ6πὶ, Β]οαϑοα ΡῸ γο οὗ 6 ωοτὰ [ΦΘΒ ον} {μαὺ γ6 ἤδνθ ββονθαὰ ἰδ 8 

6 Κιηάπ688 υηἴο γοὺΣ ἰογά, δυόη, [οπι. Θυθ ἢ} υπΐο δι, δἀπὰ δυο Ὀυχὶοὰ πἶτα. Απάὰ 
ΠΟΥ͂, [9 Γογὰ [οθονδ}] βοῦν [40] ἰκἰπάποθβ δῃὰ ἰσυϊῃ ἀπο γοὺ; δά [α]8θὸ ν}}} 

7 [οπι. “111}} γεαυϊίο [0] γου [18 Κίάποθθ, Ὀθοδυθθ γ8 δυο ἀο0.6 [815 (Βΐην. ὙὩΒΕτο- 
ἴογο [4.47 πον, 1δῦ γοῦν βδηάβ 6 βίγσοῃσι μβοποὰ [βἰγοηρ], δῃὰ ὈῸ γ9 υϑ᾽1δῃϊ: [0Γ 
γΟῸΓ τηδϑίορ [ἰογὰ] ὅ'δα] 15 ἀθϑά, δῃηὰ δ]8ὸ [π8. τὴ 6] (86 1: οὗ Φυάδῃ δανο [δγ9 
[86 Βου8ο, 6ἐ6.] δηοϊηὐθα τ6 [ὁηϊ. Τ26] Κὶπρ' ΟΥΟΣ (δ 6ῃ,. 

11. 1βλδοολεί! "8 απ σοάϊν ΕἸδοαξίοη, ἰο ἰδε ΤΆγοπ οὐ αἷΐ [πταοὶ ἰλτουσὰ Αὐπεν, απὰ ἰδλα οοπιδεχιδαὶ ἰοηῦ 
Οὐπίοϑι δείιροεη, ἐς Πἴοιδε οΓ ϑαιά απὰ (δε Πουδε αΥ Ταυΐά. ΟΒδρ. 1. 8---ϊ. 6. 

8 Βιυι[Ἀπα] Αδηονγ, [Π6 βοὴ οὗ Νοσ, οδρίδίῃ οὗ 5'8δ} Β μοβί, ἕοοϊ [δὲ θοββϑίὰ (86 
9 βοὴ οὗ ὅδ], δηὰ Ὀγουρῶΐ Εἰπλ ΟΥ̓ΟΓ ἴο δηδῖη,, Απα τη866 ἷπι Κίηρ ονογ [10γ]} 

ΟἸοΔα δηὰ ονϑῦ [[017] [86 ᾿Αβῃυτιίεθ δηα οὐονῦ [[0Υ] δεΖγθοὶ, δὰ ονὸσ ΕΡῃσγδαῖτ δηά 
10 ονϑῦ Βϑῃ δι δηα ΟΥ̓ΟΓ 811} ἴδγϑϑὶ. [᾿βῃροβμοίμ, 5'8}} 8 ΒΟ, τ8δϑ ΤΌΓΓΥ ὙϑδΓΒ οἷά 

ΜΉ ΘῺ 6 ἴο τοὶζῃ ΟΥ̓́ ἴθγβοὶ, δῃὰ γοϊρηιϑα ὑπὸ γϑαγβ; Ὀυ1 [0 Βουει οὗ ψυάδῃ 
11 [0]ονοὰ Πανὶ. Απὰ {δ6 ΐπιο {μὲ Πανα τ Κίηρ ἴῃ ΗδΌγοΩ οὐοῦ ἐμ Βουθο οὗ 
12 Δυάδἢ τγῶ8 βουθῃ Ὑθδγ8 δηὰ εἰσ τωοηΐθθ. Απὰ ΑὈΏΘΓ [86 βοη οὗ Νοσ, δα [86 βεῖ- 
18 νδηΐβ οὗ [βῃ οβμϑίι (86 βοὴ οὗ ϑὅδυ! πεηὶ ουὖ ἔγοια Μαδδηδίτη ἴο Οἴρθοη. Απὰ 

Ψοδὺ {86 9οη οὗὨ Ζογυϊδη διὰ [86 βογυδηίβ οὗ ᾿ανιὰ πϑηῖ ουὐ; δηὰ [|58. [8.67] πιοὶ 
ἰοχείμοτῦ ὈΥ {π6 ροοὶ οἵ αἸθοοη ; δηᾶὰ {86 βαὺ ον, ὅ|10 οη6 [18.686] οἡ ἰδ οὔθ 

14 46 οὗ [86 ροο], δπά {86 οἶδας [[Π086] οὨ (δ οΟἰδοσ βἰ46 οὗἨ ἰμ89 ροὺὸ]. Απὰ Αθηοῦ 

8 Γψ ν. 3. δορέ. γοδεβ " ἐῃο τὴ," νη ἢ ὈοίοΣ δοοογὰβ τὴ ἢ Οτοοῖς δὰ Ἐης. ἰἀΐοτῃ (ΕἸ άγ Δ 5ὸ ἢΔ8 ἰὲ ἰἢ ἐἢ9 
ἘΣ ΧΡΟΒΙ ΕἸ ΟὨ), θα ΔΓ 68}}8 ΓῸΓ ἃ οἴδημα ἰὴ {πὸ Ηοῦ. ἰοχὶ. ἘΠΓΙΠ ΠΟΥ οἡ Βορῖ. οπλὶῖβ ἴη 6 νογὺ “ αἱά Ὀὑγχίης υρ,ἢ 
{πι|8 δἰ δολίης ἰπ 8 ὨοϊῚ ἢ “ΤΠ 6} " ἰο {πὸ νογῦ οὗ (ἢ6 ργοοραϊηρ γτοσθο. ΤΊ ϑντ. δ]|μ0 πῶ5 ἀπ σα ν τι (Πὶ8 56ῃ- 
ἑοῦσο, τηρκίηρ ἴΠ6 ΗΙΡΗΪ ἰηἴο ΘΑ], δημὰ ἰπβογιίίης " δηα θανία ᾽" δὲ {1)6 ὈΕΒΙΠΗΙΩΕ οὔ τἴΠ9 γογβο, 80 ἃ8 ἴο γοδα: “δηὰ 
Ἀᾶανία δηὰ μἷ8 θη 6 γθ τὲ Ὠ1π|; δα να ψοϑηῦ ἈΡ δηὰ ἰὴ τ6ὴ οὗ ὮΪ8. ἢοιι86, δὰ ὑπῸΥ δῦοὰθ ἰὴ Ηοῦτζου." 

ΤΏ686 Γοδαϊΐϊῃ 8 βϑϑῖλ ἰὸ βυυβίδπίίαίο (Π6 Ηοῦ, ἑἐοχῦ, ΟὨῪ πὸ δὰ τ » ἰμοιϑδὰ οὗ ΠῸΡΠ, να ἢ [Π0 δορί. ἐῃ68 
2 ἔπ 

οὔλ] θα 86 κὐροῦαοῦν. ΤΏ ΗδθΌ. ΗΙΡὮΓΠ [8 ῬΤΟύογβΌ]9 Ὀθοδϑῦκθ ἰὲ ἰηίγοάθσοβ ἃ ΠΟῪ βἰδίθτηϑηῖ, ἢ 1160 {π|6 507. 
ΤΏΘΓΟΙΥ γερϑαῖ3.-- ΤᾺ.) ᾿ 

8 [Υόγ. 4. Β0 Ἐταάπηδῆῃ, ΡΏΠΙΡΡδοη, Μδῦγοῦ; Ὀυὺς ΤΟΙ δυο ἀθοΐαγοβ ἰξ ἰο Ὀ6 Δῃ ἐπηροδβηί]6 οοηβιγυοίίοη ἰῃ 
ΒερθΟ, 1 ποΐ ἰπιροβηλῦ]θ, ἰε 16 απυϑιιαὶ δοὰ μαγά, δηὰ [ῃ9 βέῃρ)ο γϑοῃϑγίηρ οἵ ἔπ βγ.γ. ἀπὰ νυ]: “16 τῇδ οἵ 
ΔΌΘΘΠ-ΟἸ κα ὈσΓίοα 58}},᾽ σοπηπιθα8 ἰἰδβοὶῦ, οχοορὶ ὑπαΐ, 845. 118 15 ὈΓΟΛΦΟΙΤ ἐθο ΒΔΏΒΥΘΙ ἴο 8 αῃοϑίίοη: “θῸ 

Ὀυτγίοα 8411} νὰ βΒμοιαὰ οὀχρϑοῖ [π βυ δ δος “ἐΠ6 πηθη οὗ Φαθο8Π-ΟἸ 6 μα " ἐο Ὁθ Ρὰξ 28 ἴ[Π6 ρῥγίποίρω! δῃρὰ ϑϑϑϑιίίδὶ 
Ῥαγὶ οὐ {πὸ δῆδνψον, Τῃο ἔσο ἴοόσιῃ οἵ ὑπ δοῃϊθῇσ9 ἰΒ οὐ Δρραᾶγϑῃι.--- Β.} 

4 [Νογ. 6. Τὴ Επί, του δοσίης ἰ8 ἰουηὰ ἰῃ Βορί., Βγτη., ἡ υ]κ., αλὰ ἔδο ἰάθα “ τοχαΐθ᾽" ἰπ ἐπ6 ἔνγο 1δβδέ; Ὀαὶ 186 

φορινοο 

δηὰ, βίῃ (89 ΕὈϊ. ἀο68 ποέ δοοογὰ πνίξῃ ἴμ89 ΠΟ, μ6 πουϊὰ ἴοσ ἐμ ἰδίδον δαυϑι αὶ ΠΙΆ, διὰ τοηάογ: “ἱ 

ψ1}] ἀο γοῦ κοοά Ὀθοδῦδθ (- ἴῃ »͵δοθ {ΠιὉ) γ ἤαγϑ ἀ0η96,᾽ δίς. (60 [ἢ 6 Ψ]ᾳ.), πΠΙΟὮ σΟΥΔΙΏΪΥ κῖνθϑ ἃ ΤΏΟΣΤΟΘ ἈΡΡΓΟ- 
Ῥγίαϊο βθηβο, ἱπουχὰ ἐπ γοπάθσχγίηρ οἵ Τποηΐι5 (ἀπά Εγατηδηη) ἰ8 οὐ ἐπ ΡΟΒΒ1090.--Τα.) 

δ͵ίνος. 9. ΤΏ Ἰἰίθγαὶ σϑηἀϑγίης οὔ πο Ῥγθρ. ὧν) ἐδ ἢδγὸ (υἱνἢ ΕΓαΠ,ΆΠἢ) ἰὰ [696 ἰἤγθθ οἂδθ9 σοίαϊηϑὰ, [ἃ 

οοπέσγαδι τὶ (ἢ τ06 ο]]οπίης Ὁν, “ΟΥ̓́ΟΣ;" ὈΘΟΔΌδ6 8 ΘΓΓῸΣ οὗ ἰοχί ἀοθβ ποῦ ἤθσΘ βϑϑσω ὑσγοῦθδοϊθ, ἴἢ δρὶὶθ οἵ ἐδ9 

ἴδεί ἰπαὶ δποίϑηξ επὰ τηοάϑγῃ ἰγαημδϊδίοτα (τἰπουὲ Θχοορίΐοῃ, 88 ἴῈΣ 8 1 ον) ἡορῖθος (Π6 αἰ ἔὔογθποθ. Εγατηδῃὰ 
αὐϊοτηρῖ ἰπ ἴηὁ Εχροπίιἰοη τὸ ροίην οἂὖὖ ἐμ αἰ ΣΘΩοὁ6 οὗ τηθϑιῦτις Ὀθίγθθῃ ἐδ9 ἔχο Ῥχϑοροδίςξίομδβ ἰῃ 00 ΘρΠΠθδ᾽ 

ἐοη.---[ἡϑίθδα οὗ “ΑΒΠαγ 68" ΤΔῺΥ τοϑὰ “ ἀϑδμαγί(θβ."--ἼΠ Ἰαδὺ ποσὰ οὗ {ἢ} Υϑγ89 ΓΙῸΣ Ργοϑϑηίδ δὴ δχδχηρὶθ 

οὗ ἃ 8 Ῥοτξ. τωΏ886. δβυ δὴχ (77) ὉδΌδΥ οοηϑίἀοτοὰ ἰο Ὀ6 δοςδίο ἔοσ Ἶ; ἰδ ἴθιω. ροϊῃιίης (Ὁ) ποῦ]ὰ 6 ροδϑίρίθ, 

7 “ἼΒΓΑΘΙ " ᾿ποΓο σοῃδίἀογοά ἴῃ {8 πϑείοῃ δὶ απ ἴν, ΟΥ̓ Δ8 8 ἰδ ἃ.---ΤᾺ .} 
ΦΓΨοσ. 10. ἽΝ “πο ΌΩΙΥ, ΒονσθΥθτ," Ὀὰὲ [0 τοημἀοσίηρ “ ΟὨ]Υ "᾿ που]ὰ 679 Ὀ6 δεηἰκχτιοῦθβ.--Τὰ.] 

ΤΓΨον, 10. όσα. 10 δια 11 δύο γψαγίοιιϑ! ν᾽ πδῃα]οά. Ἐγάτηδπῃ ἰπο] πο ἐο {ον ΤΗθηΐα5 ἴῃ τοχασάϊηρ 10 ὃ διὰ 
11 δ Ῥαγθηςῃϑϑίβ, ΝΥ 6}} διβθη γορβδιὰβ 10 βδηὰ 11 69 ἰἱογροϊδίίοηβ, οοπμϑοιίης 10 ὁ νὶΐῃ γον. 12, ΤῊΘ ΟὨ} 168 
ἴη 116 σι ΓοΒ ἀο ποῖ γον ηροηαΐμθηθ85 οὗ πο ἰοχῆ, δ[η 06 ἔπ 686 ΤὨΔΥῪ ὈῸ ἀρῥϑα υοὰ ὉΥ͂ ουργ δία, ἀπὰ ἰδ6 δυ}" 
ΤΩΘΙΥ ΟΠ ΓοΠπο]ορίοβὶ βίαίθσηθηῖθ αγὸ Ὠαίαγαὶ δηὰ ἰῃ δοοοσζάϑῃοθ υἱτῇ [Π6 τηδῆποῦ οὗ οὖν Βοοῖς. ᾿ ΤῊ Ὀοείος ΤἱονΝ ἰ5 
ἐπαύ {Π6 Ἡδάδοῖοῦ Π85 ἐπβογίθα 88 ΒΥ ΠΊΘΤΥ βἰδίθηθηῦ ἰῃ ἰδ ΠΑΓσΆΌνΟ ΘὲΌΠΟΙ ΥΟ ΓΒ. 10, 11, οὐ 10 α,11]. ΤῺ Οὐἦθο- 
(ἴοη ἰο ὙΠποπίακ' γἱονγ (ψ ἰσἢ σοηποοίβ 10 α τί 12) ἰ8 [Πδὲ 10 α ἰβ ΟἸΘΑΓΙΥ {Π6 ΟΥΑΙ ΠΑΕΥ͂ ζοΟΓΓΔΌΪΑ ἴοσ ἐπ9 μὴ αν οἵ 
8 εν τῶν 1 Ὡ δηὰ ἰδ 59 δἱ Ηἰβ δοοϑεϑίου, δηὰ ᾿πϑχϑίογθ δῇ ἰβαθροῃ θην βϑηύθηοθ. 860 [ἢ σϑῦδγκδ οἱ 1 ὅϑπι. 
ΧΙΪ!. 1.- Τα. 

8 [Υόγ. 18. ΤῊΘ 86 οἵ (ἢ Ασα. δι χ δηὰ 680 ἴῃ9 δᾶγν. ὙΠῸ ἰβ. ΤΟΓΔΑΓΚΩΌΪΟ, δίπαθ οἰ Σ (85 οσργϑδδίηρ (89 
τι 

[468 οἵ δοποῦγτοποθ) που !ὰ δϑϑῖη ἰοὸ οχοϊ δ ἐπα οἴδοσ. δ βῃου!ὰ οχρϑοῖ ϑἰθηου δἰ σα ρὶ Υ : κἐΏΘΥ τηϑὲ ἐδ6 πὶ δὲ 
[Π9 ΡΟΟ]," οὐ “ὍΠΟΥ ἀν δὲ ἰῃ9 ροοὶ ἱοχοίμογ." ΤὨ6 ῥγοϑϑῃϊ ἰθχί ΣΟΥ͂ Ὠδγθ δσίδθῃ ζῸ τ ὧι οοτωδίπδιίου οἵ μὲ9 
ὑπο οοῃϑίσχαοίίοη8.--Τ Ὰ.} 



ΟΗΑΡ, 1. 1--Π]|ἰ 1. 871 

βδὶὰ ἰο δοαῦ, [μοὐ 186 γουῃρ θα ΠΟῪ [ὁη3. ΠΟ} ΔΓΐβθ δηὰ Ἀ]ΑΥ Ὀαδίοσο υ86. Απά 
15 7060 8ϑϊά, 1,80 ᾿μϑλ αγὶ:Θθ. Τάθη [60 δγοϑθ 8πα γϑηῦ ΟΥ̓ΟΣ ΟΥ̓ ΠΟΥ ἔμοῖνθ οὗ 

Βεηϊδαλίη, υὐὐϊοὴ [πῈὸ0] ρογίαϊλοα ἴο 8 Βοθϑῦ, (86 ϑοὴ οὗἁἩ δι}. δπὰ ἔποῖνο οὗ 
16 ἰδ βογνϑδοίϑ οὗ Βανί, Απά {Π6 0 οδυρμῦ ΘΥΘΥΥ͂ οΩ6 ᾿Ϊθ [6] 10 ὈΥ ἴΠ6 Βοδᾶ, δηά 

ἐλγιαί α15 βπογὰ ἰηύο 18 [6}1Ὁ᾽8 β[49, βὸ {ΒΥ 181} [πὰ [811] ἀοτα ἀρδὰ ἰοροίμοσ ; 
ἡ ογοίογο [884] ὑμαὺ ρ͵δοθ τδβ Ἄδα Ηοὶ Καιλν- μασεατίτα, ΜὨοι ἰΒ ἴῃ ΟἸθθοη. 

17 Απὰ ὑμογθ ψγὰ8 ἃ ΥΘΕΥ͂ ΒΟΓΘ Ὀα[016 (μα΄ ἀΔΥ, Δη4 ΑΌπΠΘΡ ψ8 Ὀοδίοη, δηὰ {88 τηδη οὗὨ 
Τογϑϑὶ, Ὀοίοσο ὑΠ6 βογνδηίθ οὗ θανὶα. 

185 Απά ίδογο πόσα [Ὦγθ6 80η8 οἵ Ζουυΐϊδῃ {μογο, Φοδὺ δηὰ ΑἸ ἱβμαὶ δῃὰ Αβδδοὶ; δυὰ 
19 Α58}}6] νγᾶ8 88 ᾿ἰσαΐῦ οὗἨ ἴοοῦ 88 ἃ ν|ἃ τοθ [ρ826110]ὲ. Απᾶὰ Αβδβοὶ ρυτγβιοὰ δι 

ΑΌΠΘΓ, δῃά ἴῃ ΕΣ Β6 ἰυγηρά ποῖ [86 υτηρα ποΐ ἴο 80} ἴο [δ τρῦ Βδηα ΠΟΣ ἰο 
90 ἴδ Ιοἢ ἔγοπι (οἱ οσιης ΑΌμοσ. Τβθη [Α1ἃ] Αποσ Ἰοοκοαὰ Βομίπα Εἰμὶ δηὰ βαϊὰ, 
921 Ατί ἔβοὰ Αβ8}617 Απάὰ δδ6 δηβνοσγοα [8414], Ι δ. πᾶ ΑΡηῸΣ βαϊα ἰο ηἷπι, ΤΌ ΤΩ 

[866 δϑ'άθ ἰο [ΠΥ τίζῃῦ βαπὰ ογ ἴο ὑπ γ οἴ, ἀπά αν 860 Βο] ἃ οῃῃ οὔθ οὗ (μ6 γουηρ 
τηθῃ, δηὰ ΔΚ [μ06 18 ἀγίηογ. Βαΐ Αβ8}16] σου]α οὶ ἔυση δβ᾽49 ἴτομη Του 

22. οὗ [οπι οἵ] πη. ᾿ἀπὰ Αδηθγ βαϊὰ δραὶῃ ἰο Αββῃ86ὶ, ΤΌΓΩ [866 8146 ἔγοτα Ὁ] ονίης 
τΩ6; ἩΒΟΓΘίΌΓΘ Βμου]ὰ [ ϑιι16 ἰῃθ6 ἰο (86 ἀριντ ΒΟΥ ἔδθῃ βῃου]Ἱὰ 1 μο]ὰ ὺὕρ 

23. ΤΩΥ͂ ἔλοο ἴο Φο8ὺ ΤΥ Ὀτοί μοῦ Ηοπνθοῖῦ [ΑΠη4] Βθ τοΐιβοα ἰο ἰθγη 8146; τ ἢ 6Γ6- 
ἴογα [δη4] ΑἸΠΟΥ σίτ [86 ἰπάον ϑηὰ οὗὨ [86 Βρθδγ βιιοίβ ἷπη ὑπᾶορ ἰμ0 ΒΓ σἱῦ 
[Ἰὰ [86 Δοαοτηθῃ17,,2 (μαὺ [8π47 {110 βρθδᾶῦ οδῖηθ ουὐ Ὀθμϊηα Ὠΐτη, δὰ μ6 [611] ἀόοτῃ 
16 γὸ δηὰ ἀϊθὰ ἴῃ [86 βδῖῃθ ρ]δοθ [ὁ [86 8ροῖ] ; δηᾶ 1ζ σδ)6 ἴο (δδὺ 88 ΤΩΒΗΥ͂ 
88 ΟΆ1η6 [0 [Π8 ρἶδοθ ὙΠΟγο Αβδἢ6ὶ [611 ἀότῃ δηὰ ἀϊθά βἰοοά 8ι1]]. 

24 Φοδῦὺ ε|Ξ3ο [πὰ 4080] δῃὰ Αδιβμδὶ ρυγβϑυορὰ δον ΑὔΠΟΥ ; δῃὰ ἰδὸ βυη ποῖ 
ἄονψῃ σι θη ΠΟΥ͂ ογΘ οοπλο [Δηὰ {ΠΟΥ͂ ἔππ|0} ἴο {86 Ἀ1}] οὗ Ατλαδὴ, ὑμαὺ ἐσέ, Ὀ6- 

25 ἴοτγο Οἰδ"} Ὀγ [ΓΠ6 ΝΑΥ οὗ [86 ψ]]ἄογηοθθα οὗ ΟἸθθου. Απὰ ἰδο οἰ] άγοη οὗ Βϑη)διηΐη 
ρϑιμογοα {Πϑιλβ 68 ἱορ μοῦ δίθοσ ΑΌποΡ, δῃα Ὀθοδπθ ΟὨΘ ἰτΌορ, δῃὰ βἰοοά οἡ ἐδ 

26 ἴορ οὔ δη Ἀ1}}. Τβθὴ [414] Αηδὺ ο8]16 ἃ ἰο Φοδὺ δῃηὰ βεαὶὰ, 8411 π6 ποσὰ ἀθ- 
ΨΟῸΓ ἴογονοῦ ἢ Κποποϑῦ ὑπου ποῖ ὑμπαὺ ἰὑ ΜὙ11 6 Οἱ ογοαΘ ἰπ 186 Ἰδίίοῦ δηα ἢ ΠΟῪ 
Ἰοῃρ 888}} 1Ὁ Ὀθ [Β6ῃ, 6γθ ἴβοι Ὀ]4 [Π6 Ρ600Ρ]6 τϑίυσῃ ἔγουῃ 90] οί ηρ (μοῖν Ὀτοίῃ θη ὕ 

27 Απαὰ 92.080 βαϊὰ, Α8 αοὰ Ἰἱγοίμ, 1688 ἰδοὺ μδαβί βροῖκϑι), βυ γϑὶῦ [οπι. βυγο] γ] ἐμ η" 
28 ἴῃ [6 ἜΟΠΟΝ {86 ῬΘΟΡ]Θ δα ζοῃΘ ὉΡ ΘΥΘΙΣΥ͂ ΟὨΘ ἴγοτα [0] οὶηρ Ηἷ8 διοίμόε, Ξο 

[Δ1ι}] Φοδῦ ὈΙΪο ἃ ἐγυτηροῖ, δῃὰ 4}} (η9 Ῥθορ]θ βίοοα β.}}}, δῃὰ ρυγϑυρὰ δῇοσ 
ΟὟ Ἰογϑοὶ Ὡ0 πποσθ, Ὠϑῖ μον ἔου ρα ἘΠΟΥ͂ ΒΥ το. Απᾶὰ ΑΠΟΣ δηὰ ἷ8β τλϑθὴ πϑὶκεὰ 

8}1} (δῦ ηἰροῦ ὑΒγουρῇ (ἢ9 Ρ]4ἴη, δηἀ ραϑβοὰ οὐδοῦ Φογάδη, δῃὰ σϑηὺ ὑμσουρῇ 8]]} 
80 [ὑπ2. 86] ΒΙΓΆτοΙ, δπα (Β6Υ [οπι. 1867} οδῖηθ ἰο Μδῃδηδίὶπβ. ΑἈμῃὰ Φοδὺ τοϊυσῃοὰ 

Φ Γσνοσ. 156. ΤΊιο ἢ 15 οἰ ΟΣ ΔΡΡΟΒΙ ]ΟΠΑΪ, --τἶῖ ΘΙ ον," οὐ 11 ᾿πἀ!οαΐθ5 ἐπὶ [δ ΡοΘ ἢ δὰ ΟἴἾὮΟΥ δοϊ 6.8 Ὀ6- 
διάδβ Βοπίδη)]Ἕη 65.-- Τπ.] 

ἾΟ {Υὸγ 16. δοιὰθ ἰπδοσγέ (αἴογ βορί.) ἐδο πογὰ “μαῃὰ " (ἸἼ) αὖ πὸ Βγδὺὶ γοσὺ δῃὰ γϑδᾶ: “ἘΠῸΥ ἰδία θυ σῦν 

ΤΩΔῊῈ Ἦΐ5 Πδηᾶ οἡ [ἢὴ96 Ππορὰ οὗ Ἦ18 [Γ6]ονν, δ ἃ ἢΐ5 βογα ἰπίο εἶδ 126110 τ 8146," οὐ ὙΠ σἢ 560 Ἐσζατηδηη. ἘδίϊοδΟΣ 

δὰορία {15 γοδα προ, ΟὨἿΥ Ἠ6 ραυΐδ ἐη6 Αταπηδίο ἔοσιῃ (το ἢ ἢΘ ΒΌρροϑϑϑ ἴο Ὀ6 ρορυ]αγ) Ὑ Ν Ιηρίθϑα οὗ (ἢ. Η60. 
“", ἰδ ογάοσ ἰο δαοουπὲὶ 20Σ [8 41} οαἱὐ αἴΐον 2 ,2.-ὀ ΤῊ δυρροδίϊίοη οὗ ΔῺ Αγδζαδίο γοδάΐῃρ 18 δολουμδίὶ ἰογοθὰ, 

τ ἀρ νν ΗΘ. ἰα ἐπί }1}1 016 τὶ οσΐ ἐπ “ΒΟΥ ΪΟῺ οἴ {πη ποτὰ “ εαρὰ," πῃ ϊοὴ ἰο Τουπὰ ἴῃ Ὧο οἶπογ βηοίθηΐ Ὑϑγαί οι, 

Ἡ {Υὸγ. 16. ΤῊΐα ποτὰ οἵ ἀοποξι τηϑδηίης 18 ΡΓΟΡΟΥΙ͂Υ ἸοΩΣ υπ γϑηδ]αἰθὰ πὶ ἘΏρ, Α. . ΤΉ γαγίουβ ρσχοροβϑά 
Σοη ἀοσίη μΒ τὸ αἀἰδουπδβοαὰ Ὁ ΕγαπηδηΏ.--ΤῈ.) 

ἘΓΡοσ. 933. ϑΌΠ. Νοῖ οὔϑ οἵ ἐδ δῃοίϑῃιν ΒΒ. γορ άοσ (ἢἷ5 πογὰ “ ΒΛῊ σἱὉ,"" Βορὲ. “Ἰοΐῃϑ" (ψόα), ϑντ. “ Ὀγϑαδί," 

σηδὶά. “ εἰάοϑ οὗ ἐμο Ἰοΐῃ 5," πὶ “ἐπσιιδη ;" ἈΙΩΔΟΠ πιο γῈ 5 ΟἿ Οδἤθη τη ηἰαΐπϑ ἰἰ, δον ἘδδἢΪ πὰ (Π6 Ταϊτηιὰ 
(βαηπλοάνγιη τυΐως Θοδβοαίυβ δῃα Εδγδέ οοπηϑοί {πΠ6 ποσὰ νυ ῃ 8 τοοί (ἰουπὰ ἐπ Αταδίο), τηϑδηΐης “ἴο ")8Ὲ ἔδλὲ οὗ 
δἴτοηκ."- Τὰ. 

12 ΓΜ ον. 24, Τὸ ἔπ τοδάϊης οὔ [9 γόσκὸ 611} δύβοῃ οὈ]θοίῖα: 1) ὑπαὶ 8 ιοαν 15 διαί θὰ ἰο Ὀθ ἐπ ρμοαὶ οἵ ὑπὸ μΡογ- 
συὶ!: 2) [δὲ [πΠ6 Ῥατγβαϊέ, βιαγείης ἔγοστῃ Οἱ ϑοη (νοῦ. 16), νου 6 1688 Θη65 ὁπ ἐλ τοαῃ 10 ΟἰΏΘΟΗ ; ᾧ ἐπαὺ ὑῆὴ6 ϑίηθ 
Οἰδὰ ἰβ ππίκηονῃ δηὰ βυϑρίοίουθ. Ηρ ὑμϑσϑίογθ βιι δ {{πύθ8 "2, ΤΑ η6,""ὄ [ῸΣ ΓΔ, Βαρροβίης ἐδαὲ 6 δογίθθ ἀθ- 

οἱςηποὰ ἴο Ἰοοαίο ἐδθ ὮΠῚ Ατωτηδῆ δρρτγορτίαι οἷ ὉΥ ἃ σδ]ον; Ὀσὺ δ ἢ δοτη ὈΪ Δ 0). “ ὙΔ|16} οὗ [ἢ6 ψαΥ" ἰδ 
οὐϊαϊ θα ρκίνοϑ 0 ΒΟΏ589, ἢ6 δ) }}γ ἰΠ ΤΟΥ οὔὖὐ ἴΠ9 "2 δῃὰ σοϑὰβ: “᾿ρροβίϊθ ἐδθ ὙΔΥ οὗ (8 ὙΠᾺΘΣΊΘ98 ᾽" (Γϑτηγὶε- 

ἴῃρᾳ ΤΑΡΕΥ͂ (Πδὲ τορδβ ἴπ Ῥαϊοδίΐηθ, Ὀϑίηρ ἈΠΟ ΔΙ ΘΔ0]6, ΔΌπτγογοα 85 Ὑ5ἧ}] 68 γἰσο ΓΒ ἴῸΓ [ΟΡΟΧΤΆΡὮ 641 ἀ6ῆ:]1- 
(108). ἯἮρδτο (δ 5 ζϑῆθγα! ν δου οὐἱ οἷα ἢδ8 τηΔά6 αἰ ΟὨ] 65 ἴοσ ἰπηβοῖζ. ἘῸσ 1) ([ὴ6 Ρυγϑιι δ Θηἀ8 Ποὺ οἡ ἃ τοδὰ 
Ὀὺϊ δὲ ἃ 11 οὔ ἃ σοσίβίῃ σοδὰ ; 2) ἔπ ρυσβυί ἰ8 ηού βαἰ ἃ ποῖ ἴο ἢανθ γοδοῃοὰ σἰΌθου, Ὀυὺ ἴο ἤαγὸ τοδομ θὰ 8 ροϊπξ 
ὁἡ ἔπ γοβδὰ ἴο {πο πὶϊάοσθδα οὗ Οἰ Όθοη, πο ἢ ΤΑ ἤδῦθ ἤθθῃ οὔ σοῃβίἀθγδῃο οχίϑηϊ; 8) δ ἴο Οἴδῇ, Δ ΠΥ οἴ Γ- 
ψεῖμο Ὡς ΠΟὕτ ΠΆΠΊΘΗ ΟΟΟΌΓ ΟΠ66 ἰὴ ἐπ ΟἹὰ Τοκίαθηῖ, [ἐ ἰ8 οὶ ΠΘΟΘΒΒΘΙΥ ἴ0 ΚΌΡΡΟΒΘ ὑπαῦ [6 ἢ}}} οὗ γϑγ. 26 158 
Ἰάσητσαὶ νεῖ ἢ Αὐωσωδῇ [ἢ γοσ. 24, οσ ἕο οῆδηκο ὑπὸ ΤΠ ἰηἴο ΤΠ 9ὲὲ οὐ δοτηϑμίημρ οἷ80.--Ἴ.] 

Ἡ [Μόγ. 27. 11 0 Γ41}} : “ αὐ ἰδὲ ἐπι ὕτοσὰ [ἢ 9 ταοση πη." ΤῊ βϑοοοῃὰ "3, γοηῃάἀογοὰ ἰπ ἔην. Α. Υ. “ΒΌΓΟΙΥ, ̓ 

ΡῚ ἐφῤλαὸ ρα 85 τοροέ οι οὗ ἐμο ἔγϑέ, ἕμ!ο Οοη]. ἰεἰτοάποίηρ, [86 οἶδίθο, -- ἰμαΐ, δαὰ 508} οτα οὰ ἴῃ ἘΠ κ- 
1188.-- Τὰ, 



872 ΤΗῊΗΡ ΒΕΟΟΝῸ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΑΜΌΕΙ, 

ἔγομα [Ὁ ]οπίηρ ΑΌΠΟΓΡ; δηὰ σβθη [0π|. Ὑ Ὦ6Ὼὴ}] 86 δα [οηι. Β84] ργαϊμογθὰ 41} ἴδιο 
ΡΪ]θ ἱορθίδου, [π8. 884] ῃογο Ἰδοϊκκοα οἵ 1 λαν]α 5 βοσνδῃηςθ ἢ πμϑῖθοι τηθη δηά Αβ8- 

81 δ96]. Βαϊ [44] ἱμὸ βεγυδηΐβ οὗ θαυ δὰ βυϊύδη οὗ Βϑη)διιΐη δηὰ οὗ Αθηθι 5 
82 τηϑῃ, 80 ἐἰλαξ δ ἰὮγοθ υηῃάγοα δῃα ἐμ γΘθ-ΘΟΌΓΘ πηθὴ αἰθά. Αηὰ {Π6Ύγ ἴοοῖ ὑρ Αεδδοὶ 

δὰ Ὀυγὶοα ᾿ΐπι ἰῃ [ἢθ τὐμόσὸ οὗ Ϊ8 ἴδίμου πῇ τὸ ἴῃ ΒοίΒ] ομοτ. Απὰ 
Φοδὺ δὰ ἢϊβ ἤθη ψϑηΐ 
οὗ ἀδγ. 

πἰρσιῖ, δὰ ἰοὺ οπι. {Π67] οδῆιθ ἰο ἩθΌσου δἱ θγελκ 

Οπαρ. 11Π1.1 Νον [Δπ4] ἰθοσο νὰ Ἰοὴρ ψδὺ Ὀοίποοη (δ Βοῦθθ οὗ Κ'86Ὲ] δηὰ ἰδὸ 
ἤουθο οὗ Πανὶ ; Ὀυὺ [4η4] θενὰ ψαχϑα βίγοηρον δηα βίσουρογ, δὰ ἐδ ουδὲ οὗ 

2 ὅδ] παχϑὰ ψϑδῖκοῦ δα πα κοσ. Απά υπίο Πανὶ ΤΟΓΘ ΒΟΩΒ ὈΟΓΩΣΪ 1 Ηδῦτου; 
8 δα 18 ἢχβι- ὕοσῃ 88 Ατηθοη, οὗ ΑΒποδηλ ἴῃ Ψ6 ΖΓ } 1688; Απὰ ἢΐ8 βοεοῃά, Ο]- 

ΙεδὉ, οὗ ΑὈἱραὶ!, [Π6 νὴῖϊδ οὐ Ν θ4] 86 Οδυπ}ο]δίο ; δηα [Π6 (γα, Α Ὀπδίοτῃ {16 βοὴ 
4 οὗ Μδδοβὰ ἴ(ῃ6 ἀδυριίον οὗ Τα] δὶ Κιηρ οὐὗἨ Οσβῆυγ; Απά ἰδΒ6 ἔουτίι, Αἀοηΐαὶλι [80 
δ᾽ 50η οὗ ἤν ΑΝ ; δὰ (6 ΕΔ, ΒΡ δ 8}} {86 βοῃ οὗ Αδ18] ; Απὰ ἰδὸ εἰχίδ, 1- 
Το, ὈΥ͂ οἷαι 1 να τῖΐΘ. Τῶοθθ ποσο Ὀοσῃ ἰο θενὰ ἴῃ ἨθΌγΟΣ. Αιὰ κ 
ὁΔΙῺΘ ἰ0 ρϑ88, ΨἢΪ]6 [μΒ6γ0 γὰ8 ΔῚΣ Ὀούποο {86 μουθο οὗ βδι δῃὰ ἰμ6 Βοῦβο οἱ 
Ἰθανὶὰ, (μαῦ ΑΡΏΘΥ πιδάο ἰπλ86}} βίσοηρ ον 86 ἢουδο οὗ δ'διὶ]. 

ψογχὰ: ἰῃηο9 ὙαΪΕ. ἰπδοτὶρ ἐῆ6 Ἐρθ]. ῬΓΤ ΟΏὮ.: “ἴσο Ὠυησγοα δηὰ δἰ 
[Μογ. 31. ΤῊ ἰοχὲ Ποτο [8 οοσταρι; Ὀπὲ ᾿ξ 5 τοῦ ΘΑΑῪ ἰο σχοδίοσο ἰὲ. ΤῈ ΟΠ δα. Τοἱϊονσα ἰδ6 Ηθὺ. πογὰ Ὁ 

πο α'8ὸ αἀἰοα :" {0 Βγγτ. οπιξὶβ 88 Υ Χ 
“ἀἰοά 1 γοῦ. 81. δῃὰ ἑμακϑγίβ ἐΐ (δίῃ μ.) δὲ ἰη9 ϑηὰ οὗ τοῦ. 80. ἜΝ π6 ΗΘΌ. γρϑαᾶβ : “ ϑιηοίο οὗ ΒΘ. ΑΓΔ, εἰξ., 
ἔγοο πυπατγοα δῃὰ βἰχὶν πηθῃ, ἔθογ αἰδὰ." Ν οὐ ΟἿΪΥῪ ἰδ5 [0 δγμίαχ ἱπιροϑϑίθ]ο, Ὀυὺ 4180 ἐπ 9 δἀὐαἰ(ὶοη ἐδο 
κηθῃΐ ἐμαὶ {π6 δβυηϊιίϑθη τϑη αἀἰθα ἐπ απ. δι8)], ὈοΘίης ἰηγοῖγοα ἰπ ἔπ νγοσὰ “ διυχὶίο " (δοοογάϊηρ ἰο πο Ηθῦ. υδ869). 
ΤΠο βἰτηρὶ ϑϑὺ σουῦγβο ποι]ὰ 6 ἴο οὔχίς ἴ1Π6 ποτὰ “ αἰθα.᾽" δηὰ γϑϑα “βιηοίθ .. .. ἔγθο ἐλ φεὸ γΡῚ διὰ δἰχίγ τρθῦ." 
ῬοΣὮαρϑ ἃ πηγαί) οΧρὶαυδίίοη ἢδ5 Δό ΓΘ σοίθῃ πο ἴδ 9 ἰοχί (3, 61}}1.}.---15.] 

16 [γος. 82. Βοταο Μ88. ἱηβοσὲ 3 Ὀϑίογο ὉΓΠ) Π,.2.--Τκ.} 
1 [{ὕτ. 2. ΚοιμἰὉ ἰ8 Ρααὶ, Οογί ΝΙρμβαὶ. Ἐν δὴ ϑχδιηρὶο οἵ ἐο Ἰαξίθσ 896 χίγ. 27. ΤῊΘ ἰοχί ἔοστω τοὺ Ὁ6 Ῥοτί. 

Ρααὶ, γὙ}. 
ἐοττοαϊίνο Ὦ.-- Τα.) 

ἘΧΈΕῈΘΟΘΕΠΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

Ι, ΟἹ. 1]. 1-2. αυΐδε οἰευαίίον, ἰο ἐδᾳ ἰλτοηδ οὗ 
“μάαλ, απὰ λὶδ τεδίάεηοε ἐπ Ἡοὗτον.--- οὐ. 1. ΤῊΘ 
ἀπσυὺν οὗ ἴπ6 1,ογὰ ψὰ8 πγδάο ἰῃγουρὴ ὕὕγιπι απὰ 

τατλΐτα, ΟΟΙΏΡ. 1 ὅϑατῃ. χχ]]!. 2, 10 ρᾳ.; χχχ. 
Ἵ, 8 δα. Τῇ δρῃ-Ργιοδὶ Αδίδίμας πῖΐὰ:, (η6 
ἘΡδιοὰ ν͵ὰϑ πιτὰ Πανὶ, 1 δαπι.. χχῖϊ. 80; χχῖϊ!. 
6. Αἱ ἐμῖ18 ἀφοίαῖνο ἱυγεϊηρ- οὶ οὗ ἷβ ἀπαυϊοί 
Πἴἶ 6 πίβρῃοὰ ἰο Κπον ἰδ6 νὶ}} οὗ (π6 1,οτὰ. 
ΤῊο “αἢον ἐμ ῖ6᾽) χοίΐοσ ἴο 41} ἐμαὶ 15 πιγτδαίθα ἴῃ 

᾿Ποἢ, 1, διά 1 βδην χχχὶ. Τὴ τοοϊϊνο ἴον ἱπααὶ- 
τἰπρ οὗ (88 Τιοτὰ 18 {ΠΟΥΘΌΥ δὲ [86 βαῖιθ ἔλαθ ἴῃ- 
ἀϊοαιθα. Ηδ βανγ {πὲ [06 Ρχοιηἶβο οὗ ἐπ Κὶ 
ἄοτα γ1δ8 ΠΟῪ ἴἰο δ6 ἢ] 8]]οα ἰσ ἶτπα. Α8 μοὸ οουἱά 
ΠΟ ἸορΟΓ γοτηδίῃ ἰὴ [ῃ9 απ οἵ ἰΒο Ῥ. 1] δὲ 68, 
υΐ παυδὲ σοϊυτῃ ἴο [18 φρασια, αὐ 89 [Π6 ποσίἢ- 
ἀσηὶ ρασὶ οὗ (μι ἰαπα πῶϑ με] ὰ ὃν ἐμὸ Ῥμ1] δέ π68, 
ἔδο τούτη ἰο (ἢ (οΣτλίουν οὗ δὲβ οὐδηὶ ἐγίδε ἨΔΒ 
τοοσὲ πδίαταὶ ; [Ὁ ἴμογο, σποτο 6 Βεὰ 8 Ἰοῃᾷ 
ἔτηο ἐουμὰ τοΐυρο ( ὅδ, χχὶΐὶ. δ), ἢ6 τοϊχδί 
ΟΠ θ5 8 Ἰαῦχθ τ ΟΕ (1 β8δπῃι. χχχ. τ Βα.) 
Δῃ ΒΌΡΡοτί δηά ρτσοίθοϊζοῃ δραϊπδί ἴδ θ σϑ- 
τηϑὶηβ οὗ ΒΘ α)»Β ΔΙΙΩΥ͂ ὉΠοΥ ΑΌπΟΡ. Τὸ ἐμ6 ἤγϑβέ 
φυδείίου, ἮΘ τϑοοῖγοθ ἔγοτα (86 1 τὰ [μ9 ἀοβηΐίο 
ΔΏΒΥΟΣ (μὲ 6 18 ἰο χοίσστῃ ἰο Φυάδῃ. Τὸ [80 
δοοοτμῖ οπ: “ὙΆΪ ΒΟΥ Ῥ᾽ [Π6 δίβσον δ: “ ΤῸὸ 
Ἡοὐνοη." ΤΗΐδ οὐΐγ, αεἰϊυαιοὰ ἴῃ 8 ὙΡΕΥ (αι. 
χχχυὶϊϊ. 14) ἱπ ἰο τηοβύ τηουῃίδίηουβ, δηὰ {πο γὸ- 
ἔοτο ἴδιο βαίοδὶ ρατὶ οὗ δυάδι, με] ὰ ἴο Ὁθ 4 ΒΟΙΥ 
Ρἶδοθ ἔτοτα {86 γϑοο]ϑοϊΐοηβ οἵ ἴλ9 Ῥαδίτίδγοβαὶ ) ἢ 
[ἔπι6, ὁΏ6 οὗὨ [9 Ὀγἱῃοῖραὶ ρ]δοθβ ἱπ ὑπὸ Τυΐθο οὗ 
Φυάδῃ, δὴ δηοίθηὐ σου δὶ ΟΕ δῃά δ ργὶ οἷ 
ἐδ χὶϊ. 10; χχὶ. 11), ηυδὲ ΠΟῪ ἢδγο πιδα ἴογ 

γἱὰ ἃ ΥΘΣῪ βροοΐαὶ ἱπηροτίδποο, το δρροδγοὰ 

Ὗ; Ὀυΐὺ δοῖλδ ρσχϑίου (0 σομδγὰ ἰΐ δὸ [γτορί,, 431} ἴοΥ γον 88 ἴδιο Ῥυλ)] Ῥασίορ. οοοῦγδ πίιιμουὶ [Π9 Ρεθ- 
2 δι δ. 

811 [Π6 οἴοατον ἔγουα (86 αἰνίπο ἀδοϊβίοη δυὰ ἴὼ 
ἴο ἷβ διίατο 16 Ὀοοβδθα ἐπα ὈΣ Δ ]ο; 

ΒΘΙΘ ΠΟῊ Ὅ88 ἰο δ6 {]8}16 ὦ {μ6 ο]ά Ῥαϊιγίδιοβαὶ 
Ῥτοιηἶθο (Οοη. χ]ὶχ. 8 54.), {86 δβίδὈ] βιτηθηὶ οἵ 
ἐμ ἱβοοογαίίο ἰκἱπράοπι τη ἐδ Ἴγὶδε οἱ “ παάαλ. 

γος. 26ᾳ. [πῃ δοοογάδποο πὴ ἴπ6 π|}} δπὰ 
ἀϊτθοϊίΐίου οὗ μῖ8 αοὰ 6 ποηὶ {μι} ῖπονΡ πὶ ἢ δ} 
πἰ0190 απιΐν. Βαὶ αἷϑθο 89 τϑ: ἴμϑὶ τγ0 τὸ 
σεῖτ Ὀίτλ (οοαρ. 1 ϑὅδχ, χχνὶϊ. 2). ' 16 (8]- 
[πον ἰπίο ἐλά οὐέέεα οἱ Ἡδεῦτοπ, ἰδὲ ἴθ, [Πι6 Ρ]δοῦβ 
ἰδὲ Βοϊουροὰ ἰο ἰμ6 ἀϊαιγτῖεὶ οἱ φῦτοι ἢ 
ΘΥΘΣΕΥ͂ τὴ τυ τ Βὶα ΒΟΌΒΘ, 8 οοιρ]οῖα δηὰ 

ττωδηθηὶ οοἰοηϊσαίίοη οἵ Ὠδνῖθ Β οπιΐγα [Ὁ]1ον- 
1ηᾳ, ἴοοῖ ΡΙβοθ, [86 ἐουπάαδίίοι οὗἨ Πανὶ 8 σογαὶ 
δΔυϊοΥ τ, ποῖ 88 οὶ Ὁ] δ οα τὶ 105 βοδὶ 10 
Ἡδοὔχοη. ἘῸν ἴΐ 18 Τοστι Ἀπ ἀφοϊατγθὰ πὶ γεσ. 4 α 
δὲ {π6 “πιὲπ οὐ " δὲ 18, [86 αἰάετγβ δὲ 
16 τοργοδθηίϊδινοα οἵ ἐδ Τυΐθο αποίμίδά δῖτὰ 
τ οὐοῦ πὸ λδουϑέ (ἐπ ἔτ] 06) οὗ υάδη. ὅθε εἰν. 
γ. ὃ, χἤοτο ἴδ οἰάεγε οὗ 8}} οΟΠλ6 ἰο πη8 0 
μἷπὶ Κἰηρ οὐ 6 π801]0 παίΐοη. 188 δτγεὶ 
δηοϊηἰπηοηὶ τοοοϊνοα ἤτοια βαιιθοὶ (1 βδη. χυἱ.) 
ἀδποιθα τ[λ9 αϊνίπ οομβοοσδοῃ ἴο [Π6 ἴῸ 
οοο; {μ18 βΒοοοῃμα ὁῃ6, Ρετίοσιηϑα ὈΥ ἴ86 ΕἸάεῖ 
οἵ Ζυάκ!", νγαϑ ὑμ86 ρα 116 δοϊθιιῃ ᾿ηῃβὶδὶ]δίϊου οἵ 
Ῥανὶὰ (θαϑοὰ ου ἐμαὶ δῃοϊπίσα θη) ἰπίο [18 οβῖοι. 

. ἰθὰ Ἡδῦτγος (ἐπτοπὲν το5 δουξῃ οὗ οσοβδιθ"ἢ) δ08 
19 Ἶκ8 οὔ ἰγαγοὶ δηά Βιδὶο-ἀἰσεϊοπαχίθθ. ΘΊΔΏΙΟΥ ΒΔ9 
ἰτέα ἰῃ ἷ8 “ Ηἰδίονν ο ἰλ6 «ειοϊδα ΟΝωτολ," οἱ. ἴ9 

ὉΠ, δὼ ἐπέογοβεϊηβς δοοσουηὶ οὗ ἴΠ 9 Υἱαῖς οὗ μο Ῥυί;οϑ 
ὴ γα ἈΠ ΟΣ ἴῃ 1882, δΔὶδ. Οὐπι. 08116 αἰϊϑπιίοη ἰο 

(Π0ὸ πηυδυδὶ ῬὮγαδο “ οἰδ69 οὗ Ἠθῦτου," δα 10 Ηοῦσου 
ὝογΟ ἔπ ὨΒΙῺΘ οὗ ἃ αἰδέγίοι, ἐὴ9 ΘΟΙΏΠΊΟΣ ἀοείκηδίίοι 
οὗ ἀορθηάϑῃϊ ὑοΎ 8 ὈεΙδΒ γἢ}} “ΜΓ “ ἀΔΌρἨίοΓΒ 
(Τοβῆ. χυ. 36: ΝΌΩ. χχί. Νο ἀουδνὲ ἐπ πδιὴθ οἵ [89 
οἱ εὐρώ δἰϊδομοὰ ἐϊϑοὶϊζ ἴο ἐῆο ϑυστουμάϊος αἱοίσίοί. 
--ὰ. 
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Οὐερ. Ξ.40]᾽8 ἄσπὶ δῃοϊπίμιθης ὉΥ͂ βαπιποὶ (1 ὅδ. 
ΣΧ. 1) δὰ Ηἷα βυθδοᾳυθπὶ ρυ]}}]ς ᾿παυρσυτγαίἑοῃ δ8 
Κις ὉΥ ἰδ6 πλοημν 1 δι). χ. 24; χὶ. 1ὅ.---ο 
το δοοἰϊηϊηιοηίβ οἱ βοϊοιῆῶοῃ δῖὸ ἀδβογί ρα, 1 
ΟἼ σου. χχιϊ, 1 ρα.; χχὶσχ. 22. Το δηοϊπεϊηρ οὗ 
Ῥανι ἃ νῊὸ ρούῆδρθο μδοίεπθά Ὀθόδυδο ΑὈΏΟΓ 8 
ῬΌΓΡοδβα (γοσ. 8 μη.) νῶϑ δἰγοδγ Κηοσω. [0 ἡ 
ἐμ6 τηοῦδγοα οὗ ὑπὸ Τυῖρο οὗ Ζυάδι ἴῃ τρακὶ 
θανϊὰ ἱποὲν Κἰπρ βοὸ Ομδηά σὴ “δ οἱ αυϊα, 
Βι. 1Π1., οἰ. 30.--ΤΕ. 

ψεια. 4 ὁ-Ἴ. ΤΡ ΕἾΝ αε θέ. ταῦ ΤΆ 
ΤαρδδΆσα ἰὼ {π6 «Δ Ὀοδι θα τῖτἢ (δ [ῸΣ {μον 
Ὀυσῖδὶ οὗ 8386] δηὰ (μ6 δηπουποριηθηΐ οὗ δὶ 
δηοὶ προ 845 Κη. --Αηᾶ [ΠΟΥ ἰτοϊᾶἃ Ὀανὶά. 
δαγϊορ (Ἰλιῖποῦ: Απα θη ἰὲ τῶϑ ἰο] ἃ δ ανὶά 
{η41) 106 στῶϑθῃ οὗ ϑαΌ668 8δ:ῖὸ ΠΟΥ τμαὶ 
Ὀπιϊοᾶ 84}. (Το ἴοστω) οὗ {Πϊ8 βοηίθῃοβ 
ἙΟ]α οογίδ Ὡ]Υ Ὀ6 βοιποῦγη δὶ “ δασὰ δπὰ 1}}-οοῦ- 
βιτυςίοα (ΠΕΡῚ; δαϊ ἴον (6 οὐνίουβ ῥγθιϑυρρο- 
εἰάου [πδὶ αν, δανίηρ μοδγὰ οὗ δηὰ ἄθορὶν 
Ἰαπιοηϊρα 53.80}᾽8 ἀθαϊῃ οὐ ἰδ θδι1}6- 8 614, ἱπαυϊνοά 
ψΒοίμοσ (86 Ὀοὰγ οἵ (86 “Αποἰηιοὰ οἵ ἴμ6 [τά 

λει ἔσομαι ἴΠ9 βαπᾶϑ οὔ {Π6 υποϊτγουτ- 
εἰδοὰ δηὰ δθυτὶοᾶ ἴῃ (86 8οἷ} οὗ ἷβ πδίΐνϑ 
ἰδ. 8. Βοιιπιὶ ἃ νἍὶ} γοπιδυῖίκα οὗ (18 οχρ]δηδ- 
ἴοη (νΐο ΤΥΘ 61] 5 Β48) {παι “ἐξ δοοογὰβ 
Ὑΐι ΤΠ Αν 1 }8 ρἱοῖν." [Ιὑ 6 1Ώ18 Ὡδίαγδὶ ἴο δὰρ- 
Ῥοδα ἱμδὶ θαν!α, ΠΟΤ ὈῪ αοα᾽β Ῥγονίάθηοθ Κίηρ 
λῃ 3.4} εἰθδά, ἴῃ οοῃβοαῦθηοθ οὗ {6 αῇῇξἱοιϊης 
ΠΟΤΒ (μδὲὶ δά ππιης ἴτουλ τὰ βῦοὶ 8 Ἰδιηθηῖ, 
ῬΌΓΡΟΘΕΒ ἴο ψῖνα 8 Ὀθοοιμΐηρ ΤΟΥ͂Δ] Ὀη γα] ἴο {Π6 
ΤΑΔΣὶ ἩὮΟ86 ΡΟΓΒΟΏ ἢ δα 8] γᾶυβ ὈΘθῺ βδογοά ἰο εἶτα, 
δῃηὰ πίοβο πογοὶς αγϑαίηθβ δηὰ υἱγίιθθ 6 δά 80 
ῬΑΒΒ ΟΠ ΙΥ οοἰουταίοα, Το :8 ᾿μοσοίοσο πὸ 
πορὰ ἴον 6 ΡοΪά απηοηἀαίίοη οὗ ΤὨΘηΐυδ (ΔΗ͂Σ 
γα] κα. ἀπὰ δορὶ.), γῆο πουἹὰ τοϑά βὲτρὶυ: “ἰΐ 
Ψ88 (010 Πανὶ α ἰμδὲὶ {86 πιϑη οὗ “8 0θδῇ ἰοὰ 
Β40].""--Οπ [δε δθαγίδὶ Ὀγ {86 (Αἰ {ἴα] ἀπ ὰ ρταῖο- 
ἴα] 4 οβμλοβ οὗ 86 δυάϊοθ οὗ β86.}} δηὰ Ηΐᾳ βοῦϑ 
ὈὉτοῦρ ΔΥΤΑΥ τοι Βοί μβἤθβῃ, 600 ἴ δι). χχχί. 
11 εη.-- ες. δ. ΤΏΘ (ο ἴῃ Ψ 4 οδη δα 
ΔΒ τοθοηρα ἴῃ 1π6 ἴοῆθ οἵ ΓΟΥ8] δυϊμουῖίγ. ΓᾺ 
ΘΟΏΥΘΥΒ 1) α σγαίφῥι ἱπυοοαξίοπ, οὐ δἰεεοίπς ἴον (ἢ 6 
80 Ὁ] ἀεοραὰ οὗ ἴονα ἐπὶ (Π6Υ ΘΑ ποσὶ οῃ 
8δα] Ὀγ Ὀυτγίηρ Εἶτα; (86 ρΡῆγδαθο κγοῦγ Ἰογὰ" 
Ἰηαϊολίθα ἐμαὶ ΤΠΟΥ δὰ Ποτοίῃ δοιὰ 88 θθοϑηθ 
ΠΟ σαϊδίΐοη ἰο 881 δὲ ἱποὶς κίηρ διὰ ]Ἰοτὰ.--- 
ες. Θθ. Διπᾶ πονν ἴ)6 Τιοστᾶ ὅο ἴο γοὺ 
ἰσϊ πᾶποασα δηὰᾶ ἵστῖῃ.--ΤῊ 8 8 (Π6 οχραμηίοη 
οὔ (6 νῖδὰ οἵ Ὀ]οδδίης ἰῃ γον. δ. ΤῊ Βγεὶ πουῃ 
(95), μασονγ, ξὐνάποβε ἰδ ποῦ Ἰω σ ΪΥ Ῥαγάοῃϊηρ 

(611), Ὀὰΐ ἴῃ ζόπΟσγαὶ ἰδ9 ρτδοίουβ ἰονθ 
ἤμει Θοὰ βέιονβ Ηΐ5 ῬΘΌρ]Θ οὔ ἐπ σχτουπά οἵ 
ΗἱΪε οονοπδηῖ πῖῖ ἰμεὰ. Τὴθ δροοπὰ (Π})), 
ἐιμλ ἴα 186 ἰτυδεποσι ἴηοθθθ δηὰ αδἰοοίδίΐοη οἵ 
41} Η]8 ῃγοιγῖδοα. αν ἃ πίρῆθα ἴἤθτ 811} οχῆ):- 
δἱώοῃβ οὗ {86 ἴον δηὰ (δἰ π]ηθ86 οἵ ἰμ6 [τὰ 
ἴον 1856 Αἰ 8 00] ἴον πίοι (ΠΟΥ δῃονοὰ Κίησς 
8δα] ὄσϑη 1 ᾿ἷβ ἀθδὶῃ.---ἀπᾶ ΣΦ αεἷδο ἄο γοῦ 
[816 κοοᾶ, Ὀϑθοδῦδο γὸ δανὸ ἄοπο [δὲα 

“ Βορέ, μδα ἽΙ (-- πο) ἴον ἽΝ), διὰ ἐμ Ἰδέϊοσ 
ἰν οταϊἐϑὰ ὉΥ ψαϊςᾳ.; ΤὨΘηΐαΘ θῶθθ βαρροδϑα ἐπαὲ 
Ὅκἢ ξοὶ ἱπέο ἐπ6 ὑθχὶ ὉΥ πιἰδίαϊκο (ἐπτου κἢ οαγοῖοβα 

Ἰοοκίηα) ἴοτ ὙΝ, δπὰ ἐμαὶ ἐμ ἰδίέοσ, θοίως οἀἀϑὰ Ὁ 
ΨΆΥ οἵ δαρρϊοπιοῶὲ ἴα ἐπ Ὁ, ἐπϑηοθ κοὲ ἰωΐο ἐδο 
πῇ Ῥίδοο ἰω ἐδο ἰοχέ, ἰ “Τοχί. δὰ θγδρι." 

Ἐδίηβ; ἰμὸ ποοά (δαὶ ΒΘ ἀο68 {πϑγὰ ἐβ ἢοΐ ΠΘΓΕΪΥ͂ 
1818. Ὑ 188 ον 6 αἰ νίηο Ὀ]οκαὶηρ (Κ 611}, ον {πο γο- 
ὙΠ 8 σἱ ἢ οὗ βοπον (Βυῇδθῃ), δαὶ (Πΐη ἨοΒοΓΆὉ]9 
τουδὶ δ ὙΠ ΟΧΡνΘθαου οὗ ἴπδηϊθ δηά 
ἱηνγοοσδίίου οὗ Ὀ]οδδίης. Τὸ γοηάοσίηρ: ΚΑΒ 1 
8150 ΜΠ ἴο ΒΟΥ γοῦ διε ἀἰπαπεδ8᾽" τ δομιηίά, 
ΟἸογίσυβ, θ)6 Ὑ οἰ186) ρῖνϑθ ἢ ἘΡΕΤΌΡΠΒΙΟ ΒΘΏΒΟΘ, 
ΜὨΘΙΒΟΣ (6 ΘΟΙρΡΑΥΊθοη ὑθ χτοίοσγοα ἴἰὸ (ὐοάβ 
Ξοοάποβα οσ ἴο ἴδ ἀοοὰ οὗὨ ἐπ ζ806βηϊῖιεθ. ΤῊΘ- 
Ὠἶπα ΘΧΟΘΙ ΘΏΕ}Υ: “ “τοοίηρ γοῦ τίὶϊὰ Ὀ]οκαίηρ ὈΥ͂ 

Θ᾿ Υ̓ δΔιηραδεδήογε."-- . Α΄ ὟὙ., Ῥαίγιοῖς δά Ν [Επς ᾿ 
Ὠ κὶνα (6 ἱποογγϑοῖ ἑαϊαγο σοηογίηρ.--- 

ΤΕ.]--τ ῖναν. 7 δαα 2) ἐποοιιγασεπιεπέ απὰ ἐχλοτία» 
ἑοπ: Ἰοῖ γοῦν Ββδηᾶδβ ὯὈΘ δίσοῃ αὶ ̓θϑδὴδβ ποῖ: 
ὈῸ οομβοϊϑά! Ὀαϊ: “6 οὗ οουγασε." Απά 
Ὁ9 δο;δ οὗ ροῦγοσ ΤΈΠΆΡΙΊ, δὲ ἴα, ΒΟΥ γοὺ- 
ΒΟΙγ 68 ὈΓΔΥΘ 6 δηα ὈΠΔΡρρΔ]]οα, ΤΩ͂Ν ῬὮΓΑ50 
]ΘΔῺΦ ἴῃ ΓΔ] “το οἱ ἴοτοο," (86 οοηϊοχὲ 
ΒΟΥ ἩΠΟΙΒΟΣ {πὸ [ΌΓῸΘ ἐπϊοπάοα 18 τηογαὶ, 

ἐπ [61] Θοίπ 8] οΥ Ρῃγεῖοδὶ. ΤΏ ποτὰ ὉΠ) 5 υϑοὰ 
οὔ Βυιὰ (Ε 111. 11) δμὰ οἵ {89 “ υἱτίυαουβ πὸ- 
τὴ8}) ἴῃ Ῥον. χχχί. 10, δηὰ οἰκοσῆοσο οὗ τΔΥ- 
{|κ6 ναὶοσ δηὰ οἵ σθαι. ΜΒ ὅ. (ῦπι.: [86 ὀρρο- 
δἰ οὗ “θη οἵ νἱγίυθ᾽᾽ δῖο “θη οἵ Β618],᾿ 
(πδὲ 18, χχθη οὗ πο ἴογοθ οὗ ομαγδοῖον.- -ΤῈ.]-- Τὴοϑ 
στουπάὰ (.3) οὗ (18 ἀχδογίδιοι ἰδ δὐ ἴῃ:6 β8Πὴ6 
ἔταθ ἴ16 ὀχρ]διδίίοῃ οἵ ἰὼ ἱπιροτγίδποθ ἴον [86 
Ἰηἰογοϑία οὗ δεν ἃ 88 δῃοϊηἰθὰ ἰκϊηρ. [ἢ 1ῃ6 το- 
ΒΟΩ δθεῖρηθὶ Π6 ΒΗΟῊΒ ἰδοὰ ποΐ ἀΐγεοοιν, Ὀαΐ 
ἱῃά γϑοῦ Υ ἐπδὲ ἢθ μ88 ὈθθῺ σηδάδ ἀπο ψ 
(λεῦν κίπο ὅδ] Ὀείηρ ἀεδά. Βυΐ Ηἷβ ὀχοσίδιίοη 

6. ἰηι6 1111 0Ὁ]6 ΟὨΪΥ οὐ (ἰἢ9 
Βυαρροαϊίάοη ἐμαὶ πὸ ρίγοβ ἔδο ἰο υπμάοχβίδηά 
ἰμδὶ ἕον ἰἤθτη δ]θὸ 886 Ὧδβ ἰδίκοῃ 880}}}8 ρἴδοθ δὲ 
χη, δηὰ (μδὶ (Ππ6Ὺ τηυδὶ γδ᾽ δη  οθρουθο δηά 
ἀοίεπα μἷα οδιϑο δϑαϊηβί ᾿ἱβ θῇϑαινθα, 8.6 ῬΑΓΙΥ͂ 
οὗ 8δ} υπάον (δ Ἰοβδὰ οἵ Αὐπορ. [{ 18 ποὶ οἰϑδσ 
τοί. Ὁ ΟΥ ποῖ δ θοβ μοί ῃδα δὲ ἐδὶ8 πη Ὀθθα 
ἰγοδαγ μοί τῷ δα Κίπρ ὉῪ ΑΡηθγ. Βαυϊ ἔτοπι γϑσ. 
9 (τ Σοἢ βίδίθα ἐπὶ Οἱ θα τγὰβ οὔθ οὗ ἰ᾿θ ἀἷδ- 
ἐγἱο χαϊηοά ΒΥ ΑΒΏΘΓΡ ἴοσ Ιρῃ δθοβϑι) ἐλ ἴθ. ον]- 
ἀδης Ἀνά, βοοΐϊρ ΑὈηοτβ τηονοπιθηΐ (ἢ ΐ- 
(86 Σ (οορ. 1 ΧΧΥΪ. 7), τουδὶ μβαγὸ Ὀθοη 
οοποογηϑὰ ἴο βοοΌΓΟ ἴο Πἰμηδοὶ ἢ [Π9 οδρὶία] οαἱϊ 
{ΠΡ η} οἵ (8 ῥχονΐηοθ (9Όθθρμ., «πὸ ΥἹ. 

. ὙΠοΙδαΣ ἢ δυοοοοάοα ἴῃ [816 15 αυοϑίοπδ- 
016. Ηἱἰδ ἀοιηδηα ἐμαὶ ἱξ ββου!ὰ σϑοορβηΐϊσθ πἷπὶ 
88 ἰκἰηρ Μ͵ϑ ᾿υδι}γ ἰουπάοσα οἱ ἰδ αἰνίη οαἰΐ ἰο Ὀ6 
Τα ΟΥ̓́Θ (80 ἩΒΟΪΘ ΡΘΟΡΙ6 ἰῃ 83.6}}᾽ 8 δίθαα, φοῃρ. 
1. 9,10. 80 ἱ}Υ δοηρ τὶν αἴποθσγο ρταΐ- 
ὑπὰθ “Ἴμο τ ΑΒ ΡΟ ἰοΥ πὶ (818 Θιη θαθαΥ " (ΤΆ 6Ώ.), 
δαὶ ἰξ τὰβ δ ἱβογουρῃιῦ ᾿υδίβδθ!ο ἱδμοοογδίς 

ΤΙ Ὁμαρ. 1, 8--3.11. 6. 1ελδοελείδ᾽ ε απέϊροαὶ ὩΣ 
σαδίον, ἰο ἐλ6 ἰλγοπα οὐἩ Ἰδναεῖ ὃν Αὐηον απὰ ἰδ6 
τεδιι ἐπ ϑαν.---Ὗ οσ. 8. Οη ΑὉΠΟΣ 869 1 βαπι. χὶν. 
δ0.--Εἶο Βαᾶ ἴαἰσου δ οσΘ.Β ἴ86 δοῦ οὗ 
Βιατ, δ ἃ Ὀτουκδϊ ἰτὰ ονότ το δ μπδηδῖτω, 
διδὲ ἴα, δοσοβδ ἴο Φογάδῃ. [[βῃθοβμοίι 84 ῃχὸ- 
ὈΔΌΪ ἰδίκοῃ μαζὶ ἰπ πο υπηΐοταιηδίθ ᾿διι 19 οὗ 
ΟΥθοα, δῃὰ δὲ δ βϑυγνίνοα, ΑΌΏΟΣ 8 ὑποὶθ 
ἀδγοά κπἰπι ἱοροίμοῦ ἩΣῈ [6 ἴοσοθ ὑπο ῦ ἢ18 οοπλ- 
ταδηᾷ ἰῃ ἰλ6 διρμὶ δοσοβα (6 Φογάδη (1 8.8πι. 
χχχί. 7), ἰπ Ὅσάοσ ἰὸ ἔϑὸρ {{|ὸ ἰκϊπράοπι ἰῃ (9 
Βοῦθο οὗ 886). ΤῊ 6 τοίγοαϊ δοζοϑδ ἐδθ Ζογάδῃ 
Ρδϑϑοά ἴτοτὰ Βοιπαιιθδῃ οὐ Μουηὶ ΟἼ]θο8 βουΐῃ- 

ἴο γαῖοσ δηᾷ οοὰ 

οδδὲ ἰηΐο αἰ]οδὰ, τόσο τοὶ ἰδ6 οΟἰἐΥ ΨΦ4Ὀ0 68 (δϑ 
πὸ ταΐρῆς οχρϑοῖ ἔγοτῃ (86 ἰοσοροΐηρ), Ὀὰϊ Ἀὴ 
παίηι ((μδὲὶ ἱδ, “ἴπο οαπιρα," Χχχὶϊ, 2) Ὀ6- 



8714 ΤΗΕ ΒΕΟΟΝῸ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΑΜΌΣΙ. 

οϑῖπθ 86 αὐοῖθ οἵ [βμροβμείῃ. [ἢ ἐδο ἀϊνἰ βίου 
οὔ 186 ἰδηὰ {πῖ8 ῥ]αοθ νγλϑ δραεϊρῃϑὰ ἴο {π6 ΤῊρ6 
οἵ αΔ4, δῃηὰ ᾿ἰδὺ οὐ ἰμὸ θογάογ δοίνγοοῃ Σὺ διὰ (119 
Βα Γισῖ 9 οὗ Μδηδεβθὴ (“9 οβ8. χὶὶὶ. 28, 80) οὐ 180 
δ οθοῖὶς [06 ῥγοβοαὶ Δα ΖΟΓαΔ]. ἦι νσϑϑ δἴνου- 
πϑΙὰβ σίνσοη ἰο {μ6 1,ονἱῦοθ, Φοβἢ. χχὶ. 88. Αἱ 8 
Ἰαίον ροσϊοά θανίά ἰουηὰ γοῦρο ἴποτοὸ ἴῃ μὲβ Βιμὰι 
ἤτοι Αθβδίοι, χυιΐὶ. 24.---- Πελδοολείλ, δοοογάϊηρ ἰο 
1 Οἤγοη. υἱῖ, 88, ἰχ, 39, γγχαβ 53} 8 Τουτὶ δοῃ, 
ὙΠῚ16 ἰῇ 1 ϑδηι. χὶν. 49 ΟὨΪῪ ἴπγοθ δ΄Θ Ὠδηηθῦ, 
ψ]1ο αἷθὸ [861] ἢ Εἶπα ἴῃ [86 Ὀδ.16, 1 βδῃ. χχχὶ. 
2. Βυϊὶ ἱῃ ΟἸΓΟΏ 6165 κθ 5 ο8]}16ἀ {Πα 
ἷα, “Εἶγο οὗ Βδ41᾽ [οσ “'πῆδὴ οἵ Β44]."-ΤῈ.]. 
ΕῸὸγ ἴ86 πδπὴθ οὗ [86 ροὰ Β484] ἱπ Ηορ. ἰχ. 10; 
“οζ. 111. 24, 16. Ραΐ 88 οαυϊνα! οὶ δοεδλείλ [ϑδαηρο 
ἱῃ ογάον ἴο ἱπαϊσαῦθ ἔμ σοργοδοῦ δηὰ βῇβῃθ ὁ 
140]. οσβμῖρ (οορ. 188. χὶὶὶ. 17; χ]ν. 160). 80 
ἴον Ααἰάϑθοηβ βυσχῃδιίὴθ Ψ6γυῦθ881 (δ υάρ. νἱ. 82; 
σἱϊὶ. 85) τὸ δηα ΦογυὈοβμοίἢ (2 ὅδ. χὶ. 21). 
ΒΙτ]ΑΥγ [6 ἤδθ δήδααί ψὰβ οπδησοὰ ἰηΐο 
ἸοἠδοελείλιΞες"'ταδῃ οἵ βμδιχγθ οἵ ἀΐβρτδοθ." ΕἾ τβ] 8 
διαρροαϊϊΐοη [δ΄ δοδλοίλ, γγαβ ΟΥ̓ΣΊ ΠΑ ὑβοὰ ἴῃ 8 
ξϑοὰ αρηδοττ τοτθγοποο, 8.76, ἰ8 ψιποαῖ ἰουη- 

ἰοῃ, δηὰ 18 'π Ορροβι(ἰοῃ ἰοὸ {Π9 ἕδοὶ {μδὺὶ [Π6 
ποτ ΟΟΟΌΓΒ ΟΠὨ]Υ͂ ἰῃ 8 "δὰ βμρῆθο. [ἰ 8 {Πογϑίοσθ 
ἃ ὨδίυΓΔ] οοη͵θοίυγο ὑπαὶ [86 σπδηρο οὗἨ Ἐδἢρ 88) 
ἴἰο ΙΒΗθΟΒΒοίῃ μδὰ χοίδγομοθ ἰὸ [6 βῆδιιθ δηὰ 
ἀἴδαταοο ἐμδὲ μοί] 83.Δ}} 8 μουθθ ἱῃ {6 Ῥϑύβοῃ 
οὗ ἰῃἷ6 εἶθ Ἰαβὶ βοῇ, Ῥα. χχχν. 26 θοΐπα ἴδ 8 ἢ1]}- 
Πι66 ΤΙ: ΒΘΘΠῚΒ ΠΔΟΓΘ ῬΙΌΣΔΌΪΘ [μδὲ (6 Πδπιθ 
ΒΔ8Δ8] --- ἰογὰ νγῶβ ἴῃ ΘΔΥΪΥ ἰἰπλο8 χίνϑη ἴὸ (πὸ αοἀ 
οἵ ἴπγαϑὶ, δηὰ ὑγοροῦ Ὡδηπι6Β ΘΓ ἰΟγ6 ἔγοιι Σὲ, 
8δ8 ἘΠ ΌΔ8) οὗ ἴμαρααὶ Ξξεα [80 οὗ (6 ἰογὰ ; δϊογ- 
ΔΙΟΒ ὙΠΘὴ 6 σοτβῃϊρ οὗ ἴ1}.6 ἴα]6δ6 Βϑδὶ γ1Ὧ8 
ἰηϊγοαποοα ᾿ηΐο [ϑγβ6], (9 οὔδηρο δϑονϑ. ἀθβοσι θα 
ἯΔ5 7876. ῬΟΒΘΙΌΙΥ (8186 οὗ ἯΆΒ 1806 ὮὈΥ͂ 

. δον δα ἴογβ δηα βοσὶ δη4 πο οὐἱβίηδὶ ἴΌστα 
ὙᾺδ τοίδ ποᾶ ἰῃ ἴΠ6 Βοοὶς οὗ ΟὨτγοηΐοϊθθ Ὀθοδῦθο 
τ} 18 θοοΪκ γγαβ 1688 γοδά {δὴ ὑπ6 ργορμοίίς ἰδίο- 
Σῖ 8] Ῥοοίκα.-- -ΤῊῈ.7-- δι ΒΕ Ροβιθιἢ γγαβ 8 σθακ, 
σδδγδοίογ  οϑα ἴοοὶ ἴὼ 189 Βδπὰ οὔ ΑὔΠΟΥ ἴοῦ [86 
τη Ώ8Ώ06 Οὗ ἴΠ6 ἰηίογοβίβ οὗ (16 [Ἀ]]6ἢ σογαὶ 
ἤουβο 18 δ᾽ γδυ ἰηϊ πλαίθα ἰη 6 πογὰθ: 4πὰ 
αΑΑδηεν ἰοολ ]εἠδοελείδ, απ οαγτίεα λἐπι οὐετ.--- Μ8- 
Πδῆδῖπὶ γγὰ8 διίοα ὈΥ ἰΐ ροβίιΐοα ἴο Ὀ6 8 σοΐυχο 
ἴογ ΙβΒοβηθίἢ δηὰ [86 χουλδὶηβ οὗ πὸ ἀοίοαιοα 
ΔΙΙΩΥ͂.---Ὗ ογ. 9. Δπᾶ τϑᾶο δΐπὲ εἰ β΄, δα Ὀοὶ 
ἴῃ δ᾽8 Υἱονν {μ6 ἸορΊ πλαίθ μοὶν ἴο 8380} 8 ΤῸ 
τοῦθ. ΤΆρη ΤὉ]]ονΒ (Π6 δἰδίθπχοης οὗ {1 αἷ8- 
ἐγίοία οὐον πιο Αὐποσ οχίοηἀθα ᾿1βῃ θοθ μοί 8 
ΔΟΪΠΟΥΙΥ : 6 τηδὰθ πἷτπα Κίηρ ἕοσ Θ]]οδᾶ, ἴῃ 
ὙΠΟ τγῶ8 (Π6 σοηῖγαὶ ροΐϊης οὗ δἴ5 ἀοπιίηϊο 
Μαϊβιδῃδίπι, τ βθηοθ ΘΟ ΒΘ  ΘΠΓΥ [86 ἰΟΥΥ ΠΟΥ Ο 
{Π6 ἔνο δηᾶ 8 μα] δδεὺ-ογάδηϊο ὑγῖθοα πῃ (16 Ητεὶ 
Ῥίαοῦ, ΜΒ οἢ ἰ οομίγαδὶ πίνῃ [6 τοος )οσάδηϊο 

ηᾶ8ῃ (“906ῃ. χχὶϊ, 9, 18, 1δὅ, 832; Φυάᾳ. ν. 17; 
Χχ. 1) ἴβ Ρυὶ 848 οαυϊναϊθηὶ ἰο Οἰδαά, ττὰβ οἰαϊ πιο 
ἴον βῃ οβθῖ. Τὴ οὔδηρο οὗ ρῥγδοροεϊοῃβ, 

Οἴλγοο επιοβ “ἰο, ἕο" (ὍΝ), δηὰ ἰἄγοθ ἐἶπιθβ 

γον (Ὁ ), ἰδ πορ!οοίοά ὉΥ 411 [ἢΠ 6 ὙΘΙΒΙΟΏΒ, 
ΜὩΙΟΝ ἴακο [Π6 θγϑί 886 ϑαυΐϊναϊθηι ἴο ἰδ ϑοοοῃπά. 
Το Οἱ δγοηοθ, ΒΟΎΟσΟσ, 8 ἴο ὃὈ6 χοίδἰηϑᾶ; 800 
Ἐν. ὃ 217 ἰδ ο.. Τῇ ἔοστωου, 88 δἰ μη οὗ πηονθ- 
τηρηὶ ““ἰο᾽ [οοοπστίηρ ἱπ ἐπ6 ΗΘΡΓΟΝ ἰοχὶ τὶ ἢ 
Οἰοδά, (86 Αδυγίνοβ δῃὰ «}6σγθ61}, ἰηαϊσαίθϑ 
ἔμοθθ στϑρίοηβ ονοὸσ πιΐοῖν ΑΌΠΟΣ σΥβά 8} οχ- 
ἰοπἀεοὰ ΒΗ οβἢ οί 5 δυϊ ποῦν, Ὀοὶηρ ΟὈ] χοᾶ ἴἰο 
ψγοϑί ἔπθῖλ ἔγοιῃ {Π6 ῬὨΣἰκιΐηο8 ὈΥ οοπιϊπυρά 
ὝΔΙΒ; [ῸΣ ἱξ οδῃηοὶ Ὀ6 ἀουδίοα ἰμαί {μ6 Ρ.1]}16- 

ὕποδ [Ὁ]]ονοά {86 δυϊηρ [6τδϑ] 1068 ΔΟΤΌβδ ἐδ ζ0Γ- 
ἄδῃ, δὰ (δὶ δον {πΠ6 ὑδὶι]6 οὔ ΟἾ]Ροα δα ἀϊΐο- 
ἐὐἱοίδ οὗὐἠ ἰΐὸ Αβινυσὶίοθ δῃὰ “6 Ζγθὶ χοιηδὶποὰ 
ΒΘΟΟΌΓΣΕΙΥ ἴῃ {86 ]Γ ἴοῃ. [ὲ 18 οὐνίουβ ἰδΠδὶ 
(86 “Αβδυγ οθ᾽) ΠΟΘ οδηηοὶ Ὀ6 ἴῃ Ατδδίδη 
{ἴθὸ οὗ Αβριβυσίτα ἰῃ ἄδη. χχυ. 8 (Μδυγ.) ποῖ 
1Π6 Αβεγγίδῃβ. Τὰὸ ΟΠ δ], δα ον (86 ἰγὶῦθ 
οὗ Αβμορ," δὈυΐ, δραγὶ ἔγοια 6 π᾿ {πδὲ οδρο 
ΒίΓΔΏ ΚΟ ἰῃροσίίοη οὗ ἱπ6 Ατίοϊο (ΤΒ6ι,), (μΐ6 εσ- 
Ρἰδηδίίοη ἀοθα ποῖ δοοογὰ π|ῖῖϊ (Π6 μοεϊίΐοι οἵ 
186 οἶδοῦ αἰβέγ οἱβ ἤογθ στηθηιοηρα, δοοογάϊηρ ἰο 
τ] ἢ [80 ΓΟΥΓΙ ΠΟΥ Οὗ ΑΒΠῸΥ τηυδί πδνο ομλυτγαοοά 
8160 ἰμαὐ οὗ Ζεῦυϊοη δηὰ Ναρλ δ], το ἢ ἰβ μοὶ 
ΤΡ ΡΡΟΒΆΙΙΟ, Ασοοογάϊηρ ἴο (Π6 νοῦν οὗ Βδοβίοπης 
αοἰϊρα ὈΥ αἰ] ἰῃ6 γτϑίθγθῃοθ 18 ἴὸ 116 Οἱ Ὁ Αϑδες 
(Φοβ. χνυὶϊ. 7) ὰῖ ἢ ἰὼ ἰοΥΓΙ ΟΣ, βίηοο [15 ὌΝ 
ΙΔ Υ βου ῃ-οδαὶ οὗ “9 6ζγϑοὶ, δηὰ ἐξτδα ταϊσδί 
ἔτοτλ Οἰ]οδὰ παν βγαὶ βυ᾽οοϊοα {μΐα τοίου (ὸ 
βόδι. Βυΐ ἰη ἰμδὶ οδϑὸ (1 61}} Ὧο σϑδβοῦ 
ΔΡΡΘΒΙΒ ΜὙῃΠῪ [Π6 Ὡδῖηθ οὗ (Π6 ἐπβΌϊδηίβ (Αβδατ- 
1168) ἰ5 κί νγϑῃ ἱμϑιοδὰ οὗ ἰδμδὲ οἵ (6 οὐἵγ (Αβμε), 
δηᾶ [Π6 πηϑηου οὗ 8 ΟΥ̓ διλροης αἰδισὶοῖβ ἰδ ἰηι- 
ΡΙΟΌΔΡ]6. Το θοδὶ ὙΔΥ ουὔΐ οὗ ἴμ6 αἰ ΟΌΠΥ ἰς 
ἰο δᾶορὶ ἰμ6 στοδαϊησ “Οὐδδιυγιίοα᾽ ἰὈππά ἴἰη 
γυὶς., Βγτ. δηὰ Αὖ., δηά ἜΡΡΙΟΥΩΙΣ ὈΥ ΤΉΘη,, 
ὙΥΪηογ (δ. Ἡ,. 1. 414) διὰ ὑπ α]ὰ Ἰἤμ ΤΩ18- 
τοδάϊηρ ταν οαϑὶ γ μαγὸ κοίζοη ἰηΐο ἐδ ἰεχί. 
Τῆηΐθ Ὁ ΟδὨοΟΐ, ΒΟΥΤΟΥ͂ΘΓ, θῸ ἰδ ἀϊείτία 
ΜὮοδ6 ἐπ δΟϊδηία, “ ὐοββυσίτη  ᾽ τες" Ὀσ] ἀκοπιθη," 
ἌΡΡΘΑΓ ἴῃ (Π6 βου οἵ Ῥαϊοδίδῃθ πῃ οοπηθοϊίοῦ 
πιτα ῬΠΣ]ΠρΑ (οἷ. χὶϊ!, 2), απα δγὸ τηθημοποὰ 
δίοηρ πὶ ΟἸγζίίεβ δηὰ Ατηδ] οἰκο (1 δε. 
ΧΧΥ͂Ι!. 8); ΠΟΡ οδῃ ἰΐ ΡῸ ἰΐὸ 11{||0ὸ Κιηράοπι οἵ 
οβιασ το Ὀσϊοημχοὰ ἰο 'α (χγ. 8), δηὰ 
{πθγὸ ἑοστηϑὰ δὴ ἱπαοροηάοῃς (12). 8; χὶΐ, 
87; χὶν. 28). Εἴοσῃ (μὶβ ᾿ἰδίίθσ 18 ἴο δῸ ἀϊοιίη- 
Κυϊηοά (ἀραϊηδὶ Καὶ οἱ}) ἃ ἀϊβίσι οἱ οὗ [86 Βᾶπι6 Ὠ2π|9 
πο (δαὶ, 111. 14 ρα.; Φοδβὶι. χὶϊ. ὅ βᾳ.) πιὰ 
[Π6 τορίοη οἵ (λ9 Μαβδοδδιίμ θα οὐ 86 γγϑδὲ ἰοσπιοὰ 
[86 θογάον οὗ (6 εἰ ηράοτῃ οὗἨ Βδβῆδη δῃὰ δἱ (8 
Β8 16 [τη ἰουοπμοα αἰἸἰοδ. Βυΐ {16 ΜΑδο δἰ [68 
ἀποὶς οὐ ἐδ βουϊινγοδίοσῃ ἀθου υ οἵ Ηοστοοη, 
δὶ [ἢ6 ΒοῦΣΟΟΒ οὗ ἱμ6 Ψογάδηῃ (βο “δϑζγοπμο). 6 
6}}8}} ἐποσγοίοσθ ἤδν (0 ἰοὸξκ ἰοῦ ἴμ6 (οβμυγίίοθ 
(πτβοθο αἰπιτοὲ ἰδ ἡλιηθὰ αἷβὸ ἴῃ “οβὲ. χὶ. 11 
Δοης πὶϊ ὈοΐᾺ ΟἰἸοδὰ δηὰ Ἠϑγτηοπ) ἰοβείβεγ 
ΜΠ τ[ῃ9 Μδδομδίη θα βουΐῃ οὗ Ηδστηοη 1 ἰδ6 
ὌὈΡΡΟΣ Φοτάδη-τοχίο οἱ ὈΟΪῈ δἰ θα οὐ [86 χίγον. 
Τὶ ἐῃῖ5 ἀϊδιγίος 18. ἦο Ὀ6 ἀϊδίληρτ Βηῃοα ἔγοσι ἰδ6 
ἱπάοροπάρης “κί ηράοτ᾽ οἱ Οσββορ ἰῃ ϑιγιίδ 
ΟἸθδν δ]δὸ Ψοβῇ. χῖῖ!. 18: “Ἴἢ6 οὨἑ]άγθῃ οἵ 
ἴαγϑδϑὶ ἄγον ποῖ οὔὐ ἰμθ Οἰδδμυγίοθ δηὰ [}Ὸ 
Μαδομ δι ἰΐρα, δηὰ αἀὐθμς δὰ Μαβδομδίη μδγὸ 
ἄἀνοὶῖ διαος ἰδγϑοὶ ἰὸ ἐπὶβ ἀδυ," Ὑμθποο ἰΐ δρ- 
ῬΘδΙΒ παΐ ᾿ξ ὈοΙοηροᾶ ἰο ἐμ 1βγδοὶ 8} ὑδστί τοῦ. 
ΤῊΘ δὴ Οἰεδλιω (Βυιαρο] απ) ἐξ ἀουδέϊοθα γθ- 
οοἰγοὰ ἴτοπηθ 86 ΠΌΠΊΘΓΟΙΒ ΟΓΟΒαῖ πρθ (πδὲ οοῦ- 
προίοα {μ6 ὕπο ὈΘΏΪ οἵ {π0 Φογάδῃη ({ ἢ ἴπεν, ΤΆο- 
πἰυ5).--ΑὩᾶ ἴοσς 3651:096)]ὶ--ἰΠἷθ ἀϊδιτῖοὲ ολἰ δὰ 
αἴνου 6 Οὐἐγ οὗ [Π6 β8π16 Ὡδίῃθ, [Π 9 Βοθῖα οἵ ἰδ6 

ι ὈδίΠ19 ἴθ πιΐοῖὶ 1κτγ86] βυσουτηθοὰ ἰο ἰδ6 
1 θα, τῶ ἐπ 6 ἔγαϊ] ρ]αίη (τὸ μέγα 

πεδίον, 1 ΧΙΪ. 49; 208., 4πὲ|. ΧΥ. 1, 22 ταὶ 
ὙὮΠΟΘΘ ΤΘΟΟΥΘΣΥ͂ τησδὲ ἔναγθ ῬΔΙ ΟΌΪΑΣΙΥ οσουρὶ 
Αδπον.-- -ὸ (μεθ89 ἴπτθο τορίομθ, τ βιοδ δ:ὸ 
τηθηϊϊοηοὰ ἰῃ ψϑορτδρὮὶοδὶ ογὔάοσ, δὸ δάάοϊ, 
βοϊηρ ἴγοτι ποσί Ὁ βου (πῖῖἢ [6 ῥτγοροαϊου 

ὯΡ, “ργον᾽), (89 ἐὐἱβο-ϊοσελιοτίοθ οἵ Ερλγαία 
διὰ Βοη)αηιίη.--- Εἶθ τοδᾶϑ Βὲσπα ἰίπα ΟΥΟΣ 



ἙΡἈταΐπι δᾶ Βϑη δηλ, (666 (τὶ δο8, τὶς ὶ 
δά ποῖ γοῖ Ὀθθῃ ἡμὴ το τὴ ΕΥ̓͂ ᾽86 Ῥείη θα, 
Βοϊάξης πο ἀουδὶ ἴο (6 Ηουβο οὗ 848}].--Α 
οΥὸϑσ 811} ([8Ὸ τϑαϊ οἵ) 1διδοὶ, ἱμαὶ ἴβ, ουὐδὺ 8]} 
ἐδδὲ οουλίσυ πῆ ϊο δἤογπδγάβ ἰοσιχθα ἰμ6 Κιηρ- 
ἀοτὰ οἵ [κγϑο} (ΤἸμοη.). 

γόοτα. 10, 11. ᾿ιυγαέΐοκ οἵ ]ελδοελεὶλ᾽ 8 τεῖσῃι ΟΥ̓ΟΥ 
1αγϑοὶ δηὰ οἵ αν 'ὰ Ηοῦτου.---ΕΟΣΓΥ γϑᾶσα 
οἱᾶ ναὰβ Ἰδῃρουβοῖι;δ ὙὮθΡ Β6 Ὀθοδῆιθ 
Ἰκσίπκ ονοσ [6189].--ΤῊο πΟΓΒ: οὐένρ ]δγαεί οοη- 
πϑοὲξ ἐπολθογοθ πὶτ δηὰ ἰδκο ὉΡ ὑπ οἰοβίης 
ψΟΓάδ οἵ γνοσγ. 9: “απά ονεν αἱΐ ]εγαεὶ." ΤΠ [0]- 
Ἰοπίὶῃρ: δῃᾶἃ δο τοἰϊἰκηῃηϑᾶ ἴνσο γυϑϑσδ, τηΐϊρὶ 
ἱμογείοσο Ὀ6 υπηϑοτίοοά οὗ 6 τοὶρῃ ΟΥ̓ΟΣ δ]] 
Ζαγϑθὶ ἌἽχοϊυάϊης ΦυάΔῃ, [μ6 πογάβ “'ονοὸν [8.86] 
Βοΐηρ παία γα ΠΥ ΒΌΡΡΙ]1οα ἔγοτι [6 οοπίοχί, Αὔ- 
ὯΘΓ, 10 δοῖ, οὐ δοοουῃί οὗ 1Π 6 ὙΔΙΒ δον λνων δ 
ΘΟΒαΌοΓ ἴσου ἔπ ῬὨΔ]]βεῖποθ δὲ Ἰρδϑίὶ 86 
χτορίοηβ πιοηξϊοηοα πῃ γα. 9, οου]Ἱά ΟὨΪΥ στδά δ! !ν 
65 Δ Ὀ]ϊκἢ ΙΒ Ροβἢ οἰ 8 ΤΟΥ] δυϊ μουν, δηὰ Του ]ά 
ποῖ Δα Ηἰπὶ Κίηρ οὐονῦ αἱὐ {γαεὶ (1}} δῇ τ 68 
οἰοατίπς οἵ (Ποθο ἀϊδίγιοίθ. [᾿ τρΔῪ πὸ] Ὀ6 δυρ- 

μαι (158. γϑοοοπαυθσίηρ ργόοθβα ἰοοὶς ἔνθ 
το ἃ Βα γϑδγα. Τῇ ἐσχρίδηδίίοη (Εν δ], 
Βαπδοῦ, Κ ε1]}) βοὶδ δαῖἀθ (86 βοοιωϊηρ ἀἰβογορϑῃοΥ 
(δὶ αὐῖϑοα ὙΠοηὴ ὙγὙῸ6 ΟΟΙΏΡΘΙΟ ἴΠπ6 Βἰδίθιηθηίβ 
ιπδὲὶ ΙΒ θοΘμ ἢ τγὰβ Κίηρ ὑπὸ γοϑγθ, δηὰ {δπδὶ 
θανα τοϊσηοά 1 Ηδῦτγου ονοὸσ 08} βονθη γθαΓΒ 
ΔΩ αἷχ πιοηΐϊῃα: δηὰ ἱἰΐ γοῖ σουδὶηῆ Ὀογομα 
ἀουδὲ ἐμδὶ δ οβ μοί μ᾽ 5 οἰονδίζοη ἴο 86 ἰὩΓΟΏ 6 
ἯΓΔΔ ὩΘΟΙΣΙΥ δΥθοἤτοηουβ ψὶτῃ Πᾶν 8 δηοϊηϊηρης 
88 Κρ ΟΥῸῚ υάδῖι, δῃὰ Ηἷβ τηυγάοσ (οἰ. ᾿ν.), Ρ 
ἰο πίον Π6 νγγαβ ἰχίηρ, τὰ ἐπθ δῃοϊηϊϊηρ ὁ 
Ἀανίὰ 88 Κὶπρ ΟΥ̓ 811 [δγαθ]. [βῃοθῃθίη οοσα- 
ἰοά 1ὴ6 ᾿ΠΓΟΏΘ 88 ἰοῃρ 88 ἤν ψ88 Κἰηρ ΟΥ̓Κ 

ὑοάδΝ: Βυΐ Πα γγὙἃ8 ΟὨΪΥ ἔϊοο ψοαγδ ἰηρ᾽ οὐοῦ Ἰεγαεῖ, 
ΜὮΟἢ 6 οοὐ]Ἱά το 8}}} Ὀθοοτηθ ΟὨ]Υ͂ [860 γτα- 
ἀυδ1 Ἔχρῃ]βίοη οὗ ἐμ6 Ῥμὶ] ϑποα. Ἡνουοσ, 
ἐηδίοβα οἵ 8 οχρδηδίίοῃ [86 τοδάϊηρ οὗ ΤΊ ο- 
πἰυθ (τὲς ἢ, ἐξ πηυδὶ 6 οοῃήοθθοα, ἀο65 βοῖὴθ τἱο- 
Ἰθοο ἰο {16 βυῃῖδχ) ΘοϊατηθηἋ8 186} δ Ὀοίΐου: 
ἢ ἰΔκο0 {16 ραβαδρο ἔγοπι “" Ὀαΐ [16 ουδο οὗἉ 4υ- 
ἀδῃ᾽ 1τἢ΄ὸ ἐμὸ ομπὰ οἵ νϑσ, 11 88 Ῥδγθῃ ηοβίβ, δηὰ 
Γοπάοχα: απά ιἦδη, ἦό λαά τεὶ ἔσο ψεατδ (ΟὨΪΥ 
186 Βοῦρα οὗ πυάδ (ο] οσοὰ ᾿ανὶα, δηά {6 (1π|6 
(αὶ ΠὨανίά νῶβ κίηρ ἴῃ Ἡδθγοῦ οὐοσ 6 Βουδβ6 
οἵὗἵ Φυάδὴ νγ88 βούθῃ Ὑϑδσβ δηἋ εἷἱχ στῃοηί 8), λέῃ 
τὩοεπὲ οἱ Αὐπεν, εἰ. Τὴδ Βδττηοηϊδβέο διίθιρὶ οἵ 
8. Βοδμαὶα, ΟἸον. δηὰ οἰμοσβ τῆο μοϊᾷ ἐπδὶ Ὠανὶὰ 
τοἰϊχηθα ἔνψγὸ γΟΔΓΒ ΟΥΟΣ {πᾶ} {1}} 1Π6 τηυγχάοῦ οὗ 
ἀσα μαιὴὲ δηά (Βοὴ ἔυσίμον ὅνο δηὰ δ μδ] 7 γθδγσβ 
ΟΥΟΣ 7Ζογαοὶ ἰη ΗσΌτοι {1}1 [Π6 οοπαποεὶ οὗ Φογυβα- 
Ἰοτν, 18 ἰα ἀϊγθοὶ οοπγδαϊοϊίοη τὴ 1Π6 πογάβ 
(νος. 11): Βανὶᾶ τοϊβηϑᾶ ονοῖ ὅὅδἢ δουθῃ 
ϑδιβ δηά αἷἱχ πο 8. Ἐσυδ}}} ἀπίθῃδθ ]θ 
8 (86 νἱον πδὶ ὑπ πο γγοϑγβ οὗ βῆ οβῃ ἢ Β 
τεῖσῃ τόσο {86 {π|6 οὗ ααϊοί [1}} [86 οὐθγοακ οὗ 
[86 τὰγ τί αν ά, ἀσσίηρ ποι ΑΡΠΘΡ ῥ]αγοά 
(16 οἰλοῖ ρατὶ (τοί 8) ---ἰἴοσ ΙΒ Ροβμ ἢ γα Κίηρ 
411 δ σγάον αἴον Αθηοσ᾿β ἀθδίὶ.---Υ 6] Παυβοη 
οοηποοὶβ ψογ. 10 ὁ ψὶτἢ γοσ, 9, δὰ ἱθσγονα οὐἱ 10 
α 88. ΟὨγΟΌΟΙΟρΊΟΔΙΠΥ Ἡτοηρ, δηα γοσ. 11 88 ἱῃίου- 
ταρίηρ (Π6 πλσταῖδνο. [{ ΒΘΟΙῺΒ ργορδῦ]ο (μαὶ 10 
α ἃπὰ 1] δῖὸ ραγοῃηίμοίῖοϑ] ΟΠ σοποϊορίοδὶ δἰδίθ- 
τηρηΐβ; δυΐ (ΠΟΥ δ΄Ὸ ποίΐ οὔ ἰπδὶ δοοουηὶ ἰὼ Ὀς 
τοὐοοίρα ; [ΠΟΥ ΤΑΔΥ 0 χτοραγάθα δὲ Ὄχρ]δηδίουυ 
᾿πβογ 0.5 ΟΥ̓ ἴπ6 οαἀϊίον οὗ [μ6 Ροοΐκ. ἰο ἐμ6 
ἘΠ ΣΟΒΟΙΌΕΥ, {Π6 19 18 Ὧο ΟὈ͵θοϊΐοα ἰο Ὀ6 τη8δ46 ἴο 
ΥΕΣ. 11, τ ΠΊΟΒ 18 ΜἨ6}} σαρροτίοα (1 Κίηρϑ 1. 11), 
δΔηα 80 {π090 ΥὙΘΆΓΒ οὗ γα σ. 10 18 ΓΟΔΘΟΏΔΌΪΥ 6Χ- 

ΟΗΛΡ. 1]. 1-11]. 6. ΕΥΡῚ 

Ρἰαϊποα Ὁγ ΕΑ] ὰ δ δῦονβ βίδίε ἃ ὉῚ Ετγαπηδηη, 
ΟΓ ἐξ [ἢ Πυγμ6ΓᾺ] 6 ἱποοσγτοοῖ, {1318 ΤΊ ΘΓΟὶῪ ἰοανοι 
ἀουδι} {86 ἀυγαϊίοη οὗὁἨ βῃ θοβι θ᾽ 8 σοῖχῃ (858 
548 ἴὴ 1 βδι. χὶἰϊ. 1), δἀπὰ ἀοοβ ηοὶ ᾿ἱπναιἀδίο 
189 αἰδυθδο. ΤΣΟΕΡΠΟΝ ἶθ, ΒΟΥΘΥΘΥ, ΒρΘοΪ8}} 
ἱΔΚθ ἰο ᾿βῃθυθμοί ἢ 8 δρ8 88 ἤϑγθ ψίνϑη, ἴοσίγ. 
Το οοπίοχί, 1 18 8814, ΓΕργθβθῃίβ ἢἷπὶ 85 8. γουτῃ 
οΥ ΟΒ11ἀ, δα πόγθονοῦ, 88 Ργο Δ ΌΪΥ ὅ'60}᾽ 8 γουηρ- 
δὲ βου, ἢδ πιπϑὶ ΒαγΘ θθθα Βαυθ αὶ ΥΘΆΓΒ γοΟυΏροΓ 
1π8ὴ Φομδίμδη, σοὺ Μὰθ ἰῃ0 ο]αθδὶ βοῇ, δπὰ 
Φοπδίμ δ ΒΘΘΙΩΒ ἰὼ ἢδνο θΘΘ ΠΟΔΡΪΥ οὗ [Π6 Β8Π|0 
856 ψιἢ} ὈδνἹά, δροαΐ ἐπ τίν, ἤθη ἢ ἀϊορά. ΤῸ 
1Π 18 Σΐ ΠπιΔ  θ6 δηβιποσγοα ἐμαὶ ᾿Βῃοββοίῃ Ὡθϑὰ ηοὶ 
δύο Ὀθθ τηυοἢ γοῦηροῦ ἰμδὴ Φοηδίμδη (68 
οἰ} 1 8401] δὰ τόσο ἴπ8ὴ οὴ6 ν]ῖ6), παι 
Φοηδί Δ ΙΏΔΥ ἤανο ὈΘΟῺ {Ἰγο͵ 6 ὙΘΆΓΗ ΟἹ 6 Γ ἰΠ8ῃ 
Βανι ὰ πιϊβουΐ ὈΔΓ ἰο ὑπο ὶγ Πρ ΔΡΗΪΡ, {μδὶ ο0π8- 
ἰδῶ ΓΩΔΥῪ ΘΑΒΙΪΥ αἱ {Π6 ἀχὸ οὗ ἰογίγ- το μαγνο ἰοδ 
υδῖ οη6 ᾿ηΐδης Ομ] (2 βίαια. ἰν. 4), δῃὰ ἐπδὶ 

Ι τοῖσηῦ ἤδγο ὈΘ6Ὼ 8 Βυβθδηα δηά 8 λίΠοσ δἱ 
86 δ.ὸ οὗ ἱπτοηΐγ-Οη6, δηα, ἀγΐηρ ἃ βίουϊ ᾿ΑΓΣΙΟΥ 
δὶ {Π6 δ οἵ εἰχίγἍῖῃγοο, πᾶν Ἰοἷ δ βοὴ οὗ ἴογὶγ- 
ἵνο. ΤίοΓΘ ἷβ πὸ αἰ ΒΊΟΥ 1 ([Π|086 ΒΌρΡΡοΑΙ ἰοπΒ 
βίηρὶθ ΟΣ οομη πο. Βυὶ ΧΥ 1.16 ὨυθοΓ ΤΟΥ Ὀθ 
ἱποοσγτοςί, (818 ἀοθβ ποὶ δβϊδοί [Π9 χζϑηυϊηθηθθθ οὗἁ 
{πΠ6 οἰδυθοθ. Το οὐϊίον ἱπουριῦ ἐλ 'τπῷ}} ἰο ἰηβογέ 
6 ΓΘ ἴπο8θ σΠτοπο]ορίοαὶ δἰδίθιηθηίβ δὲ [86 Ὀορίη- 
"ἰης οὗ {π6 Ὡδγγαίνο οὗ (89 γὰσγ Ὀοίνθοῃ (ἢ 9 
δουδβθ οὗ 88} δπὰ πὸ ἤουβο οἵ Ὀανίά. [{ 18 
αυΐϊθ ρμοβαῖ]6, Ὀὰϊ ὈΥ͂ ὯὨῸ πλθδὴβ οογίαίη, ἐμαὶ (ἢ 9 
ὨΌΠΊΘΓΆΪΒ αν Ῥ6ΘῺ ἰοδὶ ΟΥ οοττυρίοα ΟΥ̓ ΘΟΡΥΪϑίϑ. 
8606 “Τοχί. δὰ ατδαι."- ΤῈ. 
Ἄν. 12 ρᾳ. ΕἼΟΙᾺ γοσ, 12 οἡ ἷθ σοϊδίϑὰ ΠΟῪ 

ΑΌοσ, δῇμθσ δοίῃ ΠΥ οβίδ Ὁ] βΐηρ ΙΒ ΡΟΒμθίἢ 88 
Ἰεϊηρ᾽ οὐὔδῦ' ]δγαεὶ, ὈορίηΒ 16 οομῆϊοὶ ἀραϊηρὶ αν ὰ 
ἴῃ ΟΥΘΡ ἴο βιυιυ᾽οοὶ Φυάδῃ δἱβδο ἰο [βῃθοβμοίὶ. 
ΗΦς οουἹἱὰ ποὶ αν υπαογίδκοη (8 ταν, 1 ἢθ6 
μιδά ποὶ δηϊβμοα [8 γῶσ δραΐϊμαὶ (π6 ῬᾺΣἸβε 68 
ἴον (86 ΘΒ Δ Ὁ} 15 πιοηΐ οὗ ΙΒ} θοβἢ ἢ 8 δυϊμοῦ  Υ 
οὐεν Ἰογαοί, Βο ἰδὲ ἢὮ6 ΚΗΘ πὶ ἣθ γἯΑ8β ΒΘοΌΓΟ Οἵ 
{μαὶ εἱάα, [ 8 ἴο Ὀ6 ποἰρα ἐπδὶ Πανὶ ὰ πδά δὲ ἢο 
6 ἀπά ἰῃ ὯὨΟῸ ὙΔΑΥ οἰδηποα οὐ Ὀσρθη Ποβί! 168 
δφαϊηδὶ δ οβμοί. Ἐδίπου 6 ψ͵ὰϑ ἰοσοθὰ ᾿ηϊο 
ΜᾺ ὉΥ͂ ὑδ6 ἰαίίο ἱβγουρᾺ Αὐὗποσ. ἔγοπι αλα- 
παΐπι, π ὮογΘ [δ θΟΒ ἢ  }᾽8 μΒοδδαυδγίοσ μδα Εἰ 18- 
οσίο Ὀθθη, Αϑηογ δάνδηῃορα ὙΠ ΗἷΒ ΔΓΏΙΥ͂ ἀραὶμδὲ 
Ῥανὶὰ ὦ Οἴδοοπ (ἰκ6 ργοθοαὶ “10 ἰῃ [Π6 τοβίοσῃ 

οὗ Βοη δπιΐῃ, ἔνθ 111168 ποτ οὗ 6 γι 8816 1) 
1 ΟΥΟΥ (θη 0 τηδγοῦ βου γασὰ οὐ Ηθῦτου 
ἴο αἰδοῖ Ῥαν]ά.---[Βὶδ. ΟΌπι.: ΤῸ σο οι ἴθ ἃ 
ὑθοβῃ 08} ΡὮΓΆΒΘ ἴον ροϊηρ ουὔϊ ἰο νᾶγ.---ΤῈ.] 

γον. 18. Τβουρῇ 1ϑανὶα μδὰ πὸ βοϑίῖ]ο ἀδαῖρτδ 
διραϊπδὶ βῃθοβμοίῃ, ἢ6 νὰ γοὺ [Ὁ}}Υ ἮΝ 
δρδϊηβὶ δυο} 8 ἵογοβθϑῃ δἰίδοϊς.---- [βόιχθ δοὶὰ ] 
γ70}1} Πηδὶ ΔΓ ΔΘ ΔΙΤΟΒΑΥ ροΐϊηρ οἡ Ὀοΐνγθοῃ ἴΠ0 
ὑπο Ῥσΐῃοββ.--ΤῈ.]--- ὁ 18} Ὀοβῃ θ᾽ 8 ΔΥΙΩΥ͂ πον 
ΑΑδηεν Ἀ6 ορροβϑὰ ἃ ἴΌΣΟΘ ὑπᾷοσ ὠοαδ. ὡῳοαδ, ἴῃ 6 
ΒΟῺ οὗ Τραν α᾽ 8 αἰβίος Ζεγαΐδη (1 ΟἼχου. 1ἰ. 16), 
δὰ πο ἀουδὲὶ δἰγοδᾶυν, 88 ἢἷβ Ὀσοίμος ΑὈίβῆδὶ 
(γῆ τλϑ τὶ Πανὰ ἀατίης Ηἷθ. Ροσβοουίίοη, 85 
Τα ἀ᾽ 8 ΤΆΓΑΪΥ αἷθο, 1 ὅπ. χχὶὶ., οᾶπιθ ἰὸ Πὶπὰ 
ἴον Ῥγοίθοϊζοῃ δραϊηδὶ βδι}), δὰ ἃ ΤΣ ΔΓ γα] η- 
ἱὴρ σὴ ἰδ υποῖθ, ἀπ ἴδοι δ ὑσχοιιΐπθοΐ ροεῖ- 
ἔοι διροηρ ᾿ΐβ ὙΔΥΤΙΟΙΒ; 6180 ἢ6 ποῦ] ποὺ ὨΟῚῪ 
ἈΡΡΘΆΓ 88 ἴδ οἰ]οΥ ἰοδάον οὗ Ἀν 8 ἴογοοβ. [ἢ 
ἴΠ6 ΤῸ]] οὗἨ Βογοθα ἴῃ οἷν. χχὶϊὶ. 8 8βᾳ. μἷθβ Ὡδπὶ6 15 
ποῖ μίγεϑῃ, ἐυβίσανοι Ὀοσδυβθθ Πα δἰγοδαν (θη 
βἰοοά δῦοναε ἐἤδθῃ 41} δὲ ασθηδγαὶ, 88 ἯἮΘ ζῃΔ}7 οοῦ- 
ἸϑοίαΓο ἴσοι χχὶϊὶ. 18, 24 ( Αἰ μίηκοσ ἴῃ ΗσΖοῖ 

Ι1, 712). ΑΔ Οθϑῃοσβὶ-ἰη-οὐἱοῦ ᾿θ δρρϑαΐβ ἰῇ 



876 ΤῊΕΞ ΒΕΟΟΝῸ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΑΜΕΙ͂, 

86 οὔδοΐα! 1ΐαυι, τὴν! 16; χχ. 18..-- πὸ ἵν δἵ- 
ταΐθδ τοῦ αἱ ἰὴ ροοὶ οΓ αἴδεοπ, αν μανίηρ μδα- 
ἰοπϑὰ ἰο δηϊοἱ ραίο Αὔποτα δἰίβοκ οἡ [16 ὑδγτΊ ΟΥΥ͂ 
οἵ Φυάδμ, δπὰ ἰο ΑΓ [μ6 ττᾶγ ἰηΐο ᾿βθοθμοί ΒΒ 
τουτί ίοσγ. ΤῸ ἽΠ οἵ Αἰδθου ἐβ {86 “ρτϑδί 
πϑίον᾽" τηοηϊοηοα ἰῃ 76Γ. χ]ὶ. 12; ἴμογο ͵8 56}}} 
πη {10 (16 δηοίθηϊ αἰ θθοη) ἴῃ 8 σᾶῦθ 8 ουρίουβ 
δρυΐης [ΤΟτταΐϊης 8 ΤΕΘΟσ Οἱ], δηὰ ποὶ ἴλγ 
ΒοποδίΒ [οἢ [86 εἷάθ οὗ (μ6 Ἀ1}}} {16 τοπιδίῃβ οἵ 
δῇ οροϑὴ ἰδηὶς πῇ οι ΒΟΡί βου (11. 868 κα. [Απ|. 
οὰ. 455 δηὰ ἰϊ. 2567) βανγ, οὔθ βυπάγοά δηὰ {ΘΠ 
[δοῦ ἸΙοῃᾳ δῃὰ οπϑ δυπάτγοὰα ἔδες πὶ άθ, δϑουΐ θαυδὶ 
ἴο 186 ροοὶ οὗ Ηδῦγοῃ. Οορ. ΤΟΌΪοσ, ΤΌΡΟΥΤΝ 
νάϊε υοὐ, σεγυϑαίεηι 11. δ1δ κα. [δηὰ ϑια 8 Βιό. 
ίει,, Ατι, ΑἸθθου.--- ΤῈ.}. ΤῊΘ ΔΓΓΆ10Β ΘΏσΆΠα 
αὖ ἐπ|8 Ῥ00] ορροκϊϊθ οὔθ δηοίμον, 8 6 οὔϑ οὔ 
τιΐδ αεἰᾶο, ἴ86 οἴμοι οὔ ἴδμαϊ δἰ ἄθ. 

γοτβ. 14-16. Τὸ ἀνοϊά α Ὀ]οοὰγ οἷν!] πᾶσ δυά 
ῬΟΓΒαρθ δ]8βὸ ἴο θβοδρθ Γέροῦε οομῆϊος τὶ 18 
ὮΘΔΆΓ ἐπιορὰ (νοσ. 22) Ψοδῦ, ΑΠΟΣ ῥτῸ ἴο 
Φουα ἰο ἀφεοϊάθ [μ6 οοπίοαξ ὈΥ δ ἄυ6] δθοίπνθοῃ 

ἱπάϊν ἀπ] ναγγίοσβ (“ γουηρ πλϑη," Ὁ}, οομρ. 
γα. 21) ρυΐ ἂρ οη Βοιῇ βἰάθα. Τΐβ ποσὰ “Ῥ] δ 
(ΡΠ) ἴδ υροὰ οἵὨ ομλ]άτοθα ἴπ (86 δἰγϑοὶ (Ζθοδ. 
Υἰϊὶ, δ), οἵ Ὀοαδία ἴῃ ἐμ6 βθοδ (8. εἶν. 26), δῃὰ βὸ 
Β6σθ οἵ ὑαυ ἶκο ΡΪΔΥ͂, ξεε ἴο τσϑβί]ο, δι ποῖ ἰο 
ἀεποίθ ἃ ζϑῃ1ο οὗ ΔΒ [0Σ ϑηϊοτγίδἰημπιοηὶ (ΕΝ.), 
Βαϊ ἃ δεγίοιι θα. .16- ΡΙΔῪ ἴο ἀθοϊάθ (8 πρδίζοσ [ὉΓ 

8ΓΤΩ165 (οΟΏΡ. 1 ὅδ), χνὶϊ.) δ 86 σϑβιυὶὶ 
(το. 16) βῃονα.---οο Ὁ δοοαρίβ 9 ῬΓΌΡΟΒΑΙ ἐτη- 
4πηραϊαίεῖν, ἃ. κἰστι (πὶ ἀν ττὯὧϑ 16 ἰο δῖ. 
Τνοῖνο ΔΥσΙΟΥΒ ἔγοιῃ οδοῖ εἷάθ, ἐπ πυτα . Γ ῥτο- 
ὈαΌ]ν ἀογνοὰ ἔτοπι ἴῃ6 πυμαθοσ οὗ 86 Ττ 
ταϑοῦ ἴῃ βἰηρὶθ οουιθαὺ οὐ οὔθ καθ οὗ (Π6 Ροοὶ. 
ΤῊ “ποηΐ οὐοσ ᾽᾿ 18 ἰο 6 υπάογβίοοα οὗ ὁη6 ΡΑΓΙΥ͂ 
ΟὨΪΥ, 8116 (86 Ρ πᾷ ΣΟδΘ χοίοσ ἰο ὑθοίἢ.--- 
Το “ποηὶ ονογ᾽ χοίδεβ ἔγοα ἴῃ6 ποτάϊπρ ἴο 

ῬΑΥῖ68; ὈΓΟΡΔΌΪ {Π60Υ πχοὶ δὲ δοῦλθ 1 θυταθ- 
ἀϊαῖο Ἀμύμην τὰν τῶ ἃ ἴἢΔΟΥ δοϊἰκοᾶ δυϑὲῦ 
ΔῈ ἴμ6 Ὠοδὰ οὗ ἰδ ἔοϊϊονν, ἱμδὶ ἴα, {Π6Ὺ 
Τυβῃθα οὔ ΟὯ6 δηοίμου, ἰῃ οσγάος ΌΥ (πῃ εἰυπηΐης 
βοΐξυτο οὔ [86 μοβδά {πὸ τζοσγο αιιΐοῖς ! Υ δηὰ ἱπογουμἢ- 
Ιγ ἴο ἤπΐδὶι ἐμ βίγυρμ 6. [Ὁ 18 ποῦ ὨΘΟΘΕΒΑΤΥ (ΤΉΘΩΏ. 
δηὰ τ. δέον ϑ8ρί.) ἴο ΒΌΡΡΙΥ “"ἷβ παπὰ " δῇς 
“γηδη} (“δον ἰσχιί ἀποῖ μὲα Βδπὰ οὐ ἴΠ6 ποδὰ 
οὗ Εἰ ορροποῃί 7) ἢ ογάοϑν ἴἰο μοὶ ἃ σοῦ ἴῸΣ “ἰδ 
σπογα "ἢ [Επρ- Α. Υ.. ἰμροσί “τ γυδὲ᾽]; [ΠΟ ΓῸ ἰδ 
ὯΟ ποράᾶ ἴο τοροδὲ ἴΠ6 νϑσὺ “βεΐσθα,"" [ῸΣ ὙΘ ΤΑΥ͂ 
πἰϊπουΐ ἰογοὶηρ τοηάογ: 8ηἃ ἰδ (ΘΥΟΓΥ͂ ΟὨ6᾽8) 
δοτᾶ ἴῃ ἴ86 κἰᾶο οὗ 5 ΟρΡροῃϑεῖῖ ΤῈΘ 
ΤΑρ Αἰ τγ ὐτὰ τ ἰοῖ, δὲ [09 βᾶπῖθ (πο πα (ἢ 9 
βαΐζυγο οὗ ἴ)6 μοβά, {π6 βποσὰ οηϊογοὰ {86 δάνοσ- 
ΒΑΡΎ βἰὰ6 8 Ὑἱνί α]γ βοὶ ἰοσία ὈΥ ἰῃ9 δϑβοῃοο οἵ 
πὸ νοσγὺ, ἰΐ ἰθνν ΟὨΟΒΙΥ͂ ὨΘΟΘΘΕΑΤῪ ἴο ΒΌΡΡΙΥ 
ΧΏΘΓΟΙΥ ἴῃ πογὰ “ π88.)"---Διὴοᾶ [ΒΟΥ {611 ἴοκο- 
[86 χ.--- ΤῊ 8 τοβυ] βθοντα (16 δι ἰἰογοα ἴ66}] 
οὗ [89 γουηῃς ταθη, Ὀσὶ 81.0 {πον ταὶ ΠΠΙΔΓΥ δκὶ 
δηὰ ἰγϑιηϊης. τ βρ. Ῥαδιγοῖς πηάογείδηδ {Παὶ 
οὔΪγ ἴμ6 ὑποῖνα )αταἸηἰἰο6. ΤΘΓΘ β]αΐη; Ὀαὶ ἱἱ 
ὙᾺ8 ΟἸΘΑΣΙΥ͂ 8 ταυϊι18] βἰδαρῃίον, (86 ὑπγθηίγ-ΟὉ 
[6}} ἀοδ. ΔΒ|δ. (πε, οἰϊθβ (δι6 δι γι ϊε ρῚγ δι πα ]ὰν 
οοπιραὶ οὗ 180 Ηογβδεϊ δηὰ (6 Ουτγίδι ; δ5 [86 
ΑἸΌΔη Μοιάυδ (μόγὸ ὑτροὰ ἴΠ6 ἀοεὶ γβὈ] θη θδα οὗ 
ενοϊάϊηρς ὈΙοοάδιοα Ὀϑοδῦθο [86 ἔτο ρϑορὶθ μδὰ 
πῃ ἰῃ6 ΒΟΒῺΒ 8 ΟΟΙΏΠΊΟΗ ῬΟΥΟΓΪ] ΘΠΘΙΩΥ͂, 80 
γαϊσΐ ΑΌΤΠΟΣΥ μαγὸ ἢ δ γα [Π6 Β8π16 αιχυπιοηΐ 
1ῃ γσοίδγοπσδα ἰο ἴπ6 Ῥμ]Π]ολἰποο (1νγ [. 25).--- ΤῊο 
ΠΑΡ νῷ οἴδθῃ τΌσΩ εν ἐν ἴοθα ἄδγβ; ὃὑαΐ ἰἰ 
ΔΒ ἃ ουδίοτα 8180 ἰὸ οἂϊ ἴδο [ιαῖν (Δα ϑοσαθίἑτηοθα 

(16 θΘαγά) Ὀεΐοσο μκοίηρς ἰπὺο Ὀαίε16, ἐμαὶ ἔς Θῃ6- 
ΤΑΥ͂ ΤΩΡ ποῖ ἢ γὸ 8 πο] ὰ τ σοῦγ.--- ΤΉ 686 οἰ ρ]θ 
οομλ 808 81}}} ὁοοὰσ διροης (6 Αταυίδηβ.--- ΤῺ. Ἶ--- 
86 ΡΙδοθ (οὗ οοιθδι) νγδθ οδἹ θᾶ (ὃγ τ 
ΡΘΟΡΙΪΘ ἰῃ οομθθαῦθῃοθ οὗ (818 τοϑα }0).---"οϊᾶ οὗ 

ἰκηῖνο8 (οΥ Θἄᾳ 94) (Ὀ ἽΥΠ ΠΡ). ΤΠ πδῖ- 
Γαϊνο ἱπάϊοδίοβ ἐμαὶ ἰπἷθ παῖὴθ πὲ οοπηδοϊοᾶ 
ἱπητηθϊδίοιΥ τὴ πηδὲ τῶ ῬΘΟΏΪΑΣ ἴῃ (δ 
Οσσύγτοησο, ὩΔΙΊΘΙΥ, ἰῃ6 τηπΐυδὶ 5 οὔ 
Βἰδυρβίογ ὈΥ ἴδ 6 οᾶρο οἵ ἐμ δ'νσογά, δὸ ἐμαὶ {ΠῈ} 
[6}} ἀοτνῃ ΘΓ. Τὸ (μϊ6 οογγεβροπάβ {δ 
ταθδηΐη οὐ ἬΧ, “Κηϊΐο, οὐχο᾽ (οοαρ. Ἐχις. 
ζηῦ6), οὶ ἰθ ουμὰ 4]θὸ ἰῃ Ῥβ. ᾿Ιχχχὶσχ. 44, δηὰ 
18. ΘΑ Δ] 6 ἔγοιῃ ἐπ στουπά- 466 οὗ (μ6 Αταθὶς 
βίϑῃλ ΕΥ̓͂ ΕἸ οἴβοθος ἰ Π δ᾽ ἐσθ "8 Οὔπεπι. ὁπ ἰδ εξ. 
ἐπ ἰοο (2 νοΐ, 189-60). Ἰμεοηΐϊαβ δἤοσ (δ 
Βδερί. (τῶν ἐπιβούλων, “16 Ρ]οι(6Γ8᾽)) τεράοσε 
ἌΝ αὐυεγϑαγὶδε (ἀὐάηρανγοϊά, ΧΗ ὴ); ναὶ 

(818 ἀοοα ποῖ δῆθηγο ἰὸ ἰ᾽ 6 ομαγδοίογιβιὶο ἔδοί {μδὲ 
οοσδδιοηθα ἰμ6 Ὡδπ|ο, πιο τᾶ ποὶ {Π6 πιαϊηδὶ 
δίάδοις, θαΐϊ [π6 τηυΐαδὶ βἰδυχηίοσ τι σπόσαα. 
ΤὨΘηϊαδ᾽ οὐ᾽θοϊίΐοι ἰο {Π6 τοηάογίηρ : “ Βεϊὰ οἵ 

"--ἰμδὶ 1 του]Ἱὰ δΡΡΙΥ ἴο δυθσυ ῥίδοδ οἵ 
οοιμθδί---ἢ 0148 γί ο Σ ᾿ἷ8 οἴχῃ ἐσαπαϊδίοῃ. 
ἘνΑ]4᾽ 5 γοπάογίηρ: “ 8614 οὗ (86 «τι (Ὁ ἼΣ) 
ὈΠΎΓΒΙΤΒΏΓΔΟΌΪΥ ἱπίτοάυιοοβ [Π9 ποίου οἵἉ “ Ασι18.0 
ἰπῖο {Π0 αθαὶτ, δηὰ 6 ΗΘ. ἱοσὶ, ψβίοι 
ἷ Βυρροτίοα Υ 411} (6 νογείοῃβ. ψυϊα.: αϑὸγ 
τοδυδίοτιη, Α4., βγπι.: κλῆρος τῶν στερεῶν͵ “ βορὰ 
οἴ [6 δἰχοης,᾽ δ γτοῃδοσίησ ἀοείνοα ἔγοσα ἐδ εἰ 
Ὠἰβοδίίοη “ γοολ᾽" (πιο 1]6ὸ ὈΘ]οηρο ἰο (6 Η' 
ἩΟΓα), δ ἱἢ ἐπ τοοῖκ- |κο βστηποδ οὗ {1 σοι θα- 
ἰδηΐ (νπΐοῖ, Πούσονοσ, 15 πο δρϑοΐα!ν τηοηξοποά 
ἴῃ [86 Ὡδτϑίΐγθ) τ σθ Βοσο ἱπαϊοδίοα.--- [Βῖδδο 
Ῥαϊγὶοῖς {0]οτα (Π6 Ἄα]ᾳ. ἱπ ἐπο ἰγδηβί βίο ὁ 
{Π|8 πδῦλθ, Ξ'υτ., ΡΒ ρρδου, Βὲδ. ΟΌπι. (τοὶ, 
Βονθύασ, δἷβο βυφροδίβ “Ἅβοϊὰ οἵ εἰάεβ," Ὁ" 1) 

εἶνε ἰξ δὲ Εγάτηδηη. ΟἸ δ]. δα “" ρμοδβοβείοῃ οἵ 
18 8] αἰη."---ΤῈ. 
γώ. 17-25. 1. ἐλὲ ἀπ εοϊδῖνε 

τέδιμ οὐἩἉ ἰδ6 δἰποῖίε οοπιδαί, α απα βετος δαϊάίε 
Ὀοίνθοθῃ [Π6 ἔὐνο δστηΐθβ, τ πὶοὶ ἱξβῦοβ ἰὴ [6 ἀ6- 
ἴδδι δηὰ Βιρῃῖ οὗ Αὐποσ. Τὸ (πὸ Ὀἱξίογπθθα οἵ 
186 ὈΙοοαΥ ἀυ6] ΔΗΒΉΘΙΒ (86 υἱοίεποα οἵ [6 ζ:ΘΏΘΓΑΙ 
οορῇίοῦ ἰδδὶ δύοόϑο ἴΠ6 βδιὴθ ἀδυ, το ἷβ ἀ6- 
Βογὶ δοα δὰ “"ὙϑΥΥ βογθ᾽ (τεσ. 17). 16 σϑβαϊ, ἰπῃ 
Δ] βίο ἴο ἰδ εδἰηκ]θ οομηδαὶ, ποθ δὰ κοί 
Ρτογοὰ αἀδοίεῖνο, ἴα βἰγαι βηῖαυ ραίνοη: ΑΠΟΣ 
δηὰ ἈΪ8 ΔΓΠΕΥ͂ ΤΟΓῸ δοαέδη.---ἰ νόσαὶ 18-28 τὸ 
δ ῦο 8 γ ΓῪ Υἱνὶά δηὰ ᾿ἰηϊοσοδίϊηρ ἀοδογὶ ριΐου οὗ 
8 Βρϑοΐδὶ Ὀδί. 16. ϑοθθ ΟΥὁἩἨ ΤΑΙΠΟΡ ραγρυΐ,!. [πο μἷ 
ΒΟΘΏΘ ἔπ ἰΠγ66 ΠΟΡΏΘΒ οὗ ᾿δνιὰ οοσλθ ἴοσγπαγα, 
Φοδὺ, ΑΙ βῃδὶ (οοσρ. 1 ὅδ). χχνὶ. 6 τ 2 88 ῃ. 
χυΐϊ. 9; χυϊἱἱ. 2; χχὶ, 17; χχιΐ!. 18) δηὰ Αβδβοὶ, 
ὙΠῸ ΓΘ ΘΧΡΓΟΘΘΙΥ ἀοθοσ δοα 88 βοὴβ οἵ Ζοτγυΐδη 
(45 080 ἰῃ νοῦ. 18) ἰῇ ογάοσ ἰο ἱμάϊοδίο {πὸ ὑτὸ- 
ταϊηοηΐ ρϑτί ἰδίκθῃ ἴῃ (Π]6 Ὀδ0116 Ὀγ 119 ἡαημν οἵ 
Ῥανὶὰ. ες. 18. Α ἀϊκεπχυϊεμοὰ ζω ΔΊ 
Δα εν οδα, δὰ ὑπ ογοίοσα οοιηραγοὰ ἴο δ “ μ8- 
26119 ἰπ ἰδ 8614" ἕω ΑΟὟ.: π|]4 τόρ], 860 
Ρτονυ. υἱ. δ.--- νον. 19θ. Ἠθ Ῥυτϑυοβ Αὐποσ ἰπ 
ογάοσς ΟΥ̓ οομαυογίης ἰδ6 Οἴδογαὶ ἰῸ δίσκο ἰἢ6 
ἀφοϊεῖνο ὈΪΟῪ ἰπδὶ τηυδὺ οηὰ ἱμὸ6 Ἀδ8.1|6.--- Εἴθ 
τατηθϑᾶ ποῖ ἴο ἴδ6 τκδϊ Βαδπᾶ πος ἴο ἴδ9 
Ἰοῦς ἔτοσῃ ἐο!] ουσίηβ ΑΙΌΏΘΣ, ρῥγθθθοὰ ματιὰ δυὰ 
βίγαϊινὶ οἢ ἢ.1Π).---  ογ. 20. Αλαμθὶ τῶ ἀουέ]οι 
ΔΙτοδαγ Κπότῃ ἴο ΑΌΏΘΣ, ΘΟΏ:Ρ. γ6 1. 22. ΑΡηοῦβ 
Βρθδκὶπρ' ΒΌΡΡΟΒΕβ [ῃδὲὶ Αβδῃδὶ ᾿ιδα δἰτηοδί σγεῖ- 
ἰδ κοι μη, δὰ ταῖσι ΠΟῪ ἰηΐοσ ἔγουλ [18 αἱ ἸθΏοθ 
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ἰδὲ Βα πουϊὰ δυσγοηον ἰμηθο! ἢ Ὁ ΓΙ ΒΟΏΘΓ.---Ὗ 60. 
21. ΑΡηπεοῦθ δή άγοθα ἰο Αβδαμδὶ ἰθ ὑὈαβθὰ οὔ ἴδ6 
δαρροαπϊ(ου (μὲ (86 ἰδίζον 18 δηχίουπ Ὅσιος 186 
ἸΟῪ οἵ τοδκίηρ δ Ὀγθοηοῦ δηὰ [ὉΥ -- 
ἄιδο Ἠΐα διίῶοσ," ἐπδὶ ἰη, δῆδγ πδνίης βἰαἰη 
λἷπι.--ΓΒάο τῶϑ ἴΠ6 ουβίοτῃ ; 800 ΗΟΠΛΟΣ [ὉΓ 
Ἔχδιλρ]ο.---ΤῈ.] --- ον. 22. ΑΌΠΟΥ βρϑδίκθ δραδΐῃ, 
εἷποο Αβδῆθὶ ΜΙ ποὶ ἀθδὶβὶ ἔγοπι (6 ρυγδβυϊὶ. 
Ηὸ ρίνοβ δὲ γθββοῦ [ὉΓ ᾿ἷβ Θχμουγίδίϊΐοη ἰμδὶ Ὧθ 
ὙΓΙΒ. 65 ἴο Βρδῖθ Α.84}6}}8 116, δηὰ Ὠοΐ, ὈΥ͂ βίαν ην 
ΐτν, 86 ἃ ἀθϑα ἢ] ΘηοΥ οἵ δἷδ Ὀτγοίμοσ “ΨοΔ0, 
αὶ ποι, ἰμογοίοσο, ἣθ6 τηπϑὺ ὈΓΘΥΪΟΌΔΙΥ Πμαγθ 
εἰοοὰ ἴπ ἔγοθγ τοϊβίίομα (Τ μη 8). “Ετοῖὰ 

δηὰ ἴοστθοῦ ἐτθη βαρ ᾽ο 9080, Β6 Ὑγ88 
ὉΠ Πρ ἴο ΚΙΠ] [6 γουημ Βοτο ἢ {Ξ6}}}» [τπο 
ἯΔ8 αἶθο “ῬΓΟΌΔΟΌΪΝ δυΐ 8 Βί τ ρ ἱηρ δηὰ πο δι 

Ὠἶδέ [ῸΓ 80 χγοδὶ 8 ψαγτίον᾽᾽ (ι}.- ΟΌπι.).--- 
ΤΕ. Γ τον δου α ΣΙ Πἔ ῸΡ ΤῺ ἴαοο9 7 ιμδὶ 
ὧδ, πενκο πἰ1λ ἃ ροοά οοηβοίθηοθ δοίογε 
λα. [Βρ. Ῥαϊιγίοἰς οὶ 8ὸ ψ}}; “Ὀουβαβθ γα 
ἯΓΔΞ ἃ ΠΟΙῸΘ η8ΠΦ δηα πουϊᾷ κἰπαγ τονοηρε."- 
ΤΕ.]--- ἐς. 28. Αβδηοὶ, μοχόνον, ἀἰα ποὶ ἀρσϑίβὲ 
ἴγοται Ῥσοββῖπρ οὐ ΑὗποΣ, πιο, ποῖ τ ρῃϊηρ ἴο Κ1}} 
δΐτη, τῶβ οοιροὶ]οὰ ἴο ἀοίομα Ἡϊπιβο ὗ, δηα δο, 
ποὶ πὶ (6 ἔσγοπὶ ματὶ οὗ {19 , ὙΠΙΟ 88 
ἀοαϊρποὰ ἴον παν, Ὁ τί [Π6 Εἰπ ΟΣ μΐο ἢ 
ἯΔ88 Βίποϊς ἰηο ἱμ9 στουμά (1 β6πι. χχνΐ. 7), δῃὰ 
ἰποτοίοσο Ὡο ἀουαὺδὶ τδῶβ ἔπτη ϊϑηθα πὶ ἢ Δ βδυρ 
οὖσο (ροῦβδρα οἵ τιϑί8]}) βιιοῖθ πὲ ἴῃ [86 
Ὁ ἄοπηθεη δὸ {πὶ 1ξ οδῆλθ ουὐ ὈοὨπα ἴῃ ἢΪ8 
ΒρΟΚ, δηὰ δ9 161} ἀραὰ οὰ ἴμ8 βροῖ. [0 ἤθῆσθ 
8. τϑ (παῖ Αβδβδὶ ργεββθά υἱοϊ θη! οα ΑΡΠΘΓ, 
αἰ πϑα γγ88 ἀοίοπαϊηρ Ἀ1Ππ186} Ὑ} ([Π6 Ροϊηϊ οὗ [ἢ 6 
ΒΡΟΆΓ, ὙἈΙΟἢ τηυδὲ ἤδνθ ὈΘΘῺ ΨΟΙΓΥ Βμαρ. [Ἃ}ἢ 
Ῥτοοί ἐμδὲ ἰθοτο ΜᾺΒ δ ἴοιεν τοθὶϑ }} 16 Ροϊηΐ ἰοὸ 
δροασα, Βοιίοθον οἰΐοα Ηοπι. Π, νἱ. 218. χ, 1δ8; 
ΧΙ, 443, Ἡοτγοά, νυἱΐῖ. 41.--- [Οὐ {86 ἰγδῃβίδίζοη 
“ Δοάοιμθη 7 ἱπαίοδα οὗ “"ἢπἢ σἱρ, βοὸ “ Ἰοχί. 
διὰ ατδη.."--ΤῊῈ. ΤὨΪΐδ Ρ]δοο, ἰοο, πβοσο ἀβδ- 
Β6] [8]], τοοοῖ νοά ᾿ππρογίδῃοθ διηοηρ ἴΠ 6 ΡΘΟΡΙ6 
ἔτοπι [86 φΘη6ΓΑ] πιο τηΐπρ' ΟΥ̓́Θ {Π6 γοῦηρ ΠΘΓΟ. 
ΤῊΪ 15 ρδί μοι 81} δηὰ νιν! ]γ ἀοδβογί θὰ Ὀγ (89 
Αἴ σ] 6 ἜΧΡΓΘΑΒΊΟΩ : “ ΕἸΤΟΙΎ ὁΠ6 [Ππδ0 σλη16 ἴο {6 
ΡΟΐδοθ βίοοά ει1}},) δοτιρ. χχ. 12.-- ας. 24. ΤῊε 
ατρυλί οοηίηυοθ ΜΓ 411 [Π6 Τόσο υἱο θῆοο. 
μα ἔτνγο Ὀσοίμογε ϑ9οαὖ δηά Αδίελαὶ [0] ον ΑΠΟΣ 

Ὁ11 [86 ἐνεπίπσ. Αἱ (86 βᾶπὶ|6 (ἰπχ6 [ἢ6 ἰοοαξιῳ 
ἡμὴ ὈΠΚΠΟΏ) ὙΠοτῸ (Π6 ἜΡΟΝ οηάοά, “16 

111 Απισδὴ ἴῃ ἔγοηΐ οὗ αἰδῇ οἡ ἰῃ6 τοδὰ ἰο {ῃ9 
ὙΠ οτηοβα οἵ ΟἸῦθοι," 18 βίδα πὶ Ῥγϑοϊαΐοη : 
δῃ ονϊάθηοο οὗ [ῃ9 δχδοίηοδθ οὗ [26 παγσγαίνϑ. 
ΤΠ πιϊάογηθε οὗ ΟἽ Ῥθοη 18 οδδὶ οὗ αἱθοθοη ἴῃ 
ἴμο (εἶδα οἵ Βεοη͵αιαΐη.---Ὗ ἐσ. 25. Το “ολίγον, 
οΥ Βεη)απεῖη," δ (1: ποαγοϑί ὑγῚ θθβηλθῃ, Ὑγἢ0 τριδὶ 
πάνθ ἰρίμι Ιηοβί ἰηϊογοϑίθα ἴον [86 Κιηράοια οὗ 
Ιβῃροαμο. ΒΟΥ καϊμποσχοᾶ ἐμοσαδοῖνθϑα ἴο- 
ξοῖδοσς ἔτουι (89 αἀἱδβρογβίοη ργοάἀυοοα ὃγ βῖραὶϊ 
ἰηΐο ΟὯΘ ὈΟΑ͂Υ δῇοσς Αὑπογ οἱ ἃ 811}, ἐμδὶ 18, 
ἴο ῥὑσοίθοι Αὔπογ, δῃὰ ἔγοιῃ {18 πλοσθ ἴϑψογα Ὁ]6 
Ροεϊίλου ἰο ἀοίδπα ἐπογιβοῖνοα.- οἰ Βὲὶδ.- Οὔπι.: ΑὉ- 
ΘΙ Β 5Κ1}} δὰ δουγᾶρὸ ἴῃ σδὶ γίηρ ἢἶθ [0] ΟΤο ΓΒ 
ἴο ἃ εἰγοὴν ροπιιίοη ἱπ ερὶΐθ οὗ 8ο ογυβῃΐης 8 ἀ6- 

Φ ἸΏ ὍΤΙ, Ὡοῦ ἀχινέαι, “ Βροί! " [80 τηλγχίῃ οὗ ΕὩκ. Α. 

Ψ. διὰ Βι}.-Οὐνα.---ΤᾺ.], ἔγοζω γ»ὺτι, “ἰ[ο βέσίνρ οἶδ" 6169 

ἐμοη ἐπ δυ ἔχ που]ὰ Ὀ6 ταθδηΐη  ᾽688, Ὀυὲ ΑΥ ΟΣ ἴγοτλ 

γι, “(ο εἶτά " (τόΐὰ γῦπ, “Ἰοίῃ 8"), ΝΙΡΉ. : “ἰο Ἄστη 
ΟΠ 6᾽5 βΒοὶΓ ἴονγ Ὀδι 116," ΝΌΓΑ. χχχίϊ, 21, 27, 29 δα. 5οβϑῇ. 
γἱ. 1 δη.; [βῶ. χυ. 4: οοΐωρ. υυὴ τ 96. χἰνὶ, 41..--βορὶ.: 
λδηξωβις ἐς δε παρα ᾿ Ὁ εὐρὺ ᾿ 

(οδι. Οχ ἰδ6 ἱεχὶ οἵ γοσβ. 24, 2δ, ϑο6. “"τΤοχὶ. δηὰ 
Οτϑ."-- ΤῈ.] 

γεγο. 2θ6-28. Οὐ “4δποε 
οομῆϊοι 18 δἰγαὶ ΠΕ ΎΑΥ διορροά, 
οὨ “0408 668868. 
Αὐτοῦ τοὶ ποσὰ : 841} [ὴ9 βυνοσᾶ ἄϑθνοιυςσ 
ἔοσονϑι ἢ Ἴχργϑῆθοα αἀδοϊ θὰ δνογβίοη ἰὸ (δὲ 
Ὀϊοοάγ οοἴμρθαῖ. ΤῊΘ δϑοοπα απορίίοη: ον - 
οαῖ ἴδου ποῖ ἴπδὶ ἰδ 7111 ὈΘ Ὀλτίοτηθδδ αἱ 
αὶ ἡ ροΐηίβ ποί ἴο ουἰνγεατα ἀοδιγυοίίοα, Ὀαΐ ἰο 
1π6 δι ροϊδοηϊης δηὰ Ὀσα δὶ σὶρ ({Ππ6 ὨΘΟΘΕΘΔΓΥ 
ΤΟΒΌΪ δὲ ἰδδὶ οἵ βιοϊς ἃ ψὰῦ) οὗ ἰπ6 δοϊηρ ὑπαὶ 
{πὸ Τρ .Β οὗ ἃ ροορΐθ, δηὰ δβρϑοῦδὶν οὐ 
οΟΥ̓ΘΏΔΗῬΘΟΡΪΟ, ἢ το οἰ γβῃ ἰοτγαρὰβ οὐϑ 
δηοίμοσ. ΦΔαβῖ δὲ (818 τηοπηθηΐ (0 Ὀἐ(οτη θα μβα 
τοδομοὰ ἰὼ ἰσηοεὶ ροϊηΐ, δηὰ {πὸ σϑβυ] οὗ (ἢ 6 
οοπίϊηυδίίοῃ οἵ [6 ψῶγ ΜΟΙ] ὨΘΟΟΘΒΘΑΥΙΪΥ ᾿ᾶγθ 
Ὀδδη δἱίίος δηή δ] 16 ὴ ἀραραὶν οα {86 μαγὶ οὗ [ἢ9 
Βεη)αταϊη 65 Δῃ ἃ Δ ᾿ἰΏΟΓΘΆΘ οὗ Πα} ΠΣ ΓΑ ΓῪ ΤΥ ἱπἢ6 
ΔΙΙΩΥ͂ οἵ πάλῃ. Ψυ]ρ.: " Ποδὶ μοῦ ποῖ ΚΟΥ ΠΟΥ͂ 
ἀδηρογουῦβ ͵ἰθ ἀοαρογαίίου Ὁ ΤΟ {π|τὰ αιιοβιΐοι ἷΒ 8 
Ῥγθαβίηρ ἀδιηδηα ἴο δ ἰο δυβρϑηὰ ᾿ιοδϑε 168 1π}- 
τη ἀϊδίου δηὰ δρτοθ ἴο ἃ ἰσῦοθε. “Φοδὺ ΔηΗΒΨΟΙΘ 
Αὐπον πῖῖϊ δὴ οδίϊ, ἰπ τ ῖο ἢ π6 ῬΑΓΟΥ οὔἴδΥζοΒ 
Βἷπλ πὶῖῃ ἐμ ὈΪδπιθ οὗ ἐπ6 ἀδγ᾽Β ὈΪΟΟΑΥ͂ δβιγυρρὶο, 
τιν δἶϊγτηβ ἷβ οσῃ ρογίδοί γγ1}}}ρτιθβ [0 Οθ889 
οδε ἐε168 πττπουὺὶ 10] οί πρὶ ὺρ ἷβ νἱοίοσγ. ΤῊΘ 

Βτοὺ "3 ξξε "ϑυγοὶγ  (ὑπιο), [86 τηδτὶς οὗ θα ρ δίϊ 6 

ἀρδονοσζαίΐοη ἰῃ δὴ οαἰῃ, Εν. ᾧ 330 ὃ; οορ. 1 Ξ8π). 
χῖν. 44; χχ. 8: ὅεη. χχὶϊ. 16 μα.; 1 Κὶ. 1. 29 κᾳ.; 
1ϊ, 23 5α., ΤΆ Θ σα, 88. ἤ6σο, ἐὺ 0] Οὐγ8 Γ6 8] οδίϊιβ δὴ 
ἰηἰσοάποορα ἐποῖν οοηίοηίβ. [Τ|ἷδ ὅτϑι “'βυγοὶ γ᾽ 8 
ποῦ ἴῃ (Π6 Επρ. Α. Υ7.--1Ὲ. 16 τθοῦ Βαᾶδι 
ποῖ δαϊᾶ {πἰδ, ἀΌΓΤΟΙΥ 861. --- ΤῊΘ Βεοοηά 

ἐρατο γ᾽" (3), διγϑηρι! οηθά Ὁ ΚΒ 6η} (138) δ 
δἰβιογο ὉΥ πον" (Π.})), Νπι, χχὶΐ. 29; ὅθῃ. 

ΧΙ ἱ. 10; 1 δια. χῖν. 80, ἰδκοβ ἂρ 18:6 ταὶ ἴῃ οσ- 
ἀον ἴο Ὀσίηρ ουΐ ΙΠΟΓΘ ἜΧΡΥΘΒΘΙΥ πὰ βίγοη ΡΥ δὲ 
ποῦ Ἱά (6 αν αν ἀρ αι ἢαὶ Αδπεν ϑαϊὰ 18 
εἶθ Ῥγοροβίοη ἴοσ (π6 βἰηρὶθ οοτῃραὶ (νον. 14), 
σι ηϊοῖ τορυ] θά ἰπ {πἰ8 οδαϊϊπαῖθ θα. 116. {98 
νοσίγ, ἴθ δᾶ [6 ῬΘοΟρ]θ βουθ ἘΡ---ἰπαὶ 

6, τοίατοά (ΝΊΡΆ, οἵ ΤῸ ἴῃ τοβεχίνθ βθῆβθ 
“κοί Ὁρ," Εν. ἢ 123 δ). Ὑ ογο ποῦ] ὑμθὴ μανθ 
θ6θη πὸ ἤτδίθσῃδαὶ γατ.0 ἹΤποηΐμβ (ἤθε ὅγτ. δηὰ 
Αγ.) οχρίδίηβ: 16 ἴποὰ παάβὶ ποῖ (πον) βρόκθῃ 
(δθουϊ ἃ ἔγυο6), (ΒΘ ΒΌΓΟΙΥ ἴῃ [ἢ 6 ἐπήδα (δι 0- 
Ἰγ ἰο-ἸΔΟΥΓΟΥ) που] [ἢ 9 ΡΘΟρ]Θ Βάνο θθϑῃ Ἰοὰ ὑδοκ 

αἱ 1) ὝΠΟ “ἐο-πιογτοιο ἰδ ποῦ ἰῃ [89 ΗΘΌΓΤΟΥ, 
δηᾶ ᾿ Φοδε δῆβιγοσ τόου]Ἱᾶ ἐποη διηουῃὺ ἰο πο- 
(πίῃς, 88 1ὲ τα ἴπθη ουθηΐηρ, δηὰ ἃ σοίασῃ οα (ἢ9 
πεχὲ τοοΓ Ϊ ΠΡ Ἧ88 ἃ τηϑίίοῦ οἵ οοῦτϑθ. ΤῸ Οὔ ἴῃ- 
ἰοτργοϊδίίοη Τμοπίυδ οὐ)οοὶα [μα ΑἸ θΏ ΟΣ Β ῬΡγΌροβδὶ 
οὔ ἀμοὶ τγδϑ τηϑϑδηΐ [ὉΓ » 8 (86 ὑνο ΔΓΠΔΪΘΆ 
μα οτίρί πα! ταδροϊθα οὐδ πὰ ἱπίθηίίοη ἰο 
ἤσιι; δαὶ (μῖ8 οὐἠεσίζοι ἰΒ οὗ πο ἴοτοϑ δραϊηβὶ {πὶ 
ἰηϊοτργοίδιίοη, πΐοῃ (0]οτ [μ6 οσὶρίηαὶ ποχὰ 
ἴον πογά, ἴον 79οδὺ τχθδῃβ ἴο ΒΥ δἰ τα ρὶνΥ : 0 ἴδοι 
μια ποῖ Υ ἐπα σμΑ]]οηρο μίνοῃ (ἢ 6 βἰρτιδὶ ἴῸῦ 
16 Ὀαι16, τ οἷν, δα ἃ τηδέξον οἵ ἰδοῖ, οοθ πυρὰ 
1π6 πιβοῖο ἄαν, (μ6 ἢ Θατὶν ἴῃ [86 τηοτηϊηρ θῃ9 εἰἀο 
ΟΣ] ἢδγο Γὸ ὍΧΘ 86 οἴμοῦ, δῃὰ [6 
Βαι1]6 που]ὰ ποῖ αν οοσυστοαῦ, {0680 Βογοΐῃ δ8- 
Βαπιοθ ἰμαὶ Απον, στ (Π6 αἰδροοὶίΐοη προ ἢΘ 
[ι88 υδὲ Ἔχρτϑαβοά, τσουἹὰ μᾶνο δνυοϊἀϑα (ἢ Ὀαιι19 
1 πὸ δὰ ποὲ ὀχοϊυρα Σὲ ὈΥ 8 Μὸ]}]-πηθβηΐ διυδηρο- 
τηθης οὗ ἴ[π6 ἀυοῖὶ, απὰ 18 ἰδ τῆοἷ]θ δά άσγοαβ δηὰ 
μἷφ Ῥοατίης ἰο Αὕπὸς ἐδ ΣΏΔῪ Ὀ6 βϑθὰ ἰμδὶ ἦδ 
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(9.80) σου]ὰ ποὶ ανϑ τωϑδᾶθ {86 αἰίδοϊκ, δηὰ (δὶ 
8 ΤΔΆΤΟΙ ἀραϊπαὶ ΑΌΠΟΙ 88 ΒΡ ἴο ῥγοίθοὶϊ 
ἐῃὸ ἰοΥγ ΟἿ οἵ Φυάδῃ. ἥη τηυβὲὶ σϑαὰ Ὀοίπθθη 
ἐπ πο8: Ὀυὺ ἴογ ἰπ6 υπίοσίπδθ ποσὰ, πιο 
888 μδὰ βυσὶ γοβυ 8, γὸ ὑτόββου ἃ μᾶγο δνοϊα θα 
{86 θα16. Ηδγὸ ἰδ ἰο θ6 ποίθα ψμδὶ ἰ8 πα ϊσοαίορα 
πῃ νοῦ. 12 88 ἰο (16 Ρρϑσβοῃδὶ γοϊδίΐοῃ οὐ Αὗπογ ἴὸ 
Φοδῦ, δηὰ ΒΟΥ δἴογνασαβ (ομαρ. 111.)}ὺ ΑΘΓ 

ἔτοια “τὸ Ηουδο οἵ 84} ἴο ΠϑνἹ᾽ Β βἰάβ. 
γυϊρᾳ., Γἰρμείοοί, Ῥαϊτοἰς, ῬΆΣΠ ΡΡϑοι δστοὸ πὶ 

ἸΏΔΏΏ 1η (Π6 ἰηϊογρτγοίδίίου οἵ {(μ18 οἰδυβο--- 
Β ἰδ. Οὔπαπι. αἰνὰ ὙΠθμη8., Α οοιμπιοη δσρίβπα- 
(10 18: Θυϑῃ ίμου δαὶ Ὠοΐ Βροίκδῃ (Ὁ. ἃ ἰγιοο), 
416 Ρυγϑυΐ του] Παγθ ἰΟ-ΠΙΟΥΓΤΟΥ͂Γ ΠΛΟΙΊ]- 
ἵἱηγ, ΤΪβ ΔΒο που]Ἱὰ ηοὶ (48 Εἰγάπηδηη ἀθ- 
οἶαγθ8) Ὀ6 τη δ Ώ ]668, Ὁ ἰὑ τγᾶ8 ΟΥ̓͂ ΠΟ Ι6Δη8 
Οἰδο νυ 86 οογίδϊη ἰμδὲ [ἢ 6 Ὀδι.1]6 που]ά ποὶ ᾶνὸ 
Ὀθθὰ οοπθηυρά ἰμ6 ποχί ἀδγ. Μοζγϑονοσ [86 
ῬὮΓΑΒΘ “ἔγοια (Π6 τλογηἑηρ᾽ πϊκΐ θ6 ἀπαογβιοοα 
οὗ (16 (Ὁ]ονί πα τογηϊης. πο ἴδοίβ βϑοπὶ (0 ἴ8- 
ΟΣ (μὶβ Ἰαίθον ἰηἰοσρσγοίδίίοη: 1) {86 ῬΏΓαδο 
“ΠΠῸ δοσ ἱμοὶς Ὀγθίμγθη," χσοροαϊθὰ ΟΥ̓ Ψ08}Ὁ 
αἴον Αὕποῦ, πσου]ὰ πδίαγα!ν ἤᾶνθ [86 Β8016 τλΘΔη- 
ἱηρ ἴῃ ὈοΟ(ἢ οδθοα, “ ἀθϑαῖβίὶ ἴγοπι ρυγει,» 2) 06 
ἵοστη ἴῃ πΒ1Ο8 ΦοΔὉ οούοῃο8 ἷβ δηβσοσ, ὑπαὶ ἴα, 
δ οδίβι, δοίζοσ τοίθγβ ἰο βοιμϑίϊηρ πΐο ἸΔῪ ἱῃ 
ἷδ ρονγογ, ποῖ 116 Ὠοη- ΟΊ ΓΓΘηοΟ οὗ ἃ δ4ι116 (Πδΐ 
ἄδν, θυΐ (86 οοββαίζοη οἵ (ἢ θδι{16 χκοϊῃρ οὔθ. Φοδὺ 
που] [6 ἢ ΒΑΥ (ἃ Ὀ]γ ἰο 186 οομίοχί): 1 αϊὰ 
τοῦ ἀοβίρτι ἰ0 οοῃίπαθ (86 Ὀαί16, Βαϊ, ᾿Υ γοῦ μιδὰ 
5881 4 ΠοΟίὨΣ Ηρ, ΠΥ ΡατΡΟΘΘ ψ͵ὰϑ ο ὙΠΙΠΟΓΘΑῚΤ ΤΑΥ͂ 
ἸΟΡΘ ἷπ (Π6 πιοτῃΐηρ---ἰῃθ οοηϊοχίὶ βῃοπίης (88 
ἴῃ χχὶχ. 84) ἰμδὶ {86 [0] οντίηρ τποστι  ρ Ὑγ88 
τηθϑηϊ.--- ΤῊ. Ὅν. 28. Ψοδὺ δἱγαΐσ Οδ0.868 
186 πους ας ἴο βουπὰ [ἢ πὶ “ἨκΔ]1] ΑΥ̓Π.8 δί 
τοϑὶ "ἢ ἼἢΘ ΔΙΤΩΥ Πια]ία, ἰἢθ μαγβυὶϊὶ 16 ἀϊθοοῦ- 
Ὠηυσά, (86 Ὀδ8{116 'α οηἀοά. | 

γοειβ. 29-82, Τῆο οὐδλάτγαιυαϊ οὗ δοίδ, αγηιὶξα ἴγοτα 
1:6 βοθῆθ οὗ Ὀδαι.]6, δηὰ ἐΐδε ἰοββ οὐ Ὀοίῖι βἰ 68. 
-- νον. 29. Ανπογ δὰ ΐβ τηϑθῃ τηδγομοα {πσουρσῇ 
[πὸ Ατγαδαλὴ (ἰμδὶ :8, [86 γι 16 οσ ρ]αίηῃ οὗ ὑπο 
Φογάδῃ) ἔἴτοπθ [86 βουνὰ πογίμιγατά, αν 
ΤΩΔΙΟΒοα ἔγομα {86 θαι 16- 614 γβὶ αἰ γθοῦΥ ϑαβὺ- 
ΜΑΣ ἰοναγαὰβ ΦΨοτίομθο. Τμ6 ἀἰβίδμοθ ἔγοια ἱμ6 
Θηΐχαηοθ ἰηΐο {πΠ6 Φογάδῃ-  ] πη (Ὁ0 σϑδοῖ π ϊοῖ 
Ῥοϊηί, ούγονοΣ (γογβ. 8, 4), οοδὶ [ἤθτὰ βοῖθ ΠΟυΓΘ) 
ὮὉΡ ἴο (86 ροϊπὶ γθγθ (Π6Υ ογοδββοὰ [6 Φογάδῃ ἴο 
ἊΝ ἴο Μαλαπαΐπι, νὰ δὸ χτοδὶ {δὲ 1 ἱοοἷς [θὰ δὶ 
οδϑὶ ἐδ ὐοῖο πἰοὴέ ἴο 888 [βτοῦρ 186 Αὑδῦδῃ. 
ΤΉΘΥ τρδγομοά “1Π6 ψῃοῖὶθ πἰρμὶ,") ποῖ ἔγοπι ἴδ 
οὗ Ρυτγουϊί (ἰὸν (6 ρυγβυλὴ γαϑ ἀἰβοοηϊπυοά δηὰ 
ἃ ἰγῃοθ οΘοπο] ρα), Ὀυΐϊ ΡΣΟΌΔΌΙΥ ἰο δγοϊὰ (6 μοαὶ 
οὗ (6 ἀδλγ. Αἷἶοσ ογοββίηρ [86 Ζογάδῃ {ΠΥ ἰγ8- 
γογβοα “αἱ ἐδ Βιιτον." πο πογὰ “811 ἰοσθ1 8 
ὯΒ ἰο ππάογβίδηα ΠΟ 8 οἱέν---ἰξ 16. ἐμποσαίοσθ ποί 
Βείλογοη (Δ4. γυϊκ.), δραγί ἔγοπι {π6 [δοὶ ἰμαὶ 
ἐμΐ8. ΙΔῪ ἴῃ ἰῃ6 ορροκὶίο ἀϊγθοίύζοῃ οί - σεϑὶ οὗ 
Αἰ οου---υΐ 1ζ τηυδὺ τηθδῃ ἃ αἱδίγιοέ θογοπα ἐμ 
Φοτγάδη, ΡΓΟΌΔΌΙΥ 8 τηουπίβ᾽ ἢ-ΟΓΡΘ ΟΥ 8 ῃΪ]δί ἢ Οἢ 
ἴδιο “Δ ΌΡοῖὶκ θούνγθοῃ ἔμ Φογάδῃ δηὰ Μαπδμηδίη, 
πε! οι ἸΔΥ οὐ ἴπ6 ΦΔὈῦοῖϊ. ΤὮθ8θ0 βροοϊῆς ζοορτα- 
ΡἾ6ΆΙ βἰδίουλοηί 8190 δρουΐ ΑἸ Π ΘΓ Β γοί ση- 8 ΓΟ 
ΒΠΟΥ (86 Ὠἰἰδίοτ 8] οχδοίῃϑαβ δῃά νδ]ὺθ οὗ ἢ} Ὡδῃ- 
ταῖϊνο--  ογ. 80. Αὐ ἐμθ βδπγὸ ἰὖταθ 9080 Ὀαβδῃ 
18 Γο  αΣΏ- ΤΊ ΔΓΟΝ “ἴσοι δἴνοσ ΑὔποΊ (0 γ188 τι ἢ- 
ἀγδυ ῃ ),᾽ 88 ἰὺ ἰ8 νἱ ν]γ ἀοβοσί ροὰ, Νοῖ {11} 16 

4 ως (Ἀ6 Ατδῦδῃ (νη ἢ ἰδ ἴῃ εὐ τευράρα [6 ἄθονρ βὸ 
οὗ ἴδο Φοτάδη, οχίθηάίηκ, ἵγοιῃ πῃ βο8 οἵ Κίηπογοΐῃ 
ἐδ θβασοι ἰο η9 ΟαΥ οὗ ΑἸΚΔὈΔ ἢ), 600 Βα 8 Θὲ δί6 

ἃ. 8. υ. Δα ΚΒίΔ)} 6 γ᾽ 5 ϑέπαΐ απὰ Ῥαϊεείεπα, 481.-.Τὰ.] 

ΤΗΕ ΒΕΟΟΝῸ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΆΜΟΕΙ, 

ΜΠοἷθ ἴογοθ Ὑγ28 αδδβεπιδίοαὶ ἴον (86 σοίυτη τὰς ἃ 
ταδί ἢ 618 ἰῃ ογάθγ ἴο Ἰθᾶγῃ 186 ἰοδβ. ΟἾΪΥ εἰηο- 
ἴθθα το δηὰ Αββἢ 6] ὙΟΓΘ ταϊβδίηρ ἔγοία [αν 
ΔΙΓΑΥ. [ΑἸλοπρ ἰΠ686 πἰηοίθοηῃ βοπλθ σϑοίζοη ἴδ 
ἔποῖϊνα ὑπαὶ [6}} πῃ [116 βίῃρ!θ οομπιθαὶ.---ΤῈ.]-- 
γες. 81. ΤῊΘ Βοῃ)απιίηϊίο Ἰοβα, οα ὅπ ΟοΥ μιδηά, 
ὟΔ28 ΙὉ0ἢ ρτοδίορ, “300 τχθῃ ἀ684,᾽ δ8 τοϊψῃηι 
ΘΑΒ11Υ 06 ἀοίογπιϊηθά ὈΥ͂ οουπίηρ [μ6 β᾽αίη, «080 
᾿ιδἀ 1η Β1Β ἈΓΙΑΥ͂ ΟὨΪΥ͂ γϑίοσδῃ “δοσνυδῃί οἵ Πδυϊὰ," 
ἰτὶθα ὈΥ͂ ΠΙΔΠΥ ΒαΎ το δα. 168 δῃὰ ρτγὶ γδίΐοπα, πὶ ]]8 
ΑὈποΡ θὰ ἱπΐο [μ6 Βδ.116 [6 τυτηδίηβ οὗ [88 ΔΙΤΩΥ 
ἐμαὶ νψ8 θοδίθῃ ΟΥ̓ (5 ῬμΣ]Ἰδιΐηο8 δἱ ΟἿ] θοα, πῆὸ 
ΤΔΟΥΘΟΥ͂ΘΣ ἰὴ ἘΠΊ οΩς Ὀδιι]68. τὰ ἐμαὶ ῬΘΟρὶα 
“αἰ ρῦ πάν ὕθοη 81}}} τηογθ ποακοηρὰ δηὰ ΙΝ 
οουγαροα" (Κα}). Τὸ ἀϊβργορογίίοη ἴῃ (δ 
ἴοββ68 “ἸΏ ΔΎ, ΠΟΥΘΥΘΣ, μα γα ὈΘΘῺ ἀιχ8 8180 ἴῃ μδῦὶ 
ἴο ἴΠ6 οδμαγδοῖον οὗ ἐμ στουῃά,᾽ οουρ. γοσ. 25 
(ΤΊ 65.). [ἡ 186 Δρρδγϑῆΐν οοτταρὶ ἰοχὶ οἵ (μΐ8 
ΨΘΙΒΘ 8606 “Ταχί. δηα (τδπηλ.) -- ΤῊ.]--- εν. 8]. 
Αϑαλοὶ ἰθ διυσϊοά ον τἰῃ}6 τηάτοῖὶ Ὀδοὶς ἰῃ 1Π6 Ὀυσίδ)- 
Ρἶδοθ οὗ ἷβ ἔδί μος δὲ ΒοιΊθ μοι, το ἢ ̓ΔΥ̓ ΟἿΪΥ͂ 
8 {1{π|9 ἰο ἐμ6 Ἰεδ᾽ οὗἩ (86 ἀϊτοοὶ σχοδά ἰο Ηδῦτοη. 
“ΠΟΥ σποηΐ ἴῃ6 τ 016 εἰσὶ (Β6ηος,᾿ δῃὰ σταὶς 
αἱ Ὀγοδὶς οὗ ἀδγ ἰο Ητῦτοα. Αἰθθοι 18 ἀἰβίδηϊ ἴτοιι 
Ἡδῦτοα δϑουΐ 26 πι2]66; {πὸ ὺ τΐρν (μογοίογο 
μαγο ρΌΠη6 ἔγτοια Οἰθθου ἴὸ Ηδῦγοη ἴῃ ομδ πἰρδί, 
οὐϑῃ 1 ἐπ βίορρϑα οὐ ἐΐπθ ΝΥ ἰο ὈΌΣΥ εἰ, 
ΓΟ προὰ ποῖ ἤδνὸ ἰδίθη τιυοἢ (ἴπ16 (ἀραϊποὶ 
Τμοη.). [Ποσονον, ἰμ6 ἰαχὶ βαγβ ΟὨΪΥ͂ {Βαϊ {867 
τοηΐ 811 πρὶ ἔσοτα Βοί] ἤοτα ἰο Ηθῦτοη, βἤθου 
τη 168. ὙΠΕΥ͂ "6 ΤΟΥ ΟυΒΙΥ τρδτοβοα ἤτζου ποδῦ 
αἰδθοῦ ἴο Βοίμ]οῆθαι, δου πανίηρ αἰξοηάρὰ ἰὸ 
[16 ἀυΐίο8 ἱποϊάφηϊ ἴο (89 οἶοθο οὗ Ὁ βαιι16.- ΤῈ] 

ΟΒδρ. 111. 1-6, Τωγίδεν ΓΤ] 
αοοοιπὲ οἵ ἰδδ ἰοπ ἀμγαζίοπ οὐ ἰδ οοπἤϊοὶ δείιοεει, ἰδὲ 
δουϑέδ οὐ Τραυϊά απά ϑαιὼ απὰ ἰλεὶν αἰδλεγεπὶ [07- 
ἐιιγν68.--- ον. 1. Δ [86 νγὰῶγ νσὰβ ὑτοϊσδαοϊθὰᾶ 
Ὀϑῖνσθϑῃ ἴ896 ΒΟουδ90 οὗ 8864} δ ἃ [86 Βουῦδ6 
οἵ αν ίἅ.--ΤῊο ἴογιλοῦ βίδηε ἤσγας Ὀεοδυθο (86 
διίδοῖς οδῖὴθ ἴτομι 11. Ετοῦλ ἴΠ6 δοοουηὶ οἵ {86 
ῬΑγσαΪΑν ἱποϊάθης δὲ αἰθοοι, πόσο [86 οομίεεὶ 
δεβαιθα (Π6 ἴοστῃ οὗ ρθῆ ψγ, τοῖς τδϑ ϑυδ- 
ἀθη}γ δηάϑὰ ὈΥ ἐδθ νὸο ζϑῃθγαὶβ, ἐπ6 πδυτδίογ 
[ὈΓΏΒ ἴο (ἢ: ΒυΓΤΆΓΙΑΙΎ ἀοθοσιρίΐου οὗ ἰἰ6 οοπάδον 
εὐ δεν 186 ἱτο ΠΟΊΡΕΝ ἔγομι ΠΟῪ Οἱ ὀμθεῖ ματα 
ΒοΙγοβ 15 γέϑρεοί ἰο (6 οοπέεδί, Λοὶπ Ἰ μβίδηαϊηρ [86 
ἀἰϑοοῃπυδηοσο οὗ Ἔχίοσηδὶ τσ. ὮΝ ΒἾΪο (μΐ8 ἰοην- 
οορἱπποα δβίσυσρίθ ᾿δαίθα, ουὐνγαχα Βοβ ΠΣ 1168 ποτὰ 
ποῖ σοποινοα [δἱ ἰϑαβὶ ἔβ6σθ ΟΥΘ ὩῸ μἰιομοὰ μδὶ- 
ι1.5--ΤῈ.], ΙΒ ΟΘΒ ἢ Ἰδοϊκὶ πσ οοὰ δηα ο- 
ΘΙῺΥ ΠΤΕΙΣ  ΕΒΡΝ 88 Β͵8 Ὀδδγίπρ (ΟΠ δρ. 11.) ἰ0- 

απὰ 

ὙΔΙΩΒ 9080 βῆονποθα, Βαυϊηρ ΠΟ Βρθοΐδὶ ᾿ηίογεδὶ ἴῃ 
οομίϊηυϊηρ {πὸ Ὀ]ΙΟΟΑΥ͂ βιγιίο, δὰ Πανϊα, 85 Ὀοίοσο, 
δ0 ΠΟΥ͂ ΒοΙἰης Ὡμ ἔτομλ δἰΐβοκ, βίποο, ἐμουρὶι 
6 μαὰ ΡΟΣ δῃα οουγαρο ἴο πηδἰ ἰδίῃ ἢ 18 οἰ δῖ πα, 
δ γοὶ Βοροὰ ἴο μαΐῃ ᾿ἷβ Ῥσχοσαϊβθοα τουδὶ δι δου 
ΟΥ̓́ΟΥ [δγϑοὶ, ποῖ ΌΥ͂ ὶβ οὐγῃ σὰ] ] τγεσ, δαὶ 
ΟὨΪΥ ὉΥ͂ {86 ἑπἰογροδί(ου οὗ 86 τὰ, ἘΆΤΙΒΟΣ ἰδ 
τοϊδίθα ἐΐς ογίμπο οἵ ἐδ ἔλοο λοὶιδεδ ἀτὶηρ [Π6 ᾿οπρ 
οοηΐοδί. ἢ αν!ᾶ κτον δίσουι ΟΣ δια δἰσουβξ- 
ὁΣ.1--- ραν 8 δάνδῃοθ ἴῃ γλδ δὴ ΤαΘΔΏΔ, ΒΟΥ - 
ἜΥ̓Θσ, ποὺ {86 ἱπογθαϑο οὗ ἷβ “πἱΐγ (Κ ε.}), ναὶ αἵ 

“707 στὰ ΨΌ. οσ. Αἀ!. ΑἹ Βαγα. 1}. 36) ἐπιάϊοβίϊης Ρτο- 
“Ὑ: 

ἀτοββὶνο ἱθοσθϑϑθ. ὅ98. 8181, 8, Ἄδα, 8. 

{ ΡΠ ΠῚ ποῖ Ὁ ΡΠ “ βίσου " (Βδείοθλοσ οἱ ΕΣ. χῖχ. 
Φδο ΨΜΤΥ 

19), ΜῊ Ῥασγίορ. οὐ γογῦαὶ Αἀϊΐ. -ὦὁ “ ρεσοη σι ποπίηκ" (808 

61), 88 ὙὙ2 ( 8αχα. 1. 36). 



ΟΗΑΡ. 1|. 1-- Τῷ. 6. 879 

᾿ἷβ δα μβογοηίὶβ, οὗ ἐπ Ὡσπαθοῦ οὗ (μοβο ἐπαὺ γθοορ- 
Ὠἰξοᾶ Ὠὶπι 885 Κὶηρ ΟΥ̓ΟΡ 411} [6γϑ6], δῃῃὰ οϑδῇ)θ ἴο- 
ΜΑΓ 88 ΒΡ ρΟΓίοΙΒ οὗ μὶβ ΔΓ ΠΟΥ ΟΥ̓ΘΡ 186 Ὑ8Ο]6 
ΘΟΙΏΙΣΥ, 88 15 Δ]}}Υ δηὰ οἰθαῦΥ παγγαιθα ἴῃ 1 ΟἿ σ. 
χῖϊ. 2ῶ38ᾳ. Οπ {ππ οἴμεσς βαηὰ ἴ86 Βοῦ8Β6 οὗ 
δαι ακἴοὺν σγϑαῖζος δηᾶ υυϑαῖεοσ ἴῃ σοηβὶθ- 
ταϊϊου δηὰ ρονοῦ. Το σϑδϑϑου οἵ (8 νγὰβ 18ἢ- 
ΒΟ ο ἢ 5 ἱπΟΔρΘΟΣΥ [ῸΓ ΤΟΥ͂Δ] τὰ ]6 δηὰ ΑΌΠΘΣΒ 
ΔΙΟΓ ΓΒ τοϊαἰοὰ ἀοίδοιϊϊοη ἤγοια (9 πουβα οὗ 
ὅδ]. υτίηρ [6 {ἶπλο οὗἁ βίσυρμχ!α Π6 νὰ ἰὴ 
ΟὨΪΥ Ῥοβοῃ ἰδπδὶ βουμδὶ δι}}} ἰὸ τηδὶ ἰδίῃ (118 
Βουδε (νον. 6), δῃὰ ἰδ γδρίαἰγ βδηκ δηά ἀΐβαρ- 
Ῥεδγοᾶ σ ἤθη δο ποηὺ ονοῦ ἴὸ αν. Ὑεσ. 1 δηὰ 
σοῦ. 6 δῖὸ ἐπογοίογθ οοῃηθοίθα; γϑσ, 1, δοοοσαϊης 
ἴο ἐμῖβ νίθνσ, ποὺ ΟὨΪΥ οοηϊίηυθ8 ὑμῃ6 ΡῬγθοραϊηρ, 
οδδρίον (ἹΒθη.), θαὶ δἱ 116 βαπθ {ἰπη6 ὈΘ91Π8 8 
ὨΘῪ βοοϊοη (γοτβ. 1--6) ψ ἢ] οἢ ΤὈΥΤΩΒ ἃ ἐγαπδιξοπ ἰὼ 
{6 παγτγδίΐγθ ἴτοπὶ νϑυ. 7 οἱ, ἰῃ τ ϊοῖ ἴθ το ιθα 
μον ᾿δν 8 οονδίίοι ἰὸ ἰμ6 ἰἤτοπο οὗ 411] 1βγδοὶ 
ἯΔΕ ὈΓΟΡΟΓΟΩ ΌΥ ἴΠ6 δἰηἰκίηρ δηα αἶβαρ 60 
οὔ {π6 Βουθο οὗ ὅπ] απῃάον ἢ15 ᾿ἰδβὶ βοη.-- - "16 δίαϊδ- 
“πεπὲ (νοσα. 2-ὃ) οοποεγηΐπο Παυϊ 8 απιὰν ἀυτὶης 
μἷθ τοαϊάθηοθ ἰη Ηδῦτσοῃ, δηά {ππ βοῃβ [6 γ6 ῬΟΓΏ 
ἴο Ηἶπὶ ΟΟΙΔΙΗΪΥ ἱπίοσσττιρϑ [Π6 Ῥγοόρτοεθ οὗ (ἢ 
πΑγγδῖῖνε (ΤὨθη.); ἴον ἰδ 8 ποῦ ἴο Ὀ6 οοπηῃροϊρα 
ψῖ τ νοῦ. 1 86 θοΐηρ ἃ ἵδοῖυ 8) ῥσγοοῖ οὗ {Π0 βιγοηρίῃ- 
οηΐϊην οἵ Πανὶ ἀ᾽ 8 Βουϑ6 (ΕΚ 61}}. Βαϊ 1ἱ 'θ ααϊίθ ἴῃ 
δοθ βογο, βίποθ 1ΐ ἴ8 πη Κοορίηρ σὰ (0 Βδθὶΐ 

ἴοι τῆς ὈΪ0]16 4] πτὶῦογβ] οὗ ἱπβουιίης δὲ [6 Ὀορὶη- 
ΩΡ ΟΥ δὶ ἃ ἰυπτηϊηρ- Ροϊηὶ οὗ ἴμ9 Ὠἰβίοτυ οὗ [86 
τοῖρῃ οὗἨ δδοῦ Κίηρ, Ἰπἰογιηδίΐοη δου! 18 ΠΟΌΒΘ 
ἐρα ΆΧΩΙ]γ. Οὐομρ. 1 88πι. χὶν. 49-Ὁ] ; 2 ὅϑδ"λ. 
ν. 18 »4.;:ὄ 1 Κὶ. 1). 1; χὶν. 21; χνυ. 2,9. Το 
ΒΆΤΩΘ [Ἰδὲ οὗ [ῃ8 βοῃβ Ῥοσῃ ἴῃ Ἠδθτοῦ, πὶ (89 
ὨΞ3ΠΊ65 οὗἉ {Ποἷν πῃηοί 6.5, 18 ἰουηὰ ἴῃ 1 ΟἾν. Σἰ]. 1-- 
8. ΤΠ ἱἵνὸ ἔγβί ἅγὸ [Π6 βοῃβ οἵ 186 τὸ τϊγνοδ 
ΑΒίποδια δηὰ Αραμ} (1 88). χχν. 42 64.), σἱβο τὰ 
6 Ὀχουμδὶ νι Εἰ το Πθῦσοηῦ. ΟἿ ΑἸΏΠΟΩ 8660 

ομδρ. χὶ. Τὴθ Ῥτορ. “10 (80 ἴμ6 Ἠδδ. 2) ἐπ 
{8686 σβϑϑοδ, ἩΒΟΓΘ 8 ΟΟΙΤΟΘΡΟΠἱηρ Ποῦ ἰδ ἰ0 ὈΘ 
ΒΌΡΡΙΙΘ ἃ, Ἔχργθαθοθ ἱτηπηθαϊαίο Ὀοϊοηρίηρ [Ργοὸ- 

ῬαΣΥ], 86. “ἃ βοῃρ οὗ (Ἢ) Ῥανὶα,) 8ὸ ποθ “βοῇ 
ἴο (οΣ οὗ Οἴοστῃ. υοβ) ΑἸϊηοδιη,᾽᾽ οοτηρ. Επχα]α, 
ἃ 292 α.--- εγ. 38. ΤῊ βοοομπὰ βοῃ ἰβ ο81164 Οἠήφαδ, 
ἴῃ Οἤγου. δαηίεί; Ὠ6 δὰ Ῥουδαρβθ ἔνχο ΠΔΠΊΘΒ 
Κ 611). [ΤῊ 6 δηλ ΟΣ δ ἰ8 βαδροοίοα ὃὈγ ὟἾ 6}}]- 
δΔΌΒουι ἴο 6 ἃ 60]]δίοσαὶ ἴοστη οἵ (δ]θὺ (866 {86 

ἵπο ἴῃ 86 Ηδθ}.), ἢ: 16 Β δ. Οὔπιπι. {πὶ η Κα 1 ἃ 
ΟΟΡΥ 1818 ΟΥΓΟΠΘΟᾺΒ ἩΠΟΒΟΤ ῬΊΟΝ οὗ ἐμο Ετϑὶ Ἰοὐΐοσβ 
οἵ {86 (ΟἸ]ονίης ποτὰ. ΤΏ ΜΙάγαδη ἀοτῖνοθ 1 

ἔτοια 2} ΤῊ τς “δχϑοῖγ δἷ5. ἔδί μον," [9 Ὠδπιο 
ἱπάἰοβιϊηρ ἰδ ΠΚοῆθβα ἰοὸ αν ἃ δρχδϊηλὶ (ἢ ο86 πὴ Ὸ 
βαϊὰ {π8ΐ| ἢ6 ψδϑ {86 βοὴ οὗ Ναδθαὶ. Μ᾽ τα ]Αυ]γ [Π6 
Ὠδῖηθ δηΐοὶ, “σα Ὧδε ἰυάροα πγ6,᾽) ἴα Βα] ἃ ἴο γὸ- 
ἴον ἰο οὐ ἰυάρτηομὶ οὴ Ναῦαὶ. ΤΉΘΘΘ ἃζὸ 8]} 
οοπ᾿οοίυγεδ, Δα {ΠῸ τοϊδίΐοη οὐἠἨ [89 ὕπ|Ὸ ΠΆΠ168 18 
ἰηνοϊνϑα ἴῃ ποῦ σεν ΠΈΡΙ. ΤῊο ἐλίνα, ΑΌΒδ] συλ 
(ς} θα 'π 1 ΚΙ. χυ. 2 ΑὈἱβδδίοια), βοὴ οὗ Μϑδδ- 
οἴδῃ, ἀδυρῆίον οἵ Κίηρ Ταϊπιαὶ οἵ ἀθεδασ. ΤῊΪβ 
Ἧ85 8 δ1.8}} ἱπάοροπάοηϊ Κίηράοτι ἰη ϑυτία. 8.60 
ΧΥ. 8, ΘΟΡ. 11. θ. Ῥοσθδρθ ὑμὶ8 τλδυτίδρο οἵ ΠΑ- 
νἱὰ στ ἃ ἰοσγοΐχη Ὀη-16γἈ 6} 18} Ὀγίηοοεθ ῃδὰ ἃ 
ΡῬΟΪ 681 στουημα. Οὐομρ. 1 ΚΙ. 111. 1, Βοϊοτηουβ 
τδτΥϊΑρο Ὑἱ1 ἃ ἀδυρηΐον Οὐ ΡΒδγδοῖ. ΤΠ οτἱὶρίη 
οὗ εἰὸ το τίνεβ, Ηασσίδι, Αδί(αὶ, διὰ : 
ἩΟΘΟ ΒΟΠ8 ἐβαξθνμ ἐκαις ϑδλορλαίίαδ, ἀπὰ Πλ- 
τέαπι, ἰδ τοὶ σίνοη. ΤῊ ἰαϑὶ ἰβ Βίγβηρο!Υ ἀθβοτὶ ρα 
ἴῃ 81 ΘΒρ οἷ] ΜΔΥ δ8 “θαυ Δ Β πὶ." Βοχίδοδυ 

(ο 1 ΟἿ σ. 111. 8) ο] 8 {παὶ (8 υῃκηονῃ δηᾶ ὑῃ- 
οβοσι υθὰ Ἐρ 8} 18 Βὸ 6816 ἴογ (6 βαῖκο οὗ ἃ 1116 5 

σομο]υβίοι ; Ὀαὶ ΤΠοηλυβ ᾿ΒΕΠΠΥ ΥΘΠλΑΓ ΚΒ ἀραϊηδβὲ 
(π15 γδάδοη, ἰμαὶ Ηδιρὶνῃ δηὰ ΑὈ118] δ]8ὸ ἅτ οἴπογ- 
ψ|86 ΠΟΙ υπκηόνῃ. ἸΤΠοηΐυθ᾽ βυραοδβίλοι {{πδῖ 
Μη|οδλαὶ οτἰ κἰλα}}γ βιοοά ἴη {1|6 ἰαχὺ 18 ορροβϑὰ ὈΥ͂ 
189 ἕδοϊ (πὶ τ 1 [Π6 ἀχοορίοη οἵὨ ἴ86 (οἀ. Καὶ, 
σι ῃΐοι 88 «σαί, [6 Θοσγϑοίῃθβ8 οὔ 16 ἰοχύ- τοδα- 
ἵηρ ἰδ δΒυρρογίοἀ ΒΥ 81} [Π6 πὶἰοθθθα. ῬΧΟΌΘΟΌΪΥ 
1818 ἴῃ 186} με αθα Γπκ δα τ του ἰβ πηϑα ἱη ΟΥΘΡ 
ἴο ψὶνϑ ἃ [Ὧ]1]6ὸς οοῃοϊυβίοη ΟΥ̓ {μῖ5 ορὶτμοὲ τ ΒΟ Β 
Β118 680 ἢ οὗ [Π9 εἰὶχ πόπιθὴ (Βοσί]ι., Καὶ 6}}). ΠΝ 
118. γοδαϊης κοὸ “Ἴοχί. δηὰ ἀγβϑιηπι.---ΤῊῈ.]-- 
εν. 6 ΓοβΌμη68 ΨΟΣ, 1 ἴῃ σοϊδίΐοη ἴο [86 οοπέίπιιατιοδ 
οἔ ἰδλε εοπἤϊοι Ὀοδϊ ποθ ἴμ6 ὕπνο ᾿μιουβοβ, δηὰ [89 
βἰαίθιαθηῖ: ΑΌΏΘΣ δβϑονοᾶ δἰη)58017 κἴτοηβ 
(ξξξα βἰγοηρ βϑυρροτγὶ) ἔοσ. [86 Βοτιδο οὗ ὅδδυ)], 
ΘΟΠΟΙ] 68 ἰμ6 ρογοα ἀυτγίης ποῦ [6 μουδβο οὗ 
58.111 γγχαὰϑ 8016 ἱβσουμὰ ΑΌΏΘΥ ἴο χηδϊαίαίη 1186] 
αἰχϑϊηδί (Π6 ουβο οὗ αν] ἃ. [ἢ οοηίγαβὶ {που ἢ 
[Ὁ]]οτβ ἢον [86 πατγϑίνο οἵ [6 ουθηΐβ Ὑἢ]16}}, ἸΏ 
οομβοαῦθηοα οὗ ΑΡΠΟΙἶΪΒ οοδδίηρ ἴο σοσκ ἴοσ 1 
Κ[ῃτουμἢ ΙΒ Ὀοθ ἢ 5 πη ἶδα οοηαυοῖ, ΤΆΤ Π6Γ ΔΏ 
Ἀεῖ μοΥ ἀθρτοβθοα ἴΠὸ ἤουδο οὗἩ 54} ; ΘΟ. νου. 1 ὁ. 
80 νϑσβ. 1- ἴόστη ἰ6 Ὀσίαάχο ἴο ἰδ [0] ὁπὶηρ ΕΪ8- 
ΤΟΣ (ἔγοιι το. ὖ οὉ). 

ΗἩΙΒΤΟΒΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΤΗΞΒΟΙΟΘΙΟΑΙ, 

1, Ῥαν 8 Ῥδγβοῃδι τυ, θθαγίηρ δηᾶ ἀοίηρ δἴνου 
84} ἀθβί!, δηα (86 σοπδοαπθηΐ ἰατη οὗὨ ἢ18 119 
ἰοτχεγάβ (8 [Ὁ] 8] πιϑηΐ οἵ ἷβ 68}} ἰο ἐμο ἸΠμδοοσαῖῖο 
Ἰηράοπι, ΒΟΥ ἴῃ 811 ρμοϊηίβ, 80 μογὸ ἀθίβ]ϑ ἴῃ 
[16 Ῥχορδοίίς Ὡδγγαίῖνο, δρβοϊαῦθὶν ἔγθο, ἰγυδίδι! 
δηὰ ὨυὉ]6 ἀοροπάρθηοθ οἡ [86 11} οὗὐ σοί, δε ἰἱ 
ἢδ88 ὉΡ ἰο (Πΐ8 (Ἰτὴ6 δῆονῃ 186 88 (86 ἰουηάἀδίξοη 
οὗ αν 8 116- ἀουθὶορπχθηΐ, δῃὰ 8 ἀδίοσιἱηδί!οη 
οὐ οοη ποῦ Β016]γ ὈΥ͂ {116 σατο ἤ} }}Υ βουρμὶ, ἀἸβίλη οι} Ὺ 
ΔΡΡγοβοπάθα δῃά οἱ θα ν ἱχζοα ἀνία ἀδοὶ- ᾿ 
βίοι, 88 ξ μδὰ Ὀοίογα Ὀθθη οδίαϊηοα ὉΥ ἷπῃ δἱ 
ΤΑΔΏΥ ἱτηρογίδης δηὰ αι θῇ συ] τηοχθηί8 (1 ὅδ. 
χὶχ. 19: χχὶϊ. ὅ; χχὶϊἹ. 2,4,10,16; χχχ. 8). Τδδί 
1:18 πιᾶϑ δοοοι θη 64 ΠΟΙ 4180 ἰῃγουρῆ (86 Τὐ τίμα 
δὰ ΤΊ πη πὴ 8 οί ἀουθ[Ὁ] ; ον {π6 ἰρῃ -οσἱὶοδὺ 
πὶι [16 ΘρΠοά πῶβ ψὶτ μΐπι, Μ Ὦ116 ποίη 15 
βδαὶὰ οἵ 8 ὑγορμοὶ ἴῃ ἷ8 σϑπαθ, δρασὶ ἴτοπὶ (ἢ 9 
ἴδοι ἰμδὲ {π6 Ἔχ ργοθεΐοῃ “ἢ ἱπαυΐϊγοα οὔ [861,οτὰ ἢ 
ςϑδηηοὺ Ὀ6 ΔρΡΡΙΙΘα ἰο ἃ ρτορβμοῖ; ἐΐ σδῃηοῖ, [μ6γθ- 
ἴοτο, Ὀ6 δΒαρροθρὰ μδὶ αν! α γϑοοϊγϑα ἃ ἀθοϊδγαίίοῃ 
ἔγοτα ἃ ῬιῸρὨοῖ, 

2. ΤῬανὶαβ ραί τὺ ἔγοια ΖΙ κίας ἴο Ηθῦγου, 11} 
86 χαϊηρα {π6 οτότπῃ οἵ πυἀδὴ, δηα ἤθη ο0 
ἰο ἰπαὶ οὗ [βγϑ9], 18 ἐδ τοαν οὐ ἰδ Ιογά. Ἐὸτ 1 
86 διδῖζςβ οοποοσζηΐηρ (μ6 Χ11} οὗ ἐδό 7οναὰ, υδὲε 
φραν ἣθ 8}}8]}} (γον. 1), ΒΌΤΔΟΙΥ βυ ] οἰ, ἢιἷ8 
μι ὦ {μαὺ οὗ ἴ09 Τιοτά, Ἰη αἷμ ἔδατέ το ΥἹηρ ΕΥΤΩΪΥ͂ 
οὐ πο ΤΣ ἀροίβίου, ψπϊσοῖ οουἹὰ 6 ΟὨΪΥ ἴον 
μἴ8 φοοὰ, ἀηὰ βοοκίπρ ὃν σοροϊλιοη οἵ ἷβ φιρβίϊοη 
ἴο οδίδίη 8 οἱϑδὰῦ δῃὰ βϑοῖσο ἀποιοίθασε οὗ [6 ὙΑΥ͂ 
Ἦθ 18 ἴο βὸ. 2) Εἶθ βο68 ἰλό αρροϊηϊοα λῖπι 
ὃν ἰδ Ιοτὰ (νοτϑ. 2, 8) ἴῃ Ὁποοη 008] οδεαϊδηδα 
ἰοναγὰβ ΗΒ σοπιτηδηά, ἰη {16 [αὐ αἀὐδοδανοε οἵ 
λὶδ ἀμλδδ ἰο ΤΆ ΓᾺ8 811} δρουϊ δῖτι, πὸ δα Εἰ μοτΐο 
Βιιδιοα 411 β θυ ηρθ πὶῖῃ Εἶμ, δῃᾷ πῃ ἰογοὺβ σὸ- 
Ἰΐδηοθ οὐ {Π6 ασῖμοῦ ΒοΙρΡ οὗἩ ἰδὸ 1οσάὰ. 3) Εἴθ 
Βη ὅδ ἰπ ἰδὲ ταν ἀρροϊπίδα ὃν ἰδὲ 1, οτὰ αἴνον ἴῃ 9 
ΟΓΟΙ͂Β {Π6 ΟΓΟΤΏ, 8Π4 τηουηίδ τιρ ἴγομῃ ἰΟΥ 1 688 ἴο 
ΒΊΟΥ (νοΡ. 4. 4) Εἶθ ρϑῦδϑα οἡ ἰἷβ ΜΔΥ, 
ΜΠ ἢ [68 16 Εἷπι ἴο ἡβίμι ΒοποΥ, ἴῃ ογᾶὰορ αὐ οι γ 
0 γγαὶϊ ἴῃ ραΐίοποῦ {11} [6 Ι,οτὰ ἀϊτοοῖ πἷμλ ἴο βῸ 



890 ΤῊΞ ΒΕΟΟΝῸ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΑΜΧῈΕΙ, 

ζοτπδιά ἰο 186 ἤηδὶ ροα!], {πὸ κ΄ ΟΠ) ΟΥ̓ΘΡ 41] [8- 
86], δηὰ ἴῃ ΟΥΟΥ ἴο υμ0]4 (Π6 ΠΟΌ]6 γοψαί υἱγέιιεξ 
ἧη σα ϊοἢ ΒΘ ργόνϑα ἢ β6} 7 1116 Αποϊηϊρα οἵ [6 
1,οτὰ (νεσβ. δ-7). 86) Εθ δἄνϑιοϑθδ οὁη ἰδέ ϑαπιὲ 
ταν δοοογάϊης ἰο (Π6 1,οτα 8 αἰ γθοίΐοη ἰο τθοαγά ὁ 
το διίβοεῖς οὔ [ἢ 9 δάάνθσβασυ (νου, 8-18), ἰοὸ ὈΪοοαν 
τοατ, ἰηῖο ποῖ ἢθ 18 ἄγατσῃ ραβδί ἢ18 .}}} (ν οΓα. 
14-23), ᾽ο δρ! απ! υὐοίογῳ ΟΥῸΓ ιΪ8. Ορροῃθῃΐβ 
(νετβ. 258-32), δπὰ ἴο (886 δἰἰαϊηπιρηίΐ οὗ ἐν ϑθσαθαλν: 

δηὰ οίοτν ἴῃ τοβρθοὶ ἴο 186 δἰῃκίηρ Βουδο ο 
.. . 

8. αταος (Ἴ2Π) δηὰ Τρ (ΠΝ) ἀγὸ ἴ8Π6 ἴπη- 

ἀδιηθηίαὶ αἰἰγί δαίοα οἵ αοά, παἰοῖ βοὲ ἔοσ Ηΐδ | δϑουπ ἐδς 
τοϊδίΐοῃ ἰο {Π6 Ρθορ]θ οὗ [βγϑ8] 88 (πθ οονοηδηΐ- 

ΡΪα; σγαοο 18 ἴμ6 Βρθοΐδὶ Ἔχ ἃ] οἱ ύλοη οὗ Η 8 ἰονϑ, 
Υ πίοι Ηθ 1) σἤοοβοβ [86 ΡΘΟΡΪΘ, 2) ΘβίδὈ] 88:68 

ἴδ οσονοηϑδοὶ σιτὰ ἰμ6πὶ, δηα 8) ἰη {μὶ8 οονθηδηΐ- 
Τοϊδίΐοη ἱπιρατγίβ ἵδνοῦ δηα βδ᾽ νδιίοη ; ἐσιίή, ἰ8 αοα᾽ Β 
Ιονὸ ὑπο δηρθαῦϊο δηα σοηίυΐηρ, ΟΥΟΡ δρδὶηβὶ 
[πὸ ῬΘΟρ θ᾽ 8 εἰῃ, ἰονϑ {πδὲ 1) 4068 ῃοΐ βη δ (ῃ9 
Ἄοδοΐοο οὗ ἴγεθ ζτϑοθ ἴἰο (8]}, 2) τηδί ἰδ ηδ (ἢ 6 οονθ- 
πδηῖ, δηὰ 3) ἢ} 4]8 ππσυτγίβ!] 6 ἃ ἰμ6 ῬχΟμλἶθοα 
{Πδαὲ σοΥτοθροηα ἰο ἴπΠ6 οονγθηδηΐ-σοϊδίδσου. ΟΟΡ. 
Εχ. ἜΧΕΙ δ: Ῥμ. ΣΧ ΝΣ ΩΝ ᾿ 

4, Ευετῳ δλυπιαῆ 1007 ἰφαδίπρ , ἸὉΓΟΌΟ, 
δὰ τ ὑεῖ λό τοσὸ αἾε ὦ α τοεοίίοπ, οἱ Οοα 8 
ἴουε απαὰ ἐτιμδ, οὗ ποῖ ἰῃ6 ποαγί πδ5 δὰ ἘΡΕΙ͂: 
6:66, απ οἤετγίπο ὁτουσὴξ ἰο ἰδὲ Ἰοτά, ([νὸ ἱτηρυ βίου 
ἐο τ Εἰ οἢ 88 οοτηο ἴσοι {18 ᾿γ Αγ γ Ἔχ ρου θηοοα 
Ἰονϑ δῃά ὑπηίῃ, απ οὐ)εοί ηΓ οὐ δ ἰουε απὰ ἰγιμὰ ολίολ 
γέραν8 υοὐἰδὴ, δίεδεῖπα απα βαϊναίίοπ, απαὰ οὗἩἉ πιεπ᾿ 8 λο- 
φογίη τεοοσηπϊέζοτ, ἴῃ τοαρθοὶ ἰ0 118 Θ 684] γδ]6. 

δ. Ϊητοοαξίοη οὗ ἰδδ 1 ον 8 δίεεεῖπο (νον. δ) ὑτο- 
ΒΌΡΡΟΒΟΒ [6 Ῥγοβθῆοο οὗ ἐδέ οοπάϊδίοηδ ὑπο σ Ἡ οὶ 
8Ιὁη6 (18 ὈΪοδαὶ σ᾽ ὁ8} δα Ραὶδί, 

ἩΟΜΙΙΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

Ψον. 1 βα.  ανἐλ᾽ 8 ἐπσυΐγυ οἵ ἰδὲ Τιοτά,. 1) Ἡλεγθοη, 
ὦ ὦ ᾿ουπάοα; α) ὕὔροιῃ!. δὴ δηΐῖγο Ἰοο κ᾽ ρ ΔΥΤΑΥ͂ 
ἔγοτῃ Βαιηδῃ ργυάθηοθ δηὰ νἱράοα ; δ) ὕ]}Ὀροὴ υἡ- 
οοπαϊοηδὶ ἰσυβὶ ἰῃ {π6 αἰνίηθ ον δηὰ {410} ]- 

1) Αϑοὶ 
ἴοδ ἐμ Τωτὰ 

οοηβάοηι!γ α) πηᾶος (δ9 ᾿κλμιρῳ οὗ (δ6 
Το δ μδηά ; δ) ἰπ οοπυπυπίοη πὶὶ ἰἤοθο υηϊϊοά 
ἷῃ (16 1,οτὰ (νετβ. 2, 38). 8) Ηον ἰΐ ἰθ 7ογία ]}γ 
ὑὐαὰ ἀμήόηι, αἹ δἱ [Ππ6 φοαὶ βοῖ ωρ ὉΥ ἐδ9 1,οτὰ - δ) 
ὑπάος (6 ἀϊϑοιίοη οὗ [αἰ] Βυμμδη ᾿ογο, (δ 6 
ἐποίγυπλοηὶ οὗ (μ6 1,ογα Β ἰονὸ (νοσ. 4). 

γειβ. 46-7. αν ἰοσα ἰο οὐ» πείρλδον ἰῃ ἔΐηνα 
οἵ ποοεὰά. 1) ον ἰὰ ἱπ 'π ἃ ποῦῖὶο δηὰ ὕῃ56] ἤβἢ 
ΤΩΔΠΏΘΥ δἠοιση, απὰ αἰεείεα ταὶ (6 πχἱαίοτίυηο οἵ 
οἷν ποίχερον (νεσ. 46). 2) Ηονπ ἰὶ ἰβ δίδεδοὰ ὃν 
Οοὐ ἴῃ ἰδὸ τηδηϊἐοδίδιίοη οἵ Η]8 ζτδοθ δηὰ ἰδ αὖ- 

ἰοϑίαἰου οὗὨ ΗΠ (Αἰ ἘΠ] ποδα (νεσα. δ, 6). 8) Ηον 
ἴ ἱρ ὦ Υ͂ ιβδη, ἰγουρῆ (δ Κῆ}] οι 
δηὰ τὶ θοῦ γοχυΐία] (γεγ. 6). 4) Πον τ ἰδ εσ- 
τ ΠΡ ΕΘ, ΑἼΒΟΣΣ ΒΟ ἈρῸ ΤΟ, ἐπα υ. 
ΥΟΥ, 7). 
ἴεν. 6. “Αμᾶ πον ἰδ Ἰοτὰ ἄο Κιπάηρδν 

(σταοθ) δῃὰ ἔσυἢ ἀπ γου." 866. μοϊῃηίβ ἴον [86 
᾿οπα ]οἐἶο8] ἀἰβουραίοη οὗ (ἰδ ἰαχὶ τη “ Ηἰαὶ, δπὰ 
ΤΙΙ60]." Νο. 3.--- ἐγ. 1--18, 8866 ουὐιέπο οἵ 8 δεῖν 
ἸΔῈ ἰπ “ Ηϊεί, διὰ ΤΠθοὶ.᾽ Νο. 3.--- ΤῈ. 

γογα. 8-32. Οοα δ) ἡπιαγ: 1. ον πὸ 
ἀἰνίμο ἀθοϊαίοη μεϊΐδ: 1) Αρφαΐπδέ Ηἰπι προ δῶ 

π ἰδ αν ὑπερ α) ἰο ἔρ!ιὶ οαἱ 
ἰοηἀοὰ τῖρδι ; δ) ἰο ἐχίθη δὰ ἀυ τεῦ ἐρνθ αὶ βὰξ 
ἀοιτμϊηΐοη ; 6) ἰπ οοπβοίουβ γτοαϊδίδῃοθ ἴὸ Οοάδ 
εἶσι δηὰ οοτηπιαπὰ, 2) Σὸν εἷπὶ το [85 θδθη 
ταρήνφβμας. ἄγαιση ἐπίο 'ϊ, α) ἴο χοροὶ 1η]υβέοο δ) 
ἴο ἀεἴδηα Ηἰϑ τ χηίθοῦβ σϑυβδ : ο) ἴο Ὡρῃο]ὰ Οοὐδ 
οομμδῃα δηὰ σἱρηιϊθουδξησβα. Ϊ Ι. ον τῖϑὰ βδου]ὰ 
δυδηινὶξ ἰο 116 ἀἰνίηθ ἀφοίρίοη: 1) ΤῊΘ 
Βανο ἴο θοὸν ἔῃ Βα ΠΥ πηᾶον Θοὐ᾽ ἡδη διὰ 
ἰο δϑδῃάοῃ 886 νδσ, αἡ ἴῃ οσάδσ ἴο δγοϊὰ {πσῖμος 
Ὀ]οοαβηοά ; δ) ἰο παγὰ οὐ [γί ΠΟΥ πιϊθομ οἴ. 6) ἰο 
ΡΓΘΘΟΓΥ͂Θ (ἢ ῬΘΟΡ]Β ἔγομι βρί γἰ[8}}} δηὰ πιογλ]]ν 
τυ πηΐϊηρ τὶ]ὰ. 2) ΤῊ τηυδῖ, α) ἰῃ (ἢ6 
ΘΟΌΓΒΘ Οἵἁ ΥὙἹΟΙΟΓΥ δηἀ ΠΟΠΟΥ δίορ ἱτηπηθα]αίοὶν πιὰ 
βάθη αὶ] ποθ {μ6 1,ογὰ οοσατηδηὰβ ἐϊ ; δ) ρὶνα 
89 οοπαυογοά {86 Πδηὰ οἵ ὙΠ θη [Π6Ὺ δοκ 
ἃ οεβεδοη οὗ Πποβιὶ  ἶθ6 οἡ ἐη6 στουμά οἵ {Π6 ἀϊ- 
νἱη6 ἀροϊδίοη ποι ἢδ8 θθθη σοβο πο, δηὰ εἢ ἰθ- 
εἰν ᾽ἦο [86 τοβδάϊηρδβ ἴὉΣ ὙΠΊΟΝ ἐδὲν αγα 
[εἰῖ, δῃ ἃ δραϊπαὶ ἰδ πηι ἰθουδηοθ ποῖ [δὲ 
οοπδίγαϊ θα (μοι ἴο ἴῃ οοηβίοί. 

Ομιδρ. 1}. 1-6. Βυ λιιαος αἰσΐπα αγὸ ἀφο οὰ ΑΙ 
οοπΠἰοίδ ἰμαξ πιὸπ ἤασε αἰυϊάφα,. 1) ὙΜΑὶ οὐπιο 
ἔτοπι (οὐ, ΔΙοῃθ οδῃ [δϑὲ ; 2) Ὑ7μδὶ βίδηβ δραϊπεὶ 
αοά, βοοη ἰδ ραβδὶ." 

γεν. 1. ΟμάμΜῈπ: ὙΈΉθη ἐδ τἰ ἢ ΘΟ δΓ 0ρ- 
ἀλφυρο δ δᾶνο βἰοοὰ ἐμ6 ἰοδί, αοα ᾿οδάδ δοηι 
Υ͂ ἃ ταὶ ΑΥ ἐμαὶ ΤΠΘΥ ΠΙΔΥ 4Ὸ ἰο ἃ οἰ οἵ μλ- 

Ὀιαίίοη, Ῥβ. ονἱϊ. 7. βο 1ϑὲ ὕ8 παὶϊ Ῥαιθηε}γ (Ὁ 
186 τ ῃὶ εἶἰπλο, ΗΘ. 1ϊ. 8; Ῥα. Ἰν. 22. ΟἈΙΑΝΥΡΕΒ: 
Α Ομ γιβιϊδῃ δβουϊὰ ποτοῦ υπάοείαϊςο δηγιμίης 
πιϊπουΐ σοοα Τογοιμουρηὶ δηὰ οβοτὶ ἰο |οϑδπιὶ 
(οὐδ υἱὶ] ἔγοιη Ηΐβ πογὰ, δῃὰ δου)ὰ οἥθῃ βροεκ 
ἰο βγη! θῃ πἷ5 ἴδ: ἰμογοΐοιῃ, Ῥβ. οχὶχ. 106. 
--ΒΕΒ.,. Β. : Ἀανα σοϑίβ ποὶ 'ἰῃ 8]1 ἐμ 1]]υπ)ΐπ8- 
ἰομβ δῃὰ Ῥγοπιΐβοθ ἢ6 [δ Ὀαοίοσο σχϑοοϊγε, δυὶ 
ΠΥ ἴῃ 106 Ὑ1}} οὗ αοά, δηὰ ]Ἰοοΐκβ ἰο (8)9 ἀϊνῖπε 
Ὧ δηὰ κ] 186 ἰγυοβὲ δὰ οὐ χυΐὰα (οΓ 
ἰγδηα }} ἐυξθκ βου δ, ὙΒΟΓΘΌΥ ἐπα βομὶ το- 
Τηδῖη8 ἔγθο ἰη Δ] (Πίτρθ [ΤΌΤ 86 βῆ ηηοβα δηὰ γαϊῃ 
7)07γ. [ΒΈΝΒΥ: Ηδ ἀουθδίοα ποῖ οἵὨ δΒυοοοδα, γεὶ 
ἢ 1868 ὈΓΌΡΟΓΡ ταθϑηβ, οί αἀἰνίπο δηὰ Πυμπηδη. 
᾿Αδδυσβηοο οὗ ΠοΡ9 ἴῃ 5. Ῥτοχαΐδα ὙΠ] δ 80 [ἊΣ 
ἔγοτι βἰδοκοηΐησ, (δαὶ 1ὲ π|}} αυΐοίκοι Ρἱοῦδ εἢ- 
ἄθδγυοχα. --- ΤῊ.]. --- οΣ. 3. ΟἜΠΑΜΕΒ: Ἐδιι δι] 
ἐγϊοηδ, Ῥυόνεῃ ἴῃ (πι6 οὗ πθοα, σὲ 8 ρτεδὶ ἰγεϑ- 
βιτο. ΒΊΤΔΕΚα: οη Θοὰ θα ὯΔ ῬΓΟΑΡΟΣΙΙΥ, 
γὸ ΒΟ] σδῦρο {818 δῖδὸ ἰο ὃ βῃδγοά ὃὉγ ([0868 
ὙΠῸ δ γὸ βασοὰ ὙΠῸ τ5 ἴῃ ἀϊείτοβα. [ : 
ΤὨυΒ ἀοίὰ οὐν οανθοὶν Ἰοδάθσ, ποι ΠΥ ργο- 
ἢχυνοὰ, ἰΔΚ6 τὸ ἰο σγοΐχτι πὶ Ηΐ πὶ πῆο παγνα δα: 
ἰογοὰ σἱτὰ Ηϊμ).--- ΤῈ.}.--τῬ ον. 4. ΟΒΙΑΝΡΕΒ: 
ΤῊΘ Βοδσίβ οὗ βυδ᾽θοίβ δῖὸ ἴῃ Οὐ Β μδηὰ, δὰ αοὰ 
68 ἱποϊπο [μοὶ 8ὸ ἱἐπδὲ {ΠῸΥ τυδὲὶ ἰονο ἰδεῖν 
Το. Ἧ7[[δὶ σὰ ἢδ8 Ῥγοτηϊερα ᾿β βῦζα ἴο οϑῶθ 
αἱ ἰδεῖ, Αἶοσ οηδυγίῃρ βυβοτίηρα τηοὰ δδὶ! ΓΟ - 

4 [ΤῊ Ϊκ τη ντοΐη πη Ρῥτοροβίςἰοηδ δηὰ αἰτνίηϊοῃϑ ἰδ 8 
βογηον δὲ ΠΟΙ ΟὉ ργβοιΐοθ ΤΙΩΒΏΥ.-- Τὰ.) 
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εοἶντο [86 στόν οὗ ΠΕ 2 Τίπι. ἵν. 8.--ὅ. ΞΟΉΝΙΡ: 
Ῥτγαϊθο σοσίῃγυ ἀθοὰβ δἰ γα 8 ροὶ ὑμοὶνγ ῥγαΐθο δὰ 
1 μον ἐριῥαι δα ΟΥ̓ η διηοης πλ6η, ΔΙ ἰπουρσὰ ΠΟΥ͂ ΔΥῸ 
Ὠοὲ Ροτγέοτγεμοα ἰο ἰμδὶ οηά, Ὀαϊ ἴγοπι ΙοΥΘ ἰοὸ γἱρῇἢ- 
ἰδουροαι----  γ. 6. ΟΕΑΜΕΒ: ΒΥ φοη]θηθρα δηὰ 
ἔγι ἢ ἔτ οαα ΣΌΪΟΓΒ ΓΜῪ ΘΆΒΙΥ ΠῚ ἴἢ6 Ὠοαγίθ οἵ 
τ ποῖνς κα) θοῖθ, δνὰ αἷδὸ αυἱοὶ πλι ἢ οοηἰθοίίου, 
υσμς. νυἱξι. 2. --Νον. 7. 5. ΠΑ͂ΝΟΕ : Είηρπ ἀοεῖνο 
τοῖν ΤΏ ΡΊΥ τ Δ] 6Θ Ὺ τὐντουβοαι ἴγοιλ » δυϊ 
αἰπὺ τρία ἴγομλ ὑποὶρ βυ͵θοίβ: --- Εἰ ΥΚ. 
ΚιυυμΆσηξβ: ῬρΟρ] μαϊηραὰ ἤθγο {86 οοην]ο- 
το ἐμαὶ ε{}π|8 πδη, υππιονοα ὈΥ̓͂ {6 ΙΟἾΤΟΣ Δῇδο- 
εἰοπβ οὗ γονϑηρο δηὰ τη ]ῖοϑ, ΚΠΘῪ ΠΟῪ ἴο ἰοσρῖνο 
δηα ἴο Ἰογχεί, δηὰ μας 41} [Π6 Δη ᾿π]υκιῖοθ 
6 δὰ δὌχρογίθποδα δα ἠοῖ Ὀδθὴ 80]6 ἰο ἀδγίζθῃ 
ἴον Ηἴτα ἴῃ ἰδ ργοάθοθδδογ ([Β9 αἰ ΚΏΥ δηα βδοσοά- 
σθαι Οὗ δὴ Αποϊηϊρα οἵ πο Τογὰ. Βοβδίἀθβ, ἐμὲβ 
οοηάυοῖ οΥὨ αν 8 τηδάθ ὁπ (ἢ ρϑορὶθ ἴδμθ ἀθ- 
οἰἀοα ᾿πιργοϑϑίοη ἰμδὶ (Π6Υ ταῖσῃὶ ἐχροϑοὶ οἵ μἰπὶ 
δ Βυμδησ χσυ]6, βδἰποθ ἢ που] σϑοξοι θυ ἰῃ9 
ταοϑὲ ἐσ ὶ βίης δηὰ παῖ μη βοδηῦ ὈΓΑΪΒΘΤΟΓΙΠΥ ὑπΐπρ 
ἐδδὲ ταὐϊ χα Βαρροη δηγπογο πῃ ἴΠ6 ᾿δῃά ἴο ὃὉθ 
“Ὅτ γ οὗ ρταίϊοίαὶ γοοομηϊἴοη δηᾷ σοι ογδίίοῃ. 

Ἅογα. 8, 9. ΟΕΑΜΕΒ: Το σοῖο 116 οὗ ρίουβ 
ΤΆ ΘΙ ὧδ Δ αἶ ΓΟΠΏλΔ[18 ἃ ΠΟ 08] Βοθ00] οὗἉ (ἢ) ΟΓΟΒΒ. 
Τὴ ποῖ οἱ 8 ροοὰ (80 βαγίηρ: Μυβὶ ποῖ πηδῃ ὃ 
ΔΙ ΑΥΘ ἴπ αἰγὶ οἡ οδυί 9200 νἱῖ. 1. [80 [- 
ΤΉΞΕΒ-. δ᾿ π}] αν ΟΟΝΑΝΤ: Ηδ8 ποῦ τη8ῃ 8 ἰθγῃι 
οὗ νεατγίδλζο οὐ ἴπὸ δε -- Ὲ.].- 5. ΒΟΉΜΙ : 
Οδσδὶ ὑγυαάοποθ δὰ ῥγὶάθ 1β ὩθσῸῦ ὙΠΠΠ1}ηρ ἴο 
δι τηῖὶ 1156} τὸ Οοαβ ψ1}}, Ὀαὺ Μ}} δ] σα ϑ ΟΡΡΟΒΘ 
ἐιβο!ῖ, Εχοά. νυ. 2.Ξξψεν. 10. ΒΟΗΣΙ͂ΞΕ : Ηθ ψοΓΘ 
τ-)6 στονσ ἰμδὶ δὰ Ὀδθθῶ Ῥγοπιῖβοα ἢΐπὶ, θυ (μ9 
οσοασσ 84.150 ἀϊα οὶ γοῖ οδρ880 (0Σ Εἶτα. Β6}Ἶ Βο πιυαὶ 

ψΈσῸ δῃὰ ναὶὶ {11} 86 ψ 8016 Κίπράοια ἔ6]] ἰο 
᾿ἀθαῇ 5.1}1 Ἠ6 τηπδὶ ΠΟῪ 8]5Ὸ 68 ρβίιθη ν τ μδύ- 
ΕΥΟΣ ΘΜ Ὀυγάρῃ πνῖῶϑ δ᾽] οὐ ϑα ἰο ᾿1π|.---ΒΈΒΙ, Β.: 
ΜΉΘ Ὼ 6 “Ὅδπ16 ἰπίο ἴοη οὗ μὶβ Κιηράοιι, 
δυοη γεῖ 6 τγεοιμδίηϑᾶ αὐἱοὶ δ 8116, πίΒουὶ οου- 
Βοσορ ΠΟῪ ἢθ τῖρξ ἱΠΟΤΟδ90 Ι δ οδδὲ 
41} ιμ 58 σβτὸ ὑροὴ Ὠίνίηο Ῥσχγονϊάθποο. Ηρ ἴὺ8 
δλαγαθϑ {86 θοδπανίουγ οἵ ἰΠο86 βρ᾽ [8] τη θη, ΠΟ 
ψ 6 ΠΟῪ ΓαοορηΐΖα ὑπαὶ αοα Ἡ181168 ἴο 40 ΒοΠγ6- 
τῖὴσ ἐμτουρῆ ἴπθπι, ΔΥῸ ΘΟΠΒίΔΏΓΥ τρδκὶηρ δύ- 
ἰετωρίβ δια 4]] βμοτίϑ οὐὗἨ Ὀθρὶ πηΐ Πρ ἴο 566 ἩΠΟΙΠΟΓ 
ΒΟΥ ΤΑΒΥ͂ ΡΟΣΒΔρΘ δοῃΐονθ (86 ποτῖς, δῃ ἃ δγῸ π6- 
γος Ὑ1ΠΠ1Ὲρ’ ἴῃ ραίΐοποο δηᾶ βο  ἰουροι  ] θ88. ἴο 
ναὶ ΟἹ 11} αοὐ ΗϊτΡΟΙἢ ρΡεγίοσιαθ Η]8 
«ἰ}}. ΤΈο ΠΟῸΣ τουδὶ σομη9 ἰἰδο ] ἢ, δὰ 80 1 τηυδί 
εαὐταρὶν Ὀ6 ταδὶϊθα ἴον. 

δσ. 12. ΒΤΑΒΚΕ: Α ΟἸ σι βέδῃ τασβὲ ἢοἱ ]οἱ Ἠΐβ 
οΟΌΓΣΑρΡΟ δΒἷηἰς Ὀοοδυδθ θη 86 ἮΔ8 ραϊπρα 8 νἱο- 
ἴοτγη ἴῃ 8 βοοά οβῦθθ, ὈΠΟΧΡρϑοίοα Υ ὩΘῪ Οὐδίδοϊοα 
μμ ΗΠ ΓΔ οοΒ 8.6 ἸΟΌΠα.---ΘΟΉ ΕΠ: θη ἃ 
Κκῖωρ ταῖςοβ {π6 βιιὥογάὰ ἴῃ δὴ δι: ι[ουβ βρὶτγὶΐ, δηὰ 
πππες ΟἿΪΥ ἰο Βιιυ᾽ υραΐθ Οἱ ΒΟΥ ῬΘΟΡΪ68 1 Οτγαοὺ ἴο 
εχιομὰ ἢ ͵ 5 ἀουγϊηΐοη, ἰμΠδὲ 15 ΔῊ ΠΏΣ ὨίθουΒ ΔΎ, 
δια ντοῦ ἴο 8]}} (16 ργίῃοοθ Π0 ἴῃ θ886 δι} υἱζίοι δοὶ 
δἱ βία κα 16 Ὀ]οοῦ οἵ ἱμοῖτ Ῥ6Ορ]6 '--τ-ὸ "δὰ ῥγΐποο, 
ψ8ὸ ὙΪΠΓΌΠΥ ΘΟΠ ΓΘ Ρ ΜᾺΓ ὕροῦ ἰδ ἰδηά. Βαϊ 
841|5»ὸ βίβδσηθ Ὅροη {0 ῬΣΊηοΘ 0 που]ὰ ποῖ μοὶρ 
15 Ρϑορὶθ πῇθῃ στοῦρ 18 ἄομθ ποθ. Α σῖριῖ- 
ϑοὺυβ Ὑ8Γ ἰδ ἃ ΤΟΥᾺ] ἀσίγ, ἔγοῃα πο ἢ ΠΟ ῬΓΙΏΟΘ 
οδῃ νοηΐῃσχο ἰο ὙΠ Βάγαν,, ουθὴ 1ἶ 10 ΤΟΓΟ ἔγαίθ γα] 
ψαγὶ [ὑ ΠΛΔΥ ἤδνο ΘΟΙῺ6Θ διὰ Θπουρῇ ἰο αν ὰ 
ἐο ᾿ἰδῖκο ὕὉΡ ἈΓΠῚ8 ἡραϊηδὶ ᾿ἷα Ὀγοίμοσ, δα γοῖ ἢ8 
οου]αᾶ οὶ ἀο οἰδογπίδο. οὐ {Π6 1,οτὰ πδὰ Ηἱπ- 
Β6]Γ μαἱνοη {Π|0 ἈΓτῚ8 ἰηΐο 6 Βαπηα.---Ἴ γι. 18-82. 
ΟΒΑΜΜΈΕΒ: ΒΙοΟΔ ΒΒ βὶν ΔΥΣΊ ΟσΒ ΘΟ 6 8 Ὀ]οοά 
86 ὙΓΆΙΕΣ, δὰ δυο 16 ὲγ ῥϑδίϊσηθ ἴῃ ἰΐ, ναί ἰο αοἀ 

{παι 8 8 δροῃλϊπδίΐοη. Κ'ΟΗΙΖΕΠ : [ἢ δυσὶ {{πλο5 
ἴμογὸ 18 ΟὨΪΥ ΟἿὯΘ σοηβοϊδίϊομ, δα ὶγ, {παὶ 186 
Ιμονὰ βὲἰᾳ δ συ ον, δα {δὲ 6 Βῃου ἃ δοοθρὶ {μ9 
ὙὙᾺΥ, 1 1Π6ΓΘ 18 οῇΘ, ἴτοτι (6 ᾿δηὰ οἵ {Π|6 ΒΌ Ρθῃλθ 
Ι ογὰ οἵ νγδῦ, [μαὶ τ βου] ηοἱ γεχαγὰ ννμδὲ ρσί ποθ 
δὴ) Κίηρ οὗ (9 δ υἢ Ὧο δηὰ ἀδθαίχῃ, θαϊ 506 ἴῇ τὰν 
16 οπαβίοηΐης τοῦ οὗ ἀἰνίηθ Ἡτϑ;, τ ΐοῃ νἱρὶίϑ 
16 Βη8 οὗ {89 ΡΘΟΡΙ68 ουύϑῇ ἴῃγου ἢ τδο ΒΟΓΓΟΙ͂Β 
οὗ τγ.--ν ογβ. 18, 19. ΟΒΑΜΕΒ : ἰμδῖ ὯῸ ὁΠ9 ΓΟΙΪΥ͂ 
ΟὨ ἴ.:6 ΡΟΥΤΟΙΒ οὗ 18 ὈΟᾶγ, ἴοῸΓ [Π6 ΓΆΓΘ ἷβ ηοὶ ἴο 
{86 βνν 1, Εσοοὶ. ᾽χ. 11.--Ἀν ἐσ. 28. ΠΑΝΟΕ: ΒΓΆΨΟΥΥ 
18 ΟΟΥΙΔΙΏΪΥ ΨΘΓΥ ἴὰγ αἰ γος ἰτῸπλ ἰοοΙ Ππατὰγ ἰ6- 
ΤΑΘΓΙΥ. : ΜδϑῺΥ ἃ ΟοὨδ τΤλἰβοδστίοϑ ἴῃ ἰῃ9 
ΓΑΘὮ ργοβθοιοη οὗ ἃ βορὰ αὐάττοὶ, σι μθη [Π6 αροί- 
ἴογβ οὗ [9 πογβὶ ρασί βὺ ΔΔΥ τ] ἢ υἱοίοσυ. Ηδαὶ 
οἵ Σϑαὶ], βουρεί π|68 ἴῃ ἴμ6 πα λθογοοῖ ρυγθαϊὶ οἵ 8 
᾿υδί δά νογέβυυ, ὈΓΟΥ͂ΕΒ ΓΑΟΥΑ] ἰο [Π6 ἀρθῃϊ, ργο͵α- 
οἶδ] ἰο 180 Βοῦνοθ. ΗΈΝΕΥ : 866 ποῦ (1) Ηονπ 

οἴμδη ἀθδίῃ οοΐμββ ΝῊ υ8 ὈΥ ψαγὰ [ἢ δὶ τὸ ἰοαδὲ 
βυδροοί. Ὑγὔ2ἁιῪο πουϊὰ ἔδασ [μ86 μδῃά οὗ ἃ ἤγηρ 
ΘΏΘΙΔΥ, ΟΥἩ 86 Ὀαϊὶ ΘΠ οἵ ἃ Βροασῦ (2) ΗΟΥ͂ ν9 
δγο οἰζθῃ θαίγαγοα ὮὈΥ {Π6 ΘΟΟΟΙῚΡ] ἰβἢ θη 8 γ76 ΔΘ 
ΡῬγουὰ οὐὨἡ ΑΒ} 6}}8 ϑυν ηθθα, τ ἰσἢ μα ργοδυμηρά 
ΒΟ ΟἿ ὍΡΟΙ, ἀϊα Εἷτὰ Ὧο ἰκϊ πάπαββ, θυϊ ἰοσσαγα θὰ 
})}18 ἔαι6.--- ΤῈ. 

γετ. 24 5ᾳ. ΞΟΗΠΖΕΠ: Τῇ Ὀ]οΟΟΒἢ 6( τγγ88 δὲ δῇ 
οῃά, ἐπ ΠΟΥΓΟΙΒ οἵ ἵγαίθγημαὶ ῬἯΔΓ πΟΓΟ ον ῦ, (86 
νἹοἴοσΎ δα ὈΘΘ τΟὴ ΟΥ̓ Πενία, γιὸ μαὰ Ὀθοερυη 
[Πὴ6 γᾶν ἴῃ [89 Ὡδιὴθ οὗ 6 1,ογὰ, δηἃ ὨΟῪ ἴγοπὶ 
1Π6 1,οτὰ 84 αδ8ο γϑοοϊνοα {πὸ νυἱοίοσγ. ΕὉΣ οἵ 
118 ψὸ πῃοι! ]α 6 οαγίδίῃ:: Υἱοῦ ΘΟΠ.68 ἔγοι ἐῃ6 
Ιοτὰ. Αἕβ βυγοὶγ 88 ἰη6 1ογά οὔ αοά ἐ9 Ὡο ἀφδὰ 
θυϊ ἃ ᾿ἰνίηρ --β ΒΌΓΟΙΥ 88 Ηδ εἷ(5 ἰῃ μονθζῃ- 
τχθῃξ δηα ΟΓΘΓΒ ΘΥ̓ΘΥΥΠἰπρ 88 186 ΑἸπι ΠΥ αοά, 
80 ΒΌΓΟΙΥ τιμδὲ 1ἰ 480 Ὀ6 ἴγσυθ ὑπδὺ ν]Ἱοίοσυ οοπλθ8 
ἔγοτα ἴΠ9 [ογὰ, Ῥα. χχ. 8.---  ἐγβ. 24-26. ΟΒΑΜΕΕ: 
Α τγϑίοποα πιβάοπι 6 ΟΠ σΤΟΥ͂Β ρττπιάθῃΐ οἢ] 
ὙΠῚ} Ἰοσθοθ, ἸΤΠογοίοσο ἴῃ ἐπ6 Ὀορίπηΐϊηρ ἰδίῃ 
οὔ Π09 μά, [ΒΠΈΝΕΥ: 8ὅθο Βοῖοὸ (1) ΗΟῪ δβδν ἴξ 
ἷβ 10 ΤΏΘ ἢ ἴὸ ὯΔ0 Γοδϑθοῦ ὙὙΠΘῺ 1ΐ Πι ΚΟ6Β [Ὁ ὑἤ ΘΠ, 
110 που] ποῖ ὑδ ἱΐ ἢ ἐΐ Ἰηϑδθ δραϊπβὶ μου] 
(2) Ηον 116 ἰϑβιι οὗ 1 ληρΒ δἰ ἴουβ τθη Β τηϊηάβὶ 
ΤῊΘ βαὰθ (πῖηρδ ὙΠΟ ]Ἰοοϊκοα ρῥ]οδβαηΐ ἰὴ [ἢ 
Το ΐηρ, δὲ ἰρῃς Ἰοοίςοα ἀ]5η18].--- ΤῈ.].-ν ον. 
27. Τὶ 16 Δὴ ΠΟΙΟΥ͂ ἰο 8 ΙηΔῺ ἴο ΒίΔΥ οαἱ οἵ οοηΐθη- 
ιοη; αὶ {ΠΟΥ ψἢὸ Ἰονο 1ὑ δγὸ δἰ ἰοροίϊιοσ 100]8, 
Ρτου. χχ. 3.-- ον. 28. ΞΤΑΒΕΚΕ: Ενθὴ ἢ6 γποῸ 
ια8 θθθῃ πη) υΓρα ΕΥ̓͂ ΔὨΟΙΒΟΓ Βμου ἃ ΒΠΟΥ ΕΪ πιρ6 1 
τοδγ ἴο ΡῈ σθοοῃο]ϑᾶ ἴο (π6 οἶβοῖ 1{ 8 ἀεβίγεθ 
ουρίγθηθβθ, Μαίξ, ν. ὅ.--- ἐγβ. 80, 81. ΟΒΑΜΕΕ: 
Ῥτοθρ γι βου ὰ Ρ6 προὰ ΓΟ υθ ΠΥ δηα Μ10} τ]ο- 
ἀοτγαιίοι, 1ἰοϑὲ τὸ ΝΥ ἰοο ἰρὶι.---αοὐ Ῥυηΐθηοβ ἴῃ 
ΥΆΙ ἰδ 51 πὸ οὗ Ὀοΐἢ ρδγίο8.-- -ΟἿ.. 111.1 ρα. ἘΟΟΒ: 
ὙΜδὲ 18 Ὡοὶ ἀονίθοᾶ, δοῃο, οοἸ ]οοἰδα δηὰ βοὺ ἊΡ ἴῃ 
αοὐ δ Ὠδῆηθ, 88 πὩῸ ρῬοσιχβδῆθηοο Ο0α ἴῃ ΗΪδ8 
ΠΟΙΥ τσϑῖ ἰδ {Π6 ἔγο ἐμαὶ ΘΟΘΒΌΣΙΘΒ βυοἢ ἃ (δἰηρς, 
Βονονοῦ βροοίοιιδ ᾿ΐ ΒΘΘΙΏΒ; ΟἹ ἔθ σΟὨίΤΑγΥ. τ δὲ 
Ηο 1118 δὰ αν πϑθραι β Τῃγουρῆ Ηἱδ8 μοοὰ Ρ]68- 
ΒΌΓΘ ἰδ πες γδησθα δῃηα τη866 Βἰτο ρ. 

[Ψδν. 11. ἃ αὐ Ἠδῦτοα: 1) Ηΐδ8 Ἄοδποορβίηρ 
{86 ΡΪδοθ ὈΥ ἀϊνίπο ἀϊγθοοῃ (γοσ. 1). Απά τὸ 
ΟΔῺ 866 ἱπαὶ 1 νψὰ8 ἃ δὲ ρ'δοο. Τ8ὸ οἷἷγ οἵ Αὔγα- 
μδσα, Οα]θὺ δηά [Π6 1,6υἹῖ68---ἃ οἱτγ οἵ τεΐυρο---ἰῃ 
ῬΓΪποῖραϊ ἴοτ ἴῃ Πανὶ δ ἰτῖρο, δᾶ βοιηοτῃδὶ 
Γοιηοίθ ἴσοι ϑ'30}᾽ 8 τ θ6---δοὰ Ὀανίὰ μδὰ ἰβίκοῃ 
ΤΊ 8 ἴ0 οοποὐ]αΐθ ἐὶβ ἱπηδοϊδηία (1 βδ. χσχχ. 
1). Τοινῖμο αἰγϑοϊζοηβ δ .’Θ ϑϑϑῃ ἴο οοἰϊησὶθ ψῖ ἢ 

ἔγῃθ Βαπηδη πίβάοι, ἩΏΘΓΘΥ͂ΘΙ 1 ΒΌ οἰ ΘΠ ΕΥ ὑἢ- 
ἀοτβίδμα (6 ἤιοίβ. 2) ΗΠ8 ““δρργοῃ οθθὮρ ἴο 
ΤΩΟΏΔΙΟΙΥ." ἸΤΕχουρὶ ΒΟΥΘΓΔ] ΡΓΟΥΪΟῸΒ ΥὙΘᾺΣ8 ὮΘ 
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᾿ιδὰ Ὀδοη ἴῃ ἃ οοῦτβο οὗ γον θη 4] ργορδγδίΐοῃ 
ἴον τοϊ μη ϊηρ ; δηαἃ ΠΟῪ δ Ὀορίηβ ἰὸ τοῖϊζῃ οὔ ἃ 
Β118}} βα8 ];6. Ηδ ἴβ88 οοοδβίοῃ ἴἰο 16θτΏ α) ἔτοτῃ 
[πΠ6 δρρδγϑῃὶϊ 1] υγὸ οὗ νυ] βοἢ θπη68 (ν6Γ. ὅ 5844.), 
δ) ἴτοπι ορϑῇ δοβί !λῖν, ἰός οοηπἰηποα (νον. 12 
Ραᾳ. ; 111. 1), οἡ ἥγοιῃ 6 Ὀ486 ΟΥ̓ 6]γ οὗὨ [ιἷ8 (χυδίρα 
οοιπδη ον (111. 27). Απιὰ 41} (680 Π6 στὸν ἴῃ 
ῬΌΡΟΙΒΠΙΥ δηὰ βιγθηρίῃ (111. 1, 386). Τα ᾿οβθοβ᾽ 
6 Ἰοαγῃ θα γγοτο δαρθοΐδιγ, ὑὸ Ὀ6 Ῥσυάοηϊ (νοῦ. ὅ 

δη4.: 111. 28), αῃὰ (ο Ὀ6 ρῥαἰϊθης (τοῦ. 11]: 111. 1). 
3) Ἧϊε ἰουπάϊηρ 4 ἔδυ ῖν, (111. 2--ὃ). α) Τὸ Βανϑ 
δοπδ ὈΟτΏ ἰο ᾿ἷπὰ 18 {Π6 ἸΟΥ͂ οἵ ΔΏΥ Ἰτηδῃ, Θβ ϑοΐδ! ν 
οἵ ἃ πηοηδγοῖ. δ) Βυΐ Π6Γθ ῥοίγραπιν ΓΔΒ ΔΙΤΟΔΟΥ 
Ῥανίης [Π6 ΜΔΥ ἰο βοτὰ ἔπι] Ὠβίοῃ. 6) Απὰ 
[Πγοο οὗ {8686 Βο0η8 Ὀοσῃ δἱ Ηοῦτου, Αἰηηοη, Αὔ- 
β6]οπι, Αἀοη δῃ, πόσο ἀθϑιπϑὰ ἰο Ὀτίηρ᾽ πτείςΒ- 
οϑάποββ δῃὰ βῆ δη)θ ου ἐμοὶγ δέ Ποῦ δῃὰ 186 ἤουθο, 

δηά χυΐϊῃ οὐ ἐδοιηθοῖνοθ. Ο (86 πιἱηρ᾽ οὐ ἢο 
Δηα ἴδατβ ψὶ 8 ὙΠΙσἢ ἃ ἔδίθμοσ τουδὶ Ἰοοῖς οὐ δὶ 
1π|6 ἙΠὨ]άγοη ]-- ΤῈ.] 

Α ϑυπάαν δολοοὶ αὐάνεξι. Ὅτι. 18-23. Τῆς 
ψοιπρ ὑγίποο. 1) Ηδ μιδά ἃ βῃϊηίηρ κί, τοῦ, 

18. (1 δποίθηϊ ἴΏΟΓΘ ἭΟΓΟ οἴδῃ βἰδίη 
ἴῃ ἴἢ86 ρΡυγΒυὶϊῦ ἰπδη (Π6 Ὀδί116; δῃηῃὰ βὸ δινὶ ποι 
οὗ ἴοοὶ 88 ᾿τπηρογίδηϊ ἴο ἃ αῦεου). 2) Ηδ νῶϑ 
Δι  ὈΙἰουΡ---Ῥυγβυϊηρ (86 ἀἰδιληρο Βῃοα ΚΘΏΘΓΑΙ οἵ 
186 οῃθηγ 38) Ηδ Πδὰ ἀθοίβίοη δπὰ γΟΓΛΏΟΘΘ 
---Ο͵᾽πτηϊηρ ἠοΐ ἰο ἴπ6 τἰρσῃΐ οὗ ἰοἷ, "πὰ γΥἱο  ἀληρ ἰο 
ΡῬογβυλδίοη. 4) Ηδ ἰδηοίθα ἰπηβοὶ ἢ ΒΌΡΟΥΓΙΟΣΙ Ὁ 
8 οἷα τηδη--ἃ ΘΟΠΠΊΟ δηἀ Ὠδίαηγδὶ, Ὀυΐϊ στᾶνο 
δα! ἴῃ ἰῃ9 γουσηρ. (ἴΤ 6 οΪα τηδῃ αἱ Ἰθηρίῃ [}}]οὰ 
πΐπὶ τὶ ἢ οαδθο, 'ῃ ΠΟΙ 66] -ἀοίθηβο). δ) Ηοδ τϑβ 
βδῖῃ 88 (86 Ῥθῆλ ΠΥ οὗ βο] Γοοηβάθηοο δηὰ γβεὶ- 
Ὧ686--- δοϑοίπρ δίηβ οὗ τδην αἰ οα γουί!.---ΤῈ.] 

1. «᾿4δηετ᾽δ φυαντοῖ οἱδὴ ]ολδοελείλ, ἀείεοίζοη, ἤτοπι ἰδὲ Ηδσιυδε οἵἩ ϑακνὶ απὰ ἐγαπδίοῊ ἰο 7αυϊά. 

ΟΗΑΡΤΈΒ ΠῚ. 7-2]1. 

7 ΑΝΡ ἔδυ] δὰ ἃ οοπουδῖηθ ΠΟθ6 ἤδπιθ 88 ΕἸΖρϑὮ, (μ6 ἀδαυρμίοῦ οὐ Αἰδὲ. δηά 
]ελδοολοίλ' βαϊὰ ἴο Απον, Ἦ Ββογοίοσο μαϑὲ (ποὺ ροηθ ἴῃ ὑπίο ταῦ ΓΒ Γ᾽ Β Θοπουθίηε ὅὅ 

8 Το νὰϑ ΑΌποῦ [πὰ ΑΌΏΘΥ Μ18ὲ8] ΨΥ τοῦ [ὉΓ (η6 ΤῸ οὗ ΙΒ Ροδβῃ οι, δὰ 
βϑὶ ἃ, Απὶ 1 ἃ ἀορ᾽Β θδα σψῃ]οῖ δραϊμοὶ Τυἀδμ [6 ἀορ᾿ μβοδά οἡ ΨυάδἢΒ 8146 ἢ] [ὑπϑ. 
1] ἀο ΒΒΟΥ Κἰπάποβα {}}}8 ἄδγ [(0-484}] απο {π6 πουθθ οὗ βδι] {Ὡγ ΤἈΥΠΟΓ, ἴο Β18 Ὀτο- 
(γα δηὰ ἴο ἢΪ8 ἔγιθηβ, δηα αν ποὶ ἀο᾽ νογοά [Π66 ἰηΐο (86 μαμὰ οὗ Πανιῦ, τπδὲ 

9 [84:47 ἰοὺ ομαγραδί τη0 ἰο- ἀν τι ἃ 8} σοποθγηΐη [ἷ8. [[Π6] ποιηδὴ ὃ [1] ὅὸ 
ἀο αοάἄ ἤο ΑΌΠΘΓ δῃ4 ποῦ αἶβο δχοορί, 88 {μη6 1ωοτὰ [96 ἤονδ}}} δι βόση ἴο [)8- 

10 νἱά, ανθῃ 8ο 1 40 ἴο ἢΐπη, ΤῸ ὑγϑῃβὶδίθ {μ6 Κἰπράοιῃ ἴτγομι {πΠ6 Ὠουδ6 οὗ ὅδ], διὰ ἰὸ 
βού ὉΡ {86 ἱὈσοηθ οὗ Π)αν ἃ οὐὸν [βγδϑὶ δηἀ ονοὸσγ 7 ἀδῃ, ἔγοπι ἤδη ὄν ἴο Βϑδσβῃθῦβ. 

11 Αμὰα 6 οου]ὰ ποῖ Δπβοῦ ΑΌΠΟΙ ἃ πΟΓ αρδῖη, Ὀοοδῦυθο ἢ6 ἔδαγεα αἷπὶ. 
12 Απὰ ΑΔΓ βθηϊ ΤΩ ΘΘΘΘΗΡΌΓΒ ίο Παν ἃ οὐ ἢΐ8 ὈΘΠΔ] [ογ ἴῃ 818 βίββ "], βδυϊῃρ, 

Ὕ Βοϑ6 ἱβ [86 Ἰαηά δ βαγίηρ αἶδο [οὁπηι. 4180], Μα,ο (ΠΥ Ἰεαζυο [οονϑηδῃ} ΜΠῈ πη0, 

ΤΈΧΤΙΑΛΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

1 Υον. Ἰ. Τὴ Ἰαοκίηρ δα] θεοὶ “ΙΡΗΠΟΘΏ (ἢ " ἐκ Θαρρ!] θὰ ἰπῃ δ ΜΒ8., βοτηο ργί ηἰϑὰ ΕΌ Ὁ. δῃ ἃ 4}} {πὸ Υ̓ΕΘ. οχοορὶ 
ΟΠ] α.; Ὀπὺ ἐπ 5 βῆονγθ ΟὨ͵γν [Πδὺ ἴον τοχαγά θα 
ἴοχι. ὑγθϑίμου ἐξ βιοοά ὁ κίπα!ν ἱπ ον ΗΘ6Ὁ., οτ γὸ ἤανο ἤοτθ 8 

τα ΠΑΠῚΘ 8Ὰ ἔπ 6 Ῥτόροῦ βυρίθοίς, ποῖ ὑπδξ ἰὲ ψαϑ ογἰ κί ΒΆ}}Ὁ ἴῃ (ἢ 6 
κιηθηΐϊ οὔ 9Ὧ116Γ παγγαῖῖνο ἰη π! οἢ ἐδο δυῦ- 

ἐδοι οὔ τη νοῦ 8 ἰπαϊ σαϊθα Ὦν [πη6 οοηίοχί. οδηποῖ ποῦν Ὀ6 ἀοίοττηΐη64.---Βοίοτγθ “ἴο ᾿ιἰ5 Ὀγοι ἤσϑη," [ἢ ΥΒΣ, 8, 
Θ οΘορῃΐὰ "“" δηἀ᾽" 8 ἰπδβογιϑθὰ ἰὼ 41} ΝΒ8, οχοορὶ, Ομαϊὰ., δῃὰ ἴῃ βοῃλθ Μ88.--- Τὰ.) 

(μουν); ] 
8 [Υοτ. 8. ΤΗ15 τη θγίηρ οὗ Επρ. Α. Υ.., ἰαϊκθῃ ὕγοτῃ (9 ΥὉᾳ., ὁδοῦ ὈΘ τ5]} κοὐέθῃ ἔγοπι ἔῃ ΗΘΌ. ; ἢ ἰΓ6 1. 

4 (νος. 12. ἸΆΓΙΏ, φοτὶ ΒΤ. Τνο ξθΏθγαὶ στρ ἀϑυίη μη οἵ ἰδὲ8 ρῆγχαθθ δ ἑοαπὰ ἴῃ ἐδθ Αποίϑῃι Υ͂ΒΒ.: “18 
τ τι" ᾿ 

᾿ΐ8 ρδοθ " (βντω.: “ Ἰπδίθδαα οἵ Βίπη." ΨῸ]α., Ῥγὸ 86 αἀἰροπίδ, ΟΠ α]α., “ ὕγοτω ᾿ΐβ ρίδοθ," Βυτ. οπηἱὲβ 11) διὰ “οπ [δ 
βροῦ᾽" (δορί, παραχρῆμα, (οΟ]ονοα ὃν ΕΤαϊΏΔηη). ΤῊΘ ἴοσιωεσ Ὀθδὲ δοοογὰβ πὶ ἐπ6 ὑδᾶκα, δηὰ κἶνοδ ἃ 
861}80.-- Τὰ. 

δ ͵[νΝοτ. 12. Τῆς αἰ σα] 68 ἢ ἐπ 5 τοχὲ ὅσο 1) ἰῃ9 ἀουὉ]9 ἭὉΝὉ ὁ ϑαγίης ;"" 3) (λ ΔΌΒΘη66 οἵ ἴθ Ατέ. Ὀοΐοτθ 

ΥῊΝ “ Ἰαηὰ ;" 3) (86 ΟὈΒουΓ ΕΥ̓ οὗ ἐΠ 8 ᾳαοϑιίοη. ΤΏ Ηθῦ. ἰοχί ἰ5 ϑαρροτίοα ὃγ ἐπ ΨΒΒ., ὁχοορέ ἐμιαὲ (μ6 βοοομά 

ἘΡΗ, [8 οτω θὰ 1 Βγτ., ΑΤΌ., βῃὰ ἰῃ α ἔϑτν ΜΒ8., δηὰ ἐὴθ βεοοῃὰ ἰῃ δϑορέ,, δηὰ ἐμπὸ βερὲ. ἰοχί οὔ ἴῃ ηποδιίου ἰ5 

ὁοττυρὶ (δ γαϊ. Βορέ. ϑῆονγδ δῇ ἱτηροσίοοι ἰσίρ δ : ΑΌΏΘΣ ϑοηὶ τ ΘϑΟΏ ΘΙ ἰο Ὀαγνὶϊὰ εἰς θαιλάμ οὗ ἦν παραχρῆμα, 

ὶ 



ΟΗΑΡ. 1Π. 7-κ͵ρν. 89. 8383 

δα Ὀ6Βο]Δ, τὰν δα 5ν4}} Ὀ6 ψ τ [866 ἴο Ὀτίηρ δϑουν [ἰὼ [ὰγ}} 8411] [βϑγϑϑὶ υὑηΐο 
138 ἰ89οθ. Απα 65 βαιά, ὟὟ6]}; 1 νὶ}} τρδῖζο 8 ἰοᾶσιϑ [δονϑῆβη!}] ψὶὰ (Π66: Ὀὰΐ ΟὨ6 

(δῖηρ 1 τοαυΐγο οὗ π66, Ππῶ0 18, ΤΟι 58.810 ποὺ 866 ΠΥ ἴβοθ οχοθρίϊ ἕπου Βγϑιῖ [οπ|. 
14 Βτϑι]) Ὀτίορ Μίομαὶ, 58} 8 ἀδυρθύον, τ θη ὑπο οοιηθδί ὕο 800 ΠΥ 806. Απὰ Πανιὰ 

Βθηΐ ΠΙΘΘΒΘΗΡΟΙΒ (0 ΙΒ θοβ μοί, ὅ8.}} Β βοῆ, βαυίης, Π ῖγον [ΟἿν6] πιδὴ Υ νὶίο Μὶ- 
15 ομδὶ]ὶ, πιο [πβοπλ] 1 οϑρουδοά ἴο πη6 [0Γ δὴ δυηάγοα ἔὈγοβκὶῃβ οὗ 186 ῬΒἢ]βιϊηοβ. 

Ααά ΙΒ θοϑμοίῃ ϑοηΐ δηα ὑυοὶς Π6Ρ ἴτοτα δῦ ὨυβΌδη6, ουθη, ἔσο ἢ] 016 ὶ {Π6 βοὴ οὗἵἁ 
16 Τ,Α13}.} Απά Βοὺ δυβοαμα τοὶ ψ] ἢ ΘΓ δ᾽οηρ τϑορίηρ Ὀθϑμϊηα 6. ἰο Βαμυσίῃ,. 

ΤΆο βαϊὰ Αποῦ [πὰ Αθηοῦ 8414] υπίο Ὠΐπι, ἘΝ τοΐσγη. Απὰ ἢο γοϊυτγησρά. 
17 Αμὰ ΑΡποῦ δά οοπηηιιππἸοδίίοῃ τὶ (ἢ Θ᾽ 4618 οὗἨ [βγβ6], βαγίηρ, Υ6 βουρῃὺ [ὉΓΣ 
18 Ἀανὶὰ ἴῃ ὕπ|68 ραϑι ἰο θ6 Κίηρ οΥ̓ϑὺῦ γοὺ ; Νον, (μθῃ, ἀο 10; ἴοσ 86 τὰ [Φ68ο- 

γ8}} Βα βρόκθῃ οὐδ᾽ Τανὶά, βαγίηρ, ΒΥ ὑπὸ μβαῃμὰ οὗἉὨ ΤΥ βογυγδηΐ Πανὰ 1 π}}}} 
ΒΒΥΘ ΠΥ ΡΘΟΡΪΘ [8γΓ86] ουαΐ οὗ (6 Πδηά οὔ6 ῬὨ]] ΙΒ. 68 δηα ουὐ οὗὨ [86 Βαπά οὗ 8]} 

19 (μον δῃβοπιῖθα. Αηὰ ΑὈΌΘΥ 8]80}} βραῖα ἰη {89 βαῦτβ οὗ Βοηϊδιΐη ; δπὰ ΑὉΠΟΡ πϑηὶ 
85οΣ ἰο Βρεβῖ ἴῃ {86 ϑᾶγβ οὗ Πλανία ἴῃ Ἡδὔτοῃ 4]} (μδὶ βθοιηθά ροοὰ ἴο βγϑὸὶ δῃπὰ 
ἐλαξ δοοπιοά σοοά [οηι. ἰμαῦ Βοοιῃθα ρσοοά] ἴο ἴδ:6 γ80]6 Βοιμε οὗ Βοϑη)διαΐη. ὅο [4.04] 

20 ΑὈποΓ οϑιμο [0 Ὠανιὰ ἰο Ἡθθγοη πὰ ὑ ΘΟ τη πὶ εἶπ. Απὰ Πανὶ τηδὰθ 
21 ΑὉΠΘΓ δηὰ [Π6 τηθη [δὲ τ γο ὙΠ} πὰ 8 δαδί. ἀπὰ Αὔποσ βαιά υηἱο Ὀανὶά, 1 

111 γῖϑο δῃα ρΌ, δῃὰ ν1}} σαίμϑγ 4]1 [βγ89] αηΐο τὰν Ἰογὰ (μθ Κίηρ, (μδ0 (πο γ δ ΤΔΑΥ 
Τηδκο ἃ Ἰθᾶρὰθ [οονθηδη ]} 1 ἢ ὑμ66, δηα (δὲ ποὺ πηαγοδὶ γοὶρη ΟΥΘΡ 811 (ῃΠδὺ [ΐῃ9 
᾿οασχί ἀοβίγοῃ. Αμαὰ θαυ βοηῦ ΑΌΏΘΓ ΔΉΔΥ, δῃηα 86 πϑηῦ ἰῃ ρ6806, 

ΤΥ͂. Μωγάον οΓ Αὐὔπον ὃν ζοαῦ. Ὕετα. 222-89. 
22 Αὐά  οδο]ά Π0 βοσυδῃηίβ οὗ Πανὶ ἃ δῃηα ΨΦοδ Ὁ οϑπιθ ἔγοπι ριυγδιΐπσ ἃ ἰτοορ [σα πΠὶ6 

ἔτοτα δὴ Ἔδχαρϑαϊ)οη δ], δηα Ὀτουρῦ ᾿ῃ 8 στγοδαΐ βροὶ! σι ἤθ. Βυὺ [Απ4] ΑΕΓ 
γγ88 ποί πὶ Πάν! ἴῃ Ηθύτοῃ, ΤῸ Βα Πα δοηῦ ἢΐπὶ ΥΑΥ͂ δπα μ6 88 βΌΠ6 ἰῃ Ρ6806. 

23 ὝΒοη 9080 δηὰ 4]] {μ6 ἢοϑί ἰΒαὺ νγὰβ ψ τ ΐπὶ ἡ γΘ οοτηθ, [ΠΟΥ͂ (014 Φο6}0, βαγίηρ, 
Αποῦ (86 βοὴ οὗ ΝΟ οδῦιθ ἴο ἴ86 Κίηρ, δηά ἢθ μδί βοΐ Εἰτῃ αισαΥ, δηα ἢ6 ἰβ ζ0η8 

24 ἴῃ ροδοθ. Ὑμθὴ «“οδὺ οδιηθ ἴο ἐδ Κίηρ δηα βαϊὰ, Ταῦ μαδὺ ἰοὺ ἄοηθ ἢ Ῥεδο]ά, 
ΑΡὨΘΓ οϑὴθ ὑπῖο ἰ066; ΜὮΥ ἰβ 10 [Πδὺ ἴᾷου Βαϑὶ βοηῦ Εἴτη δΎΔΥ, δηὰ ἢ6 18 ααϊίδ [οηι. 

ἴῃ πη ἢ θαιλάμ Βροοιὴβ ἰὸ Ὀ6 δογτιρίθὰ οὔ οὗ “Ὁ ἹΏΓΠ, οὗ ἦν ἰκ 70Γ οὗ γῆν, ἨὮ16 παραχρῆμα 5 ἰτΔ 8] αἰ οὉ οὔ 

ὍΠ,λ [Ὁ ρροϑᾶγα ὑπαὺ ὑπ 6 αὐοϑίίοη δηἀ ἢ δοσοηὰ ὍΝ Ὅ0ΓΟ ποῦ πηἀοχβίοοα ; ΟΠ6]α. : βανίηρ, 1 βύ ΑΓ ἴο ἈΙΤῺ 

Ὑ80 τηδ66 ἐδ Ἰαπά, βαυίηρ---Ξ.0γτ.: ταί ἰ8 ὑῃο Ἰαηὰ 3--- Το Ὀοαῦ ΘΟΌΓΒΘ ΒΘΟΙῺΒ ἰο ὉΘ ἴο ογχἱν [ἢ 6 δοοομὰ “δ ἢ), δηθὰ 

86 6]ς α τηϑδηΐηρ ἴῃ ἐῆο συθβίίοη.---Τ .} 
4 [Υόγ. 13, Βοπ)ο 88. δὰ ΜΒ5. παγνὸ “ Πευ ὰ,᾽" πῃ! σἢ 15 τ οτοῖν (ἢ 6 ὀχργθαβίοῃ οὗ [ἢ 8 οὈνίουδ βυι ̓οοὶ.--ΤῊ.] 
Τ ΨΥ, 18. Α8 ἐἰῆ9 ΗΘΌ. βίδῃ 8 ἰὺ σϑῃ ΟὨΪΥ Ὁθ γΓοῃαογϑα “ ϑχοορί οἡ οοῃαϊιίοι οὗ ΠΥ Ὀτίηκίηκ,᾽" (80 8 ὃ. ΟΌπι. 

δ):ιιὰ δι ρδίβη4}}} Ετάἀτηβηη); Βδιιοῃθ ΓΒ βυκχοβίοα γϑοάΐηκχ8 “82 “ Βοίοσθ᾽" (δΔᾶὰν.) δηὰ 90 “ ΒΠΟΥΟΥΘ Γη6,᾽ 870 “-ὶ -- 
ἀσγορρϑα ὃν Πἰτηβοῖζ δ υπαί γα] ἤθτο. Ηοσ δηὰ Τ 61} βαΐβϑη 566 ἃ ἀυπρὶ οὶ ἴῃ 118 ἰοχὶ (Ὡς "2 δηὰ “)99), πῇ σῇ ἰ5 
ποὲ ΡΣ ΟΌΔΌΙ6, Ὀπὲ ποῦ ΘΟΘΕ . ἩΠ, ἰὴ (μδὶ 6686, (ἢ 6 ἸατίοΣ Ὀθ6 δἀορῦθα, ἰὴ9 [ηΐ, οὗ ἐἢθ ἐοχὶ 18 τοϊαίηϑα ; ἰΐ ἴῃ 9 
ἰογταογ, ὑμ 6 Ῥογί. τηυεὶ Ὀ6 σοϑά.-- Γ.] 

8 [νὸσ. 14. ΤΏΘΓΘ ἰδ 0 πθϑά οὗ ἰποοσιίηρ ὑπἰ6 Παῖ, ἰπ ἐπ6 ΗδΌ. ἑοχύ, βίῃοο 1} 15. ΘΟΒῚ ΘΌΡΡ] θα ἤγοτῃ ὑπ 6 σου- 
ἰοσὲ, απὰ ἰδ οσηϊδϑίοι ἰ8 ἱπ δοοογάδῃηοϑ ὙΣὴ ΗδΌ. πδαχο. Βαύ 1 νου. 1δὅ [9 δυβῆχ τηυδὲ 6 νγὶζίθη ΠΝ “ΘΓ 

δπδδαιὰ."--Τα. 
9 (Υ7οσ. 1δ. Βυσῇ [5 ἐδηθ ΤΌΤΤΩ ἰὼ (89 Οοσΐ οὐ τωδυρίη; 6 Ἐ οί οὐ ἑοχὲ Ὧδ5 δῇ, τ ΠΟὮ ῬΘΓΠΘΡΒ τθδῃ8 ὑἢ6 

δὴ ἱπίπς “ Ἰοη." ΑΡΡαγοῦν ὃν ἰηνογβίοη (89 δορί. ττὶ 65 {Ππ 6 πϑι9 859116.--Τκ.] 
ἸὉ {Υ8γ. 17. 1100 ΤΆ], “ θοΐἢ γϑϑίθγαδυ δηὰ ὑπὸ ἀδν Ὀοίοτγο."--ΤΑ.] Ξ 

Ὡ ΓΥ͂Ος. 13. ἢγγε--δὸ Βορέ., βγτ., ΑσδΌ., Εϑίὶ, ὕδῆϑῃ; Ὀπὺ συ ]ᾳ., ῬΒΠΙΡΡδου, Ετάσηδη “ἴο αν." ΤὨΏΘΩΪ.8 

του] τοοὰ ἣν κἰ ΟΠοΘσΏ ἢ Κ " (86 ἐμ οοπέοχὲ ΤΘαῦἑΓ65) ΟὨ ἐδ σ“τουαμα ἰπδὶ δ) σδιῃοῖ δοὸ Ὁ σοπάθγϑα ; Ὀὰὶ 860 

δοτ. χχὶΐ. 18.--Τὰ.] 

Ἐ [γος. 18, ΤΏο ἰοχῦ πδ5 ἐμ ἴτΐ, τ ΒΙΘἢ αἴον 2} βοτὴϑ ᾿ουἹὰ γομᾶοσ “ “ΘΠ ΟΥ̓ΔῊ βαία ἰο βᾶγθ᾽" -. “βαϊα ἰῃδὲ 

ΗἯο πουϊὰ βανϑ,᾿" Ὀσὲ ἐπ8 ἰ5 πασὰ ΟἹ δοοοιῃίΐ οἵ ἐδ ἰηΐοσυθαῖμξ “Ὁ. ΑὨα ἐδ ἴτηρῖ. 18 ΠΟῪ ΠΘΏΘΓΑΙΥ γοδὰ τς 

ΤΙΔῊΥ ΜΒ8Β. δηά ρῥγίηίοά ἘΌΌ)., δῃὰ 4}1 ἰῇ Αποΐϑθῃς ΥΒΒ.--- ΤᾺ. 
{{τ. 19, ΤῊ ὯΔ “ δἰβο" απ81|1868 οὶ (πο δασοθθαίηρ ποσὰ “ΑΌΏΘΥ," Ὀαὲ [86 Ῥγϑόθαϊπρ “ϑροῖκο," “νϑηΐ " 

(Ὕ611}.).-.-ἤκ.] 
1. [Ψψὸὲςσ. 20. ἘΠ ΗθΌ. δ ἢ0 Ῥτορ. Βοσο, οσηρ᾽ ουγίῃρ ἰδ Ασα. οἵ ἴδ ροϊῃὲ γοδοδβοὰ; Ὀαὺ βοῇ ΜΆΒ, δυὰ ἘΏ2. 

Ἰωϑοσὶ 3, δβῃὰ δὸ 41} ΒΒ. ἐχοϑρέ σ8]ἀ,, τυ ῃ] 0 ἢ μα5 ὅ).-- Τα] 
τὲ Ἶδ [ὅτ ἘΠῚ ἘΠ Βερέ. 888 ἰῃ9 ὅτϑὶ Ῥϑσβοῃ, "1 ν7]}} τῆδῖκο α οουϑῃηδηὶ υἱἐἢ ΗΠ πὶ," ὙΠ ΙΟὮ 19 δφαίηϑέ ἐὴ 9 ϑγηίασ οὗ 

ὁ οοηίοχί---Τα. 
16 ἔν τ᾽ 2). 1ιῦ. “ ἴγοτη {9 ἔγοοὸρ (ΟΣ Ῥγϑάβίοσυ Ὀδῃὰ),"" δο {π9 ΥΒ8. ὁχοϑορὲ ἀ48}}18, τῆο πδ8 “Θϑάάιν" (Ὑ)) 

ἩΠΊσἢ 6 γϑη ὅθ γ8 Ὅρα τὸν ΟΥ εὐζῶνον. ΤῊΘ ΗδΌ. οχργοβϑίοη 8 δοϊη αὐ ἢαγὰ δηα οὔβουτο, μαὶ ΤΩΒΥ͂ Ὦδνο ὈΘΘἢ 
ἃ ἰδομηίσβὶ ἀν ας ἢθ ΗδθΌ. Ῥογίροίβ δσὸ ἤϑσγο ἔσοια [ἢ 6 Θοῃῃθοίίοι ΡΧΓΟΡΟΣΙΥ σϑηἀογϑα ὉΥ Επβ. Ρ]ΌΡΒ. ᾿ δὰ βοῃὶ," 
“[}Ξ8Β οιο.".-Τὰ. ἢ 



884 ΤΗῈΕ ΒΕΟΟΝῸ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΑΜΟΣΕΙ, 

20 αυἱίο 1] σοηο 7 Του Κποποδί ΑΌηθν [86 βοὴ οὗἩ Νογδ [δἰ ΒΘ σδτὴθ ἰο ἀδοοῖγο ἰἢθα, 
. 88α ἴο ΚΠΟῊ (ΠΥ σοΐηρ οὐ δΔηα [ὉΥ σον ἴῃ, δηα ἴο ΚΗΟῊῪ 4}1 ἐμαὶ ἔποὺ ἀοοαί. 

20 Αὐὰ ψ ἤθη [οπι. ΤΠ60] Φο8Ὁ νὰϑ οοῖθ οὐυΐ [πϑηΐ οὐ] ἤοπιὶ αν μα [8η4]7 βουὶ 
ΤῊ ΘΕΘΟΘΌΡΘΙΒ αἴοῦ ΑΌπογ, ποι [π80] Ὀτουρηῦ ἷπιλ ἀρ ἴγοσα [9 ν}} οὗ βῖγδῃ ; 
Ὀυΐ θενὰ Κπον ἴἰ ποί. 

22 Αμπὰ ποθὴ ΑὉΠΟΓ ν͵88 τοίυχποᾶ ἰο Η Ότοι, Φ080 ἴοοξ πὶ δϑιἀθ ἴῃ [ἴο [86 τι! 446 
ο77 [86 γραία ἴο Βροβκ σὴ ἷπὶ χυΐοὶὶγ, δὰ βηχοίθ δἴτα ἰβοσα ὑπάοσ {1|ὸ 6} τί 

28 [Πη}5 [Π6 δοάοπιοη]7 ἐμαὶ 6 ἀϊοά, ον {86 Ὀ]οοά οὗὨ ΑΒ6}6] εἶα Ὀγσοίβογ. Απὰ δδεῪσπατά 
ΜΠοη Πανὶ μοαγὰ ἰὑΐ [πθη Πανὶ ὰ δἤδγπαγα μϑαγὰ 10], ἢ βαϊὰ, 1 δῃὰ τῦ Κίηράοιι 
8Γ6 συ Π016586 Ὀοίοτο (6 τὰ [Φόβον }}} [ὉΓ οὐον ἴγοπι (86 Ὀϊ]οοὰ οὗ ΑΌΠΘΓ (δθ βοὴ 

29 ΟΥ̓ΝοΥ; [μὲ ἰδ τοϑὶ [0 ῃυγ]6Ὰ7 οὐ (86 Ποδα οὗ “οδὴ δηά οἱ 81] ἷβ ἈΓΠΟΥ 5 Ποῦθβο, 
δηᾷ ]60 {Πογθ ηοί [81] ἴσοι {86 ἢουθο οὗ Φο8ὺ οὔ {μδὲὶ μαίῃῃ δὴ ᾿βϑῖιθ, οὐ {δὶ 18 ἃ 
Ἰορϑῦ, οὐ (Π8ὺ Ἰαδῃθί οἢ 8 βίδῆ [οστυ!το}, οὐ {πδὲ [Δ]]οἱ ἢ οα [ὉΥ] (86 ϑιπογά, οὐ ἐμαὶ 

80 ἸΔοκοί Ὀγοδὰ. β οἷ Φοδὺ δηὰ Α Ὀιβῃδὶ 18 Ὀγοίδος β' ον ΑΌΠΘΣ 0.860 Ὠ6 Πι8( Β]δίη 
ὑμοὶν Ὀγοῖμοῦ Αβδθοὶ αὖ Οἰθθου ἴῃ {π6 Ὀδι{]6. 

81 Αμπά ανὶά βαϊὰ ἴο 998} δῃὰ ἴο 81} [89 ρϑορίθ ὑπαὶ ψϑσθ τῖθι Βῖπι, Πδη ἃ γοῦῦ 
οἰοίθ5 δῃὰ σίγὰ γοῦυ τι ββοιζοϊοίι,, ἀπὰ τηουτῃ Ὀθίοσο Αὐποσ. Απα Κίηρ αν 

82 λὐηιϑοί[ [οπι. ᾿Ϊτη861{7 [0] ογϑα ὑμ6 Ὀἷοσ. ἀπά {Π6Υ Ὀυτοα ΑΌΠΘΡ ἰῃ Ηθῦτοη ; δηὰ 
{86 Κἰηρ ἔθ ἃρ 18 σοῖο δηᾶ πορὶ δἱ {86 στᾶνθ οὕ ΑΌποσ, δὰ 41} ἐμ6 ρϑορὶθ 

88 πορί. ΑἈμὰ [89 Κίηρ Ἰαπιοηϊοα ον ΑΌΠΟΣ δῃα βδὶά, 

ιοὰ ΑΡπον ΓΜυδ ΑΡπον ἀ16] 88 ἃ [0015 [ον Ὑἱ]6] 5] ἀΐοί ἢ 

84 ΤῊΥ Βδπᾶβ ψ τ ποῖ Ὀουπά 
ΝΟΥ ΤᾺΥ ἴθοϊ ρυὺ ᾿ηὔο ἔοί(ο ΓΒ. 
ΑΚ ἃ πιδῃ 1Ἀ]16}ϊ Ὀοΐοσο τι οκοᾶ 6 
80 ζ811οδὲ δου, 

ϑ8ῦὺ Απάᾶ8]] [86 Ροορ]6 νπορί ἀραῖπ οὐοῦ ω. Απά ψδοὴ [ὁη}. ὙΠ6Π7 811 (86 ἀϑλν 
68:16 ἴο οϑ.86 βαιά ἰο οδὲ 3" τιοαῦ [ὈὉγ684} τ 8116 1ὲ τγὰβ γοί ἀδγ [ἐπδ. Δη 4] δδυ!ὰ 
ΒΊΤΆΓΟ, Βαγίηρ, 850 ἀο αοα ἴο τη9 δῃα πιοῖὸ 8180, 1 1 ἰδδὺθ Ὀσγοδα οσ αυρῶϊ 6186 {1} (89 

86 βυη 6 ἄογῃ. Απηά 8]] ἐμ ρϑορὶθ ἴοοκ ποῖϊοϑ οὗ 1ΐ, δῃὰ ἴζ ρίβββϑα ἴῃ ; 885 τβδὺ- 
817 ΒΟΘΥΤΟΓ ἴΠ6 Κίηρ; ἀἸὰ ρ]οαβοὰ 4]1] [μ9 ρϑορὶθ. ΕῸγ [4π4] 4]] [μ6 ῥθ0ρ]6 δμὰ 41] [βγϑεὶ 
88 υπάογβίοοα μδῖ ἀΔΥ (δαὶ 1 νδϑ ποῦ οὗ ἴμ6 Κίηρ ἴο 84 Υ ΑΌπΘΣ ἐπ δοῃ οὗ Νοσ. Δπά 

[86 Κίηρ Βαϊ υπίο δ᾽8 βοσυδηίβ, ΠΟΥ γὸ ποὺ ἐμδύ ὑΠ6Γ0 15 ἃ ῬΥΠ66 δῃα 8 ἸΏ8ἢ 
89 [Ἀ116 ἢ 8 ἀΔΥ̓ ἱπ Ιβγϑ9] } Απά Ϊὸ 8πὶ ἐπἷ8 ΠΥ ποϑῖς, ἑλοισὴ δποϊηιοα Κίηρ, ἀπά 

(686 τη6ῃ {ἢ Β0η8 οὗ Ζογυΐδιι Ὀ0 ἴοο Βαγὰ [0 τὴϑ; ἴμ9 [τὰ [Φ6Βονδἢ] 888}} [οπι. 
88.411] τονγασζά [86 ἀοοσ οὗἉ 601} [ὙΠΟἸΚΘ 688] δοοογαϊηρ 0 ᾿ἷβ Ὑ]ΟΙΚΘΟΠΘΒΒ. 

Ἵ [ἴον. 24, ὙΠῸ Τηἶς ΑΌα,, ἐδ ἤοτοθ οὗὕἁἩ ὙΠΟ οδηηοῦ ὍΘ ΘχΔΟΙΥ ρίνϑῃ ἴα ἘΔΕΙΒῈ: Ῥογῆδρα ἔπ δορί, “ἴῃ 
Θ᾽ Βοτῖθ νγὰ5 ἀδϑδὶ σηϑα 88 ἃ γοῃ ἀοσίης οὐ ἰπἷ8 [ἷὖ, (που 16 ἰ5. Ὡοῖ ἱτηργο Δ Ό}6 ἴμαΐὶ {ξ ἰβ ΤΩ ΟΓΟΙ͂Ύ ἃ τορϑε οι 

Ὅτὴ ἔῃ ἔνγο Ῥσγϑοϑαΐῃρ γΘΓΒΘ5 ; 1 8 ὑπϑγϑίοσθο ποῖ ἴο Ὀ6 ἰπβογίϑα ἴῃ [ἢΠ6 Ηθῦ. ἰοχί (αραίπδιὶ 7611}... - ΤᾺ. 
15 [Υ7ογ. 26. ΤῊΘ ΡΏΓαδο “{Π9 800 οὗἨ ΝΟΥ" .8 ογαϊ6ὰ ὮΥ βγτ. δὰ Αγ. διηὰ ἰΐ8 ροΐηΐθ ἂγὸ οτηϊ θὰ ἰῃ οὯ9 Μ8. 

(224 ΚΘηη.}--π ἢν, ἰ8. ποὺ οἶὁ8Γ.-- [6 Βορῖί. τοηἀοσίηκ: “ ἀοβὲ ὕπου ποὺ Κῆον [ἢ Ὑ]ἹΟΙΚΘ ΠΏ 658 οὗ ΑΌΠοΥ 75 15 ἃ πδδῖ- 
ΘΌΙΗΝ ἀλλ οτἰ κί μαι ; ἴδο 5γΓ. αἶϑοὸ 88 [89 Ὡοκ.-ἰπίογσος. ἔογιη, δΔη ἃ ΣΘΏΘΓΒ ΥὙΘΙῪ ὙΘῚ1 “ἴδει 6 σϑῆ)θ ἰο δείνεῦ 

96."--Γκ. 
1 [γ6ν. Ζ7. ΤᾺΘ Ῥ͵ΘΡ. [5 οταίεἰϑὰ ἴῃ 186 ἑοχέ, "ὰὲ δοπιθ ΜΒΒ. ἐπβοσιὶ ἴγνὲ, απὰ βο ἐμ Υ͂ΒΒ., δοοογάξως ἰο ἐμ ΗϑΌ. 

Ὀδαβο.- Τα. 
[Υ σ᾿. ν. Βδέίοῦον δηὰ Εγάτολπῃ (ἢ δέ: Δα Κ.γΓ.) ΤΟ ρθΥ : “0.6 ἰδὲ Βοϊὰ8 α ἀἰδίβδ'᾽" ὑπδὲ ἴθ, δΔῺ ΘϑθτΩ 

πδίο τΏ8η (ΡΥ͵ΟΥ, σχχχί. 19). 860 ἴῃ Εἰχροπίϊϊ ου.--.} : 
1 [γόκγ. 80, ΕΥ̓ ΠΠΔΏ ἢ ΓΟ α6Γ8: “ Ὀπὶ Ζο8ὺ δῃὰ ΑὈἰβϑηδὶ πδὰ βἰδίπ ΑΌΠοΥ," ὃ 17. ἐπ νὰ οὗ Θ. ΤΟΙΒ0 ἸΤΟΣΘ 

.ο ἪΝ ἐδ γϑβοῃ ἴοσ ἴῃ τηπσάοσ. ὍΘ᾽] παῦβϑῃ ἢο]ά8 {ἢ 9 γοῦβθ ὑὸ ὈΘ δὴ ἱπίοσροϊαἰΐίοι οὰ ἰὴ9 κτουῃὰ ὑμδὶ ἢ δὰ δ 
ποίηϊηκ οχοθρὺ ἴῃ9 ἱποϊυβίου οὗ Αὐἰδμαὶ ἰῃ ἴῃ καὶϊ!ξ ἰῃὰ οτάου ὑὸ ᾿δοἱ ἦγ αν ΒΒ συΓΒ6 οἡ Φ080᾽8 αν. [ἐ 866 1}8 
Ὀοίίον, πονσονοσ, ἐο γορασγὰ [ἢ γϑγ8θ ποῦ ΓΘ ΓΟΙΥ͂ 88 αἰ υἱπρς ἐἢ 6 ΓΘΑΒΟῚ ΤΟΣ ὑπ τηγαθγ (ὙΠΟ 8 ξίνϑη ἴῃ Ὑ6Γ86 37), 
ὯΟΥ 88 Βυροσυουκ, δῊΐ κα 4 οοποϊασίηκ βυτημΐηᾷ ἊΡ οἵ [πο ἐποίἀθηὶΐ, 88 18 θ0 σοτήτοοι ἴῃ ΗΘὉ. Παστβὶ  0Ώ.--- 

ΒΓ γ. 83. Βορί.: “ὙΠ ΑΡΏθΣ ἀΐθ δοοοσάϊηρ ἐο ἐμ ἀϑαίῃ οἵ Νδθαὶ }" ἑακίηᾳς 3) ([00]} )ϑ αὶ Ῥγοροὺ πδῖῶθ. 80 

ἴῃ γϑσ. 84 ἐξ Ἀ58 οὗ προσήγαγεν ὡς Νάβαλ, τοϊϑυτπιἀοτδίαπια τῆς ἐμ 22 οἵ μ6 ΗΘΌ., ΨΒΙΘᾺ  τοδὰ [73)3.-- Τὰ] 
45 ΓΚοσ. 85, Ὧο Ηοϑϑὶ οἱΐ88 8 τοδάϊηρς ἰῃ δοῖὴθ ΜΒ8. ΠῚ ΘΠ) «ξο τρδῖκο 8 ἰδαδὲ " (ἃ Κίηκο νἱ. 23), τ ΐοι Κίρροδὶ 

βαϊὰ ναϑ τ᾽ ἴθ Ὀπὲ μοὶ χοϑὰ, ῬΘΥΏΒΡΒ ἃ οἱογίοβὶ ὀστοι.-- Τα.) ; 

Μ[γτ. 86. 23. ὙΓΘΙμβαδϑη οὐδ οοίδ ἐπδὶ (815 3 ὁδοί ΒΘ γϑῃἀθγϑά δϑ ἃ δοη ποίου (α8 ἔτι ἙΏα, Α, Υ͂), διὰ 
ἐδιοσϑίοσθ ὑσγοΐοσβ ἔμο βορὲ., προ οταίἐϑ ἐμ 3. θγζ. δοοοσὰβ υἱὲ Βορέ., διὰ σμδὶὰ δῃὰ Βγσ. ἰπϑοτί “ δηὰ " Ὀϑίοτθ 

ὝΨ3. ὙΒο τοδάϊηξ οἵ Θσϑοὶς δηὰ ὅγτ. (' διὰ κοοὰ ἴῃ ἐμιοῖν 9768 τ88 4]} ἐμαὶ ἐμ Κίηρ ἀϊὰ, αῃιὰ ξοοὰ [π ἐμ 6γ68 
οὔ Δ} ἐλ ρϑορὶθ", Βονγϑυοσ, οοῃηίαίῃϑ ἃ πϑαὶς τοροξἰοῃ, δῃιὰ βοιιοίίης {|κὸ ἐμο Η6Ὁ. ἰοχὲ ἰβ γοᾳφαϊγοὰ Ὁ. ἰδ 
σομηθοϊίοῃ.--ΤᾺ.] 
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ἘΧΕΟΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΙΤΙΟΑΙ, 

ΠῚ. ΟἩ. 111. 717-21. Αὐηπον οἶδ οδ΄ 1ελδο- 
δλείλ, απὰ φοεδ οὐέγ (ὁ 7)αυϊά.-- γα. 7, 8. Τῆς 
ΠῊΝ οὐ. Τῷ οοοδϑίοη Μὲ Αρηθγ δ ἰδκίηρ 

55 οοπουδίηο, Βἰσρδῖ, ἢ 16 ἀδυρμίον οὗ Αἰδῇ. 
Τῆς Ηδγθηὶ ΜΔΔ οἵ {160 ΡΓΟΡΟΓΥ͂ οἵ {Π6 
τεϊχηπΐης μουδα, δηα ἱμϑγοίοσο [6]] ἴο 1:6 ΒΟ ΘΘΘΟΓ, 
ΘΟΠΔΡ. χὶϊ. 8. Ταϊκίηρσ, ῬΟΒΘΟΒΘΊΟη οὗὨ ᾿ΐ ΔΒ 8 Ρο]}- 
(ἰ681} 8δοῖ, δηὰ εἰρτι! θα δοΐαδὶ δαίγαηοθ ΟἹ τουδὶ 
τὶ μία, οοπρ. χυῖ. 2], δῃὰ οὗ (μΐ8 δοεΐί ΑΌΠΟΥ 'Ἧαβ 
ξα}γ. ΒΟΡΡΙΥ ἴγουλ (6 οοπηθοιίίΐοη ζδἠδοεδλείλ 
(οορ. πιν ἢ δά γϑγ. δ γμδι δ Ὀ]οοί οὗ (ἢ 
γοτῦ εαἰά. Ηἱ8 ᾳυοθίοῃ: “ΒΥ," δε., ταῖχαὶ 
θ6 ἵδίκθῃ 88 [86 Ὄσργϑϑδίοη οὗ διδριοῖοη ὑπαὶ ΑθΏοΥ 
ΓΔΒ ἰδ 8 Βοοκιης ἐμ ἰὨγΟΏΘ, [ῸΥ ἴῃ ἰῃθ δηοϊθηϊ 
Οτίοης οἰαῖπὶ ἴο ὑῃ6 Βαγθπὶ ΜδΔ οἰδίτα (0 (9 
ΤΠγοηθ, 80 Θϑρθοΐδ} }ἘΥ σἰ (Π6 Ῥεγβϑίδη, οοπρ. 
Ἡδαοχοα. 8, 68. Ζυκίίη, 10, 2. Βυϊΐ, 17 ΒΕ οΒΠ οὶ 
ΓΟΔΙῪ [844 βύσῃ 8 βιβρίοΐοη, ΑὈὨοσἶα οοπάαοῖ 
Κὶνοβ πο στουηά ἴοῦ βυο ἃ ΥὙἹΘῪ , Πῖα δοὶ Β6 6 Π}8 
Ταῖμονῦ [86 οὐἰ ον οὗ ραβδι οηδίθ βοὶ [-ψ|' 1 αηα ῥγοὸ- 
καταρίουδ οοῃϊοιημί ἰονγαγ8. [δ Ροβμοῃ. [Γ ἢΠ6 
Βιδα τοϑ! }ν τ ϊϑ θα ἰο βεῖζθ ἴῃ9 Ἰῃτοηο οὗ ἴβγϑοὶ [ὉΓγ 
Εἰ πιο! ἢϊ58. οσοησποὶ ἰοαγ9ᾳ αν ὰ (νοσ. 9 μα.) 
που]ὰ ἱποχρ  οϑῦ]6. Ηἱΐβ δῆρλνοσ ἴῃ σου, 8 
ΒΊΟΝΗ ΠΟΥ͂ ἰΟΟ86 18 χοϊδίΐοη ἰο [βῃ θοβοί δηά 
ΘΟΠΟΘΓΏ ἴον ἢἷβ οδ186 8ΙΓΟΒΩΥ͂ ψγαθ. “1206 δεαα," 
88 ἴῃ ΟὟΌΥΓ ᾿ἰΔηρτιαρθ αἶβο, 15 ἴῃ 6 ΘΧΡΓΟΘαίΟη (ῸΓ 
βοηθοί ἰηρ Ρογίθοι Υ ἐδ. Π6ὸ ὙΟΓΑΒ: 
“ΜὨϊςσἢ ἰβ ἰο υάδῃ., οτωιλυοὰ ὈΥ͂ Βορὶ,, τὸ ῃοὶ 
ἴο Ὀ6 οοῃμῃροίθα πὰ [6 ῥγοοράϊηρ (ΟἸ]ογίουβ: 
τη Κοδὶ ἰμοὰ ἰπδὲ 1 δὰ που ὯῸ ΙΔΟΓΘ ἴο {Π6 
Τεῖθο οὗ Φυάδῃ ἴδῃ ἃ ἄορ β βοδά ἢ ὅγσ.: Ατὰ 1 
(πο μοδὰ οὗ πὸ ἀορβ οὗ Φυἀδῃ ῦῇ Επα]ὶά: Απὶ 1 
ἔμεπ 8 δυάδμῖο ἀορ᾽8 μοδὰ 7---δαοι δὰ δά)θοιἐ ναὶ 
ῬΟΥΡ ταδί που] ἃ 6 ὙΘΥῪ Βίγπηρ6)- ΠΟΥ 1Ώ Β6ΏΒ6 
ἴο θ0 οοηποοίρα πὶ (6 [Ὁ] οι ( Ϊκ.: τθὸ 
αι μι οσνη Φυάδῃ ἰο-ἀΔΥ βῆον Κίπάηοβθ, δ οιία: 
ἯΌΟ ἐπ γέδρεοί (0 δ᾿ ΛΔ ΠΟῪ βῇῆου Ἰκἰ πάπ688), Ὀαὶ 
ἴο ΡῈ Σεπάβγθά βἰ ΠΡ Υ 88 {Π|60 βίαπᾶ: “ὙΠΟ 15 ἴον 
υάδῃ, ροσγίδί πη ἴο, μ0] 48 τ ῖ ἢ ΨΦυσδῇ " (ΒιηΒ.). 
ΑΌΒΟΥ 18 δηρογοά ὖγ {π9 ἰθὺ} 6 {ΠῚ} Κ8 βμοση 
᾿ἷπὶ ὈΥ [ΒΕ ΟΒΒ ΙΒ ΤΟΡτοδο ΙΒ ] αυοβίίοη. Το 
Β6Ώ56 Οὗ ΠΪ5 ΓΟΡΙΥ ἰδ: {πὶ ΙΒ οπΒοίἢ ἰγοαὶβ Ὠὶπὶ 
88 ἃ ἀοβρίοδθ]ο δη, ὙΠῸ ἴβκοβ πὸ ἰηίογοδὶ ἴῃ 
᾿π, 88 ΟὯ6 ἯΒῸ Ὀοϊοηρβ ἰο 818 Ορροπθηίβ, (89 
ΡΑΣΥ οὗ ἐμ Ττίθα οὗ ΤΠ ΑΝ ν μόῖτες ἢο 1) 18 
ΒΟΥ ΠΩ ΟἿΪΥ ἰκἰηδποθα ἴο ὑπ6 ψῃο]6 πουθο οὗ 
86}, δῃὰ 2) δβϑρϑοῖδ!}γ δὴ ηοὶ ἀοΙνογρὰ ΐτη, 
ἸΜΒΟΘΠοίἢ, ἰηΐο {π6 μαηά οἵ αν ἃ. ΒΥ δᾶάυ- 
οἷπρ ἴμ688 ἢΠ18 βουνυΐοοβ (ὁ 186 σουδὶ ῃοῦϑθ ΑΌΠΟΣ 
ΤΟΡΟΙΣ 1-ῃ6 Ἀὐνωον Ὀαβοὰ οὔ ἢὶβ δρργορτγίδίίοῃ 
οὗ 16 σοποαιθῖπο. Ηἱἰβ πογάβ δχργοββ {π6 ὃχ- 
ἰγοηθαῖ οοηϊθιηρὶ ἰοπναγάβ ἢΪ8 ἰκῖηρ, δῃὰ ὑπὸ 
δἰγοΏροθέ ΘΟΠΒΟΙΟΙΒΏΘΑΒ Οὗ Βοσυίοοβ, ἰὸ πΐϊοῖ (ἢ 6 
Βοῦβο οὗ 884} δηὰ [βῃθοβμθιη οὐγοὰ ϑνοσγι πίη. 
Τῆ ““τἸο-ἀΑΥ᾽" 18 δἱρηϊβοδηῖ; δυθὴ “ποι ἢδ 
ΟΟΟΏΡΙ 68 [ἢΠὶ8 ἰΐᾶοπ ἰονγαγὰβ 83,40} 8 Ποῦθο: 
οοΡ. ἴῃ6 “τπλδᾶθ Πἰημ6 1 βἰσοηρ, τΔΒ 8 βίσοῃρ 
ΠΕΙΡΟΡ "ἢ ἴῃ γεοσγ. 6. Τὴ οοηίγαβὶ ἴο {Πΐ8 ΘΟΙΩΘΒ 
οὔϊ βῇατρὶν ἴῃ Ὑἱδὶ [0] ο8. ΤΏΘΓο [Ὁ] ον8--- 
γεν. 9-11, 116 βσυάδάοῃ οοταρίοίθ ὀγεαολ πὶ} 

186 Βοῦδβα οἵ 840] δηὰ {86 βοϊϑιωῃ οαὐἱ ἴῃ τοβρθοὶ 
ἴο ἴ6 Βουρο οὗ αν ἁ. ΤΉΐα 8 {86 ου]ηχϊηδίϊοη 
οὗ ψἢδι 8 καϊὰ ἴῃ νοῦ. 1 οἵ αν δάνδηθοθ ἴῃ 

4 ς Σχὶ. 8-11 διὰ Οθῃ. χχχγῖί, 94.---Τὰἢ. 
Ι ἴς 46 διρροποὰ ὃν μοίὴο ἰδὲ Αθηδῦ ἰὰ ποῖ ΤΩΔΥΤΥ 

. δαὶ υδϑὰ ΠΘΓ 85 ἃ μαδσὶοῖ.- -Τὰ.] 

δίτοηρί οὐοσ δραϊηαὶ ἴθ μοῦδο οὔ 388]. (Οη {110 
βἰ τρί Ν3 ἴῃ οδίῃβ 866 οἡ ἰϊ. 27; 1 βδι) 111. 17.) 
ΤῊ ἰδίοσυ ἀο68 ποὺ ΒΟΥ ἃ ἴοσγιηδὶ αἰνίπθ οαίἦ, 
ΒΌΘΝ 88 ΑὔΠΟΥ βου χείθσβ ίο. Βυΐ {πὸ ἀϊνίηθ 
ἐλοῖοε οὗ αν ἰο θ6 Κίημ, μἷ8. αποίπέπιοπέ 
ἰοσταθὰ ΕΥ̓͂ βδιηθὶ δἱ (μ9 ἀϊνίηθ οοπιηδηά (1 
88πι. χν. 28, 29; χνΐ. 1--12), δῃὰ ἐμὸ {που ἢ 
οοη)οϊηοα ἀϊνῖηθ ἀεοίαγαίίοπ, σ ἰςἢ βαμλαθὶ ἀθ- 
Οἰαγοθ ἰοὸ ὕθ ἱπυϊοίαδίε ἣν ϑδιὴ. χν. 29) Ὀϑοβδυθθ 
θαϑοὰ οὐ Ο06᾽8 ἰγυϊιιϊηθθθ (οοαιρ. Ναπι. χχὶῖὶ, 
19)---8}} 1815 δὰ ἰῃ ἴδοι (μ6 πβἰρηϊβοδησο δηὰ 
ψοΐχι οὗ ἀἰνηθ οαἱβ. ΑἸΠΟΓΒ πογὰβ ῥγοδὺρ- 
ΡΟΒΘ (πδὲὶ δοαυδιηίδηοο ΜΠ (6 Ῥγογηΐβοβ χίνθῃ 
ἰο αν ται, ἱμσουμ (Π6 ῥτορμθίΐα οἴτοὶθβ, 
ὙΠ6ᾺΟΙΥ οχίοπαθά. ΑΙχα1] ᾿9 Δἢ Ὄχϑπιρὶο οἵ διιοἢ 
δΔοαΌ Δ᾽ ηΐδη06 διηοηρ ἰῃ6 νος (1 βδι). χχν. 28- 
31)..-8Ἐ0 ὙΨ{{ΠῚΙῚ ἄο ἴο . ΑθηΟΓ ἄοθθ οί 
οοπαίάθν ἢ πηθ61 (86. ΟἹογ. (1 κ8) 82 ἴ6 1 ογα 
ἰπβιγατηθηΐ ἴσΥ ἢ} 8}} πρὶ ἰδ ἀθοϊαγδαίίοη ἰο Ὠανὶὰ, 
τ ἰοἢ δ6 ἴῃ ἴδοί 88 ποὶ. Ηθ ;ηογοΪΥ βαυβ, (μὲ 
ἴθ ὙΠ] ΠΟῪ τηδο αν Κιηρ, 88 μβαα ὕδθὴ ῥγο- 
τηϊθοα εἷπὰ ὈΥ ἀἰνίπα οὐ. δα τειμαγὶίς οἵ ΟἹδγ. 
μαὺ “τ ] ΠΥ θὰ ἀο ποὶ δυοῖν ποϊρἢ 
ἩΠ8ὲ (ΠΟῪ ΒΔΥ᾽ ἀο66 ηοῖ ΔΡΡΙΥ Βογθ; ἴὸσ 'ἰπ ἃ 
ΠΟΙ 86. ποθ ἰμογθ ἱβ ἴΠ6 ἀϊδίοις ΘΟὨβοὶοΟυΒΏ 688 
ὑπαὶ ΟΥΟΥ δρδί ηϑὲ ἴπ6 αἀἰνίηθ Ῥγοπλθθ οοποοσγηΐηρ 
Ῥανὶὰ (ἢ 6 οδυδο οὗ 84] Δηὰ ᾿βῃ θοβ οι ἢ 18 ἃ ἰοϑὲ 
οῃσ, Ὀυϊ αὖ [Π6 Βαῖη6 {ἰπ6 8130 ὑπ6 τηογθ6α Δτ- 
δου {δῖ ποτ ὼς 118. ΒΟΥ 66 “" ΠΠΙΘΈΓΕΥ 
τοοομηΐζοα, δηὰ [Π0 ονογοοηϊηρ ὑτίάθ οὗ δ νἱβο- 
τουβ δῃὰ ϑῃηογροίΐο τῦδη ὙΠῸ πίηῖκ {μδὲ ἢθ τ 
οὔ ξιαβϑὶ ἢ 6 Ὠἰδίοσγ. [Ι͂ἢ βρίϊο οἵ [εἷ8 γοίδυ- 
Θῃ06 ἰο 8 ἀϊνίπο ἀφοϊαγαίίοη, ἷβ σοπάυσί 18 δηγ- 
ΐηρ θυ μθϑοογδίίο, 18 σαίμοῦ ἰμβσγουρποῦΐ δυΐο- 
ογϑίῖο, σορ. 1]. 8, 9: “86 ἴοοϊς 1βῃ θοβῆθι, δῃά 
τι τῶς ἔπαὶ Κιηρ Ηοὺ (ἈΓ ΕἰΒβ ργονίουβ δῃογζοιίὶ 
δυϊοοΓγεαίϊο δου ὙἹ υ ἴον β'δυ }᾽ 8 μου8θ6 ἯΑΒ ΘΟ 6ς 
μι ἢ εὐεβηνμεν ̓  ἢ -τοδο τρ Ρ]δὴβ ἴῸς ἰτ561} 
5. Ὁποογίδ ἢ. [ἢ ΔΏΥ οδδ86, ΠΟΉΘΥΟΘΣ, 80 τυ ἢ ͵8 
ἰτὰθ : 1) ἰδὲ Βὸ Κον Πανὶ 5 ἀϊνίηθ 98}} ἴο Ὁθ 
ΘΑ. 8 δυσορδθοσ, δηα ἰμογοίογο βίοοα ἴῃ δοπβοίουη 
ορροβί(ἔοη ἴο 86 πον Μ}}} οἵ (ἀοα, δηὰ (πὺ8 ἴῃ 
οΟΒΗ οὶ πὶ} Ὠΐ 86}, δηὰ 2) ἐμαὲ 10 γχῶβ ΟὨΪῪ διῖδυ 
ἢἷα ἀοίρδε ἴῃ [16 Ὀδ1116 τ τ} Φοαὺ (τ πο οἢ μα πἷπὶ- 
Β6 1 Ῥορδβῃ, ἰϊ. 12 Ὡς ΤΙ 18}}Υγ οοηϑττηρά 
τεοορηϊίοη οὗ [Π6 ἰδοί (Πδὲ ΙΒ δοβμοὶἢ 'ταϑ ὙΠ ΟἾΪῪ 
υπϑῖ ἴὸΥ ἰῃ9 ΚΙΏΡΙΥ γὰ]6 δπαὰ ἐΐ8 τλδἰ ίθηδηοθ ἴῃ 
{πὴ6 ουβο οὗ βαιυΐ, Δα ἰὴ ἱγα ἢ (6 ῬΘΥβοῦδὶ] ᾿ῃ- 
8.1} ὩΟΝ οἴἴἶστοα πἷἰπὶ ὈΥ 8} θοβῃ 6. ἢ---ἰμαὶ Π6 
βυ ἀθγ ἀφοϊἀοα ἰο Ὀγοαὶς ψ ἱτΠ [πΠ6 ἢουμβα οὗ 5848] 
δηὰ ρὸ ονοῦ ἰο θανἃ. ον ἴδ γ διιδθἱ(οὴ Πογοὶ ἢ 
ἰηδυοποορα Βὲπὶ δοης στ ΡΟ] εἶσ] πα ρῃΐ, 18 
σοδηποὶ {6]]  Ὀαΐ 10 18 ἢοὺ ῥτΟΌΔΌ]6 (μὲ Π6 βῃονγεα 
Β0 Τηυ οἷ, ΘΠΘΙΩῪ ἴῃ βαρ ΟΥ̓́ΘΣ 41 Ιβγδ0] ἰὸ 
Πανὶ, 538 16 δου υδγάβ γοϊαϊοα, πιϊμοαΐ ΠΟΡΘ οἵ 
ἃ ἰαἢ δηᾶ ἱπῆυθηίς 8] ροκϊ ἰοῦ τι αν α.--- 
ὙΠ} τῆς πογὰβ : “ ἴο ἰγδῃβὶδίθ ἴμ6 Κησάοπι ἴτοσι 
34.],᾽ οὐ ρ. ϑδγηιε} 8 πογὰ, 1 ϑαπι. χν. 28.-- 
ΕἸολ δ ἴο ΒΟΘΙΒΒΘΌΕ, 85 ἰη Ψυάμρ. χχ.] ; 
1 βαι. 11]. 20.---[Βἰδ. Οὐνι. τἈϊη Κα ἰδ ῥσοῦδ0}θ0 
ἐπαὶ ΑΘ πδὰ δὈοίογο {μ18 Ὀορῖπ ἴο ἱπο] 9 
ἰοναγάβ Πανὶ, 8ὸ ἱδαὶ ᾿βῃθοθβοὶ ἢ πδὰ βοιὴθ 
οὐηά ἴον ([Π6 ἰδυηΐ:; “τθ οι ὈοΪοηροὶἢ ἰο 4ὰ- 
8}, δῃὰ [158 τρῦδο 1Ὁ 81} {Π6 τοῦθ βρης ἴ0 

ΑΡπογ.- -ΤῊᾺ.]- ες. 11. Απᾶ Βο (8 οβἢ δἰ ἢ) 
οουᾶ ποῖ Δδννου, ὈΘΟΘΏδ80 86 ἰθεατθὰᾶ Εἰμὶ. 
ΤΗΪδβ οδγβοίθγίζαβδ 1βῃ θοβῃϑιῃ βηβοἰθμ Υ ἴον (μ9 
Ἔσχρ δηδίου οὗ [Π9 ὙΠ0]9 αἰϊαδίλοη. Ηδνίηρ τὶ 
8 οὔοσί ρίμοκδά ὡρ οουγαρό ἴο δδὶς {παὶ σϑρτοϑοῦ- 
ἔα] ᾳυοκίζοη, ΒΘ Ὠ6ΓΘ βου {86 στοδίοϑί (θοδίδινδε, 



386 ΤΗΕ ΒΕΟΟΝῸ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΛΜΌΕΙ, 

οοιοαγάϊος αηὰ ἐϊπμα ἐν ἰοναγὰβ Αὔηοσ. ΤῊ ΐδ δἷμὸ 
οομίγι θυΐθθ ἰο (Π6 Ἔχρ δηδίίου οἵ πὶ 18 βαα ἴῃ 
γοσ. 1 οοποοσγηίηρ [1 Ποιθα οὗ ὅδυ!. 

ἌοεΙβ. 12-21. Αδηετδ οουεπαπξ υἱἱλ Παυϊά.--- 
ες. 12. Ὑπὸ {Ἰγοδὶ ἀραὶ πε ᾿δῃ θοδμθιἢ 18 βσαὶ ὺ- 
ὝΤΥ σλττὶοα ουἱ ὈΥ͂ θοπάϊηρ Δ ΘΠ] ΌΔΑΘΥ ἴο αν α, 
ἸΠΠΠ 18 πού “Ἷῃ δἰ5 ρἰδοθ᾽" (αἱμ. »γὸ δὲ, ΟἿβγ., 
5 Με είίο, Καὶ [Επρ-. Α. .: “οὐ ἢ18 Ὀ6Π810]), 
σι ϊοἢ πουϊὰ 6 Ββυρογδυουβ δῃὰ υππηοδηΐϊης 
(Βιυμβ.), θαΐ, ἰῃ ἱκοορίπς τὶ ΑΗ ΘΓ 8 ῥϑβδίοηδίθ 
Θχοϊϊοπηθηΐ ἴῃ γογ. 9, “ὁ {ἢ βροῖ, ᾿τπαμ οι 1 δὐο]γ,᾽ 
παραχρῆμα ὑπερτι ΟΠ ]4.), 8δα ἴῃ 11. 28, ψβϑγο 
ἘΚ ΟΙ] αἷβο δάορίβ (8 πηθρδηΐηρ, ἱπουχὰ 6 λέγε 
ἄθοίαγοβ {μι (ἤθγο 18 πὸ στουῃα ἴον ἰι.---[Οἡ [118 
π016 Ῥαβεαρὸ β66 “Τοχί. δηα ἀγδηι"---τα.]-- 

ΤῊο ἤτοι “βαγίηρ᾽ (Ἴ.ΑὉ) σδα θὸ ἰδίκοῃ Βθτθ 
ΟὨΪΥ ἴῃ ἴα ὕδυ8] βοῆβο 88 ἰηἰτοάδυοίοηῃ οὗὨ αἱγθοῖ 
ἀϊβοοῦγβο, ποῖ 88 ΞΞΞ “10 Β8Υ ἴῃ σοίργοηοθ ἰοὸ 86 
ΤαοΘβθοηροτθ. Απά [Π6 βοοομὰ “βδυϊηρ᾽" 18. δ͵8ὸ 
Β0 ἴο ὕὈ6 ἰακοη, δῃὰ ποῖ 88 Ξξξ "πδὶ 18 ἴο βδῪ᾽ 
(Βιπ8., ΤΊ ΘΩΏ.), βίποο ᾿ἱ ἰηἰγοάχορβ δποίθοσ ἀϊγοοὶ 
ἀϊβοοιτρο οὐ Αὐποῦ: “Μᾶκθ 8 οονοηλῃῖ,᾽" τ] οἢ 
Ἄοδηποί οχοορὶ ὈΥ ἵοσγοϊηρ ὕὉ6 Γεραγαρα 88 8η ἐγρία- 
παίϊοπ οὗ ἴμ6 αυσβίίοη: “ἴο ὙΠΟ Ὀοίοησα [Π6 
"]δῃὰ Ὁ" ταδί ῦ ἦν ἀεπιαπὰ Του ρα ἴῃ ἰἰ, 88 8 
οοπιδεγιιοηος οἵ {Ππ6 81:]6ηϊ δΏΒνΟΓ ἴο (Ὠὲδ αιιοϑιίου, 
1, οἡ δοοοιηῖ οἵ 118 ἐπι ρογίβποθ 88 {π6 σμιοῖ (ἰὴ 
ἴῃ [Π6 οσοτηπηἰεβίοῃ οὗ [ἢ 6 δι θΒΒΒΔΘΟΥΙΕ, ΠΔΙΌΤΑΙΥ 
ΔρΡροπάρα ὈΥ τηϑϑὴβ οὗ 8 σοροδίθα “βδυϊηρ." 
Ἴπο βαγίηρ: ΤῸ ψΒοΩΣ ὈΘΙΟΠβ5 (οΥΣ ὟΠΟΒΘ 
ἐ8) [89 ἸδΔῃη ἃ 7 ἀοσβ ῃοὶ τεΪδία ἰοὸ αν, δ 1 ΞΞ 
“Φ1ὁ ΨΨΠοπῚ ἄοεβ ἀξ ἈΒοϊοηρ θυΐ ἰο ἵπ66 7 ΤῊΪ9 
ἐπιογργοίδιίοη, ἐμαὶ {π6 απ ργορου ὈΘ]οημοα ἴο 
αν ἃ ὈΥ νἱγίυθ οὗ ἷβ δηοϊηϊπιθηΐ (ν᾽ ὶ., 8. 
Βομιϊά, ἔν. [ὈῬαϊτγι οἷς, Βὲδ. Οὐπι.}), σου] ἄστοο 
᾿Ἰηἀοραὰ πιὰ ΑηοΣβ δοϊςποπιάρτηθηΐ ἴῃ ταγ. 9, 
θαὶ ποὶ σἱϊὰ ἰπ6 ἰο] ]οπίης ποσὰ: 46 ϊτθ ἃ 
οονθηδηῖ νυνὶ τὸ ἴο ἴπτῃ 81} Ιδσϑθὶ ἴο 
[8.99, πίιἱοἢ Γαίμον ἱπάϊοαίθ {πᾶὶ ΑΌΏΟΡ Τθδϑμα ἰὼ 
ΒΑΥ: “δε ἰαπαὰ δείοπρε ἰο πι6᾽ (ϑαποὶ., ΤΩ Β 
[5οοίς, Ῥ.Π1Ρ08]).. ΤῊΐ8 ἰ8 αυΐϊϊα ἴῃ Κοορὶης 
ψὶ}} ΠῖΒ ῥγουα, δυσίν πδίαγ, 88 Ὠι[Πογίο τηδ- 
πἰοβίρα ἴῃ 1118 τογάβ δηὰ οοηάιοῖ, δηα 6ἷδὸ σῖϊῃ 
{π6 ἰαο οἵ μα 6886, εἶποθ 'ῃ ας 186 τ μο]ο ἰδπὰ 
ὀχοορὶ Φυάδῃ πδβ βι}}} βυθοῦ ἴο ὅ,81}}᾽}8 Βοῦδβο, 
{πὲ 16, ἰο εἶπα (Αη6Υ) 88 Ὠ᾽οίδίου. Βϑοδῦβθ ἢθ 
δι 1}}} 845 ᾿πῆποπίῖαὶ γιώεγ οοηίγο  ]οα ἐμ 6 
Ῥαγί οὗ {86 ᾿Ἰδπά, μα οουἹἱὰ 1) ἀοιπιδηά οὗ  αν!ά, 
88 0Π6 δΒίἰδηάιπρ οη {Π6 βϑῖὴθ ρἷδπὸ ψ11} Εἶπ, ἴἰο 
ΤΆΔΚΘ 8 οοὐτεπαπέ ὙΊΉ λὲπι, δὰ 2) ρῖνο ᾿ἷπὶ (ἢ 6 
Ῥτγοπιῖβα (116 ργοάαοί ποῖ ΟὨΪΥ οὗ βίγοῃρ θ6] "οου- 
Βοϊουβηθϑα, θαϊ 8180 οὗ δχίθῃειγο ῬΟΥΘΓ): “πὶν 
λαπά 18 πὶιῃ {Π66 ἴο ἴαχη αὐ ]εγαοὶ ἰο (ἦε. 
ΨἹΟΙΒΙΥ͂ 1Π6 ΓΘ 18. ἤοσθ ποῖ ΤΘΓΟΙΥ ἐπα ρ] ἸΟ ΠΥ ἴη- 
γοϊνοαὰ 848 δβυοῦ ἰὸ ὑῃ0 δῦουθ αυσβίίοη, [(Π8 
ἀοοϊαγαίίοη : [6 ἰαπάὰ 18 ἷδ σι οτα 1, {Π6 ἰοΘ 6 Ὁ 
οὗἨ ἰῃα ΔΓΙΏΥ͂, 58}4}} ἔδνου ΕἸ} δυὺ «'δ8ο 1Π6 
οχροοίβιίϊοη {μδῖ, δἴϊον {πὸ {016} πηοηΐ οὗ ἰἢ}18 ὑσο- 
ταῖβο, Πανὶ ψου]Ἱά δβοῖρη πἰπὶ ὑμΠ6 ἰχμοδὶ ροβὶ- 
ἰἴοη ἴῃ {6 ΔΥΠῚΥ͂ δηἀ [ἢ 186 πδίίΐοῃ ποχὶ ἰὸ Ὠΐπι- 
86, ΑὈηοτΒ ρῥγουὰ αηὰ δΒαυρηῖϊν πογάβ δασαὶ 
Ῥογηΐξ ὰ8 ἴο ἀουδὲ πὲ μὸ ν8 ἤ]1οὰ ψἱτἢ βὰς 
1που ἢ (8.--τ Ύ ον. 18. Βανι ἃ στορ ϊοβ ἉἹΠ ἃ οοπαάΐ- 
ἐΐοη, ΠΑΙΆΟΙΥ͂, ἐλ γοβίογαξίοη, οὐἩ δὲδ υἱΐε Αἰοδαὶ."--- 

κι ἯΝ3Π (8 οἰβούογο δίδου 25} πὸ ὑπ Ῥοσγζ, 

ἰμπδίοδα οἵ ἐπ υ8048] 27 (ΕΣ. χχιϊ!, 89; 1.ϑγ. χα !, 14 

8ᾳ.: Ῥοαί, ἐν. 28λ. "207 ΒΘΓΘ “Ὁ “ Ὀοίοσθ" Ἐν, ἃ 338 ἀ, 
ἡ 391 ο. Ι 

ἙΌΟυ βιΒαὶὲ ποῖ 600 ΖΥ ίδοϑ Ὀθδέοσο ί -Ξ 
Θχοθϑρί) ἴδου Ὀτίης Μ|Ίο4], εἰε.---Οετίδιη]ν 
γα Βῃου ἃ ᾶνο (μ6 ορροδὶίε οὗ αν 8 τηθαπίης 
ἐἰβα ει 1 νψὸ γεμαογοά: “Τῆι βἢδ]ῖ ποῖ 566 ΓΩΥ 

Θχοορὶ ὀέΐογε ἱποὺ Ὀσίης Μ|ομα]." Βαυὶ, τἴ 

Ἧ6 τοίδίη (6 ἰοχὶ (29), (816 ἐχραπαδιίοῃ ἰ8 
ὈΠΠΘΟΘΒΒΑΣΥ, ΓΑΙΠΟΓ 1ΐ 46 ΔΏΒΎΓΟΓΙΒ ἴο {Π|6 οτἶφί- 
ὯΔ] αἰχηοβίϊοη οὗ [ἢὴ6 ποσὰ ἰὸ σομᾶθν ᾿ἐΐοσαὶν: 
“φχοβρρῖ ἐπ ἰδέ [αοε οἵ (ΒΥ θτϊηρίηρ ΜΙΊΟΒΩΙ..... 
ἴη (ΠΥ ΘΟμλληρ ἴο 866 ΣΩΥ̓ 306," (Παἰ 16, (ποῦ διδὶἱ 
ποῖ 8686 ΙΩΥ͂ ἴδς6 Θχορρί ἷν δἱ 18:6 68π16 ἰπχ6 ὑχὶῃρ- 
Ἰηρ τὴ 6 ΜΊοδδὶ ἤθη ἵμοὰ οοτηοβὶ ἰ0 866 ΤΑΥ͂ ἴδοθ; 
(ΠΥ σομληρ᾽ ὑ0 126 [0 866 ΣΩΥ͂ ἴδοδ 6}}8}} ποὶ ὈΟΟΌΣ 
Ἔχοθρὶ ἰῃ ἴμ6 ργεθθῆοθ οὗ (18 ἔδλοϊ, ἡδιγοὶυ, δὶ 
ποῦ ( ΞξΞ υπ]οβα, θαίοσε (μοὰ) ὑγίηρ Μίομδὶ. [ἰ 
18 {ΒΟΓΘΙΌΣΘ ὈΠΗΘΟΘΒΒΑΣῪ Οἰΐ πος ἰ0ὸ οὐχὶ [ῃ6 ΡΙΕΡ. 

(297) αν ἐμ Βορέ,, δηὰ οὔιβηρθ (86 ΤὉΠ]οπίης 
Ιπξ ἰηΐο ἃ Ῥεγῆ, Ξξξε “ πη]668 μου ὑσὶ (ΤὨοη.), 
ΟΥ ἴο οὔκἱὶ [Π6 “Ὀυν᾽ (Ὀὲ "3) Ξτξα “(δοιὰ βῃδὶὶ ποὶ 
ΒΘ6 ΤΩΥ͂ ἴδοα Ὀοΐοτα (ἢ Ὀγϊηρίηρ ( ΞξΞ Βείογε ἰδοῦ 
υγίηρ)"" (Βοδιϊοιογ). --- εγ. 14 ῥγεβιρροθθθ ἰδέ 

Ἠδ6 οὐἨ ἐδὲδ οοπαϊίον Ὁ ΑὔΠοσ. ἴη γϑδ ῖσα- 
(οὴ οὗ ψῃδὲὺ ΑὔΠοΣ δὰ ἐπγοδιομθὰ ἢϊπὶ σ ἢ, 
]ελδοδλείλ, αμλὰβ ϊτηβ6} οι ρ θὰ ἰο 118] Παν }8 
οοπαϊίοη ᾿ἰπηθθ! ἢ, δὰ {πδὲ ἱπιπηοα ἴον ὈΥ 4ὁ- 
πετ᾿ 8 οὔτι ἤδη, ἴο ὙΠΟ ΜγᾺ8 δβαϊρμτιθα (Π6 ἀμ γ 
οὗ Ὀγϊηρίηρ, δηἃ πο ΣΟ8}}γ ἀἰά γηρ ΜΊομδὶ ἰὸ 
αν α (νογβ. 1δ, 16). Τὸ {18 οπὰ ᾿δαν ά ϑοῦκβ ἃ 
ἰοστηδὶ ΘΙ ΘΘΒΒΥ ἴο ᾿κἢ θοκμ οί, ἴῃ ογάογ ἱεσαϊίῳ ἴο 
ἀεοιηδηα δηὰ τϑοοῖνο Μίομαὶ δδοῖ, βῇ8 μαυϊηρ 
Ὀθθῃ ὑϊεραὶΐν ἰαΚο ὈΥ 8380] δῃὰ γίνϑθῃ ἴὸ δηοίβες 
δὴ (1 δὅδηι. χχν. 44). 860. βοβυηϊά : “{δδὶ ἰϊ 
μϊχης 6 τηδηϊΐοδὶ (Πδὶ 6 δὰ δεϊθρα Ἰορϑὶ}}ν 
ον ασαμβ ῬΏΔ]1161 Ὀδίοσο ἷ8 Κίηρ, δῃὰ ἰβδβδη Ποῦ 
Ὁδοκ, ποῖ σδγγ θα Βοὺ οὔ Ὀγ ἔογος ἴτοια ἃ πυβοδῃά." 
ΒΟ 1 οδροτποᾶ ἴο 126, (παι 18, ρΌΓΟΒδϑοᾶ 
83 ὑγ1]46, τη ΥΙΙ66.--- ΕΣ ἃ Βυμῃγθοἃ ἐοτϑεκίῃδ, 
ΟΡ. 1 ϑβδπμ. χυἹ!. 27, Ὑμοσο ἴπο δυπάγοα ἰ8 
186 ΡΟΣ ρίνοη. ᾿ανίά ἰμυθ ἠιικίϊβοα διἰ5 
οἰαὶπι ἰδὲ ΜὶοθΑΙ ᾿ΔἸΥ]1γ ὈοΙοηρπ ἴο πὶ, καἰ ποθ 
Ὧ6 δή Ἰδυ} }7 ποῦ ΠΟΥ 88 ἢϊβ τὶ. Β6- 
β: 68. 1818 τίσὴξέ ἰοὸ ΜΊομαὶ, πιο μ6 ψῶβ ΠΟΝ [ῸΓ 
86 ἔχδί ἐἶπιο ἴῃ Ῥοαβί ο βυυοοοββί 1] ὕο δβθεσί, (0 
ΜᾺ8 1οα ἰο ἃ τουπίοη Μὲ ΟΣ ῬΑΙΙΥ ὈΥ͂ ἰουό 
("8μὸ Ἰονϑά ἷπι,᾽ 1 δπι. χυἹἹι[8ῇ 27; χὶχ. 11 584.), 

Υ͂ ΌΥ ἃ ροϊἰδεϊοαὶ πιοίΐυε; 88 Εὶῃρ Πα οου]ὰ ποί 
ἴη [16 Ῥγσεθθηῆοο οὗ {ἰῃ8 ρϑορὶς ἰεᾶν Μ|.μαὶ ἰῃ 8 
Γοϊδίοη ἰηἴο ἩΒίοΝ 8ῃ0 Παὰ Ὀδοη ἴοτοθα δραϊηβὶ 
6 ὙΠ," δὴηὰ Βὸ ψἱββοά [86 ρϑορὶθ ἴο 866 τοι 
ἢΐη τοϊδίίοῃ ἰο ὅδ} 88 βοῃ- π- ἰδ {μαὺ 6 τῶδ ἴτθθ 
ἴγομλ Βαίγοὰ ἰοναγὰβ {π6 ]δίϊοσ.--- εσ. 16. Αδὰ 
ΤΒΏΟΘΏΘΙΒ δϑρῖ, {μαι ἴα, ἴο Ο8111π|, πίιοῖε 
ῬΠΔΙ6], (λ6 ῥγϑϑοηὶ μυβθδηὰ οἵ Μίςδαὶ, ἀπεὶι, 
1 ὅδηι. χχν. 44, δηὰ βοηΐὶ Αὔποσ πἰπ}θο]Γ {νοσ. 16). 
Ηδν Βυδβρυδῃα οδπηοὶ ρματὶ ψῖῖ ΒΘ ἩΠΙΠοΙΐ ΚΟΙ- 
τοῦ. [Τ86 Φονίβ ἰσδαϊ θη τορσγοβθθηί ΡΒ εὶ 
88 ἴπ6 συδγάΐδη τχθγοῖν, μοὶ ἴμ6 μυβθαηὰ οἵ Μ|- 
6}181-τὰ υἱὸν [παι ἰπ6 ἰοχὶ ἀοεθβ ποῖ ρογῃ.-- 
ΤΕ.]-- νον. 16. Α ἰουομίπρ βοθῶθ, Ὀγίοῆυ δυΐ 
νἱν αν βκοίοηοα, Το (Αἰ ἢ} Ὁ} πυβθδηα [ὉΠ]ονῈ 
Ὠΐβ τὶ ποορίηρ ἰο Βαλιεισίπι, τ Βογο Αθηθσ, π|}0 
(μεσοίοσο μὰ Βιπηβοι Ὀσουμδὶ ΜίοΒΑὶ ἔγοαι Οδ]- 
τὰ, ογάογοά τα ἴο σοίυσῃ. αλωγέπι, (8:6 Βοπηθ 
οὗ Βῃῃϊπηι6ὶ (χῖχ. 17; 1 Κίπμ ἱἰ. 8), ἃ ν1]]ασὴθ ΠΘΆΓ 
“εγυβα! θη (70κ., πὲ. 7, 9-7) ποι -οαδέ, ου [δ 
τοδὰ θοΐνοθα ἰμ8 Μουπί οὗ ΟἸνεβ δῃιὰ {86 Ψοινίδῃ 

4 [ΠΟΙ ΟΣ δὴθ τῶ ἀϊγογοϑὰ ἥὥοζω ᾿Ῥανυϊὰ ἀοϑδ δοί 
ΔΡΡϑδσ.---ἴκ.) 
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(ΟἰἸρα", ποὶ δ Σ [το Οὐ ἷῃ {πο ῥ]αίη οὗ ἰ86 2οτ- 
(οοαρ. χνὶ. 1, ὃ; χνυἱ!. 18). 

γοεχα. 17--19. Αὐποι ῬΓΘΡΑΓΔΙΟΣΥ ποροίδιλομα 
4“ ἰ6 ΕἸ άογα οὗ 16γδοὶ δῃ ἃ ββρθοὶδ}}γ οὗ Βοη͵δ- 
τοίη, δὰ μἷδ γϑροσί ἐβϑγϑοῦ ἴὸ [ανία.--- ἐγ. 17. 
Βοίοσο Αὔποῦ οαγγὶθα οὖ [λαν 8 οοπάϊοη ((ῃ9 
τοβιογδιίοη οἵ ἈΜ|60η41}), ἢς μιδα 4 δοπυεγϑαίϊοη, 
πὴ ΚΤ) υἱῷ ἐλε Εἰάενα οἵ 1εγδθὶ, ὑμπδι 18, 

9 Νογίδογη ΤΎοα τ πὸ οὀχοορίίΐου οὗ Βοη- 
Ἰαπλὶη.---ΒΟΊᾺ γοδίϑιδδΥ δηᾶ ἴΠ6 ὅδΥ Ὀ6. 
ὉΓΘ ( -Ξ ἴῃ {ἰπι65 ραδ0) 79 ἅθϑαίτϑα [5-Ξ- βουρἢι] 
Ὁανὶᾶ ἴο Ὀθ γοῦςσ ᾿σίπΕ --- βιγ Κἰηρ᾽ (Θβ  ΟΩΥ 
ἰο ἔδιο ἰκεὶ {πδὲὶ ουἰαϊάο οὗ Φυάδῃῃ αἷβο ἴῆοσο δὰ 
ΘΟ ἃ Ἀν δ ]6 βεηἐποπὶ ἰοταγὰβ Πάν, δραϊηβὶ 
ΜΘ ΑὕΠΟΥ μδὰ οπογροίϊοα! ] οδίδ Ὁ} βῃηθα δῃηὰ 
ΒΕ Βοσίο πηδὶ ἰδ θα ΒΒ οθμ ἢ 8 δυϊμοσιγ. Τὴθ 
οχἰβίθηςο οὗ {{||8 ἕδυόγδθ]ο ἰθο ηρ ἰονγαγάβ Ὀδυϊὰ 
πη ἴδ6 Νογίμοσγη ΤΥ 8 σοητηοα ὈΥ͂ 1 (Ὠτοη. 
χὶ!.--ἶνοεεν. 18. ον, θη, ἄο ἐξ, ἐμαῖ ἴα, (18] 
γοῦῦ ἀραῖγο, ἦζθ πὶ 848 γοὺΡ Κιηρ. Αα 
ΤΘΟΔΟΉ, ἴου ἰἷ8 ἀομηδπα ΑΠΟΥ τοίοθυβ ἴο ἃ ““τοογάὰ 

«7ελονυαλ," πἘϊοῖ ᾿πἀοοα ἴῃ ἴμ6 ἴοττλ Ποσὸ χίνθῃ: 
Ὁ] δᾶνϑ ΓΔΥ͂ ῬΘΟΡΙ]Θ 1διϑ6], ἰδ ὮΘΥΟΣ οΧ- 
ΤΟΒΘΙΥ πιο οηθά δ Βροίκοη “ἰο αν (βο 186 
ζυ .}; δα ἐδ 18 ὸ Ὀ6 τοχαγάθα δ ἐδλδ υὐτὰ αρ- 
κἰκᾷ ἐπ ἰλε Ῥγορλείϊο ἐγααϊέϊοη, (πο ΑΏΘΥ, νοῦ. 

, 18 ἨἯ6]] δοαυεἰηϊοὰ ψ}08}) ἰοὺ δαυϊά, ψὶ ΜΒ] οἢ 
ϑαμἑ (1 86). ἰχ. 16) σϑοοϊνοὰ {π18 αἰνῖηθ οοπλ- 
ταϊβαίοη, ὙΔΙοΝ ἴῃὰ 118 ΘΟΙρΡ]οίθηθθθ οου ἃ ΟὨ]Υ͂ 
ΠΟῪ δα ΓΔ] Π]1ο Ὀγ Παν!ἀ."--- ον. 10. ΤῊΘ ἩΠῸΣ 
εἰδθογαῖθ δηὰ ργοδαίηρ ποροϊδίϊοηβ σψὶῖ ἢ Ἶ6- 
Τα ΜΟΓΘ ΠΟΟΘΒΒΆΓΥ ὨΟΐ ΟὨΪΥ Ὀθοδιβο (818 ὑγ106 
δὰ δηϊογοὰ τϑηῦ δάγδῃ ἴγοτη 6 τουδὶ 
Βοῦθε οὗ 86}, 1 ὅδιι. χχὶ!. 7 (ΤἸμβθη.}, θαΐ ἴῃ 
Βεοθογαὶ θοοδυδβο, ἱπουρἢ ΠΟΙ ΘΓΙΟΆΠΥ ὑΠ6 Βχη 8116 δὶ 
ἐτῖρθο, ᾿ς δὰ δἰ μοτίο ἐμὰ (Π6 ΒΟΒΟΥ οἴ ἔστη ης 
86 τοϊρηϊηρ ἔλπλ ΠΥ; ἰὺ ὙὙΧ88 ὨΘΟΘΒΘΑΤῪ ἰ0 ΟΥ̓́ΘΓ- 
οολθ ἴΠ6 1108] διῃθι!!οὴ δηὰ ἰἢ6 ὑγἱδο-ϊὐοτοβὶ, 
ἴὸ γα ϊοῖ 860] ΔρΡρϑδὶϑά, 1 ὅδπι. χχὶἹ. Τῇ6 “ αἰϑὸ 
... αἰδο᾽ (ὯΔ᾽ Ὁ2), νμϊοῦ ἀδηοίοβ πρρῤιαξπ6δ8 
(Επ., 8 352 α), νοϊηΐ οαὐ 6 οἷοβ οοπηροίΐοῃ 
δηὰ γοϊδίίοη Ὀοίνγθοη (ῃ6 ποροϊδἰΐοηβ οαγγθὰ οἢ 
ΠῚ ΒΟη͵πλη 88 {Π6 {Ὑ106 τηοαὶ ἱπηρογίδηϊ [ῸΓ 
Ἀδνιά, δηὰ τπ6 οϑασγποϑὶ ὀοηνογβαίοη ὑπαὶ ΑΡηθΥ 
ἰπογϑίοτο μδὰ τι αντὰ (“ ̓ ὴ 1Π6 οδτο οὗ Πδνα᾽)) 
εἰ Ηεργοθ. Ηο “πορηϊ πδιμοὶυ, δῆθγ {8:680 
ἀου]α ποροϊδιϊοηβ, ἰπ οὐάογ ἰο της Μ|Ίοδαὶ ἴο 
θαν]α.--- [Βαϊ δβοϑοιλδϑᾶ βοοᾶ, ἐμαὶ ἰ8, ῃοὶ 
{πον ἀδοδηά8 δηὰ οοῃαϊοηβ {6 ΤΥ οἰΐο, ΤὭοη., 
Βυμα.), ψ ῃ οὶ ἀοοθα οὶ δοοογὰ σι 186 οοηίοχὶ 
οΥ 1ἴ6 ἴῃ ἴ86 πογὰβ, θαΐ (βδίηοθ (16 ποροί δι ϊοῃβ 
Τείεσγοα ἴο ἐμ γοοομῃϊου οὗ Πδαν ἀ᾽8 ἀἰνίηοθ σὶρὰὶ 
ἴο (86 ΚΕἰπράουῃμ οΥΟΓ 41} ἴβγϑαὶ, νϑσ. 10) {16 π|ὶ}- 

᾿ὭρΤι 688. ἴ0 ΓΘΟΟΘΉΪΖΘ Ὠἷπι 38 Κίηρ, ἴΠ6 γοοορη! οι 
οὗ ΤΟΥ͂ΔΙ δι Ποῦ γ.---Ῥαΐτοῖκ οὔθογνοα ὑπαὶ 
θανἱά βὸ οβδοιια}] }ν δἰίδομοά (ῃ6 Βοη απο ἴο 
δἷπι {πδῖ, ἱμουρσῖν {Π67 Βεά Ὀδθθὰ ὅ'δι}}᾽ 8 οἰοθοβί 
δ Πογοηΐα, ΠΟῪ Ὀδοδπιο Πανὶ 8 πάγη ἐγ θη 8, 
Δ ὨΟΥ͂ΘΣ δου σαγάβ Ἰεδ εἶα. ΕΗ νοῦ, ΘΟΏΡ. 
2 ὅδ). χχ.---ΤῈ.]7--- ἐσ. 20. ΤΟ 
ΨὯ)Ο δοοοιηιρϑηϊοα Αὗπον ἰο Πενία δηά [ῸΓ τ οῖη 
ἢδ ὑτὸ ἃ [ἐαϑβί, 8 “88 ΤΟρτοβοη( ΔΕ γ68 
οἵ 4}} 6], ἴῃ ογάουν ὈΥ͂ {μον βσεϑθῆσθ ἴο οοῃ γτὰ 
ΑὈποῦκ ονογίαγοι᾽ ( ε1]).--ἰς Ραισίοκ : ΤῊ ἴρδϑὶ 
ἯΔ8 ὩΟΐ ΤΩΘΓΟΙΥ͂ Δη οπίοτγίδἰτηθηΐ, θυΐ οὗὨ 6 πᾶ- [ 

Βιδ.-Οὐπι. : “11 ἰδ σουμδγκδο]θ 

4 Ἰπρίοϑὰ οἵ ἴμθ [π΄ »υϑπι τοδὰ σὲ 41} 88, δοὰ 

ἸΏΔΩΥ ΜΒΒ. [89 [τηρί, »ν. 

ἴαΓο οὗ 8 ᾿Ἰοδρτιο. 

ἰμδί ποὶ ἃ ποτγὰ βῃου]ὰ 6 βδαϊά δδουὶ {πὸ τηθοϊϊπρ 
οὔ Ῥαγίὰ δπὰ Μ|ομ4)."--ΤῈ.]7--ἰ νοῦ. 21. ΤῊΘ 
Β81ὴ6 φιίοξποδδ πἰτ πο ΑὈποτ σασυϊθὰ ουἱν ἰδ 
τεϑοϊαϊίοῃ ἰο ρῸ οΥνογ ἴο θενὰ (γνογ. 12) {]86]1ο 
186 γοαυϊγοα οοπαϊίίοι (γγ. 16), ργθδβθθὰ ὑπ ργθ- 
ΠΤ, ἐεγβ τνθηδε (νον. 17 βᾳ.) ἰῇ ογάϑὺ ἴἰο 
ἰηΐοσαῃ αν α ἀρουαΐ ἴδηι, ἢ6 ὩΟΥ βῆονβ ἴῃ ἰῃσ 
ἔστ λοΣ ἀΝαΝΉΝ {πὲ 6 ΓΔΥ ἰπβίλιδ 88 ΒΟΟῚ 
88 ῬοΟθαὶ Ὁ]6 (6 δοϊθιμῃ ἱπβί ]διΐοη οὐ αν 88 
Κεῖηρ οὗ ἰαγϑϑὶ ὑπάθγ ἴοσι8] οοῃοϊυβίοη οὗ ἃ οονο- 
ῃδηΐ ὑοίπτοοη ἰκηρ δηὰ ΞΡ 6. ΤῊ ραταάδιϊοη 
ἴη ὲβ (0] τίη πόογάβ: ἢ Ὑ11}} ασὶδο δηᾶ τὐἱ}]} 
8ο βυᾶ νν]}} δϑδδϑ:ιῦῸ]9 6}} 1δσϑοθὶ ἴο τῶν Ἰοτζτᾶ, 
6. οἰαγϑοίογβο οὗ ἐμ6 γαρί αἰίγ, ὀχοϊθάηθαθ δηὰ 
ΘΠΘΥΥ͂ ἰμδὺ ΜἯῸ ΘΥΘΓΥΉΜΠΘΓΘ ΓΟπΊΑΙς ἰπ ΑΡΠΘΓ. 
Ηδ ΠΟΥ͂ ἴον ἐδ βγμὶ [1πλ6 641186 Πανια “ ἢἷ8 Ἰοτγά.᾽" 
Ηδ 111 ““ δββου}}]α {86 ττῆ0}]6 ῃδίϊοη (ἑ. 6. 1 118 
οἰάθγβ δῃᾷὰ οἰμὸσ γοργοθοηίβδιῖνοθ) ἰὸ (Π6 βοϊ θη 
οονοηδηϊηρ." ΤὨΐθ ἰδοὺ τὰ ἢοΐ ἰο οοπβὶδί ἴῃ 
ἴ8ο οδἰ 8] 6 πγοηῖ οὗ ἃ σομαι α Οἢ δου ἰΠ6 πδ- 
ἴυγο οὗ 8 ““σοῃίξ( αἰ 00.8] τποηασο γ᾽ (ΤΒοη.), 
ποῖ 18 ΜἩΠΟΠΥ ἰογαΐχη ἰο ἴμ6 ἱποοογαῖῖς ἰκἰηρ- 
ἄοχῃ, θυὲ ἰμ6 πογάβ: ἔβας ΒΟΥ ΏΔΥ 2819 8 
οονθηδηῖ νυν Ἐ8.}06 χηόδη: ἰΠΕῪ ἃγὸ ἴ0 ΟΝ 
ἴο ΟὟΘΥ (66 88 ἐμ Κίηρ ρίνοη {πῃ ὈΥ {86 1,οτὰ, 
(ποσὰ Ῥγοσζαϊδίησ ἴο βονοση ἰΠ6 1 88 (16 [Βοοογαῖ!α 
ἰεϊηρ, ἱβτουχὴ ποῖ 88 Ηΐβ ἱπδίσυχηρηῦ (μ6 ,ογὰ 
Η]πιβο] πὶ} σὰ] ονοῦ ΗΒ ρθορὶο.--αὠΟὠηᾶ τδμδῖ 
ἴδον τοαγϑαὶ ὍΘ ἰείηβ ΟΥ̓ΘῚ 4] δαὶ ΤὮΥ 
πϑαεὶ ἀθδίσϑιῃ, ὑπαὶ 16, ποῦ: “ἢ 8 ὙΔΑΥ͂ οὐ ὑἢ- 
ἀδν οοηαϊοηβ ἐμδὲ μου οδηδὶ δοοορὶ" (ΤΠ 6η.), 
θὰαϊ ΒΘ 18 ἴο τι]6 88 δέ ἀθβῖγοβ.: ὺ ἀοθθ ποῖ, μον- 
ΟΥ̓́Θ, ΘΔ : “88 (ΠΥ 500] ἀδαῖγοβ᾽᾿᾿ ((Ἰ]δγὶοιβ), ΟΡ 
“ δοοογάϊηρ 0 Τῃγ Ρ]οδβυγο᾽᾽ (4186), Ὀθοδυδθ 
[86 οοποορὥώοῃυ οἵ (6 ἐποοσγϑίϊο σι] οχοϊμαοά 8}} 
ΔΥΌ ΓΑΥ 666 ἔγομι ἰΐ, Ὀυΐ “ογοῦ αἱΐ, δοοογάϊηρ ἰὸ 
ΒΊΟΝ ἴα [86 ἀφοῖγο οὗ {ΠΥ βου], (μδὲ ἷ8, δοοογά- 
ἴῃς ἰο (16 1,ογ δ τὶ]} ἀπὰ δρροϊημηοηΐῖ, ονοσῦ 1Π 60 
ἯΠ0]6 ῬΘΟρ]Θ δηᾶα ἰδπα. για Πεᾶά ἱπαϊοαϊοά 
1:6 ἀδδισγο οὗ [ἷὶβ μοαῦΐ ἴῃ ἰδ τηθῆβασο ἰο (ἢ 6 
Δ Ὀοβῃϊοα. ΑΌΏΟΣ νὰϑ αἰδηιίβδδοα ὈῪ αν ἃ 848 
᾿ἷβ Κίηρ σοὺ 8 ἴῃ δουουὰ σι Β18 ρΡὺ ; 
Τηδὶ ἢθ 8 ΠΟῪ Ἰοοκθαὰ οὐ ὈΥ Πενία δηά Ὠΐηῃ 
ΒΑ ΠΟΓΟΩΪ 86 (ΠΟΓΟΌΘΗΙΥ ἃ ἰτϊοηά, δῃηὰ σϑοορϊνοα 
ὯΟ Πδγηλ ἴγοιαμ ἘΡ ὑοΟν, 6 ᾿παϊοαῖθα ὈΥ {ἰ|6 ΘοὨ- 
οἰυάϊης πογὰβ: Αηᾶ ἢ6 νγϑηῖ ἢ Ρ6809. 

ΙΝ. Μεθ. 22-39, Μωνεν ο[ Αὐπεν ὃν σοαῦ απά 
δὲ δοΐδηνη ἱπίογπιδης ἰα.--Ν ἐσ. 22. Τηαίραὰ 
οὗ {πὸ δίηρ, “ὁΔπ6,᾽ τοίδυσιηρ (ὁ 7080 88 ᾿θδήοῦ 
οἵ {π6 (ΤΌΟΡ, ϑορῖ., Κὅγ1., ΑἿ. τοπογ; κ ΠΟΥ ΟἈΠΏ6." 
“Ῥτοῖὰ ἴΠ6 ἰΓοορ᾽ἢ οδηὴ6 Φοαῦ νι {Π6 ΒΟΥ Δ η(8 
οἵ θενὰ, τῆ δὰ υπμάογίαϊκοη 8 ὀχ ροαϊοη ἰοῦ 
δοοίῳν. ΜΒΙΙΒΟΓ, 18 τοὶ βαὶά, Ὀυϊ ῬγοῦθὈ]Υ ουϊδὶ ὁ 
1Π6 1ἰ8ν ΤΟΥΤ ΟΥΥ ἤθᾶτ ἰΠ6 (Ὑἶρα οἵ Φυάδῃ. 
[ἢ 1π6 ἱποοιηρ]θβ ογχβηϊζαίίοη οὐ ᾿αν ἀ᾽α οουγί, 
ΒΌΘΙ ΘΧΡΘΑ ΠΟῊΒ ΟΤΘ ὨΘΟΘΒΒΆΓΥ [ῸΣ {Π6 βυρροτί 
οὗ {π6 ἰᾶῦχζα δύῖωγ. “᾿αῦθποῦ ͵β ὯῸ ἰοηροῦ Ὑὑ 1 
Ῥανὶα ;" ῬγορϑΌΪΥ 6 Βαά ῬΓΡΟΒΟΙΥ οἰμόβθη {116 
ἰπ|6ὸ σθη Φοαῦ, ψιλὰ 106 δτίαν, 'ψ1αβ δυκοηΐ, ἴὸ 
ΟΔΓΓῪ ουὖὐ Ὠΐε Ρ'δῃη. “Ηὀ πὰ ρῸπθ ἐπ ρϑαοθ᾽ ἰδ 
Γοροβίθα ἔγοπλ γϑυ. 21 ἰῃ οοπίγαϑι τ ἢ {Π6 Πορι ἰτν 
δἤογνδγὰβ μόνῃ Βἷπι ὈΥ̓͂ 5040, σῇ θη (νογ. 23) ου 
᾿νὶβ τοίαστι ἢ6 ἰθδγηβ ἰῃδὲ ΑΌποΡ μαὰ τῃθϑη πὶ 
Ὀδρθη στ αν ἃ δηὰ δὰ θδθϑη ἀϊβγαϊββθα ἐπὶ ρδαζε.. 
ΒῸν [89 οογγϑοίΐοη οἵ ἔπ σοηδογὶηρ οὗὨ (18 γϑῖῖβθ 

1ῃ Επηρ. Α. Υ.. βοο “Ταοχὶ. δηὰ ἀγδαπι."--- ΤῈ.]-- 
γεν. 24. 70680᾽8 γορσοδοῖ οὔ Πανὶ πὲ πὸ μαά 
βοηΐ ΑΡΏΘΡ δ'γαυ---ϑὸ ὑπαὶ "6 Ἧ88 ΠΟῪ αἱ 

βοπο’ (Ὁ 1.5, Ἐν. 280 δ) -τ-δαρροθεθ ἔδει 



388 ΤΗΕ ΒΕΟΟΝῺῸ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΑΜΌΕΙ, 

Αὔπος δὰ ΟὨΪΥ οοιθ τ ἢ 6ΥἹ] δηαὰ μοϑίλ]θ ΡῸΣ- 
[οδῦ, οἵ οοιγβθ, νγὰ8 δίγαϊ α ὑπαὶ μα σου] 

ἔπ σοὶ Ὀγ Αὐποτ, {86 Ἰδοῦ οηίογοὰ ἢ) 6- 
γὶ 8 βουνίοο. ἧς 88 ΥΟΏΡΟΣ δη6 [688 γοῃονηθα 
ἐδη Αὐπον.--- ΤῈ.]7--- ἐγ. 25. Φοδὺ σῖνοβ ἃ γεάβοῃ 
ἴον Ηἷἰ8. οἰᾶγο οἵ ἢ Μ]Β6ΟΙῺᾺ ᾿ Ἀανιὰ ἴῃ 
βοπάϊηρ ΑΥΠΟΡ ΔΥΔΥ ἴῃ ρόδο: ἜΒου ἰσηονσθεῖ 
(ον, 88 ἃ φιρβίίοη, κηονοβὶ μου) ΔΙΌΠΘσ, ἔμαῖ 
ραν δ Τῃ ἃ αυΐοῖ, Ραβαϊομδὺθ βρϑϑοῖ, ἴον [πο ἰγυιῃ 
οἵ ψ  ΐοἢ 6 ΔρΡΡΟοδΪ8 δὶ {πὸ ουϊδβοί ἰο [αν 8 Κπον- 
Ἰοάρε οὔ Απογβ σπαγδοίον (ἀραϊηδὶ ΤΏ θ᾽ το- 
ΚΑΆΓς : “δὰ Πανὶ ἔποῖσπ ὙΠ8ϊ Φοαῦ ἢ6ΓΘ βαυβ, ἢ 
ψου ὰ ἴᾶνθ δοῖθα αἱ δ γοπ γ᾽), ἢ6 πλαῖτοθ ἃ ἐλγέθ- 
ῥοίᾳ εἴνιαγχο δραϊπϑὶ ΑΌποῦ, ψὶῖ [86 ἰηίϊεηϊ οὗ 
ἐβογοῦυ Ὀγαηάίης ἰιϊπὶ 88 ΒΡΥ δηὰ ἰσαϊοσ. Ηο ἀο- 
οἰδαγοθ {παὶ  ὉΠῸΡ ΟΆΠ.Θ Ψ ἐσίοῖς ἡῖπι οι οΥΓἹ ἠϊδ 
τοοδί δεογεὶ ἰλουσίέδ. ὙΤῊΘ νοτρ (1.3) τρθδῃβ “ἴὸ 
ῦ6 οροη" (ὈΡβμ. χχ. 19), ῬΊ6] “ἴο πιδίκο ὀρθῇ, ροσ- 
δυδ66, χοὶ ΟΠ ΘΒ Βθοσοίβ ἔγοι} ἢ πι᾽ (Φυάμᾳ. χὶν. 15; 
χνὶ. δ); 80 66; 2) ἴο ἰδ ΓῺ ΠΥ Ο ὁ δμετ τῖσ απὰ 
ἁποοπιῖπο, {Πα 18, 4}} [18 Ῥγοβθηῦ ὑπ ογίδ κί ρα, μἷδ 
πῇοἱα δοιϊΐοῃ δη ἃ οουγϑο οἵ 16 (οοπρ. συ. χα υὶ, 
6; Ρκ5. οχχὶ. 8); 8) αἰ ἰδαέ ἠδ υἱ! ἀο, 811} ̓ ὴδ Ρ]8ππ ἴον 
6 ἰυΐιγα.--- ον. 26. Ἡώλοι Παυΐα' 
φωτι ενεὴ ΘΧΌΓΟΒΘΙΥ 1 Πλν 18 ἤδηγ6, (8 |Β6 }} υϑοὰ 
Υ τ, 5. ποὶ βίϑίθα) Ὧθ βϑϑῃβ σῃβθοη. ΓΒ δηὰᾶ 

Ὀτγίηρθ Αὔηογ "δοῖς, πλαϊκίηρ δΐπὶ θα ἴθνθ, πὸ ἀουθί, 
πὶ αν! ἃ πα βοιμμϑιϊηρ ἔαγ Π 6 Ὁ ἴο βϑὺ ἴο Βΐπι. 
ΤΏ6 ρμἱϊ (ον οἰδῖϑεῃ) οὗ δβίσαϊ, ἴὸ πε ἰοῦ Αὐ- 
ΠΟΙ δα χοϊίοηῃ θη ἢΘ γ1ὰβ ἰυγηθα ὕδοκ, δοοοζά- 
ἱῃρ ἰο 208. 4πέ. 7, 1, ὅ, ἀἰκίδῃϊξ ὑπθηὶν βἰϑδάϊα 1 
ὨΘΆΓΪΥ ὑπὸ δηὰὲ δ δι ἘΏρ 88}: τ1]68] ἴγομι Η9- 
Ὀγοη, ἰβ ὨΟΥ͂ ἈΠ Κπονῇ ; (ἢ 6 ὩδΠ18 ἴα ῬΟΓΏΘΡΘ 'Ο θ0 
ἀοτγὶνοά ἴγοιλ 4 ψογὺ (30) τηιοδῃΐηρ “ἴο ἰυτη ἰη᾽ 
ΤἼδηΐα8), δη ἀροηοίοβ δὴ ἱΠῺ ΟΥ ΔΓ ΔηΒβοσγδὶ. 
Ασοογαϊηρ ἴο ΟἴΠοΓΒ, βο- 6816 828 Βυγτοιιπαθα πὶ 
ΟΓΏΒ, δέγίσι, Ὁ Ὁ (ΡΒΙΠΡΡδοΣ).--- Ἑ.]--- Υ͂ ογ. 

27. [Βἰδ. Οὔπιπι.: ΑὈΠποΡβ οοηάἀαοί ὈΟΒρθαῖκΒ ἢΪ5 
Θπίΐγο γο 806 οἡ [ΠζΑαν α᾽Β [Δ11}.--1κ.}] ΑΓ- 
(6 ΑὈποΡΒ σοίυσῃ ἰο Ηδῦτοῃ, Ψο0δὺ πιοὶ πἷτ ἴῃ 
{86 ψαίο οἵ π6 οἰ Υ, ἀπὰ ἑαγηοά Εἶτα “πβῖάθ ἴο {86 
τοὶ 16 οὗὨ [Π6 ψαῖθ, ἰῃ ογάθὺ ἴο βροδκ πιὰ ἷπὶ 
αυΐοι]γ." ΟἸογίουν: “τηδὴθ μἷπὶ ἔτη δαὶ 6, ὕοοκ 
δὲπι δρασὶ" ((μῈ0 ΗΪΡΗΙ ΓΙ 16 ἰγδῃβλίλνο δ ἴῃ 
Φοῦ χχῖν. 4: Νυν. χχὶϊ. 28). Ζοδὺ οουἹὰ ποὶ 
δροδκ τὶ Ὠΐπι ἱη [86 νον ΡΪ6 ποσϑ 
ἱπρ οὖἱ δηὰ οοπΐηρ ἰη. Ηο δα (πογοίογθ ἴο ἐδκθ 
᾿ΐτῃ δϑ83149 ἴο {Π9 ρίδοοβ ἴῃ [6 χαΐθιβρδοθ, ἩἤΟΓΟ, 
δοοογάϊηρ ἰο (6 οΥγἱθηΐαὶ οὐυδίομμ, πλθὴ υὑδοα ἰο 
ταθοὶ ἴον ῥυϊγηΐθ οὔ Ρρυ } 16 οοην ογβδίίοηδ δ οοῦ- 
δυ]ιαἰΐοηθ. Το ἴ86 τηϊᾶᾶ]ο οὗ ἴδ9 βδ8ῖό6.--- 
24οδὺ ἄγον Αὐποῦ ἴο π6 το 4616 οὗ [86 ἱπποῦ μχαίθ- 
δρδοὺ (πιἰοῖὶ τὰ πὸ ἀουδὲ τοοΐδα) Ὀοίποοη (6 
ἰδοὺ οἵ οχσὶΐὶ δῃὰ δηΐίγδῃσθ, Ὀθοδῦβο ἰξ γσδ8 Ὠοΐ 80 
ἱββ {δ θγο, δηἃ οὔθ οου]ὰ ὈθοδΥ ἐθοδρο [ἢ ποίϊοθ 

οἵ (10 Ῥδδβϑοῖβι ὉΥ, το, Βούγονοσ, ΟΓῸ ὈΓΟΌΘΟΙΥ 
ὨΟΐ ΥΟΣΥ ὨυΠΘΙΌυΒ. ΒΌΠΒΘΏ ΓΟΠΘΓῊ γ6]]: “τλὰθ 
εἶτ ἐγ δοῖάο (ἔγτοσι ὑπὸ ΨΑΥ} Ποδὺ ἴῃ τη] ]9 
οὗ {86 μαϊο,,) ΕῸΓ ΦΖ080 τὶϑῃοα, δ Βα δάο Αὖ- 
ὯΘΣ ᾿οϊΐονο, ἰο ἰΔ]}}ς πὶίὰ ἷπλ “1 ααυϊοῖ, υπαἷδ- 

ἰατροᾶ, ἰπ ρτῖναίο᾽ (93). ὙΜοτο Β6 εἰαουϑὰ 
διίτα ἴῃ ἔδ0 αράοπιθη (Ὁ ΟΤΙΠΊ, οοιαρ. 11. 238) [ποὶ 
“πηάον πο 5 τἱρ, δ8 ἴῃ ἘΠΕ, Α. ἡ.-- ΤᾺ 1. 
ΕἘῸσ ἴ86 Ὀ]οο οὗ 4.586] δία ὉΣΟΙΒΘΙ 5866 11. 
28; (Πιδὺ ἰρ, ἰο δυθηρθ οὐ. Ῥυῃ δ ἴ[Π9 ἀφβιὴ οὗ εἶδ 
ὑτοίμοσ, ᾿Αοοοτάϊΐης ἴο {π|8. 10 τγαϑ8 δὴ δοί οἵ τϑ- 
γοηρο ἴον δοοάδεποα. Βυὶ Αὐπον μδὰ ποὶ τ 11} 
δ'αἰη Αδδῃοὶ, δαὶ ἰῃ βο ἀοίθποο, τμθα ἴδ ᾿δίίος 1 850 αἰϑο Ὑυ κ., 

ῬΓΘΑΘοα οὐ Πΐπι, 1ϊ. 22θαᾳ. Βυΐ Ὀ]οοά-τοηρολιοθ 
88 ἀρροϊηϊδα ΟἿΪΥ [0Γ ᾿ηἰρη 008] ΚΗ] τ, δηὰ 9 
ὙἯὙ88 ῥγοίθοίθα ὈΥ ἰδ Κὺ ἴσου ἱΐ, το 264 [}}]οὰ 4 
τλδ ἢ ὑπ᾿ ΘΠ οΏ4}}}7 (δαὶ. ἰν. 4] κᾳ.; 7 εἱ. χχ. 
1-9). Φ“οΔ0᾽8 ἀθϑθὰ γβ ἃ τυυγάοσ, ἰἶκο (δὶ τ μοὶ 
ἢ6 δῇογνδγαάβ οοματηλι δὰ οὔ ΑὨγδθδ, χχ. 1]. Ηδ 
ἈΠΟΓΘΌΥ οδδὶ ἔα ̓86 δυβρί σοῦ οὐ ᾿δνὶά (οοιΡ. τοσ. 
37), ποθ ἔγίο πα ὶυ τοϊδίίου ἰὸ ΑὔΏοσ δ γοῖ πηθεὶ 
γα ον, βίμοο αν ἃ ἢο ἀουδὶ ἱηἰοτιημοὰ μἷτὰ 
ἴῃ {Π6ὶγ σοηνοσγβδίϊοη (νοσα. 24, 25) οὗ Αὔηοσ Β ἱπιὸ 
Ῥοαϊιίοη. Τἢδ δυθηρίηρ οἵ Ὀ]οοα νγῶβ ἃ ᾿Ώ6͵Ὸ ῥχσὸ- 
ἰαχί; 188 γ68] στουπά οἵ 7ο60᾽8 ἀφϑὰ γγα3 ΘΏνΥ δηυὰ 
δι! 100, 88 ΦΟθαρῃυ8 ΔΙΓΟΘγ στρογ μοὶ άκ. Ηθ 
δαγϑά ἰδὲ Αὔποσ που]ὰ ἰδ Κο ἃ ἰσῆον ροκίἰοη ἴῃ 
[η6 πο Ὺ Κίηράαοιμι Πδη ΒἽπηθ6]1-οβρθοδ! ἢν που 
ουΐ πἶπιὶ ουΐ οὗ [Πῃ6 Ταὴκ οὗ βϑῆογϑ]- 1 οἰ ]οἴ οἵ (80 
Ὑοἷ0 Δαν. Οτοδιβ: “Δ ϑαῦλ] δηὰ σἧγτδὶ ἴῃ 
ΤΑΙ ΑΣΥ ΖΙΟΓΥ͂ α8}1οὰ ἴηι." 

γοεγ. 23εᾳ. αὶ Πανὶ καϊᾷ οἵ {5 οτίτηθ. 
Απᾶἃ σψδθη αν δέϊοσννδι 5. μπϑϑσζὰ οἱ ἐξ 
-- Τὴν πογὰ “δῇογσνδσαβ᾽, (88 116 “ Ἀν] πον 
ἢ ποῖ ἐπ σϑὺ. 26) οογι θα ἰμδὶ αν! δὰ 0 
ἢ δο ἰῃ 2080 6 ἀερ. αν ὰ 1) ἄθοϊδαγοβ λὲὶδ ἱπῆο- 
δεῆποε οὗ ἰΠἷ8 ιυχάοσ. Ηο ἀἱειϊηρυΐκίοβ θοΐτθοα 
λύπιδεῖ ῬῪΘΙΒΟΏΔΙΥ δηα “μὲ8 ᾿ἰπράρηι;" {Πδὶ 15, δ! 
τοναὶ ἤοιιθθ, ἷ8 “ Βογθα ἸΔΓῪ Βοοδβογα οἢ ἴδ 
(τοῦθ᾽ (ΤΒοηΐυ8), πῆο Ὧο τόσα ἴμδὴ ἐἰπιβοὶ ἢ 
οου]ὰ 6 νἱβί θα στ ἢ ἀὐνίηθ Ῥηηἰβητηθηὶ {Π ΓΘΙΌΓ. 
Οὐ». 1 Κι. 11. 831-38. Οη μ6 οἰμοσς πδηά, ᾿9 
δίῆτταα 2) (μδὶ (86 τἰρείοουβ ρυῃἰδηπηοηῖ οἵ Θοά 
ἱῃ τϑαυΐϊίαὶ] οὗ (μἷ8 ογίτηθ πιυδὶ (811 Ὀοΐδι οἡ (89 
ΕῚ δηὰ οὐ {δ λοιδὲ ({Ππ6 ρΡοδβίθγιγ) οἵ 7οδὺ. 

ὁ {η6 Ὀ]οοά οὗ Αὐηον τΌχΩ, τΟΙΪ], ΡΠ 6 οὐ 
[89 Ποδᾶά.--Τΐβ δἰσοηρ οχργαεβείου, ἱπδίεδὰ οἵ 
[186 οΥΪΏΑΓΥ “οὐ 1ξ ΘΟΠ16,᾽ ΔΩΒΉΙΒ (ο [ἢ ΘΏΟΙΝ 
αἰ οὗἨ {86 ογἶταθ δμὰ (6 δῇ οἵ ἢδυ 8 
τἰῃίθουβ δῆροσ. “Απά |οὲ ἔποτγὸ ποὶ [81], 1106- 
ΓΑΙ “Ὡοὶ ὃθ ουὖἱ ΟΥ̓ βερδσγαίβα, Ὄχίθσιοπαίοα " 
(0.3), δο {μδί ἴξ το Ἰοπρδγ Ἵχἰβί, οοιῃρ. 7οβὶ. ἱσχ, 
28. Οτθ ἴμαϊ Βεῖδμ δῇ ἰββῦθ (31), οὔθ ἰμδὶ 
ΡΙΐη68 ΔΓΑΥ ΓΩΪΒΟΓΘΌΪ ὙΠ Βοι Π8] ΟΥ̓ ΠΊΠΟΟΌϑ 
θον;,---οοπῖρ. 1μογίουβ χν. 254., δηὰ ἃ ᾿Ιϑρθῖ, 
800 [ονἹιίουβ χὶϊ!, 1-- 46, Δηὰ ομθ δαὶ Βο]άδ 

189 ἅἀἰπιίδῆ.--ΤῊο πογὰ (329) ἸΏΘΔΠΒ ἴῃ Ἠεῦ, 

δ]πι., Ασδῆ. οἷν “ ἀἰβίδῆ, πονοῖ “εαῇ" (Βδιΐ- 
6ἢ|6Γγ), οοῃρ. Ῥγον. χχχὶ. 19. ἴὔβυδιυ ἰπάορα (89 
ἢγαβο ἰβ σοπἀογοὰ δῇοὺ {Π6 ϑορί. (κρατῶν σκυτά- 
) “οπϑ ἰμδὶ Βο] 48 ἃ βίδϑ';" (μαὶ 18, 8 ογίρρίο, 

Ἰδπιθ, οὐ Ὀ]1πα (ἰΠ6 Ἰα5ὶ ἼΓΛΉΜΙΕΙ. Βαὶ αρειηβὲ 
(ἰδ 11 18 ἰο 06 βαϊα ψῖ ἢ Βδιίοπον ἰῃδ, αρατὶ ἔτουι 
{16 ἴδοί ἐμαὶ ἴ[Π 6 ποτὰ σδῃποὶ Ὧδ6Θ ΒΟΥ ἴο τρθΔῇ 
“βι8 8." 116 ρῆταβθ “ὁπ {μὲ μοὶ ὰβ ἃ δίδβτ᾽ ἀοω 
ποὶ ὨΘΟΘΔΘΑΓΙΥ ἀορηοῦδ 8 ΟΣ ΡΡ]ο, βίποο {ΠῸ δἱδῆ δὲ 
με] Ὁ’ “τΌ]οτα ἀπά πηθὴ οὗ δπηΐποηοθ (δυάς. γ΄ 
14. θη. χχχνυ!. 18; Νυπιρ. χχὶ. 18), οἱ πηϑῃ 
Ζρς ἢ. νἱϊ}. 4), ἰγάνϑι!]οσβ (16 νἱ. 83), ΒΒ ΡΒ τὰ 
ἵ βδηι. χυΐ!. 40; Μὶςο. νἱῖ. 14), δηὰ σψῇοτὰ 8 
οΥρρ]8 158 ἀδϑουι υϑὰ τὶ ἃ βἰδβῖ, {Ππ|ὸὲ ἐχργθδθίοη 
8 αυἰτ ἀϊ βτοηϊ (Ἐκ. χχὶ. 19). [εἴθ ἐλαγϑίοσθ 
θοίϊον {πίι Βδιοδ ον) ἴο ἰδ [18 88 ἃ οοηίχγδεί ἴ0 

186 ποχὶ ἀοϑογὶ δϑὰ αὐΐογίαηδίθ βιτουρ μψαστίου ΝἢῸ 
“{Ἀ}}6 Ὀγ (8 απογὰ "ξξιίῃιο υϑδιεῖν “ δρί πα ]6- μοί ἀεσ, 
ὑηδὲ ἴον ναγ." “Τδο ασϑοῖο δὰ δεῖν “Βεν- 
ουΐοθ πῖῖ ἴΠ6 ἀϊκίδῆ᾽ 88. 6 ἰγρθ οἵ ΏΥΏΔΏΪΥ ἴδο- 
ὈΙΘΏοθα, δὰ ἴοσ ἃ πδιτίοσ {|Κ6 906} ἱμογὸ οουἹὰ 
6 πο τοσρθ τ δῃ ἴμδη ἰμδὲ (Πμοτο ταϊρεὶ θο ὁ αὐ» 
ἰαὔ- Βοϊάθν διιοὴρ κἰβ ἀοβοοπάδηιβ᾽" (δι ομαγ). 

ΙΣ, Μαυτζοσ (δος του. χχσχι. 
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19). [ἢ ερὶίς οἵ ἐπΐκ ἔογοῖ}]6 δηὰ εἰγὶ ἰὴ ὙΠ: 
ταρῶϊ οἵ Βοιίοδον (ποῖ ἰδ 4180 δαορὶοα ὃὉγ Τ' 
ὨΪᾺ3) 1 δοοὴβ ὈΘΗοΡ ἰὸ ἰδκὸ ἐπ εἰχηϊδοδίοη 
“σγυΐον," μον Ὀδοδυδο ἴΠπ6 οἱ ον ἴθυπβ οὗ ἴτ- 
Ῥτοσδλίίϊου ἴῃ {ὲ8 γ σϑα δΓῸ 8} ᾿1 6 Σὰ], δη [Π6 ἴϑτπλ 
““ ἀἰβιδῆς μοί ον πουἹὰ ὑὃ6 ἤσυταῖξνο. ΤΠ6 σϑη- 
ἀοσῖηρ “στυοΒ" οὐ “δἰ δ Ὲ 16 δαορίοα ὈΥ οδ6- 
Ηἷα8, Εσα]ά, ῬΒΠρρϑοη, ΒΒ δίο Οὐπιπιοπίατυν, δπὰ 
οΟἴδοσπ, αἢ ἃ ΤῊΔΥ δ6 σίνοῃ ἩΣπουὶ γἱο θῆοο ἰο {Π6 
Ἡροῦτον ποτά, ἰδ ἴῃ (86 ΟὨΘ οἶον βαββᾶρο ἴἢ 
πο ΟἹὰ Ταορδιοθηὶ ἴῃ ΠΙΟὮ ᾿ξ ΤσσΌΓα 1ὑ τηθΔῺ8 
“ ἀ1918.6---ΤῈ Δπῃᾶἃ δαὶ Ἰδοῖκα Ὀτχοϑὰὰ .--- 
Το ᾿πήϊοδιΐοη οὐ Ὀἰϊου ρονοσῖγ. Τῆθθ6 οχοϊδιηδ- 
δου οὗ αν α Ἵχργθθβ ἢ0 δα ἱηρ οὗ γουθηρθ (88 
τηάδοοα 6 υπὰ 66. ΠΟ ΓοΟΥΘηρ9 ΟΥ Ῥυπὶκῃπηοηΐ 
δσαῖησθι 7080 δηὰ ἢΐ8 Ὠουβο), θαὶ οοπημὶξ ἴο [Π6 
ΠΟΙγ δηὰ στἱρῃίθουθ οὐ [86 παν} Δ0]6 ρα βὨπηθηὶ 
οὗ δες ἢ ἃ νἹοἰδέοῃ οἵ {86 αἀἰνῖπο οομημηδηά. ΤΟΥ͂ 
816 οὶ “κοηυΐηο}γ «ὦ ειοὶδλ᾽" (ΠΩ 8), Ὀαϊ σοπυ- 
ὕποῖν ἐλεοογαίίο, Δ8 (16 ΟΧΡγθβδίοη οὔ [Π9 οἶδδσ, θ- 
ἐγροῶς οοπῃβοϊουδηοδα οὗ Οοα᾽ ΒΒ ρυπὶῆνο [͵υδίλοθ 
ἩΙΟὮ πλδι ἰδίῃ .ἢῃ9 ἰδ ὈΓ [ΠΠ|6 ΠΟΤᾺ] ονογηπιϑηὶ 
οὗ το νου δηὰ {Πὁ6 ἰουπαάδίϊοῃβ οὗ ἰδ 6 Κἰηρήουη 
οὗ οί, διρὰ νοοῖ ποτ μ6 τ ΪΘἢ 68 ΤΑΔΥ͂ ΘΧὮΪΟΌΙΪ 10- 
56] οἱ «0808 Ὠουδο ἴῃ ἃ Ἰουγίο! ἃ βῆ 6 Γ: 1 τη ]- 
Βουϑ ὈΪ6, ον 10 8}}} ὉΠ Ο 68} δίούπεβδεα, ἰῃ ἀθβρ 806 

απὰ εγρρίϊησ, ἴῃ σἱοϊθηΐ ἀδαξὴ, δὰ ἴῃ 
Ὀιμίον ρουεγίν. ΑΒ ἴὸ 7 οδ᾽5 τυἱοίθηι οι, οοΡ. 1 
ΚΙ. 11. 285-94, δδρϑοῖδι ν γοσα. 81-38, δῃηὰ δ8 τϑ- 
δΒροοΐθβ λ6 συ ΓΘ ΟἹ ἢ 5 λοιδέ, ΘῈ ἔχ. χχὅ. [ΤἘῈ 
δηοίθηϊς «0 |8} τί ἰοσβ γοραγαθα [ἢ 5 ἐπηργθοδίίοη 
οὗ αν αΒ 88 κἰηῖ]. ΤΠ ἰοχὶ Ῥδβθθθ πο ορίηίοηῃ 
οα ἰτ, θαϊ ἔγοιῃ (86 ΤῸ ΚΤΟΝΕ ΕἸΘΟΓΊΒης ροϊηὶ οὗ 
υἱὸν οὗ (δα {ἰπι|6, Σὺ πουϊὰ θθθλ οὐ ὩΘΟΘΒΕΑΙΥ 
ἐμαὶ τὸ σνταὶῃ οἵ αοα βῃου]ὰ δ6 βρϑοΐβδὶ]γ διὰ 
ΔΕΒΓΡΙΥ ᾿γοκοα οἱ 80 δἰρη-βαπαρὰ 8, οσίπηθ, οδρ6- 
οἶδ}}ὶγ 856 ᾿ανί ἃ ψγὰβ ποὶ 80]6 ἰο 984}} (Π6 οὐ πλΐῃ αὶ] 
ἰο Ιομϑὶ δοοουηί.--ΤῈ.}] Μεγ. 80. ΘΡΡΙΟπλΘὨ Δ ΥΥ 
ΤΟΥ ΔΥΚ οὗ [Π6 Ὠαγγαίου, ὙΏῸ 1) οοῃῆσγιωβ {6 ἴδοῖ 
μδὲ (μὲ ΒΙαγίηρ οὔ ἄβαμοὶ Ὁ ΑΌΠΘΥ γγδρ ἰδ 6 ατουπα 
(ργοίοχῦ) ἴοσ ἴῃ6 πηυγὰ ον οὗ (6 Ἰαίίον 7υδὶ γοϊα ρα, 
διὰ 2) δά 58 (πὸ ἱπιροχίβηϊ βιἰδίθιηθηϊ (μδὲ 7088 
δοὶ "ττὃὯπ ὨΟΐ ΤΊΘΓΟΙΥ ρεγοοπαΐ, Ὀὰΐ 4160 8 {απιϊν-αοὲ: 
““7)}0αὉ απὰ Αὐϊελαὶ ε'ον ΑὈΠποΓ." ΑΒ18}81᾽8 
πῃ ἰδ6 δήδὶν 18 ποῖ χοϊαϊϑα. [1{ς32γα}γ: “ΤΠ γῸν 
1 ϑίλϑοῖνοβ οὐ πἷπι,) [6 γοσὺ δοίη πδοὰ συ] ἢ 
Πα. οὐαί οὗ Αοευμ., Ιβαῖδἢ χχὶϊ. 18 (Βδιίοβοσ, 
ΤΒοη.). 
Ὅτ. 351-39. ρον  ἐφραρ ῥόδα ον Αδηθν. ον. 

81. αν] βαϊά (οὸ ἐμά τ Ηΐπὶ ὙΠῸ ὉΥ Βὲβ ηυγάον- 
οὐ δεῖ νγγ͵85 ΟΠ οΗ͂Υ δὴ 
841} 16 Ῥθορὶϑθ ἰμπδὶ τ το “τ 1} Πῖπι᾽ (([Πο86 αδοιώ 
Ηἷπ}), ποῖ τ ΓΟΪΥ ἰο 0 ““οουσίϊ γ᾽" {ΤΉ ΡΘΊΝΕῚ: 
Ἑσκᾶ γοῦσ βδισΩθ 18, εἰε.---ΕΗὸ ογἀογοὰ 8 ρα 
Ἰῖς σποιιγηΐπο τὶ ἢ 41} ἐμ6 ἀθυΑ] οεγοπιοπίσδ (τομαὶ 
Ἑασταθηίβ, ρυϊπρ οὐ ββδοίκοίοί, μδὶ ἷβ, σοὺς 
ΤΑΟΌΓΣΩΪΩΡ Καγιθη( οὗ μαϊγοϊοίῃ, δηὰ ἸδπμθηΐδίϊοῃΒ 
ον {μὲ ἀο84). γι τασυεὶ ἀϊδιϊηρστ ἢ ἐισο ρῥγίποι 
αείδ: 1) Τῇ πιουγηΐπο ὩὨοὶ οὐεν, ἴοσ, ἰῃ ΒΟΠΟΣ οὗ (Επτι. 

ὃ 217 ἢ ΑΡοστ, ναὶ “Ῥοίοτθ᾽" Βὲπι Ὁ29}), ἰὼ (86 
ΤΟΘΘΏΟΘΟ οὗ ἢθ ΘΟΤΡΡΟ: 2) ἰδ διισίαὶ, γοσ. 81 ὃ ρα.: 
ἵν ἃ 89 κὶπρ ϑανὶᾶ τευ γλεῖμῳ: 11 δον 
ΤΉΘ πογὰ “ἀίπρ"" ἐπ ρηΐ οι ΡΒ δ οΔ}}Ὺ ἢταί ἴο ἴη- 
ἀλοδίο {86 οἵἶοία] οπαγαοίου ὑπαὶ ἢθ 88 ἰκίηῃρ ραγϑ 
ἴο [8εδὲ ορϑοᾳυΐοδ, ἰῇ ΟΥ̓ ἴο ΒΟΥ ἶθ Ρϑσβοῃδὶ 

Φ ΓΤ ὉὈΪοΓ (795) ἨΔ ἃ Ὀ0άΠΠΠκ6 οἰγυοίαγο, ΟΥ̓͂ΘὨ 
τ 

τοακιίδοοηί, β8ο Ἡογοά δ, 206. Βοῖξ. μά. 1. ῷ,9. βο90 
ἘΩΟΥΘ ἴῃ Οογοτηδ. οὗ Ραΐ. δὰ ῬΗΣρρα.--ΤΕ.] 353: 

ΚΘΥΣΌΙΥ ἰηϊογοαίθα) δὰ ἴο [ἢ 

ἄθορ ΒΟΙΤΟῪ ἴοσ (86 ἀφδί οὔὐἠἨ Αὐπον πηϊοῖ οοῦ- 
ςογηοά ὑΠ6 ψ θο16 ΡΘοΟρΪο, δῃὰ ἰο δι ῆο δὲ (μα ουῇ- 
δοὶ ΒΥ δυδρίοίοῃ ὑπαὶ ἢ6 μδά ἃ βῆδζο ἰη 11. Ηϑ 
“(ταγὸ αὐ ἰδ σγαυδ᾽" κμονοα {μ6 σεπιαίπεπεδ οἵ ἷδ 
τὶ οἵ ἰο (86 βθορὶθ πο βιδγϑὰ ἴῃ [εἷ8 ἰγοῦ Ὁ]6 δῃὰ 
πορὺ τὶς ἢπι. Ηἱ8 εἰσσν (νοτα. 83. 84) ἰα (ἢ 6χ- 
Ργοβαίοῃ οἵ [1:6 ἀθερϑδὶ ΒΟΥΤΟῪ οὐοσ Αηοτβ ἵππο- 
δεπέ δηῃὰ ελαπιοίἱ ἀοαί. [ἢ σϑίρθγθῃοο ἴο ᾿εἷβ χὰ] - 
Ἰοββῆοδβ ἢ6 ὁχοίαϊε: σδὶ ΑΌΩΘΣ ἅἰθ δα ἃ 

Ὑγοσῖ 1988 ζθ!1ονὺν ἅϊ667.--- ἃ παδαὶ (53}), 8 
"ροῖ; σοτο (Πΐ8 ἴθγιῃ 18 υβρὰ οἵ ἱτη ποτ! Υ δηὰ 
οσίσγο, (8686, κ6 ἀοηΐα! οὗ οὐ δῃα ροά[οβϑηθμβ (Ρα. 
χῖν. 1), Δὸ σορδγάθα ὑπ ὰογ ἰμ6 ροϊηὶ οὗ νἱον οὗ 
"οοίδληδεδ; παδαὶ αἰψδΥβ ἀσποίοα ΠΟΙ] ούγηθβα, 
Θπρίΐηοδα, ἱπδὶ ρ αἰ ἐγ (666 ΜΟ]] [ἰπ [Δηρο᾿Β Βιδίο- 
Ἡογ] οὐ Ῥβαὶὰ χῖν. 1), δῃᾷ αἰχηϊῆοβ ἐμογοίοσθ 
ΒΟΠΛΘΎΙδὲ ΙΓ ὈΓΘΟΙΒΕΙΥ ““ροοά-ίογ-Ὠδυρῇι.} 
ἴρκι ΒΟηΘΏΟΘ ΠΛΑΥ͂ Ὁ6 ΡὈΔΓΔΡὮΏΓΑΒΟα: ἰδ (ἢ 18. (ῃ9 

10δὲ (ὴ6 ποῦ]6 ΑΌΏΟΣ γῶϑ ἰοὸ πιοοί, ἰο ἀϊ6 ᾿1κθ 
ἃ ὙΌΣ] ΘΒ ἰοοὶ ἢ 8148 {πδὶ Β6 ἰουπὰ κνῸ ἱπρ]ογίουβ 
8. ἀο5.}.---ΤῊῈ Βυΐϊ Βὲ τδϑ τηυγάογοα ἴῃ β[ιδπι6- 
ἴυ} τψῖθο δἱδβο: ῬΌΥ δαηδα ὑσοσθ ποῖ Ὀουηᾶ 
δι ἃ τἢν ἔϑοῖ ποῖ Ὁδϊ ἐπῖο ζοεῖθτα--- ἢ} ἴτοΘ 
Βδηάβ, τὴ ἢ Ἡ ΒΟ δ6 χαρῆ μανο ἀοίδηἀοα πἷπὶ- 
πε αν ἔγο ἴϑοῖ, πὶ γε δὶς 6 ἐΠΗΕΠΕ 2: 
οθοθροα ἴσο ον ογρουογίηρ ἴογοθ; πὶμουϊΐ δυκροοῖ- 
πᾷ οΥἱ], ἢ9 τδϑ διίδοϊκο δῃηὰ τλυγάογοα 88 ἃ ἀ6- 
βΏ θ οδ8 σῦδῃ, γ)ὸὶὲὸ γοῖ ταϊσῃὶ μανο ἀοίεπαοά Ὠἷτ)- 

861. (ἢ ὲεῖίο (αραϊποὶ τΠ 6 "Ὁ ἩΤΟΏΡΙΥ ΓΟΏ- 
1. ἣν διδηὰβ γα πεῦορ Ὀοιπηά. (ΠΥ ἰβοὺ. ἨΕΌΕΡ 
Ραὶ ἱπίο ἔθίθθσβ) ΟἾΪΥ ἀἰβμβοπογδῦ]ο, ψἱοϊκθὰ πρθα 
ΘΟὨ]ὰ θὸ δεῖ. Τῆΐδ ἰδιηοηὶ οὗ Πανὶ Ἰηογοδβοά [86 
ατὶ οἵ οἵ τὴ 9 Ρθο 16, 80 1δ΄ ὁ ἼΠΟΥ τορὶ δι}}} τηοσθ - 
ΟΥΣ Αὐηον." --τνῦον. 86. Ταν 1  Β ρτ]οῖῦ 18 βίγοῃρ- 
οδί δῃὰ πιοδὶ οηἀυγίηρ---6 γοίγαί 8 Θη ΓΙ ΓΘΙῪ ἔγομα 
[οοά. ἀωναν οἴθῃ ΟΟΟΌΓΒ 88 8 δῖρτι οὗ βογγου--- 
866 ἱ. 12, 16 Ῥϑορὶο (παῖ 18, 88 ἸΏΔΩΥ 88 
ὝΟΙΘ ῬΓΟΘΘΩἑ) οδπι0 ἴΟ ΟΔΌδ56 Ὠανὶᾶ ἴο θδὲ 
Ὀχϑδᾶ---ἰΠαἱ 15, ποί ἴο χῖνο Ὠΐπι ἰο οαἱ (Π 6 ὙΥ δἰἰ6), 
88 ΟἾδῃ. χὶϊἱ. ὅ (δ ἱπιροββὶ Ὁ] 6 οοποορρίζοη ἴῃ σθ- 
Βρϑοὶ ἴο ““8}1] (9 ρθορ]θ᾽᾽), Ὀυὶϊ ἰο ἀφιπιδηὰ οἵ ἷπι 
ἴο ἰαἶκο οοή. “οδορῆυβ: “"ἰβ ἔγίοη 8 ἰγοα ἴο 

Ῥασί | ἴοχοο Ηἷτῃ ἰο ἰδῖχο Ὡουγίκητηθηὶ) [ἐ ταβ ἴῃ οὔθ» 
ἰοπλ Ὁ ΠΙΟΌΓΏΘΙΒ 0 ἔδϑὶ ᾿τηπη θα αίο! Υ δου (ἢ 9 
ἀσδίῃ οἵ ἐποῖν ἰγίθηάβ, τ βογοῦρου {Π61Ὁ σοϊδεῖνοα 
δοιὰ ἐγϊοηβ ὀχογίϑαά {μδιθοῖ γα ἰο οομπλίοτιὶ {ἢ 61, 
δη4 ρογβυδαοα ἰἤθτα ἰο διγοηρσίμοη {Ποπ86} γ68 ὙΠ 
ἰοοὰ δῃὰ ἀδηϊτ, οοσορ. χὶϊ. 16, 17, 20; 26γ. χνὶ. 
ῬΟΣΒΔΡΒ [86 Ρ6Ορ]6 Πόσο δοίθα ἴῃ δοοογάδῃοο τὶ 

18. ουβίοια : θαὶ ἐποὶς ἀδιηδηα ΤΩΔῪ 8180 ὃ6 ΓΘ" 
ἰοστοὰ ἰο ἐδ τιουτηΐηρ τ168] (μὲ 10] ὁτσοὰ 189 
Ὀυγίδ]. Βαὶ Πενία γοΐιβοα ἩΪΓΠ δὴ οδίἢ :Ἔ ἢρ Ὁ 
δυεπῖπο Β6 Ὑ}1 οαί ποίμβίηρ. Τηθ οχργοδαΐοη οὗ 
στο Πότο ΤΌΔΟΒΘ66 18 σου] πιϊηδοη.---Υ οζ. ὅ6. ΤῊΘ 
ΡΘΟρΡΙο ἴοοϊς ποῖΐοο οὗ ἐϊ--Ὡδηλογ, οὗ ἷθ ἀθορ 
ΒΟΙΤΟΎ, Δηα δδέϊπιαίδα ἰῃ.18 ταν δῆ καρ οἵ ἘΠ ΠΟΠΕΗ: 
ἴῃρ, 88 ο0 ἱηκς ἰο 186 1 ΘΏ ΒΥ οὗὨ ἷβ στγῖοί, 
ὐ τροφλ κτῳ με 411} ἴμαὶ [89 κίηρ ἀιᾶ 
Ρ]θαδοᾶ 4]} 11:6 ΡΘΟΡ]ὁ6.---ΤῊυδ δο ψαϑ ποῖ ΟὨ]Υ͂ 
ἔτοϑα ἔγομι δυσρίοίοῃ οὗ ββδγο ἰπ ἴδ6 τηυγάογ οὗ 
Αποσ (νοῦ. 37), δαὶ ποῦ ἐπ ον δῃὰ οοηβάθῃοθ 
οὗ 186 Ὀθορίϑβ.-- -,Ἅεγ. 38. Απ ϑοδο οὗ ἴϊθ οἱθϑγ: 
Ἑζυιον γὺ0 Ἐοξ τἴπαὶ ἴΠ619 ἰ6 ἃ ΡΣΙΠ06 δα 8 

5 ΌΝ ἴἰὁ δδοουογδέυθ ραγέϊ 610. :ἷ 1], ὑπιδὲ ἴδ, " ΘΌΓΟΙΥ 

ποί;" 2 δηιϊσοάσποθο ἢ οδἰὶ. 

τ 732. [0Ὡ [18 8ο9 “" Τοχί. δηὰ αταπιηι."-- Τὰ] 



800 ΤῊΗΕΒ ΒΕΟΟΝῸ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΛΜΟΕΙ, 

ξτϑαὶ τῦϑῃ 141195 τ816 ὅαγ ἴῃ 16189] 7--- οί: 
“ χγοδί ὑγίμοο᾽᾿ (ΤΠ οηϊυμ, δου βορί., οὐλλερ (μ6 
δορυ 4), βίηοο [Π αἰδεληοίζου Ὀοίνοθη [ῃ6 ργίποοσεξ 
δ δΙτΑΥ- 68 6γ᾽ δηὰ {Π6 στεαΐ πιαπ ἰδ ῬΟΣΙΘΟΙΥ δρ- 
Ῥτοργιδῖθυ ΑΌΏΟΥ γγδ8 ἃ “ργίῃοθ᾽" ὉΥ Ὠἷδ8 ἀϊἸδι - 
Κυϊδηοα τα] ΔΥῪ ΔὈ}1γ, πο ϊοῖ (48 {18 ΘΧΟΪ Δ Ὠ)8- 
ἤοη ἱπεἰπιδ68) Ῥανίά ταὶ να οι ρ]ογϑα [ῸΓ 
811 ἴβ.86]:; διὸ γγβ ἃ “ρτϑαῖ πηδῃ᾽ ΌΥ͂ Γοδβοῦ οὗ μΐ8 
ἸΟΩῪ αυλ] 1168 οὗ ομδγδοίοσς δηὰ νἱτίιθ, Ηἷ8 ῬΡΟΎΘΣ 
οὗ δοϊίοῃ, Πῖβ σουγαρθ, [ἢ 6 ΒΟΠΟΓΒΡ]Θ 861[-οομαθοδβὶ 
ἢθ Ἔχμὶιϊοα ἱη ἰὐτηϊηρ ἔγοπι 18 ὈΓΘΥ]ΟῸΒ 
ΟΟΊΓΗΘ οὗ ορροϊίοη ἰο αν α, [πὸ ονοάΐθηοθ ἐμ δὲ 
Βς γἱοϊάἀοά ἰο 186 π|' ἢ] οὗ αοἄ, δῃὰ {π6 σϑαϊουβ ἀ6- 
δἶγα μα βῃονοα ἰο βοσνϑ ΟΥ̓ ἀϑϑὰβ ἴ86 ἐστι Κὶπρ οὗ 
Ιδγδ8]. Οὐ δοοουῃὶ οὗ ἢ18 ἢδίυγϑὶ ποῦ]ο ομάου- 
ΣΩΘὨ8 δηαὰ (686 ΤΟΓᾺ] Ἐ αυ 6] 1166, ΑΠΟΣ ΤΙ ΒΆΕΙΣ 
ΒΟΟΙῺΒ ἰο αν ἴο 6 ἃ ὁ τη8Δὴ ἴῃ [βγϑδοὶ, ποὶ 
ΤΏΘΤΟΪν, ἱπογοίογο, ἰη {[Π6 1ΠοΟΥΤ οὶ ΒΟΏΒ6 ἴῃ π οἢ 
[Π6 ἴοστη μαβ θθθὴ δρρϊοὰ ἰὸ 84 Ν)αροϊϑοη.--- Ὑ 6Ὑ. 
839. ΤΏδ υϑι8] ὀχ ρ]απαίϊοη : ““Ὀυϊ 1 δι β[}}} τοδὶ 
εὐνοὺς δα [Π686 ΤηΘἢ 8.6 ἴοο δίγουρ ἴοσ "γη6: [δὲ 
ἦθ, 88 ἃ ὙΤΟΔΚ υουηρ Κίηρ 1 δα] ὩΠ80]6 ἴο ὑηδε 8 
ΤΩ8} ᾿ἰκὸ Φο δ} ἴο }ιδίϊοθ; 1 πιυδὲ ἐπ ΓΟΙΌΓΘ ΘΟ ΠΠ 6 
ΤΑΥΒΟΪἢ ἴο δῇ ἱπηργθοδίίοη, δῃὰ Ἰθανο ἰμο Ῥυηβῃ- 
χαϑηὶ ἰο αοὐ (7οβ., Τῃοοά., Βτεηὶ., ΤΎΘΙ,6]]., 85. 
ΒοΝπ 4, ΟἸοτίσυη, 6 Ὑ οἰϊδ, Καὶ! [Ραιγῖοκ]), 8 
ὙΠΟΙ]Υ υπίοῃδῦ]ο; ἴὸσς Ὀανὶα οου]Ἱὰ ποὶ δπὰ ἀυγεὶ 
Ὠοΐ ΒῸ ΟΧΡΙΟΒΒ Εἰπηθο]ζ, [ἐ που]ὰ μαγο ὈθθΏ ὙΕΙ͂ 
φηιυῖδε ἰ0ὸ ΔοΚη ον οαρθ Πἰβ ἔθος δηα θη θθθ ἴῃ 
χτοβροοῖ ἰο Φοαδῦ δηὰ ΑὈϊβιιδὶ ; ποῦ που]Ἱὰ 1 ἢδγα 
Ὀθθὴ ἐγθ; [Ὁ ἢθ6 γῶῆο δα οοπαυοχϑὰ ΑΠΟσ, Ὁ 
ὙΠ 0686 β'ά6 οἱοοα 600 ἤογοῦθ, ἢ ἬΠΟΒ6 χτί οὗ Οὐ 
ΑΘΏΘΙΒ ταυγάοσ 811 [86 ΡῬθορ]θ βμαγϑά, βὸ ἀουδὶ 
᾿ιδὰ βου ἰο ρυμΐβὴ {Π|18 ΘΓ τη9.; βθοἢ 8 βο] οσχ- 
ουἱραίύάοη Ὀαϑρα οὐ οομπίοβδίοη οὗ Ἰσοβ κηοθα ἀο68 ηοί 
δὲ 411 ἀστοθ τ ἢ [ἢ 6 οΘουχαρο δηα [θαυ] θββηθδδ [μδὲ 
ἴοστω ἃ ἰπηάἀδιηρηίβὶ ἰγαὶὶ οὐ Ῥδν Β οὁμαγδοίοσ.--- 
Αρπείηδὶ ΕἸγ414᾽ 8 ἐχρ  δυδίϊοη: “1 ἰμἀοοα πον ᾿ἶνο 
ἦπ Ῥ8]δοθθ διὰ δὴ ογοιχηθὰ Κίηρ, δηὰ γοὶ 1Π6 Βοῃβ 
οὗ Ἰὰν ττε ομΐ δὲ τ τρις Ὁ Ἷ γε. 1: δὲ ΣΟ. 
ταδιϊκοὰ πὶ ΤἼσαΐσδ (μδὲ (πο ποτὰ 3 [Επρ. Α. 
Ν.: “πποδκ, (θη 6γ᾽7) ἴὉΥ στ ἤοθο τηϑδηΐϊηρ “πη͵Ὸ]}}- 
᾿ἰνὶηρ᾽" 6 οἰΐοβ [β8. χ]νὶὶ. 1; Ὁραυϊ, χχυἹ δ. δ4- 
δ, 18 πιϑοὰ ἴῃ ἴΠο80 ἷπ ἃ "δα βϑηῃβοξεξα οἱὲ- 
οαξι [Ἰυχυχίοιυ, ἘΒΡΡΟΙ Ωα,6], δηᾶ ἰμδὶ {πὸ οἶοὺ 
δὰ). (Ὁ 77}) σαπποὶ πιθδῃ κοαΐ οἵ τϑβοὶ; δηὰ 
ἘΠ οΓα ἷ8 {π6 δ ΠΟΥ ΟὈ] οἰ ἴοι ἰο (ἢ]18 τοπά οσῖηρ [Πδὲ 
αν ἃ ̓δῇ 88 γοῖ ἢ0 ΥΘΣΥ͂ Βρ] ομαϊα Ροεϊίΐοη, δηὰ 
ἷ8 ἀν ! ]ηρ Ῥγοιά γ᾽ ̓ῃ σογαὶ Ρ4]Δ068 18 ουΐ οἵ 186 
χυθπίϊοη. Αμρδίπβὶ Βυηθοπβ σοῃάοσίηρ: “Παγα, 
οὔ οὗἉ ΤΥ τοδ ἢ" (ΕΣ. χ᾿ν. 25), ΤΉ ΘΏΙυΒ ΣΙ ΒΟΥ 
ΤΟΙΏΒΙΕΚΒ ἰμδὶ λαγαά δηὰ οι οὐ τοαοὶ ἃγὸ ὑπὸ α1}- 
ἔοσγϑηΐ οοηοορίζοηβ, δα [Πδἱ (86 ἔοστηονς οδὴ 6 υροὰ 
ΟὨΪΥ οἵἉ ἐλίποε, ποΐ οὔρεγβοηβ. ἘΒδιΐοθοῦ ἰσϑηβἰδίθα: 
“ΑΔΕ δ ἰο0-ἀΑΥ δαϑυ, δηἃ δῖ οσουγηϑα ἰκεληρ, Ὀυΐ 
ἔποβ6 τηθη---ΔΓῸ ἴοο ΤΟΙ [ὉΣ 16, δπὰ βηαβ ᾿η 
180 “οΑ8ν᾽) (7) 86 ἀου]θ οομπίγαβὶ, οα {8:6 ΟἿΘ 
διαηρὰ Ὀοΐνθοῃ αν ΒΒ Ῥγοϑϑηΐ σου ΟσίΔ 0 ]6 οἰγουτη- 
ἀπ τ δά ἀοροθς κα ἀοδίς, δῇ οἱ {Ἐ 8 οἱ ΒῈΥ 

δηα Ὀοίνγοοῦ [μ6 ἰροαϊίίοη (Ὠδίυγαὶ ἴῃ 
ΟἰΓΟΙΣΩΒΙΔΗΟΘΑῚ) ἐροπαρᾷ ἐρ Ἀὲ δ (845 γα 8 ἸατΑΣ 
δηά σἱρὶὺ ἴον ἴΠ6 Κρ), δηά ἐν τουσὴ ἀδοα οἵ 86 
ΒΟΠΕ οὗ Ζογσυϊδῃ. Βυὶΐὶ 1) ““νψὸ σδῃηοῖ θα ΓΤ ἡ 
ἃ ἀου]α τιοδηΐηρ ἴῃ ἐμὸ ἀροϊαταίΐου"; ζξβοδοίυ5), 

4 ΓΟΥ̓́ [Π686 ΤΩΟΤᾺΪ συ] ἶθα ποΐπέης [6 δαοϊὰ ἴῃ ἐἢθ ὨδΥ- 
ταῖϊνθ. ΑΌΏοΣ πᾶν ἤᾶγο βοϑβϑϑοὰ ἴἤοιῃ, Ὀσὲ ἯὙ ΚΠΟΥ͂ 
ποίῃίηρ ἀροαῦΐ 1. Οἷιν δα ποτ᾽ Β ρμἱοίασο ἰ8 ἰῃ9 οσϑϑίοῃ 
οὗ εἷ6 οσῃ ἰτιδρίπαἰίοη.--ΤῈ.] 

δηῃᾶ 2) {86 ΗΪΒΙΟΥΥ 18 ἰῃ φοπῆτοὶ τι {Πῖ8 παρροιῖ- 
οη οἵ τονδὶ] νυ 6}1-ἰνῖησ οὐ ἢ 6 τ οἵ Ῥαν ᾷι πῖο 
ΠῚ (ἢ ἷ8 6 τησδὶ αν ο ἀοροηάοα οἰ οθγ (οσ ἐμεὶν 
Ἰἰνίηρ οα ἰμὸ ὈΟΟΙΥ͂ ἰαίκοη ἴῃ ἰποὶγ ᾿ποῦταιομβ. 
ΤΒθδλυβ δἰ ΐουβ (86 ἰοχὶ Ἐ δος ἰπ6 δορί. δπὰ ἰγϑπθ- 
Ἰδίθθ : “ΚΗΟῪ γὸ ηοὶ ἐμὲ... δῃὰ ἐμαὶ 1 δ ἰοτἀδῪ 
γγοαῖς δη 831ὶ σαϊϑοα ἰὸ {πὸ ροαϊου οὗ ἰδ Κίηρ. 
ἼΤΠΟΒδΘ ΙΏ6Ώ... 8ΓΘ ΒΑΤΩὺΟΣ ἰηδη 1. «6ΠΟΥδἢ τὸ- 
ΜΆΓΩ,᾽ εἰοδ. Βαϊ ἴ1Π6 ἰοχὶ οὗ ἰμ9 βορὶ ἴῃ ἰδς ἤτοι 
ἐπϊγτὰ οὗ (8 γογβθ ἐβ ἴοο οοῃίμβοα ἢ ἴο δ᾽] 05 δὴ 
Θηιθηὐδίΐοη οἵ ἰ6 ΗοΌτον ἴο θ6 θαβοὰ οὐ ἱϊ. ΝΟΥ 
οοὐἹὰ Τανὶα γοὶ πᾶν βαϊᾶ : “1 δὴ σαϊβοῷ ἰὸ ἰδ 
Ῥοπι(οι οὗ ἴδ [κἰηρ." ἩΗο]αϊηρς ἴο ἐπ6 τὸ 
ταὶρσὐ Ταῖθοσ δάορὶ ΤὨδηλυε᾽ ΟΧΡ δηδί:οΏ, δοοουὸ- 
ἱπρ ἴο ψϑῖοι αν, ονοσ δρβίηρὶ ΑΘΏΟΓ Β ρτοδί- 
665 δηἀ ἐπῃροχίδηοθ ἴοΥ 8]] (π ῖςοὰ ΒΟ Βδὰ 
}υδὲ Δθ τη) 64), βοὶθ ἢ18 οὐαὶ ῥγοβοηΐ βιἰαδίζοη, ἴῃ 
Ὑ Ὠϊοἢ {Π16 ἀἸϊδι ρου θη ταδὶ του] μδγο "δοα 
οὗ ἰδ6 γδϑὶὰθ ἰο δῖτη, 80 {πὲ {8:6 5688 
που ὰ Ὀ6: “ΗΟΥ γὸ}1} ἴῃ ΙᾺΥ̓ εἰϊαδίίοη οοὐἹά 1 
ἢανθ δορὰ βαςος 8 σηδῃ 88 Αὐπεον, 1 το μδᾶνο }ι6ὲ 
Βοθῃ βοῖ οὐ 89 ἰβσοποὶ Ὑ μδί {686 τχγϑῃ μαγὲ 
ἄοπϑ 1 οοὐἹὰ ποῖ αν ἀοηῃϑὶ (οοιρ. χτὶ. 10). 
Βυὶ αοἀ κ1}} Ἰυάρο}" Ὑοἱ ἴῃ ({18 Θχρ]δπδίϊοη 
8150 8 οοῃίοβδίοη οὗ ψναζπεεθ σοῦἹὰ δὲ ἐδ 
οἰϊοῖ ροϊηὶ, νιοὶ ἴῃ αν 8 ργοβοηΐ δἰ ἰπδίϊοη ἷ8 
ΔΙ ̓ορϑίθοΣ ἱωργΟ 8 016. αν Ὑγὰ8 δοίι]}}Υ ποί 
“5βαὲ ὁἢ ἴδ6 ΣΟΙ Θ᾽ ἴῃ ἴο 811} [αγϑο]; {μδὶ 
ἄοεβ ποῖ ἰδία ρ]δοθ {11} γοσ. 1. Τθο ΠΠ|1|6 πον 
“78. ἰδ Ρυΐ ἰη. Βοίοτο [86 ὙΠΟ]6 ρϑορὶο ᾿δυιά 
ἢδ88 δγονοα {86 ἀδοροδί, εἰποογοδί στίοῖ οἵ μι [0 
ΑὕΠΟΣ ὉΥ ἀφοϊαγίηρ ἰμδὲ 6 που]ὰ οοπίίπιε δ8 

ἱηρ {1}1 6 βυῃ: ποηΐ ἄοση. ΤΆΘη [0] ἴῃ 
ψορα. 86, 87 (26 ρμαγοῃι μοίῖοαὶ ἀουδίε δίιαίεπιεπὶ οἵ 
116 ἱτηργοδαίΐοη ἐμὲ Ηἷθ οοπάποϊ τρϑάθ οὐ (δ8 
»οορίε: 16} ἀρρσχονοϑά δἷ5 186 6]]1ὴῥ0ρ, δη ἃ τ Γο ἥσταὶ 
Ἄοοηνίποοα {πὲ Ὠ6 δὰ το ρασί ἴῃ [6 τηυγάογ. 1 
6 ἰ86ῃ ἔΌΣΙΠΟΣ Τοϊ θα ἴῃ νοῦ. 88 (ἸἩ ΒΙοἢ ὀοηηθοίβ 
186} τ ὶϊ γορ. 85) δον αν ἃ οσχργοθθο ἰο [88 
ὨΔΙΤΟΥΤΟΣ οἶτο ]6 οὗἁ ““ἷ8 ϑοσυδηίβ᾽,) ((Πδἱ ἷβ, 818 ἰτὰ- 
ταθαϊδίθ το γα] σοι) 8 στο δἱ (86 10εβ (δὲ 
Βο δηὰ [δγδο] ῃδὰ βυβογοὰ Ὁ ΑΡποσ ἀθδίῃ. [ἴα 
νοῦ. 39 [0] οτ8 ᾿ττ αὐ αίοὶγ ἐλ θ ἀγόναὶ οἵ Εἰ8 σὉ- 
φοδίζίοπ οὗ ταρο τν ἢ6 88 ἰκΐηρ βῃονοά ᾿ἰπηροὶ 
8064. δὰ τ 8 Κ, ἩὮ116 [(ἢο86 το βῃουγοα {πο ηΒ6 } 768 
8ὸ βανά. Τῇ οοπέγαπέ οἵὗὁἨ “801 διὰ “λαγά" 
(Βοσα οὐ ἱπίθπ θα) 16 ἐπ ΦᾺ]1]Υ ῥγοθεστοὶ 
ἰῃ ΧΒ οὶ ἴο {86 γμο]ο8] βἰταδίζοη, δαΐ ἰο 
τηθηία  Τοοπείυὔοη, Το τηοδηΐηρ οἵ Ῥαν 
πογὰβ πουἹὰ ἰμυ8 Ὀ6: οΠάοΣ ποὶ (μδὲ 1 8ὸ μῖγθ 
ΤΑΥΒΟΪΓ Ρ ἰο τοί. Ὑου Κηοτ Τμδὲ ἃ ρτεδί τοδῃ 
ἐπ όμμα ἀν ἴβσδοὶ ἢδυο 1οϑί. 1 δὰ ἰμεη βοῖ δπὰ 
ΘΙ, 1, δὴ βδηοϊηἰθά Κίηρ, 110 [8686 ταθη, [86 
ΒΟΏΒ οἵἩ Ζεοσυϊδ ἢ, ἀΡὸ ἴω αἀἰδθροαελίίοι λαγίεν (δὴ ἴ. 
ΒΟΥ (αἱ Ἰϑδδὶ 7080) σοσθ οὈ]μοα ᾿πἀροα ἰο δ κθ 
ΠΣ [1.6 ΟΒΓΘΙΩΟΠΙΥ͂ οὗ πηιουτηΐηρ (γον. 81): {86} 

, ἰμβοχίθ!θ ταϊμά, πθθποο ῥγοοθθάρὰ (ἢ εν] 
ἀοϑά, βῃονυοά 1561 ἴῃ ἰμοῖγ ταϊθῃ δηὰ ἀοροσίμγεας 
δὲ 186 οογεηοηυ. Τῆΐθ ρανὸ αν ὰ οσοδλδίου ἴὸ 
οομίγαδί ἢ18 τδλ ἰδ εἷ8 δυβογρίίΐοῃ ἰπ τοῦ τὰ 
1Ποἷν Βαγάποβα, 8 οοηϊγαδὶ ἰπδὶ 18 
ὲβ οοτηρασίηρ ἰμ6πὶ τι} Ηἰταβοὶ ἢ ΔΒ Κίηρ. Τθ 

“ Ηο τγοδὰϑ ΣΌΝ ἴο σοπηθοῦ τλὶ ἐδο Ῥγϑοθάϊςᾳ Ὁ 

(καὶ ὅτε ἐγώ) ἀπιὰ ΠΙᾺ ὈΡῈΘ 7751} ἱμειοιὰ οἵ ΓΗΡΌΝ 

179. 
Τ σνγγενής ἴον Ὕ -ῬΣΟΌΔΌΙΥ οοττρίθα ὕγοτΩ ἀσϑοήε 

(Βδιξομοσ)--ηὰ καθεσταμένος ὑπὸ βασιλέως Ιου ρ5:ὰο οἵ 
1 καθεστ. εἰς βασιλέα. 



ΟΗΑΡ. 11. 7-39. 

σομο ὐϊΐηρ ποτὰρ: 896 Τιοχᾶ υγν1}} τουσασᾶ..... 
ΔΙῸ ἰδ πδίυγαὶ Ὄχργοδδίοῃ οὗ (μθ ἴθι ῃσβ δηὰ 
τδοψχδα τμδὶ 811. αν α᾽ Β βοι}} πθα Β6 Ἰοοϊκοα 
δὶ μον παιάηθο δηὰ ἰηβῇοχίθ)ὸ ἀοῆδηοθ (ΘΟ Ρ. 
ΥΟΣ. 29). 

ἩΗΙΒΤΟΒΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΤΗΕΟΙΟΟΙΟΑῚΙ,. 

1. “Τῆδ ἄρωδο οἱ δαμὶ σγεὼὺ δαξεγ απ τεαζ- 
47," ομδρ. 1.1. Τμΐθ ἰβ [86 ἰπϑπλθ οὗ (πθ0 ἴοἰ- 
Ἰοπίην πδγγαίγο οὐ [δ οδ θυ μ᾽ Β Κηράομι ὑη 66 
ἈΔΌΠ ΟΣ 8 ἰοδὰ δπὰ ρσυϊάδηοο. ΪΙὴ {ἰμ6 γι ρ͵δοθ, 
186 ΒεΙ͂ (ὦ 850} 8 ἐδτοας ΔΡ 88 ἃ ΥΨΕΙΥ Μοὶ 
ΣΩΑΔΏ, ὈΠΗ͂Σ ἰο Γυ]ο, τὶ Ββουὺΐ Ομ γδοίου ΟΣ Μ1]}, τθο 
͵θ ΤΔΟΙΟΙΥ͂ δὴ οὐ)εοὲ οὐ ΑὈπΘγΒ τα σηῦν, τ ϊηλ θα 
δοῦν, δὰ θνοῦ (οχοθρὶ ἴον 8 τπιοπλθπξ ἴῃ [9 
διίϊδὶγ οἵ μ6 φοποι θἷΠ6) διἰῤθιιρ ἴο ἰαἶκο (6 ἡ 

:}] ἴῃ ἐἰοη οὗ δμό)οοί [ἰδὲ ἱπάσοροηάοηϊ ἀρθ 
ἰο Αβπδϑσ. ΤΤΝ νὰ υπάογίδϊκοα 

ἵηρ᾽ οὗ ἷΪ6 οσῃ ὙΠΠΙ δηὰ ἷῃ ογάοσ ἴο 
ΟΨΘΣΓΙΠΣΟΥ ἴἢ6 ἀγηδηύ οἵ 881} δηὰ ραὶη 86 ὑγο- 
πλϊοϑα ἐπ ηαφε ΟΥ̓́ΘΡ 81} ἴεαγδοὶ, Εἰ ΘκαῚ πο ίὴς 
ἴον 6 οῃΐ οὗ [6 Ῥγομλίηθ σίνϑη δΐη, [Πἰ8 
116] πῶς 18 δἰγοδάγ ἱπίτοἀυοοὰ ΟΥ̓́ (μ6 [8]] οὗ 
86} 8 Βοῦθθ ἰμτουσῇ 115 σὰ ποδίκηθαθ, δηὰ ὉΥ͂ 
15 088 οὗ {89 ΤΟΥ] ᾿ἤσομθ ἰβσουσἢ (Π 6 ἱπολρδοῖαΥ 
οἵ ἐΐθ γτεργοβθηίδειννο ἴον (9 σογαὶ οἵδιοο, νι (ἢ 9 
οο-ορογδίίοῃ δὲ ἰδοὶ οἵ ΑΌποσ, τῆο νγχαϑ βι}}1 ἰΐ8 
ΟὨΪΥ͂ δυρρογί. ἰδ οθμϑί ἢ ΔΡΡΘΘΙΒ 88 ἃ γ{11}- 1688, 
Ὑγοδίς τηοοῖς- Κίηρ ἰπ ἃ ἴηρ ἀοροηάθηοο οἡ ἴμ6 
τα ίγ, νἱρόγουβ, μογοῖο πδίασο οἵ Αθηθρ. Ὑ θα 
180 ἰδιΐοσ, 1 ΤΟΡΙΥ ἰο {πῸ 846 δραϊηρί 
τὰ οὗ δἰ αη-Πδηάοὰ δηὰ θ88 Ῥγοοθθάϊηρ 
δραϊηϑὶ [ἢ ΤΟΥΔῚ Βοπ86, Ὀγθακβ ἰουι ἢ ἰπῖο δῆροῦ 
ἀἰβοδσαϊης 811 ΓΟύθγθηοθ ἴοτ ΒΪ5 ΣΟΥ Δ] τηλϑίοσ 8ἢ 
ΟΡΘΏΪΥ δηηουποίηρ, [18 ἀοίδοϊίίοι ἰο Πανίά, 18}- 
Βοδθθίμ μλβ ποι μίηρ ἰοὸ δβυγοῦ, θθοδαβθ ἢ6 ἔδδυβ 
ΑΡηοσ. [παοοὰ ἴῃ ἢΐα αἱΐος ΠοΙ ΡΙθβαποβα [βῃρο- 
δε ἢ μϑῖπο ἴο εἰτν τ οπε μους πὲς ΠΡΠΕῚΣ οὗ 
βῃδιεῖηρσ (ἢ 6 ΤῸ ἸΏ τῖϊ Υ] ἸῺ ΡΘΓ- 
ΠΔΡ6 ΓΕΘΟΥῪ ἰο οϑάϑ ἰο ῖπι ἐμ [6 μασὶ οὗ (89 
Ῥονγοσ. Αἱ ᾿ϑδβί ῃ9 Ὀϑοδίῃηθ Αϑῃθσβ ρϑϑβῖγ ἰοοὶ 
ΒΟ (ἌΓ 88 ἴο ἰοηὰ δἰθ Πδηά ἰο {μ6 [] ΑἸ πιοηὶ οὗ [ῃ6 
οομαϊοῃ οα πῖοῖ αν ὰ τψτδδ τὶ Πηρ ἴο γ᾽οἰὰ ἰο 
Βῖα ῬΩ 5818, ὨΘΠΔΘΙΥ, {Π6 τοαίογαίΐϊοη οἵ ΜΊοΑΙ, 
" ΡίαγΘ Ῥγοβθηί ἴῃ Κίτα ἃ ᾿ἰνἱπρ ΘΧΔΙΏρ]9 
οὗ βου (Π0 βδογϑᾶϊγ με] τἰριιὶ οἵ Ἰορίἱταδίο ἴω- 
μιοσίδῃοθ μ88 πὸ σοοὶ τ ῃ θῇ ἴΐ ἷθ ποῖ ϑῃποῦ]θα ὉΥ͂ 
ἃ ΥἹΒΌΓΟΙΒ ῬΘΓβο δ γ. μη (86 ἀἰνὶπο οΔ]] πρὶ 
θ ἸΔοϊκί πο, Ὧο ᾿ορτπχαῖθ ῥτοίθῃδίοηβ μ6]ρΡ᾽ (Ρ. 
Οὐδββαὶ, 6. 8. ἘΝ 

2. “ Ἰθανϊὰ ΧΥΟῊῪ δἰσοηροῦ δηᾶ βἰγσοηρον." ΤῊΪΒ 
ΒΘΟΟΠΑ δἰδίθιηθηξ 8150 ἴῃ ἰἰϊ. 1 8 ἴῃ τοδρϑοὶ ἰὸ 
αν [πὸ [1016 οἵὗ ἰμῖ8 βοοἴοη. ὙΥΆ116 Ὀανίά 
θδδγβ ᾿ὐτηβοὶ  ραίσπε}Υ δηὰ ΒΌΠΔΡΙΥ ἱῃ τοβρϑοὶ ἴὸ 
ὴβ ΤΟΥ͂Δ] ἰπίογοδία, (μ6 βρὶ τὶς οὗἨ [8:6 Ῥϑόρὶθ, υπάδσ 
[16 τρλθγαϊο οὗὨ Ἰβῃθοδῃθι, ἰαττθ ἰο ᾿ἰπὶ ΠλΟΓΘ 
δηά πποσὸ ἴῃ (Π6 ἀεδῖτο {πὲ ΒΘ ΤΑΥ͂ Ὀ6 Κίηρ ΟΥ̓́ΘΣ 
1Π6 τασδὶ εἶ ηρ ἐγ 685 4180 ἀρ 17). Ἐνοϑῃ (Π6 
Ὀεασοσ δηὰ Βαρροτί οἴ βαυ}} 5 ἰσϊηρήοιι, [89 πὶ δὶΥ 
ΑΡΏοσ, ἱπο μι 8 ϑϑογοί]Υ ἴὸ εἶπ οἢ ἰἢ9 βτουπα οὗ 
5 ΘΥ̓ΟΣ οἰθδασαῦ οοηβοϊ ουβηθεθ δῃα οοηγνὶοιΐου (μδὲ 
1 ἰθ Φ Ὁ μόνδμβ ψι}} (πᾶὲ ἰῃ9 Κίηράοπι οὗὨ [δγδοὶ 
δου] ἀδρασὶ ἔτοτα [16 μοῦδο οἵ 38] δηὰ 
ΟΥαγ ἴο ᾿ανίὰ ; (11 Ηἷβ τυρίατο τὴ ΙΒ Ροβοί ἢ 
Ἰοδάβ ἰο ἷὶφ ρθῶ ἰγδηαδίϊίΐοη ἰο αν 8 αἰᾶθ. 
Αηος μδὰ ἱπάϑοά, δραϊπδὶ Ηἷα Ὀοίζοσ οοηυϊοῖῖο 
ταδὶ πίαϊηθα ᾿ΐ8 ἰοι δσαϊησὶ Ἀανὶ 
διὰ οοπεπαρά Ηἷδ. Βοβὶ1]6 δῇογία δρδϊ δὶ Εἶτα, δπὰ 
ἧς τῶ ΟἿἹΥ δέδσ (μ6 ογοσίδισονν οὗ δἷβ Ηἰἐμοσίο 
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ὉΠ] θα ῬΟΥΟΡ δηὰ (δ νἱοΐθῃοο ἄοηθ ἰὸ Ἀΐμ 
86 [“οβίϑουχ δηᾶὰ διηλοὶοη, ἰμᾶὶ ἢ οδαιθ ἴο ἰδ 
οοποϊυδίοη ἰο δραμῃάοη [ἷβ ροδί(ἄοῃ 8δ8 αν α 8 
ορροπθηῖ; διὰ οϑυίδί Ὡ] Ὁ διιθἱουβ Ρδηβ δηὰ 
ΨΙΘΘ [Ὸγ ᾿ΐ8 ροαδλίοη ἰΏ [6 ὨΘῪ Κίηραομλ Ὑ6ΓΘ 
οὶ τδηϊίης 1 18 ἰγδηβι(οη ἰο αν δὰ ἢΐβ 
οηοσχοῦς οἴοσί (ον θαυ, Βιυΐὶ 4}} (μΐ8β οου]ὰ 
αἶἷνο αν πὸ στουπὰ ἰο τεὐθοὶ ΑὐποσΒ οδτ; 
ΓΑΙΒΟΓ δ 8 ὑπο ΟὈ] ραίοη ἴο ΘΙΩΡΙΟΥ ἐπ 18 
πηβοῦρμί οὗ ἴῃΏ ΑΘΠΟΥΒ τλϊμα δηα ροβἰιίοη 
(νοὶ οηὐογοα ἰηἰο 18 11{8 85 8 δοίοσ. ρογπι θὰ 
Ὀγ {86 1ωοτὰ) ἴον 86 οῃά (ἄχϑα ποὺ Ὀγ ὐπιθοὶς, 
Βαϊ ὈΥ͂ (89 ΤωοΓὰ) οὗ δἰ Κίπράοιι ΟΥ̓́Θ 4}} ἴδουν 
18 ἱκιηράοιι οἵ δι} [Δ]}Π[}ὴσ ο ρῥίϑοθβ οὗ 1 
σπἤσοῃ Π6 Π᾿οίαίον, γμο δὰ [τη ϊθηθά 118 οαἴντγα 
δυρροτί, ἰοῦ ἱ. ΑΠοΥΒ ἀοίοοϊοι ἔγομι ἰβῃρο- 
βίῃ δῃὰ οῇοτί ἰὸ μαΐῃ ἴγοτι (π6 ὙΠ 010 ΡθΟρ]8 
[Π6 τϑοοχηϊίου οὗ 1 αν] ΒΒ δ ΒΟΥ Μγγὰ8 δὴ 1η|- 

τίδηϊ Ῥγθὶ ̓ ΠΪΏΔΡΥ (δογοίο. Βαὶ διγί ον, 
8 ὙΟΠΘΟΓΙΙ γον ἀθηοο οὗὔ αοά, Αὐποεῖβ 

αἰ φΈν "ν ΤΌΣΟΣ Ὁ (Π6 δΏνίΟυΒ, δι ΐοιβ 7080 
ὍΔ8 ἰο Ἰοδὰ ἰο ([ιἷ8 σοδυ]ὶ, ἡδιηθὶυγ, ἐμὲ, αἴον {89 
ΕἸάεγα οἵ ἰμ6 Ῥμϑορὶο δὰ 8 Ββῃοτη ὑδοιὰ- 
βοῖγοθ ἩΠ1Π1η0 ἰοὸ 26 [8 ἈμΟ βκὸ ἃ ΟΥ̓́ΘΣ 8ἃ}} 
ἴβγδοὶ, ἐδδ ὐδοίδ ρεορίς σαν ἷτα τμοῖν ἰονο δηὰ 
οομβάθῃοθ; “ αἶα 1μδὺ μὸ ἀϊά ρμ]οδϑοὰ ἱμϑιὰ 
(νοῦ. 86). 

8. Το τοδ] ζαϊίοη οὗ ἐδ ρίαπδ απὰὶ αἵπιδ οὐ 1δ6 
τίϑάοπι οἱ αΟοἀ ἴῃ 1.6 ἀονϑὶοριιθηὶ οὗ Πανὶ ὑρ ἴο 
ἷθ δϑοθηβίοῃ οὗ [Π6 σογαὶ ἑῃσομο ἴῃ ἴβγαθὶ 18 
βοσυγοα ὈΥ̓͂ ἱμ6 οο-ορεγδίοη οὗ μβαπιδηῃ Θἤοτίβ δηὰ 
δοίβ (1κ ΑΌΠοΣ᾽ 8 δῃὰ “060᾽Α), ὙΒῖομ δάνο ἱποὶσ 
τουπᾷ ποῖ ἰῃ ΣΘΑ] ἴοσ (89 οϑυθϑο οὗ ἰμο Κιηράοιμα 
οἵ αοά, θαΐ ἴῃ κ561838ι οπμὰβ δηὰ πιοίϊνοϑ οὗ [Π6 
86] ἰβοοίκίπῳ, δία] μοασί, Ησυμδη βἰο τουδὶ βυῦ- 
Β6γν ἴ:9 ρυχροθοβ οὗ Οοὐἶβ ρογοσπιηθηΐ δηὰ 
Κι πράοῃι.--- ΤΠ δρϑοϊυΐθ ἔγοοάοπι οἵ οοῃΐίγοὶ ἴῃ 
186 {ἰρδ οὗἨ Η5 Κίηράοπι ἰδῖκοα (Π6 δοῖ ν ιν οὗ 
Βυπιδη οἵα ἰηῖο 1ΐ8 ἀἰβρθηβδίίοῃβ, δῃὰ γθᾶυ 68 
[μοι ἰηίο (Π9 ἔδϑιὶ οἰοδβθὰ ποὺ οἵ ἀἰνὶμθ δύγδηρθ- 
τθηἰβ δηα δοίβ, ἱῃ ᾿σῃ]οἢ (ΠΟῪ ἢ118] (86 ΡΙδῃβ οὗ 
ἀϊνίηο πὶβάοι.---“. Ηοῖς ((ὐεδολέολέ. ᾿αυνάδ 1. 
ἐρθον κὶ ρωυίχο ὉΒΕΤΟΓΙΡ,; “ἬρΓο αἶβο ἴὑ ἴθ ὑο ὃθ 
Ὠ ΟΥ̓͂, πὶ τορδυῖηρ οἰγουπηγείδη 

δοΐοῃβ οἵ πρὸ ἸῸΝ Ὀθθῃ οσοθα ἴὸ δ0οὸ ἐδο 
αἰ ἀἰνίηθ ἀοοϊαγαίζοηβ, οἵ ψιλοὶ ἔδοὶ [Β}5 ἰμθοο- 
ΓΆΟΥ ρἶγοθ 80 ΙΩΔΩΥ͂ ΘΧΘΙΏΡΪ66.᾽ 
ν γἱ 8 πογάβ οοηοοζγηΐηρ 90αὖ απὰ ἠϊδ λονϑα 

ΔΓΘ ὯΟ ΙΟΓΘ ἰπ6 οχργοαδίοῃ οὗ σγεύσησὰ πδὴ {9 
ογάδθτβ ἐμαὶ 86 ρίνοα ἰο βοϊοϊωοῃ ἴῃ αἷ8 ]δδὲ 
ποσὰβ (1 Κίηρβ 31. ὅ 5α.) τοβρθοϊζηρ [9 ραπίβῃ- 
ταθηΐ οὗὐ Φοαῦ ἴοσ (118 ὈΪΟΟΑΥ οτίπιθ (βραὶποὶ 
Ῥυηκον, Οἰεβοῖ. (65 Αἰἰονίλ. 1. 886); Ὀπὶ {Π6γΥ 
ΟΧΡΓΘΒδ ΕΒ ΏΟΤᾺ] λΟΥΤῸΡ δὲ 118 θυ] ἀθθα, δηὰ δἱ 
ἐ.ι0 βΒδγ6 ἔτηθ ὑμ6 ουϑυϊδαίάηρ ἰσὼ οἵ Οοαΐε τεγυΐ- 
ἐΐη )ιιδιΐοο, τ ΙΟΝ τοϑο 68 ποὺ τη ΓΟ (ἢ 6 ῬΘβοη, 
Ὀυΐ αἰδὸ ἐ86 Ῥορίοσιν (Εἰ. χχ. δ) οἵ (86 οἰϊδηάον. 
αν (ἐπουρῖ, 88 ἐβοοογδίὶς ὐηρ, ἢ6 μδὰ ἐδθ 
τίσι ἰο ἀο 11) ἄοοβ ποῖ ᾿ιἰπιθο] δχοσαίθ {π6 ἀθ- 
βογγοά δοὶ οὗ αἀἱνίηρ τ δοῦβηοδα οἱ ΨΦ08 Ὁ, ὨῸ 
88 ἔπ οοησηοη ΥἹΘΟῊ νν ὑοοθμο 86 761} ΐπη86] 
ἰοο τοραΐ ἴῃ Ὠἷδ ΤΟΥΔ] οἴἶδοο, θυ Ὀϑοδιιθο μ6 σὶρβῃοάᾶ 
ἰο δυοϊὰ [89 δρ Π00 ΟὗὨ ῬΘΙΒΟΠΔΙ ΓΘΥΘΩΡΌ, 
οαΡϑοΐδ!γ ΠΟῪ ψῆθα ΑΌΠΘΥ 84 ͵υδὲ ἀο0η6 ἢ1πὰ 
δυο χτοδί βοσυίοοθ Ηδ ἱπογϑίοσο οοπιμ θα ἴἰο 
9 Τογὰ {Π6 τϑαυΐίδὶ δῃὰ οχρί δίΐοη οἵ (ἷ8 οὐσΐ πιο, 
γον. 39. ΤΙ ΐθ σου] Ρὸ δοοουλρ  βημθᾶ, ΒΟΎΘΥΘΣ, 
ΟὨΪΥ͂ ἰπβσουρῃ 8 δυμηδη ἰηδιγυτηθηῖ. ΤῊΘ οοπι- 
ταϊβαίοη ἴο (μιἷ8 Θὁῃα Β6 δοοογά πρὶ ρανθ ἴο ἢΐθ 
δοῖ ϑοϊοσαοι (1 Κίωρβ ἰἰ. ὃ βᾳ.), τῶο, οὶ 88 ἷδ 
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ΒΟΏ, 88 8 γί ναίθ ρογϑοῦ, Ὀπὲ 88 ἢΐγ δ ΘΟΘΑΘΟΥ ΟἹ 
1:9 ἰῇγοῦθ δηὰ 88 ἱμοοογαίϊς Κίς, δὰ ἰπϑγοίῃ δῇ 
οἴ οἶα! ἀαὶγ ἰο 181. Ἐὸν “ἴῃ [86 ἰκἰῃράοπ οὗ 
Οοά, ἰπ ψ μοὶ συ]οᾶ ἔδ6 Δ Υἰἐ οὗ οδείῃ]  σοαυΐίαὶ, 
ΒΌΟΘΪΝ ἃ ογΐτχθ λὶσῃΐ ποῖ ρῸ ὉΠρυμ κῃ 64" (Ο. ν. 
(αν δο). 

δ. Ιῃ αυϊα 8 εἰλίοα! οοπάμεοί ἴῃ ἰμἷθ ἱπηρογίδης 
ορἱβοάθ δἱβο, σβῖο ἱπητθα ϊδίθ! Υ Ρ 66. ἢ]8 
δθοΘΏβ'ου οὗ [86 ὈΓΟΠ 866 ἰβγοῦθ, τὸ 8606 ἐπάϊνὶ- 
ἀυλλὶ ργοῆβρυγδίοηϑ οἵ ἷ6 Βυ}0]6 οροάϊοοοο ἰο ἰδ 6 
1ογὰ, πὶϊποαὶ τ βοθθ τῦ}} μ6 Μι}} ἰδῖκθ πὸ δίερ ἴῃ 
116. Τϑηάονγ [89 βίο ὑδιαρ δι: ο.8 ἴ0 διδιῖγα- 
ΤΣἰηθθ8 δηὰ νἱοίϑησθ, πιο ἢ τγογο (86 τπ]θ γι (86 
δηοίοηϊ οΟΥΙΘΏ 8] ΡΥ ΠοΘα, ἢ6 τηδἰηίδληβ βἰγὶοὶ 86] (- 
οοηίτοϊ, Ἔχ ἢ 0115 υπλίοστα οἰγουμηθροοοῃ, ἃ. τ Ϊ8- 
ἄἀοπι δηά αἰδβογοϊίίοη οοζηΐσϑης οὗ δ ἬΔΥΒ, διὰ 
ἀοοα ποί μουτηϊδ δΔΏρῸΓ δὶ {89 ἀδοὰ οὗ Βοστοῦ ἐμαὶ 
μα δθοη ἀοηθ ὑπάοδρ ἢΐβ δγοδ ίο ἰϑβὰ ᾿ΐωλ ἴο :π)- 
ταϑαϊδίθ, Ὀ]ΟΟΑΥ͂ Ραπίμῃχαοηῖί, Υ7ο τησεὶ ρυδτὰ 

πο οχαρμογαίθα ἀθπμδηαβ οἢ ἐπ ΠΔΟΓΔΙΠΥ οὗ 
1Π6 ΟἹα Τοβίδιγοηϊ ταθη οὗ οὐ, ἐμαὶ τὸ τῇδ οὶ 
ὈΠΙΑΙΓΙΥ Ἰἰυάμχθ ἰμθπὶ ΟΥ̓ ΔῺ ᾿ἱπιργορογ αἰδηάασγα, 
δῃηὰ ἐμαὶ τὸ ΠΙΔΥ ποὶ ρογνοσί ἴπ6 ἰγσυὶῃ οὗ [6 
αἰνίηο ἀονοϊορπιοηὶ οἵ σου δίοη ὈΥ οοπίουηάϊην 
1Π9 εκἰαπά-ροίηια οἵ ἴ[Π6 ΟἹά διὰ Νονν Τοβιδιηθηία. 
ΤαΥυ 8 Ἰηνοοβίίου οὗ ἀϊνὶ;θ ρυπίβῃπηοηὶ οἡ Ψ9 040 
νοῦ. 29) (τ ϑγοΐη, ἱπάθοά, τὸ τουδὶ αἰδιληρσυ 
γθο ἴῃ δίθγηδὶ ἰγαΐ οὗἨ ἰμ6 αἰνῖμθ ᾿υβιϊοθ 

δηὰ [Π6 δίπ οἰοτηθηὶ οἵ ϑυδ)οοίνα ρῥϑββὶ ἢ) ἰβ 
Βο]ά ὈΥ͂ βΒοπὴθ ἴο ὑ6 υπ͵ δι ἤδοΐο ἔγοτι 86 ΟἸ τὶθ- 
ἐδ Ροΐηϊ οἵ νίοτσ. Τὸ ἰμ18 ἐξ 8 ὑο ΡῈ χορ θὰ 
ΟἿΟΘ ἴον 8}}, ἐμδὲ ᾿ϑανὰ Ὀθ]οηρε ἴο πο ΟἹά Τεδβίδ- 
χηθηΐ, ποὶ 6 Νοὺν Τορίδιηθηϊ Θοοηοιαν, δἰδηβ 
οὔ (86 βίδηπά-ροίηϊ οὗ (πο 1,δ»ν, ποὶ οὗ [0 ἀοθροὶ, 
δηά ὑμογοίογθ ἰ8 ποῖ ἴο 6 Εἰ ΠΙΟΞΙΙΣ }υάμχοα δο- 
οογϊηρ ἰὸ ἐπ Νονν Τοδίδιηθηϊ βίδηά-ροϊηϊ. 

[ἢι. Ἐγαμηδηη β σοιδυῖκα οὐ ἢν 8 τόσα] 
ΤηονοΒ ἃγὸ ἀοίοσιϊηοά ἴῃ ὉΥ διἴβ ᾿πίθγργοίδ- 
ἐἴοη οἵ γεγ. 39, δδουῖ πιιϊοὴ {ΠἸογὸ ἐβ το ἢ ΤΟΟΣΩ 
ἴοσς. ἀουνί. [11 τηδὺ ὍΘ ΠΊΘΓΟΙΥ 8. σοῃίδαθίοη, οὗ 
ῬοΙ ἶσα] ποαϊζηοδα (μι ἢ6 ΠΟΓΘ τα κοβ ὑγὶνϑίοὶ 
ἴο 818 ἔγίθηαα, ἰπ τ ΟΝ σ886 ᾿ἷ8 β6] ποοπίγοὶ ἴα 
ΒΙΤΩΡΙΥ ρο]  ἶοδὶ ἰγ. αν μδὰ δἰ ἢ τόσα] 
δα βριγίϊιιδ! 4υδ 68; δὲ (86 βϑίηθ ἔϊπη:8 τὸ 
τουδὶ φυτὰ 188 ἀοιοτταϊπαίϊοι ὑο δηὰ (ῃ6 
Ἰοδιίοαι ἐμοοογδίῖὶο πλοίνεϑ πῃ ΘΥΘΣΥ δοὶ οὗ μὲ ᾿ἰ6. 
Ὧν. Ἐγάιηδπῃ ΠΟ] 48 (Πδὲ ἱῃ γοσ. 39 Πανὶ αϑῖτγτηβ 
18 οἾγῃ βοηθεθ οὗ Ὡδίι το 85 γθᾶβοῦ 10. ᾿ἷθ ἀθαρ 
σατο ονοῦ Αὐπογ, ἰπ οομίγαδὶ τὶ [06 Βαγάηοϑα 
οἵ Φοαῦ. ΤΠ οὐ]οοὔοη ἴο {818 15 (ἢδι ἐξ ἀο68 ποῖ 
οχρίδιη βυβιοϊθηιγ ψὩΥ Πανὶ ἃ ἱπιπιϑαϊ δίθ}] Υ δρ- 
Ῥδμά5 δῇ ἌΡΡδΙ ἴο αοὰ ἴον {π6 ρυπίβπιοηὶ οἵ 
ὯΠ6 ἄοοῦ οἱ δον}. Εὐσίμογ, {86 Γϑαϑοὴ δρδεϊσηρὰ 
ΌὈΥ οὐγ δυΐμοσ ἴοσ ΠδυἹ᾽β (Αἴ ]υτο ἴὸ ΡΏΪΔἢ} 080 

Ἦ18 ἀοδῖγθ ἰο δυοϊὰ [86 δρῴῷοϑασαῃοοθ οὗ 
ΤΟ 26) βϑοὴβ υπβδιὶ Ε; Ὡοῦοαγ που]ά 
Πᾶνα δοουβοά ἢΐῃ οὗ ψνοηροδηοθ. ΤῸ 
[6 τδ08] ἱπιογργοίδοη Ὧν. Ετσάσωδμῃ - ου᾽θοίδ 
1ῃδἱ ἃ οοῃίοββίοη οὗ μοὶ] 168] οδίκηθαα οἡ Ὁ δν 1} 8 
Ῥαχί που ὰ μανα Ὀθθὰ ὑμνίθο δηὰ υηίσθ. Βαὶί, 
ἩΪδὲ ὩΟγῸ Ὠδίιγαὶ ἰμπδῃ ἰμδὲ ἢ6 βου! τηδῖκο 
ΒΌΘΝ ἃ πἰδίοιηθηϊ ἴο ἃ βοϊϑοὶ ὑοὰγ οἵἨ ἔτίοηδβ.: δηὰ 
(διαὶ 1ξ νγὰ8 ποῖ γι, ΜΘ τὸ ποὶ πασσγδαηϊθα ἴῃ βδγ- 
ἧπρ, βίῃοθ ν͵γχὸ ἀο ποῦ ζῶον 0808 ῬΟΤΤΕΓ δηὰ ρο- 
δ'ου. ΤΠ6 ποχγάβ οἵ [9 Ηοῦ. ΠιΔΥ͂ τοίοσ ἰο ρο]ἱ- 
τἰς8] τοϊδίΐοηβ, διὰ δυο 8 βίδίοιηθης ου]ὰ δοοοτὰ 
ὙΠ (η6 τ ΠΟΪ6 ὐδίοῦγ. [ὑ τασδὶ 6 τ μα τὸ 
ΒοΎΈΥΟΣ, [μα ἰλ6 πτοσγὰβ ἃσὸ οὔδουσο.--- ΤῈ. 

μ» 

ἩἨΟΜΙΙΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΕΑΟΤΊΟΑΟΑΙ,. 

εν. 75ᾳ. Τὴο ἀρεΐρτια ἰδὲ σοὰ [δι σἱτὰ 
8 Ομ ΟΘΘ ἢ ΟὨ6Β ἴον {86 ἔτ Βογδησο οὗ Ηἱΐδ Κίηρ.- 

ἄοπλ οὔρῃ αν (86 ὙΔΥ βιηοοίμβοὰ (Ὁσ ἰδοῖὶ 
τοῦ Βυπηδῃ αἱ η8.---ϑηρ]9 τὶ οκοὰ ἀφοάε, ῥγο- 

ἰης ἴγσοτλ ΙῃΟΙΘΏΪΔΙῪ Ρϑϑαϊοηδίθ Ἐχοϊίοπηθηί, 
ἀο οὔδῃ ἱῃ Οοα᾽ 5 ρονογιμηδηΐ χἶνο ΟΟΟΔΒΙΟῺ [ῸΓ 
οὔδηχοθ Βανληρ ἱτηρογίδηϊ ΘΟΠΒΟα 6 ΏΟΘ68.--- ὈΙΥ]- 
βίου διλος ἴἰπ Ορροθοσβ οὗ Οοαβ Κίηραοιι μγυπὲ 
Βυῦθοσυοθ ἴῃ 6 Θσδῆοο οὗ Ηἱο δἷπηβ, δῃὰ οὐ ἰδ 
ΘΟΏΙΓΣΆΓΥ, ἰδοῦσα διυοηρ ἴμοθθ πο, οἢ δ ᾿ἴκ9 
Βιουπὰ οἵ ἋἋἈ1᾿, πῖδ ἰο ἴνθ δηὰ ἰδθὸν ἴοσ [86 
ΒΔΙΏ6 ἰδδῖζα ἰη [89 Κηρσάοιι οὗ (ὐοα τηυδὶ Π6]Ρ [86 
Ἡϊοκοα οὔθ δηὰ ΟΡ 818. δ᾽ Π18.---Ἶ ἐγ. 12 δβη4. 
ὙΏΘα δὴ ὀρροδοσ οὗ αοαδβ ποσὰ Πο;θδΙ]Υ ἰυτηε, 
πὸ βου] πιίμουῦς το] υοΐδηοθ χῖνα ἷπὶ (ἢ Βαπὰ, 
πὶ μουΐ πηαοείδισίηρ ἰο μΡὰβθ ἡ ΕΡιβοΣ ΟὨ ἰδ0 
ταοῖϊϊνοα [δὲ δσὸ δἰ ἀρῃ ἴῃ [18 Ὠρδσί. 

γον. 18,  ασθ (6 βοῦοῦ οὗ Οοὰ δῃὰ Ηϊ 
ΒΟΙΪΥ ὁπ πλῦιεε κὐνν ἀῤσνομξοντο 8 ΙΔ πέντ 
Κυδτὰ ἷ8 χὶρηία, δῃὰ ἀοιηδηὰ γεραγδίίοη οἵ ἃ 
τας δαὶ ἾΑΑΝ πεν Ῥὰ ἐγοα, --- Ἄετ. 17 54. 

6 ὙΠῸ [88 ἰοδ ἰῃ6 ΜὸΔᾺΥ8 οὗ ὈΠΓΙ ἢ ΘΟὐΥΒΠΟΒΕ, 
ὍΡου ψὨϊοῖ [ὉΣ ἃ Ἰοῃρ πη μα δα σομεοιου αὶ 
ΟΥ ὉΠΟΟΏΒΟΙΟΌΒΙΥ ροῆο, δηὰ χοϊυσχποα ἰο {Π6 ΜΔ 
οὗ ἰσυἢ δηὰ σἱρηθουδηοθα, π|ὶ}} ὀχ ῖδὲὶ {Π6 εἰη- 
ΠΟΥ οὗ μὶβ Οοὔδηρο ὈΥ͂ ἃ βὸ τυ Οἢ (δ ΠΊΟΓΙΟ Οδι- 
Ὠσδὶ βίσι νης ἴο γοδίοσο (Π6 ἀδῃχδρ ἀοῃδ ὈΥ ᾿ἷδ 
Ρτονίοιβ οοπἀυσί, δηα ἴο ΟΔΓΓΥ ᾿ηἰο ὀχοουϊου (86 
ΤΟΥ Ο ΒΥ ἰηἀογοά αδἰτὴβ οὗ αἀἰνίης τιβϑάοτι δηὰ 
Οὕ6. 
ες. 28 ρᾳ. Τμδῖ (6 τὸ ἷβ ἃ ἰηράοῃι οὗ 67]]} ἰδ 

Ῥτόνθῃ Ὁγ ἴδ ἔκοί ἐμαί ἃ Ἰηδῃ᾽ Β ἰὈΓΩΪ Ωρ ἔγοι 671] 
ἴο μοοά, ψϊοἢ ρΡΙοδθο (ἀοα δῃᾶ ἰδ ἃ ἸΟΥ ἰο (9 
ΔΏρΟ]8, ΘΟΙΏΠΔΟΏΪΥ δχοῖίοα Ὀἱζίδστιοθα δὰ ἤδία ἰῃ 
πὶ ἐεὰ τΆΘΏ, ἯΟ 866 ἐμοὶ δἰ π)8 δηῃ ῬὉ]δ:β ἱμογοὺγ 
ἰηἰοτίοσοα σῖ, δηὰ δίκη δὴ ΘΗΥΥ δηὰ 7ε8- 
ἸΟ ΑΥ͂ ἰμδὲ ἀοοα ποὶ βσὶηκ ἔζομι ἰδ πιο 
ψὶοκοα ἀοθϑάβ, 
, 6... 28 αᾳ. Τὴ ΒΟΏΟΙ οὗὁὨ οπμεἶΐβ βοοᾶ Ἰδιηδ ἰβ 
ἴοο Ῥγϑεοίΐουβ 8. Ῥοβθοβηῖοη ἴο ἰθὺ ὀυύθῃ ἐμ δυβρί οἷοι 
οἰθανο ἰο ᾿ἰΐ οὗ ρμαγιεἰρδίοῃ ἴῃ Ομ Ρ πη68᾽8 
ξ00 ΜΔΏΪΥ ΠΟΙΟΓ ἀοπ)δηὰδ παῖ 1 ΟΥΟΙΥ ΜᾺΥ, 
Υ̓ το δηὰ ἀδοὰ δηα δοβδανίουσ, οὔθ βῃου)]ά βοὶ 

ἴοσι ἢ Β15. ἱπποοοῖοθ ΒΘ (Π6 οἰγουχαβίδηοοβ δηὰ 
Τοϊδιϊοηβ χὶνο οοοδαίοῃ ἴο υμίστιο δηὰ Ὀη)υδὶ δοοῦ" 
Βαϊ οΏΒ. 

γον. 88 κνᾳ. [πὶ Ἰδιηοητίηρ ἰμ6 1οδ6 οἵ βτοδὶ 60 
ἯΟ ὙΟΣΘ ῬΓομϊποηΐ ἴῃ δανδηοίηρ {μ6 Κιηράοι 
οὗ Θοά, νὰ ποὺ ΤΏΘΣΟΙΥ͂ σοηογ ἴο ἔπθπὰ [Π6 ΒΟΌΟΓ 
ἸΠοΥ ἄοβοσγο, Ὀὰὲ 4180 ὑγαῖϑε αοά νῆο χανε ἰδεπι. 
-ὕας. 86. Ἴπαι κΚίπρ τ|}} Β6 τηοδὲ βοποσοὰ διὰ 
Ἰονϑὰ ὈΥ ἷθ Ῥθορὶθ γ͵ὸὴῈὸ ὑγβὶ κα ἰῃ ἰμῈ πδγβ οἵ 
αοά, δηά ὈΥ 6 ὩοὉ]6 ἀϊοροεί(ἑομ, τὰ λ, 
διὰ ἼΡΒΗΥ Βοοάποβα μἰτηθοὶ ἢ δύνα κθηθ ἴπ6 ΒΟΌ]ΕΓ 
[δα] ἱπρβ οἵ ΗΪθ Ῥεορ]θ6.---Ἴ γ. 89. [ἢ Ῥδίϊθηοα διὰ 
ΒΌΠΑΙΠΙΟΥ ταυδῦ τὸ τοΐος ἰο αοὰ {πῈὸ [τὰ 188 
τἰριύδουβ σϑαυΐί8ὶ ἕου νίοκοά ὑγαπερτοβαίου οἵ 
Η}8 ΒΟΙΥ οοσηπηδηπιοηίθ. [πα βδσγομος (μογοίο 
ΤΩΔΚΟΒ ΟὯ6 8 Ρδγίβκοσ οἵ [1κ ρυΐλ]ι.---[οΡ. 
ΔΡΟΥΘ δἱ οἷοδο οἵ “ Ηϊεὶ. δηὰ Το." --τα.} 
Οχ τεσ. 8. ΒΟΉΣΙΞΕ:: ΗΟῪ ΤΩΔΗΥ βίδῃ 

(86. δὰ βϑοῖὶ ἴῃ 6 τηοδὲ ἱπδοραυδὶο ἐτιειάβ, δ8ὺ 
Ἰοῃᾳ, 88 θδοῖὶ βοροβ ἰο ραίῃ μΐβ οῃὰ ; δυΐ ΟὨ]Υ 1 

8. Αἰ πὶ ΥΟΙΏΟΥ͂Θ ἴο 8 ἀοαθει ΟὨΪΥ͂ ἰοὲ [{ ὈοοΌπΙθ 
ἰἴοοὶ (δδί ἃ βοϊ ἥδ οσ διβυἱθάουβ ἀδαῖτο 18 ποὶ 



ΟΗΑΡ. 111. 7-89. 

ξοΐηρ ἰο δε ἢ16]16 ἃ, δῃηἃ ΒΟῊΝ βοοὴ ͵ἷβ 811] σϑηὶ ἴῃ 
ἵναῖη 1 ΕῸΣ (ΠΕΓῸ ἰδ ποι βίης {δὲ ΤΟΒΙΪῪ ὑπ [68 
θη ὕὑσὲ ἴΠ6 ἴδαγ οὗ ἀοα. Νὸο ἔγι θη βῃὶρ 18. ρθγ- 
χηδηθηΐ Βηα ΡΓῸ ἦνο πδὶ 15 ηοἱ χτοοῖρα ἴῃ (Π6 
ἔραν οὗ Οοὐ.--ἰ να. 9,10. βοοττ:  Ώ116 πηθῃ 
ὅο οὐ ἴῃ {Ποῖσ 8108 ἐπεΐν υὐἱλλου οοποέγη, (ΒΘ 
ΔΙῸ οἴϊοῃ σοηδβοίουβ ἰΠδὲ {Π6Υ τὸ ηὩρ ἀρδϊηδὶ 
Θοά.---ΤῊῈ.]--Οὐ γοῦ. 16. Ε' . ΚΕυΜΜΑΟΘΗΕΕ: 
11 ἀρρϑδᾶσβ ἴσο {1118 ὀσουγγθαοθ {π8ϊ, δὶ ἰἢ6 
πὶ] ἀογοδα οὗ ταϊηθὰ ἀοπλοδὶὶς τοϊδίομθ ὈΥ ΜὨοΣ 
1αγαθὶ τῶϑ (Π θῇ ΟΥ̓ νι, ἰπογῸ ἨΔ γϑὶ ἤθγθ 
δηα ἐμόσὸ ἰο Ρὸ ἰουπά 6 βοτοσ οὗ ἃ ἴσυθ δηὰ 
ἰηψαγὰ ἰονα δηὰ δαθυ. Τα Ὀ]οομηοα ἱπ 
Ταν α᾽ 8 Βοιικθ αἰβδο, θαϊ ἢοῦ υποιαηίοα, δηὰ ἢθ6 
86 ποῖ ΓεΔΙη6α που Π6α ὈΥ͂ (8 οὐγθθ π ΟΣ 
αοά 86 ἰαἰά ὕροῦ (6 δοοιιϊηδίζοη οὗ ΡΟ ΘΙΩΥ 
15 [8Γ86].--ΟἹ νοῦ. 21. “ὙΠΘΩ 8 τη} ἬΔΥΒ 
Ιοβδδθ Φεμόνβϑῃ, μ6 τ ίκϑί ἢ θυ ἷθ ΘΏΘΙἶοΒ ἰὸ 

δῇ Ῥοβϑοθ πὶ δῖη.᾽) Ῥτον. χυϊ. 7. 
[Νεσ. 27. ΗΈΝΒΥ: [ἢ {μῖ8, 1. 1 δ οογίβ! ἢ 

{μὲ ἐμ6 1οτὰ νδϑ στἱρμίθουβ. Αθηοσ δὴ δραϊηαὶ 
τη6 οοῃν οοηδβ οὗ 8186 οΘοηϑοίθηοθ ορροβοὰ ᾿ανὶα, 
δὰ δα ὯΟΝ ἀοβογιοα ᾿βῃθοβμοίῃ, απ ϑγ ργοίθῃοθ 
οὗ τεραγὰ ἰο αοα δηὰ ἴβγβϑϑὶ, Ὀὰϊ σγϑα] γ ἔτγομι 
Ῥεῖάδ δπὰ σονυοῆρθ. 2. 1ἰ ἴθ 88 οοσίδίη πὲ Ψ080 
ἫΔΞ τὶρὨίοοῦβ. (1) Ενϑῃ {πῃ Ῥγοίθῃοθ (ὉΓ 
πῆδὲ Βα αἰὰ νῶϑ ὙΘΓῪ υπ͵υϑὲ. (2) ΤῊΘ γοδὶ]ὶ 
οϑα86 Ὑγχ1.8 ᾿6δουϑΥ οὗ ἃ γεἶναὶ. (8) Ηδ ἀἱά ἰΐ 
ἐγοβομογούβυ, ὉΠ 6. ργοΐθποθ οὗ βρεδκίηρ ρθ80θ- 
ΔΌΪΥ ἴο Αηοσγ, οαυϊ. χχυΐ!. 24. (4) Ηθ Κηον ὑπαὶ 
ΑΘΠΘΥ "788 ΠΟῪ δοίυ δ] ν ἴῃ αν 5 βοσυΐοο.--- [π.] 
[ΒΟΒΙΝΒΟΝ :  εγ. 38, ΑΓ Μὲ 8]1, ἴἢ ΟἿΥ βοῦ6- 

Ταὶ πἰδύϊομβ, ρτιονοά ἴον (6 τ ιοϊκοάμοαβ πιο τὸ 
ΔΙῸ ΟΟΙΩΡΟΙ]οα ἴο τ ὶΐίποθα, δηὰ πῃΐϊο τὸ οδηηοὶ 
Ῥζανϑῃϊ οὐ σϑηθαν ἴ--- ἐγ. 39. ΤΏ ΒΘ τι0 
π6 ΒΙσ  θδὶ δι μοῦ ΕΥ̓ σαπποῖ ἀ0 411 {Π6} ψου]ά. 
ὟΝ βῃου!]ά οοτηραβαϊοηδίο σαίμοσ (μ δ ΘΏΥΥ ἐμοὶτ 
εἰϊυδίτοι.- -ἨΈΝΒΥ: γεν. 88.(. θη δΒοὸ οου]ὰ 
ὩΟῖ 681} Βῖηι ἃ βαϊῃΐ δηὰ 8ἃ βοοὰ τγδῃ, 6 βδαίὰ 
ποίμδης οἵ ἰμδῖ; δυὶ νδὲὶ 88 ἔἰσὰθ 6 ρᾶνο ᾿ΐπὶ 
16 ὑγϑΐβα οὗ (πδὲὶ δ ν|κξε8 “8 ῬὉσίποῦ δῃὰ δ ψτοϑαΐ 
τοδῃ."--- ον. 80. ΤῊΪΘ ἷἰβΒ. 8 ἀϊτπηϊηυΐου, (1) Τὸ 
αν 8 σγοδίηθθ; [6 8 δηοϊηϊδαὰ ἰκῖηρ, δηὰ γχοὶ 
'δ Κορὲ ἴῃ δ ὃν δῖ86. οτῃ βυδ]οοίθ. (2) Τὸ 
Τυανὶα᾽β ρσοοάηοθβα, δ οὐρῆΐ ἴο ἢδυθ ἀἄοῃθ ἢ 15 
ἀαίγ, δηά ἰγυκίοα (σὐοα τι {Π6 ἰδοῦ. Σἶαὲ }ωδίν- 
ἔα, τιαί οὐαἰωπι.---ΤΎΤΟΚΒ: Ηδα Ὠ6 ραΐ ΨΦοΔῦ ἴο 
ἀακέξ, ρυ]ο ορἱπίοη σου]ὰ πανο βυδίδἰ ποα ΐτα 
ἴῃ 1869 δχοουϊοι οὗἁ ͵)υδίϊοο; δὰ ογϑὰ 1ζ ἰδ μὰ 
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ῃοῖ, 6 που]ὰ πᾶν μβδὰ ἴδ ἰηναγὰ πἰΐηοδα ὑἰμδὲ 
ἸιΘ 88 ἀοἰηρ ἷβ ἀυἰγ ἰο ἰπθ βίδίθι ΕῸΣ ἃ τηδρὶ 
ἴγϑαίθ ἰο Ὁ6 Υ ἰ' το νὸ πικκοῦι ἦν, Ομ 
Β Πδυι ἢρ ΙΔ 1 ποὶ ἜΘ ΒΑΥ ἩΜαὶ βίη ᾿-- - αν ὰ 
τηϊχμὶ ἤᾶνα βανθα ἰἐπλ86 1 ἔγοσλ, 1 ἢ6 μδὰ ΟὨΪΥ͂ 
(πὺ8 ΘΑΥΪΥ τα ἰπαθο! ἢ οὗ {μ6 ἰγγδηηΐς δηα ονο- 
θαδγίηρ Ῥσεϑθῆοθ οὗ ΨΦ0801---Υ̓ΟΕΡΘΎΥΟΒΤΗ : Ηθ 
που] ὰ μᾶνθ ῬγΟΌΔΟΙΥ ἐν Υβπῖαι οὐμοῦ τηυγὰθ 
Βθο! 88 ἰδὲ οἵ Ιβῃθοβῆθιῃ δηὰ οἵ Απιδβα: δὴ 
6 ψουἹά μανὸ ὕθθῃ βραγϑὰ ὑΠ6 ΒΟΥΤΟῪ οἵ ρ᾽νίην 
ου δὲβ ἀθδί}-Ὀθ (16 ψαγγδηΐ οὗ θχϑοιϊίοη δζαϊηβὶ 
“οδῦ, ἴο ὃὈ6 ρυΐ ἴῃ οβδοί ὃγ Βοϊοάοη. “ἸπρΡυ ΠΥ 
ἐγ ο5 ἴο0 χυϑδίον ογϊτηοβ.᾽ “δ ἰ5 οσρὶ ἴο {6 
Ἰηποοθηΐ ἯΠΟ ΒΡΆΓΟΒ ἴΠ6 συ ]γ."--ΤῊ.] 

γε. 1δὅ, 106. Υε ρ»ἱΐν ἃ Ὡδῃ ὙΠῸ τθΘρ6 ἴῃ 
Βοίρ]θδβ δῃα δρρδυθΏ γ Ἰηποοοηΐ βυβογίηρ. Βαὶΐ 
ΘΟΏΒΙΔΘΓ ἃ 110 116, δηὰ 1ἴ ΤΏΔΥ ΔρΡΡΘΑΣ ἴμαΐϊ (ΐθ ἰδ 
ΟὨΪΥ [ἢ ΘΟὨΕΘαΏΌΘΩΟΘ οὗ ἃ Ὑ͵ΟΏ δοίΐοη ἢθ οομλ- 
τηὶϊθἀ ἸΙοηρ ΔρῸ (1 ὅδῃι. χχυ. 44). Οὐ ΡΗἷΥ ἰδ 
ποὺ (ΠΟΓΘΡΥ͂ ἀοβίγογοϑα ; Ὀαΐ 118 Ομ αγδοίδυ 18 στ δ 
σμδηροα.--- Ἄγε. 17, 18. ΗονΝ μτδοοί 7 Γ]Θ ΓΒ 
σδῃ ΥὙ]6]4 ἰο πε ροριίαν' υἱδὴ, δὴ {Π6Υ οοποὶυάθ 
{πδὺ 1ἰ 18 ἐμοῖὶν οὐσσῃ ἰηίοσοαῖ ἰο ἀο βο. Απὰ μον 
ΖΘΔΙΟῸΒ ΒΟΙΏ6 Σ6η Μ{11] βΒυ 6} }} ὈΘΟΟΠ16 ἴο ΟΔΓΤΙΥ͂ 
ουἱ Οοα᾽ δ οοπ υἱἱ π ἤθη {Ποῦ ΟὟ Ρ]δοοθ δγο 
Ὀθοη 80 ομαηροα 85 ἴο οοἰποϊάθ ἐπογο νι 1|--- 
ΒαΑι,: Νοιμίηρ 18 Ἰοσο οὐΐουβ ἰμδῃ ἴο τωδῖθ 
το] ρίου ἃ δἰ] κῖηρ- ὨοΓθ6 (ο ΡΟ] ]10γ.--- ΤῈ. 

[νν. 28. Αἢ δι ύουβ δηὰ ὩΠΒΟΓΌρΡΌ]ΟΙΒ ΤΏΔἢ 
ἷβ αυΐοῖς ὸ ἀΐδβοθσῃ, δῃὰ σοϑδαγ ἴο αἰδβίογί, {μ6 86]- 
ἤβῃ δἱτὴβ οὗ οἴμοιβ. “"βοὶ 8 ἰμϊοῦ ἰὸ οδίομβ. 8 
τορτιο." Απά οὴ6 ἯΒΟ 8οίδ8 ἴγτοπὶ ἱπηρυΓΘ τοἴ γ68 
ΘΧΡΟΒΘΒ ΗἸΓΩΒ6] 7 ἰὼ 00 δοουθοα οὗὨ φτοδβὶΥ π]οκοὰ 
ἀοοίμηθ το μἢ6 ἢδ5 οί δὶ 41} δηϊοσίδ θά. --- 
γε». 27, 80. Ο τηδὰ διηυϊΐοη, ἐπαὺ ροἱθϑάβ ἔτα- 
ἴδγ8] ἴον δῃὰ βαογοὰ ἀπΐγ ἰὸ {πὸ ἀϑδὰ 88. δῇ 
τΣοῦνς ἴῸΓ τ καθοος ἰπαί ΠΟΥ 8 ΤὴνΑ]] 

6 ῬγἹησὶρ]6 ὁ Γονοηρο αἀϊ4 ποὶ 8Ρ0] 
"Ἔ ΑΒ8}6] γψδβ Κι ]]ο ἴῃ νψῶσ; δηᾶ 1 ἴἰ πε " 
ὑῶν, Ἡοῦσου νγὰθ 8 οἱἱν οἵ τοίυμε.)--- ὕ ἐγ. 33, 

. 1δθ Ὀλίογοοί ἔγυϊῦ ἐμαὶ ὄυεὴ οἷν} ΔΓ σδη 
ΘΔ 18 ΔΒ βϑ  ὩΔΟΏ, 8 (ΐηρ ὑ0 Δ ΚΘ ΒΟΥΤΟΥ ἴῃ 
ΟΥΟΣΥ ΠΟ0]6 τηϊηα.--- ΤῈ. 

[Νεν. 88. Αὐπου, ἐλό δοίαΐον ἐγ ροἰ  ὐρίανι.---- 
ΟΥ 8 βούϊωοῃ πῆρῃϊ ὕ6 τηϑάθ οὐ [6 ρϑῃθγαὶ 
ΘΆΓΘΟΣ δηά οδαγδοίοσ οὔ Αὔποσρ. ἔθ 1 ΟἌἼτοη. ἰσ. 
86; 1 βαι. χὶν. ὅ1]; χυΐϊ. δ7; χχνὶ. 8-14. 2 
Βα. 11. δῃὰ 11, διὰ (16 ποίοβ; διὰ οομρ. ἰν. 1. 
-ΤῈ.] 



994 ΤΠῈ ΒΕΓΟΝῸ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΑΜΌΕΙ, 

ΤΗΙΗῸ ΞΕΟΤΙΟΝ. 

αν! ἃ ὈθοοξῶΏθα 8019 ἘΠϊ1ΘΣ οΟΥΘΟΣ ΙΘΣδϑοΙ, 

ΟΕΑΡΤΈΒ Ι΄. 1---Υῇᾧ. δ. 

Ι. Μωρᾶον ο(' Τελδοελοιλ. ΟΒδρ. ΓΥ͂. 1-8. 

1. ΑΝ σΒθὴ [ὁηϊ. ψἘ6η] Κ'8ΔῈ} Β βοηι μβεασὰ ἐμδὶ ΑΌΠΟΣ να ἀθδὰ ἰῃ Ἡδῦτου, [ὅπ. 
84} 18 ἢδηἀ8 6 γ6 [Ὀ668116] 6606, 8ηα 411 (86 ΙΘγβϑὶ ἐὑεβ [18γ86]] πασθ ὑγου Ὀ]οά, 

2 Απὰ β3δυ}᾽ Β βοὴ ἢδα ὑπὸ τῆϑῃ [μδὺ 6 γὸ οδρίδίῃμβ οὗ Ὀδηάϑ. Ὑὴθ Ὥδτηθ οὗ [86 οῃθ 
γῸ8 ΒΔΔΠΔἢ δηᾶ (86 Π81η6 ΟΥὗἨὨ [6 οἶμον Εδοῦδ, (6 βοη8 οὗ Εἰπιηοη 8 Βϑοσγοι ϊίο, 

8 οὗ [189 ομ!]άγοη οὗἩ Βεη͵διηΐη ; ἴοτ᾽ Βϑοσοίῃ αἰδὸ ὰ8 σϑοϊζοῃϑα ἴο Βοη᾽ϑδιΐῃ. Απὰ 
[80 Βοοσοίιε8 Ηθὰ ἴο ΟἸαίτα, δὰ ποῦὸ [ἢν 66} ΒΟΪΟΌΓΏΘΙΒ ἰμογο 80] {815 

4 ἀΔγ. Απαδ Φοπδίμδῃ, 580} 8 βοῃ, δὰ ἃ βοὴ [πδὺ πῶβ ᾿ἰδίὴθ οἵ δ ἷβ ἴϑοί. Ηβθ γϑϑ 
ἔνθ γϑᾶσβ ο] 4 ψβϑη (8ὸ ὑἱάϊπρΒ οϑιηθ οὗὨἨ 8580] δηὰ Φοῃαίμδηῃ ου οὗὈ «762Γ66], δά δ}8 
ὮΠΪΒΘ ἴοοῖκ Εἴτα ὑρ 8Δηὰ Π6α ; δηά 1ΐ σΆΠ|6 ἴο Ρ885, 88 8} 8 τηϑάθ [ιδβϑίθ ἴο ἢδθο, ἰδαί 

δ᾽ ἢθ [611] δῃηὰ Ὀθοβδηθ ἰδῖηθ. Ἀπὰ ἢἷβ ἤδθ 8 Μοριθοβμεῖῃ. Απάὰ ἐδ6 βομβ οἵ 
Βιμσοοι {86 Βοογοίμῖίο, ΘΟ ΔΌ δπα Ββδδηδῇ, σοηΐ, δηὰ οδιὴθ αὐουΐ {6 δοβδὶ οἵ 
{ῃ6 ἀδγ ἴο {86 ουβο οὗὨ ΒΗ ρου οί, γγῆο ΔΥ οἡ 8 Ὀθα δ ἤοοὴ [8ηὰ ἢ νὰ8 ἰδίῃ 

6 δἷβ τυ ἀδγ-τγοβὶ). . Απα {ΠΟΥ͂ οϑπλ6 (ΔΙ Ποῦ πο {86 ταϊάϑὺ οὗἩἨἁ 189 Βουδβο, αδ ἕλοι 
[ΠΟΥ που]ὰ ἢδνο ἔδίομοα [οἰ ΐηρ5} τ θθαῦ; δῃᾶ {Π6 Υ βιηοίθ πὰ πη 66 Γ {86 ΒΓ} τὸ 

1 [1ὰ {86 δράομιθῃ]; δῃὰ Εϑομδὺ δηα Βδδηδῇ δὲβ Ὀγοίμοῦ οβοδρθὰ." ΕῸΣ ΒΘ η {867 
[Απὰ {Π6Υ] οσδῖη6 ἱπίο {μ6 Βουδο, [π8. Δη4} ἴ)6 ἸΔΥ ΟἹ }}]8 ἴὰ 118 Ὀ6α-ΟὨ δια ΌοΓ, 
διὰ {Π6γ διηοίθ Εἷτὰ πὰ Β]6 }Ὲ7 ἷτὰ δῃὰ Ὀομοδαθα  ἶτα, διὰ ἰοοὶς λιῖ8 μοδά, δῃὰ ρμϑὶ 

ΤΈΧΥΤΟΑΛΙ, ΑΝῸ ΘΟΕΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

1 Γγὸος. 1. Βορὲ. (σοθοοῖ 6) δηὰ βϑυσ. (Αϑῃ ΟΠ }]) ρσϑῦχ (ἢ 8 πδπὶθ “ βῃ ΘΟ ἢ," δηὰ ϑορί. αἰδὸ [Ὁ ἐμο Ὀοκίη» 
Ὡΐηκ οὗ νοῦ, 2. ΘΙ δῦβοη ἐπί 16 οὔλίδδίοη ἀπ ἰο ἴῃ βαιο (ϑο] ης ὑμδὺ Ἰεὰ ἴο ἐδ οῆδημο οὗ Ἐπ ΌΒΔΙ (ΟΥ̓ 
18 ) ἐοὸ ΙΒ οβ θη, ὨΔΙΉΘΙΥ, γορυ]δίοη ἰο ἃ θα (ἀ οἰαίγου5) πα. Βα [6 ΟΥΒΒΙΟΏ ἸΏΔΥ ΠΘΙΌΓΤΘΙΙΥ ὯὉΘ 6Σ- 
Ἰαϊηϑα δδ ἃ Ὀγου ]Ἱοαῦθηο9 οὗ ἴῃ. 6 Ὠδυγδίοσ, ἢ οοηίοχὶ ο]6 87) Υ βχίης [06 ΥΟίθγοοΘ ἴο 15 ΡΟΒΉΘΙἢ ; βὲ τὰ ἐδ9 
Ρέ. ἰϑοσίβ ἐπ (ἢ 18 γϑσϑὸ εἷοσ ΑΌΠΟΣ [29 ψοσγὰβ “βοὴ οὐ Νοσ." ΟοῃρΡ. 1 ββϑω. χχίΐ. Ἴ, 8, 9, 12, 13.- ἦι) 

3 [Υγδγ. 3, Τὴο Ὀταοκοὶθ οὔ πα. Α. Ὗ. ΤῊΔΥῪ δὲ 85 γὙὁ0}} ὉΘ οτηἑ θα, βδίησ6ο ὑπο ΗθὉ. τοχζαγὰβ (8 βιβέθτηθης 85 
Ῥασγὺ οὐ [6 Ὠδγγαίγο, δηὰ γοσ. 4 ἰβ ΔΒ ΤΩ ἢ 8 Αγ (Ποδὶβ 88 ΟΣ. 8.---Αα. ἱπηρΓΟΡΟΙΙΥ τηρῖζθθ ἐΐ.986 ΣΏΘΩ εὔζωνοι -- 
4 ) ΤΡ ποέΐσο υϑ γα. 2 ὃ, 8, ἰ5 Δὴ ΡΟ Πϑο]οσίοΆ] οὐ ἢἰβίογίοδὶ σουηδαῦς οὗ ἰμ6 ϑαϊξοσ, Ὡοΐ ὨΘΟΘΑΒΑΣΙΥ 8 “ π081" 
σ᾽} 8] σουωδυῖς " (Ἶ911η.) ἐῃαῖὶ ἢδ8 σοίΐθῃ ἰπίο ἐπ ἰοχί.---ΤᾺ.] 

8 [ογ. 4. ΤῊ 18 γογΒ9 18 Δ οχριδηδίοσυ ἢἰβίοσ 98] γουηδυῖ ; 566 ἐἢ9 ἘΧΡΟΕΊΠΟΝ. 1ε 15 “ ἰοο ῬΘΟΌΪΙΑΣ [0᾽ ἃ βΊοδα ἢ 
(Ὑ7911}...-- Μδὰθ Ὠδϑδὺθ᾽" 19 ποῦ βίγοῃβ ΘηῃΟΌΚὮ ΖῸΓ 18, πο σοπίδίπδ ἴδ ποίίου οὗὁὨ “ἸΘΣΤΟΣ," βγτη. ϑορνυβεῖσθει, 

Ἑτάτηδατι : δίδ δίος ἐπ ὧδ αἀπισεί δοοίζέο, ΟἿ 414... βυτ. ΠΑ Θη, ῬῊΪ  ΡΡΘοΩ δ8 ΕΏ κα. Α. ἡ.-- 9 πδῖὴθ Μορἢοββοίῃ 19 
τι θη Ὁ ϑορὺ. Μοιρ ὐ οΟΒίἢ 6, ὃν οἶποΣ ΟΥ̓ ΘΚ Ὑ82. ΜοιρῃΐθαΑ). ΕῸΣ [Π9 γε οἵ ἰ ὩΒΙῺΘ 0 δ 5. ΔΟ ΟἿ ῦ 
ΟὐΥτΟΙΟΔΥ Β85 ὈΘΘῊὴ ἴουηα, δηὰ ἰἰ ἰδ ποῦ ἱτωργοΌΔΟΙΥ ἃ οοσγυρίίοη οὗ Μογὶῦ ἰη Μοσγιθῦβαὶ, 1 Οἤσοη. ἰχ, 40.-- Τα.) 

4 [γοτ. δ. 1.1ξ. : “ β)οορίπα ἐδ δῖϑϑῃ οὔ βοοι᾽" (ϑχϑιωρὶϑ οὔ οοβρηῃδῖο Α06.).-- Ιπϑἰοδὰ οὗ “Δδοὺουΐ" ΜΘ ΤΩΔῪ ΓΟΒΟΣ 
“δὐ (ΟΥὮὉ, 8) 89 ἢθδὲ οἵ (ῃ6 ἀ8γ."--Τα. 

δ[νοΣ. 6. ΓΞ, “δἰ Πο τ," προ Νοσξίυν (οἰϊοὰ Ὁ Ὧθ Βοβϑὶ) ἀϑοΐδγοϑ ἐὸ Ὀ6 ἴδο ἐσθ τοβαΐηρ. βόπιθ Μ8Α. 
᾿ ἡ δ 

διηὰ ῥσυϊηἰθὰ Ἐαὰ,, ἑορϑίμοσν πὶ βορέ,, Βγτ., Ομδ]ὰ., τοδὰ ΣΊΣΤΊ, “0 οἷ ἃ," (8ο ἐδ6 ΟἾδ!]ὰ. ἰοχὲ οἵ Ῥ. ἄο ᾿ιδρδγὰθ; 

Ῥαὺ οὐμθσβ μᾶῦϑ ἰὴ τη886. τοῦ. ΠἼ, “ἴδον. Κ- ΤΙ οδϑίθδα οἵ εἰς Ἵ»» βδοὴθ ΜΒΒ. δὰ ἘΌ}. μανθ ἡπκ 
« ς΄ -- Ὄ 

--Τα. 
4 Γγοσ. 6. Το ροΐπὲβ ἅσο ἴο Ὀ6 Ὠοϊοὰ ἢ ἐπ οτἱἐοἶδτῃ οὗ ἔπ 9 ἀπο] ἰθχὲ οὗ νϑσβ. 6, Τ: 1) [9 ϑϑϑτηϊῃ ΤΡ5:: 

ἐοἢ οὗ [ὴ9 τηδδογοϊίο ἰοχί, ἀου]ο δοσουσῃῦ οὗἩ ἐδθ τλυσγαου; 2) ἐπθ ἀἰνογζθῶοθ οἵ ἰῃ9 δορί. ἰπ τόσ. 6 ἘΕΡΘΟΪΜΙΙ τω 
ἔηο Η6Ὁ. Το Νυϊ]κ. ἃ ψ θὰ Θορέ. ἰῃ νου. δα; ἰὴ ΟΠ δ). δῃὰ ὅυτ. βυρειδπιίδίθ (ὑσὶ ἢ δ σῆς ναγίδεουδ) [δ 
Τηδβοχζϑίϊ ἱοχί.-- -Τὴο υὙἱ 90 ἰ6]κϑὴ οὗ ἴη9 ἰοχὶ ν|}}} ἀορϑῃά ἸαΓΚΘν οα πο ἀθοίβίοῃ οὗὨ ἐπ δγδϑὲ ροϊηϊ.--ϑοιιθ δοϊὰ 
(89 τοροὐ ἰοῦ ἐπ ἐπ 6 ΗϑΌ. οὔ γοσ. 8 δηαᾺ τνϑσζ. Ἷ ἴο ὉΘ ὈΠΤΔΟΔΏΓΕΕ, απὰ ἐπογοίοτο δαορίὺ ἐπ δορί. ουξ οἵ πιΐοιι ἐΠΟΥ͂ 
Θηάρθαγοσ ἴω οχρ᾽ δίῃ ἔῃ ΜΒ8. ἰοχὲ δ8 ἃ σοστυριίου (Ετπνν.. Βοδιιοἢ., ΤΉΘη., ΤΠ 611}... Ὑῇο 8}} αἰ Εἴθ ϑοτηϑυδὶ ἰῃ πο 

τοδίοσχαίίοῃβ οἵ ἔῃ οσίμίπαὶ ἰοχί). Οἰποτβ τοραγὰ ἰδθ γορϑι θη 85 ἃ ομασγροίθγβεῖς οὔ ΗθΌ. ἢ δβέοσί δὶ ῃδστδίου, 
δηὰ ἰαἶτο (πο δορί. ἔῃ γϑὺ. ὃ 88 ἃ δοστιιυριίοη ΟΥὁἨ Δ ΘΧΡΙΔηΔΙΟΥΥ͂ ῬΑΓΔΡΏΓΒΒΟ (Κ6ὲ} [γι ο οἰΐθδ ἘΟΌΙΕΒΙΣΕΙ} ῬΆΙΗΡΡΕΙ 
Ἐχάναδῃῃ, Βἰδ.- .Ὰ επὐἰϑάϊθ νίϑιν βθϑῖῃβ Ὀγϑίδγϑ]θ:: ἐπ 6 γϑρϑυϊ ον ΒΘϑΩΒ ὈΠΏΘΟΘΒΒΆΓΤΥ ; ὈῸΣ ἐδ οοΥτιρίοῦ 
οὔ [86 δορί. ἰοχὲ ἰπίο ἐπ τωδδογοίίο 18 ἐσ ργοδ 16. 10 [8 ἐπ ΓΘ ζοσΘ ἸΏΟΤΘ πδίασαὶ (0 ΒΌΡΡΟΘΘ ἰδδὲ ἔπ)ο Ησϑῦ. σου 
πο αἰ θγοπὶ δοοουμίδ οἵ ἴδ δδῖῃθ ἴβοὶ μὰΐ ΟΚΟΙΠΟΥ ὉΥ τΠ0 οαϊίοτ, δηὰ ἐδωὺ {Π6 ϑορί. δἰ ον ΓΘΡΓΘΘΘΏΙδ ὃ αἰ 
Σϑηίΐ ἰθχὲ οσ ἰ6 ἃ οογγιρίϊοι οὗ ἐμ9 τηδϑοσχϑίίο.--- [9 00] τίς Δ.9 Βοζὴθ οὗ [}6 γοϑίοσδιξουβ δἰξοιωρίϑα. ΤδϑαΪυϑ: 



ΟΒΑΡ. ΙΥ. 1-Ὁἰ. ὅ. 890 

8 {μθγὰ ΔΉΔΥ ἱΒσουρ [Δ 9 ῥ]δίῃ 81} πἰρμῦ. Απά {Β6Υ Ὀτουρθὲὶ {86 Βοδα οἵ Ἰβῃβοθβοίῃ 
υπηΐο Πᾶνα ἰο Ηθθτγοη,ἷ δβὰ δβαϊὰ ἴο {89 Κίηρ, Βθβο]ὰ 16 μοδά οὗἉ ᾿βϑῃ θοβιιθίῃ [89 
Βοη οὗἩἍ 88] [Βῖῃ9 ΘΏΘΙΩΥ͂, ὙΒΙΟᾺ [1810] ϑουρσαῦ (ὨΥ 16; δηὰ (06 χὰ [Ψ96Βονυ8ᾺῈ] 
Βαίδ δυθηρϑα ΤΥ Ἰοζὰ [δ ἰκϊηρ [18 ἀΔΥ οἵ 58} δηὰ οὗἉ μἷβ βοϑὰ, 

Π. Ῥωπίεδηιοηξ οΓ 1ελδοελεῖδε Μωράξγεγε ὃν Τλαυϊά. Ὕ τα. 9--12. 

9 Αμπὰ ανὶὰ δυϑνοσοὰ ΒΟ δηὰ Βδδηδὴ πἷ8β Ὀτοίμοῦ, ἐπ 6 βοὴ οὗ Εἰτωηοη (δ 
Βοδχγοιῃϊῖθ, δῃά βαϊ ἃ υπΐοὸ ἰμϑ, Α8 {89 Ἰμοτὰ [οβονδὴ] ᾿ἰσοῖι, το μαι τοἀθοιηθά 

10 πιῪ βου] ουὲ οὗ 41} δἀνογεϊίγ, θη οὔϑ [Ε19᾽ ν}}07] (ο]ἃ τηθ, βαυίπρ, Βοβμοϊ ἃ 88} 
ἷ8 ἀο84, ἐμἰπκίηρ ἰο ανὸ Ὀτουρῃϊ αΐηρε---ἰ ἴοοῖκ μο]α οὗἁὨ πἷπι δῃηα 6]6 0} Ὠΐπὰ 
ἴπ ΖΙΚΙασ, πθο ἐλοισλέ ὑμαὺ 1 τουἱὰ δαᾶνο ρίσοι [ἴπ ΖΙΚίαν, ἴο γὶνο Β].}7] 8 τοναγὰ 

11 ἴον δἷ5 ἀϊηρβ; ΗΟΥ τυοἢ ΤΟΥ σι θθὴ Μὶοκοα τηθη ᾿δΔΥθ β᾽ῖῃ ἃ τσὶ ρῃύθουβ ῬΘΊΒΟΙ 
ἴπ ΗΪ8 Τῇ ΒουΒθ Ὁροὴ ἷβ Ὀοα  8}8}} [ οὐ ὑμουθίοσο πον [δια ΠΟΥ͂, 8881} 1 πο] 
Τοαυΐγο ἷ8 ὈΪοοά οὗἨ γοὺυγ Βαπά, δηά ἰδίκθ γοὺ ΔΉΘΥ [ἀδδίσου γου] ἴγοπι [86 Θα τί 5 

12 Απὰ Βανί οοπιτηδηαϑα ἢΐ8 [{86] γουπρ πιθη, δῃᾶ (ΠΥ δοῦν ἰδθπὶ δηα ουἱ οδ΄ [Π οἷν 
δηὰβ δῃηὰ {δμοὶν ἔδοί, δὰ ἢ ἴβθῖλ ἃρ οὐογ [6}"" [86 Ρορὶ 'ἱπ Ἡθῦγσοῃ. Βαΐ 
[Δ.η4] {δ γΥ ἴοοῖκ ἰμο μοδὰ οἱὗἁὨ ἰβῃθοβθοι δηὰ Ὀυτγὶοα ἱΐ ἰη [Π6 βορυ ]οῦσο οὗ ΑΡΠΟΡ 
ἴη Ηοῦτγοῃ, 

ΠῚ. Ταυϊὰ αποϊπίοὰ Κίπσ οὐον Ϊ]εγαοὶ. ΟἿ, Υ. 1--. . 

1 ΤΗΕΝ οδπιθ 8]] (δο ἰγίδεθ οὗἩ [ϑγδοὶ [πὰ 41}... οϑι}6] ο θενὰ υπίο Ἠθῦγοη, 
2 δῃὰ βρβδῖκ, βαυίηρ, Βοβοϊὰ, γὸ δῦ ΤΥ Ὀομθ δηὰ {μὺ ἤθθῃ. Αἶβδὸ ἱπ [126 ραβδί, 

σῇ θη 4] τγα8 Κη ΟΥ̓ΟΣ 8, μοῦ τγαϑὲ 6 ἰμδὶ ᾿οάάοδβι [16ἀ]}} ουὐ δηὰ ὈτγουρὨῃύοθι 
[Ὀτουρ}} ἴῃ Ιϑγϑοὶ; δὰ {86 [τὰ [Φομονδ}} βαϊὰ ἰο ἴμθθ, Του βδ]} ἴδοα ὑ 

8 ΡΘΟρ]Ὸ ἴβσγβοὶ, δῃὰ ἰμβοὺ βδὶὲ Ὀ6 ἃ [οηι. 8] ὀδρίβϑιῃ. ΟΥ̓ΟΣ ἴβγϑβοὶ. 80 [ΑμἀᾺ] αἰἷί 
ἐδ 6] άθτβ οὗἨ [βσϑθὶ] οϑῃγο ἴο {86 κὶπρ ἴο Ηϑῦτγου, δὰ Κίηρ θαυ τηδαθ ἃ Ἰοᾶρυθ 
[οογθηδηι] πὶτῃ ὑμ6πὶ ἰῃ Η του Ὀοίοτο ἰμ9 Τοτὰ [96 μου 8}}}, διὰ {ΠΟΥ δποϊηϊοα 

4 Ἀανὶὰ Κίηρ οὐοσ [ϑγαϑὶ. ᾿ανὶα τγδβ ( σ ῦ γ68 18 ο]ἃ θη ..0 Ὀοσβῃ [0 τοΐρτι, απα "ὁ 
δ᾽ ΒΘ γοϊριοα ἔογίυ γοασθ. [Ι͂ἡ Ηοθγου Ἀ6 τοϊρηθα οὐδὸν «ταδὶ βουθῃ ΥΘΔΙΒ δῃὰ εἷχ 

ἀπόντας δηὰ ἰῃ Φοχυδαίθιῃμ μ9 τοϊρηϑὰ ὑἰγὺ δηὰ {πγθ09 ὙΘΔΓΒ ΟΥ̓ΟΣ 811 Ιβγϑϑὶ δηὰ 
ι 

10) ΤῊΝ »3) 29) [5 ὈΣΡὴ Ὁ 51 ΠΌΡῸ ΓΞ ἜΧΩ, ΓΤΡΡ ΣΙ, “δηὰ Ὀϑμοϊά ἐπ ἔδιμδἹθ πὶ Ὁ ξ. τ, δα σοι δ δος ἃ τ δ δι ἀδο χυνς 
ΟΥ̓́ΘΓΒΘΟΥ Οὔ ἐδ ἀοοΥ οΥ̓͂ [9 Πο!86 'τδϑ μαι ποσίηρ Ὑῃϑδὶ, δηὰ ποὰάοὰ ἰνωμμύφα, Δηὰ δ]ορὲέ. Απὐα ἘϑΟΝΑΡ δηὰ 
Βδδοδὴ [5 Ὀσοίῃοσ (στ 9) τὴ ἀξισφαιμμε, ἰν (ἰεῖο ἔθ Ὠοιυ86)." Βαὲξ ἐἰδο τοοϑὶς ἢ88 “ οἰθβηβίημ," πού “ κοϊμογίηρ " 

πρϑϑί, δηὰ [1 15 μού ΘΑΘῪ ο οοπδίγυοι ὑπ6 τπιδϑοσϑίίο ἱοχίὶ ουἱ οἵὗἨ 18. Βδίξομποσ: 3 ἼΠ ᾿Ὰ}}}}-.11] ΤΊΣΙ 

ΛΔ 9) ΤῊΣ ΜΠΣῚ ΤῊΣ) ὈΘΓῚ ΠΡ), κυὰ θϑμοὶά, (2.6 Ῥοτίγθββ (1788) ὙΠ μία (86 μοῦβθ [0 οἰθβθϑθ. 
: ξ - ττι εν δον ΣΙΡῈ 4 

πὮσϑί, δῃὰ δὴ Πϑὰ 5] ατηθοτϑὰ δῃὰ δἱορὲ; δῃ!ὰ ἘΘΟ Ὁ δηὰ Βδδηδῃ πὰ β᾽ 'ρροὰ ἐπγουρῇ." Η ἰπἰγοάθποθη ἃ του Ὁ 
ΓΠΡ, “τὸ ρυτγί(ν,᾽"" ἔγογη [λ9 Ασὔδϑθιο, ΚΗ ἄοσα ποὲ δοοουῃὲ ἴον ἐμ 6 ΗθΌ.: “ 5ιηοίθ Ὠΐγη ἴῃ ἐηὴ9 υπάογῦοαν."-- ΕΑ] ἃ 

δἀορία ΤὨΘη δ᾽ τοϑάϊπρ ὀχοθρὲ ἐμδὲ μ6 ρυΐ8  ὝΨΙΣ ἴον (π6 Ηϑ0. ἽΡ 13, οῃὰ ἱπρίοβὰ οἵ Ὁ πτίίθα 00. 
ΘΙ δΌδος: πὴ ρῸ 2 ΓΡΙΣ ΤΉ, “απὰ Ῥομοϊὰ, ἔμ Ῥογίγοββ οὔ ὑμ9 ΒΟΌΒ6 ὑὰϑ βίοπίηρ νμϑδὲ," 

2 πο απο τς 
ΒΘ [86 ΡΌ τῖδῖκοβ 8 ἀΠἜσυ}}γ.--Ἰ 7 10 κυκκοσέίοι τοδὰθ δρουθ Ὀ6 δΔάορίθα, γ1ὸ ΤΩΔΥ͂ ἰδῖκθ ἐ8:6 τωδδοσγοίίο ἰθχὲ 

85 ἴπ0 οτἰ κί μαὶ (που μἢ ἃ Ὀϊθηἀΐης οὗ ἔτο δοῃίθτη ΡΟΓΑΤΥ δοοοῦῃίδ), δρὰ ἔλθ τὶξὰ [π6 μοῖρ οὗ ἐ986 Θσωθῃ δέου ϑ 
θχρ δίῃ ἐμ Θῃ γζθη06 οἵ ἐὴ9 δΒορὶ. ἰοχὲ ἤγοσζω Τρ μὴν 

Τ [{Ὑ8ζ. 8. Αςα. οὔ Ἰπιῖς, ΤΉ γθϑ ΜΗ͂Β. ργϑᾶχ ἐμ ργϑρ. 3, “ἰὩ."--τἼα.) 
8 [Ψψτγ. 10. Ραγίσρ. δϑ ργοροθϑὰ δϑβοϊαίο Νοζαίηδεϊνο.- -Τπ.] 
9 [γοτγ. 10, 718. : “γῆο (οτ, πη 6 }}) ἴον τὰ αἰνίπρ ἴο μἰπλ [1Π6 τοναγὰ οΓ] ΠαἸπρη." Ηθηοϑ ἔπγθθ γϑῃἀϑυίηρ: 

ΠΥ ἰθ ἢ (Πα Π}0}γ, ἐη:9 βἰαυίῃᾳ ἢἰπι)} τὰϑ ἰοὸ χῖὶνϑ Ὠἶτα;" 2) “ἰο σποπὶ 1 δῃοΌΪα ἤπαγθ αἶτϑῃ ;" 8) “Ὑπὸ ἐπουρηὶ 
1 που]Ἱὰ πδνο σαίνϑη εἰ τη." Τηο Βγδὲ [6 βἰγτωρὶοδὺ δηὰ ΒΓΟΒΕΘΕΣ (8ο Βοίϊον., ΟΠ ΘΏ, Πρρθ. οἰ!, Βτατωδηη). 

ΤΊ πϑοοηὰ ἐπ ἐμαὶ οὕ τὴ βθρί. λῃὰ ψα]α. ΤῊ ἱμίγα ἰ8 δἀορίθα ὉΥ͂ ὑμ6]α. απὰ Ἐπᾷ. Α. . ἘΠ6 Βγτ. ΒῸ8 (1π ἐῃ 
ΒΡ ΤΩ ς 61}}6 [ἴ 8ο οἴῃ δὰορίβδ): “ ἰῃβίοδσὰ οἵ ρἰγίπα μιγλ,"--ἰ 3, “ κοοὰ ἐπ 18," ἮΘΙΘ δίβδῃ δ (ὺὲΣ “σότασά 

οἵ κοοὰ ἀπ κ5."--Τα.] ᾿ ᾿ 
ΜῬ [γογ. 11. οὐ: “ὕθοῖὰ ἴδ Ἰδηὰ " (Βδίξομιοσ, ΕΣ ἀτΏ Δ: }}, 8 τόσο ἀἰβεϊ οὐ 0} [6γδ 8 ἢ οομοθρέϊου.-- ἴὰ.} 

Ὧι [γσ. 12. ὃν ἴμ [ῃ9 ΦΘΏ89 οἵ “οπ, αἱ" (ἐπί ψίἐἢ Ἀ6..}.-- Τὰ. 
Ἡ (ἢ. γν.1. 11ὲ..: “ αἱ » ἴδμοϑ ἢ85 Ὀθ6ῃ ἰδκϑῃ, Ὀθὲ ἱτυρΓΟΡΟΙΙΥ, δβίποο ἐξ 18 βοηῦ- 

ἴδο Ηοῦ. (ἐπουρσῇ ΓΑΣΘ), ΣΎ δΕ ἜΝ "ἐ᾿ ἐντὸς φὰς ἐΓΩΣ τ ταὶ πογὰ ἐμ οιηἱθα ἴῃ 1 ΟἜσοῦ. 'χ!. 1 δὰ ἰῃ ἐῃ9 

γαϊς.; ἐμ δοδοπὰ ὃὉγ ἐπ ΜΒ3,, δορὶ. θγι., Ασ. αἶοσ Α Ὕ)  Ἴ δοΐῶθ ΜΆ. Βορὶ., ὅγτ., Ασ., ἱπδοσὶ ᾽), “ἰο ἰγλ," 

--Τὰ] 

ἸΣ (γον. 2. ἔπη ᾳ. Α. Υ. [6 ἢ 1.6 ϑϑηΐθῃοοθ Ψουϊὰ ΠΟῊ τΏΟΤΘ ΠΒΙΌΓΑΙΙΥ τοδὰ: “1Ὲ ψγαδ ἰοῦ 
ἐδδί Ιϑάἀθαι."».- ϑίπονο ἘΠ ἀπε ΠΡΈΚΩΣ ΜΉΝΗΝ, τα τίοβῆχ ἰ (45 Ατι.) ἰο ἐμ {ο]ονίης σνογὰ, δ ἔθ τηδϑοζϑίδο 

ὨοΐΘ δυρβχοβίβ. Οοιῃρ. 1 Οἤγχοη. χί. 8--- κ.] ἣν 
. Ἀ[γ6ς. 4, Το “ πὰ" 8 Ἰουπὰ ἴῃ βογϑσαὶ ΜΒΒ, διὰ ΥΒΒ., δ πδίασαὶ ἰοἰογροϊδίίου.-- -Τα.] 



ΤΗΕ ΒΕΟΟΝῸ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΑΜΌΕΙ, 

ἘΧΕΟΕΤΊΟΑΙ, ΑΝ ΟΒΙΤΊΟΑΙ,. 

Ι. ΟΒδρ. ΙΥ͂. 1-8. Ἡῶωράδν οὐ 1ολδοελείδ.. 

αν. 1. [ἡ ΘΟΠΒΘΔΠΘΠΟΘ οὗ ἐδ8 πονβ οἵ ΑθΠοΥ 8 
τουγάοτ, [8 θοαι θ᾽ 8 δη 48 Ὀθοδηλθ “ δίαοϊ," (6 
ορροαὶΐθ οἵ (86 “βίγοηᾳ᾽" (01) οοωρ δὶ. 7; χνὶ. 
21 ---(δὲ ἴαμα, ἢ σοι ρ  οἴθὶγ ἰοαὶ μοασὶ. Αδπᾶ «1 
Σατα91] σῶα ᾿σου 9, Ὀδοδυθα Ρθορὶο ἰση ον [5}}- 
ΒΟ ἢ Β ̓ποδ οὶ, δὰ (μδὶ ΑἸΠΟΡ διοὴθ [δὰ 
Ῥϑθῶ [86 ῬγὸῸρ οὗ δ Κίπράαομι (111. 6). ἐὐνασα 
ὝΘΓΘ Ιγ ἰῇ δὴ υπϑοϊι]οὰ Ββίδίθ. Ῥαίσιοκ : 
ΒΥ ΑΒηοεμβ ἀοαίμ ἰμ6 ἰγθαίν πὶ Πανὶ ἃ ̓α8 
Ὀγοΐεοα ΟἹ, οὐ ἴμ6γθ 88 ΠΟΌΟΑΥ ἴο τηδηδρο ἰξ 6 
ΑΌΠοΓ ; ΡΙαΐο Ἤῦθογνοθθ: “ΘΠ ΔΩΥ ΟΔΙ ΔΙ Υ ἰκ 
δθουϊ ἰο Ὀο(Ά]} ἃ εἰίγ, αοα ἰβ νοπὶ ἴο ἰδίκθ διΥΓΑΥ 
(86) Θχοθ  θηὶ το οὔ οὗ ἰδδὶ οἰϊγ."---ΤῊῈ.].--- 

6΄. 2. 89 δοὴ οὗ ὦ] δᾶ" ἵτο Ὀδῃᾶ- 
Ἰοαᾶθεα, Βαδ δ δὴ ἅ θοῦ, δοι οὗ Εέτ- 
ΣΏΟΏ.---Νοίο νου 16 186 ἀρεϊρηδίδοῃῃ “801 οἵ 
840} ἴον ᾿ϑῃ θοβοίμ, τὸ 18 πονοσῦ οδ  ] οὰ “ ἐδ 6 
Αποϊηίοα οὔδο 1 ,οτὰ."--ΤΒς ἵνο “ Ὀδηἀ-Ἰοδά γ᾽ 
ἦῃ [ἢ θοθ μοι ἢ 8 βοσνῖοθ τ ΓΘ ὯῸ ἀουδὲ Ὀο]ά, δά- 
γοηίυτουθ θη. 716 μαγὶ (δὶ (ΠΟΥ Ὀ]ΑΥ, 88 
Ἧ511 88 Αὔποσῖβ οοπάυοσί, Βυρχγοβίθ [ἢ 6 Βαρροεὶ(ΐοη 
ὑπαὶ ("6 βἤγπλ τα ἸΔΓΥ ογχδηϊσδίίου εἶδι 86] 
Δα οΔ]] οἱ ἰπΐο δοίης μδὰ χοϊαχϑά, δῃὰ δ ἀἱεϊηΐο- 
εταου οὗ [86 ΔΙΊΩΥ ἰηίο βοραγδαίθ ὑυοάΐοα ὑπάογ 
δανοηίυγοῦβ δηὰ ὶ ψ85 ᾿} πθηΐ, 1 ̓ ς Πδά 
ποὺ 8ΔΙγοδαν οσουγτοα. Οὐ [86 δβουᾶδ οὗ Βομΐα- 
ταῖῃ ; ἴοσ Βϑθεοῖδ δ]δὸ νγϑὰ σϑοϊεοηϑᾶ ἴοΐ 
ΒΘΗ ΔΏΔ]Ὡ .--- Βεοτοίδ, δοοονγάϊηρ ἴο Ποῦ. 11. 84δ 
Βα. [Ατὰ. Ἐα. ἱ. 45]--458, ἰ“. "62 δηὰ 1,δίογ 
ΒΙ10]. Βοδοάγοθοα 190 [Απλ. Ἐκ. 111. 289], {μὁ 
Ῥγοβοηΐ ν᾿] ρὸ Βίγθι, βουθῃ πλ}68 που οὗ φοτυ- 
Β8]6Π} ἴῃ 8 πη{ΓὈ {0} δη ἃ δον τορίου οὴ 8 ππουῃ- 
ἰδίῃ, νι ἰτἢ οΪ ἰουηάδίϊοπε, ποὶ ἔᾺσ ἴγοπι αἱ θοῦ οἢ 
16 νοβίθσῃ Ὀοτάοσ οὗ Βοη͵διΐη. Οοιρ. Φοβῆ. 
ἶχ, 17; χυὶϊ. 28. ΑΕ ἔγοπι ἰΐ8 θοτάογ- ροαϊ (ἴοῃ, ἰὶ 
ταὶ οϑϑὶγ 6 τϑοϊκομθὰ ἴο δῃοίμοσς ἰσῖρο, ἰὰ 18 
ΒΟΓΘ ἜΧΡΓΘΒΒΙΥ τηθηιἱοηρὰ 88 Ὀεϊοηρίηρ ἰο Βοη)δ- 
ταῖῃ, 1ῃδὺ [πο γὸ ταὶ Ὀ6 Ὧο ἀουδὶ (ἢαὶ [ἢ 686 πιυΓ- 
ἀόγοσθ ΝΘΓΟ σ68]] Ἰδτηϊηἰοα, 6] ον -ἰγ θοθηλθη 
οἵ 838.}}}8 βοῦ.---Ἶ 6γ. 8. ΑὮ χρ  δηδίοσυ βίβιθπηθηὶ 
δρουΐ Βοογοίμ πῖϊ τοίδγοποθ ἰο {86 6 οὗ (86 
πδυγδίογ, τ ἤθ ἰδὲ Βοογοῖδι 88 ΠΟ ἸΟῃρῸΓ ἰπ 6Χ- 
ἐδίθβῃοθ. Νοῖ: “(86 μὰ βοὰ " ((ὸγ αἱ 1πη6 ἔτηϑ 
οὗ [ΒΒ Ροβῃο᾿ Β λυγάοσ Βϑοσγοί ἢῸ ἸΟΏροΓ οχἰδἰθα), 
θυ: “ἼΒΩΥ δοἀὰ ἰο Οἰδίαΐηι. ΤΟΥ ἀστοὶ ἰμογὸ 
88 δίγαη σεῦ (Ὦ 2) ποὺ ργοίόρές (ἀροϊηδί Ἐπ Δα, 
ΤΊΏθη.). ΝοΣίδον (ἢ6 τοδϑοὴ ἴον ἐμοὶν ΗἹ ἈΝ 
τῆς ΘΟ οὔ (μὲ8 Ρ]δοθ 18 Κπόῦσι ἴο τ8. Ἷ) ἢ. 
χὶ. ὃ8 ἃ Οἱ ἰδῖπλ ἰδ τηοηϊοηθᾶ διμοηρ ἰμ6 Ρΐδοθα 
ἐμοὶ Ὀγ Βοπ᾽δηνπἰΐοα δε ἐπ Εὐχὶ]ϊθ, [1 
1μδὲ 16 (Π6 βδηγῈ τῖϊι οὐν Οἰνίαΐ πη, τὰ γοῖ οδπηοί 
ΟΡ ΠΥ σομοϊυάδ ἐμαὶ ἰΐ θοΙοηροὰ ἰο Βοπ᾽δπιΐη 

Ὅγ6 [86 Εχ!!6; [6 ΘΟΠΙΓΆΓΥ ταίθοΣ δ ργοῦδ]6. 
8 ΜΟΓΑ “ βίγδηροσ ᾽ ρμοίΐηί ἴο ἰμ6 ἵδοί (μὲ (6 

ζυρίνο Βοοσοιμϊοα ἀποὶξ ἔμοσο διθος πον ζοτα- 
εἶδε. Τὶ πᾶδ ρβεγῆδμα οὔβ οἵ ἴπ ρίϑδοοα οὔ {δ 
θοτγάεσ οἵ Βεη᾽δηνΐη οὶ οπρίηρ ἰο ἐπ6 ποῃ- Ἐγδο]- 
1016} Απηοσὶτῖς Αἰδοθοηϊίοα. [Ὀαϊγϊ οἷς δπὰ Ῥμΐ- 
Ἰρρδοῦ βυρροαὶ ἐμαὶ Βροσοίῃ γγὰβ δϑαπάοηθὰ ὮΥ 
105 ἸΠΒὈϊϊαηία δὲ (ἢ 6 (ἦτο οὔ 86 ῬΒ1ἰδηθ ἱπγα- 

᾿ς Φ ΤΕ [η ὨΘΟΘΘΒΑΓΣΥ͂ ὑ0 ΘΌΡΡΙΥ ᾿ (Ῥαἐ ποὶ γϑ Ὁ) 
Βοίοτο ἭΝ; 3. 
1 ὮΡ “ὦ “' ΟὮ ἱο," “ἐο."» 

βίου, 1 βδιη. χχχὶ. 7. Μιδ.-Οὔπι. (βυρροείηρ (86 
Βοοσγοίμῖῖθδ ἴο ὅθ Οἰθϑο 168) οοπ]θοίατοϑ μδὲ (μ 6 
ΒΊ αἰιὶ νγᾶβ οοοδϑ μα ὈΥ 880} 8 δἰϊδοῖς, 2 ὅδπλ. χχὶ. 
1, 2, δῃὰ (μδὶ (δ δοὶ οἵ Βαδῆδὴ δῃηὰ Ἐδοθδῦ ναβ 
ΟὯ6 οὗ νοϑῃροβῃοο.--- Βαΐ τὰ ΚΠΟΥ͂ ποι ῖηρ᾽ οοΓ- 
ΜΕΥ δὺουὶ ἰι.--Οι᾽ ἐδῖπ 85 ὈθθῺ ἐἘ ἀν υσοῦ ἴο θ6 
16 ῬΒΣΙ πη ς6 αι (ΤΒοΏ. δῃα οἱμοσθ) οὐ ὑδιἢ- 
Εἰϊμηταοα, Ψοβῆ. χὶχ, 48 ; χχί. 24 (7 ε}}}.).--- ΤῈ.]. 
--νν ἐσ. 4. Α ὄὕιἰδίοσῖοβὶ σοιμασίς ἴῃ τϑεροοὶ ἰο {86 
(θη οομαϊοι οἵ 881} 8 Βοῦθθ. [168 ΟὨΪΥ͂ ΓΕΡΊΟ- 
βοηΐδιϊνο ρϑϑὶ θα ᾿βδῃ οδθὶ ΒΒ τῶβ Ψοηδί μδη ΒΒ δ 
ΜἩερλήδοελοίλ, ἅνο γοϑδῖ οἱ δὶ ἐδο (της οἵ {Π6 (8- 
ἰλΒίΣοΟρΡ ἢ! δὲ Ψοσγϑοὶ, ἰδ ἱπ οὶ ἴδοὶ, Π 6} 016 δε 
{πο γθίοσθ, δηὰ Ὡοὶ μοῦ ἃ βυρροτὶ ἰο 18} θοβμ ᾽ἢ ΠῸΣ 
δι ἰο βυοοοοα τὰ οὐ 16 ᾿ λιμὸς Ιὴ νῖον οἵ (818 
1116 πδσσδῖοσς μοσο ἰηθοσίβ [Πἷ8 βίδίοιηξεῃϊ ἴῃ ΟΓῸῈΣ 
ἴο τᾶ Κο οἶθασ ΒΟΥ, οἱ [86 τωυγάον οὗ [ἐπ οκΒ ἃ 
Το]αίοα Ὀοϊον, 6 κίηραάοτῃ οὗ 5,Δ}᾽ 5 Βοῦβε τ|ϑϑ 
ὨΘΟΘΒΘΔΙΙΥ Ἔχ  πρυΐθηο, ΕΓ ὈΤΙΠΟΣ Ὠοίο68 οἵ 
ΜέδρδΙΡοόμοια Β66 ἷχ., χτὶ. 1 6. ; χἶχ. 25 βη. [ἡ- 
δἰοβδὰ οἵ (μὲβ Ὡδπθ νὸ πὰ (ρ8γ8]}6] τὶ ὶῖὴ ἘΠ θ82] 
ἴον δ θοβ θι}}---οα οὐ 1ὶ. 8) ἴῃ 1 (Ἄγοη. υἱ. 84; 
ἷχ. 40, Μετνιδδααὶ τς “ οὁρροποηῖ, οοπαῦοσοσ οἵ 
Β64), διὰ Μορλὶθοδῃ οι ἢ δὶρὸ ῬΌσμΔΡ6 πιέδηδ 
“Οχίοστηϊηδίοῦ οἱ Βδ8]. [{7|}}16 βἰδίειηθηΐ δου! 
ΜερΒΙοαμθίμ δἰθὸ ργερδσεβ (86 ΝΥ ἴὼσ (86 εὐδ- 
βεαυεηὶ ποίΐοεβ οἵ ἢ1η).---ΤῈ.}.--- ἐσ. δ. “1 (86 
μοδὲ οἵ ἐπ6 ἀδῪ  ᾽᾽ 186 ΤΌΓΟΘΘΓΟΣΒ οδσηθ ἴὸ λίαλα- 
φαῖπι ΏΘΓΟ ΙΒ ΟΠ ἀσψο]ξ, βοα 11. 8. ἘΔ [Ὁ 
οὐ ἴδ9 τυἱἄδαν- θᾶ, (Πδαὶ 1, ᾿ῃ ἃ φυϊεί, ΓΟΙᾺ 
600] βροὶ οὗ ([Π6 Βουῦβθβ. ΤΟΥ οἤοθα {116 ὑπ|6 
τηϊα ἀδγ-Γοδὶ δ ἵν ογ Ὁ ]6 ἰο ὑμεὶσγ μὰ --εν. 
6. “Απὰ ΗΒ δον." ὙΤΒο ρῆγσαδο “ (θοΒιηρ ππολῖ ἢ 
οσχρ δίηβ μοῦ (Π6Υ σου] μοποίγαϊς “ ἱπίο (ἢε ποῖ 
οὔ (πο Βουθε,᾽ τοῦθ δῇ ὈοαΒοῖ ἢ 88 ᾿γίηρ; {ΒΕ 
ΘΔ 88 ῬΕΙΒΟΏΒ {Πδὺ ἩΠΒΠΕα ΟΓ τες αἱ ἴο 
οι σοὶ. Τῃο Ῥαγίορ. δ βοσῃηδίϊσωθε ρυί [ὉΓ 
(6 [τρῦ, δ οὔν Εὐυϊ., 86 Εχ. σ. 8, “τλθο ὃτὲ {ΠεΥ 
{πὲ ἀγα ροίῃρ Ὁ (τξ {πὶ ρύγροβε κοΐῃρ), δηὰ βὸ 
ἱῃ Ὠδυσδίοη ἀοοβ (Π6 ἀν οὗ (πὰ Ῥτεῖ,, δε' σε. 
χὶχ. 14, "Ἰδυσγίηρ Πὶ8 ἀδυρῃίον "ἢ (-Ξ γηῸ ΠΕΙῸ 
ἴο οΥγ ἱρὰ ἰο χρϑιτγ). Εν, ᾧ 385 ὁ. ΤῈ 
ο8π|6 ποῖ 88 “ Ρυσομδβοῖα οἵ ψ 8 οαι᾽ (Βαπδ.), δαὶ 
88 Ὀδηα-Ἰοδάογ, ἰο σοὶ ποδί (συ ἴμ6 δβυρροτὶ οἵ 
(μοὲν πιοη, “ οοτ [βτα[}} ἰο αἰνἱἀθ ουὶ ἴο {86} 
βο  ἀΐοσα, Ὑμΐο τγδ8 ἱκορί ἴῃ {μα το Δ ἀ]6 οὗἉ [εμθ0- 
δ θ᾽ 8 Βουβ" ((]εσ.). τ ποοὰ τοὶ εΌρροϑδ 
(δὲ 1.16 ταβ ΤΏ ΟΓΟΙΥ ἃ ῥγείοχί; γϑίποσ (Π6ῚΣ οἢ- 
ἰγσϑῆοο ἱπῖο (Π6 χηϊάδὲ οἵ ἴῃ6 ποῦθε 18 [8:6 προ 
ΘΑΘῚΥ Ἔχρ  δἰποὰ τ πθη ΜΔ ΒΌΡΡοΟδβα {πὶ (8 τὰ 
8 608] ρῥγϑδοίΐοο ἱπ δοοοσάδποο πὶ (ἢ (Ποἷσ τα] ΠΔΙΥ 
Ῥοκϊίοῃ, δπὰ (πδὶ {πο δὰ ἀομπο ἰΐ Ρεΐοσο. Τμυϑ 
Μὶμουΐ δἰἰγασηρ δἰὐεηϊΐου {ποὺ οου]ὰ εἶα [εὺ- 
Ὀοβμεῖι, δπὰ 4 κ]γ τηδῖκα ἱμοὶν θεοδρε.--Ἴ8ὸ 
Βορί., ἀδρασίϊηρ σομΙ] οί ἴσοσῃ ἴμ6 Μαδβοσγοίο 
ἰοχὶ, ΒοσῸ πϑπες “ κα ῬοΠο]ά, [6 Ῥογίγοεα οἵ 
(16 Βουβθ πᾶ οἱ θδπείηρ πῆοδί δὰ πα (Ἀ]]θη 
Δ6]ΘῸΡ δηὰᾶ δ]υπιρογοὰ ; δῃὰ Βϑοβδὴ δηὰ Βδβδῃὶ 
186 ὈγοΙδ 6 ΓΒ, οδοδροα ἰον δἰ ρρεὰ Ὀγ)." ΤΠεηϊμε 
τολίογδίίου οὗ [89 οτἱ ρἰπαὶ ἰαχί δῇοσ (ῃ6 βορί. 18 
τοὐοοιοα ΒΥ Βδιίζομον δὲ “ ἐγ ρ ΒΕ ΠῪ ἵν᾿" ἔτοσι [80 
ΤΩΔΒΟΣΟΙΙΟ ψἢἱ]9 ΤΉΘΏυ8 ἀΐβαρργονοα ΒΟ» 
Ομ τ σοδάϊης (πο Ἐπαὶὰ πῖῖμ θότηο πιοῦ!β- 

4 ΓΥΩ͂Ξ ἴον 73 απὰ "ΒὉ ἴτοτω ΓΕΒ “ ϑοδίίοσ " (0Ε]ῦ ΄ 3 ὩΣ 
ΒΊΡΠΝ Ὅσυϊξ. χχχί!. 96, βορέ. διασπερῶ αὐτούς, Δ δ0 ΑΓ. 

ΤῈ ἰα ππΏΘΟΘΒλδσΥ (τ ἢ 668. δ 191, 6, Βόπι. 1) ἰο ἰΑΚ9 

πὶ 88 ῬΥΟΉ. ἤδιῃ. (θυ τΏ820. ; πον τοη ΟΣ “ δἰίμοΣ ἢ 

Οαατ.), οσ ροϊηὲ ΓΙΤΊ “ βϑβοὶά.» 
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οδίϊοηβ δορί) δὲ τβοσγο οἰγουταηθίμηι 8] (μ8πη Ὠἷβ 
οση. [1 (μ6 ογἰρίηδὶ ἰοχὶ δοοογάϑὰ σπὶλι {8686 
οοη]οοίαγοθ, ἐξ 18. μοὶ ΘΕΘΥ͂ ἴο 866 ΠΟῪ [16 ργϑϑθηΐ 
πιλϑοτοῖία ἰοχὲ (πϊοὶ αἰ βδτη ἔσο ἰξ 80 τω00}}) 
Ἑο8π16 ἔγοτιι ἰἰ, ΜΏ116 11 ἷ8 Θᾶδύ ἴὸ βαρβουθ ιπαὶ κι 6 
δορί. (ἀΔοοογαϊηρ ἰο ἰὼ ουδίοιι), ἰχσῖϑα ΟΥ̓ Δῃ ἰηΐατ- 
ῥγοιδίίοη ἰο Ἔχρί αἰῃ Ῥαγιὶγ ΒΟῪ (Π6 ἔνχο πλυγάθν- 
6γβ οοιἱὰ χοῖ ἰηΐο {86 ἤοιβθ Ὀπορροδθὰ, Ρδγμγ (δ 
εἴγδησο ἐν ἕθλωο οὔ 6 δοοουῃϊ ἴπ νοῦ. 7. ΤῊ 
γυϊχ. (τ ιϊο, [πγουμῃ 186 [1818 ὁ πΒΙΟΒ ἱϊ ἰδ 
δναθ6α, 15 ἀοροηάρηϊ οἡ ἴῃ ϑ6ρὶ.) 88 [119 οοῦτϑδ- 
Ροπάϊης ἰπϑοσιίοη : “" δηὰ ἴΠ6 ρογίγοδβθ οἵ [1:6 πουθθ 
οἰοαπϑίησ ὙΠ οδὶ 161} 8516 60," Ὑ 8116 1 186 τοδὶ οὗ 
(6 γοῦβα 1ὑ 90] οὐσϑ (6 πχδδογοίϊο ἰοχὺ δα ηβί [Π6 
δορέ. ΑἹ] (λ6 οἶον διοίοηϊ σογβίοηβ (ΠΟΥ [86 
Ηδεν. Ασοοτάϊηρ ἰο {π᾿ Ἰδἰΐον ἔμ 6 ΓΘ 18 σου ΔΙ Ὠ]Υ ἃ 
(δι! ΟἹ Ο.. ἴῃ σότη. 6, 7, [86 ΘηίΓαποθ ἰηίο 1Π 6 ἢου89 
δ ἐπα πιυ ΓΟ δεΐηρ ὑπ ο6 τηοηϊοποά. Βα ἰῃ 
ἰδς ἤγοϊ ρΙδοο, ᾿ξ 18 ἰο θ6 οὐὔϑοσνυϑα ἰμδί ἰῃ {6 δἱ- 
ἰοιηρίοα γεβίογαιίομδ οἵ {|| οΥἹ ΚΑ] ἰοχὶ {π6 Ῥἤγιβθ 
“ ρδῃγ6 ἰηῖο ἔα ἢουθ6᾽ γϑίῃδὶῃβ ἴῃ ΥΟΓ, ὃ Δηα νοῦ. 
1. Βυὶ ν6 πευϑὲ τί τ ὈΘΆΓῚΏ μη 8 Ρ661}}}18- 
τὴν οἵ ΗοὉ. πεαχταίίοη (γοΐογτοα ἴο Ὁγ ΚΕ δη! ρβίβια, 
Απποί. αὐ ροεί. [δ τ. ϑατι., διὰ Κὶ 61}}, ΟῚ πὶο ἃ 
Ῥγον απ] γ-πιοηιοηθά ἵδοϊ ἰΒ Τοροδίθα 1 ΤΟΥ ΘΥ ἴοὸ 
84 βοπηθι ἶρ' 6 τ. 8.0 ἰῃ 111. 22, 28 18 οοπιΐηρ 
οἵ Τοῦ, δῃὰ τη ν. 1, 8 (ῃ6 οουϊηρ οὗ ἴΠ6 ΤΎθ68 
ἰδ ἐπῖσθ πιθῃιομοὰ. Ηδργο {16 “ οομϊηρ᾽ οἵ νου. 
ὃ 18 ΠΟΤῈ {}}γ ἀοϑοῦὶ υθαὰ ᾿η γϑγ. 6, δὰ {6 “΄5[4γ-: 
ἱηρ" οἵ γοσ. 6 ἰβ ἀδβπρα ἴῃ υϑγ. 7 88 δεῤλραάϊησ, 
86 (18 τη ῖκοβ {86 ἰγδηβι ἤοῃ ἰὸ ἐδ δοοουῃὶ 1π 
γΕΓ. 8, {πδὲ {Π6 πιυγάθγοσθ Ὀσουρμὶ 186 ἡδαά οἵ 
Ἰρῃθοθμ οί το Πανὶ, Βαυϊηρ ἀυσιηρ (86 πἰρἢϊ [γ8- 
γεῖβοά (ῃ6 Αὐδ δῇ οὐ ρἰδὶῃ οὗ [Π6 ᾿ ογάδη. ΟοῃΡ. 
'ϊ. 29.--ὸν. 8. ὅο [86 Ἰεΐηᾳ.---Νοῖῖοοθ ἐΠαὶ [)- 
Υἱὰ 18 αἱ τα γ8 ΟΊ δῸ ἰθεταθα, ὑἢ116 1ῃ ΓῸΒ ἴο 
[δ θοββοῃ 186 {1Π||0 ἰ6Θ ἀδνοιϊἀϑοά. ἘΒϑΒο]ᾶ [89 
ιοδᾶ οὗ ΤΥ ΘΙΘΙΩΥ, το δοῦυβδὲ τὮγ 1{6.--- 
Το δοίίον ὑὸ δ 1 ὑπ οἷν ἀοϑά, δὰ ἴο μαὶῃ ἴΆΥΟΣ 
βη τονασὰ ἔγοιη ᾿ϑανὶα, {Π6 σίβϑη βίδγ, {Π6Υ δἱΐρ- 
τηδίϊζο 5} ΒΟβῃ (ἢ 88 οὔθ [πδὲ βουρῆϊ δον ἢ 8- 
Υ] Δ᾽ 5 11|6, (Κη ΡΟΥΒΔΡ5 ἐμαὶ (μ6 τοοο!]θοϊϊοη 
οἵ β4} Β ρογβοουαίζοῃ δηὰ ΑἸ ποσΐδ μοβ γ που]ὰ 
γο ἴἢ6 οοἱοῦ οἵ ἰγὰ ἰο (μοῖν [8150 δββογί: οι. 
ὌΝ Βοϊὰ 1688 νγὸ}] ὑμδῖ ϑαι 8 (ἢ. ΘΏΘΙΩΥ͂ 6 ΓΘ 
Ἡ ΝΩΣ πῆ τὰς Νοιμίης ἰ5 βαϊα ἴῃ (Π6 Ὠϊδίοτυ οἵ 
διἰϊοτηρίβ οἡ 8 ν᾽ 8 116 ὈΥ͂ 1 οβῃ οί, δὰ θ6- 
τἱ ἀΒ ἀραὶ σηαίίοη οἵ Βἰτη 88. 8 “ στ ββίθουβ τβῃ," 
ἯΠῸ γγλϑ ἔν οὗ πο 671} ἀοδα βίδι} 8 {Ππδὲ δββοῖ- 
ἄση 85 ἃ 6. ὙΤΏΘΥ μᾶνϑ (6 Θβ͵οΠ ΘΓΥ ἱπάθοα ἰο 
ΤΕΡΓοβθηΐ {Π|61Ὁ οὐΐ 8 85 δὴ δοὶ Οὗ ᾿υαρτιηρηΐϊ οὗ 
αοά, ἰπ6 δοίῖον ἐο οοπητηϑηὰᾶ ἐμ οιηβοῖνοβ ἰο Πενία, 
ἰβοῦρἢ ἰμ6Υ δὰ οοτηπειίοα {π6 τηυγάοσ οὗ ἐμοὶγ 
οΟἾΤῃ δοοογὰ πὶίῃουΐϊ ΒΥ οοιμηλϊβαΐου αἱ 81]. 

Π. γε. 9-12. Ῥμηίδἠηηδηξ ο Ἰελδοελοίδ᾽ 8 Ἠνι- 
Ῥαυιά ἰογ ον 8 . 

γεν. 9. Τῆς ποτὰβ: Ὗγ8ο δΒαῖδι σοδϑοιωϑᾶ 
ΤΩΥ 500] ουὖἱ οὗ 86]} αἄνοεβιῖνυ--- τὸ ἐπογοίοσο 
ποὶ 8 οοηβττηδίίου οὗ [ἢ9 τοῦτα Γοσα δλβουίΐοη 
δῦοαί ἸΒΗΟΒΘΒ ίἢ, αΐ οοηϊδίπ [6 (πουρπὶ “ τΒαὶ 
αν] ὰ 18 ποὶ ὈΡπροα ἴο ἔγοϑ Εἰτηθο ἢ ὈΥ ογίτηθ [ΤΌ σὰ 
διῖ8 σῃθπλῖο 8 (Κ ο11).--- ἐγ. 10. Ε1Θ το τοϊὰ 
τ|0... ΓΒΠἸσίπι ρα, Ὠἰ 1691 ἃ τἸϑ ΟΣ ΟΣ οὗ 
ξοοᾶ--ἃ γεοδρίἰυ]αίΐοι οὔ 6 Βϊἰβίοτυ οὔθ Απιδ- 
Ἰοκῖνο (οἰ. 1.), ποτα ραΐ ἴῃ (88 δρδοίαϊθ οοηβιίγιο- 
ἄσῃ, δηὰ {πὸ σόν δῃ ἃ Σ δοἰ κοᾶ Ὠΐτα (0]] 007 88 
ῬΤΊΠΟΙρΡΑΙ δαβοσίίοῃ, ἱμαίοβα οἵ: “0 1 βοϊζοὰ δά 
δ. Ν ἢππ τὸ ἰο]4 τ᾽ (ςοἢ. ἱ. 16). “1η ογάϑσ 
ἴο χῖνβ εἶτ ἃ σογασὰ ἴον Ηἷβ (Δ πρη, (διαὶ ἰβ, ἴὸ 

ἰηῇϊῖοί οἡ ῖτὰ {πὸ ῬΡυπ θη τηθηὶ μα ἀοβοσνοά. " [Ξ66 
ΠΡοχί. δῆ αγδα,." ΤὍΤΠα6 ἰδβῖ οἰδυβα οἵ {Π||8 ἡ γθθ 
ἷβ Οὔ 186 πδίυγο οἵ δἰύληρ ἰγοῦν--- αν ὰ ρκανο [Π9 
ΠΙΒΏ 8 ΤΟΥΑΓ, δηα ἰΐ νδὲ ἀθβδί!ι.---- ΤῈ. ].----  ογ. 
11. “ον ταυοῖ τόσο "ἢ (9 δ) ιΠ6 δροάοείϑ 
ἴο ἴ86 ῥγοίβϑδὶβ ἰὴ νοσ. 10, ΤΒΘ πογάβ: ψ]οϊεϑᾶ 
ἸΏΘΩ ... ΟἹ δία ὈΘᾶ δΓἴὸ (δι ἰη στοῦ. 10) ὑγο- 
Ροθϑβὰ ἴῃ δρβοϊ υἷα οοῃδίγυοσίίοη, ἱπρίολα οἵ: “ ΠΟΥ͂ 
τὰ} 6}. ΠΟΤῈ 88|8}} 1 σϑαυϊτο ἷβ ὈΪοοα ἤγτοπι γΟῸΓΣ 
μδηα, γ9 πὶιοϊκοά τηθῃ "ἢ ΤῸ “ νὶ]ιοίσθα πηθη ἢ 
δίδηβ ἴῃ Βῇδσρ οοηίγαθίὶ τὶ} [Π6 “τἱρδίοου 
ΙΔ80.᾽ αν οπαγδοίοσίζεθ ᾿Βμθοϑμοί 88 ἃ 
“γἱρ δου πλδη,᾽ {Πδὺ ἰ8, 88 ὁὴ6 ὙΠῸ δὰ ΠΟΡΟΡ 
ἀοθθ δηγίὴηρ Ὑ]οκοα (βο Φοδορμυθ). Τΐἷδ υαρ- 
τηθηΐ δοοοιβ Ὑ1{ [86 ομαγδοῖογ αίνοη οἵ [βῃρο- 
ΒΗϑίἢ ἐπ ομλρβ. 11. 1. (Ὠ6 νὰϑ ἃ “μοοὰ τηδη,᾽ 
ψἰῖμοῦϊ ΓἈ]δοποοῦ δηα Ὀ]Δη}61688), δηἀ 186 δἱ ἰἰ 
ΔΑΠῚΘ {1Π|6 ἃ ἀφοϊἀ6α χοξυϊδίίοη οὗὁἨ [π9 σθδγρο ὈΥ 
γΠ ]Οἢ [Π6 ΤΣ Θσοτβ τΠῚ Π|ς ἰο Ρ8}1} 46 1Π6ῚΓ ΟΥ̓ 6. 
“αν ἀροϊαγοα ἴῃμδἱ ΙΒ θοβοἢ γγὰβ ὈΪ]ΔΏλ6] ΒΗ, 
Βανίηρ ἀοηθ ποίμηρ ἰο οσσαδίοη ἰῖ8 Θηα ᾽ ((ὑ88- 
56}). ΥΥ̓ὰ {μ6 Ρἢ ΓΑΒ “ δῃηὰ πον ᾽ δανία Ὀγὶηρ5 
Ἀ18 8 ἢ ἴο 8 οἷοβα, ργσοῃουῃοίης βοηίθποο οὗ 
ἀοδίῃ, ὈΥ {6 βδιη6 σογϑὶ δυϊ που 88 ἴῃ 1. 14, 16. 
ΤΠΘ ἕοσιῃ οἵ [μ6 ἱβουρῃῦ ἰδ ἃ Ῥσορτοβδδίοῃ ἔγοτῃ {Π0 
688 ἴο 186 ρτοδίος : {ὖᾷΆᾷ οχϑουϊθα ἴῃ Ζ, Κρ κἷπὶ 
ὙΠῸ δυονγοα μανΐηρ Κἰ]]Θὰ δἱ ἢ18 οσ γοαυοϑὲ ΟἹ 
(ἢ6 Ὀαΐ016- 6] ΤΩΥ͂ ΔΑΥΘΥΒΑΓΡΥ ὅ86}, υη 6 τ ο89 
Ρογβοουϊίοηβ ὑπ 1ογὰ ἀο]  νογοα τλ6 ἴγομι 41} δά- 
ΨΟΓΒΙΤΥ, ΠΟῪ τ 0) ΠΊΟΓΘ ταμβί 1 ἀθμΔηα δἴ γοὺΣ 
μδηα8 1Π6 δ]οοά οἵἉ ἐμὲβ τίσλίδοιιδ τη Ὑ πὶ γ9 
ΤΑΌΓαΘΓΟΟΒΙΥ δ᾽ 6 ἴῃ ἷβ λοιδα οἡ Ὠἷ8 δεά. Οη ἰδθ 
ῬὮΏΓΑΒΟ “ χσραυσῖΐγο Ὀ]οοα,᾽ βρο ὅϑηῃ. ἰχ. δ, δοοογάϊη 
ἰο ψϊο Οοαὐ Ηἰπλ86] 7 8 πὸ δνθηροῦ οὗ Ὁ] 
σομρ. Ῥβ. ἰχ. 183. ανὶα 1268. ΒΙΙΏΒΟ] 88 
ἰὴ ἴῃ οὐ β βοσυῖοο δηὰ Ηἴβ 1πβίσυμαθηΐ, ἤθη 
[6 οδυ565 {Π686 ΟΥ̓] 8]8 ἴο θα Ββ]αίη ἰῃ Ἴχρὶαἰϊοη 
οὗ Ἰηἰοηιίοηδὶ Βοτηϊοϊάθ. Οορ. Νυτῃ. χχχν. 81. 
- Τά ΔΑΥ, ἀσδίγου ;᾿ [86 γογὺ (3) 18 υδοὰ 
οὗ Ἔχιίοστηϊ πδίϊοη ὈΥ ἀοδίῃ, ὍΣ Ἔθχδηρῖο, ἰῃ ουϊ, 
ΧΙ, 6 (δ) ; τοὶ “ ἔγοταῃ ἴπ ϑασίῃ," θυΐϊ “ ἔγοιῃ (18 
ἰδηὰ " (Ὑ), βίῃηοα δοοοσάϊῃρ ἰο {116 ἰδ (Ν τα. 
χχχν. 33), {π6 τυ ο γον Ἰοϑὶ μἷ8 δρόσο ἰη {πὸ Ἰδηὰ 
οὗ Ργοιλ:βο.--- ον. 12. Τὴ6 ογάοσ [Ὁ Ἔχϑου οη 18 
αἴνοη δηὰ οδισίοα ουἱ. [0 18. βρϑοΐδι ν βανθσο ἴῃ 
ἔνο ρΡοϊηΐβ: (86 αἀὐδηιοπιδεγηιθηὶ οὗ ἴῃ ΟΟΥΡΒΘΒ. ὈΥ͂ 
ουϊηρ; οΥ̓́ δῆ 8 δηὰ ἔθοί, (μ6 ἀθϑροϑδὲ ἱπαϊρηγ, 
δηαὰ ἰῃ6 ὑδτ σεῦ τρ οἵ ἴπ6 του ]αῖθα σογρβαβ δὲ 
(Π6 Ροο] ἴῃ Ποῦτοῃ, ἃ Ρδοθ ὙΏΘΓΘ ΤΏΔΠΥ ὈΟΙΒΟΏΒ 
οδὴ6 δηὰ μψοηϊ; {818 Ὑ68 [Ὁ ἃ ρυ ] 1. ἰθδι ΠἸΟΗΥ͂ 
ἴο αν 5 τὶ ριθουϑ. βου ἝΥ ἐγ ἀραὶηβὶ διιο ἢ 6Υ]]- 
οΟΓΒ, 88 γ76}} 88 ἢ18 ἱπῃοόθῦοα οἱ ἴΠ6 τ ΠΣ ΟΣ, ἀπά 
ἴοσ ἃ ἰθγγὶ 0]6 Ὄχαῃιρὶθ, οορ. Ὠοιΐ. χχὶ. 21, 22. 
Ἡδηΐβ δηὰ ἴδοι τόσο ουΐϊ ΟΝ θοοδαβο ἴῃ 686 ἯΘΓΘ 
9 οὔἴἶεπαϊηρ τοταῦοσα (ἀθαγρ. ἴῃ ῬΒΙΣΡΡδοἢ). 
ΤῊΉ8 βοτί οὗ ρυῃιβῃσηθηΐ μ88 δ᾿ τ γ8Β ὈΘΘἢ ΘΟΙΆΙΏΟΠ 
ἴῃ ἴΠ6 Εδει.--- ΤῈ.].-- θαυἹὰ μδὰ “ ἸΒΒοΒ Θ᾽ 8 
μοδαά ᾽ θυσὶοά ἴῃ ΚΑΒ Θ γ᾽ 8 βορυϊοῆτθ ἴῃ Ηδθθγου 
οὔ δοοοιηΐ οὗ (6 ταϊδίϊοι ἰμδὲὶ μδὰ ὀχίβιθα Ὀ6- 
ἔσο [Π6 ΕΠὺ{Ὶ Ὸ Π16Σ.. 

ΠΠ. όσα. 1-ὅ. Ταυϊά αποϊπίεα ζἴπο οὐεν αἷϊ ]εγαεὶ, 
γεν. 1. ΤΏ 686 ἱποϊἀθηϊβ (186 τιυτάοσ οὗ ΑΌΠΟΣ 

δῃὰ {παᾶὶ οἵ ΙΒ οί), τοι τηδάθ ἃ ἄθορ ἰπ|- 
Ῥτϑβϑίοῃ οὐ 18:8 Ὑγ80}68 ΡΘΟρ]6, ἰδίκθῃ ἴῃ οοπῃθοίΐοι 
ΜῈ (ἢ6 ατοπίης ᾿ποϊδθοη ἰὸ ᾿ανὶα ἴῃ 8}} 15- 

5 ΤῊΘ [π|{|8] 2 ἱπίσοάμοθδ ἐῃο ἀἰβοουσβθ, ΤῊθ ὧδ 

ἰᾷ ἐδ 1ω8ὲ οἴδι89 “ὁ ὅτι (Εν. ᾧ 8338 ὃ) ἰοὐγοαποϊηκ πο 
[οἰονίης τοτγάδ. 
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86], ΠΟΟΟΒΕ ΓΙ ΪΥ ανογοα δηὰ ᾿ιαβίθηρα {πὸ αἰίδἱη- 
τηρηΐ οὗ ἱμ6 6ηα δέϊογ σοι ΑὔΏΟΣ 86 εβἰγίνθη ἴῃ 
ἷβ ποροιαἰίοηβ τ ἢ [Π6 6] Δ6γΒ (1, 17, 18). ΤῊΘ 
ἴθποῦ οὗ μὰ Βἰβίοσυ ἰοδάβ υ8 ἴο Βοϊὰ τι Εν] ὰ 
{η8ὲ {86 τοοοσηίοη οὗ Πενία 88 [εἰ ονδὺ 81] [8- 
Τ86] οσσυγγοα Σμθα δίοΥ δῇς ᾿β οα μοι μ᾿ Β 
ἀοαῖῃ, αρζαϊποὶ ϑιᾶμο!η, πο ἐλ η κα Ἰδὲ {δ 6 γθ 
ΔΑ 8 ἰηἴΕΓγ 8] οὗ ΒΟΥ ΘΓΆ] Ὑ6Δ 78 δῆϊοσς ἷβ ἀθᾷϊῃ, 
ἀυτίηρ πῃ ΐσῃ ἐπ6 ὑεῖ θεθ σγδάυ}}}7 οᾶπλθ οὐ ΣΡ ἰὸ 
Ῥανίά, [ΠΠ{6γὸ {π0 Βοοκ οἵ Οιγοῃὲοὶοθ αρδίῃ [8116 
ἴῃ πὶ οὐ Βιβίοτυ (1 (Ἄγοη. χὶ.), δὰ τυὴθ 
ΤΆ}16] τ τὰ ἰδ ἐπ κόηογαὶ ((μουρἢ 1} δὴν αἱΐ- 
Τογοη 68) ἴο ἴ86 οηἀ οὗ εανῖά᾽ 8 ἴθ. Τα αἰβδε- 
ΘΩΘΟΒΘ Μ1Π 06 ποϊϊορα 85 ἐΠ6Υ ργοϑοηΐ {πο  β  ] νοΆ. 
--ΤῊὰ].-- Τα, ἐμ, ἀρρϑᾶγ δἱ ΗΠ θῦγοῃ “'8]1 ἐῃ9 
ἰγὶ υο5 οὗἉ 1βγδο],᾽ πδὲ 18, π6 6] ἀδθτβ (νϑγ. 83) οἵ 8}} 
1116 {068 ὁχοορῦ ΨΦυάαι., Τὴ 6] άογβ ρῖνθ ἴῃσθθ 
ΧΘΔΒΟΠΒ (ἈΓΓΒΏΡΟα ἰῃ ΟΥΟΣ οὗ ἱπηρογίδηοο) ἴογ 
γαϊδιηρς Πανὶ ἴο {π6 [ἢγοπθ οὐοσ ἰδ τ]ο]6 Ὧ8- 
ἰἰοη: 1) ΒΘΒΟ]Αᾶ, τ δὲ ΓὮΥ ὍοτθΘ δρᾶ [ΒΥ 
Π68}.--ΤῊΙΒ Θχργοαβίοη ἀθηοίοθ Ὀ]οοά-Γο]δίοη- 

, ΒΡ ἰὴ (86 ἔδῃλϊγ, θη. χχῖχ. 14; Φυάᾳ. ἰχ. 2; 
ἦς Ποτθ σοίουβ ἴο {μοῦ σοπηάοῃ ἀοδβοθηΐ το ΟὯ6 
δηραδίογῦ: “ΜΠ 816 (ΠΥ Κιηβηηθη ΟΥ̓ Ὀ]οοα," ἴῃ 
γον οἵ πῃ ϊοἢ 1Π6 ΘΠ Υ θεοί ΘΘἢ 8 ταδὶ Ο6Ά56. 
-- νοῦ. 2. 2) Βοίοσο, τνβθῃ ὅδϊ τοϊβρηϑᾶ 
ονοὸσ υ8,1ῖϊ τνᾶϑ ἴδου μὲ Ἰοδᾶθαδξς 15τ89] 
ουὖῖ δι ἐἢ ---ἰῃ6 κδ)θ (δἰ ηρ 18 Βαϊ οἵ 7 κῃ υλ ἰῃ 
Νυιι. χχνὶϊ. 17. ΤΊ ὀχργοβαίοη “ 1οδὰ ουἱ δῃὰ 
ἐπ᾽ ἀο68 ποὶ τοίοσ ἴο ἴδ αὔάαΐγδ οἵ [δβγϑ6] (ΕΚ 6}}}, 
Ὀυΐ [πο ρμεορίε ἐἰδοι ("" Ιδγϑϑὶ ᾽)), δῃὰ “16 γ80]68 
ῬΟΟΡΙ Θ᾽ ἱπάροά. ΤῊΐα 18 ἜΧΡΓΟΒΘΙΥ δττηθα ἴῃ 
1 ὅπηι. χνἱ δ]. 16 ἴ 186 πογὰη: “Απά 8}} [βγϑοὶ 
δηἀ Ζυάδῃ Ἰονοα Πανὶά, Ὀδοδυβο 6 οὶ ουαἱ δηὰ 
ἴῃ "υοίοτγο {6πὶ,᾿ δηὰ ἰῃδιὶ (ἢϊ8 “ κοΐπγ ουὖἱ δηὰ ἴῃ 
18 ἴο Ὀ6 υπαογβίοοα οὗὨ τ Δ ΔΓΥ ᾿οδάθυβῆρ 8 ΟἶοαΓ 
ἔγοιῃ σοὺ. ὅ, νοσ. 18, δὰ ἴγοπι 86 τ 8016 ΘΟ ΏΘΟ- 
ἰἰοη. Τμὸ Ὀοπα οἵ (6]]οτβΐρ δηὰ Ἰἰονο, σι Βοἢ 
᾿ιδὰ Ῥοιμπὰ ἶπι ἴο ἐπϑῖὰ (ουθ ὑπηᾶοσ 8.8.}}) 88 
Ἰοδάοσ ἴῃ ὑμοῖν τα] ΔΓΥ υπαογίδἰκίηρβ, 16 [16 β6- 
οοημα ρστουῃμά οἵ {Ππ|1Ὁ ΡὈγοροββὶ!. ---- 8) ΤΉ οἷν ]δϑὶ 
δηὰ μἰγοηροδί στοιηα 15 ἐΐδ ἐπιπιραάϊαίς οαἱὶ ὃψ ἰδδ 
τοογ οἵ ἰδδ Ἰογὰ ἰο δὲ δὐλερλοταὰ απα ῥγΐποδ οὐὲγ 15- 
ταείβ. Απᾶῖδο ΤΠοσᾶ δαὶᾶ ἴο ἴδ8906: οη (δ6 
ποτὰ “(ἐε4 (ΠΚ}7.) βο6 Ῥβ. ἰχχνλἱ, 70-72, δηὰ 
ΟἿ “ῥσίποθ᾽" [᾿σδρίδ ἢ] β66 1 ὅδ. χχυ. 806. Νὸ 
ΒΌ ἢ σπορὰ οὗ [80 1,οτὰ, βροΐίκοῃ ἱπητοαΐδίοὶν ἴο 

Πανϊά, ἷἰβ ουὐϑσ τηθῃϊοηοά. Τῇ ἀδοοϊαγαίϊοη οὗ 
{86 οἰάοτα 8 τὸ Ὀ6 οχρ αἰ ηθὰ 88 Αια} 8 ἴῃ 1 
βδιη. χχυ. 80, δῃὰ Αὐῃογβ ἴῃ 2 ὅδῃη). 11]. 9, 18 
{πᾶὶ ͵8, 88 Ὀθ] οηρσίπρ ἴο [16 οἶτο]α οἵ ργορμδίΐς 
οὐχῆι.- --Ἴ κ.]. [018 Ῥουθδρ8 Ὀαβοα οὐ {ΠπῸ τοογὰ 

οἵ ἰδὲ 1,ογὰ ἴο ϑϑαταῦςὶ, 1 ὅδ. χυὶ. 1, 2, Ὁγ ψϊοῦ 
ανϊὰ νᾶ σἤόβοη ἴἰο ὃ6 ἰπρα οὐδοῦ [βγϑοὶ, ΘοπῃΡ. 

Ὑ{1 1 ὅδ. χν. 23.-- Το ἢγβὶ δηά {πϊτὰ στοῦῃ 
ΒΗΒΎΘΙ ΘΧΔΟΙ]Υ ἴο {πΠ6 Ῥγοοορὶ ἰὴ Ποαυΐ. χν]!. 15: 
“Του 584}0 τμδῖκοὸ πἷπὶ Κιηρ ΟΥ̓ῸΣ ἴΠ66 ποῖ (ἠέ 
]τὰ ἐὰν Οοὐ δμαϊὶ ελοοκε; ουῖ οἵ [86 πχϊαβὲ οἵ ἐὰν 
δγείλγοη, Β..4}} ἰοὺ τπαῖκο ἃ Κίπρ ονὸῦ [Π66.} [Ὀὰ- 
τἱοκ: εν. 1. ΤΉΘΥ γογθ ποῖ οψθγοοῖηθ ὈΥ͂ [Π6 
ΔΓΙΩΑ, Ὀαὺ Ὀγ τῃ6 ῥεῖν δηὰ ᾿ιβίϊος οὗ Ὀανὶά, ἴο 
δΔοκηον]οᾶρα Πἰτὰ ἱπεῖν Κίηρ.--Ν ον. 2. ΤῊ ᾽8 {π6 
ἤγχϑι ἰἶπηθ ψγὰ πὰ ἃ ρογϑσηος ἀθθοσ θὰ ἰπ βοσῖρ- 
ἰυ γα 88 ρϑβίουῃ οἵ (6 ῬΡθοῦ]ο; αἴϊογσαγαβ [Π 6 ΠΔΠῚ6 
18 τι ἢ υϑοὰ ὈΥ ([Ππ6 ῥγορβοία, μασι] ο τὶν Εσοῖκ. 
χχχῖν. 23 δῃά ΓΠΔΗΥ͂ Οἴμοῦ ρΐδοθα, ὮΝ Πθῆδβ ΟἿΓ 
[τὰ ΟἸγἰβὶ ἰβ οδ]] δά “ τῃ6 ΒΠΟΡΠογα "ἢ δηὰ 
“16 ρτοαὶ βιιορμοτγά."-- Εν} ΣΌ]Ο ΓΒ ἀγο Ἄδα 
4“ πρατὴρ ἰἴοηθ, ΒΟΏΡΤΥ ἤοδσθ, δῃὰ ἀθνουσγηρ 

ψοϊνοα," εἰς. ΕΖ. χὶχ. 2.---Οορ. (86 Ηοχηοτὶς 
Θρ μοὶ ποιμένες λαῶν, ἀὰ {Πμ6 Θῃ Ὁ] Θμλαἰὶς 8ἢ1Π)8}8 
ἴῃ .δηῖθβ Ἰπΐεγπο. ΒΑ. 1.--ΤᾺ.].-- Υ οσ. 8. Απὰ 
[89 οἰᾶθτα.. οδτθῖο ἘΕΓΘΌΤΟΩ --- τοδυτηρίίοη 
οὔ (6 ψόογάϑ οὗ γϑγ. 1 τὶ οχδοίοῦ ἀθδηϊίίοη οἵ 
1μ6 Ἔχργοδδίου “1068 ᾽ Ὁγ (π6 πηρητίοη οἵἉ {δεῖν 
ΓΟΡγθαθηϊδεῖνε “ (Π6 6] ἀογα,; (ὁ0Σ (6 Ῥιγροθα οἵ 
ἔτι στ ἀοίδι ἱηρ {μ6 θοϊοτ οουεπαπέίησ οἵ αν ά 
ψῚ 1} ἴΠ6 Ῥύθὶο δηὰ ἢἷ8 ἀποϊπέϊπρο 858 κίηρ οἵ 1-- 
ΓΆ6]. ΑΔῃηᾶ κκείπρᾷ, αν Σταᾶθ ἃ οονδηδηὶ 
τ ἴθι Ὀδίοτο [89 Τοτᾶ ---Ο(ομρ. ἱἰ. 21, 
“1μδ8ζ {ΠΟΥ ΤΩΔΥ͂ 7286 ἃ οογϑηδηΐ 11} 866." [η 
(18 ποιὰ οὗ Αὗποσ ἴθ ρίνθῃ οπὲ δία οἵ ἴῃς οὐγε- 
ἡδηΐ, πδπηοὶγ, {86 ΟὈ] μαι ηρς οἵ [86 ῬΘΟΡΙε ἴο οδεν 
ἢἶπὶ 88 ἰῃ6 Κιπρ σίνθῃ (πεῖ ὈΥ͂ (Π6 1,ογὰ ; Βεγὲ 
{Π6 οὐδόν δα 'β σίνϑῃ, Ὡδιηοῖν, Πανὶ ῬΓγομαἶβ68 ἴῃ 
(18 οονθηδηὶ, ἰῃ δοοογάδηοοθ πὶ ἰδ αἰ νης οἰοῖος 
διηἋ ς8}} ἴο {π6 ἱῃγοῦθ, ἴο σὰ]6 [ἢ ῥΘΟρ]α δοοουῦ- 
ἵπρ ἰο 86 Μ}}} οὗ ἰ)ς [ογτὰ. Νοίϊοε ἐμ ὀσργὼ- 
βίου οὗ 6 Ηδῦ. “πιὰ ἰο ἕῤεπι 8 οογθηδη! " 

ὧ ΓΙᾺ), πη ἢ ἀοθ8 ποὶ ρεγπλῖῖ τ ἴο τοραγὰ (8 

ΔΒ ἃ ΠΊΘΤΘ ὈαΓραΐη, ἩΠογοΐη ὈΟΔδι μῥατγίϊθβ δῦὲ 
οαυδὶ] τἱρῃίθ δὴ αν θνοι " ((Ε[ίοσν, πεν} ὙΠ. 
᾿ ΤῊς γχοϊαίζοη οἵ Βοῖῃ μαγίΐοβ ἴοὸ ἐλε Ζοτγὰ ἱὲ 
ἰηα!οδίοα ὈΥ [ῃ6 Ἔχργοδαίου “ δθοτγε." Τα τἱοεν 
{μδὲ δὴ αὐστγεέπιεπέ 88 ὮΟΙΟ οηίοσοα ᾿ηΐο οὗ (ἰ6 πλ- 
ἴᾳΓ6 οὗ ἃ ᾿ῃοἀοΓ οοπείϊ το (ΤΠ 6η.), ἀοοδ ποί 
Δοοοὰ τἱὴδι {86 γχοϊδίϊοη {μδὶ (6 {βοοοζαῖὶς 
τἰποῖρ]6 οὗ 186 θανίαϊς Κίηράομμ ΘϑδὈ! βῃϑά 
ἔγοοη ἰπρ δῃα ρθορὶθ ἴῃ ἰμποὶγ οομμτηοη Οὗ]]- 

καϊΐϊοη ἴο {πὸ 1οτὰ, [86 ἰσὰα ΠΉΡΊΟΙ Η] 8 Ρϑορὶε. 
ΔΑοᾶἃ ἴδον δποϊηϊϑοᾶ ενὶίαᾶ ἰσΐηρ, ονὸν 16. 
τ 6]---ἰο ποῖ τἢ6 ΓΟ γοηΐ οἶος δα 9 (1 (ἢ γ. χὶ. 
8): “δοοοσάϊηρ ἰο {πΠ6 ποσὰ οὗ ἰμὸ 1ογὰ ὉΥ ὅ838- 
πιο ὶ,᾽᾽) δὴ οχρ  Δηδίογυ δα πο γοίοστιηρ ἴὸ ἴ86 
[ον δ δΘοιητηδηα ἰο βδπιυδὶ ἰο δηοϊηὶ ΠαυἹ Κἰην 
ΟΥ̓͂Σ ἴαγϑοὶ, 1 ϑὅδπ. χυὶ. 1,12. Τυαν α Β δποϊ πᾷ 
ὈΥ ϑδι)υθὶ (1 βδηι. χνὶ.) 186 ΠΟ σοηβττηθα ὃγ (ἢ 6 
δηοϊηἰπρ οὗἨ (6 Ῥθορὶθ, ἐμ 6 ὺ μανίην ΘΧΡΓΟΒΕΙΥ 
δΔηα Βοϊ ΠΥ ἰχϑὰ ᾿ἷβ ἀϊνίπϑ 68}} ἴὸ δὲ ἀρᾷ 
οὗ δβγβοὶ (1 ὅδιω. χν. 28), τηδᾶθ ὮΥ βδιηυοὶ 
Μἰιηοβαρὰ ὮὉΥ βϑαμυο]᾽ 5 δηοϊ πίη. Το ΟΠ τοηὶ- 
αἰοσ, ἀοσινίηρ [ἰδ Ἰμοστδύώοη ἴτο ῥγϑοῖθα δ- 
οουῃηία, ἀφοαγοβ ὑπαὶ ΠΟΥ 88 Ὁ ἰασρα διϊθηάἀδῃοβ 
οὔ τ] ἸΑΥΥ πιο ἔγουλ [ἢ ψΠ0]6 παίϊοη δὶ {818 
ΤΟΥ] δβίν δὶ (1 Ομ σ. χὶὶ. 285-40).---ν σα. 4, δ. ΤῊ 
σἰαίοιηοηϊ ἰὴ ἐἱ. 11 ἰβ ἤοσὸ γοβυμπηθα, δηἃ νὸ ἤδῦθ 
βἰαίβαὰ, 1) Τν αἦ ἀχὸ (80 γ6818) δἱ 1118 δοοθβεῖοῃ 
ἰο {Π6 ἱᾷγοηο; 2) ἰμ6 ἯΒΟ]6 {ἰπι6 οἵ ΒΒ γεΐχῃ (40 
ΥΘ6ΔΆ1Β), δηὰ ἐῶ (πι6 οὗ 18. γτοΐρτι οὐοσ [ετϑεὶ 
(88 γ68Γ8). οη ἰὶ. 11. ΤἬθβα εἰβιθθηίδ οἵ 
{πη ἃγὸ ρίνϑη ἰη 1 ΟἾγ. χχῖσχ. 27 δὶ {μ6 οἷοθε οἱ 
Ταν  ἀ8 τεῖρῃ. [Βὲῤ. Οὐπι.: Τὴ6 δζὲ οἵ θαυ 
(830 γϑαγὰ) βΒῆονβ ἐπὶ ἰῃ 6 ουθηΐϊβ πασταίϑαὰ "το 1 
ϑδτα. χὶϊὶ. ἴο 86 φοῃά οὗ ἰῃ6 δοοῖς ἀ1ὰ ποὲ ΟΟΟΟΡΥ͂ 
8δῦονο 10 γοδιβ-- -ἰὉἿΣ ὙΟΔΓῈ ἴῺ 5811} 8 Βοσσυΐοσα, (00 Γ 
Υεδδῖβ οἵ πβῃδοσίηρ, ΟΠ6 Υ6ΆΓ δῃὰ ἴΟυΓ πιοηῖβδ 
δι ἴμ6 ῬἈΣΠ]Βμοα, δηὰ δ ΤῈ τηοηίδδ δῆὲεῦ 
88} 8 ἀοδί}.--- ΤῈ.} 

ἩΙΒΤΟΕΒΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΤΗΕΟΣΙΟΟΙΟΑΙ. 

Ὶ. Ιμ {Π6 δοοίΐοῃ οἕδρ. ἷν.---ν. δ τὸ ἤαγθ [δ 
οουιρίοἰοα {1 6] πιοηΐ οἵ {16 εἰδίθιηθης τηδάθ 1ῃ 

4 [ΤΠ ΘΓῸ ὙΞΔ8 ὈΓΟΌΔΌΪ βαΥβ 0 4}}νν δυο Ὁ] 15 θὰ Ὀδ  ΟΘἢ 
ΙΔ δη ἃ ρΡθορ]θ βοιὴθ σοοοχῃϊίου οὗ πηι) τίμηι 5 πὰ 
ἀνιῖθ8- δὴ ἀντ 6, ΟΥ ΡΟΒΑΙΌΙΥ ἴῃ ραγῖ ἃ τεί[ἰθὴ ἰαν'. 
Τηΐδ ποιὰ ποὺ ὕ6 ουὔΐ οὗ ΠαγπΊοὴ (ἢ {πὸ {ῃθοογδῖῖο 
δοποθρἝίοῃ οὗ ἰῆ6 μονθγηπιθηῖ, ῬἈΠρρϑοῦ ροίῃ!8 ουΐ 
ἘΠΕ ἐρρλιϑοῖ ἐπαϊοαϊίοηθ (86 1 Εἰ 9 χὶἰ.) οἵ δυοῖ 8 
Ἧ.- Β. 



ΟΗΛΡ ΙΝ. 1--Ο. ὅ. 

111. 1 σομοοσηΐηρ ἐπ6 ἐμποοσ γα 1081} σου γϑρίθα [οτ- 
ἴπηοδβ οὗ 88} 5 ἤουδο δηὰ Πανὶ, ὉΡ ἴο (6 οὐ]ηϊ- 
Ὠδίϊου οἵ (Π9 ἰαἰἰο τ᾽ σῖβο δῃὰ (μ6 υἱἱογιηηοαὶ ροίηὶ 
οἵ [86 ἰοτΠλο Γ᾽ 8 ἀοσργεοβείοη. Τὴ6 βρ᾽ τυ] πψοδ- 
ὮΘΒΘ, ὨλΟΓΑΪ δἰδοὶς ἤθβα δη ἃ ῬΟΥΒΟΏΔΙ ἐπαϊρηὶ ἤσβησο 
οἵ ὅδ} 8 εὶς οὐ {86 ἴἤσγομο, (Π6 ὑπέρ! 1} ΠῚ} 688, 
Δι λτίου, 86 βεηθδα, στυθ συ] ]θῦοθ δηὰ αἰ ΐββο]α- 
ἔοι οὗ 811} ἀϊθεϊρίῆθ δηὰ ογήθν δϑουϊ [6 σου δὶ 
Τμε δὲ περι ἸΠΟΓδβἰ Ὡσ ἔδνοσ οὗ (86 ῬθΌρ]ο ἰο αν !α 

ἃ εἶλο δηεἶσο δῦβοηῃσο οἵ ργοδβρϑοῖ ἴοσ {π6 ρ γεῖςδὶ 
τηδὶπίθμδμοο οἵὗὁἨ ἁ Ἁ{86 ἰηράοπι ἰῃ 540} 8 Ποιιβε, 
ὙΓΏΟΘΘ ἰδϑὲ βοΐοῃ ΜΠ8 8 ΟΥΊΡΡΙ6---41}} (ὶθ ὁ0-Ὁρ6- 
ταϊθα ἰὸ ὑγῖηρ δϑουΐ {Π6 Ἂῇ οὗ {86 Κιηρχάοπι 
ἴογϑ [86 ογϑδ οἵ (6 ρϑορὶθ δῃὰ ἰδῃο {{Π]πιθηΐϊ οἵ 
16 αἰνῖηθ ᾿υἀρπιοηὶ οἡ 83.640} Β που», πὶϊμουὶ [)8- 
Υἱα 5 ἀοἰπα [6 6] οβε (ΐηρ ἴο ῥγτοάμοο ἐπ 6 
οϑίδδίσορῃθ ΟΥἩ βίδἰ ηἰηρ ἷβ Βδηᾶβ πὶῖὰ [κῃ 0ο- 
δι ΘΓ ἢ 8 ὑ]οοά, μοϊαΐης, 88 μα ἀϊά, ἰο ταὶ μα παά 
ΒΎΟΓΕΗ ἴ0 ὅδ], 1 ὅδ πλ. χχίν. 22, 23, Απιϊά {Π6 δἵ- 
ἰδοῖλην ονθη {μδὲ ἱπιγοάιϊιοθ ἱῃ6 ἤπαὶ [4}} οἵ 
584} 8 Βοῦδβο, δπὰ {6 βούθσ ἰδιηρίδίΐοῃμβ πὶ ἢ 
ὙΠΙΘΒ ΒΘ 18 Ὀεϑοῦ ἴο χηδῖίζθ ἃ οοπιρδοῖ ψνὶἰτῃ βίη, οὕ 
δὶ ἰοδδὲ ἰο οοΐὰθ ἴῃ οοῃίδοϊ ὙΠ} ογὶ πη ἴῃ ΟγοΣ ἴο 
καῖ 6 οπά, αν] [0] 48, 88 ἔγοῃῃ ἴΠπ6 Ὀορὶ πηΐηρ, 
ἔγαλ δὴ ὈΠΒΒΆΚοη ἴο 8. πἰαπά-ροΐϊηξ οἵ Ἀπ ]6 
οὐθάϊομοοδ ἴο δηα οομρ]οῖθ ἀθροπάθηῃοθ οἢ {116 γ71}} 
8δηα Ἰοδαάϊηρ οὗ ιὸ Ινοσὰ, Καονίης Ηἰπαβο! ἴο θῸ 
ἴῃ Ρογβοη δηα 116 δηὰ ἴῃ ἷβ ἀθβιηβίίοη ἴοσ (86 
τῇσομο οἵ ἰδγβρὶ βοϊ οἷν ἰῃ (ῃ6 μαμὰ οἵ σοὰ. ΤΠ 
ΔΏΡΟΓ ὙΠ ὙΠῸ 6 σΣαρο]8 βο] ποοηπηθηπαϊης 
οτίταο [ἷν. 8-11], δρρϑδ)ηρ ἴο {86 συϊίδηοο οὗἉ Πἷκ 
αοὰ ν8ο δὰ Ὀγουρθν πὶ {πγοῦρἢ 41} δα νθγείιυ, 
ἐμ δὲ (86 βδλθ {{π|6 8. ροϑϊἦνο ἩΠίΠη658 ἴ0 ἷ8 ἀο- 
ἰασταϊηδίϊοη ἰο ἴδϊςα δ}} {ΓΒ ΟΥ δίθρϑ αἷθοὸ Ἴρ ἴο 
1Π6 διίδἰπιηθηΐ οὗ [18 Ῥγοτηΐβθα ἀοτηϊηοη ΟὨΪΥ͂ δἱ 
(6 μαπὰ οὗ κἷ8 (ἀοὰ, ἀῃὰ ἴο ριιδγὰ δραϊπμαὶ 4} 
ἰδϊηἰπς οὗ ἷβ αν θ τϊβδίοη ὈΥ̓͂ δ'ῃ δηὰ ογἶτασ. 
“ἩΗἱδ ΜψΑΥ ἴο {86 βγοῦθ μδα δἰϊπογίο θθθ δ] γᾶν 8 
1Π6 ὙΔΥ οἱ ορϑαΐθηοα ο οὐ “1}}: δ γᾶ8 ΘΥΘΓ 
ῖ6 ΜΑΥ οὗ [Πὸ ἔραν οἵ αοά δηά οἵ οοῃπβοἰοηϊθμβ 
[] ]πηθηΐ οὗ ἀυίν, ἀπὰ πὶῖ δυο οτίπιοβ μ6 μιδά 
ὭονοΣ δὰ δηγιπίηρ ἰὸ ἀο. ΗΟ οουἹὰ ἢ6 ΠΟῊ 
ἀοΕ:6 Ὠἰπιθ6}[ τ ἢ ᾿ποπι} ΤῊ οχοουίίου οὗἉ {Π666 
ΤΟ ΠΙΠΓΊΘΓΟΙΒ γγ88 8 (ΘΕ ΠΔΟΠΥ ἴο 81] {π6 Ρθορΐο, 
ὙΠδὶ γ8γ8 Ὀδνα ψϑηΐ δηὰ π]δη θα ἤιγίΠΟΣ 0 ρμο, 
τα ιμαὶ νήνφορδῥον γρλ τος ἰδ ἜΝ σἱ (Π]8 
ἱηρ, Γαυβὶ ἰγοδα βὸ 8 οἵ ἴθαν διὰ 

ἀυμΐν ᾽ (δ. }116.). ΤΩ ᾿ 

2. ΙΒ Οδἤ οί ΒΒ νἱο]οηΐ οηὰ ἰα ποῖ ἴο Βο τορατάϑὰ 
88 ἃ ὨΔίΏΓΑΙ βίθρ ἴῃ {Π6 [8]] οἵ 841}}}8 ἢοῦδβθ, ΟΥ 88 
8. ὨΘΟΘΒΒΑΓΎ ΟΟὨΒΘ]ΠΘΏΟΘ ἐδμογϑοῖ, θυ 88 8 σου ἷδ- 
του οὗ ἐπ ἀϊνῖπθ Ἰνρρὴν δρδὶπδὶ ἷθ χα} ἰῃ ρΡοτ- 
ταὶ ἱπρ ΒΙταΒ6 17 (ΟΥ̓ 5 φοοά-παῖαγο δηὰ τηοσγαὶ 
ὙΘΔΚΩΘΕΘ) 0 Ὀ6 Πη]δυθοα ΟΥ̓ ἷθ διυθ᾽ϊΐουβ δηὰ 
ΠΙΕΙ ΘΙΟΙΒΕ ΚΘΠΟΙΆΙ ΑὈηΘΓ, ἴο 6 τηδήρθ 8 γχῖναὶ 
Ἰκηρ δηὰ βοαπορά ἰηΐο μοδί]θ υπάοτίαἰκίη ἱηβὶ 
Τανιὰ (ἰϊ. 12). Βυοσῖ δὴ οηὰ τηπεοὶ να οἰ 8 
Κιηράοπι δοοογάϊηρ ἰο [86 ἀϊνίηο ᾿πδέοο Βανο Ἠδά, 
αἷηοθ ἰξ γδϑ ἰουπαάθα οἢ ορροαίϊ(ΐοῃ ἴο οὐ ψ|}]. 

8. Απά μο, ἴῃ ἴο Οοὔ᾽β ᾿υάδρτηοηίβ οἡ 
ΤΩΘῺ ΒΒ αἴηβ, {86 αοὐ-ἰραγίηρ τηδη, ὸ αν ά, πῖιἢ 
411 ἷβ ΠΟΙΥ ΔΏΡΟΣ δραϊτιδὶ 6Ὑ]}, τ ΐοἢ 18 8 Χγοῆθο- 
Ὅσῃ οἵ Οοἀ᾽ 8 ΒΟΙΥ δηρετ, διὰ στ 811 μἷβ οὈ] ἶρα- 
ἸΟΓΥ ΘΏΘΓΩΥ οὗ Ρυηϊίνο γυδίΐοθ, πυυδὶ γοῖ ὀχ μἰδὶϊ 
τοοορηίοη οὗ [Π6 (μδἱ οχὶσίθ ἰὼ ΠΪβ ποῖρἢ- 
Ἐογ ΝἼΟ ἰδ βιηλ(ίθῃ Ὁ {86 ᾿υάρτηεηιϊ οἵὗἩ αοά, δηὰ 
ἐαρθοῖδ! ν σμοσῖβ ροΠ ]ομθ8βΒ δηὰ ΤΟΥ ΘΆΓΔΠΟΟ 
ὙΠΟΣΘ ΡΕΣΒΟΏΔ] ἩΓΟΏ [88 Ὀθθὴ ἀοῃθ Υμη, 
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4, ΤΊ οονεπαηΐ, ππἰος Πανὶ τηδάς τὶν [89 
μὰ Ι6 οὐ ἷβ δοοοββίοῃ ἴο ἴ6 ἰβγοῃθ, ἰ8 μοί ἴο 

ἰμουρσδὲ οὗ 88 ἃ οοῃίγαος ὑυθίνγοθη {0 Ῥαγίϊθβ, 
γ{80 ὈΥ ποροι δίιΐοηβ δῃὰ πλαΐα] οοποοδβίοηβ ὑΓῸ- 
ἄμοθ 8 οοηϑιϊιαἰτοηδὶ τοϊδίΐοη, ἴῃ το {ποὶν ππὼς 
ἐμαὶ τὶρ 8 δὰ ἀιι168 ἃτὸ ἴο Ὀ6 οοπδιἀοτοὰ δηά 
οαττιοά ουἱ.--- Τα που]ὰ 6 ἀἰγοοι!Υ οομ γα ο- 
ἐἶνα οὗ (Π6 πη δαιοηίδὶ 1άοα οὗ [βγδ0}᾿}Β οοῃβιι- 
(ἴοη, πδιιοὶυ, ἰμδὲ (Π6 αοα οὗ [Π6 δίμογθ, ὙΠῸ 
Πδα ολοϑεη ἴῃ6 ῬΘΟΡΙΘ, βερατγαίοὰ (πο ἴο ὕ6 ἢ 
ῬΘΟΡΙΪα, τ ἀϑθοιηρα ἱῃϑσὰ ἴγουι ἴῃ ροπάαρε οὗ Εργυρί, 
δηα τη866 8 ἰατγ-οογοηδηΐ τ τ {Π 6 πὶ αἱ 5108], ὙᾺ8 
{πεῖν ἀΐπο, ἀπα ἐμαὶ {ΠΟΥ οὐνοὰ Η πὶ ορθαϊοηοθ 88 
{μοῖρ συ ϊοσ δοοογάϊηρ ἴο {Π6 ἀοτηδηαβ οἱ ΗΒ ἰᾶν. 
Ρεορίε διὰ αοὐ-πίνεοη ἀπο δὰ ἰο ΤΟὔΟΥ ἰδέ Ζιοτά 
88 ἰποὶγ ΡΡορες, σὰ Κίηχ; ἱπογὸ 18. πὸ ο0ῃ- 
ἰγαϑηρ οἵ Κίηρ δηά ΡΙ6, θαῖ ὈοΙΒ μᾶνθ ἰὸ 
ΤΟηἄογ ῃποοῃαϊιοηαὶ οὐδάϊοηοα ἰο {Π6 ᾿ῃν 810} 
αοά 88 ἐμοὶν 1ωγὰ δηὰ Ευ]ογ. ὅθε 1 ὅδηι. χὶΐ. 
20-25, ΤΠ6 οοηνϊοϊΐοη {μαὶ Πᾶν! νγ88 οδ]] θα ἐπυ- 
πιραϊαίεῖψ ὮΥ ἰδὲ 1οτὰ ἴο Ὀδθ ἰκἱπρ οὗ [6τ86] μιδὰ 
Βργοδα Σοιὰ βδιηθοὶ δὰ ἐπ ργορἢοὶβ [πσουρβουΐ 
ἐβο παίϊοη, δηἀ δηπουπορα 186} ΟΧΡΓΟΒΑΙΥ ἴῃ 180 
ΌΣΤΩΔΙ δηα βο]θ πῇ ΓΤ ἰΐοη οἵ ᾿θανὶα 88 Κη 
ἴῃ βοοοζάδῃοα Ὑ1{} [6 ἀδηιδηὰ ἰη Πουΐ. χνὶϊ. 18: 
“(ΤΉΟα βῃδ]ἐ βοὶ 88 Κίῃρ οὐδσ [Π66 κἰπὶ τ μοπὶ [ἢ 6 
Τ1ωητὰ τἴῃγ σα 58}14}} ἍἽβοοθε." ΤΆΐβ ΤΟΟΟΘΏΪ ΟΣ 
οὔ ἐδμο ἀϊνῖπο 681} ῥῬσθοθάδ [88 οουθηληςπρ δηθὰ 
[πὸ δηοϊπιίηρ. Ου {μθ ὑαβ'8, πουν, οὔ {818 στεζορ- 
ηἰσοά {βοῖ, [6 οονοῃδηίηρ οοὐ]α ᾿πο]υάθ ποι ηρ' 
νυ τῆδὺ [Ὁ] ον θὰ ΠΘΟΘΒΒΑΥ Υ ἔγοτα (ἢ 6 ῬγΙ ΠΟΙ ΡΙΘ 
οὔ {π6 [Ποοογαῖῖς Κἰηράομ,, ἰο βονόσ ἴΠ6 ΡΘορὶθ 
ἴῃ 1ῃ6 παπιθ οὗ ἰμθ ἰωσγά, δηὰ δβοοογάϊηρ ἴο {86 
Ἰὰν ἴμαὶ 6 ἱπνίεὶ ] 6 Κίηρ οὗ ἴΠ6 Ῥοορὶβ δὰ 
εἴνοη. αν ργοιιϊβϑά, ἴῃ δοοογάδποθ ἢ Ὁ}. 
χΥΪ;. 19, 20, (1 Π1}}Ὺ ἰο Ρογίοσμι {π6 ἰδ ρίνοπ 
Ὀγ (86 Τ᾿ οτά ἴον μἰπι 88 ψῈ}} δ ἴοσ ῃ6 ῬΘΟΡΪο, δῃὰ 
Ποῖ ΤΔΘΓΟΙΥῪ 8 σοί  υ[10Π4] ΔῊ ἀστοοα οἡ Ὀοίνγγθοη 
Ηἷπι δῃῸ (ἢ Ρρθορίθ; δά {Π6 Ῥθορὶβ Ῥγοπιὶβϑα ἴο 
ΟΌΘΥ {μ6 1,οτὰ ἱμποὶν αοά 1 Ηἰἷβ τογαὶ ρόνογῃ- 
τηοηΐ, δηά ἰο ΡῈ βυ δ)]οοὶ ἰο ΠανυἹὰ δὰ Οοα-δρροϊηιθα 
ἐπαίγυμηοηΐ οὗ [ἢ ἐπθοοσγπου. [16 {Ππ|8 βίδίθ- 
ταοηΐ οἵ {πΠ6]οἷπῇ 0 ογσαϊπαίίοῃ οἵ Κἰηρ δῃὰ ῬθΟρ]θ 
ἰο 1:6 ἀϊνίῃο ἰΔὉ 18. Ῥοσίθοι ν }υδί, Βο {πδ΄ {Π6 6 
σου ]ά ποὶ μ6 ἰῃ [βγβθὶ αὶ ρο] εἰς] οοπριϊυτίοη, Ρο- 
᾿1εἰοαὶ ῬΓΟΩΤΘΒΒ, ΟΓ ἔγθθ 1ηβιλ 008 Θοοοσάηρ ἴἰὸ 
ΤΑΟΘ ΘΓ ΘΟΠΟΘΡΙΪΟΠΒ, 76 ΠΙΔΥ͂ Β{1}1 ΒΡ ροββ {πὶ ἴῃ 
σαγευΐης ουἱ (6 ἀοία 118 οὗἨὨ ἴΠ6 φονογηηγθηΐ {Π 6 γῸ 
ςᾶπ16 ἴο ὉθΘ ἰζεὰ οογίαϊ πῃ ὑσὶ ποὶρ]68 (ΒΟ Γ- 
ἀϊπαίθ ἴο 12:6 ὀρ; Γ4} ῥσὶποὶρ] 6) τ ΐοῃ οοηίτο ]οα 
18 συδίοιηδ Υ δοίίοῃ οἵ βουθσγοὶῃ δηὰ Ῥθ0ρ]6, δπὰ 
ΜΟ͵Θ οἵ (ἢ 6 παίυγο οὗ Οοτωηοη [.ζΔῈ0 ΟΥ 8 (ηδίὶ- 
ἰαλοη.---ΤῈ.]. 

δ. Τῆς εεἰαδ᾽δληιεπί 9 Ἰραυϊὰ οἡ ἰδ ἰζγοπε οἵὕἉ 
7εταεὶ αϑ απ αοἱ ο( αοἀ (οοπιρ]! εἰοα ὈΥ͂ (868 ΡΘΟΡΙΘΟ, 
ἴῃ μα Κηοπιθάμο δηὰ σοοομηϊίοη οὗ (οὐ Β ν|]], 
ὉΥ [ἢ δηοϊηίτηθηΐ 88 δὴ δεῖ οὗ ἍἽῃοῖοθ δπᾶ Πο- 
τλδρΘ) Γοβίοσγοα Θχίθ τ Ά }} 7 δηὰ ᾿η ΘΓ Δ ΠΥ οἡ {}0 
οΪὰ ἀφορ ἱμοοοτδίίς θδβίβ, {πὸ ὑπὲΐν οὐὗἩ 1Π6 Ῥ6Ο0Ρ]6 
ἰπίγοάυοοά Ὀγζ βδιλποὶ, τ] οὶ γγ88 συ 8}}ν 66 - 
επϑὰ ηᾶογ ἥδ} ρονθγῃπιθηΐ, δηἃ δἴεῦ 818 ἀθδί ἢ 
ἀεδίτογεοὰ ὈΥ 186 ἀϊν δῖοι οὗὨ (Π6 παίΐοῃ 1Ἰπίο ἵἔτο 
Ραγίβ δηὰ εἶς Θαί Ὁ] βητιθηὶ οὗ ὑνο Εἰ πράοχηβ, βὸ 
{Πδἴ δ Τϑοῦστθηοο οὗ ἴΠ6 ἀϊδίἰοσταίιίου οὗ (6 Ῥο- 
τἱοά οἵ [86 Φυάροβ νγδὴ ἱπιπηϊηθηί. Τῆς ρεηίεοί 
υπὶΐν οὗ 81} [6 {068 ΒΟῊΝ Β 1186} δἱ Ἰ)αν ἀ᾽ 8 δῃ- 
οἰηιμηοηΐς ἰῃ Ηδῦσγου, 1) πὶ [ἢ6 ΔΥΟΥΓΒΪ οἵ {86 

-τεϊαοπδὴίρ οἵ ἴῃς ψοΐθ Ῥθορὶθ τὴ θανὶὰ 
(σου ἐοὶν οομμλοι ἀοϑοθῃὶ ἴγοῶλ ΟΏΘ δηοθδῖοῦ 
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---ὶτ π ςοπίσγαδὶ τὰ (86 παίουβ (μδ΄ ψΟΓῸ ΟΟΥΡΟ- 
ΧΆΙΥ ἸΙΟγοῖ μη ἴο ποτὰ (ΘΟ π,Ρ. Ῥδαυϊ. χυὶὶ. 1δ); 2) 
ἡ {Ππ6 σϑοορπίίοη οὗἩ Παν αΒ βοσυΐοθθ ἰο 186 Μ110]6 
Ὠδίϊοη οὐέὴ ἰῇ 8340} 8 {π26 88 101} }ΠΆΥῪ ἸΟΔαοΥ 
δρϑαϊηκὶ ογοὶσῃ παιϊΐοηβ, δῃὰ οἵ ἰμ9 Ὀοπὰ οὗ ἰονθ 
δηὰ οοηῆάδεοποα (μαὶ ΘΟηβοαυ ΠΥ Ὀουηὰ [ἢ 6 
Ὑἢο16 ΡΘΟΡΪΟ ἰο Βΐμα : 8) ἰπ (6 ἀφοϊαγαίίοη ἐμαὶ 
Ῥανϊὰ νὰ3 Ὁ 8]16ἃ ὃγ 180 [,ογὰ Ηππβο  ἴο Ὀ6 Κιηρ 
ΟΥ̓́ΘΣ 811} [ϑτϑοὶ (οορ. Ὠευῖΐ. χνὶϊ. 16), δῃὰ 4) ἴῃ 
(ὴ6 οονοηδηΐὶ (μὲ {Π6 ἔνο, Κρ δῃά θοῇ ]ο, 
τη δ ἶκ6 {1} οὴ6 δηοίμοσς Ὀοίοσο (89 [τὰ 88 {πο ὶγ 
Κίημρ, οἡ ἐμα Ὀδαὶβ οὗ {86 Ἰανεοονοηδηὶ ἐμαὶ αοὐ 
μιδὰ δά8 τ ῖῖὰ Ηἰβ Ρθορ]Ὲ (οορ. Ὠουῖ, χνὶϊ. 19, 
20, ψὶ τὰ 1 βδμλ. χὶϊ. 20 βᾳ., διὰ χὶχ., χχ.) 

ἩΟΜΙΙΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΕΑΟΤΙΟΑΙ, 

Δεν. 1 8ᾳ. Ομγδβοὰ 6 ἰδέ πιαπ ἐλαΐ ἐγιιδίεἰδ, ἐπι πναπι, 
δοὰ οὐ εὐζὸ βοΒῃ μίβδσγι, 1) Βϑοδϑδιιβοοῦ (πὸ ἡγαϊξν 
οἵ 411} βοβὴ δηά οἵ 4}} μυπιδη βϑυρροσία, τ ἢ] ἢ 
[411 16 ἢοροβ Ὀαβοὰ οὐ ἰβοα, 2) Βδοδιιβο οἵ {Π9 
3}αὐμίοεδησδδ οὗ ὕλθη, ἰὴ σοῖὰ Ὁ] Πα οοηδάφῃοα ἰδ 
Ῥἰδοοὰ ἱπηίοδά οἵ ριμΐπρ 411 οοηβάρηοθ 'ῃ 116 
[αἰ Ὁ [Ὁ] 688 οὗἩ {π6 [,ογὰ. δ) Βοοδυδο οὗ (6 ἀαπσέγ 
οἵ τυΐη, οἵ Ὀοὰγν δηά βοι!], ἰο πιο οὔθ ἱΠμοΓΘΌΥ 
ΘΧΡΟΒΘΒ ἰποβοῖ τ, Ψ ΕΙ. 8. Του ευἱϊὶ δεεΐε ἀδοεϊ (εἰν 
ἰο οἰοίλε ὑἰδε οὐδ ἰδὲ αγαῆοε οὗ σοοά, 1) ὈΥ͂ 
[αἰδελοοά, ἱῃ Δ] ορίης βουλοιἰηρ οὶ} 1ἢ ΟἰΠΘΓΒ 88 
ἃ ὈΓοίοχὶ ἰο σᾶ κο ἰἰβ6 1 ΡΡοδν τἰχῆὶ δηὰ ροοὰ; 
2) ὈΥ ἀψροοτδν, ἴπ γοργθθθητηρ ἰῖ8017 δ ἴῃ 8 Γ- 
ΤΩΟΠΥ͂ 10} Οοα᾽ 5 οτὰ δηὰ σπ|}} ; 8) Ὀγ (ἢ ς 
ἕεπος οἵ ανὶηρ ῥτοιηοίϑα {86 Ἰηἰογοϑὺ οὗ 800 

γεγο. ὉΠ ᾿ρή φάθ Τεάῳσ 
ασαϊπδὲ (δ ῬΟΊΘΕΣ " δὲ 8868 ρον : 
ἘΠ᾿ ταρα δηος Ἵ ΒΟΣΥΪΟΘ ἀξ τ] (η8ὲ ἰβ ἰο {πο ὲγ 
δἀνβοΐαρθ, δῃὰ ροϊπίίηρ ἰο {86 [μοτὰ τῖιο Δ]ομθ 18 
ΥΩ ̓ς " 2) ΔΑ ίμ 81 ἐν νὰ αμὴ ἴῃ 
ΟΠ οΥβ᾽ ρα]. 8) ΘΩΘΣΖΟΏΟΔΙΪΥ ἰοβ γης, ἱα 
Μο͵γὰ δηα ἀοοά, λα μοὶ Αἰ ως 

ΟΒδρ. Υ. 83, Ῥζλαὶ ξίπράοπι ἐδ ἐπ ἰγσυδἦ α ξἰποάοπηι 
ἐλε γταοε οἵ αΟοά3 Ὑμαὶ π ΐομ, 1) ἰβ Ὀαβοὰ οἡη 

186 5014 φγουπά οἵ ἴπ8 πογὰ δπὰ ν}}} οὗ αοὰ ; 2) 
οοπάπιοίβ 118 φουεγππιεπέ ΟὨ]Υ ἴῃ 1Π8 Ὡδπια 84 βεὺ- 
γὶοα οὔπο ᾿νιηρς αοά, 1Π]} 1} ἴα οβοα οἵ βῆ ρ- 
Βοτὰ δηὰ Ἰϑδάθγ, αῃὰ 3) βέγῖνοβ δῇς (116 εἰατγε 

ΟΥ. 

{ ἰλὲ ρεορὶδ ΟὨΪΥ ἴῃ [π6 οονθηδηΐ οὗ ἰΙονα δπὰ οὔϑθ- 
ἷ 6η66 ἰοναγάβ [ῃΠ6 ΠΟΙΥ δῃά ρτδοίουβ αοάα. 
γεγ. 1. ΒΤΑΒΕΕ: [μοἱ 0 οἠθ {γιὲ ἴῃ τηθῃ, 76. 

ΧΥ]Ϊ. ὃ ; [ὉΣ Π6Υ̓ Δ, ἀμανήλ Ῥμα. ἰχὶϊ. 10 [91 
Δα πῆθη {Π6Υ [8]], 841}1 πορο [41]5, ἴοο, Ῥαᾶ. Ἵχ]ν. 
3, 4.---Ὁ5ξ.0- ΒΟΗΜΙΡ : Αἱ ᾿αδὲ (Π6 ν1}} οὐὁἨ αοἂ ἀοοβ 
ΟΟπῖΘ ἴο , 84 Ηἰδ8 ὈΓΟΙΠΆΪΒΟΑ 5Ὸ ΟὨ ἴο ἐμοῖς []- 
ΒΙ]παοηΐ, Εοτη. ἱν. 21, Ηδ6Ὁ. 11. 8. 

[γ᾽ εγ. 2. ΒΟΟΤΥ: Ὑτοιομοὰ ἰπἀοοᾶ δτὸ πο Υ τθὸ 
816 οηραροα ἴῃ υῃοΥδ Κη ΡΒ ἴῃ ΒΟ. ΠΟΘ οδη 
βοσνο ἵδοπι ὙΣΙΠοὰϊ ορροδίης ἴῃ6 Κηονα γ1]}} οὗ 
αοά! ΤΠ ποσο ὀχ] θα 1861} βἰδίϊοῃ, [116 στοδίοσ 
8 {ΠΕΙ͂Ρ ἀδῆρου ; ἴον ἴῃ6 ὙΘΥῪ πιθὴ ἴῃ ὙΠΟ [ΠΟΥ 
ΤΌΡΟΒΘ ὑποὶγ ὁμοῦ σοηβάθῃοθ ἃγὸ ἀοβιαίϊε οὗ ῥγὶη- 
ΟἾΡΙΘ, βοσνϑ ἴθ ΟὨΪΥ ἴῸΣ μαΐῃ, δῃὰ Ὑ1}} ὈΘΙΓΑΥ 
ΟΥ ΣΌΣ ΘΓ πολ ὙΏΘὴ ἰΠΘῚΓ ΓΠΘΓΟΘΏΔΓΥ ΒΟΠΟΙΊ6Β 
Τοαυΐτο 1.-- ΤῈ.].-- ἐγ8. 2, 8. ΒΕΒῚ, Β.: Α ἴσυθ 
Κη 18 ἐπονὴ οἶθο ὑπδὴ [06 ββορβοτὰ οἵ 16 
ῬΦΟρΪο, Υἱ]. 7; Ῥβδ, Ἰχχυλὶ[ο[, 71, 72. Ατοογαϊηρ!Υ 

τηδὰο ᾿Πανὶὰ ἃ βμορδοσγὰ οὗ τηϑῃ, δ Ῥοϑίοσ ἃ 
ἤβδιοτ οὔτηβῃ.---  οσ. 8. ΒΤΆΑΒΕΚΕ : Οοἀ οδυδο8 ΗΒ 
ΟΥ̓ ῬΘΟΡΪο, νῆομὶ Ηδ Ἡ δῆθ8 ἰοὸ οχϑὶ]ί, ἢσβίὶ ἴὸ 
ΘΟΠ16 ὉΠῸΘΓ {Π|6 ΟΥΟΒ8 Δ 116, Ῥγονυ. σχὶϊὶ. 12.---8. 
ΒΟΗΜΙΡ : Κίηρβ δῃα ὑσΐηοοβ τησβὶ Κπον (ἢ δῇ {Π6Υ 
κἰαὰ ὑπάος οὐ, δοοοσαάΐηρ ἴο τ οθο Μ1 δηὰ 

οὐῦ ἰλε οὐτίάτεη οὐἨ αοα δλοια συατά 

ἀϊγϑοϊζοη ἔἤογ παν ίο ἰυάρο ἐποιηβοῖνοβ.---  ΤΕΕΤ. 
Β. : ΑἸιμουχὰ οὐ ἀοαδβ Ὠοΐ σδυθο δαὶ πιϊοῖ ΗΘ 
[88 Ῥχγοχηϊβοα 186 Ρἱοιβ, ἴο δσοῖθ ο ἐδοτῃ ἱπιτοοαϊ- 
αἰοὶγ, γε: Ης ἀοε8 δὶ Ἰοδαὶ χῖνϑ 1 ἰο ἴπειη, δῃὰ ἰη- 
ἄθϑα ὑπ6 Ἰοηρογ Ηθ ἀδίαγβ (88 στηογα ρίογίουβ ἱΐ 
Ὀθοοσλθθ, 80 1θὐ τπδὰ ῥδιϊθπ !ῦ ταῖν τοῦ 186 τῖρμι 
ὯΠ6. 

γεν. 4. ΟΒΙΑΝΡΕΒ: Ὑμαὶ οὔἴὔδῃ βϑθπ8 τηοδέ 
δυγτ ἢ} ἴο ὑ8, τηυδὶ οἤδη Ὀ6 τηοϑὲ ΠΟΙΡ΄ι] ἴο ὑ8.--- 
ύξετ. Β.: θη αοά ψι} Ηΐ στγδοθ ἰυστα 
ΔΎΔΥ ἴγοῦλ ἃ Ιἤ8η ὅῈ Προς ΤΆΟΘ, ἴποσο 8 ἱμθῃ 
ὯΟ ΤΏΟΣΘ ῬΓΟΒΡΟΓΥΙΥ, Ὀυΐ δ 8]} ἄἀονη. 
--νοςγ. 8. ΟΚΑΜΕΕ : ἱροῦ Υ τηθη ἤοται οἱ 1Π ον 
(ΥἸΟΙΚΕΙΥ δηὰ υἱ]]δίηγ, δηὰ ἱπηαρῖηθ ἐπ} Ὁ|1}} 
ἐμετΒΥ καΐῃ ργαῖθο, δῇ ὰ βίου ἴῃ 1μοῖτ βἷῃ.-- ΒΕΒῚ, 
Β.: ΤΠΘΟΥ π]βῆ, 88 Ὁ τ Γο, ἰο βργοδὰ {88 ἤδιηθ οὗ 
αοἄ δηά Ηἰβ Ῥτονίάεποθ 88 ἃ τηδῃΐ]θ ονὸῦ ἰμεῖσ 
ΚΚΏΔΥΘΓΥ͂, 88 ὑδα ὈΟΥΒ ἃγὸ ποηίΐ ἴο ἀο.---ἰ ὙΟΕΡΘ- 
ΨΟΒΤΗ: [1 Πδ8 θη ΟἾἾΘΩ 80 ἴῃ [86 ὨΙΒίοΟΣΥ οἵ (86 
ΜΓ δηὰ οὗ {ῃ6 ΟΒυχσοῖ, ἩΒΟΓΘ ΖΣ68] ἴοσς Οοὐ ἰδ 
βοηθοί 268 ἃ ΘΟΪΟΓ [ῸΓ ΜΟΥ]ΑΙΥ δι ἱτίοη, δηὰ δὴ 
ΟΟΟΔΒΙΟΩ ἴ0Γ ἀθθαβ οἵ ἜοτΌΘ ἐνΥ δηὰ ἰσοβοδογυ.--- ΤῈ.]. 
--Ξ Ἐπ : Ὑ ΠΕΙῸ 18 ὑΠθ6Γ ἃ Βυϊηδη οδσγὶ ἰῃδὶ 
Κηοῖτβ ποι μἱηρ οὗ βο βββηοβε ἢ Ο ἀο Ἰοἱ 8 τοοορ- 
ὨΪΖΘ δ} 6 ἢ} 8} ΘΩΘΙΩΥ͂ ἢ ΟΌΓΒΟΪγοΒ, Δηα Βυτη] 6 οὐἵ- 
ΒεΙνϑβ {πεγϑίουῦ, 40 Ἰθὶ υ8 811 ΟἋγ ἀδυβ βρ]ιῖ αραἰπεὶ 
[(Π9 ΘΏΘΙΩΥ ΜΠ ΣῸΔ] δαγποδίμοαθ' ἘΜΙΠΟΣ δου 
βἰαγεθὶ θα  ββθθββ ΟΥ ἱΐ βΙδυῪβ ἴθ, δῃὰ ῥ]υηροβ 
{Π66 ἱπίο Ββ'ῃ δῃαὰ βδσωθ, δηὰ ἐβοσθῦυ ἰπίο συΐη 
δηὰ ἀδιηηπαίίοη. [τ Ῥδϑ β6] βαπηθδα ἰμδὶ τηδὰθ 
{Ππ|680 ὑτγγο ΒΘΏ) 8 5}}}} 1168 ὈΘΟΟΏ.6 ΤΩ Σά ογεσα οὔ {Ποῖγ 
Κίηρ.--Γ ον. 8. ΒΟΟΤῚ : ΜδΩΥ δῖ οοηβοΐουβ ἐμαὶ 
ἐδεν ΒΒου]ὰ Ὀ6 ρ]οδβοὰ Ὑῖτ}} νἹ]δῖην, ῥγονϊαοὰ ἐξ 
ςοηδυοσοα ρτοδιϊυ ἰο (ποῖγ ῥγοῦϊ : {Π8 1ΠΟῪ ἃγὸ Ἰοὰ 
ΘΟΙΒαΘΏΝΥ ἴο σοηουάο Πδὲ Οἱ σβ ψ11}} Ὁ6 80 ἴοο; 
δηα 88 ὨΌΠΩΌΘΙΒ ΔΙῸ ΤΟΔΙἀοα ἰὸς υἹἱ]] αἰ ποῦβ 80- 
ἤοηβ, ἴΠ6Υ Ἔὀχροοῖ (ἢ βδ9.--ΤῊ.] 
γε. 9-11. Τὸ μδῖϑ δῃὰ δυοϊά βἷῃ ἰβ ἰο ὃ6 ὑτυ- 

ἀφηὶ, ἴο θὸρ ουὔῷ οὗ βηθακίηρ ΑΥ8 ἷβ ἰο θυ 
ΟὨΘ᾽Β ἔογίυπ6, δηὰ ἴο Ρυῦ ΔΥΓΔΥ ἴσοι 8 ΟΥ̓ΘΏ Θἢ- 
οἱ οὔδιβ ἱμαΐ δῖ ποῖ ἴῃ δοοογάδῃοο Ἡὶ 
ἀυϊγ διὰ ἰμὸ ἴϑαγ οἵ ἀοἀὰ ἰβ ἴο ὈῸ βϑῃβὶ]6 [ῸΣ 
ΑἸ Ππ16 8Ππ6α οἰθγηγ. --- Ἄγ. 9. ΟΒΑΜΕΒ: Τηιθ 
ΟἸ γιϑδηβ βου] σοχητηἱὶ δηα σοτημηοηὰ 4]] {ποὶγ 
δἤδλιτα ἰο αοὐ, πο ἰπᾶροθ σὶρ ἰδοῦ: Ηδ οδη 
δηὰ ψ1}} τηαῖζθ 81} ψ6}}, 1 Ῥεῖ. 11. 28, Ῥα, χχχυὶϊ. 
δ.--- ἐγ. 10. (ἘΑΜΈΕῈ: Οοα- Ασηρ ΤΊ] 6 ΓΒ βου] 
ποῦ Ὀγίηρ ἰουτὶίοτυ δηά ῬΦΡο ἴο 1ῃθῃλ ἰπτουρὰ 
ἰΓΟΔΟΒΟΓΥ, αϑβϑαβα δίῃ, ὉΠ 141 Πὲς ΘΕ, 8 
ἴγοῃη Κηόπῃ ἰγυΐῃ, ΠΥΡΟΟΣΙΔΥ δηὰ δυο ἢἰκὸ ν]]- 
Ἰαϊῃουβ ἰσίοῖκα ; [ῸΣ ἴο Ὀ6 ῥἱουβ δηὰ ἵσὰθ Ὑ}} Δ] θ 
Ῥγοϊοοῖ (86 Κίηρ, δηὰ πἷβ ἸγοπΘ 18 Θϑί δ] δηθὰ ὉΥ͂ 
εἰσ δουβηοθα, Ῥτου. Χχ. 28. 

[Νεν. 11. ΗΈΝΕΥ : ΟἸΒΑΥΙΥ͂ ἰδοῦ θβ τ ἴο Δ ΚΘ 
[86 Ὀοδϑί, ποὺ οὔ]ν οὗ οὔὖ ἔγίεπὰβ Ὀυϊ οὗὨ ΟΌΥ 6ῃ6- 
Τηΐθθ, δᾶ ἰο ὑβὶηκ (Ππο086 ΤΠΔῪ 6 τἱρηίδουθ ροῖ- 
ΒΟΩΠΒ ὙΠΟ γοῖ πὶ θΌῦλ6 ἱπαίβῃοοβ (ὁ ὕ8 ἩΤΟΏΚ. 
ΟΒδρ. Υ. 1. ΟΒΡΒΊΎΤΟΕΤΗ : Απά δα αοά ογοῖ- 
τυ ]ϊοὰ ονὲ] ἰὸν κοοά, δῃὰ Ὀσουρᾷὶ ουὺ οἵ 67}}. 
Ηὸο πιδάο 188 οΥἶπη68 οὗ ΑΌποΣ, Ψοδῦ, δῃὰ οἵ {π6 
τὸ Βοογοίἱΐθ ἴο Ὀ6 βυ βθοσυϊεηξ ἴο ἱπΠ6 οχα]δίϊου 
οὗ αν, διὰ ἔμὸ οβί δ Ὁ] βτηθηΐ οἵ ὲβ Κἰπράοπι 
ΟΥ̓́ΣΣ 811 ἴθγδοὶ. Τδυβ οὐ ν1}} τηδκο 4}} ἐμ β'ῃϑ 
οἵ ὁν]} τη ἴο θ6 οὔθ ΟδῪ πιϊπἰϑίοσὶ αὶ ἰο ἐῃ6 6χ- 
ἰοῃβίοῃ δηᾶ ἤηδὶ βοι]δηχθηῦ οὗ {86 Ὁπίγοτβαὶ ἀ0- 
σοϊηΐϊοι οἵ ΟΠ τἰβὶ.-- - ΤῈ. 

[Νεγ. 1. ὕΠοη {πΠ6 βυδάρῃ ἀρδιῃ οὗ οὔθ πιδῇ 
ΘΟΙΡ οἰ ον αἀἰρμοατίθηβ 8. Ὑ80]6 ῬΘΟΡΪΟ, 1ΐ βοῦν 
μδὲ 86 νγ88 ἃ τοδί τηϑῃ, Ὀυΐ αἶδο {μὲ [ἢ ρθορὶθ 
ΓΟ ΔΙτγοβ 7 ἰῃ δὴ οΥ]] οομαϊῖου. Απὰ [ἢ] πιδη 



ΓΗΑΡ. Υ. 6--ΥΊ. 28. ᾿401 

νἴὮὖο δοοιιοὰ ἰδ9 Ῥσοὸρ οὗ δυθσυἝβηβ, ΤΥ ᾿δυθ] ΤῊΘ βδογϑάμεθθ οὗ Βαπιδη 11106--- Ἰ οἰκο ΣῪ οἴῃ 
Ἰοωρ Ὀδοπ ἰπ ἴδοὶ ἀπιαγίας ας, ῥμακάνῖ Ῥχγογνϊάθη- | 81]5---ἰξ 18 ἃ βῃδιηβ ἴο οἱαὶπι (οὐ 8 βαποίϊοῃ ἴῸὉ 
14] ἀοοέϊηγ.---ΤῈ.] ὙΠ Ιοἰκοάποϑό ---τηθη Ὀεοογαΐηρ ἱπισροσίαὶ ΟΥ̓ (μοὲγ 
[γα. 4 απάδγ-θο.Πο0} δ άγοβα, 726 ἐὐμΐς ἰαπιδ ᾿ οὐ πλοβ 8]οπε.-- -Ἴ Ἢ] 

Ῥγίποα. Ηΐϊδ Ἰδιιθηοδβ 788 ργοἀυοοά ποῦ νοῦ} [δ 6Γ. 9. Ἀδεπιοτν οὗ Ῥαδί ἀεἰζοεγαποεο ὃν ἰδὲ Τιοτά. 
διὰ οἰγοιππικίδηοθα, ἮΔ8 ἱ ἃ δὶ οδίδιηῖν, δηα ἰ.1) [πρὶ τίηρ ρταιυἋ6. 2) Ηοβίγαϊίηρ ἴγοτα βίῃ. 
Βοδιοα το ουξ πὶ οὔ ἔγοια ἃ ὅτϑαῖ ὄᾶγθοσ. Ὑέ| 8) ΟΒθοσίηρ τὴ Βορθ. (Ἐδοὶβ τυ 6 ΣΟΥ 
ἢ αἤογνσαγάθ ὑγοθογνοα ἷβ 116, διὰ δτουμῃὲ Ηἷπι | ἐ]υδίγεϊοα Ὀγ Παν ̓  οἰγουγμηδίδηοοβ θη Β6 υἷ- 
ποϑ] ἢ δηὰ Ἢ πὐντα (εἰ. ἐχ.). [,βὲ 8 ποῖ οοποϊυάο Ϊ ἱογοὰ {Π᾿ ἰοχὶ).--- ΤῈ] 
ἐμὲ (6 ΔΒ] οιοα οὐ υπίοτίαπαία μάν ὯῸ [πγο.[ἰ [(μδρ. Υ. 4. σου λας Παυϊά τεαολεά ἰδ ἰτοπεῦ 
1, τκ τοιοῦ! ΠΟῪ οὔθ Ῥχουΐάθηοο ἴση ο8.} 1) ΒΥ δϑρὶ ἴο ἰὰ ΟὨΪΥ Ὀδοθβθ αἰν!η6 }Υ τ 
ἸΑγαλ ἰπίο Ὀ]οβαὶηρ.---ΤῈ.] ἰηϊοὰ. Ἵ Υ͂ ἐλικβοηε " α) ἴῃ ψ δὶ μο ἀϊ 

[γέ ετβ. ὅ- 12. ϑβυμάδυτθομοο! δάάγθεβ, Τῆδ ἀεβαϑ-} δ) ἴῃ ψγμδὶ μ6 γοξιθθᾶ ἰὸ ) ΒΥ ναϊιης [ὸΣ 
δἴηδ. οθοτῖθθ (ποτὰ ὙγΑ] κληρ ΣΑΡΙΪΥ 41} πρὶ  1ἰ, α) οομἰπυΐης, ὑ τη, ΡΆθ Εν 8 Ἰοῃς ΘΟ 759 οὗ 
δοῦν ἐῆο γΡ]δίη οὗ 1:6 20 Βοδγίηρ ἐμθ δἰδί ἢ 1418; δὴ γί} ΤΙ ΘΔῺ8 1) 18 ῬΟΥ͂Σ ἴο 

ἰηρ᾽8 μβοδά. 1) Τμεὶν ἴου!] οεά, τεῖε. 6, 7,11. δίῃ 1ἰ (6. 9.7 11. δ; ΕΡΠΕ ΟΣ ΤΣ 
2) Τποῖν ἴδϊοθ ργείθῃοεβ, Ὑ8. 8. 8) Ὑμεὶγν ἀθ- 1 1{, ΘΟΠΒΟΙΟΟΒΙΥ δηα Ὁποοηβοϊουβὶ ἘΓΉΙΗΡ. ΒῸΝ 
βοσγοὰ δηαὰ ἰδσυλῦ}]9 ἔδίθ, νασ. 12. ϑοίζουδ : ἰ ἴο ΣΌΪΘ τοι, δηὰ ἴο ΟΥ̓Θσοοτιθ ἰσα!ἶοα.--- ᾿ 

ΞΕΟΟΝῺ ὈΙΝΙΞΒΙΟΝ. 

ΌὍΑΥΨΙ ΚΙΝΟῸ ΟΥ̓ΕΒ ΑΙ, ΙΒΕΔΕΙ͂, 

ΟΒΔΑΡ. Υ. 6--ΧΙΓΥ. 25. 

ΕἸΗΞῚΊ ΞΕΟΤΙΟΝ. 
Ῥαν [δ᾽ τοίκ αἱ Ἶξα οὐ] παϊίου δᾶ κτοϑαῖοδὶ δρ] θη ᾶον. 

ΟΕΑΡΤΈΕΒ Υ͂. 6--Χ. 19. 

Σ. ΙΒ ΟἿΟΒΙΟΥΒ ἘΘΤΑΒΙ ΡΉΜΕΝΤ ΑΝῸ ΟΟΝΕΙΒΜΑΤΊΟΝ. 

ΟἜΑΡΤΕΒ Υ. 6---ΥἹ". 23. 

Α.- ΠΤΗΟΥΤ: 1) ΒΥ ἘῊΕ ΙΟΤΟΒῪ ΟΝΕΕ ΤῊΕΒ ΦΕΒΌΞΙΤΕΞ ΑΝῸ ΤΗῈ ΟΟΝΟΥΕΩ͂Τ 
ΟΕ" ΤῊΗΕ ΟἸΤΑΌΕΙ, ΟΕ ΖΙΟΝ, ΙΝ ΟΟΝΒΕΟΌΞΕΝΟΕ ΟΕ ΨΜΗΙΓΟΗ 9ΕΒΌΒΑΓΙΕΜ ΒΕ. 
ΟΟΜῈΒ ΤΗΕ ΟΑΡΙΤΑΙ, ΟἸΤῪ ΟΕ ΤῊΕ ΚΙΝΌΡΟΜ. Υαπβ. 6-16. 2) ΒΥ ΤΥ͂Ο ΥἹΟ. 
ΤΟΒΙῈΞ ΟΝῈΒ ΤΗΒ ΡΗΠΙΒΤΙΝΕΞ. Ὑμβ. 177-25. 

Ι. Τῆς υἱοίονν οὐεν' (δὲ «οδιιδίεδ απὰ ἰδ οοπιχωεεὶ οΓ ἰδὲ εἰϊααεὶ οΓ Ζίοπ. Ὅοετα. 6-16. 

6 ΑΝ [88 Κίηγ' ἀπά δ[8 τηθπ τϑηΐ ἰο “ΘΓ βαίθτ απίο {86 οὈυδίίεθ, [86 ἱπμ ἰ ἐδηία 
οὗ [89 Ἰαπά. ὙΥΒΙοΒ [Απά ἐμ 60] βρβῖκθ υπίο αν, βαυΐῃρ, Ἐχοορι" ἰδοὺ ἰδ,κα Δ ΤΑΥ͂ 
[86 Ὀ]Πηὰ δπὰ [δ ἰδπιθ, ἰοὺ β8]} ποῦ οοσηθ ἴῃ μον; 1 Ἰκῖηρ [βαγϊηρ], Ὠδνια 

ΤΕΧΤΌΑΛΙ, ΑΝῸ ΘΟΕΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

1 Ψον. 6. 1πϑοδὰ οὗ “Ἰείης " πὸ δηὰ “ Ὁδνία ᾽" ἴῃ βονυϑοσζαὶ Μ53., ἐῃ δορί. δηὰ ἴῃ 1 στ. χί. 4, σηὰ “Ἰκέηρ ὕδαυ ἢ" 
ἴῃ .Ατ,; ἯΘ ὁδ8ῃ [66] (πο αἰδογλομσθα ἰῃαὲ ἐῆ686 γοδά χα ταρϊζὸ ἴῃ ἐδ6 ἴ0:9 οἴ (δ παιτβέϊγο, θὰ 1ὲ ἰ8 μαγὰ!γ 
Ῥοδίδ]9 ἰὸ ἀθοίάθ πὮ]οὴ οὗ ἐἤϑτη [8 οὐαί 48).- 

3 [νογ. 6. ΕἸ κΚ. Α. ΚΝ. αβ ἤοσΘ ὉΠΏΘΟΘΒΒΑΓΙΥ ἱπνοτγίοᾳ (ἢ 9 οἴδυδϑθ: τοβὰ: "“ ἰῆουι βῆ! Ὡοὶ ὁοπὶι6 ἴῃ Ὠἰ ΠΟΥ 6Χ- 
ςθρί, δἰ. ;᾿" δ8ὸ Θγ τὴ, ΟἸα]ά,, ϑυγ. ψαϊκ., ροϊῃείης : 95 88 ἴπΐ. Βαϊ ΟἾΘΙΘ Ῥοΐμὲ ἰδ Ῥεσί. ρὶα. ἢ ἼΟῸἢ Δηὰ γϑηάθγ: 

κὯοα βῆδ!: οὶ σοπλο ἰΏ Ὠἰΐδοσ, Ὀπὶ (θὲς 3) πὸ ὈΪ πὰ Δυὰ {π9 Ἰδτ6 ΤἩΪ}} Κορ [π96 αὐνᾶν " (ϑορῖ.. Τἤθη., ΒδιίοΣ., 

Ὕ ΠΗ. ΒΠῸ.- οπ., Ετατηδηη βδηὰ οἰϑγδ), ψ ἢ] ἢ γοηδογίηκ ΠΉΔΕΤΙΕ “πο Ὀϊ πὰ δαηὰ [ἢ Ἰδλο " ἐῆο Βυδ|θος οὗ [ἢ 
δοῃΐθῃσο) ῬΏΠΙΡΡϑοΩ ἀθοϊαγοβ ἰο ὈΘ ὩΠΠΏΘΟΘΑΒΑΓΥ δηὰ γα δἐΐοα]. ΤῊΘ δΟὨΐΘ 66 ΓΟΒΘΙΏΪΒ ΒΟΥ ου8 πτατημδὶΐ- 

αἰΒῖου} 165: οὨ ὑὴ 8 ομϑὸ πδηὰ ἔῃ ΌΝ 33 τϑαῦ!γοϑ ἃ βη 9 νου δῆϑσ ἰὲ (σθϑῃ δ ἤούῃ 90]10 078 ὧς, ξ 19 αἰ σαυδ δ 

ΤΗΝ οἵδ Ργθοθάϊῃ νοῦ, ΜΠίοἢ ἐπ 9 Ἱπῆ σδηηοὲ ἤοτο 86), ὁ ἐὴθ οἵπονς παμὰ ἐπ σοῦ δου] ὰ πόσο Ὀ6 Παρ 
πος 8 ἀΙ οι ν 18 Ὡσὶ ϑουίουιθ). 186 αἰ ΠΟΌΪΕΟΥ ταϊκἣϊ Ὀ6 τϑηλογϑὰ ὮΥ γὑγοῆχίης 3 ἰὸ ἰῃ9 1η8ῃ. (80 βγτηῦ., 



402 ᾿ς ΤῊΒ ΒΕΟΟΝῸ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΑΜΌΕΙ. 

1 σδῃμοῖ [588}} ποῖ] οοΐῃθ ἴῃ Εἰΐμοσ. Νονογίμοίθεθ [Α π4] Πανὶ ὰ ἰοοκ {86 βίγοηρμοὶὰ 
8 οὗ Ζίοῃ; [116 Βᾶπι6 1Β [86 αἰΐγ οὗ Πϑανα. Απὰ αν α βαιὰ οἱ [μδ΄ ἀδυ, ΥΥ μοβοονεῖ 

βοϊίοι ἢ ἃρ ἴο [6 ρυϊίοσ, δπα βεαϊζθίι [ἢ6 Φοθυδίίοβ, δηὰ (μ6 ἰδιθ δηὰ (86 δ]1ηἀ ἐμαὶ 
᾿ς ΒΓῸ Βίβα οὗ ΠΑν]αΒ βου], ἠδ δλαίΐ δ οἰϊοῖ ἀπά σαρίαἷἴη. Ὑ Ὠδτοΐογτο {Π 67 βαϊά [340], 
9 Τλοὸ Ὀ] πὰ ἀπά (86 Ἰδπη6 888}} ποῖ οοτηθ ἰμΐο ἴμ6 ἢουβθ. Κο [4.4] αν ὰ ἀποὶν ἴῃ 

᾿Π [86 ἤοχῦ [βἰχοηρσβο]α], πα “8116 ἰδ [80 ΟἸΠΥ͂ οὗἩ Τθᾶν!α. Απὰ Τανα θυ} τουπὰ 
10 δϑουΐ ἔγοιαλ ΜΊ1οΟ δῃα ᾿ηναστα. Απα 1 ανια νϑῃΐ οὴ δπὰ σγοῦ ρτοαὶ [Πανὶ ά Κορὶ 

ἜτοΜπρ, στοδίοσ δηα ργθαίθγ], δηά τ1π0 ΤἸογὰ αοα [Φεμονδὰ ἰμ9 (047 οὗ μοβὶβ τᾶϑ 
νὴ ἢ]. : 

11. Απαὰ Ηΐταπι Κίηρ οὗἉ ΤΎΤΘ βοηῦ τ ΒΒΘΠΡΌΓΒ ἴο αν ἃ, Βπὰ οοδν ἰγθθ8 δα σβτρεη- 
12 ὕδιβ Δηα τωᾶβοῃβ; 8πᾺ μ6 0 θυ}}} Πλαν] ἃ δὴ πουβθ. Απᾶ θενὰ ρογοοῖνθα ὑδαὺ {Π 

1μογτὰ [ΨΔεθονδῃ7] δα οβίδ Ὁ} 86 πὶ Κίηρ ΟΥ̓́ΟΓ βγϑοὶ, δπὰ ἐμδΐ 6 δα δχαϊιϑαδ 8 
κιηράοπι [ῸΓ Εἷβ ΘΟ} ]6 1βγϑθ} Β Β8οϑ. 

13 Απά Ὀανὶὰ ἰοοῖς εἷπι ποῦ οοπου ποθ δηα τῖγοϑϑ οὔὐ οΟΥἨὨ ἥ 96 ΓΥΌΒΔΙΘΙΩ, αὐΐογ ἢ πᾶϑ 
λ4 οοπι6 ἔγοτα Ηθῦτγοη ; δπὰ {μετθ Μθγθ γϑῖ βοῃ8 δηὰ ἀδιυραίθγθ θοσῃ ἰο Πανὶ. Απά 

[Π686 Ὀ6 [816] [8.6 πδῆλ68 οὗὨ [8086 (᾿δὺ ΟΓΘ ὈΟΓῊ τηἴο 1πὶ ἴῃ «6 ΓΌΒΑ] τι : ΘΒ Δι υΔᾺ 
1δ [Βμαιατηυδ] διὰ Κὅ'βορδὺ δῃὰ Ναίμδῃ δηὰ ϑοϊοπιοη, [ΠῚ δἷβδο [πᾶ [Ὀ8}81] δυὰ 
16 Ελίβηυδ δῃὰ Νόρδορ δηὰ ψδρδῖα, Απὰ ἘΠβμδπῖα δρὰ ΕΠ δἀα δηα ἘΠΙρΡΒδἰοϑί. 

2, Τραυϊα᾽ δ ἔιοο υἱοίοτ 68 οὐεν ἰλ6 Ῥλιἐείϊπιεδ. Ὕ τα. 17--25. 

1 Βυΐ πε [416] (86 ῬΒ1]1διπο8 μοαγὰ ἰπδὺ ὑΠ6ΥῪ μδὰ δυοϊηἰοά Πανὶ ἰκἰπρ᾽ οὐοσ 
18:86], [ἐπ8. 847 84}} [89 Ῥἢ1] δ Π65 σα πης ὉΡ ἰο βεοκ Πανὶ ; δηᾶὰ Πενία μρατγὰ οἵ. 

18 11, διὰ ποηῦ ἀν" ἴο τ86 μΠοΪά. Τμο ῬΆ1]15|1η65 4180 [Απὰ (86 ῬὨ1Π18|1}:68] οἀπιὸ 8π4 
19 βργοδα {βουβοὶ νοβ ἴα ἴδ6 γα] 6Υ οὗ Βδρμδὶπι. Απα Τανϊὰ δηαυϊγοα οὗ {μ6 1,οτᾷ [ς6- 

Βονδ}}], βαγίηρ, 58.411 1 ρὸ ἀρ ἴο ἐμ Ῥ1] 801 68 Υ τ} το δ νοῦ [Π6 πὶ ἰηῦο ταΐπὸ 
βαμάϊ Απά ἰδε 1ωογὰ [ΨΦοθονδἢ] βαϊα υηἱο αν, ὅὉ ἀρ; ΌΓ1 ν}}} ἀουδίοεβ 

20 [οογίδἰ]γ]} ἀοἰ νος [86 Ῥ1}1Β01π68 Ἰηΐο [9 απ. Απα ᾿ϑδνιὰ οδτηθ ἰο Β88]-ρετὰ- 
ΖΙτὰ,Ϊ δηα [αν βιροίθ ἐμοῦ ἔμ γ6, δηα εαὶὰ, Τῆο Τωοσὰ [96 Βον8}} μα Ὀγόῖκοα ἴοτἢ 
ὉΡοη [Ὀχόκθὴ ἈΒυμ 6Γ] Πλ1 16 ΘΏΘΙΑΪ68. ὈΘΙΌΓΟ Π16 88 [80 ὈΓΟΒΟῺ οἵὁἨ ψαΐθσα. ΤἈογοίοτα 

21 Β6 ο8]16ἀ (μ6 πϑιηθ οὗ (μας ρΐδοο Βδβὶ-ρεγαζίπι.υ ᾿Απᾶ {μοῦ ἔμεν Ἰοδ [{Π|6γ οἷν 
{Π6Γγ6] ὑπ  ὶν ἱπιαρο58," δηα Τλαν]ὰ δηα ἢ18 πηθη θαυγηρα μθηὰ [Τ00Κ ἰμθηι ΔΤΘΥ]. 

22 Αμπᾶ (β6 Ρ)]ἰβυύάῃ68 οδπλ16 ὉΡ γαῖ δρϑίη, δῃη βργϑϑα {π 6 πη86} ν 68 ἰῃ [6 ν]]6 γ οἵ 
28 Βορβαίῃ. Αμὰ νΒϑὴ [ὁπ|. Ὑ 1.6} αν Θηαυΐϊγρα οὗ (86 Ιοτὰ [ΨΦοβον δ], [{π8. 88] 

ΟΠ] ἀ.), οὐ ὉΡ τοδάϊηρς Ῥοσῖ. 2 ίης. ἴωδδο. ΟΣ (60 βγγ., σας. ΡογμΔ08).- Θ᾽ Παῦδοη ἐμ  Ἰκ6 {Π6 δυθἠοϊπθὰ 6χ- 
τ “Σ 

Ῥ᾽ δηδίίοη (“" βανίηρ, αν ἃ μἢ8}} οί, εἴ6.᾽,"») ἈΠ ὨΘΟΘΒΒΑΤΥ͂ ([Π6 ταρδηΐης Ὀοΐηρ ΟἾΘαΓ ΘηΟΌρΡὮ), αλὰ ἐπογοίογο ΠΑΡΑ 
οΥἰκκίη δ], ρΟΓΠΆΡΒ ἃ τηᾶσίηδὶ βίο88; Ὀμὺ ἰν 18 οΐ ΤΩΘΓΟΙΥ ἃ γοροίιίοῃ, δίμοθ 1ἴ ρα ΔΌΒΟΙ αὐ ν γμδξ ν. 88 Ὀδίογθ ρυΐ 
8.8 ΘΟ: Ο01Δ].---ΤῈ.] 

8 [Υ7ὸγ. 8. [ἢ {1118 ϑβϑῃΐθιισθ ἐ 6.6 δγὸ ἔἤγθθ ροϊῃΐβ οἵ αἰ ΒΘΌΙΟΥ : 1) 19 δοπίγαοσίίοι οὗ ὙΔῚ, ὙἈοῖμογ ἴξ [5 ἴὸ Ὁθ8 

Τοἰποά ἐο ὑπθ ργθοθάϊηῃᾳ Ῥγοίδβίβ, ΟΥ σορδσγάθα δ Ὀθρίππίηρ [Π6 δροάοδίβ, {Πδὲ 18, σοί ἐῃ8 ὙΠΟ]6 βϑῃίθῃςθ ἰδ 
ἰο Ὀ6 ἴ6Κοὴ 88 ὑγοίαϑίβ, ὑπ δροάομίβ Ὀϑίημς οὐ θὰ (δο ΤΏ θη... ΡΒΠΠΡΡΒοπ, Οομ θη, Επκ. Α. Υ., Ὑ  Οἢ δυρρ ΐθ8 (π9 
δροάοαϊπ ἔγοσ 1 ΟΠ Γ. χὶ. 6), ΟΥ ἃ8 σοηίδἰ πίη ῬΓοίδαὶβ δπὰ δροδοβὶβ (8ο Βδιϊίςοϊι.., Ετν., ΕΓαΠπη δ ἢ). 2) ΤΠ6 ρῥοϊδίίης 

8Δη4 οοῃδίτχιοιίοη οἵ 122) 7, δα 8) ἐπ πηοδηΐϊηρ οὗ ἜΣ. ΕῸΓ {Π6 ἀϊδουβδίοι 866 (89 Επχροϑί(ίοη.--Τκ.] 

4 [Νοσ. 9. Βοδὰ αἴον βορὲ. ΤῊ “ὈαΠὺ ι{" (60 751)... - σοῦ “ Μ|10" Αᾳ. μα ἀπὸ πληρώματος, ἅγτη. ἀπὸ προϑὲ 

ματος (7 ΟΥΟΠῚΘ βανϑ (Πδὲ βντω. ἐπὰ ΤὨοοά. μὰ ααἱπιριεξϊοπδηι), ϑορί. ἀπὸ τῆς ἄκρας.---ΤῈ.] 
δ͵[νΝοΣ. 12. δ 1) ΡΙ6] 8 δἰηρ. τηϑβς.; 1 ΟὮν. χὶν. 2 Τὶ), Νίριι. 8 βίῃ. ἴοσα. ἀσοοχάΐης ἰο ἍΤ 6)1Ὰ, [9 ἤπεὶ ἣ 

10 ΟῚ. [χ3 ΠΡᾺΒ (ῃ6 ὅτθε Ὁ ἴῃ ἰδ ζο]οτίης ψοτγὰ ἴῃ βθ. ΝΘ ἢ τοδάϊηρ ἰ8 οτἱρί 4] δ ἈΔΡΑΙΥ Ὀ6 ἀδίου. 
τλΐῃ6α.---ΤᾺ. 

ΦΓΨΝοΓ. 17. 1 σἢγ. χίν. 8: “"Απὰ ποηΐ ουὗἱὶ Ὀθίογο ἐπϑίῃ (- δραΐϊηδὲ 6 π})." ΤῈ ΟὮγ. οὐιἱἐβ ἔῃ 6 ἀδίδιϊα οἵ {88 
τηογοπηοηξ, Ὀυὲ ἐμία ἀοοθα ποῦ βῆον μὲ Βο οουὰ ποῖ τϑσοοῃοῖΐο {πη6 “ ψοπὶ ἀονῃ "ἢ οὗ βδη). τ] (86 Ἐ ρ βασιτι 
(εξαϊηϑὺ Ἧ 6}}}}.) ΝῸΓ ἐδ ἰθτθ 810 μκοοὰ γϑοαϑοῇ ἩΠΥ [ἴῃ 9 Βα Πι6 παγζαίΐογ Βῃουϊαὰ σὺ ΔΡΡῚΥ {μ6 δῶ τ2)6 πὸ (Ὁ 

“Ἡοϊά "τὸ τντὸ ἀϊ δογοηΐὶ Ρ᾽66 69 ἰῃ ΘΟΠΒΘΟ. ἶγ9 ΡΑΓΑΖΤΆΡὮΒ. [0 15 8 ΘΟΠΊΓΠΟΠ ὩΟΌΏ, Δ ἃ ΤΩΟΓΘΟΥ͂ΟΥ {ἢ 080 ἴἢ τοῖ. 
9 18 ἀοδηθάα ἰπ γογ. 1 Ὁ. 106 ΡΏσβθϑο “" οἵ Ζίοη."-- 18.] 

1 [Ψγ. 20. ΒΑΔΙ-ΡΟΓασὶ Δ «αὶ ΡΟΒΒΘΒΒΟΥ (-- ρίαοθ, τηλγχίη οἵ Ἐπ. Α. Υ'. ρἰδίῃ) οὔ Ὀγθϑοῦ 8." δορί. ἐκ τῶν ἐπών 

διακοπῶν «-- ὈΡΘΌ, εἰς. Α4ᾳ. ἔχων διακοπάς. ΤῊΘ Ροϊηὺ οὗ [8.6 σοΙΏΡΑΓΙΒΟΏ βϑόσὴδ ἴο ὉΘ Βοὲ ἐμθ αἰνίαϊπς οἵὨ παίεγε 

ἴϑερε πὰ ὕδατα. Ἄαυὶς., δίεμὲ αἰοϊλιπίων ἀμ), Ὀὰξ {πὸ γἱοϊθηΐ το ΐϊηρ δδυμθσ ὈΥ͂ ἃ ἰογγϑθηὶ οἵἱ τ: 
ΘΙ --Τα. ᾿ 

8 [Υ6γ. 21. Α4. τὰ διαποδήματα. Βντη. τὰ γλυπτά, Βορί. τοὺς θεούς.---ἰπδιοαὰ οἵ “ οοῖς ἔἤθτὴ αὐγαν," Επα. Α. Υ. Π89 
ἰαἰζθη 1Π6 ἰοχὺ ΟΥἹ] ΟἾγ. χὶν. 12 “" θυατηφά ἢ. 6Π}.᾽" δι ρροδίῃ ῬΕΤΠΗΡΕ {δὲ (18 ψγ85 (Π6 το οχρϑηδιΐοη οἵ οὔγ ἰοχί, 
ΤῊΘ τηθδηΐηρ ΠΘΓΘ ΓΑΙ ΘΓ ἰδ ἑπαὶ Πανίὰ σαγγίϑα ΟΥ̓ τῆ 6 ἰτλακθδ, οἰΐῃοσ ἰο ἀθϑίγου ὑθθτη, οσ ἰο Ὅθδσ ἰβϑζὰ ἰῃ ἐσ ΡὮ. 
ΤῊ τρδγρίη οἵ Εῃᾳς. Α. Υ. Ὧδ8 “" τοοῖὶς ἐδϑαλ αἰγαν."-- ΤᾺ.) 



ΟΗΑΡ. Ν. 6--Υῇῷὶ. 23. 403 

Βο βαϊὰ, Τῇου β]} ποὺ σὸ ἃρ; διέ [οπι. Ὀ0.7 ἴδύοἢ ἃ οπιρϑθβ Ὀθμϊπαἤ {μ6πὶ, ἀηᾶ 

21 φοῖαθ ὑροη [Β6πὶ ΟΥ̓́ΣΡ ἀρδίηδβῦ [86 τη} ὈΘΓΓΥ͂ -ἴγθ68 [ὈΔΟΔ-ὑγ068]. Απὰ ἰοί δὲ Ὀ6, ψ θη 

ἀποὺ Βολγοδὶ (86 βουπὰ οἵ ἃ ροϊηρ ἴπ ἴ8δ6 ἴορβ οὗ [86 τη] γγγ-ἰσθοβ [Ὀδοδ-Γ668], 

ἀδὲ ἰμθὰ ἴμου 6.410 Ὀοδεγ {Ἀγ γβ6} 1; [ὉΓ 186 ἢ 888}} [π.}}} (89 [τὰ [9ὁΒονδ}] ρὸ ουὖῦ 
5 Ὀοΐογο {866 ἴο βεγῖτα (86 Βοβὲ οὔ ἰμ6 ἈΠ βποθ. Αὐὰ ανία αἰὰ 8ο, 88 (88 1ωοτὰ 

[926 μόν} δὰ οοπιπιδηάθά δίπι, δηἀ βπιοίθ [86 ῬΠβίλπ68 ἔγτοσα ὅἊρθα ὑπ} δου 
ΘοΙαθ ἰο δΖοσ [Ἕ()6260Γ]. 

ΦΙΨοσ. 23. 1πδὐοδὰ οὗ ὉΠ ὙΠ ὃς δοῖῃο Μ88. αηὰ ΕΒ. δῃηὰ βγτ., Αγ. ἤαγο ὈΓ ὙΤΓῚΝ3, τ ἈΠΟ Ὦ ἀο68 ποὺ σΠΔηθ9 

δο ϑοῦϑο. ἴἢ ἃ ἴον Μ85. ἐδο Ῥεορ. [ὁ ογηἰ θὰ, «5 ἰῃ 1 σῆτ. χίν. 14. ΤΊιο αὐ θθσθῃοθ μοίϑϑῃ {ἢ ἰοχίδ ἴῃ βδβ). δηά 

ΟὨσ. ἰθ οὈνίουβ, ρϑσῆδρδ ἰῺ ἐῃ9 Ἰαῖζος δὴ διἱϑιηρὶ ἂί βγθδίοσγ ΟἸΘΆΓΠΘΒΒ ; [6 τοϑϑηΐηρ [5 [(ὴ6 δΒδη9 πῃ Ὀοϊῃ. [Ιὺ ἰ8 

Ὠοὲ ΒΘΟΘΘΘΔΙῪ ἰο ΒΌΡΡΙΥ δυγίμιηξ Βθγθ δίνον “δὸ ἃὃὉ " (ΠΌ 0), βίῃιοο ἐὴ9 ποτὰ ἐτηρμὶο8 “ κοίης ἰο τηϑθθοὶ."-- Τα] 

ἘΧΕΘΕΤΊΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΙΟΘΑΙ, 

1. Ὑεῖβ. 6-16. Ῥιοίονν οὐετν ἰλό «εδιιδίίεε, οὐ χυεϑί 

9 κε εἰδαάεὶ 9 Ζίοπ, απὰ ἤσϊπρ οἵ αδ ἰλε 
ἑαριιαὶ.---ἰὰ οορίηρ σι τἢ (ἢ 6 τοπαϊπάογ οὗ {16 6]α- 
οἵβ ἴδὲ Β6 δά Ὀοίοτο εἀ (6 Ρθορ]β ουὔῦ δηὰ ἴῃ 
ἴο Ὀδι110 δὰ νἱοίοτυ, Πανὶ ἃ ΠΟῪ ργοοθϑὰβ Ὑὶτ- 
οὔ ἀεοίαγ ἰο [14] ἐμ6 παιιῖϊκο ἀυϊ1ε8 ὑπαὶ ἀ6- 

νοϊνοά οἡ Εἷπιὶ 88 ἰκὶηρ οὗ [βγιι6] ἀραὶ ηβί (Π9 Ὄχίογ- 
Π8] δηϑυμῖοβ οἵ {Π6 Κἰησάοπι; ἴὉΓ 8 ῥγὶποῖραὶ οου- 
ἀϊΐοη οὗἩ ἴπ6 οαἰ δ] βῃτηθμὶ οὐ ἰπίθγηδὶ ὑΠ 1 δηὰ 
οὔ τῆ νἱρογοὺβ ἱμοοσγαῖῖο ἀθνοϊορηηθηΐ οὗ {Π6 π8- 
κἰομδὶ τεσ (86 Ραγχίης οἵ ἴθ Ιαπὰ ἔτοπι (ἢ 
αἴ }}} ροπογίαὶ τοπλδίηβ οἵ (6 Οδηδϑηϊβἢ ΡΘΟΡ] 68. 

ψοετα. 6-10. 8566 (μ6 ρδγβ]]8ὶ 1 ΘΟ του. χὶ. 4-9. 
ΤῊ ἵν δοοουηΐβ ᾶ5τθθ δ ϑίδη 14}Υ; Ὀαοΐηρ ἰδ Κθη 
ἔτοτα 8 ΘΟΠΆΠΊΟΠ ΒΟΌΓΟΘ, ΠΟΥ ΘοΙΔΡΙ ομθηΐ δηἀ οοῃ- 
ἄττα οὔδ δῃοίμϑυ ἴῃ ραγίζουϊαγ βἰδίθπλθηία, οὗ ἡ Β]ΟᾺ 
ὁβοῖ [88 βοῖ!θ Ῥϑου δῦ ἰο ἐϊβο , [[η στϑδρβϑοῖ ἰο 
(6586 ἀἰβδιθηοθα ᾽ὲ ἷβ ἐπιροτίδηϊ ἴο ΓΟ 6. (πὶ 
πῃ ρΘΠΘΙΆΙ “Βδιμιο}᾽ 18 τλογὸ ὈΪΟστΑΡ 164] δηὰ 
8ηη4 πος, “ΟΠ τοι ο 68᾽ ΤλΟΣΘ ΠΡΚΟΓΙ ΘΤΈΒΕΙΣΕΙ: 
--Τπ ]τ-ῦ εν. 6. Απᾶἃ ἴδο ἰείηβ ἀπ δῖα τὰ ϑῃ 
υυϑιῖ---(Παὶ ἴα, δοοογάϊηρ ἴο (86 ΟἸγοηΐο]οσ, ὑΠ9 
15γδϑ εἰδὴ παγγίοστα τὸ χαίμβογοὰ διουηὰ πὶ 
ἔτοτα “"4}} [Ἂγδο], διὰ οῦθ ΠΟῪ υηϊοα 1 ἢἷδ 
ζουσωορ βδοϊἀΐϊογυ---ἴἰο Φοζαδαιθλ δραΐμοὶ ἴὯ6 
Φοῦπε,192.---Τ 5 απάογίακίησ [Ὁ] ονθὰ ᾿πηπηο- 
ἀϊαίοίγ οὐ {μ6 δῃποϊπίΐης ἴῃ Ἡδθύτγοῃ, 88 8 ουϊἀβδηὶ 
ἔτοτα ἐξ βίδίθπιθηΐ (τοῦ. ὅ) ἐμαὶ ᾿δν α᾽ τοῖσι ἴῃ 
ΦογΌκΔ] 6 πὶ γ88 οο-Οχίθηβνο ἩΠῚ ἴδ γοὶρη ΟΥ̓́ΘΣ 
4}} Ιαγϑὸ] (Καὶ). Αὔογ τ86 ποτὰ “2 Θγυβα θη," 
ἐπβίοδα οὔ “τπίο {86 Φοθυακϊίοα... βαυίηρ," “ΟἸἾγο- 
πἰοϊοβ᾽ 88: κἰμδὶ ἰβ Φοῦυδ, δα ἐποσα (4 γ6) (6 
Φοδυπκίίοθ, [6 ᾿πμαὈϊιδηίδ οὗ [μ6 ἰδ, δηὰ {πὸ ἰη- 
Ἠδοϊίδη 8 οὔ οῦυ8 καϊα Ὁ θανὶα." Ὑ͵ΔΒοῖ οὔ ἐπα 
ἴπο ἴοσπιδ 18 ΠΘΆΤΟΓ ἴο ὑμ6 οΥρΊ 4] δοοουῃΐ ἱη [ἢ 6 
ΟΟΠΛΏΔΟΣ βΟΌΓΟΘ πχυδί Γομλδίη υπαοίοσγτηϊηοα, [Ὁ 6}]- 
᾿δύβοη τοπιδείςβ ἰμδὲ “(16 οτἰχίηδ] δυΐμποσς πουϊά 
ποῖ ᾶνὸ τυιίθη «6 Γυβδ θα, ἰμαὶ ἰδ, Φ6Ὀι5,᾽ Ὀαϊ 
Τλοτο πδίι γα γ “0916 ὑ0κ, (μδὶ ἷμ, 7 οτγιιϑαίθηι .7ἢ {16 
ΟὨ τοῦ. ἱπϑοσίβ (818 βιδίϑιηθηὶ ἰη ογάδγ ἴὸ Ἔβχρ᾽ δίῃ 
186 ἰγαπαι του ἔγοπι ΘγΌΒΑ] 6 πὶ ὑοὸ (6 ΦοὈαεῖ θη-- 
δηὰ (ἢ]}9 [6808 ἰο (6 ἔτ ΒΟΓ σοῖς ἰῃδὲ {πῸ Φ6- 
Ὀπαλίοθ τ Γο ἀπο Πρ ἴθ {πΠ6 Ἰδηὰ  Ασοοταϊηρ 
ἴο ἐμ18, [6 δῖον οἵ ΟΠτοηίοϊθβ (τῆο ττοῖο δήθγ 
16 Εχ!1]6) ἑπιτοήσορα (Πἰ8. ΠΙαίοτΙ 41] ΧΡ ΠΑ Ὁ. 
88 ὨΘΟΘΘΘΆΓΥ ἴῸΓ Πὶδ (1π|6.--ΤῊῈ. Το ΦοὈυκ θα" 

5 ἩδθΌ. “ Ζονθυδὶ θ᾽» (Ὁ 43.). Ροθὶο4}}ν ἐπάϊν! ἀπ] πκ 

Βιηκ. ἴον Ρία. “ΤΠ δοϊ απ" (5.09}»,,ὄ (Π6 Ῥτγοροσ, δροτί- 
εΕἴηα)] ροορῖοϑ. ἢΘ Βίοκ. Βα. ἢοΐ ρορίία, Ὀυΐ οοϊ]οοῖνο; 
860 ἰΐδ υπ0 ἰπῃ θη, χ. 16; χν 21; Ναυπιῦ. ΧΙ]. 29: Φπαᾳ, 
χἰχ. 11-ἰΠ 6 πληλ6 οὔ ἰὴ ἰσΣΐὺ09 82 δὴ ἰμαἰνίἀυ8].--ΤῊ.] ΠΝ 
8Πο γογῸ ὙΠ 13) [8 δίπᾳ, 

ὈΘΙοπροα ἴἰο 106 χτοδὶ Οδηδδηϊ βῃ γαο (θῇ. χ. 
6), γβο ἀν ὶῦ, ἤθη [86 ϑγδο] [68 ἑοοῖκ ροββθβαίοῃ 
οἵ Ῥα]οβίϊηθ, ἰῃ ([Π6 πχουπίδἰη-αἀἰδιτ]οῦ οὗ τἀ δὴ ὃν 
(6 ΗἱοΒ πὰ Αὐηοσγῦθβ (οοπιρ. ΝΡ. χὶϊὶ. 80; 
οβὶι. χὶ. 8), δββρϑοίδι]ῦ δὲ 186 ρὶδοθ αἴογπδγαάβ 
οἈ]]οὰ Φοσγυβδὶθπι, δηὰ ἀηάονῦ ἰηρβ, Φ 08}. χ. 1, 23. 
Νομοσ Φοβδυδ («οβἢ. χν. 8, 68; χυἹἱ. 28), Ὑῆο 
οομααογοα [86 Φουθυθὶῖθ8 δοης 10 Οὐμοῦ (ληδδη- 
ἰδ {γθ68 ἴῃ ἃ Ὀδί.16 (]οβῇ. ΧΙ, 8.54.}, ποὺ [89 
οἰ] άγθη οὗ Φυάδιι, βο ΟὨΪΥ ποὺ ροββεβδβίοη οἵ {{9 
ἰοτεοῦ εἰν (Φυάρ. 1. 8; οορ. 9οκ. ἀπὲ. Υ. 2, 2), 
ὯΟΓΡ ὑμ6 Βοη)δτηϊη ΐοθ, ἰο ἡἤόσὰ [86 ΟΥ̓ Δα Ὀδοη 
δε κιοα (Φοβῆ. χυϑὶ. 28), οου ἃ οοπαῖοσ {πο βίγοης 
οἰἴδάεὶ οὔ Φοθυβ οὐ Μουπὲ Ζίοῃ, ψ ΐοὴ τταβ ἔἰπ 6 
οοηίγο οἵ ἱποὲν ἀνγ6}} 1 ρβ βργοδα οὖ “ἴῃ [86 ]Δῃὰ,᾽" 
ὑΠιδἱ ἐα, ἀγουηα «Θγύβδ οὶ ( υακᾳ.ὶ. 21; χὶχ. 1] 5η.). 
Ιὴ (}9 {π|6 οἵ πα Φυάροβ Φοῦυ 15 8}1}} οδ] θα “ἃ 
ΒίΓΔΏρΡΘ ΟἰἰΥ, ἰῃ τ ΣΟΙ ΓΘ ΒοΠ16 οὗ {π6 ΟὨΠΠάγθη οὗ 
Ιεγϑοὶ" (Φυᾶᾳ. χὶχ. 12). Βυὶ 48 Ἰοηρ 885 [18 ροϊηΐ 
Ὑ{88 ὩΠοοπαιοτοα, ἔπ ροπδβοβδίοη οὗ βουΐδβοσι δηὰ 
τη ἀ16 Ῥαϊοβίϊηθ τγῶϑ ὑπαββυγοά; δηὰ βο Πανὶ 
ἤταεϊ δοί νγὰβ ἴῃ! βίορθ δῃὰ οδρίυγα οὗ (6 οἰίδ4 6], 
ΒΟ] γίηρ οὐ ἐΐβ Εἰ μογίο ἰηνίηοί Ὁ]6 εἰγοηρίῃ, {ΠῸ} 
ἀροία τοι πὶ Ἀανὶα οουϊὰ ποὶ χκοῖ πο ἰ(: Ὀπῖ 
τ89 Ὀ]πἃ δ ἃ ἴ86 619 Σθρ9 1866---(ἢαὶ 16, 
1 ΟἿἹΥ θ] πὰ δηὰ ᾿δπ|6 ἀοίεμπα ἰϊ, (που σαπϑὶ ἠοῖ 
(Δ Κ6 {μ6 οἰϊδά 6], “ βαυλη᾽ (Ξξηϑιμοὶγ, ἴΠ6 Φουι- 
δἰῦδ πχοδηΐ ἰο 8840), “ Ῥαναὰ ψ1}} ποῖ οομλδ ἴῃ ἷ- 
{πὸγ. βοῖὴβ ἤν βυρροβοά (δἴογ Ψόοβορμῆμ8) (Π δὲ 
{μ6 ΨΦοδυδίίοβ Βδὰ μπὲ ἰη ἀοτγίδίοη οἵ Ὀανίὰ ρυὶ 
ἰαπιε απὰ διϊπα το οἡ {86 ν4}}, ἰγυκίίηρ ἴο 1Π6 
βίγθησίῃ οὗ ἱμοῖν οἰϊδ6]: δὴ δχργεβαβίοῃ {πδὶ ἰη 
ΌὈΥ ὯΟ ΠΘΒΠΗ͂ ΒΟ ΒίγΓδηρθ (Γποη.) 88 ἰῃαἱ ΠΊΟΝΙ τὸ- 
8γάἀ5 {π6 Ὀ]Ϊπὰ δηὰ ἰϑπηθ 88 {Π6 ἰάοἱ-ἰταᾶροβ οἵ {μ6 

ἡτρηέίω; πῃ ϊοῖ {ΠῸ Υ Πδα ρῥ]δοθὰ οὐ ἱμοὶγ ψ8}}8 
ἴον Ῥχοίθοίζοη, δά δά β8ὸ οδ]ϑὰ ἴῃ ογάοϑν ἴο βοοῦϊ 
αἴ [86 ΙΒγαο  ἐΐοβ, πο (Βα πὶ οχν. 4Ρα. εἰ αἰ.) ἀ6- 
βογὶ δὰ μοδίμοη 14.018 δ “ Ὁ]1η4 δηὰ ἰϑπιθ᾽ {τ πτ| 
ΙΔ1.,  δαβ [δ οὐοὶδ εἰ οἰαυα δ ζεδυϑαοτιηι, ὙΝ Ἰιὶ., 
17217]). ου!ὰ {86 7εθυβίϊεβ Βᾶνθ ιι864 βυσῖ 6Χ- 
Ῥγθβδίοῃβ οὗ ἐποὶν σοῦ ἢ ΤὨΐΒ βαγίηρ οὗ {μ6 .6- 

.“ ὈΝ 3 δου ἃ πορδίίοῃ --ςὐ θυ," Ἐπ. δα. ΤὮΘ 

ΤΥ Ὸ 5 [6 ποΐ [ηἵ,, Ὀαπὲ Ῥοτί., οχργοββίπῃ 8 οοσῃρ]οῖθ δο- 

(ἴσο. ΤῊ δίηκ. [8 αδοὰ Ὀθοδιβο ἱξ ργοοθάθβ [π Βυ 6 οὲ 
(Καῖ, Ἐν. 2119 αὐ. Βυῖ νὸ τὴλν σἱτἵῇ ὙΠ θη. ρμοϊπὸὶ ὁ ῶ8 

Ρια. ἢΛ᾿ ΟΤΊ (οοπιρ. Θθη. 1. 28; 1[βα. ἸΠ1. δ, 4, ψἬθτ αἰβὸ 

8 ὯΔ8 (ΟΣ ουΐ). ον) -" ὨΔΙΏΟἾγ." [Οπ π9 ΚΤΆΙΏ- 

τηαίίοηι ἀΠΠο ἴ68 ἤθτο 8660 “ Τοχί. απ ὰ Οσγδσηπι." ΤῊΘ 
Β6η86, Ὠονονοτγ, ἰδ ἰΟἸΘ ΌΪΥ Ρἱαίη.-- -Τ .) 

{ [Αασοτάϊημς ἰο ἰπ6 Μίιάγδϑδῃ (Ταῖξ. δηὰ Ρίγικο Ε7ρδ- 
ΒΆΓ 36) ἴΠ6 ἰπηαζθϑ οὔ ἴθ δ] Πα ἴβλδο δῃὰ (ἢ ]Δπ|6 ὅϑοοῦ 
ΓΘ ἤοΓο τηϑϑηΐ, ΑΌταμδπὶ παυΐηρ δαγοοα ν ἢ (6 460 π- 
εἶἴτοβ (θη. χχ᾿ δὶ.) ἠοὐ τὸ ἸΑῪ οἰαίπι ἴο ἐποὶσ Οἰἰν. 
ῬαὶσΣ. δηὰ ΡὨ1]1Ρ08.--Τὰ.} 



404 ΤΗΕ ΒΕΟΟΝῸ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΑΜῦΕῚ. 

Ὀπεΐίοβ 8 ποὶ ἐουπά ἴῃ “ ΟΠ τοῖο 68." [Οπἰοα 
ἰπ Ομ τοῦ. ρδγῆδρθ 88 θοΐῃρ οὔβοιγο, ΟΓ οἶδα 88 Ὁ8- 
ὨΘΟΘΕΒΑΓΥ ἴ0 {6 ΖΕΠΘΓΆ] Β6η56, “ ΟΠ ΓΟ 6168" ἀνοϊά- 
ἱπρ ἀοίδῖ]8 τῃδὶ ἀο ποὶ ὈθαῚ οἱ ἰΐ8 τλδῖἢ δἷπι, (Π6 
ἰδίογυ οἵ 186 ἀδνεϊορπιοηὶ οὗ [ἰ6 ἐμϑοσγϑίῖο ου]- 
τρέμον ἐᾷς ἐπε μο] 7 ἴι ἴ6. ὈΓΙΘΗ͂Υ τουμαγίκθα {Π8] ἴῃ 
δρί το οἵ (18 Ὀταργατγὶ τϑ]ϊδηοο οἵ [ἢ 7 Θδυκῖλεβ ἢ 
(Π6 ἱπὴΡ ὈΠΠῚΥ οἵ ἐποὶν ἰοτίγοβα, Ζασια ἰοοῖ τι. 
ΤῊΐδ οἷα υ͵ἱεδυδίίε εἰν απὰ [οτίγεδβδ ΙΔ γῪ οὐ 1Π6 Βἰαἢ- 
δαὶ οὔ 1π6 1116 οὐ ταουηίαῖπα ἰμδὲ βυγγουπαθρὰ 
Φογυπαίοη, “ Μουηϊ᾽ Ζίοη (2 ΚΙ. χῖχ. 81; [βδῖδὴ 
ἷν. δ; χχὶχ. 8; Ρβ. χ  ν ϊὶ. 8), τι ο δἰγείομοα ουὖἱ 
ἴω {86 βου} δηὰ βου -νοϑὶ οἵ [6 εἰϊγ, τιουπί 
Ορδδὶ διὰ Μογίδῃ οἡ [9 οϑαβὶ (ΠΊοσΘ ὈγΘΟΙηΘΙΥ 
ΠΟΙ -6 88.) Ἰνίηρ ορροκίίε, Βεραγδαιθα ἔγοσα 1 ὈῪ 8 
τοοϊρὶΐουρ ταυΐῆθ. 83.666 ποτ ἴῃ ΠῚ 8. υ. [δηὰ 

πη ἴΠ6 Βιδίε Γϊοινοπατίεδ δὰ ὈοΟΚδ οὗ ἰγδνεὶ; 
ῬΒΉΡρθοη ἢ 88 8 ροοά ἀοδβοσὶρίίοη οὗ ἦϑγυβαίθηι ἴῃ 
Βἷδ Οὐμλπι. οὐ (8 ραδδαζθ. [ 1β ποὶ νοὶ ροββὶ]θ 
ΒουοΥοΡ ἰο σοδίοσο τὐτῃ ρῥγϑοΐβίου ἐπ 6 “ΓΒ τὰ 
οἵ Πανὶ 5 ἐπ 6.---ΤἸῈ.}] ΤΒθ πδῆλρὸ “Ζιοη᾽" ὑτοὸ- 

ὈΑΌΙγπαακ ([ῃ6 ἀὐγ πιουπίαϊη᾽ (ἔγοτα ΣῪ “ἴο Ὀ6 

ἄτγ᾽). [866 Ῥκ. ΙχχυἱἹἱ, 17; ον. 41; 188. Χχύ. ὅδ, 
ψοτο (86 τοοῖ οοσυτθ. οὔθ ἴδῖκα [ΠπΠ6 ὨδιΩθ ἴὸ 
τηθδῃ “ΒΙΠΏγ} (668.), οἴμοτβ “Ἰοδγ᾽" (Αγ. ἴῃ 
ῬΒΠΙΡΡθοΩ). ὙΒα τοοἰκ-ἰοσπιδίζΐοαυ οἡ τ μῖομ 186 
Οὐἐγ βίδῃβ 5 ᾿Ἰπχοϑίοηβ.--ΤῈ.}] ΤΠ οχρ δηδίο 
δααϊίοη, “οἷς οἵ ανὶὰ," δηιεἰραίεθ τ δὲ 15 
Ὠλιταίοα ἴῃ νοῦ. 9θ. ΕἾοπι [5 πιουηίδίη, ΘΓ 

᾿ Ῥανίὰ θυ} (το δγοθο (86 οἱἱγ οὗ ανὶά, {παὶ 
ἷα, 6 ὕρρογ ΟἿ ἐγ) δηὰ τοαϊὰ δὰ, (6 οἰἵγ οχίοπάϑα 
ἐιμο ἢ που πασὰ δηὰ οδοίναγα. [Τῇ 6 δηλ “ ΟἿ 
οὗ Τανὶ᾽ πδβ βοπηοίΐπμοβ κί σοι Δ ΘΕ ΆΓαᾺ ἰ0 6- 
ΣΌΒΑΙΘΠ,, ἴβ8. χχῖχ. 1; δηὰ βοὸ 1 ΚΙ. χὶ. 48; χυ. 
8 ἴον 118 πο 85 Ὀυγὶ4}-ὈΪδοο οἵ ἴπΠ6 Κίηρε.--ΤῊῈ.]--- 
,οΣ. 8. “αν α μα βαῖα,᾽" (16 βοῆβο γοαυἱσίηρ (ἢ 6 
ΡΙυρ. (ΤΉ 6η.)---δὴ δρροπᾶθα ἱποίἀθηὶ οἵ {π6 δδ 
ἴατο ἢ ΘΟΌΠΘΟΙ ΟΣ ἀμ 1μ6 ἀογίαῖνο πογάβ οὗ {Π6 
Φοθυδίῖοα. Υο πνυδὲ υπαου ον ἀβθυ πο ἃ Γοΐευ- 
ΘΠ06 ἰο ἴπο86 τογάβ ἱω (Π6 ἐγοδίπιοηὶ οὗ {πὸ [Ὁ]] ον - 
ἱῃρ αἰθου!ὲ δηᾶ γυδυὶουϑὶυ Ἐσρἰ δἰποὰ ΒΥ οὗ 
Ἀαεανίὰ. Τῶθ “δ ]1ηἀ δηὰ ἰδτη6᾽ δγὸ [89 ὁ ϑθυιβ ῦθθ 
(δΟΠΆΒΟΙ 68, βῸ 0816 ἃ ΟΥ Ἡανία ἢ ΔΏΒΙΓΟΣ ἴ0 ὑἐμοὶγ 
δοογηῆιϊ ποτάα. 76 πιπδὶ ΛΙσΙΠ6Γ ἐΠαὶ 
18:6 4888118η|8 Πα Δ ἀἱ Βέςυ ἰαϑὶς Ὀοίοσο ἰἤθπ, δπὰ 
ΓΘ 8} [Π6 τηογΘ ΘΔ ἰιογοὰ Ὦγ {Π|6 ἀογίδὶγο Γο- 
τηδτῖκθ οὔ ἐπ ΦοὈυβ᾽ίοβ, 86 Πανὶ 8 τόογὰβ ἱπαϊοβίβ. 
Τη (6 δἰἱοταρὶ ἰο ὀχρί δίῃ (ῃἷ8 Οὔβοῦσο ρϑββᾶβθ, ἰῃ 6 
Ῥεϊρσὶρδὶ ρμοΐϊηὶ ἱβ ἐμ πιδδηΐηρ οἵ {6 Ὄχργοδδίοῃ 
δα-εἴππον, ὝΣΞ [Ἑπρ. Α.Υ.: “Ὁ ἴδ6 χυϊογ᾽}]. 

Ζύδμον ὁσσΌΓΕ ΟἰβοΠΟΓΘ ΟἿΥ ΡΒ. χὶ δὶ. 8, σἤθτο 
{86 πιοδηΐηρ δδαϊρηϑαὰ ὈΥ ΒΟΥΘΓΔ] Ἔχ ροαίἴοσβ (πιοδί]ν 
μένα ἴο ΟΡ ῥῬαβαδϑθ), “οοηααϊί, 6828], 
ἄοσδ τοὶ βυΐ! αἱ 4]1, Ὀυὶ {π6 οοπηδοίίΐοη (1η πιϊοῖ 
π0 ῬΑ] πιϊδὶ βρϑαῖκβ οἵ [8:6 τοδυίῃρ οἵ νἱο θη! Υ 
ΒΘ Πρ δηὰ ῥἰπηρίπα ὙΓΔΥΘΒ) ἱπαϊοδίοθ {Π6 εἰ μη:- 
βοδίϊου ἰο θ6 πὶ δἀορίοα (αἴον Βερί. καταῤῥσακταί) 
ὈΥ Καὶ!, ΜΟΙ], [6 }  ἰζβοῦ, διὰ οἰΐοσα, “ σαϊαταοὶί, 
ψαίε ΓΑ} 1" ἘπΑ]ὰ δοοοσάϊη Ἰγ ̓ γληβὶδίθ: “ ΕΛ ΘΡΥ 
0100 Ὑὖο ΘΟΠΘΌΘΓ δ6 ΘὈυβῖθα, [οἱ εἶτα οδεὶ ἄονσι 
[ΠΤ μεν ηϑ αὐ κὰν ἀντι [86 ἸΔπι0,᾽ εἴο.; δηᾷ (μὲβ οὗ αἱὶ 
86 δἰϊοιηρία δὲ Ἄχ ρ δπδίΐοῃ 18 {ΠῸ δἰ τ] δὶ ἱὮ ΒΘΏβΘ 
δηα οοπαἰγποίίΐοη, Βυϊ ἱηρ (π6 ἸΟΟΔΙ Υ 4180, δἰηοθ 
δῦναι ΕἸθπ πνὶ ὅμοὶα ΠΡΟΤῚ ΜΕΝ ΟΏ ΗΘ ἄχ ὐ νοὶ 
δῃὰ νψοϑῖ, σῃ ΐϊοῖ, τ ἐΠ6 ορροκὶιο- Ιγίπρ ποῖα, 
ἰοττηοὰ ἄθθρ ρμῸ οι ἱπὴρ βοῦίον ὙΠῚ} 61] ἴο 
Κκοδϑρ πιοῦὸ βίγϊοεΐϊγ ἴο ἐπ 6 εἰρη! οβύοη οὔ ἐμ ποτὰ 
δοοογάϊηρ ἴο ῬΒ. χὶἱὶ. 8, δη ἰο ἰβῖκο 1 δ8 πηθδηΐηρ 
οὶ πίὰ ΕΑ ὰ ἐδ6 ῥγοοϊρἐϊουδ ἀθοϊ ἑν γ οὗ 186 

τοοῖς ἰῃδὲ ρῥγοάυοοα ἰδ ταίοσία!!, ὑαὶ ἐν τραίεν- 
“αἰ ἰιθε!, Ὑα δσὸ ἱμογείογε ποί ἴὸ ἐδέηκ οἵ δὴ 
αφιδάμοί, Ὁ μετ ὑ οἱἹἨὨἨ νῆσοι [86 σδρίυγε οἵ {10 
οἰ846] δ ἀϑεϊἀϑά (ϑιᾶ 611), Ὧογ ὠχιίεν ρίρο ἴον 
ΟΑΥΤΥ ΩΣ οδ΄ [6 ταὶῃ ἴτγοπα ἔμ δΒεῖσδι (Υ δἰδῦ., 
ΟἸογ.), ὯΟΥ σιμέεγα (1086), ΠΟΥ ἃ βΒΌ(οΥσἤθδη 
Ῥϑββαβθ (οθορἢ.). Βαῖ {Π6γὸ ἰ5 ποι ιΐῃρ ορροκοὰ 
ἴο 1π6 Ββαρροκιιίοη οὗ ἃ νγαϊοσίδ!] οῃ οὔο οἵ ("δ ἀ6- 
οἰϊνίοα. Αἱ ῥγεϑεῆΐς ὑμ6 δου! - δαὶ ματὶ οἵ 186 
τί ἀκα, πο μ ΑἸορθδ βοιμβονῃδί ἰονγαγὰ 186 πουῖδ- 
ναδὶ (1π6 τἀρθ τυ πηϊηρ ἔγοτῃ δου ἴ0 ποι) ἰδ 
8.}}} π6 Ροΐηι στ ογο δρ [88 ΟἿΪΥ εργίηρβ ἴῃ 
Ψογυβδ θη, δὶ 1π6 ἴοοί οἵ {μι ἀφο! ἐν 1 (οοπρ. Ε. 
Ἠοβδηη, ἤδας ἰαπά, 1871, Ρ. 116 κᾳ.). 
ΤΠΘΓΘ ἰδ ἴῃς Ροοὶ οὗ δ᾽]οδὰ ἴῃ {Π|6 ναὶ] Τγτο- 

Ὦ [ΤἰΘΟΒΟΙΠΟΏ ΟΕ Υ8 167}, οὨ {π6 Βογάεγ οἵ 
οἢ δῃηά Μοσγίδῃ, πῇ οι σϑοοῖνοα 1ϊβ ππδίον ἴτοπὶ 

ἃ Ἰοδυ-᾿γίηρ Βακίη Βόνῃ οἂϊ οὗ (86 ΤΟ ΘΚ κἰάς οἵ 
Ζίου, ἰηΐο τ δίοἢ 1ἰ βονσα ἔγομι βργίρα {πδὶ Ὀγολκ 
ἰοσίΒ ἰσθμοῦ ὉΡ. Μίρσῃι Ὠοὶ (Πὶβ θ6 ΘΟΠ] οι αΓΑΙ 
186 ῥγϑοϊρίοβ γοΚεῦ οὗ ἱπ ΟΣ ῥδββδρο, 1 (86 
αυσδίοη οὗὨ ἸΟΟΔΙ Υ (4 ΡΥΘοδο ΔΏΘΤΤΟΣ ἴὸ πο ἰδ 
ἱπηροββὶ Ὁ]6) ἰθ ἴο 06 ταϊϑεα Βαϊ ἢ δηοῖ μοῦ ρ͵δοῦ 
δἰδο, ἴοσ ὅὄχϑδῃ]ο, οὐ; 6 τοδὶ, πῆγα ἴα ἰουμα (Π6 
Ἰονοῦ ΡΟῸΪ ὑπάοῦ ἴῃ6 πἰρῆεοὶ ραγὶ οἵ (Π6 πογὶἢ- 
ὙΤΟδίΘΥΏ ΟΟΓΏΘΓ οὗ Ζίοῃ, ἴὰπ τὶς θῈ πεδίον} }]8 
ὙΠ ΊΘΒ ἴῃ ἰδὸ ῥγοοϊρἰίουβ ἀςβοθηὶ οἵ ἴΠ6 τΌΟΚΥ ἀθ- 

Τ7  οἰϊνίιγ ῥ᾽ υπρθαὰ ἰηΐο ἃ βογᾷθ. Ασδοογάϊηρ ἰοὸ {λῖ8 
γίον, ΠδνἹα μκῖνοβ δἰγὶοὶ ὁγάθυβ ἰῃδὲὶ πο (πο 56. 

[68 8.6 ΟΥ̓́ΟΣΟΟΙΏΘ ἰῃ ἴδ ἴοτγὶ ποτα [80 
Β 88 ΤΟΙ Δ ν 6 }]} ̓ ἰτη 6, {Βοἷν 8] βῃου  ὃ6 

πὴ ἰηΐο δα νδίοσίϑ!}]. Ηο ο8}16 {μου “ἢ 
Ἰαπη6 δὰ ἐμ6 ὉΠ] ηα,᾽ ἑαϊείῃς ἃρ τμοῖσγ πῃ πογίβ, 
Ὑΐ1}} ΓΟίδγσθποο, Ῥοτίιδρα, δὶ (Π6 βᾶσηςρ {ἴπη6, ἴ0 (0 
ΘΧΡΓΟΒΘΙΟΏ “ΟΥΨΟΓΥ ΟἿΘ (Πδὶ βιἱίοιἢ,"" εἰς; (ἢ9 
[4]]οὴ δηὰ β]αΐη ἴῃ (6 Ὀδι]6 ( οα 885 ἃ Υἱο 
[ΟΓΥ) 8:16 ἴο ὕὑ6 ολϑὲ ἀόνγῃ ἡ (π6 ῥγοεϊρίοο, [μδὶ 186 
οἰϊδάθὶ τῆλ ὕ6 ἴτεο δηὰ ἨδΌΪ 8 0]6 ἴῶγ 1.6 [δγδεὶ- 
ἴϊοβ. ΤΊ ποχὶ οἰδῦβθ ΔΥ ὃ τοπάοσγοα “ἰδ6 7 
ἢδίο,)) οὐ “το Παῖο,᾽ μοϊηθηρ (6 γοσὺ 88 8 ρὶα. 
Ῥαγῖ,; 186 αὐϑϑῆοο οἵ ῃ6 Βο]. Ῥτγοη. ([Κ61}) 18 ποὶ 
ἃ ἀφοϊδῖνο οὐ᾽οθοίίου ἰο {π|5 το ἀθγίηρ : ΘΟΠΊΡ. 
8123, 8; Εν. ἢ 332, 838 ὁ. Βαϊ ἰδ οοπηδοίοη 
ἀηὰ ΜΑΤΙΪΚΘ ἰ0ῺΘ Τρ Κ6 [86 ΠΛΔΥΡΊΏΔ] Ροϊηϊ 
(Ραβα. Ῥαγίορ.) αἰϑὸ δρρεοργίδίθ: “τῆ τὸ ἢδ 
οὗ Τλαν Δ᾽ βου]," (μαὶ 18, μδίθα Ὀγ Ὁδν]ά ἴπ δὲ 
“500. Βοίδ οὗ ἰπδθθθ δαιῃηληβι ῦ]θ γοπάογίηρὲ 
Ῥοϊηὶ ἴο ἴμ6 ἴδεί ἐπδὶ 6 1δγϑϑὶ ἴθ μὰ ἴὸ πιδίη- 
ἰδίῃ ἃ ἔαγίουβ, δὰ υἱ(ἰογοὰ οοσαδδί τι} (}ι18 ΘΏΘΣΩΥ 
ΠΟ 60 ἙΟΙβάΘΏΙΥ διὰ βοοσηῇλ}}ν Ὀοδϑιοά οἵ δ) 
ΒΙΣΌΠΩ ἰογίγοδα, δὰ πο γ πόσο αἸγοοίοα ἴὸ τρλΚ0 
βδοσί ποιεῖς οἵ Σϊ ἢ {11 “ Ὀ]ηὰ δῃὰ ᾿δηο᾽" 1 189 
ΔΒΛΔ.]1, δὰ οἶα ἴἢ6 ρστουῃὰ οὗἨ {6 οποδι 
διγαϊρμίταυ. ἘΠθσϑίοσθ [ΠΟῪ δαν : Β)}1πἃ Δῃ 
ἸΑτὰθ νν1}} Ὡοῖϊ οοτὴϑ ἑπῖο ἴ86 ὨΟΌΘ6.--Τμδὶ 
ἷα, ὁοη6 Πο]ὰβ ὯὨ0 ἰηίογοουτθα ὙΠ αἱ Ὁ]6, 
Παιθ ἢ} ρθορ]θΘ 1 186 Ψομδὶῖθ8: οσ, ψπϊἢ τοίδ- 
ΘΏοΘ ἰο {6 οΥ̓ΡΡΙο οοπάϊιίοι οἵ ἰδηη6 δηὰ δ] πὰ 
ῬΘΙΒΟΏΒ, {Π6 Β686 18: “11 ποὶ χοὶ Ἠοσας,᾽" [1Κ9 
ἴμοϑο ὈΠπηὰ δια Ἰδαλθ ρἰυπηροὰ ᾿ηΐο {ἢ6 Ῥγθοὶρῖοθ 
διιὰ ὉΠΔ0]6 ἰο μκεὶ ὑὕδοκ. “1ηΐο (ῃ6 Βουβο." 
8οῦλθ (Βυηδ., ΤΘη.) υπαογβίβηα ὈΥ ἰμΐα ἐλ ἐσπε- 

δηὰ δοῦλο (τ|ϊ τσοΐργοηοο ἴὸ Ασῶ ἡ. 2; 
Οδ ἰχ. 1: υἱΐ!. 689) δὴ οἷά ἰδνν, ἰοσυϊἀϊηρ (ἢ9 

δ πὰ απὰ τἴο Ἰαπιο ὑο δπίον ἐμ ἑοίαρὶο, πηϊοῖ ἰδ τ 

4 [[πηεἰοαὰ οἵ “ Ζίοπ ᾽"" πὸ ϑῃουϊά ἤδτο τοϑὰ “" Μοτίδι." 
βοο6 Ατὶ. ϑμοανει ἴῃ ϑι 8. Βίδ. διὶεί.---Τὰ.] . 
ἡ ΤΏο νϑυῦῦ ἰδ ἴο Ὁ6 Ροϊηἰθα δὸ Ηἰρῆ. »}" “ οδδί ἀόνῇ. 

ΨΝ Ὀϑοδῦϑο (Π6Υ δῖὸ Ῥοὸσ ἀοίδοηοζε (ΡΒ Ρρϑοδ) 
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δα Ὡδσταίον ἀογῖγοα ἔγουι ἰ}}18 ἱποϊάθηϊ: Ὀαυὶ {π18 
γίον ᾿β ἩΒΟΙΠΥ ψἱτδοαὶ δυρροτί. ΤὨΐθ ἐχρίδηδν 
οι [Εταπιδηπ᾽ 5 οσχρίδηδίιοη οἵ ἰῃ6 γγΠ0]6 ὩΣ 

1 ἀνοϊάβ 186 ἀἰ σου Υ (δὲ οηϑιιοα θη ἨΔ- 
υἷε «(ἱάγοβα ἰβ ἰδίκθῃ 88 ᾿ἰάβαστς ΠΙΘΓΟΙΥ͂, πὰ [Π6 
δροάοεϊε βαρρ ϊοὰ [88 'π ἔπρ. ΑΟΥ͂., ῬΒΙ  ρρβοη]. 

ἑωδὶ ΤὨοαΐυδ᾽ τοηάογίηρ: “6 ὙἢΒ00 δῃλῖθ8 ἰΠ8 
“εδυκίτοβ (ραγοβ ἰδθ ὙΔΥ ἴο (86 σδρίυγο οὗὨ ἰδ9 
εἶν, ἴὰ επδὲ Π6 ὕτπι) τϑδοῖοθ ἰπ6 δαῤέδημομέδ διὰ 
1:6 ἰδπλ6 δὰ (16 δλων δε νεῖ πρρξυνν γνὰ σεπσίο8 
ΓῚ ἔγου ἰθ3 ὈΑΥΓΒῺ ΒΏροΒ οἱ ἰοχί“.--ἡἰὶ 
ΤΡ μον τοιῃδικοὰ ὃν Βδιῤοίογ (μὲ 16 ὑσηθ ἰδ 
ἴοο τοοάῤτγῃ: οὔθ οδπηοὶ Ἐ6]1 (μἰηὶς οὗ αν δὲ 
βῃοσι ὩΣ ΘΏΥΥ δὲ βυοἢ 8 τα ΠΑ σῪ Θχρ οἱί τηρονλ νη 
πλίδὶΥ ἢοΐξ Ορδ ἰο Βἷμ), ἰὰ οτάϑγ ἰοὸ ἰηβδπιθ (ἢ 
δεάοσ οὗ δἷδ παγγίογΒβ.α Βοίζομον ἰγϑηβίδίθβ: “ἢ 6 
ἯΟ κιλΐϊϊοβ ἰδ Ψουδυκίϊοα 8}18}} αἰἰδίη [86 δίαγ," 
(μδὲ ᾿α, Ὀθοοπιθ δαρίαϊπ; διφδίπαί τί ἢ ἰΐ 16 ἰο Ὀ6 
τοιγχαγῖκοα χὶτἢ ΤἼθηΐυβ (μδ8. Βα 85 ηοὶ Βυσοοοαοά 
ἴῃ βδονπίηρς (Ζεἰϑολ᾽. ἀ. πιοτρεπὶ. 1857, 
Ῥ. 841 64ᾳ.) ἰμαξ, εἴπποῦ τοθδηβ ““οδρίδ᾽ π8 βίδῆ," 
διά ἰπδῖ, δοοογάϊηρ ἴο ἰμ:9 υπγεδίγιοί πο ῬὮΏΓΑΒΟ 
“ὁ υέγῳ οῊς ἰ᾿μδῖ διαϊίοα, αν ὰ που!ὰ μᾶνο πὰ ἃ 
ξοοα ΓΩΔΩΥ 585 οὗ (δ) δογὲ ἴ0 ὈΘΘΙΟΥ ; διὰ [Ὁ {86 
δὰ 6 Γοββθοη ἰδ γολάγκ οἵ (μα ΟΠ τοηΐοϊογ (1 ΟἿ γ. 
χὶ. 6, πιϊοῖ οὐ Οὐ γογ. 8) {ἰἰαὶ “δνια δῃ- 
πουπορα {μδὶ τον ἔτεα διηοίθ ἴΠ6 ΦοὈυδβὶϊοβ 
δοιὰ Ὀδ6 οἰϊτοῖ δηὰ οδρίδίη, δηὰ Ψοδῦὺ σοῦ {ε{πῖ8 
Ῥτῖζε," ἴθ υοίῖ ἰο Ὀ6 ἰδίκθῃ 85 δὴ ὀχ ιν! θη οἵὨ ἰδ ς 
ΒΟΏΞΟ Οὗ ΟΟΓ ῥϑββαρο (αρδίηδὶ Βοιίομοσ). ΜδΌΓΟΓ 
ομβῶροθ ἰμο ἰοχίϊ δηὰ ἰγδηβδίδίθβα : “Ηδ πο [88 
διαϊτίθη ἰἰ6 Φοδυδίίοα δηὰ σοδομβθαά [ἢ 6824], ]οἱ 
Ἠΐπλ 5|4ὺ [Ποϑ6 Ὀ]1ηἀ δηὰ ἰδπ16,᾽" τ1Ἢο ψαΐοἢ [μ6 οὔ- 
Ἰοσώοι ᾽8 (6 ἰδυίοϊοαυ ἱπ ῥγοίδαϊβ δπὰ δροαοαΐα. 
ζϊκυτὸνε οἶον σοι θγιηρσΐ “ὙΒΟΘΥ͂ΘΡ 88}}8]] β'δὺ 
16 “ΘὈυδβιῖοθ δηὰ γοδοῖὶ πὶτη {Ππ6 ϑογα οἰ π ον (Π6 
Ἰαπηα οὐ (6 ὈΪ]Ἰηά, πὶ τῇ 1 να 8 βοὺ] ἢδι6᾽ 
[μδὶ ἰ6, 6 Μδῦτον οχρ δὶπθ, θενὰ ἰογθῖ 8 ἷδ 
ΤαΘτ ἴο εἷαγ μ6 “ουυκίίοβ τ ἢ [86 ϑπγογα, ἰῃ ογάος 
τὲ (μοδὸ 
ΤΕ.], οοηίδίπβ, 886 ΤὨρηϊιβ Υἰ ΒΟΥ τοπλασκθ, ἃ 

ἰοἰϊο πῃ αἀ)εοίο, “διὰ αν που]ὰ, δοοογά- 
ἱηρ ἰο ἐμῖ8, ᾶν ἀραϊγοα δον νὰ ἢ τα ροββὶ 016. 
Ψολῦ, μανίην ἰοὰ [Π6 κἰοσιαθυβ ἰη (Π6 δίίβοϊς, γγ88 
Ὡδιηθὰ ὃν αν ὰ “ λεαά απὰ ρτΐποε,᾽ (δαὶ ἰδ, 616- 
ψαϊοὰ ἴο ἰδ6 τγαηὶς οὗ πεολίο οὗ 86 τ 8ο]6 
ΔΙΙΑΥ͂ οἱ [Ιεγϑοὶ, τ μοὶ, δοοογαϊηρ ἴο ἱἰ. 18, Β6 
οου]ὰ ποὶ γοῖ μανθ θθεα, [716 ἀθοίαῖγϑ οδ)θοιίοῃ 
ἴο Ετάπηδπηβ γοηογίηρ: ““1οἱ Ηἷπλ οαδέ ἑπίο ἴῃ 9 
ὙΓΑΙΕΓΙΆΙΪ (μ6 ὉΠ1πᾺ,᾽ εἰα., 18 (μαὶ {86 γεγὺ (922) 
ὙΓΠΘΙΒΘΓ ἢ ΟΔ] ογ ἴῃ ΗἰρΗ], οδηηοὶ Ὀ6 80 ἔγδῆδ- 
Ἰαϊοὰ. [Ι͂ἢ 4] ἴξ πιθδὴβ ΟὨΪΥ ““ἴο γϑδοῖ, ἰουοὶ, 
αἰτί Κο,᾿ [86 οὐ͵οοῖ τοδοβοὰ Ὀϑίηρ ἀϑυδ}}} ἰηΐγο- 
ἀποορά ὃγ 3; ἰῃ ΗἸΡΒΆ. 1 πλθαπβ “ [0 Ἵσδιβθ ἴο ἰουο, 

(ο ᾿οἷπ, ἰο ταζβ," ἀδιδ!γ ΤὉ]Ποποὰ ὉΥ ὍΝ, Ὁ», Ἢ 
ΟΥ 5. [0 (86 Ῥδϑδᾶροδθ τηοδὲ ΤἌνογαθῖο ἰο Ετὰ- 
ΤΑΆΠ ΒΒ ΤΕΏ ἀογίηρ, δας δ Εσθῖ. χὶδϊ. 14; Ἰραΐδῃ 
ΧχΥϊ. ὅ, {86 μὰν τ Ἰπιγοἀυοοὰ Ὀγ ἴ6 ῬτΘΡ. 15 (πὶ 
ίο υλίοι βουδοίΠίῃρ 5 Ὀτουρῆι ἀμήδει μεεῦσεν: ἴο 
(86 εἰχηϊδοδίίοι “του ἢ" οἵ ἐδ γοσθ), πο ἐμαὶ Ἐπ οτ ες τ τὸ τος νει τ προ 

“ Βοοἤδηροο 333 ἰπίο Π2)93, δηὰ Ἰ)})}5 ἰαίο ὟῸΡ 
“- " ΘΏΥ66 Ὠ[π|.᾽ ἷ 
ΤΉ γοϑάβθ ΤΊ ἰηπίοδά οὗ ΓΝΊ. 

Ζ Ῥοονίης βορέ. ἐν παραξιφίδι (ΗΠ ΘεΥΟἮ. - ἐν μαχαίρᾳ) 
Βο τοδδ ἼΥ3 ἴον ὝΣΥ 3, τοίδστίης ἰο Ῥεαὶπ ᾿ἰχχχίχ. 
ΤΠ 5Π ἫΝ. 

ΓΒ ταὶρῆϊ ἀἷο ἃ δῃδιηρίαϊ ἀθδιῇ.-- ἰ Οἱ, 

ἑπίο οὐδολ ἰὰ ἰδ οδαεί. ϑῬ᾿Π1]ΥΙῪ, ΤῸΓ ΣΟΔΒΟῚ 5 (6. 
τἰνοά ἔγοπι [6 οοπδίγαοιίίοη οὗὨ ὑπο γογῦ, Ἧ6 πηυδὲ 
το͵ϑοὶ ἐπ ἰπιογργοίδιίοη οὗ διό. Οὐπι.: “" πῆοβο- 
ΟΥ̓́ΟΣ Ὑ]1] ἀπλὶῦο {Π6 ΦοὈιυβὶ 68, ἰοὶ Ηΐαι τοδοῦ Ὀοιὰ 
6 ἰαπλ6 δη ι86 πὰ, το δσὸ ἐμ δία οἵ [)1»- 
υἱ 8 ϑου], Ὀγ 1:8 τγαίθγ:οουγβα, απ ἠδ δλαϊὶ δὲ οὐϊο," 
ΜΓ ἢ, ΠΔΟΓΘΟΥ͂ΟΣ, ΠΑΓΑΙΥ͂ χοπάογβ (π6 } ἰὴ [86 τοὶ 
ΠῚ (ἀξ τασδὶ ΠΘΓΘ Ξις “' δῃᾶ," 1Ἰπουρὰ ἐὐ ταϊρ!ι 88 δ 
οιοηἀοίίοη οὗ ἰαχὶ Ὀ6 ομϊίίρΡα)Ὶ. Τὴ πδιυγαὶ 
οοποερῦοη οὗ [6 που ὰ Ἰοδὰ ὃ ἴο ἰδίκθ 
ΦΊΠΠΟΥ 88 1106 οὈ͵δοῖ σοδοηϑα (8ο Εηρ. Α. Υ.., ΡΗΐ- 
Ἰΐρρβϑου, δ μθῃ), Ὀυΐ 1ϊ 18 ψοσυ αἰδῆουϊο ἴῃ (δαὶ 
6886 ἰο δηά ἃ Βα βίβοίουυ πιοαηΐηρ ἴῸὸγ {π|8 ποσὰ, 
ΟΥ ἴο οοῃβίσυθ ἴπὸ 10] ὁπ ὶηρ ποτάβ. 6} Πμαυβοα 
ΜΟΙ] ἴα 1 [0 τηοδ βοιδ ραγὶ οὗ [Π6 ὈΟΑΥ, 8 
Ὀ]ΟΥ οὐ πϊοῖ ΟΥ νἱοϊθηΐ σγδαρίης οὐ ποῖ Ρσο- 
ἄυοεβ ἀδδίμ, δπὰ Ηρ ϑυρροδίθα {6 ϑαγ, οἴπϑτβ 
86 ἰῃγοδὶ (σίππον Ὀοΐηρ βυρροθοᾶ ἴἰοὸ τζθδῃ 8 
“1006; Ὀαΐ ἴ.:6 δϑβο! υἷα ἕοστῃ οὗ [89 ποτὰ (“"]οὲ 
Ὠἴπι 5β6126 ἴ᾿: {πγοδὶ") 18 ΟΡ 1ο (Πἷ8 τοσοῦ" 
ἴῃ, δηὰ {μ6 οοπεοίγποίΐοη οὗ {δ [0] σης ποτὰ 
ῬΓΟΒΘΩ(δ 8 ἀ: Που]Υ, ὄνθη ἰἴ γγὸ βυρροθο ὑπὸ ΠΣ τὸ 
θ6 προὰ δβ ϑαυϊναϊθηὶ ἰοὸ 3. Τακίηβ εἴπποῦ (88 

Βοϑ8 βαίθαὶς) ἰο χθδῃ “"σῃμδηηορὶ, 684], (Π6 ψ ῇο]9 
οοηίοχὶ δηὰ ἴομθ δυχαοβίθ ὑΠπαὺ ΚΠ ὈΠ πὰ δηὰ (ῃ6 
Ιδηθ᾽ ἷ5 [16 οδ͵οοϊ οὗ (6 σοὺ ““διλ]ί6,᾽) ΟΥ ΒΟΠῚΘ 
δἰ ταν νσογῦ, δηα ἰΐ ἷβ ηοὶ πη] Κοὶν ὑπαὶ {π6 ᾿η- 
γογβίου οὔ {π6 Εηρ. Α.ὕ Υ. ((πδουρὰὰ δῇ ἱπηροβδὶ Ὁ]96 
ἰγβῃβιΐοη οὗ {πὸ ργοδβοηὶ ἰοχὶ) ρίγοϑ [6 ροῆογαὶ 
βοθθ. ΤΉΘ Βαρρὶ γἱηρ οὗ δὴ προΐς 5. ΠΆΓΗ, δι 
ψ͵ὸ ἴδύθ ἤθγθ ΟὨΪγ δ ομοῖοοθ οἵ ἀἰ οι! ἶοα. ΝῸ 
ἀοίδηβ 8] ὑγαπβ]δίου οὗ (8 ραββαρο μαβ γεὶ θθοῆ 
Ῥτγοροβοά, δηὰ 1ΐ 18 Ὡδίθγαὶ ἴο οοη)οοσίατοα ἴπαὶ 189 
ἰεχί ἷβ οοστυρί, ἱποπρι 118 τοβίογαξζοῃ 18 ΠΟῪ ρθῦ- 
Βδρβ ᾿ἱπιροββὶ ]6.---ΤᾺ.] 

ἵει. 9. Του ἰμΐηχϑ δῖ Βοσὸ βδϊ ἃ: 1) Ἠανὶὰ 
ἰοοἷκ ἊΡ εἶθ αδοάδ ἰπ {Π| ᾿οοηαιογοα υεδιδίε εἰία- 
ἀεὶ, π ἰοῦ τὰ 116 Ὀυ Πα ηρα ἰοσπμθα τ[μ6 ὕρρεν 

ἐν, δῃηὰ οδι]ϑὰ ἱξ 186 αν ο' ᾿αυϊά. (Ὦτοη.: 
“ΠΘΣοίογο ἰΐ ἰδ δ ]ϑὰ (9 οἰΐγ οὗ αν. ΗΘθ 
τοδὴθ ἰΐ [Π9 ΓΟΥγΔ] τοδϊἄθηοο (Υ] ἢ Μγ88 δαυϊναὶ οὶ 
ἴο τολκίηρ Φοτγυβαί θαι {π᾿ σδΡ᾽141), Οἡ δοοουηῖ οὗ 
118 Το Υ ΚΑΌΪΘ φρο ἐν, πγουἢ πὶ ἢ δ]οπο 1Π9 
Ψψοδυκίλοα δὰ Ὀδϑη δῦ] ἴο Ποϊὰ 1ΐ βο ἰοῃβ, δῃαὰ οἡ 
δοοουηΐ οἵ 118 ὙΓῪ ἐἈνόγδῦ]α ροδίἰἴοη οἡ ἐμ 6 ὈοτάοΡ 
Ὀθοϊτψοου Ψυάδῃηῃ δηὰ Βοϑηΐδιλίη, δἰ ποδὶ ἰῃ {Π6 ὁρΏ- 
ἔγο οἵ {πὸ Ἰαηᾶ. 2) Τῆε διεϊαϊπο ὡρ οὐ ἰλὶ εἰν. 
Απᾶ Ὁαεανίᾶ Ὀσπὶ| τουσπᾶ δοουϊ ἔγτοια τ 
ΜΊ|1Ὸ δπᾶἃ ἰηννατά.--- Τῆς θοῦ, Ατὶ. Ῥοίοσθ 
“Μ|100᾽ δῆονα [πδὲ [Πϊ6 ΤΟΥ τγὰβ 8] ΓΟδαῪ ἴῃ ὃχ- 
ἰδίθῃοο δ (6 ἰἰπηθ οὗ (Π6 οδρίυσγθ, Βδυϊηρ 665 
ἰοαπάρα Ὦγ {π8 Φοθυδίίοεβ. Ἐτοπὶ (6 σοπηθοίΐοα 
(86 Ἢ] ϊο ταυδὲὶ μανὸ Ὀοϊοηροὰ ἴο ἐμ6 οἰἰδ 6] ου 
Ζῖοπ δηὰ ἤδγο ἰοσιμθὰ 8 ρϑαγὶ οὗ (9 ἰογιβοκίΐοη. 
ΤῊ ἷθ δοῃς σουϊὰ δβοὲ δοῖαὰο πὸ οχρί δηδίΐοη οὔ πὸ 
πογὰ ((ουηἀοὰ οὐ {{π ΟἰΥΤΩΟΪΟΡΥ ΞξΞ “δ ΠἸ]ἰηκς 
οὐδ᾽) 88 Ξξξε “ οὐδ] ης δ θδη Κιλθηΐ," δὴ δαγίῪ- 
εοαἱ!, πο ταὴ δοίδηὶ ἰπτουρῃ τῃ6 ἮΔΑΥ δηὰ 
οοπῃοοιοά Μουπὶ Ζίομ υἱτ ἐδ 6 αὐ σέτδας 
ἰϑρ]6-ουηίδὶη (Καδδ᾽Β ΤύΌροσ., Ῥ. θ4, Βοδυ], 
ζει. 80, ΕΑ] δηὰ οἱ 6Γ8)---ρατί ἔγοτα 86 1Δοὶ 
ἰδαὲ ἐπαὶ οοπποσίου ἰπ δῆονπ ὈΥ (Π6 Ἰαἰοϑὲ ἰηνοθ- 
εἰκαϊίομβ ἰο μβαῦβ θθθῆ Ὡοΐ δὴ δδυί ἢ γᾺ]}. Ρυΐ 8 
Ὀγίαμο τοδύύηρ οὐ διοῖοδ (ΤΌ ΌΌ]ογ, για Ἡαπάθ- 
τυπο, Ὁ. 223 5η.). Βαΐ δ οοταρανίδοη οἵ πάρ. ἰχ. 
6, οὐ, ἀρ 40, ρυΐα ἰς Ὀογοηὰ ἀουδὲ ὑπαὶ ΜΊ]1ο ἰδ 
(88 οκαίῖα ὑσοροσ οὗ (6 οἰΐδα6ὶ οὐ ἰογ ἡ βοδίοῃ ας 
Βαδαρίΐοῃ, ἃ κίτοηρ ἰοσ θα ΟὟΤΟΣ ΟΣ δορδγαίθ ἰοσίἰ- 
δοδέζοη τ ΐοῖ 1θ ο8119ὰ “Βουθο᾽ ἴῃ ΨΦυάκ, ἰχ. 6, 



406 ΤΗΕ ΒΕΟΟΝῺῸ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΑΜΧὕΕΙ, 

20; 2 Κίηρβ χὶἹ 21. ΤῊ (οσὶ ἀδεϊρηϑὰ ἰο ῥγοϊθοεὶ 
ἐπ οἰίδά6] δηὰ {Πῥρ}ὲγ ΟἿ οἡ Ζίοη, ΙΔΥ̓ ἢο ἀουδὶ 
δῖ (6 ροϊηΐ χηοϑὶ ἀπ ἡρϑὴν ἴο δοβίι]6 δἰίδοϊκ, (μαὶ 
ἦθ, [80 πογίπγοϑὲ οῃα οὗ Ζίοῃ, Ἡβογο ἰμ6 οδβϑι]6 
8.11} εἰδῆαβ, ““ἤγοη ἰδ ΜΩο οὐμ" Ἰθανὶἃ θυ] 
“ δρουηά δηᾷ ἱηνατγα," (Πδὲ 'α, 8116 ΜΊ|11ο ἑοσιμοὰ 
[Π6 πηοβὶ βδανδηοθα ἰοσιβοδίΐοη, 6 Ὀυ}]}} ἰῃ οοη- 
Ὠροίάοη 1} 11 δηὰ ουὔἱ ἔγομι 10 οῃ Ζίου, 1) “τοιπά- 
αδοψί᾽" (0 Οἷ(γ δμὰ οἰϊδά 6] ἴοσ δισίμοσ [ογιβοδ- 
οῃ, 88 Ὑ͵88. ὨΘΟΘΒΘΑΓΥ͂ ἣν ψρσηειν οὐ {86 ποτὰ ἴον- 
διὰβ (6 Τογοῦ ΟἿ, ττογθ 8ὴ δίΐβοκ οουἱὰ δ6 
Τηοδί ΘΑΒΙΪΥ τηδάθ, δηὰ 2) “ἱπιοαγα,᾽" δ0 (μδὲ {116 
ὕρρεν Οἱιν (Οἷγ οὗ Παενϊὰ ογ οἵ Ζ'ο") μνδβ ὃχ- 
ἘΠῚ ὈΥ δουβοθ δῃὰ ἀδίθηβῖνο οαἀΐἤοθα, δῃ ἃ πιοσὸ 
δα ΤΟΥ οονογοᾶ [πο ουπίδῖη. ΤῊ ΟΠ ΓΟΏΪΟΙΟΥ 
(1 ΟἾγ. χὶ, 8) δχργϑβϑθβ βιυδίδης 11} γ [Π}6 Βα πὶθ 
ἰδίηρ : “ ἔγοιῃ οῃδ βασγγουπαΐηρ ἰο ἴπ6 οἴμον," {παι 
ἦβ, {Π6 ὙΒοΐθβρδο ροίνγθθη ἵΠ6 ΤΟτΕ βοδιίοῃβ τὶ ἢ 
ποΓΟ Ὀυΐ αὐτου. ΑΒ ἰδ 186 Π6ΥΘ οἰ ΘΑ ΥΪΥ ΟὨΪΥ 
δυϊ]άϊηρα ἀοεὶρποά ἰο ἰογΕ Υ δὰ οχίθηα ἰδ οἰ 
οπ Ζίοη, ὑμαὺ τὸ βροΐίκθη οὗ, Φοόοβδορβυβ ἢ 88 τηϊριιῃ- 
ἀεγείοοῦ {18 6 ὙΠΟ 6 τοϊδίο ((4πέ. 7, 8, 
9) {πμαὶ ᾿ενὶ ἃ βυγγουπαρά [ἢ6 ΖωΟΊσΩΓ Οἵ δηά [86 
οἰϊδ9] τὴ ἃ γα}, δηὰ υἱπὶίοὰ ἴδοι Ἰηΐο ΟὨΘ. 
Οομιρ. Ὑΐποτ, δι υ. διὰ Αὐῃοὶὰ ἱῃ Ηδσζορ, 8. υ. 
“Ζ1.οη (ΧΥ ΤΠ. 628 ρᾳ.). Οη ἴδ6 οχίθηκιοι οὗ 
106 ΜΊ|11ο δηὰ ἐμ οἴδον ἰοσ  βοδίοηβ ὈΥ βοϊοπιοη 
Β00 1 Κίηρβ ἰχ. 18, 24: χὶ. 22. [866 8]50 2 ΟἾἿγ. 
Χχχὶϊ. δ.---ΒΙΌ. Οοπι. τοίου ἰο 1 τ π᾿“ δ ἐρεθὲ 
ογυβδ θη." Ρ. 256 ρα., τ ἴοτο ἰδ 18 ἀγχηρα ἴσοι 
[16 οἰ ΥΩ Ο] ΟΩΎ δηὰ {86 τηθηϊοῃβ ἴῃ (ἢ 6 ΒΙ0]6 (δ δὲ 
{Ππ6 στοαί ρμἰαἰίογτη, ο81|16 (6 Ηδγδι Ἅδη -ϑ μογὶΓ 
(1600 Ὀγ 900 ἴδοι) γγϑ8 1186} Μ111ο, δηὰ Μνυ. [επί 
1 Κθ (μ8ὲ Βοϊοπηοη Ῥαΐαοο (Βοίδ- ΜῚ110, δὸ 
ΤΔ]16ἀ ἔτοιι δουιϊίηρ οἡ Μὶ]]ο) τγγὰᾶβ Ὀ0}}} ΟἹ ἃ ἰθσ- 
Τ806 ἱτηπο δίοὶΥ δείοιν, αηὰ ἴο {86 δϑουϊῇ οὗὨ {16 
Τοιρ]6-ἀγοδ.--- αι σοῖς : “ Βοιηθ ἴδ Μ|1ο ἴο 6 
186 ἸΟῪ ΡΪδοθ Ὀοίνοθῃ (Π6 ἰοτὶ δηὰ [86 ΟΠΥ, ὙΠ ἢ 
ἯΔΑ5 ΠΟΥ͂ “ Π]]οἀ᾽ ψ! ἢ ΡΘΟρ]6."--Οἡ [Π9 “Ῥα]δοθ 
οἵ Βοϊοπιοῃὔ" 806 “ ΒΘΟΟΥΘΙΥ͂ οὗ Φογυβα] οσα " (ΑὩὶ. 
ἘΔ.) ρρ. 84, 91, 222, 249, ἀῃὰ 66 αἰβὸ 86 σϑιδυκε 
ο ἴΠ6 Ηδγαμι 65}- ΘΠ ογ.---ΤᾺ.]. Αὐσοοταϊηρ ἴο 
1 ΟἾγ. χὶ. 9, “" 9080 γοπονυρὰ {ἢ τοδὶ οἵ πὸ οἰΐγ,᾽ 
{πὲ ἰα, 6 τοβίογοαά δὲ Παν 8 οουιτηδηὰ ἢ δὺ 88 
ἀεδιγογοά ἰη (ῃ6 οαρίυγο. Εἴθ {ἢ} ΒΟΘΠΔΒ 88 “ οἰϊἱοῦ 
δηἋ οδρίαϊ πη" ἴο ᾶνο Ὀθοῃ ομαγρϑα δ]δοὸ τΠῚ} ΟἿΟΣ 
(δ τ ΠἸΙΆΤΥ δαὶ γβ.- νον. 10. ΟΘΏΘΓΑΙ πἰδίο- 
ταθηΐ οὔ {Πα οοπέϊπιοια αἀναηοε απ στοιυίλ οὐ Δαυϊά 
ὧν ροῦν απὰ οοπδίἀεταίΐοα. ΟὌδογυο, 1) ΠΟῪ (ἷ8 
ἐδ τοίοσσοὰ ἰο (86 δϊριοαὶ βοιισοθ, ποῖ ΤΏ ΟΓΘΙΥ ἰὸ 
Οὐοὐ᾽ 8 δαεβϊβίδηοο, θυΐ ἰο {πὸ ἐβοὶ {μαὶ Οἷα τῦαδ υυἱιλ, 
Αἰπι, δηὰ 2) Πον Οοἀ 15 ἰῃ {μῖ8 οοπηθοίϊΐοι ο8]1οα 
ἴδιο Οσἀ οὐ Ἡοδί. 

γόεγα. 11-16.  αυΐζ᾽ 8 λοιιδαε. Βυϊ]Παΐηρ οὗ ἃ ΤοΟγΑ] 
Ὶ » 8πα οχἰοηβίοη οὗ ἰδ απιΐψ. Οομιρ. 1 

ΟἿ γ. χὶν. 1-7.--ΑἸπμἃ Ἐϊσασι, είς οὐ Τγτο, 
δουιὶ ΣΩΘδδΘΏ (ΘΙ υτοὦ0ο αν ίᾶ.---ΤῊΐδ ΔΙ 6 
ἷθ τυϊθη ψαγίουβὶγ, Ηοῦ. ΗἩΐταὰὶ οὐ Ηυγϑῖη 
(ΟΠ 2. ΟἸν. ἰδ. 2), Ῥμωηϊοίδη Ἡΐγοια (1 Κίηρθ 
Υ. 24, 32), δορὶ. Χειράμ (( οἰ ΓΑτα), Φόοθορἢ., ΕἸΤΑΙΣ 
διὰ Εἴγοπι. Τὶ 1Πἷ6 ἰηρ ΗἾγαπι, το 'τ8δϑ ἴῃ | Ὀθ 
ἔρια] οοηηθσίίου πὶ} αν], 18 (Π 6 Βαπιθ ΗΠ ΊΤΑΓᾺ 
1:δὲ νδβ βοϊοιμοῃ β ἔγθηα δῃὰ δι γ, διὰ ἷ8 Βο]ρ- 
δ΄ ἰπ θυ] άϊπρ 186 Τοιρ]9 δηᾶὰ ρβῖδοθ, '8 ο]θδγ 
ποὺ ΟὨΪΥ ἔγοπι 2 Οἤγοη. ἰδ. 2: “δὲ βου Βαβὲ ἀοῃς 
το θανὶα τὰ ἔδίμογ, (80 ἀο ἴο πιὸ 8]8ο᾽᾽), θαξ δ]8ὸ 
ἔγοιη 1 Κίηρβ νυ. 18: “ἩΗἰϊγαι μδὰ δἰ νψαγδ ὈθΘη 
Ῥανὶά ἔτἰοπα." Ὑ7ῦ,6  σδῃ π6 Ὁ Ὶ δυρροθθ {86 γθ- 
ἴοτο, ψῖῖὰ Εγα]ά, ἐμαὶ ιἷ6 κίηρ Ηἰγαῦλ ἰδ (86 

βτδηά λιμεσ οἵ ΒοϊοσμοπΒ ἔποπα οὔ μ6 καπια ἤδτηο, 
ὯΟΓ ψ11} ΤΒΘηΐυΒ (δ δι ἷὶβ (οὰν Η ταηλ᾽ 8) (δι νον ιϑ 
ἤ6ΓΘ χηθδηΐ, ΏΠΟΔΘ Ὠδῖηθ δοοοσαϊΐϊην ἰοὸ Μοηδηάος 
οἵ ΕΡΒοβυβ (ἴῃ ΦόΌθορ. οοπέ. Αρ. 1. 18) τῶ Αὐύ- 
δααὶ, Ὑ ἘΘΙΠΟΣ (Πἷ8 Ὀ6 οοῃμδὶ ἀογοὰ ἃ βυγηδη,δ ἰο (ἢ 6 
ῬΓΟΡΟΣ Ὡδηθ Ηΐγϑῃ, ογ ἰὲ Ὀ6 Βοϊὰ {μδὶ (μ6 ἵπὸ 
ῬΘΙΒΟΏΒ 86 Ποσο οοπίουμαἀρα. Τμδ οοοβαΐοῃ ἰο 
(μῖ8 μγροιμοϑὶβ δα Ὀθθὴ ρίνοη ὈΥ ἰμ6 αἰ ΠΈτθηοο 
[8δὲ οχίβίβ Ὀοέπγθοῃ {π6 Β10]1041] οῃτοποϊορίαὶ 
βίδίθπηθηίϑ δηὰ (ἰοδα οἵ Φοόβερῆυβ δῆδοσ Μοπδηάει. 
ΤῊΘ Ἰαἴδογ γεϊδίθα (78. υὐδὲ δμρ.) {πὶ Ηΐγαπὶ κυ 
οορθα ὲβ δέμας Αἶθ88), δῃα {μαὶ με ἀἱϑὰ ἴῃ ἰῃ6 
μ᾿ τί γ΄ ἸΟΌΣΙἢ γοδσ οὗ ἷθ σεΐρηι δηὰ ἴῃς Πῆγ- ἰν 
οἵ ἷβ 118. 10} τμὶδ 8 ἴο ΡῈ οομηοοίοα {6 εἰδίε- 
τηρηΐ οὗ Φοδαρδυβ (δὲ διρ. δπὰ Αὔὶ. 8, 8, 1) ἰδεί 
ϑοϊοσλοι θορϑῃ ἴμ6 ἰδ ρὶα ἴῃ 186 ὑπ δ ἢ γον οἵ 
Ηϊγϑὰμ. Νον, δοοογάϊηρ ἴο 1 Κίηρβ ἰχ. 10 δ., 
Ηἱΐγαπὶ νγ88 δι}}} Εἰ νῖπρ δίἴνασ ὑπγθηῖν γοδβ οἵ 010" 
Τη0}}8 Γοῖρῃ, οουπίϊηρ οτὰ 186 Ὀεριπηΐϊηρ οἵ [86 
ΤοιρΙο. Νυϊϊπρς (δηὰ ἱμογϑίοσθ ὑυγθη γ- ΟΣ ΘΔ 
οὗ 18 σοῖρῃηι ἰῃ 81}) δὰ Ἂν πώ ὨΔΙΊΘΙΥ ΒΟΥΘη 
Υ̓ΘΑΓΒ [Ὁ Σ ἰδ Ὀυ]] αϊηρ οἵ (μ6 ΠΕΡ (1 Κιηρ γί. 
38, δηἋ {μ᾿ γίθθῃ γοδῚΒ ΤῸ ἰμ6 ὈυΣ ἀϊηρ οἵ [86 ρ8- 
ἰδοὺ (τνἱϊ. 1). Οἱ οοσαρδυῖης [μ686 δἰδιοσηθηίβ οἵ 
186 ΒΙ0]6 δπὰ Ψοβθερδυβ, ἱΐ δρροδγβ ἐμαὶ Ηϊγαπὶ 
τε κπεα δὶ {1|ὸ τηοϑὶ εἰσμΐ ὙΘΆΓΒ σΟΠ δΠΙΡΟΓΆΠΟ- 
οὐδὶγ στ Πάν, δπὰ ἰδδὶ ἱμοτοίοσο ΠΑυἹ δόσαν 
ἢ18 66 πῃ δροὰὶ (π6 βευθηίῃ γολγ Ὀοίογο δ] 
ἀ [δαὶ 5, 'π [86 εἰχίγ-ἰΗἰτὰ γθ8γ οἵ 18 1Π|6, 
δηὰ (ἧδε ἴδ ἀδιοττηϊηβίίοη ἰο Βαϊ] δ ἰδ πιρ0]6 ἰο 
186 οτὰ (τὶς ἢ 88 αοσ {86 οοσηρ]οίοη οὗὨ δἰ 
Ῥδίδος, 2 βδῃ). Υἱϊ. 2) γγ88 οὶ πηδὰὰθ [1}} {πὸ ἰδβί 
ΥΘΔΙΒ οὗ δὲ 6. Βοῖμ ἰΠθθ6 οοποϊακίοηβ, μοπ- 
ΟΥ͂ΘΓ, ἃΓ6 ἱποοιαραί 0]6 τὶ ΟἿΣ ῥδββαρὲ διὰ πὶ} 
“ἢ. γἱ]. ; ἴον [Π6 ρμοκϊου οὗἩ ἰμοδὸ το Ὡδισδῦγνο 
ἴῃ 186 οοῃηθοίίοη οὗ 6 ὨἰδίοΥΥ ἰοασοβ πὸ ἀουδὶ 
[δαὶ Ροΐ ἐηξν Ὀοϊοηχοα ἰὸ εν α᾽ἷ ρῥγΐπις οἵ 
ΙΔ Βοοῦ. [ἰ δδς ἱπάοοα Ὀδοη ἀροϊαγοά, ἰῃ ογὰοῦ 
ἰο 8εῖ δβῖἀθ ἴμ:6 αἰβογθρϑῃου, (πὶ (Π6 ΒοΟΚΒ οἵ 
βαγλυθὶ Πδυγϑῖθ ουθηΐδ Ὡοὶ 80 ΠΟ} ἴῃ ΟὨΥΌΠΟΪΟ- 
5.108] ΟΥΩΣ δὲ 'ἴπ 11:6 οοῃηποοίοη οἵ [μἴηρ, δηὰ 
(μαῦ Πογο ἐδθ Ὀυ1] ἱηρ οὗ ἐδθ Ρδ]δοθ. ψ βῖοὸ ὁὦς 
ουγτοά χηθοἢ} ἰαΐθγ, 19 το]αίοα ἐῃ οοπηροίΐοη π]18 
οἴμος θυ ]αἰηρθ (Μονοιθ, Ῥλδηίς. 1.1, 147 5η. 
ΒαιροΙΣ ἰπ Ηριτορ. 8.υ. Ηΐϊτγαῖι, βιΆ 6] 1η, 
Εϊηὶ. 107). Απὰ ἴῃ ἴκοὲ ἴδ παισὶ δὲ δἀτοξιιοα ἱ 
Πανὶ 8 ΦΠΙΒΟΣΌΣΙ ΟἸηΕ, ἩΒΙΘὮ πχυδὶ μαναὰ ἰδκοη 
ὑπο, Δα ΒΌΡΡΟΘΕΒ 8 ΘοΥτεβροηάίης ρΡοσιοα οἵ τεβὶ 
δηἃ Ῥόβοθ, Ῥχοῦδθϊὶυ ἀἰὰ ποῖ (88 στηΐρῃϊ ΔΡΡΘΆΓ 
ἔγουλ [89 Ὡδγγαῖν) (Ὁ]]οὐν ἱπητηθά  δι6}]ν οὐ [86 
οοπασοδί οὗ Ζίου, δείογε 186 ῬὮ1]1 δὲ 9 ὙΤΔΣ (ΥῈΣ. 
17) σΐο Ὀτγοΐκθ ουὔξ 88 ϑοοῇ 88 ἰμ6 Ρἢ}}] β[1η68 
Βοδτὰ οἵ Πανὶ δηοϊηϊσθηὶ 88 Κίρ᾽ ΟΥ̓́ΘΣ 
Ὀυΐ αἴοσ {π|8 γᾶσ. “16 ἰδίου δῃ 888 γαῖ μοῦ 
αἰἰδομοὰ (ο ἴπ6 οοπᾳυσδὶ οὗ Ζίοηῃ δηα 18 ομιοὶςθ 88 
ΤΑν 8 τοαϊἄθηοθ ποΐ ΟἹΪΥ τμδὺ ᾿ανϊὰ δταάμα! 
ἀϊὰ ἴο εἰσθηρίμοη δηὰ Ῥοδυ νγ (ἰδ6 πον σΔρὶ, 
μαϊ αἰδο (88 δοοουπῖ οἵὨ Ὠΐβ πῖνοα δῃὰ ἴΠὸ οἢ ]άσθῃ 
(πδὲ τόσο θοτῃ ἰο Ηΐμὰ ἴῃ «9 6γύβδίοτη ᾽, ([Κ61}). Βυϊ. 
τπουρὰ ἴῃ ἀοἰδομοά ἐπβίδηοθθ ἃ ἰορὶς 8] γί μεν ἴμδη 
ἃ ΘΠ ΓΟΠΟΪΟρΙΟΆ] δυτδηροπιθης οὗ ἴδ τοδί αὶ ἰδ ἴὸ 

γοοορπϊξοα, ἰϊ ᾽β Πονογί μα θα ποῖ ῥσγοῦδϑὶε ἴῃ 
1861} τ πὐεγϑὰ σοῦ ἜΤΙ Αϑὴ ἴδν, ΜῈ 
ἴηρ οἵ ἃ τογϑὶ ραΐδοο ι1}} (9 Ἰδαεὶ ρματί οἵ μὶθ 116: 
δηᾶ γί οΣ, ΝΣ ἣν 88 ΠΟΥ αἱ μ.}γ ΟὔΒΟΓνΟα, πουὶά 
ποὺ δοοοτὰ σῖ οἷ. χὶ. 2, το σο  ῸΣ ὙΠΘΏΟΘ 
Ῥαν ὰ θθ68 Βδίμβμθῦδ 18 9] ὰ (86 “δἰησ᾽8 ῥϑμοο" 
ποῖ 8 ἴο θ6 υπάεγαίοοά, ποῖ οὗ 186 αἰτηρὶς μοῦθθ 
{Πδὲ αν ἰοοῖ 88 ἢἷβ ἀνθ! ]ηρ-Ῥ]δοα οὐ Μουηὶ 
Ζίουῃ ἱπιπιοάϊδιοὶγ δῆοσ 1 οδρίασο, ὑαὶ οἵ ἰδὸ 
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ῬΙδοθ ἰμδὶ μὸ μδὰ ᾿πδὰ θυ} ἴοσς Ἀϊπηβο ἢ ἴῃ οτο. 
(ὐταρ. νἱΐϊ. 1,23. Απα τ δο δθδλῖν νὴ ΒΑ μβῃθὺδ 
οοσυγτοῦ πο εν ἃ ν88 δὴ οἱὰ σηδη, νΒῖο ἢ ὧδ 
ἦπ 16 17 ΠΙΧΚΆΙΥ ἐμυργοθδῦ θ, βοϊομιοη, Ὑ8Ὸ Μὰ8 
ΒΟΓΗ 8 οουρίο οἵ γοδσβ ἰδίοσ, σου μὰν Ὀθθη 8 
11:16 οὨἸ]ὰ τῆθη δ6 δϑοοηάορὰ (86 ἰῆσοθθ. 1 ἢ δ- 
νἱὰ Βεαὰ οἱ τοβδοϊνϑα οἡ (μ6 θυ) άϊηρ οὗ [6 Τοι- 
16 1111 ἴῃ δα ναμοϑὰ [1ἴ6, οσ ὑονγαγάβ ἴἢ6 οἷοβο οἵ 18 
ΠΑ πὸ οοὐ]ὰ ποὶ Πδγιποῦ!ζο (88 ἴδοῖ ψ ἢ} 1 ὅδηι. 
Υἱ!. 12, δῃὰ 1 ΟἈγ. χχὶϊΐ, 9, δοοογάϊηρ ἰο πο 
Βοϊούλου γχ{88 ποὶ γοῖ Ὀοσὰ ποθὴ αν σοοοϊνοὰ 
ἴθ ἀϊνῖηο ρσγοιἶθο ἴμογὸ τηθηοπθὰ. [{{Ποχοϑίοσο 
ἐδλο δοοουηὶ οἵ (6 ρ81406- θυ] ἀϊης 18 ἴῃ ἐλὲδ ὑ]δοθ 
ΘΠ το:ο]ομίο} }} δης οἱ ραίοσυ, (86 Ὀυϊάληρ 18 πο- 
ψογί 6 1685 ποὺ ἴὸ Ὁ6 ρυϊ ἰοναγὰβ (μα οηὰ οὗ )4- 
γἱα γοϊΐζῃ. ᾿γὸ δῇὸ ἱδμογοίοσο ἰογοθαὰ ἰο δϑϑυπιθ 
8 ἸΏ γεῖχῃ ἴον κΚίηρ ἀαόραα δΔη4 ἴο ΒΌΡΡΟΒΘ ἰὩ- 
δοοῦγβοῖοθ ἴῃ (6 ΘΠ τΟΒΟ]ορίοδ] βἰδίθιηθηία οὗ 90- 

Ὦ8, 88 Β88 Ὀθθ ββοῦχῃ ἴο ὑ6 ἴσιιϑ ἰῃ ἴδ ρογὶ- 
ἘΝ οὗ τεῖρσῃ οὔ μ6 βυαοοοοαΐϊης Τγτίδη ίηρα, ον θη 
ΜὮ6η δα Γοίοτβ ίο Μϑηδηάθγ, 866 τόσο ἰῇ Μόονοτα 
(υδὲ διρτα)ὴ διὰ οὶ! οὐ {18 νϑσβο.--- [ΟἹ ΤΎΓΘ 
860 Μονοῖβ δηὰ Ατῶ. ἴῃ Βιὁ. ἤιοὶ.--- ΤῈ. 
ε ἴδ οὶ βαἱὰ ἰμαὶ (86 οὐ]θοὶ οἵ {18 Ἔα ὈΑΒΘΥ, 88 

ἦπ ϑοϊοιμοηβ οϑ86 (1 Κίηρβ ἰχ, 156), γὰβ ἰο οοη- 
Ἰαία αν οὐ δἰβ δοοδθββίοῃ ἴο ἴΠπ6 ἱῃτΌΠ 6 

ΤΠ 6η.), δηὰ (δ 18 '3 ἐτργοῦδθ]ο ἴγοπα (88 δα τι 
οὗ ὕὥτπηϑ (ργϑβὺρ ἴῃ 818. Ῥύγροβο ἰὸ Ὀυϊ]α) 
1πδὲ τηυσδὺ μανο οἷδ βίηοθ ἢὶβ δοοοϑείοη, 96 
ΒΒουΪ ἃ ταῖμον ἴδ ἴσοι (μ6 βοπάϊηρ οὗἉ οοάδὺ ποοὰ 
δ ποσκιλθη δ᾽οηρ ὙΠ}ῸὃκΜ {Π6 ΤηΘαθΘΏρΟΥΒ, ἐμαὶ 
Ταυϊάὰ δὰ ῥγουϊουβὶ Ραΐϊ Ηἰπηβο] ἢ ἢ οοηπθοίίοη 
αὶ Ηἰἴταῦι, Ραγ Υ ἰὼ τηδϊηϊδῖῃ 8. ζοοα ὑπάογ- 
βιαιιάϊησ τἰτ ἃ ῬΟΥΘΥΪᾺ] ποῖ σῃοΥ, ῥϑτιὶν δὰ 

ἰ4γ ἴο οδίδίπ [86 με]ρ οὗ (818 Εἰ τὸ 
88 τοηοΥγηθα ἴογ ἢΪ8 πλασηϊβοθηΐ Θα  ἤοοθ, ἤζου. 
Π.1, 190 84.) ἴῃ 18 Ὀυ1] ΔΙ τρ Ρ]ΔΏ8.--- ΤῊ Θ δαβίθσῃη 
ἱππιο Τϑθδηοη (ΑὨὨ 5 η08), τὶς Ὀοϊοηροα ἰο 

1, ῥῬγοάυοσορα ΟὨΪΥ͂ τ, Ρΐη68 δηὰ οὐρσθββοβ 
(οὗ. ῥῳ. 1Π. 723)"; (89 πουίμυγοβίθ ΡδΓ 
ὙΓ1ΟΒ δ᾽οῦθ γγὰ8 οου σοα τὶ οεάκτ-ἰογοδία, δῃ 
ξατεηΐεμοα {π6 Ὀοσὶ οοάδν (ὉΣ Ὀυϊἀΐην, Ὀο]οηροά ἰο 
Ῥμοαηϊῖςία, Οἱ δοοοαμῖ οἵ 115 βιγοηρίῃ, ἀυχ Ὁ} }γ, 
θαΒΌΪ δπὰ ἤ οὐ, 89 οϑάαγ- σπορὰ γγ88 τοῦο 
ϑοὰ [ὉΓ οοδὶγ Ὀυϊ πα δηθὰ μαϊηδοοίζηρ. --- 
ΤὨτουρΕ Τυτίδη πογκηλθῃ αν Βοχδη (Π6 δβρίθη- 
ἀϊὰά εἰτυσίατοθ οὗ ὁϑδὺν 1ἢ “9 ΘγΌβδ] τα, ὙΠ]Ο ᾿δα 
80 ἱπογεαθϑὰ ἴῃ 7 γθιαϊ ἢ ὑϊπηθ ἐμδὲ 6 οοῃ]α 6χ- 
οἰαΐτ ἴο (πο οἰἱγ: “Τμοὰ ἀγα] ]οσὺ οὐ ΓΤ θαηοη 
ΔῈ τηλικοσὶ (ΠΥ ποδί τη [86 οϑάατα᾽; ως ἘΠ 

νας. 12. Δηᾶἃ Ὀεανίᾶ ρμοσζοοίνοϑα, πδηλοΐυ, 
ἔτοια αἶα ϑύσοθαβ Ἔχ ΓΔ} δραϊηδὲ ἰβγϑοὶ 8 6}6- 
μεἷῖοα δηὰ ἴῃ ἴπΠ6 οοπηροοίίου τ τ {π6 ΘΠ] γ Κίη 
οἵ Τγτο, δηὰ :πίθγ ΠΥ ἴῃ [6 ΘΔ} Βῃτηθηΐ ο 
ὈΠΙΓΥ ἴῃ [εγϑοὶ δηὰ ἴη ἰῃ9 δχϑουζίοη οἵἉ Βἷδ ρ]δῃβ, 
τιαᾶῖ 80 ζοτᾶ πα δι] δ ῃοᾶ ἴηι ἰκίηςς 
ΟΥ̓ΘΣ Ι5τ49] ; ἰῃ9 ““ ἐδίαδίϊδλδα ᾽ (ἴῃ οοηϊγαϑὶ τὶ τῇ 
(86 ρΡγουΐϊουβ ἀΐϊνίηθ ομοΐοθ οὗ Πανὶ α 88 Κὶπρ δῃά 
116 οὗ 8401᾽5. Κι ηράομ) ταΐθσθ ἰο {6 αὐνὶπό 
φτχουϊάεποςδ, ἰὩτουρἢ τ Ὠ 1 ΘΟ", 886 ᾿ανὶα οἰ θα] Βα, 
811] ἀουδί 85 ἰο (88 
γβ οηάσοα, δηὰ ἰΐ ἱπητη συ Ὀ]Υ οβ δ] μοᾶ, Απᾶ 
τοδὶ ἢθ Βαᾶ οκχαὶιϑᾶ δἰ ἰεϊη κἄοτ (Οΐἦτγοη : 
“δηῃὰ ἐμαὶ μἰθ Κίῃράοπι γχ88 δχαϊ θὰ οἡ μΐρῃ" [1. 
χὶν. 27) ἔοσ 16 ὑθορὶϑ 1βσα91᾽5 βαῖϊζο, ἰμιδὶ 18, 

Φ[βοο Απ. ΕΔ. οΥἨὨ Ποῦ. Π]. 441, 486, 489, 491͵ δ47͵ δ48 απ ὰ 
420: αἷθο 11. 437, 438, δῃηὰ ἴον (η0 αϑᾶάδγβ 1].49}, 1Π1. δ88.- 
δ98: 5θ6ὸ 4130 Αγέϊοϊοα ἰη ἐδο ΒίΌ]9 Ὠϊοτοπαγὶθα δηα ἰαῖον 
ΤΟῸΣΕ τ ρωλω, 8δ8 Του ΒοΟῺ Β ζαπὰ απὰ Βοοῖ, 1. Ῥ. 

ῬΘΥΓΊΒΏΘΏΟΘ οὗ [ἰθ Κιηράοχῃ. 

ποῦ ἴον (86 βαα οἵ [86 δἰδεοῖπο ἰδὲ τοβϑίθα οἡ ἢ} 19 
ἀν [δγϑϑὶ (Βυῃβθῃ), ΠΟΙΓ Β᾽ΙΩΡΙΥ Ὀρθοδαβο ἢθ 

οδοδοπ ἴμο (Τ6Ώ.), Ὀυΐ Ὀοοαυβο ἢ6 τ ὶϑποὰ 
ἴο Γ]6 Πογὰ 88 λὲδ (ΟΠ Ο66}) γ 0} 1ῃγουσὰ [).- 
γ᾿  Κιημάοιυ, ΕἰοΠΙΙΣ Εἰ πλ861 ἰὴ ἰμ 6. δηα γηδϊζα 
1Π6πὶ ἃ γύοδὶ δῃηα τ ΧὨ ῬΘΟρΙΘ δοοογάϊηρ ἴο ἷν 
σοονθηδῃ - 1 ἈΠ Δ] 688. 

γοτβ. 138-160, Αοοουπὲ οΥΓ ἰδὲ στοισί, οΓ Ταυϊα 8 
λουδε απά [απιλν, ἀρροηά θά ἴο ἐϊι6 βυ πιιθαγΥ ϑίδίθ- 
τλθηΐ οοῃοθσγηϊηρ ἴῃ 6 ΘΑ Δ] Βῃτηθηὶ οἵ ἴδ Κιηράομῃ 
86 ἨΪ8 δοθ- υ ]άἀϊησ. Οοπουνέηοθαβ βδπᾶ 
νυὶνοα.--- αν [Ὁ] ονα ἐμδ6 συβίοτῃ οὗ δϑβίθγῃ 
ΤΊΏΟΟ8, 8η4 ρΙΠΟΙΒ 8. ΠΏ ΘΓΟΙΒ Ὠάγολ. 8.66 (ῃ9 
ΑΥ͂ ἰηϑὶ {Π18, θαϊ. χυὶΐ. 17. ΤῊΘ “ οοπου- 
Ὀ1η68 " ἃτῸ τηοϑῃϊ]οηρὰ ἤγϑὺ ἰὴ ογάορ ἰο Ὀγίηρ ουἱ 
ῬΓΟΙΩΪΏΘΏΙΥ (16 οχίθηβίοη οὗ ἴ[π 6 ἈδΓΘπλ, 88 8} 68- 
ΒΟΠ[4] ρατί οὗ ογίθηίδὶ οουγί-βίαΐα, δῃα 88 8 ΒΥ 1)- 
Ὀο] οὗ ΟΥΑΙ νοῦ, Τθο ουϊδδίοη οὗ ἐμ6 “οοη- 
οὐδ᾽ 68" 1 1 ΟἿ γ. χὶν. 8 18 ποὶ ἰο θ6 χορατάοὰα 88 
Ἰηἰδηϊοηδὶ (ἀραϊηδὶ ΤἬΘη.), ἴῸΣ Πανὶ Β οοηοῦ- 
ὈΪΏΘΒ ΔΙῸ πιϑη[οηθα ἴῃ 1 ΟἿγ. 111. 9.-- Ετοιι 4Χ6- 
ΤΌΒΑΙ6μλ "ἢ (713) ἷβ ποῖ Ξξὲ “"' οἰϑονσβοσ ἰμδη ἴῃ 
Ψογύβα 6, στ βΊο ἢ γον ( 611} οαπηοὶ 6 Ὀαϑοὰ 
ΟἹ {6 10] τίς πογάβ, “ δίνον ἢ6 Ἴδτηθ οπλ Ε6- 
Ὀγοη," θυ (θοοδυβο οὗ {ι18 ὙΘΓΥ͂ σὨΓΟΠΟΙ]ορίοδ8] 
βίαἰθιηθῃ) Ξε “ ἔγοιω, [μαΐ 18, σμέ οὐ  εγβα]θηι,᾽» 
ΒΕ θα ΔΏ 18} ἴῃς ὙΠ μοι: ἴῃ δογυβδ- 
Ι6πλ. Αἴον οπδηρίηρ ἰδ τοβϑἰ θη ἔγοπι Ἡθγοι 
ἰο 76 γαβδ] θα, θδανιὰ ἴοοῖκ οοπουδίηθθ δηὰ τίγοβ 
ἴῃ [Π6 Ἰαίίον ρ]δοθ 8180.-- Τῆς βἰαδίθηγχοηϊ : ΒΟΠ 8 
ιηἃ δαυρμῖθιβ σοῖο ὍΟΥΠ ἴο Ὠΐσταὰ βῇον8 
οἰ ΑΡΙΥ ἐμ δῖ, ἰῃ 811 (686 ΒΩ ΠΛΑΤΥ δΔοοου 8 ΟΟΏ- 
ΟΟΥΠ Ως ΤΑΙ δηὰ δι αΐησ, ἃ χτοδίοσ ϑρδοθ οὗ 
εἶπλ6 {Π|8} δἱ ἐμ θορί πηϊης οἱ κἷβ Γοῖρῃ 18 δϑβαπηϑα - 
δηα {μ18 βἰαἰοπηθηΐ 18 ΕΓ Ῥαὺ Ῥγοϊ βρ 1ὉἈ}}Ὺ ποῖ 
ΟὨΪΥ Ὀαοίογο ἴμ6 [Ὁ] ον ποίΐοο οὗ 86 ῬῈΣ]Πβι 16 
ΑΓΒ, θυϊ δ8ὸ Ὀοίοσε [6 παγσγαῖδνθ σοῃοοσηἑην 
Βαι μα οῦα, ΕῸΓ διηοης (116 βοη8 οἵ Ὠανία (ρίνϑη 
ἴῃ 1 ΟἿ, χῖν. δ-:7, δηὰ δἱβο ἰῃ 111, ὅ-8) ὁσοὺγ ἤθσθ 
βγεῖ (86 Ὡδιηθδ οὗ ἴῃ6 ἴουγ βοῃ8 οἱ δαίῤδλοδα: 
ϑῃαδιοιυδ, Βμοραῦ, Ναίμδη δηὰ ϑοϊοπιοη. ΕῸΓγ 
ϑλαπιπνα ΟὮγοη. ( δ. δ) Δ8 δλίπιοα, δηὰ ἴονῦ. 
Εἰώδδυα τὰ ἣδ8 (γογ. 6) ΕἸίβδλαπια, ἃ οἸοΓῖ 81 ΟΥΤῸΣ 
ἔτοια ἰμ6 [0] τίς Εἰώδλαπια. Αἴοσ ΕἸώλια, 1 
ΟἸν. 111. 6, διὰ χῖν. θ μᾳ. πᾶσ ἴῃ ὑΐἷαο ὨΆΠΔΘΒ 
ΕἸἰἑρλαϊεέ (οΥ ΕἸραϊεὶ) διὰ Νοσαλ. 'Τ νῖθ ᾿ἰδδβὶ ἷβ 
ποὺ ἰο Ὀ6 (Βκθῃ 88 τηνι ἰὴρ οὗ Νερῆες (Μον.). 
ΤὨΘΏΪῸΒ δὲ γὐόρισι [δὶ (86 Ἰαἰΐοσ (Νορδ}) ᾿μ85 
Δ]1|Θἢ ουἱ οἵ οὺσ ἰοχὶ ΌΥ ονοσείσῃῖ, δηὰ ἴμᾶὲ 186 
ἴοσιιοῦ (ΕἸ Ρ 4161) μοὶ ἰηΐο {μ6 ἰοχὺ οὗ Οἤ τοι. ὉῪ 
τηϊδίδκο οτλ [ῃ6 [Ὁ] ΟΝ Ωρ γοῦθο (σνοσ. 16), {πὲ 
Ῥανϊα μδα, πογοίοσο, ΟὨ]Ὺ εἰσλέ βοῃβ, ποῖ πἴπ (88 
ἴῃ 1 ΟὨγ. 111. 8) θοΤΏ ἴῃ “ ΘΥΏΒΑ]Θη,.--- 61} (1 Κ8 
{μδὲ [Π6 παιηθ8 οὗ ἰῆθθα ἔνὺὑχο ΒΟΏΒ ἅγὸ οαὔχὶιίοα ἴῃ 
ΟἿΓ Ῥδββᾶρα θδθοϑῖβθ ἐΠ6Υ ἀϊοα οαυ]γ, δηὰ [86 Ἰαἴδ- 
θοσῃ ΕἸΣ ΡΒ ΑΙ οὐ (τ ]οδὸ ΠΔΙῚΘ βίδηαβ 1880) σοοοϊνοα 
16 Ὥδηιο οὗ εἶθ ἀοδα Ὀσοίμονῦ; θαΐ [86 χυοσβίϊοη ἰ8 
ἱμγοϊγοά ἰῃ ἀουρθὲ. Αοοοτάϊηρ ἰο 186 ἰὈΓΙΩΘΓ υἱονν 
Ἀανϊὰ μά ἐπ αἱΐ οἱρ,[ὐθοη ΒΟΏ8, δοοουάϊης ἰο (Π6 
Ἰαιϊον ηἰποίθθη, οὗἩ τβουα βὶχ το γο θοστὶ ἰῃ Ηοῦτοη 
(2 ὅδηι. 111. 2 βρα.). [πείϑβα οὗ Τ᾿ ϊαάα 1 ΓΒ τοη. 
χὶν. 7 88 1δάδ, Δηοῖ ον ἴοστῃ οὗ ἔθ Ὡδιηθ, 
πὶῖῃ Βααὶ [ΞΞ Ἰογὰ ] ἰῃϑίοδα οἵ Εἰ [ΞΞ ἀοα]. Νο 
ἀδυρθῦογ 'ἰβ παπιθα (868 υϑσ. 13), θβοδϑο αδλαρ)}"- 
ἴθ. ΔΓΘ ἴῃ βοηθγαὶ ποῖ ΘΟ Β  ἀογϑα ἰῃ ρεῃθϑιορίοαὶ 
Ιἰδίβ. Τῆθ ον ἀδυρμῃίος ἰμαὺ Δρρϑδῖβ ὈΥ ΠδΠ}0 
ἰπ [6 ΤΟ]οττίηρ ἰδίου ἰ8Β Τδίηδσ, οπαρ. χὶΐὶ. 1. 
[Ραϊγίοἷς : ἘΊΠΟΗΣ βαγ8 ἐμαὶ ὅπ. χῖνοα {86 βοῦβ 
οὔ (89 τῖνϑθ οἱ, Οἤσοη., ἰμβοϑθο οὗἨ τῖνοϑ δῃ ἃ οοῖ- 
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εὐδΐποο, τ ΐος ἀοο8 ποῖ ἄρτϑοὸ τὰ 1 ΟἜσοη. 11]. 9. 
---Ἴὶ ννδϑ Ἰοοϊςϑα ὁἢ 88 ἃ ρίθοβ οὔ ρο! ἐἰἰςαὶ νεϊβαοια ἴῃ 
Ῥτίμοδβ ἴο Θράθαυοσ ὑὸ ΒΑΥΘ τηδηΥ οἰ] άτεη, ὑιδ0 ὈΥ͂ 
ταδί οβίηρ ἰμοαλ ἰπίο ΙΔΩΥ͂ ροϊδηΐ 18111}168 [6 

ἰσ δ γοηίμοη {ποῖν ἰηἰογοδὶ δηα δυι μογὶγ. - ΤῈ. 
Ι. Ὑοτα. 17--25. ᾿αυὶά᾽8 υἱοίογίεδ οὐυεν ἰδ Ῥλε- 

ἐξδίῖπεβ, 1 ΟἿ. χὶν. 8-17.--τν ον. 17. Αηᾶ στ Β68 
ὃδ9 Ῥμιαιέημθα μϑασᾶ ἴμδὲ ΠΟῪ δᾶ δ:- 
οἰηοϊοᾶ Ὡανὶᾶ κίηρ ονοὸς 161:860]---ἰἷ6 τδϑ ἢ ὁ 
οσοαβίουῃ οὗ (9 αγσ0 ΕἾοῖλ αν οἰουδοῃ ἴὸ 
1.6 {το οἵ 811 [5τδρὶ] δῃὰ {πὸ οοῃβοαυσοηὶ υπ]8- 
οδἰΐοη οἵ (Π6 ρϑορίς, ἰμ6 ῬὨ1ΠἸβιϊηο68 ἰδαγοὰ (δὰ 
ἀἰὰ (μεῖς Ὀεδὲ ἰο Ῥγουθῃΐ) βυοῖ ἱπόγθδϑο ἰῃ ἢ 8 

ΟΣ 88 οι] οηάδηρον (Π6ἷν Ρόοῦγος δηὰ ἴοοί- 
[οιὰ ποῖ ΟὨ]Υ ἱπ Ῥα]οβίϊηϑ [[8γ86}], Ὀυΐ δἷδὸ ἴῃ 
τοῖν οὐ ἰαπά. ἨΗΐδηοο, δοοογάϊηρ ἰο {Π}0 ΠΑΓΓΆ- 
εἶν, (ποὶν αἰίδοῖς [0] θα οἡ 116 γέσείρέ οὗ ἐπλίεἰἰὶ- 
φέποα οὗ λΐδ αποἰπίπιεπε, π ῖοῖ πλυδὲ ἤανθ ΘΟΠ16 ὁα 
186 πὶ 88 8. Βυγρτῖβθο. Εγα]α οοη͵θοίαγοβ (δα 1 18 
ἃ ΤΔΘΓΟ οοη͵θοίαγο, δηὰ ὉΠηΘοθαβαγΥ) ἰἢδί (Π6 ὁ0- 
οδδίοῃ οὗ ἰἤθ ψῶδιΡρ να Πανὶ ὙΠ Πο] ἀΐηρ {116 
ἐγ δυο {πὶ δ6 δὰ ραϊὰ {π6 ῬὨΣ] δι π68 ἩΤ81]16 
Β6 ναϑ ἰῃ Η ὐτουῃ.--Αῃἃ 41} ἴ8ο Ῥδιὶαϊίηθα 
Στ θα ὉΡ, πδιηλοῖν, ἔγουλ ἴμ6 Ἰοτδηάβ οὗ Ψ0- 
ἀδῃ σοι ἰΠ6γ 614, οὗ ἴγοτμι ἱμποὶς ον ᾿δπὰ 
διραϊηδὶ (Π6. 16γ86 1 1188} δύων (ὑσὶ πὶ αν α 
Ἠδὰ αἰϊδοκοὰ [829 ΨΦορυβὶι68) ποθ ᾿γ88 οἡ {10 
“πουπίαϊη-Ὀ] αίοβα οὗ πᾶ, ΑΒ (818 Φουα βὶ 8 ΜΑΣ 
ΤΟ]ονοὰ ἱτηπηοαϊδίθΥ οὐ αν 8 δηοϊηϊπλοηί 
ΟΡ. γψοτα. 8, 6), δηὰ ἰῃ0 μβίβοσίηρ οὗὨ αἰΐ ἰΠ6 
ἢ1]1βἐΐηο8 τὰ8 ηοί ἴπο δῇδὶν οὗ ἃ πιομπηθηΐ, 1ὲ ἷ8 

ἴοΣ [18 Σοϑβοὴ 8]0ὴ6 85 υῃ θη 80]6 γ᾽ 7 (μδὲ {650 
ἔνο νἱοίοσίθβ “ ργοῦδο!Υ ὈοΙοηροὰ πῃ ἰμ6 ἰηίοσναὶ 
Βεΐϊπθοῃ ἰῃθ βοοοηά δηοϊηυηθης αἱ Ηδῦσγοη δηὰ 
(δ οσδρίυγο οἵ Ζίοη᾽᾽᾽ (ΚΕ). Βαϊ {10 Τ0]οτίης 
ὙοτὰΒ: Απἃ ψΏθΩη Ὀανίάᾶ Ὠοατᾶ οὗ ἐϊ, ὮΘ 
Σου ομβϑᾶ ἄοννῃ ἴο ὃδ9 ΠΟ]Α, ἀγὸ ἀδοίδϊνο, ἴῸΓ 
6 τοίθγοηοο (885 ἴῃ 6 οοηίοχὶ ΒΟ 8) 18 ΠοΓῸ ἴο 
Μουηὶ Ζίοι, πνηΐολ '8 πιθη ἐοπορα 1υδὲ Ὀοίοτο (ν ο γα. 
7, 9); δηὰ {818 18 ὑγονϑὰ αἷβο ὉΥ ἴ:6 θεῖ Ατὶ, 
ἩΔΙΟᾺ (ἔοια ἐΐ6 οοηίοχί) οδηηοΐ σϑίο ἴο ϑοῦλθ 
ΟἾμοῦ βίσοηρμοϊὰ ἰῃ ΨΦυάδιι τοβοτγίθα ἰο ὉγῪ αν ὰ 
ἔῃ Β60}} 8 ἰἰπχα (8ο Κι ΑἸ], Ὑπὸ οεἰύοα χχὶὶ. 14), Ὀαὰς 
Ῥοϊηίδ ἴο "6 οἰϊδαε] οὗ Ζίοῃ ὙΠΟ ἐ8 Βοτθ ὑπγ]00 
Ὡδηχοα πὶ ο ρ ἢ δϑὶβ 88 {16 οοηΐγο οὗ ΠΑ ν 1 8 
εἰοη. ΤΟ ὀχρσοβδίοῃ “6 υοπέ ἀουη ἴο (6 Βο]α 
8 ποὶ δραϊηδῦ (189 γἱον ; ἴον, που ἰμλ6 οἰίδα 6] 
οἵ Ζίοῃ νγᾶβ 8ὸ ἰῇ ὑπαὶ ομθ δβοθηαρά ἴο 1 ἔγοτι 
4}1} εἰάοβ, γϑί 118 ρἰδίοσι γγϑβ ὈΥ͂ ὩὨῸ τβθϑῃδ ἃ Βοτῖ- 
κοπίδὶ ρίαϊη, ὈυΣ νδϑ τῃϑθ ὉΡ οὗ ΠΙσθοΣ δηὰ 
Ἰονοσ ραγίβ, δὰ Πανὶ οἵ σοῦσβθ πιδάθ ᾿ΐβ ζεδβὶ- 
ἄσποβ οἡ ἔδο πἰχιοδὶ δα βδίδαί (86 πιοκὶ 
ἴἈνόσαῦ]ο μοὶ ζοι ἰῸγ 8 τα ΠΣ ΑΥΎ οὐ(ἰοοἶκ, τι 8110 
1.6 ἰογιὶ βοκίίομβ πηοεὲ ρσχοίθοδνο δραϊηβὶ (ἢ 6 6ῃ6- 
ΤΑΥ͂ (οπἸαγχοὰ ΟΥ̓ ᾿πι, γοσ, 9) τουδὶ οογίδὶ ΠΥ 
μανα ἰδίῃ οὐ ἰπθ σον Υ ἸΟΊΝΟΥ 
βἷ.6 (πη δοοογάδῃοϑ Ὑ] [μεἷγ ἀθδὶση), ἀπὰ σι 
1018 668 ἐμ ἴδοι ἐμαὶ [πὸ ῬὨ1)Π1δηθ5 δα- 
γδηοοά ἰο {π6 αἰἰδοῖὶς ἔγοια {86 τοεδίέ. Ὠαν]ά, δο- 
οογάϊησγ, οὐ μοδυηρ οὗ 6 δΔρριόβδοι οὗ ἰδθ 
ῬὨ1Π1βη6α, τοαΐ ἀοιση, ἔγομι ᾿ἷθ σοδί ἀπο ἰο (Π6 
Ζογιϊ βοαίίομβ οἡ Ζίοι, 'ῃ ΟΥοΓ 0 πλϑῖζθ δἱ {μι ἰθ 
Τοπάοζνουβ δηὰ βδ  γ- ροϊπὶ οὗ δἷ8 ΔΡΙῚΥ ἰδ6 π6- 
ΟΟΒΕΘΣΥ͂ ῬΓΟΡΑσδοηβ ἩΠοίΠ6Γ ἴου ἀθίβμοθ (Μδυσ.) 
ΟΣ ἴον αἰδοίς. Μαυγεογ: “αν ψδ8 οὶ γοῖ δοσ- 
ἰδΐη πομπὸν ἰο ἀοίοηα Ὠϊπ861 δὲ {116 γὰ8}18, οὗ 
ἰο δάνδηοθ ἰο πηϑοὶ 86 ΘῃΘΓΑΥ,,"" ΤΟΙΏΡ. γογ. 19. 
ΤΊΙοτο 18 ἢο ποοά, ἱμοσοίοσο, ἴο οἰδηρο ἴθ ἰοχὶ 

ΦΙΥ ἰηδιοδὰ οὗ ΣΟ. 
τ 4 Η 

ΤΗΕῈ ΒΕΟΟΝῸ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΑΜΥΕΙ͂, 

(βγν., ΜΊςΒ., ᾿δΒο) ἰο “ δἴομο" (θοαίοροτβ), ἔδ6 
ὨδΙΓΔΙ να ρἰνίηρ πο μἰηὶ οἵ ἃ εἰοζθ. [{ ἴθ ὈΥ͂ ὕο 
ΠΒ6ΔῊ8 διιγ (ΤΒο.) ἴοι χχὶϊἹ. 18, 14, δὶ ἴ6 
ΒοΙα Βογθ σοΐἌ ἴο 6 (86 οαγὸ οὗ Αἀυϊϊδηι; 
ἴον, ϑύϑῃ ἀ{ (Π6 ἱποϊάθηϊ Βεσὸ σοἰδίθα τᾶὰβ δῇ ερὶ- 
βοθ ἰπ εἰνίβ ῬΗΠΙβύίπο πὰς, ἐδ ΤΩΔΥ͂ ὙΕΙῪ ΜῈ] 
δᾶνθ οοουστοῦ δῆδυ ᾿ανὶά δὰ ἰοῦ ἰδ 6 οἰϊπάοὶ ἴο 
ἸΔΔΙΟΝ ἱπεὶ {με ΕΣ εποα, τ 1]16 ἐμοῪ ττατθ 
Ηἰομα μεθα ἰῃ {π6 γδ᾽]ὸγ οὗ Βορμιδῖπι. ΓΡΡΕΝ 1.9 
ἐπλργοθβίοῃ τ866 Οἢ 8 18 ἐμαὶ εν ποηὶ ἀοπη 
ἰηῖο ἴπ6 Ρῥ]αΐη ἀραίηδὲ (μ6 ῬΆΣ ἐδποα; (ἢ ἴῃ 
νοῦ. 20 μα ἀοοδ ποὶ φρο ἄοισπ, Ὀυΐ οὐπθέϑ ἰο Βελὶ- 
μα φριθιαςς ΔΒ ἰἴ δὨ6 ΜΟΣΤΘ ΔΙΣΟΔΟΥ ἴῃ {86 ρῥ]δίη, 
Θγῆδρϑ (86 οαὐΐίοῦ 88 θγθ ἱπϑοσίθα δ βερδγαίθ 

ὨΔΙΓΒΙΥΘ οὗ (Πἷ8 ἯΔΙ, 60 ἰπδὲὶ {86 “Πο]" Πιοῖὸ 
ΤΑΥ͂ ὍὈο αἰβδτοηί ἔγοσα {86 “μι ο] Δ ἴῃ γσογ. 9. 
Αἀγ}]6πὶ Μ᾽ 88 ἃ δίγοηρ Ὁ]δοβ, δῃὰ τῶϑ (ογ θοὶ ὈΥ 
Βδμοῦοδπι (2 ΟἌτου. χὶ, 7). 1 τὸ ἰαΐκο (6 πδῖ- 
Γαϊγο ἰῃ χχιϊὶ, 18-17 ἰο Ὀοϊοηρς ἰο {16 ἰἶπι6 οἵ 
{18 πᾶσ, ἰΐ σου] δῃον ἴμαὲ Πανὶ ἃ ττδϑ δὶ οῃ6 
εἴπι μαγὰ ργοθϑοὰ δαὶ {πϊ8 σδπηοῖ θ6 ἀδίδσταϊποὰ 
᾿ 213} οοσί δ ηιγ.--- ΓᾺ.]-- ΤῊς ῬὮΣαΔΘ: “0 δοεὲξ 
Πανὶ α," Ἴσδηηοΐ ργούθ ἰμαὶ Ἀανὶα μδὰ δἱ (δὲς 
ἰπιθ ποΐ γοῖ ἰβκοῃ ὉΡ ἷβ σϑβϊἀάθηοθ οὐ Ζἴου 
( ε11}), θαῦ ΟὨΪΥῪ ἰμαΐ (Π6 δἷσζὰ οἵ ἐμ ῬΒ 1] ἰκίΐηοα 
ΜᾺ8 (0 χϑί ροββϑβϑβίοῃ οὗ [116 ρεέγϑοη οὗ Πανὶ 8Ὸ 
ἀδηροσουβ ἴο ἔμ οσὰ.--- ον. 18. Τ}16 ἰοαἱ }ὸ- 
δίέϊοη, οὗ ἰῃς ῬΠΣ]Ἰϑιηο8, Ιηδίοδα οἵ οὐγ ἰοχὺ- ποτὰ 
“ ΒΡΓΘΔΑ ἐποιβοῖνοα," 1 Οἤτγοη. χὶν. 9 88 “τηδὰθ 
8 ἰηγτοδὰ᾽" (9). Τῆδ ναϊϊον ΟΥ̓ ; 
οογαϊηα ἴο φοβῇ. χυ. 8, νγδθ ἃ ἔγυὶ Ρ 
ὨΘΔΓΙΥ (ΠΓΘ66 τ 168 τὰν ἢ ὈΥῚ ὑτὸ σνἱάο, 
ἔγοτα ἴ86 γ8]16γ οἵ Βοη-ἰπηοῖι (βου ἢ 8ἢ 
ποθ οὗ 6 γυβδ]θ) ὮὈΥ ἃ τὶ ἀμο, δπὰ ἰαῦζο 
ἴο Βοϊά ἃ ἰαγρθ ΔΙΙΑΥ͂ ἰῃ ΟΔΙΏΡ; ἰδ ΝᾺ8Β πιροὰ 
αἴλον [Π6 ο]ὰ δπαδηϊίβῃ βίδην ἐσίθο, ἐμ6 Βδρβαὶπι 

ΟοωΡ. Βοῦ. 1. 866 [Ατὰ. 1. 
ΤῸ: ἡ δὰ 8 

Ἡγαπά. 202, Ὑιηον 11. 822, Τοηΐὰ ἰπ “Κτωδενε 
δια. 11. 187 κᾳ. [Εν ναγίοιιϑβ ορὶ ἤΐοῃβ βοὰ Κιί. 
ἴο, Ῥοτγίογ, Βοηδσ, Ετϑὶ.-- ΤὮς ῬΒΙϊβιϊπον 
᾿ιδὰ ΡγοΟΌΔΟΪΥ δἀνδηοοὰ ἴσου ἴἰπ6 τοὶ ὈΥ ΜΑΥ οἵ 
Βοιμββοχρθβὴ (οομρ. 1 β'δαι. νἱ. 9). 

γεν. 19. Ἀανὶά ἐπσιυίγε οὐ ἰλὲ ],ονὰ (οομρ. 1:. 

Ἰαϊπ, ὃ 

βου» 
ποῦ 

ΡΟ [1; 1 δι. χχὶἹ, 2), 1) Ὑπϑίμογ μ6 8}}8}} τιδτοὶ 
ουῦ ἀραϊηδὲ [6 ῬὨὮ1]) δι ποα, διὰ 3) Ποῖ μοὉ ἢ6 
8841} μχοὶ {Π|0 γ᾽ οίογυ οὐδῦ ἱῃοὰ. Τδο Ἔχργοβεῖοῦ 
“δαὶ ον ἢ 86 Ἔχρ δίποά ὈΥ ἰμο ἴδοὶ (δαὶ 
Ἀνὰ [δὲ Ἰοὰ ἷβ δστὴν ἄοπη ἴσο Μουπὶ Ζῖοι, 
([|6 ἀοίδηοοθ οὗ ψιλοὶ μὸ Βδὰ ὅγεϊ ἴο ἵκϑὸρ ἴῃ υἱον. 
Ηθ ΠΟῪ δάνδλῃοοδ ἴο ἴμο αἰαοῖ ἔγοτα [18 μοεὶ(ἴοα 
ἰῃ ἰὴ ῥ]αῖη, τ βΐοῖν ΔῪ ἰοτος τἴ8δη ἰμο ΡΆ1]116- 
ἶποδ, ρέγλαρδ Ὥθδσ ἰδ 6 ογο οὗ ΑἀΌ]]δπὶ (Ἴ ΒοὩ.) 
δἴϊεσ μβαυΐηρ ἱπαυΐγοα οὗ (86 1,οτὰ δηά τεοεὶν 
δὴ ΔΗΝΓΙΩΔΟΥΟ ΔΩΒΝΟΓ. Ηθ πὸ ἀουδὲ χιδάδ ἃ 
βυάάφῃ ἴπὶ ε οὐδ δίϊδοῖ, ΔΒ 8 εἶεᾶσ ΟΣ ̓ς 
ΤᾺ οὗ (6 πδ)θ 8 
Ἐν ἊΝ “ιηοίθ᾽) (89 ῬΒλ]) διποα. Ηρ εδιὰ, 

ὨΔΙΏΘΙΥ (τοίοστίηρ {π6 ὙἹἱοίοΣΎ ἴο [86 1 χὰ δο- 
οογαϊηρ ἴο {π6 1 τά ἀπαίγοσ, γοσ. 10): “Το 
Ιογτὰ Βαὶὰ ὄγοζον αδυάεγ (ΟΣ ἰλγουσλ) ΤΟΥ ΘΏΘ- 
Πλὶθ8 ὈΘίυσΘ τ16 88 ἴ:6 Ὀγοδοῖ οὗ τχδίθσβ," " 
88 ἃ Υἱο]ετὶ ἰοστοηὶ τηδῖζοα ἃ τὴ ΟΥ ὄγοαολ. 
Οἶδοσ δχρ δηδίοηβ, ἰμδὲὸ τδκὸ ἰμ6 ρμοἰπὶ οὗ 
οοιηρδσίβου ἴπ6 αἀἰνίείοη οὗ (Π6 τϑίοσ- χδδα ἰϊδεὶ 
ἀοραχί ἔτοτα [89 οοηοορίζοου οἵ [89 αχργχοβεΐοῃ, δῆ 
το κοὴ ἴΠ6 ἔογοο οὗ ἴ[Π6 ἱπιδῶθ. Τδθ μΐδοθ ΜΈ6Θ 

. ΡῸ», ΘΟΙΏΡ. 188, χυίὶὶ. δ. [890 ϑέδλπ 0 γ᾽9 “ ϑιπαί ἀπὲ 

Ῥαϊ.," ΑΡΡ. ὃ 1.--ΤἼα.) 
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ἴδιο Ὀα 116 ταθ ἰουρἧὶ δ ἰπππε ο81]6ὦ, τοῦ ἰδ 6 

μῤφμδυννὶ ἀλδο τ Κη} [Ἐροαατιν "Β ᾿ Ῥ (Κ-εὶ}) «Βαια, Βγοδὶ- 
1Βοτρο---ἰ μα Ηοῦ. Ὡδῃ)ο ΞξΞ- “' τ οὗ Ὀτοδοἢ- 
ε5.,»--ΤῈ.]. Ι σδηηοὶ ἢν Ὀθοὴ ἴδγ ἔγοσῃ ἰῃ6 
ἌΑΙοΥ οἵ Βορμαῖπι. ἴῃ [β8. χχύϊ!. 21 1 ἰδ 
οαΠεάν (ἢ 8]}υδῖοη ὸ ἐΐ8 4.16) “τπιουπὶ᾽ 
Ῥογασίια. ΤῊ 8116 οαὐ ὑμ6 ἱορορταρῇϊοδὶ ἀ6- 
βοσι ρου οὗ (δ6 ΡῬίδοο, δηὰ ἴῃ οχϑοὶ δοοογάδῃσα 
ὙΠΓῚῚ [9 Πδπι6 ““ ϑίογ-. Ὀσθδο." ΑΒ 4 ἰογτγθηΐ 
ῬΙυπρίηρ ἔγομι ἴΠ6 πιοιιπέαϊη, το ἦβ δϑαη 6 Γ ΘνΟΓΥ- 
ἐπηρ Ὀοΐοτο 1, μὸ αν συβμοὰ πὶ 8 ΔΥΤΩΥ 
Β ἀἀ6Ὴ}Υ αδὐὰ πποχροοίθαὶν οὐ ἰδ ῬὮ1]16ι 868, 
ἔγοπι 8 ΌΓΖΟ Ορθηϊηρ ἰπίο εἶ γ 8116 οὗ ΒΡ δΐπα, 
θαχεὶ ἱπγουρῇ δηὰ βοδλίίογοὰ ἐμοὶ 1 ἱταροίπουβ 
δὴ ἰγσοβιδο Ὁ] 6 ροχοσ. οσῆδ 
ΒοΟΣ παγὰ δγουσηὰ ἴπ6 ροαϊϊίοη οἱἨ [6 ῬἢΪ]1δ[ἴ 6, 
δηά δἰδοκοὰ μοι ἔγοπι {Π6 το ΚΥ δεῖσαι ((Π 6 
Βοσάοσ οὗ ἰδ γδ]οὺ οἵ Ηϊΐπποπι), ἰμαὲὶ Ὀουηα8 
186 γ8|1ον οὗ Πρ δὶπ οὐ [Π6 ποτίῃ, οοἴαρ. «οβἢ. 
χΥ. 8.--- ον. 21. Διηᾶἃ ἴδοσο ἴδον ΘΩ͂ τ᾿μοὶσ 
τοδβθα Ὀολπᾶ, πη ΐο ΠΟΥ ποτ ἀουθ 1688 
ϑοσιίοπηϑ ἰ0 σΑΥΤῪ ὙΠῚ ἔμοπὶ ἴο γγασ, 18 οὐ ον 
ἴο ΤρρΚ (86 ν]ἱοίοσυ πιοῦὸ οογίδίη.  ΟἸογίουθ: 
“88 1 (Π6Υ σπου]ὰ ἴδε! {μ6 μοὶρ οὔ {ῃ6 ρμοὰβ τγογθ 
Ῥτγοβοηί, 1 Ἰ8 6 δα {ΠΟΙῪ βἰδίαοθ δοῃρ. Ῥϑυβαρθ 
πίρϑ ᾿πιλιαἰοα [6 Ηδῦτοντθ, γ8ὸ βομλοίξιηθβ δᾶγ- 
σα [86 δὶς οἵ αοἄ ἑπίο οδιρ." ὙΠοῖν δυδηάοη- 
ταθηϊ οἵ ἰμοἱν βαογοὰ ἱ οομ Ηρ {6 Βυ ρροβὶ- 
ὕοι (ουπαάσα οἡ ἰπ 6 πᾶπι6 οὗ {86 βοϑιθ οὗ θαι] 6) 
1μεἱ Ἰϑανία χιδάρ α βυἀάθη αἰίδοῖ. ΟἸ τοι. [88 
(ΌΥ ταῦ οὗ Ἔἀχρ᾽ δηδίου) “ χοᾶβ᾽" ἰῃβίθδα οἵ “Στὰ- 
δ668.) Αοοογαϊπρ ἴο ΟΡ μαβεαρὸ ἰλαυσίά ἰοος 

88 ΒΡΟΙ]; δοοογάϊηρ ἰο Οἤγου., 86 
δι αν 8 οοτησηδηα δωγποά υἱδλ ἰ 

οδπμηοὺ 6 ἀοίογηϊηϑα ὙΒοίμον {818 ἰοχί οἱ ΟΒσοη. 
8. 8ὴ δα άἀϊιίοη ἔγοσα δῃοὶ μοῦ βϑουγοθ (Μονογα), ΟΣ 
ἘΚοΩ ἔγνοια [80 58Π16 ΒΟΙ͵ΤῸΘ 88 ΟἿΣ ἰδχί (Καὶ, ΟΥ̓ 
8} ΟΧΡΙΔΗΔΙΟΣΥ τοιρδτκ οὗ {μ6 ΟὨγοηΐοϊος. Βϊπ- 
86}{ δοοοσάϊηρ ἰο Πδυὶ. νυἱΐ. δ, 25, σ ποσὸ ἴῃ6 Ὀατῃ- 
ἴῃ οὗ Βοαίδοη ἰάοϊβ 18 Ῥγοθοσιυοα, Τμὺβ [86 
ἀΐθρταοο οὗ ἰδ Ῥμὶ]οπθ οδρίυγο οὗ [86 Ατξκ 
ἯἨΔ8 ὙΠ1Ρ6Ω οὔί. 
ει. 22-2ώ56. βοροηά ἱηνβοίου ΟΥ̓ 86 ῬΆΙ]1- 

ἔἶἰποβ δηὰ νἱοίοσυ οὐὸσ ἔδβοιη.--- ον. 22. ΤΒοῖν 
ΔΡΡΡΓΟΒΔΟΙ ἰ5 ἀοθουθοα (88 σοῦ. 17) ὈΥ (δὸ ῬΏσαθο : 
δάση ᾿ρ. ΤΟΥ δα ἱπογοίοσο θὰ 88 ΔΓ 88 {Π6 
Ἰονδηὰ οἡ 116 ποδί, Ὀυΐ, Δ6 θανὶ ἃ Πδα ποὶ ρυτ- 
βαϑὰ ἸΠμο πὶ, βοοΠ Θϑθο 16 αραΐϊη. ΠΟΥ δάνϑηορ 
᾿χῇ γοσ. 18) ἰο ἰῃηθ6 ναἰΐεν οἵ το ἀκ θνο ΟἸγοη. 
νοσ. 18) 88 βἰπιρ]ῚΥ: “1ῃ [6 γα}16γ,᾿ Βορδδίπι 
ἐριας ὐὴα τὰ πὰ ἔτοσα {86 οοπίοχί, δηὰ ἴῃ ἴδοὶ 
ΒΌΡρΡΠ θα ὈΥ ἥερί,, ὅγτ. δηὰ Ασαῦ. [9 βθρὰ., 
πὶ. 7, 4,1: “1Ἰοῖ ὯὨΟ οὔθ Βύρροθο ἐμαὶ (Π6 ΡὮ1]19- 
ἐἴηο5. Ὀγουρβί ἃ 81:14]}} ἴοσοθ δχαϊηβϑί [6 ΗΠ Όγοσθ 
81} βγτία δηὰ Ῥμωηΐοῖα δηὰ ἸΔΠΥ͂ οἴμοσς ψαυὶ ὐἶκο 
Ὠ5Ό 0:8 ἑουρῆ τὶ ἰΠομὰ ; ΟὨΪΥ ἔπ οοὐἹὰ ἴΠ6Υ 

πα (6 ΗθΌγονΒ δίνοσ ὑπ ν ἀλε βρον 
Βυΐ [Π18 δοδβογίζοῃ 185 ὉΠΡΌΡΡΟ δρᾶ 

τοὶ βἰφβης ἴο ὀχρ δῖ {86 τοσυρογδίίοη οὗ πὸ 
νοποσίωϊ Ῥῃὶἰδηοθα. Φορθορηυβ τῶϑ δηχίουβ ἴὸ 
ΑΩν τ 186 ῥσγόνοεθ οὗ πἷβ οσῃ πδίώοη.---ΤῈ.]--- 
γεν. ΤΕΥ Σ ἈΒΆΙ8.18 υὖτοῦ οὗ (0 Τ,ογὰ [20κ.: 
ἐπγοῦχ ἰδ Εἰρῃ-Ῥτῖοοὶ). ΤῺΘ ποσάβ: “1ποὰ 
βα]ὲ ποῖ ρῸ ὕ},᾽ ΒΌΡΡοΒΘ {Π6 αυοσίοῃ (88 ἰῃ σου. 

« [0γ,ῳ ὉΙΥ “Ἰογὰ (.-- 6οἀ) οὗ ὈτΘδοἢ 68." Οοτρ. 
66η. χχὶ!. 14 διὰ χνὶ. 13 (ΕἸ|-τοἱ).- τσ.) 
Ἐ [80 ἐηὴο Ἐκοτηνοδ, 2 Οἤτοῃ. χχυ. 4, ΤΏΘ Ὠοδίῃϑῃη 

1401" τόσο οδυγίϑα οὔ πιὰ ἱπηρυρὶ γ---οΐ 80 ἰδο Αεῖὶς οὗ 
Οοάὰ (Ρα1..-- Τὰ.) 

Βα πιϑγοδοα | ΟΡὈοΒ. 

19): ελαϊ ] σο ερΡῇ Τθθ ποραῖδνο ΔΏΒΎΤΟΣ: “ 
ποί ιρ᾽ τοίϑιβ ἰο {Π6 Βοϊσῃϊ, υρ ἴο σῃῖς θενὰ 
δὰ ροπθ ἰῃ {μὸ γϑὺὶ θαΐι]6, πὶ οτος ἰἤθῃσο ἴο 
[Ἀ}} οα (6 ῬἈΣ]ἐθι 68; ἴοσ (δ18 (ἰπλ6 {πΠ0  Βαὰ 
ἀουθ 1688 ριιαγαθα αραϊπδὲ ἃ δα ργῖβο οὐ ἐμὲ βἰάθ. 
1{ (μον ἔγοηϊ γδ8. ΠΟῪ πὶ (ἐμαὶ ἀϊτοοϊίοη, ἔμ 6 Δα αὶ- 
οῃ οὗ {μ6 ϑερί.: “1ο τηϑοΐ {ποπὶ,͵ δηὰ γψυϊσ.: 
“ αραὶηδῖ [Π 60} ( ΞξΞ ἰπ 1γοηἱ),᾽ τΩΔΥ Ὀ6 τοψασάθα 
858 ἃ ΟΟΥΓΟΟΙ οχρίδηδίίοη; Ὀυΐ ἴμογ 186 Ὡ0 ὨΘΟΘΘ9- 
ἰΐγ, 885 Τ θη. βυρροθοβθ, ἴ0Υ βυρρθιλθηηρ [89 

Ηδῦ. ἰαχὶ πίϊα {μῖθ οχρτοβοῖου { ὈΠΙΚῚΡ.).--- 
Μαδϊζο ἃ ἄϑοίουσ ἴο [μποὲσ σθϑσ.-- -Οἤγοη. : “ ρβὸ 
Ὠοΐ ἃν θομϊπὰ ποῖα," δυς ἴαχπι ἔγοτι (6 πὰ, δπά 
οοΙ6 οἱ ἐδμοηη. αν! ὰ νᾶβ ἰο [8]} οἡ (Ποὶγ γϑθᾶγ 
Ῥροϑίζε (ἦε “ 668. ΤοΒβο (πηθη ἐοηθα ΟΠ]Υ͂ 
μοῦ δηὰ 1 Οἤγοη. χὶγν. 14) ἃγὸ ποῖ ρϑδγεΐγϑθοθ 
ἐχοὶ ψυϊμ., Α4., Βοβοηι ον, Βιδὶ. Ῥήαπξει.» 
τεϊοΐ, Ρ 249) οΥ τυ ]ογγγ-σθοβ (7 οί Ἔχροθβὶ- 
ἰοτα, ἔκ. [Επρ. Α. .}), Ὀυΐϊ δῃτγυ-ΕΠκὸ Ὀδοῦ- 
ἰγϑϑβ, Ἡιλοϊ ζ(ΤΟΥ Θαρϑοία  ν ρου Μοοοα (ςΔ|1ο 
Βαοα ὈΥ ἴῃ6 ΑὙδ08), αἰ ταῦ ]αγ ἰο 1π6 θα]βαπι ταῦ, 
ἴγολ ὙΒ1οὴ {ΠΟΥ ἀϊθεν ΟὨΪΥ ἴῃ πανίηρ ἸΟΏΡΟΣ 
Ἰοανοθ δῃά ἰαυροῦ γοιπια ἔγυϊς (δοοογάϊηρ ἰο ΑΡὰ]- 
[ἀ] ἴῃ Οἶδα. Η)οτοῦ. 1. 338 β8α.; οοωρ. ΝΊΘυΝΓ, 
Βεβοδτεῖίδυπο, 8339, Εαυον ἴῃ Ηδγηλοῦβ Βεοδαολέ. 
ὥδεν ἀ. Οτίοηὶ, 1. 400, αηὰ Βυγοκῃαγαιὶ ᾿οὶδὲ ἴη 
δυτίεη, δίο., 917, ὅὯΟ ἰουπά ἃ Ὀδοθ- ΠΟΥ͂ ΠΟᾺΓ 
βιηαὶ). βου ῬίμοΣ [. 8. Ὁ. ΤῆΘ ἤδῖλο 8 ῥσοῦδ- 
ὉΠ ἀογίνρα ἴἔγζοπι 4 σογὺ πιϑαηϊηρ “ἴ ὙΘΟΡ᾽; 
ΟἿ τι Π33), ββοᾶσβο ΒΘ {86 ἸΘΑ 68 ΔΓΘ Ὀσοκθα 
οΓ' αυΐϊ ΟΣ 4 ἰθαγ- ἶἶκο βαρ δχιιάθα Οοιαρ. [Π6 
ΦΎΆΙΙΟΥ οὗ Βαοβ᾽ἢ Ξξξ "'υδ]]6 0 οὗ υϑϑρίῃρ, βαγ- 
4416 [Ὀβ. Ιχχχίν. 6].---[Εογῦ ἴσίμ ον ορίηΐοβ 
δηᾶ ἀοῖα!]8 θ66 δια Σ᾽} δι. Πϊοῖ., Ατὶ. ΜΌΪΟΣΣΥ- 
ἰγ66.--ΤῊ7}.]- [Πὰ οοπηθοίζοῃ δῃα (86 ]οο8] Ρ͵Θ- 
βαρροαίίίοηβ οὗ [86 παγγαίζνο ρυΐ 1 Ὀογοπαὰ ἀουδὲ 
ἐμαὲ (μ686 Ὀδοδ-ἾΓ668 βίοοά βοιηϑνίογο ἰῃ [Π6 να]- 
Ιου οὗ Βορμδΐηι.--- ον. 24. Απἃ σσΒθὴ ἴμου 
Ὠδϑατθαὶ ἴδ0 δβοτιιηᾶ οὗ ἃ βοϊηρ ... Τῇθ 
βοιηᾶ ρῥγοἀυορα ὈΥ Βυπιδῃ αἰθρ8 (1 Κὶηρβ χὶν. 6; 
2 Κίηρβ νἱ. 82), μθγθὸ {π9 βουπα οὗ δ δανδηοίηρ 
ΔΙΤΩΥ, 18 (88 ἰη αεη. 111. 8) Θιμρ] γα 88 [89 βυτη- 
Ὁοὶ οἵ ἴη8 ΔΡΡυόδοὶ οὗ ἴμὸ 1,οτά--οἰῷ [Π6 ἴορβ 
οὗ τλ9 Ἀδοδ-ἴσϑϑβ, (867, πδη}6}0, Βαϊπρ' τλονϑὰ 
ΌὉΥ 4 βίσοηρρ υὶπὰ [9 86.: “πἈ116 ἢὸ Μιηα ΜΒ 
δἱοπίηρ."--Τπ.]; ἰμ6 κοαπὰ ἴῃ ρτοάἀυοοά που]ὰ 
ἰπάϊοδία 186 δάνδῃοθ οἵ ἰμ6 [ογὰ χὶϊῃ Ηἰ8 Ἰηνὶδὶ- 
Ὀ]6 ποβίβ ; 1ξ νχὰϑ ἴο ὃὈ6 {6 βίμτι (μαὶ Η6 Ηϊπιρο 
που] τρδτοῖ Ὀοΐογο (88 ΔΥΠῚΥ οὗἨ [πγδὶ πὶ Η1α 
νἱοιοτίουθ ταϊρμΐ, οοαρ. 1 Κίηρβ χίχ. 11 θβᾳ. 80 
Φδοοῦ (θα. χχχὶῖ. 2, 3) δπὰ ΕΠ 1884 (2 Κι  ηρϑ Υἱ. 
17) ὈοΒο]ά ἰῃ νἱβίου (86 γαΐϊδῃ μορίϑ οὗ αοά. 
ΤΏΘη ὍΘ δθδσρ, (Παὶ 18, σιιβῃ αυϊοκὶν ἰο (86 
διδοῖς [Ὀοϑεὲρ {ὑμγθε!]} ΟΒτοη. υγοαΐζοσ δηὰ 
ῬτοθδΌγ ποί οσὶίηαὶ: ἥν ουὖὐ ἴο Ὀ41|16.) ΤῆΘ 

πᾶ: ἘΣ ἴθ Ὑ{{{Π. τμ0 Τιοστᾶ ρο οἷϊ 
ὕϑίοσθ 18:99, εἰς., ἢ6 Βμου]ὰ Κηον ὈΥ ἐμ6 ΔΡο 6 
βἷχη {μὲ (86 {ἰπ|0 ἀρροϊηϊοα ὈΥ {ῃ6 Ιογὰ ἴογ ἃ 
ΒῆδγΡ δἰίβοϊς δηὰ ἴον ἐμθ γϑνεϊαϊζοι οἵ Ηΐβ Βεὶρ- 
ἴπῃρ ΡΟΥΘ τγδβ οοθ. [186 βουμπὰ οἱ μοϊπῃρ 1ῃ 
(16 ἔγϑϑθ βθοῦλβ 619 γοργοβοηϊθα Ὀγ [ἢ Ὠδισ δῦ 9 
88 Βαρογηδίαταὶ, μοί ῥργοἀποοα ὈΥ πὶπα.---Ἰπκιοδὰ 
οἵ “ἴῃ ἰδο τορβ, εἰο., Ῥαϊτίοῖ χοηάθιβ: “ἴῃ ὑμ9 
Ῥορίπηΐηρβ,᾽ εἰο. (Νοἷῖι. 111, 10), (μ6ὲ δ, αἱ (δ 

4.“ Αγ ἐπίῃ " - “ ἰο ταϑϑὺ ἐμϑτη."--Ἴἴβ.] 

ΤΟΥ ἴογ ΓΤ, Ἐπ. καὶ 81δ ὃ. 

Ὁ [Τ)ο ποτὰ εἰμκτῖῆθ8 ἃ τηαϊϑαίίο, δἰαίοὶ ἐγοδὰ οὗ; 
δὲδρρίηζ, οὔϑῃ υδϑϑὰ οἵ ἀοάὰ, ΡΒ. ᾿χυῇ]]. 1.--- ἘΝ. 
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Θῃΐσγβδποο οἵ 6 ρἴλοθ τ θοσο (ἢ 6 ἰγ668 “[ὁΣ 
ΤῊ 6 ἀο ποΐ να] κ οὐ ἴμ6 ἴορβ οἵ θοθθ, δὰ σοὐ 
ἱπίοηἀρά ἰο τηδίκε ἃ βουηῇ 8 ἰἴ ἃ γαϑί πυμαοΓ οὗ 
ἸΘ ἢ ὙΟΓΘ ἹηΔΤΟ ἢ.) ὙΤΠΟΓΟ 8 Ὡ0 Ὡθο, Πον- 
ΘΥΟΣ, οἵ ἰμἰ6 ἀϊΠῆουΐὶ ὑγδηβἸαιίοη, 1 ἐμ6 δουπα ὕ6 
{Δ κθὴ 88 ἃ βυρογηδίυγαὶ εἰρη.---ΤῈ.]--  οσ. 25. 
Ἐχϑδοὶ οαγγγίηρ ουἱ οὗ ὑμ6 αἰνίπθ ἀϊτοσίίζοηα, δηὰ 
Βοδίονταὶ οἵ {π6 ρῬτοπιϊϑοὰ αἱνὶπο δὶ ἀ.--- αν ᾶ 
διαοῖθ ἴ8)9 ῬμὶϊἸδιί66 ἔγοι ΘΟΘΌα 88 ας 88 
[89 τϑείοῃ οὗ ὅοθκοι.-- - Το ἀϊγοοίΐοῃ οὗ ἰδ 6 
Βα] δηὰ θέρη 15 ἀοίοτιιϊηοα ὃν 186 ρμοβἰἰοη οὗ 
αδσοσ ἰο μ6 ἔγοιῃ βου ἢ -ϑϑϑὶ ο πογίδ.ιοεδί, ΑΘ ΟΣ 
186 Ροπϊἄοη οὔ Οοδ8 ὃὈ6 πο ἰο 6. Οεϑεν οὐ Οἴαϑὲγ 

Βτοη. χὶν. 16), ὕαζοσ δὰ ὅδσογα (ϑορί.), δί- 
ἐογπαγὰβ Οὅσξαγα (2 Μδο. σ. 82; 2.906. 4{πέ. 8, 6, 1 
οΥ αδάδγα προ τ Αηὶ. δ, 1, 22, 12,7, 14) δὴ 
Οδάασγίβ (ϑίγαρο ΧΎΥ͂]. 759)---δὴ οἹἃ Οδῃδδηῖ  βῃ 
ΤΟΥ͂Δ] οἰἱγ (7 οβῇ. χὶϊ. 12), θοϊοησίπρ ἰο 86 (τἰθ6 
οὔ ΕΡΒγδαῖπι, σοὸ ἀἰά ποὶ ἀγῖνθ ἰπθ Οδῃδαηλίθβ 
ουἱ οἵ ἰξ (Φοβῃ. χνὶ. 9,10; Φυάᾳ. 1. 29), ἴῃ ἐδ6 
βοι οὗὐ ΕΡμγαῖπὶ (τ ο86 ὈΟΓῸΘΣ ἤτοι 
Τόν ον ΒΟ -Βογοῦ ΟΥ̓ΟΣ ὐὍζοῦ ἰὼ {6 βο8 πουί 
οἴ ορρ5), πογίμ-τγαϑὶ οὗ ΒοιΒ-Βογοῦ οἡ [Π6 γγϑδίθγῃ 
ἀφοϊ νιν οὗ Δίουηλ ΕΡΗγαΐπι, πβοτθ (Π6 ]Ἰαίίοσ 
βδηΐ ἰηΐο ὑμ6 ΡἢΠΠ δ πα Ρ] δίῃ (Ῥ] δίῃ οἵ Κβ'ῃδγοη). 
βοϊοταοι ἰογι ρα δ, δος τὶ οἶμον ἱπιρογίδηι 
ΤΑ ΠΣ ΑΥΥ ροβίομβ (1 Κίηρ ἰσ. 1ὅ-17), ἱπαβυλυο 
88 ἰὲ Τυσιθα ἃ βίγσγοηρ, ἀοίθηοο ἰοναγάα ῃ 9 βου ἢ 
δραϊηβὶ {πΠ6 ἢ ϑἰἴπο8; ἴος “ ἔγοτα (18 μοΐῃηΐ δῃ 
ΔΓΙΓΩΥ͂ ταὐσηῦ ρΡοῃοίγδίο πο {πὸ σου ΤΥ δηὰ σΌϑ ἢ 
18:6 σαρὶ 8} [ᾺΓ ΤΟΓΘ ΘΆ6Ὶ]Ὺ [δὴ ΟΥΘΣ {Π6 Ἰηουῃ- 
ἰδ οὗ Φυάδῃ" (666 ΤὭρη. δηὰ Βόἢγ ἐπ ἰοοο). 
7 6 ποὐθιγουῃν ὑπμδὲ ἐπὶ8 ρ΄ δοθ υΪαυβ δὴ ἱπιροῦ- 
ἰδηὶ 88 ἴογίγοβθ ἴῃ ἰπ 6 Μδοοδῦθδῃ ἰἰπ|6 8160, 
δηὰ ἰμαὶ (86 τουΐθ ἰδκοὴ ὈΥ Φυάαα Μαδοοδθδὺβ 
ἕγοπι Ετητηδι8 ἰοὸ Ὅσον (1 ΝΜίδο. ἰγ. 1δ) δῃὰ ἔγοϊω 
Αἄδδβα ἰο αδσξος (1 Μδς. νἱΐ. 46) ἴα [86 βδιὴθ δ8 
τλῖ8, πδιηοὶγ, [6 πουίἢ- τοίου γ. Οομρ. ν. Εδυ- 
τηογ, Ρ. 191, δῃὰ 18 τδρ. Εὸγ ἰδθ ἴγομπι 
ΜὨοἢ αν ρυτβυθα ὑπὸ ῬΑΣ δἰ ηθ8, ἰ8 οί Ξε 
αἰθοοῦ (δοοοσάϊης ἴο 16 ἱποχδοὶ σοδαϊηρ οὗ 
ΟὨγοη., τι ἢ οοπδί Ὁ ομδῦροθ 6 Οἱ θοδἢ οὗ 
Εἰτοι βαιωυοὶ ἰμίο αἰθθοη, βι Π6] 1, Ζοδεη, Παυϊάς 
88), το ἴα δαορίοα ὈΥ̓͂ Μονοσθ, ΤΒβη., Καὶ, 
Τ)ᾶο[56]-- τοῦ ξξάε ΟἿ θοδι, τυ βοΐμον ΟἸθοδἢ ἴῃ Δὺυ- 
δὰ (“Ψοβὰ. χν. δ7), 8-10 τ]ὸ5 βου - ποδὶ οἵ 
ογύββιοα (Βογίμοδυ, ἘΠΕ ΊΩΙ οΥ αἰ δοδῖ οἵ 
βδιηλθοὶ (ΟἸ]ον., Βυααά,., Ο. ν. ἰογίδο), ποῖ μος οὗ 
Μοῦ οουἹὰ ποσὰ οοίλθ ἰηὺο οομβί ἀογδίϊοη 88 8 
ΤΑΣ ΑΣΥῪ Ῥοκί οη---Ὀαυΐ ἐξ ἰθ [6 Ρδοθ Κπόνῃ ἔγοῖὶ 
1 αι. χἱϊἹ. 156-28 δ ἰῃ6 οδυυρίηρ- γουηά οὗ 
δι] δηὰ Φοῃδίμδη, οὐ ἴπθ βου ποῦ ὈογάοΣ οὗ 
{η6 Ἦ δα γ-οϑ-ϑυποίηϊι, ορροαϊίο ΜΟΙ ΑΒ ἢ (ΠΟῪ 
Μυκἢπ)48) ποῦ 18. οὐ (ἢ6 ποιίμοσῃ Ὀογάον οὗ 
[6 δάγ, ποτ ΒΟ. ἴουπά α ρἷδοο 76 ῦ6 (πὶ 
ΤΌ Ϊ 8) 8.1}} οχϊβιϊησ, ΟὐαΡ. χ. 29. β66 
Ἐοβ., Βιδιτοίλεκα, ἕακτα, 1 Ρ. δ98, δηὰ ν. 
Βϑδυμιοσ, 196, Εαττον, Ἡγαπάεγυπρεη, 212. -217, ἘΔΥ 
ἰπ ΓΑαρσοῖβ Βιδίσιοογ α] οὐ Ψοβῆ. χνῆϊ. 24. ΤῊ 
[16 ὑπογθίογθ ῥββθϑα ἔγοτη (86 υ8]16ὺ οἵ Βα- 

ῬΒαδΐπι ου ἴδ τοδὶ οὗ 9 ϑγύβδ  θτὰ δθοιὶ Ὠ1Π6 Πλ1}65 
Βουασγὰ ἴο [86 ρῥ]αίοδυ. οὗ αοῦα, πόσο [Π6 
ῬὨΙΠΪδίληθα ν δ] ἰσὶοϑὰ ἢ τπδκο ἃ βἰδηά, δηά, 
μανΐπα (6 ἀθορ βοῦβο οὗ Μιομδβὴ Ὀοΐογο ἐπ ϑ,, 
Ἰοοῖς 84 Ὡουίἢ- ὙΘΒΙΟΣΪΥ αϊγϑοίίοη ἰοταγὰβ Βοίἢ- 
Βοϊοηῃ δῃὰ ὅθζοσ. Ἡΐγο ἴμ6 Ῥυγβυΐϊ οϑαβοᾶ, δ6- 
οϑῦυθο ἰ86 ῬὮ 1 ϊϑιΐ πο8 τ τὸ ἀσίνθῃ ἰηΐο π6 μ]αίη, 
δηά πὸ ἀδῆροῦ οοὐἹὰ θ6 ΔΕΡγσπθασος ἔτοτα ἴμθαι. 
ἈΑσοοογάϊηρ ἴο Ψοδορῇ. (4{πὲ|.7, 4. 1) ΘἌὍσοσς νῶβ 
τοη (μον αχίσζϑειϑθ ποσίδοσῃ ᾿ἰπιϊῖ, Οἱ [μ6 χτοδὲ 

οσχίθηβίου οἵ (ποὶν Ῥοῦγεῦ που πυγαγὰ οοιιρ. Βιατῖ, 
Θάασα, 170.---[ΟἸθοοι (ἰμδιοβα οὗ 6608) 8 ἤδγὸ 
ΡΓΟίδυγοα ΟΥ̓ Π]ΔΗΥ͂ ογοα, Ὀδοδαθα Οἱ [1ω 
ΤΑΟΓῸ ΠΟΔΡΪΥ͂ ΟἹ ἴΠ6 τοδα ἴγοιῃ Βδρμδίτ ἰο αεζοῦ: 
Ὀαΐ {π6 Ῥυγπιὶὶ ΔΥῪ ΘΑΘΙΥ μᾶγὸ ροῦθ βγεὶ ποιὰ 
ἰο αοῦα δὰ ἰμθῃ νγϑδὶ ἴο ,) 88 ΕΥάπιδηη 
Ροϊη οὔ. 1ὶ ἰΒ ποῖ ἰο ὃθ 6 ΒΟΎΘΥΕΓ, 
μδὲ τὸ οδῇ θεῖ11]9 τὴ Δὐθοϊυὐο οοσίδι ΠΥ ἰδ οθὸ 
ταϊηυΐθ ρΟΟρτΤΑρ 0841 Ροΐηίδ. --Ἴ 6 ρῆγαβο: “{}}} 
[ποῖ οοπιθ ἰο ὑὍ 2," ἀοθβ ποὶ ὨΘΟΘΘΘΑΓΙΥ ΤΏΘΔ0: 
“αΡ ἰο 6ζον," Ὀαϊ, |τὸ (86 δἰγηλ δῦ Θχργοβαίοῃ: 
“88 ἰμοῦὺ μοοδῖ," ΤΑΔῪ Ξξε “οῃ (δ ἯΔΥ ἰο. 860 
ΟὨ 1 ὅδηι. χχυϊὶ!. 8.--ΤῈ.] 

ΤῊ τοΐϑγθηοο ἰὸ ἐδ ΘὨχΟΠΟΪ]ορΊσα] σαϊαίίοη οἵ 
186 δοοουηὶ Πογο, γοβ. 17---25, δῃὰ {πδὲ ἴῃ 1 (Ἄν. 
χὶν. 8-17 1 158 ἰο Ὀ6 τϑγμδείςοα ἐμαὶ (86 πο ἀϊβδτ, 
ἴῃ ἰδὲ ἰδ ἴΌΣΙΣΟΣ Ῥυϊδ ποθ υἱοίογθα πἱιουῦὶ 
ΤΌΣΟΣ αἰδιοτηθηΐ ἴῃ [16 θερίπηΐϊηρ οὗ [Αγ] 8 
ΚουθγΏπιοηΐ ΟΥ̓́ΘΡ 4}} [βαγαοϑὶ, ἰὴ Ἰδίζογ ἱῃ ἐμ6 ἰη- 
ἰδῦναὶ Ὀούτχϑοη ῃ6 υῃδβιιοοθθβία! δῃ ἃ (Π6 διιοορββίι! 
αἰϊοιαρί ἴο σϑῆονο ἴῃ Αὐι, “ἍὙΥμοῖδοῦ ἐδ 8 
Θχϑοίοσ αἰδίθιγχοηὶ οὗ ἰτ26 18 οογζθοὶ οδηποὶ ὃθ 
ἀν πρός ὙΠ00 οοτίδιηἰγ" (διά οὶῖη, ὡδὲ ἐμ. 
Ρ. 37). 

ἩΙΒΤΟΒΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΤΗΞΕΞΟΙΟΟΙΟΑῚΙ, 

1. πῃ ἷβ γθὲ τουδὶ ἀϑοὰ οὗ δύ Ὀαδνὶά, ὮΥ 
ἃ ἹΟΙΪΟΣΥ͂ ΟΥ̓Ρ ἴ6 ἰαϑὲ Οδῃδδη θα οὗ ΔΩΥ ΡΟΣ 
(μδὲ τοσὸ ἰοἢ, οοπιρ] οἰοα [86 οσοηᾳυοεὶ οὗ ἰμ6 Ἰαπὰ 
ἴον ἰδ8ὸο ον οονθηδηῦ- ῬΘΟΡ]6, δηα ἰπ8 οοῦ- 
οἸυάοά (μ6 ταὶ ΑΓ ποῦκ (μδὺ τ88 ἤσδὲ οηϊγυβίοα 
Ὁγ ἀϊνίηθ οοπιδηᾶ ἴο Φοσμπδ (9 οβἈ. ἱ. 1-9), δαὶ 
δα Ὀδδη οομηρ]οίοὰ ΠΘΙΠ ΟΡ ΟΥ̓ Βΐτι, ΠῸΓ ὉΥ͂ (86 
ψυὰ ΠΟΡ ΟΥ̓ 841. ΤΊ σϑϑυ]Ἱὁοῦ οὗ τι ὶβ ἔχει 
πὶ οἱξ δραϊηδὶ [16 ΨΘὈυπίῖίθα τγὰβ (Π6 δσπι οπἰδὺ- 
᾿ἰδῆπηοηΐ οὗ 16 ΤΟΥΔ] χὰ]6 'π (6 Βἰχοηροθὶ ροεὶ- 
ὕοη δηὰ πῃ ἴΠ6 σϑηίτθ οὗ {μα Ἰδηά. 

2. ἴῃ θδνὶα 8 Ὦ δηἋ ρογογητηθῃΐ ἰΒ6 Οὐγο- 
πϑδηί-αοα, (6 Κὶπρ οἵ Ηἱδβ ρϑορῖίθ, ἰδκοα Ηΐβ 
ΓΟΥ͂Δ] βοδί οὐ ουπέ Ζίοπ, δῃὰ {πὸ οὐ ἰβαὶ 
Ῥανὶ ἃ θα} 46 ἐμογὸ 18 (πὶ ο]4 “ΦΘγυβδ θὰ ὑθάεγ 
Ζ1οΏ) 8116, 88 θεΐπρ {86 ᾿ποοοτϑῖῖς ἀπε] ηρ- 
ἴδοο δηὰ ΒΟΙ͂Υ οὐνγ οἵ αοά, (6 “οἱἐγ οὔ ἐπ ρτοδὶ 
ἱηρσ᾽ (Μαῖιί. ν. 835). [Ιὼ {86 Βἰδίοσγιοδὶ Ὀοοῖβ 

186 οἵ Τραυΐα᾽" (γεν. 9) ἈΤῊΞ ἢ85 (8:6 Ὧδ1- 
ΓΟΎΘΥ εἰ χηϊβοδύοη οὗ ἴΠ6 οΪὰ Ὄρρενς ΟἿ οἵ 
Ῥαν ἀ᾽ 8 οἱἵγ, Ὀοΐπα υϑοὰ ΟἿΪἹΥ ἴῃ Ῥοδίσυ οἱ [88 
ῊΟ]6 Οὐἱγ (188. χχὶϊ. 9; οοπῖρ. χσχχὶ. 1) Μ}}]9 
του γαιημ, ἰο 1 Κίηρβ υἱῖϊ. 2: 2 ΟἈἩγσοπίοϊο Υἱ, 
2: 1 ΟὨἸγοηίΐοϊοβ χν. 1, 29; ἴ ἴθ ἀϊδεί ποῦ 
ἀϊῆδιοθοοὰ ἴτοαχλ «Φογυβαίθθ 828 8ἃ ἩΒοΪβ. 
80 “ Ζιίοπ᾽᾽ ἴῃ (δ Ὠϊδίοσῖ σαὶ ὈΟΟΐΒ τη θδῃ9 
ΟΓΙΡΊΒΒ ἢ με Μουηὶ Ζίοῃ, οὐ σ λοῖ (86 οἰ 
οὗ Ῥανὶα Ιαγ, Ὀαὶ 18 πϑοὰ ὉΥ Ῥοοία δπὰ Ῥχορμοῖ 
ἴοσ Φογυβδ θῶλ ἰἢ βΘΏΘΓΑΙ, ἰη Δ] υδΐοη ἰὼ 1.5 οδδ- 
Τϑοίδσ 88 (0 8 σουδὶ ἀπο! ηρ-ῬΙδοθ δηδ [ἢγοῦθ 
(669 Ασῃο]ά, “ Ζιοη᾽ ἴῃ Ἧι ΥΠΙ., Ηυρίοά 
ἴῃ Ζονίοοῖι». ἃ. ἀδιιϊδολ. φεβ, ΧΥ͂. Ρ. 2.4 
Βοῖα, 67). Ετοπα ἐδ ἔπι οἵ αν 4 τηαἰκίηρ Ἠδ 
τοδί ἀθποθ οἡ Μουμπὶ Ζίοη ἀδῦθβ 'π ἐμ6 ἐμδοογδο 
Ϊ8 οὗ (86 ΟἹα Οονεομδηὶ ἰδ6 ὐνμοηίν τ 
οἵ δορὰ» ΤΟΥ͂Δ] ἀνγϑ ]ἱπρ ἀπὰ οηἰΒμτοποιηθηὶ ἴῃ [80 
τηϊάδὶ οὗ Η18 'θ ου Ηἱΐδ8 ΤΕΤΕ, δραΐ, “Μουἣι 
Ζιοη." 866 ΚΗ ὃ 4]: “Ηἃ6 Βοδυβ π16 ἔγοδι 
Ηΐδ ΒΟΙΥ πηουηίδϊη.᾽" ἶχ, 12 [11]: “Βίης γὺ 
ἰο {86 [,οτά, πῆο ἰδ Θη!τοηοά οα Ζίοη." ΡΒ. ΧΥ. 
ἘΣΣΙ: 8; [μδ. γι 18; Ὑ0εὶ ἦγ. 16, την 

ΟΥ̓ Ῥϑββᾶρθβ. “Ὃ Ζίοῃ᾽᾿ 18 ἐ!: ΤΟΥ͂Δ] βεδὲ οἱ (δ9 
ἔαξατο Αποϊηϊοα οὗ ἰμ6 [οχὰ, Ἀν ζει γεὰ Ῥανίά 



ΟΗΑΡ. Υν. 

τὑὐῖῖ μἷδ (μοοσγϑίῖοαὶ ἰσηράοπι ἴ8 (86 ἐψρέ, δὰ 
ΘΟΠΟΟΓΏΣΩΩ ὙΠ οπλ ἴδ 6 Ργοῦχίϑθ ἰπ οἷ,. 11. ΟΟΠ68 
ἰο εἶπα, πὸ 4116] πλρηὶ οὗ τδϊοὶ 16 ἐΠ 6 πρδίον οὗ 
ὑπὸ ρῬχγορδοῖο ἀθοϊδγδίίοη ᾿ῃ ΡῈ. 11., ἰχχχῖχ., οχ. 
Μουαὶ Ζίοῃ ἰβ ὑΠ6 ζοοχγαρ!ο8}-ἰδίοσι 681 βυταθο] 
οὔ το ἀοπιϊηΐοη οἵ ἰμΠ6 Μοβαίδ ἰο 06 βοηὶ ὉΥ αοὰ 
ἰο Ηἰδ ρϑορὶο, δῃὰ οὗ 186 οχίθηδβίοη οἵ 1:96 Μοϑ- 
εἰδηὶς κΚιηράοῃα οὗ (ἐὐοὰ ἴτοιῃ ἰμἷβ 88 οϑθηΐγο. 
Ἡδραρβιθηθοτς οὰ ΡΒ. 1ϊ. 6: “ Ζίου, (μ9 Βοὶγ 
πομη αέη οὗ ἴμ6 Τογά, ἰ8 πο διζδηρ βοδὶ ἕογ Ηἶδ 
π; ἴον 38 δῆον ᾿δυ δ {ἴπ|0 1ὑ γὙ88 8.6 ΟΘΏΪΓΟ 

οὗ 80 6 ἰξ ἀοβιορὰ ἰο Ὀϑθοομλθ δοῖλθ ἀβ 
186 οοηῖτο οὗ {πὸ πουϊά, ἴογ ἴγουι ΖιοΏ ροθα ἴο 
(6 12 δηὰ {πὸ ποσὰ οἵ 86 1οτὰ ἔτοστα “ογυβα- 
Ἰοα᾽" δ πα 11. 8). 

3. Το πεϑαγν δία οἵ ἴπο δταὶ ρατὶ οὗ αν α 
Γαῖστι 18 (Π6 ῥγϑ- ἰπἀϊοδίϊοῃ οὗ (86 τα ΠΑΡ Ἂμ δ- 
τδοῖοσ οὗ ἰλθ ψχ8ο]9 οὗ ἰ(. Τδαῖ (μὸ ἱβϑοογδου ἴῃ 
16γ86] ἸΏ  Ρ6 ἀογεϊοροά, ΒΘ ρυγᾷοβ ἐμ ἰδπὰ οἵ 
(ἢ τϑιυχδίηβ οὗ ἰΠ6 ποδίῃθη, οχίθη δα (6 Ὀογάθτθ 
οἵ ἴεγδοὶ, δῃὰ βοουγοθ ἴογ (ἢ ρϑορὶϑ ἰὴ ῬΕΕ 
δίοῃ οὗ ἰδ6 ἰαπὰ δηάὰ (πὸ πηδἰ ίϑηδηοθ οἱ ἐμοὶγ 
Ὀουπάκδτγιοα ὈΥ ἐμ των Υἱοίογϊθδ οὐῸΣ 811 {Ποὶγ 
Θηθιΐθθ. [Ι͂}ηἢ (Π6 Ῥβαίωηβ οὗ αν ὰ τὸ βοδγ (86 
πὐτρα οἵ ἰδ ϊ8 ἐῤεδνερὰ Ἀμὴρ ἐδ ρλϑύιὶ [1 : 
ΟΥ̓͂ ΔΥΘ Π]ΟΔΕΪΥ ΒΟΠ95 οὗ οοηδίοὶ δπα υἱοίοσυ 1π 

Ῥταῖβο οὗ 89 ζοὰ 0 βανοὰ Ηἱΐδ ῥθορ]θ ἤσαι 
86 Ἷ Υ Θηθτ 68. ΡΒ. ἰχ. "ΔΥ͂ ΒΕΓΥΘ 85 81 ΘΧΘΙΏΡΪ]Θ 
οὔ ἔΒοτα 41], γοσοἷ οὗ 1 οογγοθροπάϊηρ τὴ Ἀαν 8 
ΘΧρογίθησοθ ἴῃ ἴμεοθο ἢγεὶ 'ΜδῚ8 δηὰ υἱοίογὶ 
᾿Βουσἢ ἰΐ οδηποὶ θ6 βαϊὰ ἰμαὲὶ ἰξὲ τῶδ αὐημον αὶ 
ὙΠΠ δροοΐδ] τοΐθγοηοο ἰμϑτϑῖο. 

4, ον γα] ρῥγουλϊπϑηί ἰθδίυγοα ολαγαοσίον ἐδίϊο οἵ 
ἐδε »τορλοίιοαϊ-ἰλεοογαξίοαὶ ᾿ϊδιοτί 1} προς Θὰ 8Ρ 
[18 βδοοϊξοῃ (τ ΒΙ οἢ ΘΟ ὈΓΆΘΘΒ [66 ὀκάβεμ δεν αν ὰ 
ἴο {86 ἴἤγομο οὗ ἴβγβδοὶ, Ηἷ8 ὙΔῚΒ ἰηδὲ ἐηίογηαὶ 
δ᾽ ΟΧίΘΓΏΑΙ Θηθηἶ68): 1) [ἢ 6 ἰοῦ δοίπτοθῃ 
Κη δηὰ ρϑορίὶθ 18 ἀθβοσί θοὰ 88 ϑββϑῃι δ} ἃ 
οονοηδηΐ ὑοίογο ἰμ9 1 ,οτὰ (νοσ. 3) 2) 1 ἰβ ἀο- 
αἰαγοα ἰο 6 ἔμ ἰδ δηὰ οδ᾽ ΐηρ οὗ ἐμ ἐμπϑοογαίίς 
Κῖηρ ἴο Ὀ6 Βῃορμοσαὰ δηά οἽδρίδϊῃ οὗ (6 0 
(νον. 2); 8) ἰῃο σγϑέθσθηοο οἵ 41} 86 [ἰηρβ βυο- 
οΘ6669 ἴο (6 Ηἰχιοδί δηὰ ἰαβὲὶ βουτοῦ, {89 οἵ 
ϑβαρδοίμ, γῆ Ὑγχῶ5 ΜΠ} Ηἶγα, ἩΒΟΓΘΌΥ͂ 8}} μἷδ ονῃ 
Βυμλδη τροσὶϊ 16 ὀχοϊυάοα (νον. 10); 4) (6 οοῃ- 
οορίΐοι οἵ 811 {μ686 ουθηΐδ ἩΠΟΥΘΌΥ ᾿δν 8 Κίηρ- 
ἄοπι νγ88 δηᾶ Θθῃ ὈΥ {6 
Ῥοτοσι! Ὠοαίμοη [Κίπρ οἵ Τ του τβοδο 
{τιθηγ τοίου χὰ αν 1ὲ τα οχα! θὰ δηά 
Βοηοτοά δὲ ἢοπλθ δῃὰ δὖὺ 88 ογαἀϊηδίϊοηβ οὗ 
Θοά, {πο οδ͵θοὶ οὗ πῃ ϊοἢ γγαβ ἴο ϑδίδὈ] 8} Πᾶν Ἐ 
Κιηράοηι 88 ἃ αἰνὶπο ἱπριξιαἰΐοη, δηὰ αἶνο Ὠἷπὶ 
86 ΘβδΌΓδηοΘ ἰπδὶ 6 γγ88 οοηῇγιησϑαὰ ὃγ ἴ86 Γοτὰ 
Ἰπλ πῃ Δί ΙῪ 88 Κἰπρ' ΟΥ̓ΟΣ [βγβϑοὶ (γογ. 12) δ) {6 
τοροδιϑα οχμϊδιιοη οἵ αν 8 σπι0]9 δα ᾽οοιίέοη 
οὗ ἢἷδ ιοἱξ ἰο ὑπο ψι}} οὗ αοά, πΐο ἢθ δηὰ 
Δϑῖκβ δον, (μὲ ἢ πιδὺ πᾶν ἃ βυγο ραίῃ ἰῃ πῆδὶ 
ἢ6 ἱπ ἴο ἀο, ψῃϊοῦ ραίδ [6 αἰγίῃθ δΏσνγον βῆ ονγβ 
᾿ἷπλ (γ 18. 19, 28); δῃά 6) [δὯ6 ὀχργϑββ ἀθοϊαγδς- 
ἰίσῃ οὗ Τλαγ ἀκ ἀποοῃάϊ ἴοι) αοὐΐνα οὐοάϊθῃοοθ ἰὸ 
10 Τοτα δ ὙΠΠ, πΐοἢ ͵'8 τονδὶ ἰὸ πἰπὶ ἰπ 8 
ἀοβηΐίο Ὗοθ διὰ Νὸο (νον. 265). 

δ. ΑΙ] (6 Ρογγοσβ δῃὰ ροοάβ οὔ ἰδ ποιὰ πη ϊος 
ἴδνο ἐμεῖν ογίσέπ ἴῃ [Π0 πισὴξ δηὰ 688. Ο 
(σά, δτϑ διιρὶογοά ὉΥ Ηΐπι αἷβο ἴογ ἰμθ ἐπάς οἵ 
Ηΐδ ιοἱϑάοπι τι τ πο εΓαπιεῖε οὔ Ηἰ8 Κἰηράοπι 
οὗ στδοθ (ποῖ ἴῃ Ἰοαπάθα οἡ Ηΐ8 ροϑίεἶνο βο] - 
τον ]δι]0η) δηὰ οἵ Ηΐη ρϑορῖὶθ. Τὴθ Π6Ιρ οὗ (δ 
Βοδίποη Κιπρ ἰη Παν }8 Ζ1οπι- Ναϊ]άϊημα (πὰ κὸ 
ἴῃ ϑοϊουιοηβ Τορ]6) δος ἰοσι 1τ.6 χτοδὶ γα ιῃ 

6--ἹὉ. 28. 411 

{παὶ 4}} {80 τί πὰ ἰγϑδβιιγοβ οὗ [86 Ἰοτοσ, πίῃ ταὶ 
ΜΟΓΙα δγΘ ἰο 06 βυθογυϊθηί ἰὸ (Π6 Ὠἰρίιοῦ ποσ]ὰ, 
ποῖ 868 οηίογοὰ Βυμηδηλ  ἰῃτουρσῇ ἴμ6 Κίηρ- 
ἄοτα οὗ οα, δῃὰ ἴο οοπίτί θυΐο ἰο 1μ6 ποτ βοδιο 
οἵ (9 πηι οὗ ἀοα. Βέμιν οἡ 1 Κίηρϑ ν. 158-32: 
“Ἶδτδθὶ ττἂὃβ ἀοϑίληθα ποῖ ἰο ἰοβίου ὑΠ6 ατίβ, Ὀὰΐ ἴἰοὸ 
6 (}9 Ὀθάγοῦ οἵ αἱνίηο σονοϊδίΐοη, δὰ ἴὸ βθοιγθ 
ἴον 811 ηδίϊοηβ (6 πον θᾶμα οὗ {Π|8 οπε ᾿νιηρ 
δη Βοῖγ αοά; ἐῤογοίο δὰ οδόθοη [ἢ ΐ8. ρθο- 
ΡΪο ουἱ οὗ 4}} ροορίεβ, δῃὰ ἐῤεγειοί δ, 18 οἰοβ οὶ Υ ΘοΏ- 
ποοίΘα 18 Τ,ΔΏΠΟΓ οὗ 116 δηά οσουραίίου, γθα, ἰ8 
ὙΠ010 ἀονοϊοραιοηί δα ἢἰδίοσυ. Τὸ {86 αἰϊβίη- 
χηθηΐ οὗ (8 118 ἀοπύώγ (6 οΟἶοῦ παὔοηβ παὰ ἴἰο 
οοηίγιθαίθ σι ἐμ προοὶδὶ αἱ ἣθ δηὰ ρόνσογα τ οὶ 
Βεά Ὀοοα Ἰοηΐ θθμ, [βγϑϑὶ, ἰῇ βρὶΐθ οὗ ἔδυ] 
δη ἃ ΘΥΓΟΙΆ, δίοοα 88 ἰσῇ δῦονοὸ {86 Ῥῃωηίοΐδη 
ἴῃ (Π6 πον ]θάρο οὗ ἴμ6 σα, 88 ὑπο Ὺ δῦονυϑθ 
[6γ86] ἰῃ ἐθομηΐο δῃὰ γί ἱβί!ο ρογίογσπγδηοθβ (οι ρΡ. 
Ῥυποῖτορ, Οὐ ϑοὶ. ὦ. Αἰιοεγίλ., ν. 8317--320); ἀϊπιίη- 
αἰβηῃοα 88 γὰ8 ῬΒορηΐοίδ [ῸΡ αυίβ δηα ᾿ἱηάἀυβίσὶ 

118 το ἰσίοη ἨΔ ον γί 6] θδα {Π|6 πιοϑὺ ῬΘΟΥΨΘΓ 
δηὰ 115 ουἰϊὰδ ἐπ6 χυάοθὶ (Πυποίζοσ, δὲ δυρ., 
1δ8 κνᾳ.)." : 

ἩΟΜΙΙΓΈΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΕΑΟΤΊΟΑΙ, 

Ἄγ. 6-9. Τῆε εἰγοπολοί αν οπ Μοιπίὶ Ζίοπ: 1) 
Ηον ἰὰ ἰβ σαϊποά: α) Ὁ ἼΟΥΥ Τα Αἰ μεν 1Π9 
δηθῦχοα οὗ (οὐ Β ὌΡΕΕ, ; δὴ ὈΥ͂ Βοὶγ νἱσίοτν, 
σι ὨΙοἢ Οοὐ ἐὐνν ιν παρα 2) Ηον ἱἰ ἬΝ τ ᾿ Σ 
α) ἰῃ ἀδῆαποε ο 5. Θῃμθπλῖθα, 8} 88 ἃ τοῖν- 
αποὲ ἴον οὐ Β ποῦθε, ᾿ δνίς 
γα. 10-12. ἔγυις πῆι φγαδα 

Οοά: 1) ἴὶ 6 ἔσταν ἰουπάρα (πτουσὰ (ἢ τοτάρ 
ΟΡ; 2) ἴδ ὑ,τονΒ δηὰ ῬγΌδΡΟΥΒ ὑπο (ῃ9 

ποτῶν Ὀ]οβαῖηρ; 8) [ὲ τϑηάθιβ βιρθθσγνθηϊ [ο 1ὺ- 
5861 ἐὸ Γ,ογα Β Θμθαοθ; 4) [{ Βογνϑα (ἢ6 [,ογὰ ἰπῃ 
πὸ ον 8 ΡΘΟρΡ]6.--- οῦ. 12. Τῆο ὑγὰθ βα αἰ σῪ 
τοϊβέοῃ θοΐνοοη ρονογημλθηΐ δηα ΡΘΟρΪΘ σϑϑίϑ οἡ 
ἱπὸ ἰπίηρθ: 1) Τηδὲ (Π6 Ῥϑορὶθ τϑοορτιὶσθ [89 
δυϊδογὶ[168 88 δοὲ οσεγ ἵμοὰ ΕΥ̓ 048 δὰ 
ΒοποΥ ἴθο. 2) Τμαὶ ἴδ δυϊδμουλ 168 
ἐβοιβοῖ γοθ 85 οοηβιϊ αἱοὰ Ὁ αοα ΟὨΪΥ ἴον (ἢ 
ξεῦριθ8 ποϊίασο, δηα [016] (λον ο81Π1}ὴρ ἰὸ (δαὶ 
οηα. 
πόας 17--25. τὰὴς γφμδλο εν ὮΣ Ν᾽ λίρἢ: : 

ΟὟ ἰΐ 18 ἐπγωγοά αῇεγ---Υ Ἰοοίκὶ γΘ. 
Ηον ἰὲ 18 ἐπιρατίδα---ὈὉ εἶο ψοΐοθ ἔγοτῃ δῦονα. 
8) Ησον ἱἰὲ ̓ θ οαγτίδα ουι---Υ Β6ῚΡ ἴγοια δρονϑ.-- 
γε οοπλθδ ἤοπι ἰδὲ Τογά: 1) ὝὝΘΩ 10 16 θ6- 
ἔοσομαπὰ ΒΟΥ δα (ὼς δοοογάϊηρ ἰο ἰῃ9 
Το οὐ δῃὰ ὡογά; 2) θη (6 Ὀαἰι]6 16. ὑη- 
ἀοτγίδικοη ἴῃ (πὸ 1,ογ δ πάπα δηὰ ἴον Ηΐ8 οαϊδὸ; 
8) θη ἰδ ἰβ ἐουχῦ πὶῖ οὐοαΐϊοηὶ ουθογνυδίοῃ 
οἵ [μ6 1,ογἀ 8 αὐγεοίΐοπδ δηα σιΐάαποα. 

Τᾷε 1,ογὰ υἱἶ! φο οἷ δείοτα (δα (νον. 24): 1 Α 
ψοχγὰ οὗἉ οοπδοία οι Ἂ ΒΟΓΘ ἐγράφη ἢ γρὰν εὐ 
δποοιΓαρσεπιοηξ διαϊὰ ἰησαγὰ οοηβίοί; ὝΟΥ. 
οὗ οτλογίαξίοη ἴἰο ἀποοηαϊοηδὶ ορθαάϊθποο οὗ ἰδ ἐτἢ ; 
4),}ὁ.«Ὺάξ υνοχγὰ οὗ αδϑιιγαπος οὗ [86 ΥἹἱἹοίοσυ πο [89 

πο τῶν οἵ ἰδὲ 1, ον ἀὐ νίαν λείρ» ἱ ᾿ 8 ρ ἴῃ 
1Π6 ἴορβ οἵ 86 ἴγθ68 (γϑγ. 24): 1) οβὲ ἔμου ναὶ! 

ἔ ἴον ἰϊ δ: Ηἶβ υἱἀάϊησ ἢ 2) Ποοὶ βπου Ὦθασ 1 στὰ 
(86 τὶ μβοοὰ ῦ 8) Ποοϑῖ ποὺ υπάογείδηά ἰΐ ἴῃ 
{π6 τἰχη βοθοῦ 4) ϑοδὶ ποῦ [0]]1ὁν 1ὶ τὶῖβουὶ 
ἀοίαγῦ 

4 [ΤΏΘγΟ 8 Ὦδ6Γ6 ἈΠ δ ̓ ϑΐοη ἰο Τ.ΠΓ ΘΓ Β ΓΔΙΩΟΌΒ Ἀγτηῃ, 
Ἐιη 7}εεὲ6 Βυνο ἐπὶ ἐλθὸν Οοἱἑ.---Τὰ.} 
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ψοετβ. θ6-9. ΚΒύυμμάσηξπ: αν α ἀνν6 118 ΠΟῪ 
ἦη Μοιηὶ Ζίοη, (Β6 σγονσα οὗ ἴμ6 ἰδπά, δῃὰ ἴγοτι 
Βοτθ οὐ δορίμβ [89 Εἰβίουυ οὗἨ Ψε6γιβδίοπι, ὙΒΙΘΣ 
88 (16 ΗἰδίοΥΥ οὗ ἃ οἰ 88 ποὶ 16. || 1 φγδη- 
ἄσυτν, ἴῃ οἰδῆρο οἵ ἰογίυῃοα, δηθὰ ἴῃ ἱππρογίδηοθ 
ἴον ἐΐα σῆο]6 τοῦϊα.--- ΝΟ οχδὶθα ἰοὸ ἤράνθῃ, 
ΠΟῪ οδαὶ ἀοπτη ἰο [6]}, ἰγῖοο ἀθαίγογοα ἴο [88 
ἰουπμάδίίοηβ δηὰ αἰνγαγθ τίβίηρ σαὶ ἴσοι [ἢ 
ταΐῃα, ὯΟΝ αίνθῃ ὋΡ ἴο ἴμ6 μοδίμοη, μ᾽ απάογοα 
οονογοὰ πιὰ βἤδιηθ, δηὰ (ἤθη δραΐῃ ογονγηοά 
«ἰτ ἰἢ6 ἰρμοαὶ Ποηογα, ὑΠ6 οἰἵν βίδη8 οἡ 18 
βενθῃ ἢ1114 δπιϊὰ τΠ6 οἰ(168 οὗ [86 8 8 Ηἱ 
βονοῃ-Ὀγδηομοὰ οδηα διεὶς, ἔγοσα μἰοίι δ 168 
οτι ἱπίο ἔθ που! ὰ θοίὰ ἴπ6 οουδυπιλίηρ θ64πι6 οἵὗἉ 
Οοὐβ Βοϊΐποαα δηά ἰυϑοο, δηὰ (6 πὰ δηὰ 
Ὀ]οθοοά ᾿ἰχιὶ οὗ (86 αἰνίηο ΑΚ ΈΠΕΜΕΙΓΕ, Ιονο, 
οομαραβδίοη δηὰ οονθηδηί- 1 {Ὁ |Ώ6868.----Ὗ ὁ Γ. 6 “ἢ 
Β. ΒΟΗΜΙῸ: [ἡ ἐμδὶ σῃϊοῖ αοα [88 οοπημηδηςοα, 
πὸ ταυδί ἠοὶ ἰοοῖς ἰο νίδὲ οἴλοτβ αν ἀοὰθ ἢ6- 
ἴοτο δ, θυ ὑο οὐδ οοπιιμαπὰ (1 ὅδῃ. χυ. 22, 
23).- ΒΟΉ ΕΗ: ΤῊΟ [οτὰ, πο ἀοἰ νογοὰ Φοσγυ- 
ΒΆ] ΘΙ 8 αἰγοηχίο]α ἱπίο αν Δ᾽ 86 μδηὰ, δ(}}} 1νϑβ 
ἰο-ἀΔγ, δῃὰ Ὑ}}, βὸ (ᾺΓ 88 ἰι 18 χοοὰ [ὉΣ 8, ΑἸ γα γα 
Β6ΙΡ 8 58{}}} ἰῃ ΘΥΘΥΥ ἰἰτηο οὗ ποοά, δηὰ γ{6]} 16 ἱὶ 
ἴον 81} (λοι ἰπδὶ ἰγυδὶ 'η Η πη. 

γος. 10. [ΗΕΝΒΥ : Τῆοβϑο ὑπαὶ πάν ἴπ6 1, οτὰ 
οὗ μοβῷ ον [ἤϑπλ ἡθϑᾶ ποὶ ἴδασς νἢδὶ μβοϑδ οὗ πγϑῃ 
οΟΥ ἀ6γ1}6 ἐσβὴ ἀο αρϑὶ δὶ μοι. Ὑποθο ὙΠῸ ΖΙΟῪ 
τοδὶ τουδὶ δρβοσῖρθ ἐΐ ἴο (π6 ργεϑϑῆοο οὗ Οοα ψἱ ἢ 
ἴμοπι, δῃὰ ρίνο Ηΐπι (16 μουυ οἵ 1ἰ.--ΤῈ.]-- 
ΒΕΒΙ,. ΒΙΒΙΕ: Τῇ ποι] [Πγηἶκα 11{{16 οὗ ἰξ πίοη 
1 16. βα14, αοἀ ἢ τί ἃ ῶδη. Βυι 10 8 δϑδαγο!υ 
ὨΟ ἰσῖῆο, ἐΐ 16 (86 ρσγοδίθαι οὗ 41} (δέηρσε, ἰοῦ οὔθ 
ἴο αγὸ πίῃ ἷπὶ ἰμ6 αοἄ οἵ 411} ἐμ6 Ποαῖβ οἵ 
Ἠρανθῦ δηὰ θδγίἢ.---ΚΕΥΜΜΑΆΟΘΗΒΕ: Ο δ]οκοοὰ 
ἦβ (86 πλδῃ οὔ Ὑδο66 δαί ποι ηρ 8Ὸ ῬΥΘΘΘΟΘ 88 
1815, 1μδὶ ἰῃ 41} ἢὶδ ἀοϊηρβ ἢθ δύ ὃ τὶϊ αοά 
δηά ἀοἀ υἱίὰ Πἴηι.--- ον, 11. ΟΒΑΜΕΒ: Α μἷο- 
σἱοῦβ ὑθϑ ΠΔΟΩΥ͂ (μδὲ ονοα (6 Ὠοδίμοη π|ὶ}} θοσνθ 
ΟἸὨ τ δὲ. - ΞἴΥ ΑΒΕ: Οοάἀ Κηονε ΠΟ ἰο ἱποϊΐηθ 
ἰοναῦὰβ ρῥίουβ συ ]οσβ ἰδ6 ταϊπθ οὗ ποὶρηθοσίηρ 

᾿ Ῥυΐηορεβ δηά ἰκίηρβ, δὸ (μδὶ (ΠΟΥ͂ ΙἸΏΔΥ δῇ ΟῪ ἐπ θπὶ 
811 ἐγθθα -Ὑ']] (Ριονυ. χχί. 1).--  οἍ. 12. 
7. ΠΑΝΟΕ: ατοαὺ Ἰογάβ οχὶβὲ ἰοῦ (ἢ 6 βαῖκο οἵ ἐμοῖσ 
Βα Ὁ) θοίβ, ηοὐ (Π 686 ἴον ὑμοὶγ βαϊζο: Ο ἐμαὶ {Π6 ἔβοὶ 
ταῖσιν ὉΘ τα 1 ----[Ἄ τ. 183-16. βοοττ: 
Α]Δ48] ονϑῃ ἸΔΘΏ 816 δρὶ ἰ0 ΞΚ.ΤΟῪ δυσυγο δηᾶ 
βο Εἰ πἀυ!χϑηὶ ἱπ ῬΓΟδΡΟΓΥ, δρᾶ ἴὸ βδποίΐοῃ ὉΥ 
1Πποῖν ὀχδίαρ]ο ἰποθθ δθιιθοθ πῃϊοῖ (ΠΘΥ βθου ὰ 
ΟΡΡΟΒΘ ΟΥΓ ΓΟΡτΓοθα; δῃᾶ 41} ουὔῦ σοίυγηβ ἰοῦ ἰδ6 
ἰπ νς ΤΑΘΓΟΐΘ6 ἃγὸ ἀθορὶν προά ν ἢ ἱησται ηάα. 
--Τε. 

γεν. 17. σευ ξα : ΤΉ θα πιΐρμι Πανὶ οἰ θα] 
Θηοῦση 566 (Ππαὶ ἰμθγθ 18 δρροϊηϊθὰ (0 πηδὴ ὯῸ 
ἔγαθ γοϑίϊησ- (πὸ ὩΡΟΏ πδω υ Παν 8 18 τδϑ 
ἃ ὙΑΙΓΙΆΓΘ, δα ἴτγοι οὔθ δἰγίί ἰὶ νοὶ οὐ ἰηΐο 
δηοίμογ, δη ἤθη 6 ᾿μουρῆς ἴο δυο ἰοαπα τοδὶ, 
[θη 8.119 δῃὰ εἰσι δ θορδῆ δον. Οησ [1 {6 ὑροῦ 
Θατίἢ ἰδ μοὶ γοῖ (ἢ τοϑίπρ-ἰἶπιθ; πῆδὶ δυγαὶίθ 8 
15 βἰγι ο δῃα ᾿αγίασο.-- ἜΜ ΕΒ: ΤΏ ρίουβ ὨΘΥῸΓ 
66886 0 Θποουσῃίεος ορροπίζϊοη ; ἐμογοίοσθ πθοθνοῦ 
ὙΠΒΠῸ5 ἰ0 δ6 μίουβ, ἰοὲ ἷπλ φγοραῖθ ἴον ἐπ ΐβ 
([μκο χίν. 28).---ΚΕΟΜΜΑΟΗΞΕ: Τα οἷά 6π6- 
ΤΩΥ͂ οὗ Ιδγϑοὶ 5 διχαΐη ἰἢ ΔΓῺ8 ρου ὑΠ0 ρῥ]δίη. 
αοά [δ [,οτὰ Κπονσε ΠΟΥ ἰο ταϊηρ9 δ γα υβ ΜΠ ΙΔῃ 
189 ὁποουγαροιηοηΐδ ποῦ Ηο αἶνοι Ηΐε ἐτίοη δ 
60 τη οἢ 8180 οὗ ἐμ6 ματα] ηρ 88 βαδῆοοα ὑο δοοῦτο 
ἴθοτι δραϊπδὶ (ἢ6 ἀδῆρον οὗ ἰοαίης (πον δασἑ!Ὁ- 

τη. τῖα 
ες. 19 ρᾳᾳ. βῦεεε: Βδίονοσ πὸ υὑπάοε- 

ἴδβκο ἰβοῖ, γγὸ πλυδέ ἰοοῖ ἴο {π6 1,οτγὰ ἴῃ Βορὶπηΐησ 
ἴῖ, δηὰ ἴΐ βΒῃουϊὰ ὈΘ ἰο υ5 ἃ πηδίϊον οἵ δδγηραὶ οοῃ- 
ΟΕγῃ ἰμαὶ 76 ΤΩΔΥῪ ΓΟΒΠΠΥ͂ Πανθ 186 [ογὰ ποτὰ 
Δηα Μ11} οἡ Οἂγ 8146.---80 Ἰοῃ 88 γχ μδῦο ἃ ροοὰ 
οβυθα, Ἧα ἴ00 ΠΛΑΥ οοπιίοτὶ οὐυγβοῖγοθ ἰϊὰ τἢ 0 
9 }Ρ οὗ 86 [ογὰ; θὰ1 τπδὲ ἄοοθϑ ἰξ μεὶρ ἱΐ πὸ 
ΡΓΔΥ͂ δηὰ μανο ἃ ὑδὰ οδυδθ, οὐ 086 (οὐ ποιὰ, 
ΔΩ "" ἀο ποὶ ψ8|κ ἱπ (πὸ 1, 8 παγοὶ (ὐο δ 
ΜΟΓᾺ δηα ὈΓΔΥΘΥ 0816 Ω0 ὑδὰ οδῦθο μαὶ 
Β6ΙΡ οὔἱγ θη γὸ ὑπάοσιδκο 6 ροοά, «ΡΟ οδ- 
βίηρ ποῖ. Απὰ ἔδοτθ ἰβ οὔθ τῆοσὸ (πη πὸ 
τὲ οἱ οναγίοοίς 1 τὸ τ ϊδῖι Γγδὶ]γ ἴὸ Βανα ([6 
Ιοτα 8 Βοῖρ, πδιροὶγ, ἰμδὲ γγὰ πηιβὲ ὕ6 δοιΐῃρ οαἱν 
ἐρα γεν Υ͂ ὡ 6 [οὐδ οδιιϑὸ δηὰ : 

οὐ αἰὰ 10 βίδηά, Ὀγορουῦγ βροακίηρ, Ὀεΐποθη 
[δγδοὶ δηά 86 ῬΒΙΠοε ποΟ ὯΝ 16 ἤν ἰάς τῶ 
16 [ογ΄ δηὰ οὐ [86 Οἶδμασ (86 ἰάοία; ἴΠ6 ΓΘ ὯΔ 
(86 [τὰ ΡΘΟρΪο, 8Πἃ Ποτα δὴ ἰάἀοϊδίγουβ οὔ ᾿θ8- 
(Πδθη ΡΘορίο. 6 οομῆϊίοις τῶ ἴ6 οδυδα οἵ 
πὸ ογὰ; (πὸ 1,ογά δ πδπιὸ κηὰ [ἰηράοπι τῶδ ἰῃ 
υοαϊίοη ; ̓ ανἹ 5 ἀοίορας πουϊὰ αν ὑθθη (ἢ 
ΟΥ̓ 8 ἀοίοδι ; ἃ υἱοίοσυ ἴος Πανὶ ἃ νγὰϑ (86 1 ογά᾿ 8 

γἱοἴογυ. 
νας. 20. ΒΚΕΙ,. ΒΙΒΙΞ: αν π|ώ}} οὶ δατοὸ 

(παῖ [π6 Ποῦογ οὗ [86 νἱοίοσυ τυ μος μῈ [88 χαϊηοὶ 
ὈΥ [86 Βοὶρ οὗ οὐ ὯΘ68 Β[)4}} Ὀ6 δλογι δοὰ 
ἴο πἴτα, Ὀαὶ γαίμοΣ ἴο π--ΞΟΒΑ ΜῈ: ΒΟ ον ΓΒ 
ὙὮθΩ (πο γ πάνὸ Ὀθοη τοδουθα ἔγομι ἀϊδίγοβθε βου ά 
ΒΟΔΥΓΪΥ ἰδῆς αοά ἴον ἰϊ, δηὰ 'σθ ὑμδί (6 
ψἱοὕογυ οοπηθϑ ἔγοαι Ηΐηι; ίοςσ Ηβς ἔρμα ἴον Ηἰδ 
Ομαγοῖῦ (Ρα. 1. 156; οχν. 1).---τνογ. 21. ΒΕΒΙ, 
ΒΙΒ.: Μοὴ ἀο Ὡοΐ σου! Υ οὶ {μοῖσ ἰάοἱβ 90 
πη} {ΠΟῪ παν ὈΘΘ Βηχἰτῦθη ὈΥ αοά, δῃὰ ἀο ῃοὶ 
4υϊία ἰοὺ (πθῖ χῸὸ ὄσϑὴ ἱδθῃ. 
βζηϑ τρρῦξωυ ἘΕΌΜΜῚΟΒΈΕΙ Ι ἵππον ἴῃ 106 

ἴορβ οὗ (μι Ὀδοδεΐγθεβ, 88 1 δὴ ἰωνίβὶ Ὁ]0 μοδὲ ψ6γ8 
ἸΏ ΟΥ̓́ΘΡ ἴῃ θῃ). 6 ΚΩΟῪ Μ᾿ μὲ (ἢ 18 τγοϑηὶ 

ὉΓ ἶπι. Νοίδιίηρ ἰθδ8 (ῃδη τ δὲ γγχ88 ΟἿΟ6 πιοδηὶ 
ἴον δοοῦ Ὀγ δἷβ οὔ ἴ186 Ποδυθην ἰδάδεν, 
ἴος Μοβοβ ὃγ πὸ Ὀυγηΐηρ ὈυΒἢ [δὲ γγδβ ποῖ οὐῦ- 
βυπιοά, ἴον Εἰῆδι ΟΥ̓ (Π6 8}}}}, διὴ8}} νοΐοβ οὔ 
Ηοὲεῦ, δῃὰ ἴος 8840} ὈὉΥ 86 ᾿ρῆς προ βΒοῦθ 
τουῃᾶ Πΐμ ἴσοι βοάγθῆ. Ἐπο 1ογὰ γ͵δβ ποδῦ 

ἰῆς ποτὰ. ὙΠ ἴοο ἱξ δοῦλο ἴο ποιμίηρ {ἰιδὶ 
0.6 Βῃουϊά τηδῖκοὸ τσ πιὰ Πἷβ ΟὟΤΩ ὈΓΟΥ͂ΘΒΒ 
ΤΆΘΓΟΙΥ ἴῃ ἰ86 Βυπιδὴ δαυσἱριηθηΐ οἵ τϑδδοὴ δηά 
βοΐθῃοθ ἔϑιιθοθδθθ οδῃ ΟὨΪΥ͂ Ὀ6 τοοϊκοηϑα οὐ Ἡδ6ῦ 
(6 οουϑίοι 18 παχοὰ διωϊὰ (89 Ὀϊοπίης οἵ (86 
Ηοὶγ ϑρίγιβ. Ὀγσοδίδ διὰ πὶ ἴθ ἱπηπιράϊδιο 

ἴου8 Ῥγοϑοῦοθ οἵ [6 [τὰ δπὰ οἵ [Π6 ἱγαί οἵ 
ἤν ποτὰ.---[ΗἙΝΕΥ: Βαϊ οὔθεσνο, ἱποῦσῃ Οοὰ 
Ῥτγοαιίποά ἴο ρὸ δαΐογθ ἱπθιὰ δηὰ βαλίϊα (ἢ ῬΒ1ἰ6- 
ποθ, γεὶ Ἠανὶὰ, πθθῶ 6 Βοασὰ μα βουμὰ οὗ 
τΐ8 φοΐηρ, πιυϑὶ ᾿οδιῖν Ηἱπιβο! δ, δηὰ 6 ΓοϑαΥ ἰο 
Ρυτβῦο πο νἱούοσν. Οοαβ τασδὶ αυϊοκοῦ 
ουε τλμντνὸν ἐὸν ἸΣ. 12, 18. ΤΕ 

ΘΓΒ. . θη 815 ΡΓῸΏΘ ἴο ΓΟΙΥ͂ οὗ 
[οστὐβοβίϊζοηβ, ϑο 88 ἴἰο ἔϑοὶϊ Ὧο ἔϑασσν οὗἉ πιρδκαῦνν 
αἰϊδοῖκ, δὰ πὸ ποοὰ οὗ μοὶρ ἔγοπλΒ αοά. 80 δἱ ἃ 
Ἰαῖοσ ροσίοά ἐδ πλοῦ οἵ ἰδ8 δουΐϊβοσα Κίηράοσι 
ὝΟΓΟ δἰ 6886 ἰπ (διΐ8 δαῖηθ Ζίοῃ, δικὶ ἰμοϑὸ οἵ ἐδ 
πογίμβοσῃ Κίηράοιι ὑστιοιοὰ ἰὰ [86 τοουμπίαίη οἷ 
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ἀμοξτεράναν, ΜΏΪΟΝ ἨΔ δἷβο 8, ὙΘΥῪ δἰγοηρ οἶδοο, δηά 
Ὡοῖί μοῦ ὁ υάδἢ ΠΟΥ ἴδγδοὶ ἔο]ς (Πδὶ ἰΠμοὶν Π6ΙΡ ΘΔ 10 
ἔτουι Φοβονδὴ (Αἰροϑ νἱ. 1-8). ΤὨθ βαπὶθ ῥγίῃ- 
οἶρ]ο δρρ ϊθβ δὲ ἰο 81} γϑ 'δῦοθ ἢ πιθῦθ ΒυπΊ8ῃ 
δοδηοΐοβ, τἱιοαὶ γϑοορηϊζίηρ οἂγ ἀθροηάθῃοθ οἢ 
(οά: ἰὈγοχδιηρῖίο, οἢ γοϊ σίου δοοίθεοα δηὰ θοδγαβ, 

84], το δα Ὀϑθὴ ἰὈσβδίκοη ὉῚ αοά ον πα ἀΐ»- 
οδοάϊθηοσ δα (ΠΟΥ ΟὨΪΥ διἰϊταυ δαί Ὠανία το ἤ]- 
Β] πὶ8 ἀϊνίηθ σα] ηρς (111. 18), δηὰ ἰο φροὶς αἀἱνὶηθ 
ξυϊάδηος (νογ. 19).-- - ΤῈ.] 

[Νν ετν. 24. ἴῃ [᾿Κὸ τπϑῆηοσ, το τὸ Ῥογοοῖνθ 
κἴστδ οἵ π6 βρί τῖυ 8 βρϑοῖδὶ Ῥγεϑθηοθ διμοηρ ὑ8, 
6 δῇου]α θΟΒῸΣ Οὐγβοῖνοβ ἰο βϑθοῦσο (6 Ὀ]οββοά οἰοᾳπδηῦ Ῥγοδοβογα, βοίνα Ῥδβίοτβ, ἔδιηοῦβ του- 

γ8}}πί8, ὑπ θυ} Βοῦδβοβ οἵ πόογβῃρ, εέ6.---ΤῊᾺ.] ᾿ 
γενγ. 12. πιαΉ ΤῈ ογοαὲ τγοδρεγιίν. 

Ἡδωον ὦ ὡς αν 3). Εθ τοφατὰ ἷἱ 
85 σἴσοῃ ἷπὶ ἴον ἴμ6 Ὀοηοῆϊ οἵ 18 6] οτ- τ θη. 
ἘΝ ἦα (Π6 ἰαχὶ οἵ Μδυτγὶοοβ βοστοοῦ οὐ “ Ὠανὶα 
ἐπ6 Κίπρ," βος “ Ῥγορλοίε απὰ Κίποε οὐ ἰλὲ Οἰά 
εὐχοτ  μαες ἢ 

[Να.. 17 βᾳᾳ. Τπο ῬΑ διϊποα οοὐὰ ΘΟμαῦοΣ 

Γ651}}{8.--- [Ὲ. 
ΟΒδρ. ν. Ατηρ ᾿αυϊᾶ δ ἤγϑὲ ψϑασβ οὐ δυηδλίηα. 

Αἴἶοσ βισυρρ! ης ἰΠτουρὴ 80 ΤΔΩΥ ὙΟΔ878 οὗ ἀδεῖς- 
ὨΘΗ͂Β, ἢΘ6 ΠΟῪ “ΑΪῺΘ 1) 8 ὩΘῊῪ ΟΙΌΟΜΏ, ΨγΟΙΒ. 1- - 
2) ἃ ΠΟῪ ΟΔΡΙ(8], νόγὰ. θ6-9; 8) ἃ ὨΟΘῊῪ ράδΐδοῦ, 
γογ. 11: 4) ὩΘῪ σἱ]ἱοίογιθθ οὐδ ἔπ οἱα Θ ΠΟΙΟΥ͂ 
νοῖα. 17- 26; δηὰ ἰπ βϑῖι 4}}, δ) Ὡθὴ ργοοίβ ὁξ 
δ Βονδ ΒΒ ἄλνοσ, γοΣ5. 2, 10, 22, 19, 24.---ΤῈ.] 

ΤΠ. ϑοίσηνα, ἰγαηδίαν ἡ ἰλὲ Ατὰ ἰο Μουπὲ Ζίοη απὰ ἐεἰαδίϊεληκεηέ οΓ τερυΐαν ἀϊοίηδ δογυΐοε. 

ΟΠΑΡΤΕΒ ΥἹ. 1-28. 

1 Αοσαιν θενὰ [Απὰ θενὰ αραϊη] ραϊμογοά ἱοροίθος 411 (ἢὃ6 ομόθθῃ θη οὗ 
2 1βγδοὶ, "81 ΓΕ ἰΒουβαπᾶ. Απά αν] ά ἀγοθὸ δῃὰ σϑηΐ σ 10 411 {89 ΡῬ600]6 ἐδ το τὸ 
πὶτ Βἷπὶ ἤτοτλ Β88]6 οὗἩ 7υάδῃ, ἴο Ὀτίηρ υρ ἔγομη [ἤθπμοθ {πΠ6 δὺκ οὗ Οοά, ψῇοβο 
ΠΒΠ1Θ ͵β 681]6ἀ Ὀγ- 186 πδῖηθ οὗ (6 Ἰωοτὰ οὗ Βοβίβ δὲ ἀνθ] ]οἰἢ δοίισοοηι ὑμ6 οδογὰ- 
Ὀῖπηϑ [τ ϊοὴ ᾽8 04116ἃ ὈΥ͂ 16 Ὡδτὴθ οὗ Φοῃουδα οὐὗἁὨ Βοβίβ ὙΏο δἰἐίθί ἢ ὁ {86 οἤδσγυ- 

8 Ὀ11].2 Απά (Π0Υ 5Βοΐ [{γϑῃηβροσγίθα] ὑπ6 ἂὐῖκ οὐ αοά ὕροῦ 8 ποὺ οαγί, δῃα Ὀτουρδὶ 
ἱς ουὔΐ οὗἨ [86 ουδα οὗ ΑὈ᾿μδαδὺ ὑπαὶ τᾶϑ ἰἴη ΟἿ θδὰ [οἢ (ἢ 8111]; δηὰ ΤΠ2Ζ ἢ δπά 

4 ΑΒῖο, 186 8ο0η8 οὗ ΑὈϊηδάδῃ, ἄγᾶνο [164] (86 ΠΟῪ οδτί. Απά ἰδοὺ Ὀτουρὰῖΐ ἴ ουαἱ 
ΟΥ̓ΤΠ6 Βουθο οὗ ΑὈΪδαάδὺ ψΒοἢ τ͵δ8 αἱ ΟἿ ΡΟδἢ [ὁ 186 8111] [οηι. Αὕηά..... ΟἸθ68}}}" 

ὅδ δοοοτηρβηγίηρ [π|1}} (86 ἀὐκ οἵ αοα, δῃὰ ΑἸΐο πϑηΐ Ὀδϑίοτο {π6 αὐῖκ. ἀπά θανὶὰ 
ΔΩ 41} {μ6 Βουδθ οὗἉ Ιβγδϑὶ ρ]αυβὰ Ὀθϑίοσθ 89 Τωυογὰ [Φθθονδ}] οὔ 811 τηδῆηον οὗ 
ἐπιδίτιπιοηΐϑ πιαάδ οἵ Ἀγ ποοα {[τὑ|0} 811 ὑποῖγ παρ, τ] ΒΟΏ ΡΒ]. ουθῃ [8π4}] οἡ. Βδτρϑ 
Πγτ6] δηα οἢ ρββὶ ἰοσῖθϑ Πα ΟἹ {Ὁ Γ6]8 πα ΟἿ ΘΟΓΠΘ(δβ [8180Γ8] Δ ἃ ΟἹ ΟΥ̓ θ 48. 

6. Αμπὰά σἘθὰ [ΠΟΥ οδιίῃθ ἰο ΝΟΒοΟπ᾽ 8' ἐμγεβῃῖηρ-ἤοον, [Π22Ζ8} ρυὶ ἴοσί δ λαπά ἴο 

ΤΈΧΤΙΑ,ΛΑΙ, ΑΝῺ ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

1 [νογ. 1. ὙΠ μδῦδϑη δβΌρροϑθοο ἐπδὲ }" οδιηθ ἔγοσῃ {86 σηϊβαπαογοίδηίϊηᾷ οἵ ηδ᾽, 88 ἰΓ{Π6 τοῦ ΤΟΙΘ ἴγοπλ 

Ὁ", πρὶ ἢ του] ν ἰακοβ “ἢ (ΘοτηρΡ. 1 βασλ. χυἑ!. 29); θα 566 {π9 ὀχρίδηδέίου ἴῃ ἐδο Βχροδειίου.-- Τα.] 
8 ΓΥ̓οσ. 2. 80 μα δίδη δ! σαπθη, 6] Πδύδοῃ, Βίδ. ΟὉπι.; ῬΏΣ  ΡΡϑοη γορϑαὶβ ἴΠ6 γοσὰ “"" Ὡδηθ,᾽ δὴ Εγαϊηβηῃ 

ΤΟ ἀοΥ8: “ΠπΏοσΟο (Ὁ79) ἰδ ἰηγοϊκοα ἐδ Ὡδπ16 οὗ ἴδ Ἰωοζὰ οὗ ὨοΒδίϑ, τῆο ἐδ θυ γοηθα οἡ ἔπ ΟὨΘΣΌΙΠ ΟΥ̓ΘΥ 11.᾽".-- 

[τ ἰ5 οἴθασ, ΒΟΎΘΥΘΥ, ἔδαι γῶν 5 (6 οοτηρ᾽οτηθῃὶ οὗ ἰῃ9 Η6]. 2. δπὰ ἰὴ βοοουὰ ὈΪΖ᾽) ἰδ. Ὀϑιίοσ οσζωηϊ θὰ νι ἢ ν᾿ ΟΝ “ 
Βορὲ,, σας... ΟΠ 4]α.. Ατδῦ., αηὰ οη6 ΜΒ. οὗ Κοπηϊοοιῖ. ΑΒ ἰο ἔδο ΠυπΊθοΣ οἴ ψοτὰβ Ὀοΐσχοθῃ ἴδ οὶ. δηα [18 σοτῃ- 
Ῥίοτιοηΐῖ, Βυοἢ ἃ τηδδϑίης ὑὉΡ οὗ ἀορϑηάφης ΡὮΓΩδ68 5 ἀπ 80.8], Ὀαὶ ποῖ ἱτῃροδδῖῦ]ο; δὰ {ῃ6 ΒοῃΐΘ 66 ΓΩΔΥ͂ ἢᾶγθ 

ὈΘΘΏ οτἰΚΙΏΔΙΥ δἰσωρὶοσ (9 611. βυκκοδίδ) γῶν “ οὔ Ῥ ἽΝ, δηὰ 6 δρροβίξί οῃ δὶ ρῶταδθ δἴϑσνδλγὰθ 

δὰἀαοά.---Τα.]) 
8 [Μνοσ. 4. ΤΉ οἴδιβο [5 οτη θα Ὀγ Ετατηδηη (80 Βορι.). Βαὶ ἰὲ ἰ5 ἀουδίζα] τῃοίποσ ἐπ τῆ ο]9 γοτθο ἢδὰ ποῖ 

Ὀσ ον Ὀ6 οπλ θα (85 ἰη ἴ σΉγοη. χί!.), ἴον ( κά 5 ποξηίηρ ἴὸ 1ἴπ ργοοοαάϊΐηρ. [Ι͂ἢ [Πδὲ οδδὸ ἐπα ἰδδὲ οἴδῦϑο τηΐχῃξ 
ὃ9 τοκαγαδθὰ 85 8 Σθαυ κ  8] ὀχρ δηδίΐοη ὙΠ]Οἢ ΘαΓΪῪ μοὶ ἰηῖο ἐδο ἐοχὶ.-- ΤὨθηΐθδ ΓΚ ἐμδὲ ἐπ Ἰπσογσϑοῖὶ σορϑι- 
εἴοη οὗἩ ὑπο Γαι οἰθι156 ἢ88 οσοδηίοηθα ἰἢθ ἀτορρίηξ οἂϊ οὗἩ ἐηὴ86 ψόοσάδ: "“"δηὰ ἴὔεξαῃ θη," Ὀοίοτο ἐῆθ τΟσὰδ: 
““11ἢ [ἢ9 τ οὗ ἀοα,᾽" δηὰ Ἦ 611}. δά ἀκ ἐπδὲ ἰΐ 8190 οοσαϑίοπθα ἰῆ9 οἤϑῃρμθο οὗ ἰδ δρρϑι]διίίνο ἸΤῆνὶ, “ ἰδ 

δ 

Ὀγοῖδ τ," ἰμΐο ἐμ 8 ῬΓΟΡΘῚ Ὠδίηθ, Τὺ, “ ΑὨΐο."--ΤᾺ.} 
Ἢ ΄α-. 

4 [ψ6τ. δ, ΤΆΙΒ [8 ἴῃ ταδάϊτιᾳ ἴῃ 1 ΟΉτου. χῇ!. 8, Βορὲ.: 1} .Ὁ93.-- Τὰ] 
δ [Ψογ. δ. Α4. ἕως ἅλωνος ἑτοίμης, ἀπ 80 δυδαίαητία!}ν ΒδιίοοΣς δηὰ Ἐτατηδηῃ : “ἰ0 δ ΤΟΔΟΥ (Βκ66) Κη σοδδΐη 

βοον," Ὀυύ (ἢ ἴα 1695 ἘΓΟΌΘΟΙΒ ἐπ δ ἐὴ9 γοπαοτίηρς οὗ ἔπ. Α. Ψ. 88 δ Ῥγορϑοῦ ἤδῖῶθ. 1 ἰβ πὸ οὐ᾽δοίίοη ἴο (ἢ 
τηδι ἐπ|8 πογὰ ἀοθ8 ηοΐ ΘΠΟσΘῸΓ Θ᾽] ΘΠ ΘΓΘ 88 δ ΡΓΟΡΘΙ ὨδΠη6. ΤῊΘ ἕοτγτη 1 Οἢγ. 13 ἐθ ἐποῦκῆϊ ΌὉΥ 61}. ἰο Ὁ9 

[ὁ δῶτὴθ 88 [6 αδὲ 5.]}] Δ Ὁ16 οἵ ἐπ|8: - 12 “-- 112; θὲ ἐπι 5 [5 ᾿τα ρσγοῦ80}9.-- ΤᾺ.} 
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414 ΤῊΕΒ ΒΕΘΟΟΝῸ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΑΜΌΕΙ, 

7 [86 δτκ οἵ ἀοά δηᾶ ἴοοκ Πο]4 οὗὨ ἰδ, ἴον [μ6 ὀχϑῃ βῆοοκ ἰὅ. Απά {6 δῆρονς οὗ [86 
Τοτγὰ [96 μονα}}} τα Κἰα]οὰ ἀραϊηδί 1228, δηὰ Οὐἀ δβιηοίθ ᾿ἷπὶ ἴβοτο ἴοσ ἐδ 

8 ΟΥΤΟΥ ὁ δηά {ῃογὸ μ6 ἀϊοα [86 ἀἸοα μ6Γγ6] ὈῪ 186 δγκ οἵ ἀοά. Απὰ ᾿ϑανὶὰ νδβ ἀ18- 
Ρἰοαϑοάὰ θϑοδυβο (πΠ6 Τογὰ [ΨΦ6ΠΌοΥ8}} μδὰ τωδὰθ ἃ Ὀγθδοῖ ὑροὰ [Π2 68}; δηὰ ἢθ 

9 οΔ]]οἀ (Πὸ δῆ οὗ [86 [[881] ρ]βοθῖ Ῥαγεζιζζδη ἴο [818 ἀδαὺυὺ. Απάὰ Ῥανίά νγᾶβ 
αἴταϊα οὗ (89 1οτὰ [ΨΦ6Βόν8}} ἰδὲ ἀΔΥ, δηὰ βαϊὰ, Ηον 5888}} 86 δὐῖκ οὗ 186 1ωοτὰ 

10 [Φϑβονδῃ] οοϊῃὴθ ἰο πιθοῦ Κο θανία ποιυ]ὰ ποὺ γϑῖιονο (ἢ δ.κ οὗ ἐμ|6 1, ογὰ [Φ6δο- 
γ8}}} υπΐο δἷπι ἰηίοῦ (Π6 ΟἿἿΥ οὗἩ αν, Ὀυΐ Πᾶν ἃ οΑΥγθά ἱἰ δϑιὰθ ἰηΐο (86 Βοιβο οὗ 

11 ΟΡϑα-οάομῃ {μὸ Αἰ. Απά (δ δὲκ οὗ 6 Ἰωογὰ [ΨΦ6ῇονδῃ) οου πυρά ἰπὰ ἰδὸ 
μουβο οὗ ΟΡοά-ϑάοπι [μ6 ΟἸ 8 ΤΠΓΘΘ τιοηΐδμδ; δὰ ἴδ 1,ογὰ [96 μον} θεοὶ 
Οὐοά-οἀοιῦ πὰ 41] εἷβ μουβομο ά. 

12 Αμπάϊιὺὶ νγ88 (014 Κίηρ Πανὶ, βαγίηρ, Τὴο [τὰ [Φο μον] μαι Ὀ]οββοὰ ῃο Ποῦβο 
οὗ Οδοϑά-οἄοπι δηά 4}] ὑπαὺ ρογίδι οί υπίο Ἀἷπη, Ὀθοϑυβο οὗ ἐμ6 δὺς οὔ αοά. δὸ 
[Απὰ] Ἰθαν ἃ πεηΐ δηὰ ὈΡΟσΕΟΣ ὉΡ ἴδο ἀγῖ οὗ αοα ἔἴτοτῃ 189 δουδα οὗ Οδεά-ϑάοαι 

18 Ἰηΐο {86 οἰ οὗ αν α σι σἰδάποθθ. Απαΐ 10 8 80 [1Ὁ σϑῖλθ ἰ0 Ρ888] ἰμαΐ τιθη 
ΒΥ ὑμδὲ θᾶτὸ [86 διῖκξ οὗ [86 τὰ [36 Βον8}} μδὰ ροηθ βὶχ ρϑοθθ, ἢθ βϑδογίβορά 

14 οὁχϑὴ δηά δι] ηρ8. Αμπα αν ἀδηοοα Ὀοίογο [86 Ὑρτὰ [96ῃονδ}}} σι 411 18 
16 τοἱριῖῦ; δηὰ Ὠανϊὰ νδβ ργα θα πιὰ ἃ ποθὴ ορθοά. ὅὃο [ἀπα] Πανὶ δῃὰ 4}} ἰδ 

Βουδο οὗ [3γ86] Ὀτουρῃῦ ἃρ [86 ἀκ οὗ (10 Πωογτὰ [Φομονδ 7} πιῦ βμουϊίηρ δηὰ 
ψιἢ 186 [ὁπι. 1η6] βουπά οὗἉ [π6 [οπι|. {867 ἰχυτηροί. 

16 Απά 88 (86 διῖκ οὗ δο ωογὰ [ΨΦθῃονδ] οϑιθ ἰηΐο (Π6 οἱ οὗἩἨ εν, ΜΊΟΝΑΙ, 
β'δι} 8 ἀδυρβίογ, Ἰοοϊκοα ἐῃστουρσὰ ἃ [186] τὶηαοῖν, δα βὰν Κίης Πανὶ ἰθαρίηρ δηὰ 

17 ἀδῃοίηρ Ὀοΐογο (80 Ιοτὰ [96 Πον δ}; δηά βὲθ ἀδθβρίϑοά δΐτη ἢ ΠῈΣ ἤοαῦῖ. Απὰ 
ἴΒ6Υ Ὀτουρμὺ ἴῃ {86 ἀτῖκ οὗ 860 1,ογὰ [ΦοδΒονδ}]} δηὰ βοὶ 1 ἰῃ 8 [18] Ρ]6οδ ἴῃ (80 
ὅδ οὗ [0 [Δ Όθγη80 190 {πδὶ Πᾶνα δα ρμἱΐομοα ἴὸν Ὁ; δὰ θδνὶα ὀδετοά Ὀυγαΐ- 

18 οβδυηρβ'᾿ δηα ροβοθ6- ΟΗδγιρβ'" θεΐοτο ἴμ6 [τὰ [Φοθονδ]. πὰ 85 βοοὴ 88 Πδυ!ά 
84 τη866 [Δπὰ Ἰ)αν!ὰ ππ 06] 8Δη Θηα οὗ οβδιιηρ [ἐπ4. [16] Ὀυγη ΠΥ ρΒ ἀπά 
[ὑπ8. 18.686] Ρ6δο6- ΟΒδσίηρβ, [ἴπ8. Δ1] ἢθ ὈΪοββοα ἰδ ΡΪ6 ἰῃ ἐπ ηδπι6}} οὗὨ (86. 

19 Τοσὰ [Φοβόονδ] οὗ μοϑίβιυ Απα δο ἀρβ]ΐ διβοηρ [ἀδδὶῦ ουΐ [07 4}1 186 ΡὈΪ6, οὐδ 
διηορ [10] (86 ψ͵016 τυ] 46 οὗἁἨ 1ϑγδ6], 85 ψ6}} ἴο {80 ποϊηθὴ 88 [ΐη8. ἴο [86] 
ΤΏΘΏ, ἴο ΘΥΘΙΥ͂ ΟὨΘ 8 σᾶ οὗ ὑγοδὰ δηὰα ἃ ψοοὰ [οπι. φοοα] Ρίθοο οὐ βεδ})" βηα ἃ ἥδλρου 
οἵ υυἵπιο [ἃ ταὶϑι.-08}Κ67 ; 8ο [84 811 {Π6 ΡΘορ]ὸ ἀδραγίθα βυϑυῦ οΟὨα ἴο [ιἰ8 ΠουΒ6. 

20. Αμπὰ ανὶα γοϊαγηθα ἴο Ὁ]688 ἢ 8 μούβοΠο]ὰ. Απά ΜίοΒδαΙὶ, [86 ἀδυρλῦον οὗ βδυϊ, 
οϑῖηθ ουὔὖ ἴο τηροῦ Παν!α, δηα βαϊά, Ηον ρἱογίουβ τνν88 [οηι. μαθὴ (86 Κιίηρ οὗὨ [βγϑεὶ 
[π8. τῆδ46 1 π|86]{ ὑο- ἀν, γ0Ὸ Ὁποονογοα ἈΪπ186] ἰο-ἀδγ ἴῃ τ.6 6γα8 οἵ (86 ἢδῃή- 
1η8148 οὗ κἷδ ΒΕυυ δ 9, 88 ὁῃ6 οὗ [86 ναὶ 10.108 ΒΗ δ 16} 6851 γ 6 ἀποονθσγθία ἢ: π180{ 

δ ΓΥ6υ. ἴ. τη Ὁ», δὼ ΟὈΒΟΌΓΘ ῬὮΏΓΑΒΟ. ΕἸ γα] ἃ: “ ὈΠΘχρθοῦραὶν " (σορ. Ὅλη. υἱἱ!. 95; Φοὺ χυ. 21); ϑ0 118 

Οτοοκ Ν58. σίνο ἐπὶ τῇ προπετεία, ἐπὶ τῇ εκνοία ; ἘΤΑΤΏ ΔΙῚ δη ἃ οΟἴἤοτα 89 ἘΏρ. Α. Υ΄., τη ϊσἢ ἴκ αὶ δου ὉΠ] τη ϑδηΐηᾷ, 
Δηα Ὀοϑίά 68 {ῃ9 Β. ΠΧ σου ὰ ὑμθῃ ὈΘ6 γΓοαιγοά, ΟἿΓ ΡΏγασυθ σϊχῦ ὍΘ ἃ ἴγαμχιηθηὶ οὗ ἴη9 ρῆγαθα ἰπ ΟΒγοΙ.: 

πὸ δὰ ὮΡ (8ο Βίδ. Οὐπι. μα οἶμθγθ). ΟἾΔ] ά. 88 ως. ΑἹ Κ΄. Υυ]κς. δρον ἰσηιετιίαΐα (Βο ταλγαία οὗἨ Επᾷβ. Α. Υ͂. ἘΦ. οι ὡς 
-- Τα. : 

Ί Ἶνον. 8. βοτὴηο ΜΘΈ3. δυο ὈΡΘΠ ὈὉ.--Τὰ.] ἐς ἐν 
ὃ [νσ. 10. ἼΣ “ 0ῃ,᾽" δἷποθ {ὴ9 οὐἱΐν τϑ ΟἹ δ 81]} (Ὀὺ τὴν ΜΒ5. δγθ Ὁ).--Π3 ἰπάϊσαῖθα ἐἢ9 ροΐμε γοδοιιδὰ 

ὉΥ πιοϊΐοι, ὑπ ῬΥΟΡ. Ὀοΐπρ οὐχὶ ὑθὰ, 85 ἰ8 ἐγϑοαυθηὶ.--Τὰ.] Ἷ 

9 (Υογ. 11. βοπηθ Μ58. ἤαγὸ “ὑπο ἤοι8ο οὗ ΟὈδα-ο οι, δὰ οὐπογβ δα ἀ “ ἐῆο ΑἰἐΕ16."--Τα. 
10 [Ὑογ. 18. Ηογθ δῃὰ οἰδβουῆοσγο Αααΐϊα σϑη Ὁ Γ5 πὴ π ΌΥ γλωσσοκόμον. ϑορί. 85 ἐν ὀργάνοις ἡρμοσμένοις ἴοῖ 

τ 

ἦγ-)33 ἴπ τϑυ. 14 (596 γϑσ. δ). Ιἰ 15 ἀΠΠΠ συϊὺ ἰο 866 ον ἰΐ κοὶθ ἐἐ8 ἰσαπμδ]δίϊοι : “ δηὰ [ΠΟΥΘ ὙΟΥΘ τὶ Ὦἢ ἢΐπι 5660 
τ: 

ΘΠογυβο8 Ὀθασίηρς (ἢ 6 Αὐῖκ,᾽" Ὁ}]1688 ἐξ ταῖτοα ὈἽΥ (δῦθ 08) ΘΟ ΟΓΘΥοΙΥ 88 “-ἰ “ ῬΡΘΙΒΟῺΒ κοΐπᾷ ΟΥ ΤΟ ΟΙπκ ;" Ὑἱιδὶ 
με 

[0]. ονϑ: καὶ θῦμα μόσχος καὶ ἄρνες. 18 8150 βίγβῃμο."- ΤᾺ] 
1 ΓΥ͂ΘΓ. 1δ. ϑοπῖο ΜΒ8. : “δγὲ οἵ ἔῃ σογϑθηδηΐ οὔ Φϑῃονδῃ."-- - ΤῈ.] 
1 ΓΥ̓6σ. 11. ὙΠ Πουΐ ἐπ 6 Ατῇ. αἴποϑ ἔλθ υπιῦοσ ἱκὰ ποὶ κίνϑῃ, δὰ ἐπ βίαίθταηθηὺ ἰ8 ἰμἀοβηϊίθ; Ὀσὲ ἰὰ (86 0" 

Ἰοτίηρ νοσϑθ, δίησο [09 ὨΟῸΠ5 δγο ἔπθῃ ἀοῆποα ὉΥ͂ ῥχγονίοιιβ τηϑῃκίοῃ, [Π6 Ατί, ἰ8 υ59α.--Τκ.] 

15 ΓΥ̓͂ σ. 18. ὈΪ3.--ϑ τι. : διὰ τοῦ ὀνόματος, Αα4. ἐν ὀνόματι.--Τ.} 

14 Γγογ. 19. Ἐγαγηδπη: “8 ΤηΘΑΒΌΓΟ (οὗ πὶ ἰη6),) Α4ᾳ., ὅϑγτη. ἀμνρίτην (ῬΟΥὮΔΡΒ ἀμνλίτην ἴγοπι ἀμνλος “-- “ δηθ 
ΤΩΘΑῚ 5), Οὔβοῦγο, δορί, ἐχαρέτην, ΡΟΤΒΔΡΒ “-- ἌἼΞΣΝ, νας. ἀϑϑαίμγαπι δωδιία: οατπὲδ ππαπι, “ἃ τοδϑὶ οἵ οχ" βθβι." 

τι" 

--ΤῊὄ] 

16 ΓΚ γ. 20. ΤῊ ΐβ δάνοσῦ 1 Ἐπ ρ. Α. Υ. 18 ἰπίϑη ἀϑὰ ἕο Θχρσθϑβ ἐδ ἵόσοθ οὗ ἐπ δοαοοῃά [πηἴ. ἤετϑ; [ἢ οοηϑέγωο: 
ἐἰοη ἰ5 ποιἰοοὰ ὉΥ Ἐγάτηδηη, ϑαρροβίης [ῃ9 βϑαοπὰ [πἴ ἴο Ὧ6 σοηῃθίηθ δηὰ ἰπϊθηβίνθ, [6 τοδηΐϊηρ που] δε: 
ἜΤ ΔΠν, ΠΟΓΟῸ ΚΣ ὮΥ ὉΠΟΟΥΘΓΒ," ἴὸ τ ἱοἢ πᾳ. Α. Υ. σοΟσσοδροῦ 8 ϑυθδιδηι}}γ.-- Τὰ.) 
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21 Απά θανὶα βαιά υὐΐο Μίςβαὶ, 1 τοαϑ [οπι. 1 ΜΡΊ δοΐοτο 86 [τὰ [Φοβονδ] ποῖ 
[ν}0] οἴλοθθ 120 Ὀθίογο (ΒΥ ἔδίμοσ δπὰ Ὀθίογθ 811 ᾿ἷβ μοιβθ, ἴο δρροϊηῦ πὴ ΤΌΪΟΓ 
[Ρτπ 66] οὐδοῦ 186 ΡΘΟΡΙΘ οὗ {86 1μογὰ [96 μον 8}, οὐϑὺ 15γ86)---ὑπογοίογο ψ1}} 1 ΡΙαΥ 

22 [γεοϑ, 1 ἢδνο ρ]αγ6Ὰ]) ἴοτϑ [89 1ωογὰ [9Φ6μόονδ ἢ). ΑΔΑΙ π|}}] γοῦ Ὀ6 πιοτὸ [06 γοῖ 
ΏΟΓ67 Υ116 (88η ὑθυ8, δηα Μ1}} ὈΘ6 Ὀ856 ἰῃ πηΐηθ οὐ βῖσῃΐ; δηὰ οὗ [ἢ6 τηδὶ ἀ-ϑογνδηίβ 

25 πΒ]οἢ [πδοπι] δου μαδὺ βροόίκϑη οὗ, οὗ τἴθτὰ 808}} 1 Ὀ6 δα π᾿ ΠΟΙΟΥ͂. Ἐν 7 ν-} 7: 
[4147 ΜιοδΑ] (μὸ ἀδυρμίον οὗ ὅδ} 84 πο 6114 υηΐο [6 ἀδὺ οἵ μοῦ ἀθϑίῃ. 

" [Ὑτ. 32. Κοίῃ. 12)», φογί Ὑ), πτίεθα ἰῃ θη. χί, 80 ὙῊ,, πῃ οἢ 6 ἐη9 οἱάδν ἔοστω. Βδιϊοιιοσ: “ ΤῊ ἰδ 
οὯ9 οὔ ἐῃο ἴδιν οχϑηρὶϑβ οὔ ἐῃ9 τοϊϑηςοα Ὁ. ἐδ ραποίαδίοσβ οὔ δὴ δγοπαίβδσω ἰῺ ἔθ οἱάϑγ θοοῖς, δῃὰ ἐϊ3 οοσσϑοίξοη 
ἴῃ τ89 ἰδἵον."-ττα.) 

ἘΧΈΕΟΕΤΊΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΊΙΟΑΙ,. 

πὰρ νῚ ὙΠῈ 2. ββδιι. νἱ. 181 ΟἾγσ, χἱϊ!,, χν., 
ΧΥΊ.-- 

εν. 1. “42βεπιδὶν οἵ αἰΐ (δ ολοδεη, πιεη ἐπ Ἰογαεὶ. 
-- Ῥαν!α αδϑεηιδίεα. "Ὁ ΤἬΗοηΐιβ ΓΟΉά6Γγ8: “ δηά 
ΤρανἹὰ ἱπογεαλοά ἀραϊη 411 (ῃ6 ομοβθῃ τηθη 1 Ὀαί 
μρὺύμν 115 16 (Παἴ ποι ΐπρ μα8 Ὀοοη Ὀαίογο βαϊὰ 

(86 πυπιδεγδ οὗ {Π6 ΔΥΠῚΥ (88 (Π6 “δραῖη᾽ πουϊὰ 
ἴθ ἐπι ρ]}γ), ἀπα ἐμαὶ βυοῖ ἃ σοι ρ] οἴοἱ Υ 180] αὐἰθα 
Βίδιολοηΐ οὗ ἰῃ6 δυρτηθηίδίίοη οὗ {π0 βἰδπάϊης 
ΑΤΩΥ πουἹὰ Ὀ6 ΨΟΓΥ βίγδηρο, [δη4 {αγίμοῦ {ΠῚ18 
ΤΟ ογησ πουἹὰ ποὶ ἀρτοο τι (ἢ 6 ΘΧΡΓΟΒΑΙ ΟῚ 
“ αἰΐ τι σβοβοῃ πιοη."---ΤᾺ.].--- 6 ἀποΐοηι ΝΞ8. 
8}1 μᾶγὸ : “' δϑϑϑι} }]οα."-- 6 Ἔχ ργοβαίοῃ “811 ἰῃ8 
σΒόδοῃ Τ6η᾽ σ8η Ὁ6 υπάἀογΒβίοοα (88 ἰη Φυάζ. χνΐ. 
91; χχ. 1δ; 1 88π). χχῖν. 83) ΟὨἹ]Ὺ οἵ (π6 πιϑίατν 
6 σἤοβθη ΟΧΡΓΌΒΕΪν ἴῸΓ βοσνυΐςο οἵ χᾶγ, ηοί οἵ ἃ 
[Ὁ γον. Ὁ] ἜΣΥ Ἰάφηίοα] (δοοογάϊης ἰο 1 μν. χὶν, 
1-5) νπτὰ (μ6 σδρίαίηβ οἵ Ππουβδηάβ, εἰς., ἐπα 18 
πίτῆ 86 τοργοβοηίδιίοη οἵ {π6 πδίΐοη ἴῃ βίοοϊκβ δηά 
ἔπ 168. (1611), ἴον (86. ἰδγῖὰ “ οβοθοη" (2) 
οουἹὰ ποῖ "6 βο οἴωρίονθοα. Απά ἴοσ {πϊβ γθϑδοη 
Ῥω ποσὰ “ : ἱῃ Ἁ ἘΡΙΒΟῚ, Τοῦ ἰο ἴ86. Ποη-ἸῺ]- 
ἸΑΓΥ ΔΑΘΟΙΏΌΙΥ οὗἉ {16 ΘΓΙΒ ἴῃ ν. 1, 8, ακαϊηβῖ 
πο ἀαγίπος ἷβ, {πὶ αν ἀϊὰ ποί ΠΣ πο 
(δὶ ον, Ὑ 116 1 ἷἰβ ἤδγο βαϊὰ ἐπεὶ “ Πανιά 
δρδῖ καϊμοτοά " δρᾶ {μὴ {παὸ ΔΒΒΟΙΥ 18 
ἴοο Άγ Ῥαοκ οἵ {Π6 ἵνο ρα ποσίηρβ οἵ (ἢ6 τη]]}- 

α]διίοη ἴον (6 Ῥ]}}] 1 αι 6 τυ ἀοβογὶ δα 
δὲ Ὀείοτο [οἷν. ν.]. Βδίμοσ {πὸ “ δραΐη) Γοίογβ 
ἴο (18 ἰφεξου δβθϑι Ὀ]αρσο οὗ (λ6 πιϊίατῳ ταθῃ, τ οἢ 
ἴθ ΟὈ]ούΑΙ Υ Ργεβαρροβοὰ ἴῃ (89 ἐπιτηοαϊαίο! Υ ̓γο- 
ΣΕ ΊΠΕ ὨδΙταῖῖνθο. ΤΠυΒ σοσ, 1 ὈΥ (6 “ δρβὶη 
δηὰ (ἢ “ 4}1} (ῃ6 σἤοβθῃ πλθη ᾽ ὀομηθοίδ ἐμαὶ ῦ ἰτὰ- 
τοῦ δίο Υ τι ἢ} τ μδὶ ῥσγϑοθάθα, τὶ] 1| Ἰἰτοάς68 
Μ ἢ δὲ (ΟἸ]ΟΥΒ: [ὉΓ ΜΠῪ βῃουἹὰ αν τοὶ Βᾶνθὸ 
Ὀσουσαῖ ὑρ ἴδ τὶς ψὶϊἢ ΔῊ ΔΥΓΑΥ͂ οἵ [ῃἰτὺγ ἱποὺ- 
δδηἃ τηθὴ (αχαϊηδὶ Ἐ μοηἰυ8) ΤῊ Ἔχ θΠοι οὗ 
δ οῖ χη] Δ ΑΓΥ͂ ΡΟΙῚΡ δοοοσγάθα ρουίθοι υ τὶ 186 
᾿πηρογίδμοϑ οὗ {86 δῖ ἔοσ ἴῃ} γ20]6 ρθορ]θ, γο86 
εἶδε ἴῃ {οθ6 ““Βολσγίβ οὗ οδἱς " [ογπ. κοστι6]- οὗ 
ΟΟΓΟ- ὙΑΔΙΓΙΤΙΟΓΒ] (Ἐπ᾿. αν. ᾧ 290 6) [8.8 ΠηογΘ δρρτο- 
Ῥυϊδίο! Υ ἰοοῖς [Π6 Άγεί ρ͵δοθ ἴῃ [8:6 Βο] θπηῃ ΠΝ νμα 
βίοῃ, 510 66 1ὲ ΜῸ8 (861 Ὑἱούουυ οὐὸν πὸ ῬΆ1118- 
πο5 {πδΐ τηδὰθ {πὸ ἰγϑηβέοσγθηοθ οὔ {86 δὺῖκ ροϑ- 
δῖ 016. Βοβί 65, δια ἴα σῪ δβοοτέ παῖς Ὀ6 ἢ 
ἴο χυτὰ δρηϊηθί ἃ ΠΟῪ αἰίδοῖς οὗ (6 Θῃ τα Υ.---Ὗ) 8 
ἰεασῃ του {818 " ἰμδὶ Τθαν ἃ δ᾽ γοδάν ἰπ ἃ οοσίδϊπ 
βοτὶ τηδι ἰδ θα ἃ δἰδηαϊησ ἀστὴν " (ΤΉ Θη.).-- Τὴ 
δορί. [88 βεύθῃηΐυ ἰηβίοδα οὔ (μἱτιγ ἱπουβαηά, διΡ- 

ε ἽΝ ἴοτ ΠΌΝΟ - ἸΌΝ) (α5 [ΠῚ βατῃ. αν. 6; Μία. ἰν.6, 

Ῥα. οἷν. 29), δοτηρ. Εν. 130 ὃ, 665. 8 68, ἴηι. ἃ; ἰὲ ἰ8 
Ἰωαρῖ. οἵ ΟΝ [Ὡοὺ οὗ ἢ τ ἴο ἰπογθα29.")} 

Ῥοδίῃη, ἢ0 ἀουβὶ, {πὶ [ἢ τολοίδ τα ΠΕ ΓΆΓΥ ἴοτοσ οἵ 
811 16γ8. 68] ττῶϑ ἤΌσΘ δββϑυ} Ὁ]64, ἃ Βα ρροθί(ΐοι ὑπαὶ 
ἷβ ὁχοϊυἀρά δΥ (86 Ῥῇγαβθ “" οδοδεπ τβθη. [16 
οοηβυ δίϊοη οὗ Πδνια πὰ ἢ ἐπ Ἰοδάοδγ ἰη 1 Οἢγ. 
ΧΙΙ., δὰ [ἢὴ6 Δββθι 1 ης οὗ “411 [βγδο] (0Πδὶ ἱβ, 
ΡΓΟΌΔΡΌΙΥ, ἰγουρσῇ 118 σοργθηθηίδίῖνοθ) 8. ποῖ 1η- 
οοηβἰβίθηὺ τὶ (ἢ Βἰδίαπχοηί ἤοτο., Τὴ ΟΠ τοηΐ- 
οἰον Ὀγίηρθ οαἱ ῬΤΟΤΑΪΠΘΠΙΙΥ ἀοί81}8 οἵὗἨ ογζδῃϊζα- 
(ἴοῃ, Θαρθοῖδ! ν τοίου, ““βάπιι90} "" ρσῖνοβ (Π6 
Αἰ ]οβί Ὠἰβίοσὶσαὶ μαγγαίοη.---ΤῈ.] 

618. 2-10., Παυΐϊα᾽ 8 πιατοῖ ἰο ἐειοὐ ἰδ αγὶὸ ἤοπι 
Κι )αιλ-) ατῖπι. --- εν. ἃ. Απὰᾶἃ Βανίᾶἃ νυϑηῖ 
2 13. [Π6 ΡΘορ]ο ὑμδῖ νγϑὲθ υὐὲὴτἱ πὶ .--- 
ΓΒ οθΘ 86 ποὶ ἵμ6 δρονγθ- δηθὰ (Ὠϊτίγ ἱπουκαηὰ 
σἤοβθῃ ἩϑΥΣΊΟσΒ, Ὀαΐ, Ὀ681468 ὉΠ 6π|, (ῃ 6 Σρργοβθη- 
ἰαἰῖνοα οἵ (μ6 τ ΠοΪο παιΐοι ρα πογοα ἴο {Πὸ [δϑιὶ- 
γᾺ], 88 ἀθβουι θα πῃ 1 ΟἾγ. χὶ, 1-16, τ ῆΘγΘ ποὸ- 
της ͵ἰθ 8414 οὗ ἃ τ ἢ ΑΡῪ Ροᾶγ, τ 116 ΠΟΓΘ ἸΏ ΟἿΓ 
Ῥαββᾶρο (ἢ ρΓΘ]Ϊ ΠῚ ΠΑΙῪ Θοηΐθγοποα ΜΠ (Π6 Ἀ68 48 
οἵ [ἈΠ|1}168 18 ραββϑὰ οὐδ, δηα ΟὨ]Υ͂ ἃ ΒΙΙΠΩΠΊΔΓΥ 
βίαἰθηχθηΐ πη866 1 Γοίδογθησθ ἴο {6 Δοοοιῃρδηϊπχοηΐ 
οἵ (6 αὐὶς ὈὉγ τῆ ροορὶθ. ὙΤὴ6 δχργθββίοῃ “ 
ΒΔΆ16᾽ 18 βίγβηρο, βῖποθ ῃοϊΐηρ ἢδῈ θαΐοσα ὕθοῃ 
βαϊὰ οὔ Τλαν 8 ρσοίηρ {πλῖ|πὸρ. Βυϊ πὸ σδηποὶ 
Δ Κ6 ὑπ Ῥτθρ. (13) ξξε “το (6.86), ποῦ τοραγά 

(Π6 Ῥῆχαβο 88 ἀθῆηϊνο οὗ (Π6 Ῥγοοοαϊηρ “811 1ῃ8 
ῬΘΟΡΙα,᾽ δβ ἀο “16 δῃοϊοηὶ Υϑϑ. (βορί, “ οἵ (6 
ΓΌΪΟΓΒ οὗ Φυάδι," Ἄυ]ᾳ. “ οὗ 1π6 ποθὴ οἵ Φυάδῃ," 
δηἀ βο [μΠῸὸν “ οἵ (Π6 οἰ Ζοηβ οὗ ψυάδῃ ))--ὶῃ6 

7 Ἰ Ἰαείον γί θεν ἰ8β ἀπίθῃϑ8]6 Ὀδοδυδα ἴῃ 6 ἀοβὶσηδίίοι 
οὗ ρίαοα Ὀτοβαρροβθα ἴῃ (809 δχργορβίοῃ “Ἢ ἴγοπλ 
16 η09᾽ που]ά ἐῃοὴ 6 νδηΐϊϊηρ. Ετοιῃ τ Πδῖ [0]- 
Ἰονβ “"Β8416- 664} ᾽ οδη 6 ποι βίης θυ {Π6 ρίασα 
ΑΚ γ)αιἢ-7)ὁανῖπι (οοταρ. 1 ΟἾγ. χα. 6) τ ΉΔ ΠΟ (89 
ΑΡΪΚ ΜἂΑΝΑ8 ΟΔΥΓΙΘα δοοογάϊηρ ἴο 1 ὅδῃ). Υἱ. 21; υἱ!. 
1, τό Κὶγ)αιλ-δααὶ, Φοδἢ. χν. 60; χτΥἹδὶ. 14; Βαα- 
ἰαῖ, 7οβῖ,. χν. 9:1 ΟἿν. χἱϊί. ὁ. ΤΗΐβ οτἰξίταὶ 
Οδηδδη Ἶ8}} ἤδιη6 οοῃ πα δος τῖτἢ (6 - 
οἰ ὔδῃ, 8566 ΦοβἈ. χυ![. 14, προ μμρυβρηὶ {μδὶ ἷμ, 
ΚΙτήαι.ἡδατίτω, ἐδδ οἷν οΥ λα ολιϊάτοη 9 «᾽ωάαλ 
ἰο (8 ἰαϑῦ Ὠδηηθ ΔΗΒΎΘΙΒ ΠΟΙ ΒΔ] 
ὙΓΠΘΓΘΟΥ͂ (διὲθ αἰ(Υ 18 ἀϊδίϊηρσυ βηθα ἴγοτα οἴ σΒ οὐ 
κα δηλ, Ββ8δὶ οὐ Βδβϑ]δὴὶ ἴῃ δίμμθοῃ (}οβἷ.. χὶχ. 
8; 1 ΟἸνγ. ἰν. 83) δὰ ἴῃ Ὅβδη (3 ο8}. χὶχ. 44). 1ὶ 
ΙΔΥ οὐ ἴμθ Ὀογάος δοίνθοι ΨΦυάδῃ δηα ΒθηἼδϑια! 
ΜΟΒΙ ΑΓ οὐ ἐμο Ὀογάᾶον οἵ ἴδμ6 Ἰαἰίοσ {τὶ θ6 δὴ 
δρουΐ οἰμῆϊ τὰ 1168 τοϑὲ οὗ Φϑγύβδ θα [ἰἀοης 64 ὈΥ 
Βοῦ. βετὴ [86 ταοάογῃ Καυσγοῖ 61 -ΠΔὺ οὐ Αρὰ 
(ο8ῃ, οα [89 τοδὰ ἔγοτι  ογυβα] πὶ ἰο 748Ἀ.--- ΤῈ.]. 
--ἴησο, ποῦν, {μ6 Ρσϑρ. “ἴτοπὶ"" οδηποὺ Μ06}} Ὀ6 
ἰδκοα (τι Κ οἱ}) ἰο Ὀ6 δὴ δηῃοΐθηΐ οἱ ουΐ δὶ Ὁσσου, 
Ἧ6 ΤΩΔΥ͂ οἰἴ πο ΒΌΡΡοβα (μὶ (Π6 ττὶτοῦ πο γ6 ρίνοθ 
ἃ. ΘΙ οοπαἀοηθοα παγγαϊδγο, ποῖ ταοπἰοηΐηρ [)8- 
Υἱ 8. Του ἰο Βδαίδῃ, Ὀδθοδυβθ ᾿θ ἰοοῖς 1ὲ [ῸΓ 
αταηϊοα ἴῃ τοϊαϊηρς τ μδὲὶ γα ἰὸ εἶτα (π6 οἰϊοῦ 
πίον, 16 Ὀσίησίηρ οὗ 86 δὶς ἰβθηοβ (Κἰπι- 
οΒὶ, Μδυγο), ΟΣ, "ἴ ϑυαοὶ ἃ οομάθηββίϊοῃ ΘΘΘΙῺΒ 00 
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μιαρὰ, νὸ πιυδὶ ΒΌΡΡΟΒΘ ἃ ἰδεῦηδ ἴῃ ἐπ ἰεχί. Τμ6- 
ἰυθ (πἰηϊκα 10 ρῥγοῦδὈ]ο ἐμδι 1 οὐ κὴ μ8}}γ τοδα “"ἴο 
ἈΚ ται -) απ οἵ [6 οἰ ζεπβ οὗ ἡ ὑά δ}, ξξε “"' οἢ}]}- 
ἀγϑὴ οὗ Ψυ 488, Ζ2ο8ι.. χυὶ!, 14 (3 Ὁ» ΠῚ) 
δηά [86 πο Βγδεὶ ψογὰβ ϑχοθρί (16 ἰδδοὶ Ἰοίίοσ (9) 
μανῷ ]Π]οὴ οαοὐὐ Τιιδ, 88 Ὄχρ δἰ πἰηρ ΠΟῪ [δμ6 
Ῥχορ. (713) οδπια ᾿ηΐο ἴμ ἰαχὶ, Θθθτὴ8 Ὀδίϊογ ἐμδῃ 
{86 οοπ͵οοίαγο οὗ [ἀ. Οαρ6}}. ((γὰ ϑαο. 1. 9, κα 
8), ῆο Βυρρ!ῖθ5 ἴπ6 τγοσγὰβ οὗ 1 ΟἾγ. χὶϊὶ. 6 “τὸ 
Βαδ δῖ, ἰο Καὶ ἰγ)δί- ο γα, π ἰοὶ ἰδ ἰο δ π|6 8}, ΟΣ 
ἰμδὶ οἵ Βεγίμοαυ (8πὰ Εν] ) “Βδαίδῃ, 11 (31), 

ἷμ Κι. πίοι ἰβ ἰο  υάἀαῖ," [10 βθϑιμὴβ ἃ ἀ σα ΠΥ 
ἴῃ 6 ΝΔΥ οἵ ΤὨοηϊυδ᾽ ἰηρσοηϊουϑ τοϑίογδοη ἰδδὶ 

6 πονὰ 7}»)}3 ἴῃ (6 β6ῃβο οὗ “ οἰ σοη, ἱημδὈϊδης᾽» 

θ ἱοπμὰ οὨΪΥ τὶ πδιηοβ οὗ οἰἴάοβ, ποΐ οὗ οουῃ- 
τἴοα. ΤῊ ΐδ, 1{ οοττθοῖ, Μ111] αἷδὸ βοὶ δοῖὰθ ΥὙΥ 6}}- 
Βιαυθθ  οσρίδῃδίίου οἵ 86 Ῥσγθρ. (Ἶ13), ἰδδὶ 1ϊ 

ΔΙΌΘΟ ἔτο 8 ζΣαϊδυπἀογείδηάϊηρ οὗ ὯΡ, ποῦ 

Α5 ἰδ ίκθη Ξιικ “' οἱ ΕἸ ΣΘΏΒ ΟΥ ἱπμδὈἰ δηία" Ῥογθαρα 
(86 Ὁ ἱκ οἰοσί αὶ οΥΤῸσ ἴοῦ , 9 ἔτο Ἰοἰΐοτθ Ὀδὶ 
ποὶ ΥΟΙΥ͂ ὕη11Κ6 ἴθ ὑποῖν δοοϊθηὶ (ὈΓΠ,Α.--- ΕἾ 
Τὸ Ὀσίηβ ὉΡ ἴθ: 06 ἴ86 δεῖς οὗ Θοά ---ΤΕς 
ταοϑί οἵ [ἢ6 γψϑῖϑο ἰ8 ἀοβοσιρίῖνο οὔ π6 “δῖ οἵ αοα;,"» 
Ὀυϊ ΟΡἑΠΐΟΩΒ ΥὙΔΣΥ͂ 88 ἰο ἴμ6 Ἔχδοί ϑθῆϑο. Τὴ6 σϑῃ- 

ἀοτίηρ (οοπποοίίηρ Ὕ πιὰ γὯ}): ἐρῃ Υ οι 
(Αγ ῖκ) {9 παι, ἰδ πδηῖα οὗ Φοβονδβ. : . . . ἷ5 
ο8]16α " (Κ 611) κὴ οδ] θὰ ομ᾽; ΠΡ νέαι 88 
δρδϊηδὶ ὁ {πδὶ ΘΓΘ 18 ΠΟ ΘΧΒΙΏΡΪΘ ο 80 παν 
ποιὰ Ὀοΐτχοοι πὸ 6]. δυὰ ἱϊΐδβ πο ρίεακηι ; 
(ΤΠ θη.), δηὰ 1Π6 βίγδῃροηρϑα οὗ [ῃΐ8 τορο οι οἵ 
ἐπ6 “ πδιγ6᾽᾽ [πῆ ϊοῇ 18 πεὶιύθη ἱπίοθ ἰῃ ἴμ6 Ηοῦ. 
--ΤᾺὄ.]. Τῆνο ἱγαμπδ δου : “ πῃ ῖοῦ (ΔΚ) 18 8116 ἀ 
1Π6 ἠδι6᾽᾽ (Κίπιοιϊ, δηὰ αἷϑὸ Βαμπδθη: πιο ἢ 18 
ο8]1.ὰ ἐγ Πατας [τῆοϑ9 Ὡβπλθ ἰδ 8164]... .}), ἴ8 
Ὁπίοημ 16 Ὀδοδιβα {Π|6 δεῖς 1861 18 ὩΟΥΟΥ 50 6816; 
ΘαΌΔ}1γν ἱπβυβιοίοης ἰ8Β Κι ΕΟ} 8 ὀχρὶδηδίζοῃ οἵ ᾿ΐβ 
ἰγδηϑ)δίίοη : “ονϑγ ψ Β]οἢ (ἢ 6 Ὡ8Π16 οὗ ΒΟΥ 18 
παπιοα,᾽» (πὲ 14, ἄρον πῃϊοῦ Φοῃουδὴ ΤΟΎ θ δ ]8 
Ἡ δ ρἴοτν, ἴον ἐμ6 γογῦ “ 15 οβ] θὰ οὐ παπχϑὰ ᾽ ταυδί 
6 τοίουγοα ποὶ ἰὼ Φοδονδα, θυ ἴο {μ6 δυμηδη 
Ὡδιηΐδρ οὔ ΨΦ6Πονα 8 πᾶ. ΑἾΪδο ἰο Επτα] 8 
Υἱόν, Ὑ8δ0 γχοΐίοτβ ἴΠ6 Ἐοϊδνο ἴὸ “" αοά;» δηὰ 
ἐγϑηβἰδίοα “Εἶθ νδλϑ πδιηιοὰ στῆ {ῃ9 πδλο᾽" (ΘΟ. 
ἃ 284 οἹ {Π6 ὑν]οθ- ΓοσΌυτὶηρ “’ ΠΔΠ16᾽ 18 8ῃ ΟὐὔἾθο- 
οη. [Τὶ 15 Ὀοίίοσ, ἱμογοίογο, ἴο γοπᾶος (τὶ ἢ ΟἿοΓ,, 

: ““Βογο [Π6 Ὥδιη6 οὗ [86 

ὃγ (86 Ῥτθρ. 3 (ἷπ, ο8) σγβδῃ 1ΐ πηθδῃβ “ ἱῃνοϊκα," 

δαὶ 1 18 ἰουαηὰ πίϊπουΐ (μ16 Ῥ͵ορ., Ῥβ. χοῖχ. 6, 
δηὰ 1,81. 111. δ; δῃὰ ἱμβουρῇ {ΠΠ6Γ0 νγγᾶβ8 ὯὨῸ ἱπγο- 
οδοη οὔ δ ,ογα Β ἤδιηο δὲ ἴδ δύὶς ἰΐβοὶ (αἰ Ὡοθ 
ΠΟΏΘ ἵΆΒ Ροστα 6 ἴο ΔΡΡΙΌΔΟΝ 11), γο 86 ρῥίδοθ 
τ γα 1ΐ βίοοα γγᾶ8 ἀου Ὀ 686 ἃ ρ]δοο οὗ ἀϊνὶπο ἸγοΓ- 
ΒΡ. “Ὑρο :β δηἰβσοηθα οὐ 89 Ομογυλίμ," 
(μαὶ ἰδ, 18 ργοβοηΐ τι ΗΠ8 σα] ηρ ῬΟνοΣ ἰῃ ἰδθ 
ταϊάβι οὗ Ηΐκ Ῥθορ]θ; ἐμ Ἵχργοβαείοῃ 8 Ὡ6 ΟΣ ὑδοὰ 
δχοορὺ ᾿ἰῃ σοϊδοη ἰο μ6 διῖςζ ; βθὲ οὐ 1 β'δῃι. ἱν. 4. 
“Ὑ70ο 18 ἐμ πσοηθα οὐ ἴ86 ΟΒογυδίμα αδουε ἐἐΐ 

5 ΤῊΘ οὐ τῶκ τοίου Ὀδοῖς ἰο ἐὴ9 ὈΦΌ. ΒοΪΩ 1 

σὩς. χἱἱὶ, 6 ἐμ ἱπνοσδείοῃ ἰβ τωϑιοποά, ἰζ πὸ τοβά ὈΖ 
ἴον ὈΪ αἱ ἐμ ϑηὰ. ᾿ 

1 γὮν ὈΟΘΙΟΏ ΚΒ ἴο “Ὁ", πὲ ἐποΥ9 15 80 Ὡθϑὰ ἰὸ ΒΌΡΡΪΥ 

Ν...] ἴω τοίθσθωοϑ ἰο “ σβοσαθίαι " (6. 

(6 ἀγκ).; ἕῳ 186 Ἰοχὶ οὗ  ἶσ γΟΣβο βοὺ “ Τοχὶ. 
δηῃἃ ἀτϑμ).--- ΤῈ.].-- ἐσ. 8 ρα. ““8εέ ᾿ξ σὴ 186 
οδτὶ.ΘΑ “μὸν οδιί᾽ τησδὶ 6 ἴδίκοῃ, 
{16 πδογθὰ γϑβϑαὶ Μαβ οί ρῬοσχιϊτ θα ἰο οοπια ἢ 

ΓΠΟ,Ὸ ἷβ Ὧ0 δορὰ οὗ τοπάουϊηρ (15 γεσὺ 88 Ρ] υρεγί, 
“δὰ Ὀγουρῃϊ" ΟΥ̓ Βδῖ.).- θαιτγίαα ἴῃ δτῖκ οἢ 8 

Το Ῥπαιϊοΐβηβ, πδιηθὶυ, βϑοῖλ 0 ἢαγο δὰ βε8- 
εν ϑην οὨ ψιϑο εδὸ οδυτὶϑὰ δϑουῦὶ μία 

(Μϑμπιον, εἰ. αγίλασρεν, ἡ. 120), 
186 ΟΧΘῚ ὙΙῸ βδογοὰ ἰο Ββ88] (ρ. 6]; (ΒιΔἈ),, 
Ῥανὶὰ Ρ. 389). ὅδε 1 ὅδ. νἱ. 7. Οὐδ οἵ 186 
Βοῦδο οὗ Δοἑξηδδῦ οὐ ἴδ 111, οοπὶ ἀρὴκαα 
νἱἱ. 1 δα. Αοοογάϊηρ ἰο {18 ρδρβδρὸ Αδὶ ὃ 
ΒΟ ΕἸΘΑΣΑΡ ἨΛ8ὅ οηἰΓαδίοα π|ῖκ [Π6 ονοσβί αι οἵ 
ὑπ6 δὐῖκ; βού πὸ ἤπάὰ “ἴὅεα απὰ Αλὶο᾽" τηρῃ- 
οῃθα 88 Αἰ πδ δ᾽ βοῃδ, δῃὰ δὲ ἀσι υἱηρ (86 οδεΐ 
1 Ομδσχο οὗ ὑμ6 αὐ. ΤΠ δύ πιδὰ θϑϑθὴ δρουϊ 
ΒΟΥΘΏΥ ΥΟΔΙΒ 'π ΑὈἸΠΔαΔΌ 5 Βουδθ, ΕἸΤΘΏΥ ΥΟΑΓΒ 
ὉΡ ἰο {πΠ6 νἱοίοσυ οὗ Εθοθοσοσ (1 ϑδπι. υἹἱ]. 1 βα.), 
[ΟΤΥ γοϑδᾶσβ ὑπᾶὰοὺ βαϊαυοὶ δηά ΠῚ δηὰ δροῦϊ ἰδἢ 
ΘΌΣΒ Ὁπάος Ὠανία. Τμυδ ἴπ6 δἰαϊοσηθηί (δὶ 
σζὰ δη ΑΠϊο Ἰο [Π6 ἀΥῖκ ΏΔΥῪ (88 Καὶ οἱ] γοπιδι δ) 

Ὀ6 Ἔχρ δϊῃοα πἱϊπουῦὶ αἰ βου] γ. “ ΕἸΓΠΟΥ (δ680 
ἔνο 8008 ὙΟΣΘ ὈοΓΏ δροῦϊ ΟΣ δῆου ἰΠ6 (ἔπη {δδὲ 

ἰιοὰ ἴῃ ἷ5 Βοῦβο, ογ (86 ποτὰ 
“ΒΟΏΒ᾽, 15 υδοὰ ἴῃ ἰπθ τ ον βρῦδο οὗ "ἡ ᾽ 
88 186 οἥδῃ ἐδ οδβο᾽ (1 6}]).-- Τεχέ- ογτἐνοίδηι οἩ φεγ. 
4, Βγ [86 πιΐδίδικα οὗ ἃ ἰσδΏβοσι 6, ὙδΌθῸ 679 

ΜΒΠΔοΓοα δὶ {μ6 πογὰβ 11 ΠΣ Ὀ)71) Ὀδοκ ἰο φὰ 
ΓΖ ΓΙ, ἰμὸ πογάβ ἔγοπι “ὙΠ ἰοὸ ΓἼ}323 γεγο τϑ- 
Ροδίθα, δηὰ δγὸ ἴο 06 οὐχί. ΟἾ]Υ ἔμὺδ ἰδ ἰδ6 
ομλἱββίοῃ οὗ (ἢ6 Ατί. ἴῃ ἰ6 βοοοῃὰ “ἽΠ ἰο Ὀ6 εχ - 
Ρἰαἰποα. [7ΤἘ δὲ ἴα, οὐαὶ (86 “ ΠΟῪ δἱ (86 οἷοϑθ 
οὗ νοῦ. 8, πὰ ἴῃ σοῦ. 4 οὐμχγί᾽ {πΠ6 ἄγαϊ οἰδύδο δηᾶ- 
ἵῃς χὰ “ΟἸὈο68ῃ." ϑόπιθ τοδὰ σνὸσ. 4 ἰῃπ6: 
“δηᾷ ἴ2Σζα ποηὶ πὶ (Π6 τ οἵ Οοά, διὰ Αἢϊο 
(οσ, ἷβ Ὀσοί μοῦ) πνοπὶ Ῥοίοσο {π6 ατῖς," παίει 
νο8 ἃ Β6ὴ86. Τὴ ὙΠΟῸ]6 γΟΣθ6 18 οι οὶ 

10 ΟΒγοῦ. ὅ66 “ Τοχί, δῃὰ τδηι"-- ΤῈ.] 
γεν. δ. ὙΥΜΙΙσὶ Αλίο πειὶ δοίογα {116 δεῖς, δοιὰ 

ὕει ποῃὶ αἰοπσοῖάε ᾿ὰ (γον. θ)--- ογῆδρα ἰπ το. 
4 (ῃ6 ποτὰβ “δηὰ [{0χζ8 το) ἤἢανο ἴδ] ] θη οὐἱ 
Ὀοίοσο “ πίῖὰ [η0 δεῖς οὔ αἀοά" (06 ΤΥ εἰΐε, Τοῦ. 
Βιυηβ.)---ἰθ τβ0]6 μχοοοβαίοη, [αν δἱ ἐπὸ μοδὰ, 
ΤΔΟΥ͂ΘΒ ἰογ τασὰ τ] τηυκῖς, ϑοηρ δηὰ ἀδηοο. Ἐ86 
νυν Β01]9 λοῦ856 οὗ 15:69], 666 γϑσβ. 1, 2. ϑίοιθ 
ἴ86 Πιογᾶ, ΜΉ ΟΘ6 ῬΓΕΘΘΏΟΘ Ὑ788 ΒΥ το Ὀγ [6 
δῖ 166, “ Βρογιηρ,᾽" ἰμιδι ἷ5, Ῥίαντπῳ (966 δυάρ. 
χυΐ. 25) ΠῚ ἃ ϑρξοος (806 νοσ. 14). ΤῈ Η 
σπορὰ (ὉΠ, ΠΣ) 16 186 φϑηεγαὶ Ἔχργοθαΐοῃ ἕο 
ἀδηοίηρ ἴῃ ἰϊ8 οοπηθοϊδοι υγῖτ νοο8] δηαά ἱμδίσ. 

; χχχὶ. 4: ς 
ἨϑΘὉ. ἰεχὶ “ πίει 

68 
σι ῖοῦ ἰδ ἱποίσυσοθηῖβ ΜῸΣΘ 
ΤῊΘ ἣν δηάἁ Ὑυ]ς. (ἐν ὀργάνοις ἡρμοσμένοις 
ἐπι πιο ἱπδισυπιθηῖα,, ἰῃ οπιπίδιιδ ἐἐσπΐ 

5 22 6462 ΚΙΌκ Χχι!. 80; οοΐαρ, 3 Κίηρε χἰ . 16. 
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δνφίαειίδ 8 “ πὶτα 411} τηδηυ βοίιγοα ποοίβ ᾽) ργθδυρ- τλδλπη ἰπὰα ἴῃ {Π1|86 ὑγδηβ δίϊοη τὶ Εν. 
Ῥοθα ἰηδοορὰ (ἷα τοδαϊηρ; δαὶ ἴμΠ6 ϑερί. μδ8 δ]5οῸ} Α. Υ., Αθδγρ., ΡΒ ΠρΡΡβ., Κὶ αἰ}, ΟΠ δ]ά. - 6 ἀϊ- 
διυοίδοῦ τοδαϊηρ “ πὶιῆ πὶ χῃϊ δηὰ τ ἢ δοηρπ,) ἴὸ 
ΜὨοΝ ΔΏΒΤΟΥ ἴδ 6 ΟΟΥΤΟΘΡΟΠ Δ ς πογάδ ἴῃ Οἤτοη. 
(νος. 8) : “ πίίδ 411 (μοὲν πιὶχῃὶ δῃὰ τὶ ἢ δοημβ.᾽" 
[1 τοδαϊηρ οὗ ΟἜτοη. 18 ὨΟΥ͂Γ βἜΈΠΟΓΘΙΥ δαορίοά 

Ἔτγο, ἰβουχῇ ποῖ ὉΥ [0 εν ιβῃ οχροαιίοσβ ῬἢΪ- 
Ἰΐρρϑοῦ δηὰ σδδβθη, ψ80 τοίδὶη ἰμ6 ἰοχί οἵ “ 84- 
γγ06}. - τᾺ.] ὙΠ τ8ὸ οχργεδαῖου “ ττ 81} 
ταὶ σομρ. νοσ. 14: “ δηὰ θδνια ἀδηοοϑα συ ἢ 
411 (14) παῖσαι," Οἱ [86 οοῃηθοίοιῦ οὗὨ δοπῷ ὙΠ 
ἐεϑεῖνε ἄδηοα δηὰ ἱπβισυ πθη δὶ πηυδῖο δ66 οἡ 1 
ὅδε. χυΐὶ!. 6, 7. ΤῊΘ {Ππ|0 το] ({δΡτοῖ, πδη-ἀσύτ 
1) αὐ Αἀαξδ [Αγχαῦ. δηὰ Ῥοχβ. ἀυθῖον ἀ1 ΠΕ βρδῃ. 
δά υ6] τὲ πϑοὰ ὮὉΥ {86 υἱτοῖπε ἰοὸ ρὶνο {π6 (ἦπλ6 
λη ἀκηοίηρ. -- ΤῊ βγπριϑῤν  πφόχαι ἀτρ “ ρογῃοί ἢ 
ἴῃ Εηρ. Α. Ν.] ἰθ δὴ ᾿ῃβίγυπιοηῦ ἐπί χαγνο ἰογίἢ 
ἃ τη ο]οάϊουβ ἴομα ψβθ βἤδίκθη ἰὸ πλυδὶ081 {πὴ 
(τοῖα 33,32 ““ἴ΄ο διαϊἰκ ), (86 εἰδίγυπι (σεῖστρον) οὗ 

(6 δησέθηία.---"΄ Ογτθδ}ε,᾽᾽ βπλ8}] 6 ΟΡ ἰΑΓΡῸΣ τὰ 6- 
(Δ]-ρἰδίοβαβ, πο ἢ πΒΘῺ αἰσγυοῖς ἰομοίμοῦ ραν ἃ 
εἰολῦ βοαηἀ.Ὁ ΟὮἤγοη. ἢ δδ “ ἰγιπιροίδ᾽" ἴῃ 0]866 
οὔ “ καἰδίσγβ .) [6 ὕπο δοοουηΐίβ διὸ ἀουδ ]οββ ται- 
(8}}}7 ΘΟμΑΡ] πιθηίδυΥ (Κ α1}}. [ΟἹ ἰδ6θ0 ἰπδίγυ- 
τηθη(8 8660 (6 Βιὃ.- Πιοίδ.--- 

γεν. 6. Αμᾶἃ 88 ΤΌΠΟΥ οδιθ ἴο ε χοᾶ 
ττοδβίηρ- Βοος. ---Ναολοη (7.32) 8 ποί ἢ δ6 
ἰακοὴ {πὶῖ ΤΩΔΩΥ οχροαίίοτβ [πὰ Ἐπ. Α. Υ.7) 
88 ἃ ῬΙΌΡΕΟΓ Ὠ8Π16, ΒΙΏ06 ᾽ΐ ΠΟΥ͂ΘΓ 80 ΟΟΟΌΓΪΕ; ὩΟΓ 1Β 
ἦϊ Ξε . “" ὁ εεκμλες βοὸς οὗ 189 Ὀ]ον " (3) Μον,, 
Καὶ), ον ὑπὸ πογὰ 15. δἰ νᾶγβ ἰουπὰ 88 δ Ῥϑβα. 
Ῥασίορ. (ΝΊΡΠ.), δὰ οδηποὶ 6 ἀογί νοά ἴσο (6 
Δ] [βλτορ]ς Αοἰἶνο] οὗ {π6 σοῦ “βιαῖδ᾽ (722), 
ὙΔΙοἢ ΠΟΡΟΓ ΟΟΟΌΓΒ:; δοβίαἀθα, ἰῃ ἰπαὶ ο856, 88 
Βόμομον τί ρΕΥ τοπαγκβ, “ ἴπ6 παᾶπιθ που]ὰ οί 
6 οοαῃροίρα τη Ῥογοζ (γοσ, 8). δΝίασλοπ (ἔγοτα 
112) ξξξε “ἃ βαοά {πγεβμϊηρ-ἤοον, ποι ἀἰα ποί 
οδδηρα 116 ρἷδοθ 1Κὸ [09 σβαπητηοῦ ἤοον (ΠΏ 8η. 1]. 
85), δηὰ ἰποσοίογο ῬγοῦϑΌ]Υ δὰ «ἃ στοοΐ δῃά 8 
δίοοκ οὗ Ἰοδα τ᾽ (Βδιςοἢ.). ΟἜχοη. μ88 “(Π γοβἢ- 
ἰηρ-βοοτν οἵ ἀσείσυοίοη᾽ (Κίάοη, [3 τῷ Ὃ2 50} 
χχὶ, 10, ἀσαϊγαοι ὁ, ῬΌΡΟΣΥ Ὀ]ον, Ρ᾽αρᾶ ΞξΞ Ασ. 
αὐα[, ἃ ἀεαεϊρτιαιίίοι {παι ῬΓΟΌΔΌΙΥ ᾿88 1.8. οὐἱαίη 
ἴῃ (6 δυοοσθϑαϊηρ πασταῖνο [ἴδ [Π6 ΠΔΠ16 ἔδ 
ΤΕΣ. 228 ΘΔ Π16 ̓ ἰηΐο 086 ἱπρίοδα οὔ Π686 ρ 6] δ ἱομ. 
τ 18 ποὶ ὨΘΟΘΛΒΑΓΥῪ ἴο ᾿πϑοσί ἴῃ [μῃ6 ΗΘ. {π6 πογὰβ 

“δ.5 βαπὰ" (7) δῆογ {89 νοῦ “ ρμίιε ἐστι," ἴοσ 
6 νοῦ 5 ἰοαμὰ αἱοηθ ἴῃ Ῥβ. χχίϊ. 17; ἴοσ οχ- 
8Π}0]6, ΘΟ. πὶ ῬΒ, χυἹ]. 17; ΟΡδά. 18, [ΒιὉ.- 
(αι. ; το νογὰ σεαοἦ ἰβ βο ὑποᾶ ἴῃ Επρ. πιϊμοαὶ 
ἃ ]]ονίηρ λαπά.---Τ[Ἑ.]1. ὕὍκπκα τϑαομβοᾶ οὐ 
ἴο [86 στὶς οὗ Θοᾶ δῃᾶ ἴοοϊς Βο]ᾶ οἵ 1, 
ΠΆΠΊΟΙΥ, ἰὼ Κοορ ἰΐ ἵγοπι (Ἀ]]Πρ ΟΥΘΥ ΟΥ ἄοπῃ : 
ἴον 186 οχϑῃ δβοοῖς, οδιϊϑᾶ τ (19), δο- 
οογάϊηρ ἰο (6 πϑῦ8] αἷμτὶ ἤοαίΐοη οὗἩ [πο νογῦ,-- 
Ὡοΐ “ὙΠ δυαν "᾽ (65. Π᾽οἰτ.), οὐ “δα μοϊΐοη 
Ιουδα" (6 Ὑ͵οἰν6), ἢοσ “δά ἴπτόσῃ ἐξ ἀότῃ᾽ 
(Βδιίοι., ΤΉ Θη.), δ ποθ δοοογάϊηῃρ ἴο {6 παγγαϊδνο 
ὕσεα πὶ βῃθά ἴο βανϑ ἰΐ ἤγομι (Ἀ]}ΠἸρ ΕΥ Ἰανίηρ Πο]ά 
οἷς Ἐπαὶά: “(πον Ἰοθι]οὰ (Π6 δεῖς βο ἐδιδὲ ἱΐ 
βοοηοα δθουῦϊ ἰο [8]} ΟΠ." [ΤΓὍἢ6 Αοο. Ῥχοη., ποί 
ἐχργοβθρά ἴῃ ἐπα Η60., 18 ΘΆ511γ Βαρρ!] θὰ ἔγοτα [δ᾿ 6 
οοηηοοϊοη.---ΤῈ. 

γεν, 7. “Οοὰ επιοίο Ηἶπι ἴῸΣ ἱμ6 οττοσ." [Ετά- 

8 Ἰηρίολὰ οὗ ΟἿΌΣ Οὗ ΟΕ ΡΟοΌ. Ὧ88 ὈΓΟΥΌ, 890 
Ῥε. οἱ δ. Σ τ δὴ: 
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ΟΌΠΥ 18 δἰδίθα ἰη “ Τοχὶ. δηὰ ασβδπι"" ϑβοπλο γϑη- 
ΟΡ ““ἿῸΣ ἷθ ΓΑΒ 688, ΒΟΠῚ6 “ΠἸΏΔΎΔΓΟΘ,᾽ δηὰ 
οἴποσβ δαορί {πὸ τοδάϊηρ ἴῃ 1 ΟἾγ. χὶϊὶ. 10. Οοη- 
8}} Κοηπίοοι ΒΒ “ δ ιυδδεγίαίλοη," Ὁ. 450, Ι,ονγ᾽ 8 

Ολαϊά. ΤῬίαὶ. 8. ν. Ὗ, ὙΟΙΙΒαυδεη 8. “ Τοτὲ βὰ- 
πιιεί 8." -- ΤῊᾺ.]. ΤῊ ΟΥΤῸΣ οοῃβί βίο ἴῃ ὑουσδίης 
186 δτῖς, ψῃ1οῖ δ {Π6 βυτλθο] οὗ (ἐοα δ Ὀγοϑθῆοθ 
(1 ὅδε. ἱν. 7), ἤοπθ οοὐἹὰ ἰοοκ δὲ (Νυπι. ἰν. 20; 
1 8δπα, Υἱ. 19), τῆ ἢ 1686 187 Πο]α οἵ, ψἱτπουΐ ρο- 
Υἱ] οἵ 116. Ἐὸν ἱγαπβρογίδιοη, ἱμογοίογο, ᾿ξ τῶ 
ἤγαὶ οονογοὰ ὑὉΡ ὈΥ πο 1,ονΐϊϊοα ἰο ποπὶ ἰξ 5 
οοτμτα θα (οαροοΐα}}ν (μ6 Κομιδ μ᾿ ἴ68, Νπι, νἱῖ. 
9), δηά τΠδὺ πιιἢ ἔδοεθ οογογοὰ (Ναπι. ἱν. 1δ, 20) 
δα ολτοά οἡ δίανοα πο οομδίβη ῥχοϊϑοιθά 
(Εχ. χχν. 14, 1δ).---ἡϑίοδά οἵ (μὲ5 Ὀτγὶ οἵ βἰδίϑιμοηὶ 
οὗ Π1|ὸ οἴδηοο, Ομ σου. 88 ἐμ ἀοβοσγιριϊνο ρογὶ- 
ΡῬἢγδβὶδ: “ Ὀθοδυθο ἢ6 δα ριιϊὶῈ ουἱϊ ἢΐδ μα] ἰο (89 
ΒΥ.᾽)) ποῦ ἰθ [Ὁ] οτοὰ ὈΥ γι. δῃὰ Αστὰρ. ἃ 
ΒΔ ΘΏΪΥ δία] δρορ θοίΐο βίγοϊκο τταβ ἐμθ παίῃσαϊ 
ΤΏΘΘΏΒ οὗὨ [Π6 τηδηϊ(οβίδύϊοη οἵ (16 ἀϊνίηθ ΔΏΡΟΓ δὲ 
[0228}8 νἱοϊαίζοῃ οὗ 6 πλδ᾽θβίυ οὗ {π6 μοὶν αοὰ 
ΒὙτα ΡΟ] ἰσθὰ ἑῃ ἢ}6 δῖ οἵ {16 οονθηδηί.--- ον. 8. 
“Απάὰ  ενία τᾶϑ δῆρτγ ἰμδὶ ἴΠο 1, οτὰ ᾿ιδὰ τηδᾶάθ 
ἃ ὈΣΟΔΟΒ (ον ἰπῆϊοίρα ἃ βίσοκϑ) οὐ [0228 . Ὡοΐ 
“πδ8 διηδζοὰ (οοηίουπαοα)," ἴογ 80 νοῦ ἰδ 8]- 
ὝΒΥΒ 864 οὗ ΔΏχοΣ, ἔθ ΒΏΡΥΥ Ρϑσβοῦ Ὀοίηρ Ἰηΐσο- 
ἀυοοὰ νῖτμ ἐμ Ῥγθρ. ὅ [τὶ ἰ0], 2 Βατι. χίχ. 48; 
1 βαια. χυ. 11: ὅὔδῃ, χυϊἱ. 80, 32: χχχί. 86. 
ΤῊΘ οβϑυδο οἵ Πἰβ ΔΗΡΘΥ ΟΥ ΒΏΡΤΥ Θχοὶἰθιλθηῖ 8 ἢοξ 
ι1|6 ἀεοὰ οἵ ὕ:ξα, ναὶ ιι6' ἀερά οἵ Οοά, ἐδ 8]αγ- 
ἰηρ οἵ ἴραν νῇ 80 ΤἈΓ 88 16 88 ΟὈΠ ροα ἰο ἰοοῖκ οὨ 
Ὠ1Π156] 88 ἴΠ 6 οδαδο οὗ (18 ῥῬυῃιδηπιοηῦ ἱΠσου ἢ 
ἢ18 Ποῃ-Οὔθοσνδηοο οἵ ἔπ] ῬΓοβοσίρίΐοῃ οοη- 
οογηΐης {Π6 ἰγαπδροτίβιίου οὗ {Π6 δυὶς : ἴοσ (9 αγὶς 
Μ88 ἴο Ὀ6 θΟΤΠΘ, Ποΐ τ άσῃ, δηὰ ἱουοβίηρ ἰδ ντὰϑ 
ἸορὈ ἄρῃ οη μαΐῃ οὗ ἀθαίῃ (Να. ἰν. 16). “Τὸ 
[Πἰ6 ἀν" {8 παᾶπιθ ῃδῇή οοῃτ θα [Π6 ΟὨ]Υ ΟἿΘ 
ἴῃ ὑδ6 1η σοτῃπηοιηοΓδίΐοη οὗ ὑΐ8 ὁσσύστοηοο, [ἰπαὲ 
18, ὮΡ ἴο {16 ΤΙ οΥΒ (1016, τ λοῖ ΑΒ δ΄ ΒΟΙὴΘ 00}- 
αἰ ἀγα θ]6 σϑῦιουο ἤτοπι {π6 ϑυθηὶ γοίογσγθα ἴο.-- 
ΤΕΗ.].---ν νον. 9. ἼΒ116 αν ἰκ δῖ (8 
7υβε]γ-ἰησατγοα τηϊδίοσγίυ πο, ἢ] μοδτὶ 18 Π|]οὰ ψ ἱιἢ 
αΥ Οὗ Ιογτὰ. ἙΕΐονν 5881} [89 ατὶς οὗ τἴ89 
οσᾶ οοιϊὰϑθ ἴο :η607--ΤῊ 6 αυοσδίΐοη ἱπαϊοβίοθ 

{π6 χτουπά δηὰ οὐ͵]εεί οἵ Πανὶ ἀ᾽ 5 ἴδϑγ οὔ ὑπ6 1, ογὰ ; 
ἴῃ ΥἱοῪ οὗ νῆδὶ ἢδαὰ Βαρρϑηῃθα οὐ ἴδ ἰουομΐῃ 
οὔ το δυῖς, " ἴθεϊβ ὐπιβ6} συγ Ὀεΐοτγο (ἢ 6 1.0 
δηὰ ὑπ πόγίδυ οὗ Ηἶβ Ῥσόδοηοθ; ἢΘ δα ἴο ὃ εἰ- 
τα  ΑΥὶν βιγίοἴκοη, 1 ἢ6 ΠΟῪ Ὀγίης ἴμ6 δὺς ἰὸ Πὲτ 
ἰηῖο Ζιοη.--- ον. 10. ΤῊ ῥγοοθβείοη ψγ88 Ὀγο θη 
ὉΡ, δηὰ ἰδμὸ οἴοτι ὑο Ὀτίηρ [Π6 δυὶς ἰο Ζίοῃ δὔδῃ- 
ἀοηοά: Β6 οϑετίϑᾶ ἐϊ εδἰᾶθ ἱῃῖο ἴ89 Βοῦβο 

"1 οὗ Οὐοδᾶ-Θἄοτα ἴδο ΟἸἘΕἰϊ6.--- Οδεά-εάοηι, ἃ. 1,6- 
υἱΐα οἵ (80 δίοοῖκ οἵ (π6 Κογδηΐίθβ, τ] ἢ γγὰ8 ἃ 
γα ἢ οὗ ἰδο τὶν οἵ Κομαῖ (ΕΣ. νἱ. 16, 18, 
21), ἃ “βοὴ οὗ Φουα (1 ΟἾγ. χυϊ. 38), δρ- 
ῬΘΆΓΒ δἰϊουγαγὰβ 88 ἃ Ῥοσίεσ ἴῃ Ψοσγυβα]θαι, δα 
4180 δοὶβ 88 τωυκ᾽ οἶἷδὴ ἴῃ {86 ἰγαηδίοσθησα οὗ (ἢ8 
τ (1 ΟἾνγ. χν. 18, 21, 24. χνὶ. δ). Ηϑ ἰβ οδἹ)οὰ 
ΟἾΜΐ6᾽» πο ἔγοτα ἃ ἔοστρθσ ῬΓῸ ΓΟΒΙ ἀθη 09 
πῃ ἴα ῬΗἢ δπθ οἷν δ (Ὑ᾽ 6ῖ80}.}, Ὀαϊ τοι 
Οδ- Εὐμσοη, {πὸ [μον ιοαὶ οὐἵγ ἰη δῃ. ((]ο6γ.), 
Φοβῆ. χσὶ. 24; χῖχ. 4δ, βοσο ἢ γἂθ πὸ ἀουδὶ 
θοσῃ. β.1:ηοθ π6 νψ͵δ8 οὗ πὸ Κουβ ϊῖοθ, 0 ΜῸΓΘ 
Ροσγίοσβ ἀυγίηρ [6 τρδγοῦ ἰπγουρἢ {π6 τὶ] ΥΏθδα, 
6 680 [Π9 ΙΏΟΓΘ ΓΟΔΟΪΥ ὑπάογβίδηα ΠΟΥ ἰδ6 δεῖς 
ἯΔΒ ΟΔΙτὶϑα ἴο ω. [1{- ἱεδιίλυη ἰδ [86 Β8110 88 
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Εἰλαπ (οοαρ. 1 ΟἸμγ. χν. 17, 19 τσὶ χνὶ. 41, 42; 
χχν. 1, 3, 6; 2 ΟἈν. χχχν. 16) ἴἤθη Οδϑά-ϑάομι, 
{6 βοῃ οἵ Του, ν88 αὶ Μογαγίίθ ΤΉΘΓΘ Τ,ΔΥ͂, 
Βονον ον, μάνα ὈΘΘη βανογαὶ οὗ (Π6 πβῆιθ. 1 ΟἿγ, 
Χχν. 15 16 50 ὈΥ βοιη6 ἴο 6βίδ Ὁ] ἰῇ (Π8 ἰάφῃ- 
εἰϊγ οἰουατ ΟὐΘά-οάοπι στ {860 οἀὐυϊῃυηλίο, ἱπουχὰ 
1186 οαηηοὲ δ6 βδἰὰ ἰο "6 οοσίδϊῃ. [{{86 ὑνὸῸὸ δΓΘ 
(86 κϑιηϑ, ἰδ ἰβ βιιζχοβίθα ἐμδΐ, “πουρὴ ἃ Μογαγιιθ 
ΒΥ θἱγίῃ, τπιδυτίασο τὶ ἃ Κοβδιῃ ϊο πουἹὰ δο- 
οουῃΐ ἴον πἷβ ἀπο  πης 'π ἃ Κομαίμῖο οἰἱγ." ΤῊΘ 
χυσδίϊοῃ σϑῃ ΒΑΡῪ θῈ οογίδίη]ν ἀθοϊάοά, Ηΐϊ8 
ὨΔΠῚΘ 8 1180, ΔΡΡΑΓΘΏΙΥ Ξες “βου ην (86 Σ- 
γδηΐ οἵ) Εάοηι." [1 ἰδ βιχμοβίθα (ὙΥ 61} }.} ἐμαὶ 
Ἑλίοια 18 μβαγὸ {Π6 ἢδῆγδ οὗ 8 ροά, ἰο τὶ οἢ ὑΠμ6 οὐ- 
Ἰοοιίίοη ἰᾳ τ αὐ {μι γα 8 Ὧ0 ἴγϑο8 ΘΒ 6 γα οὗ βθο ἢ 
ἃ ἀεἶςγ, ἰπ 6 πδίμθ ὁσουγτίηρ ΟὨ]Υ͂ 888 σαί }16 ΟΠΘ, 
Δ ἴῃ οοπηροίϊοη ψ]ἢ ἃ. [«( Βανίης Ὀθθη 
βότῃ ΟΥ̓ Ετάπηδηῃ ὑπαὶ {Π6 τηδῃ ΟὈδθά-ϑάοπλ 88 
8 1 ονἱϊο, ἰΌ ΤηΔΥ̓ Ὀ6 βυγηλϊθοαὰ οἶμον (μαὺ Ὧ6 τἣβ 
8 ἰοτοϊηθῦ δἀορίθα ὃν τηδγγίδσα ἰηίο (μ6 ἰγῖθα οὗ 
1ονΐ, ογῦ, πόσα Ῥγο ΔΘ ]Υ, ἐπαὺ ἣ6, ΟΥ ΒΟπ)6 8Ώ669- 
ἴον οὗ πἷ5, Βδὰ ὁποθ Ὀθϑθη ἴῃ βοσντυάθ ἰο (6 Ἐ“οιη- 
168.--ϑοο Βὲδ.-Οὔπι. ᾿π ἰοοο.---ΤΒ.] 

γοτα. 11-19. [1 Οἤγοη. χἰϊὶ. 14: χν., χνυἱ.]. 
Τταπείενεπος οἵ ἰδὲ Ατὰ ἤγοπι ἰδ ἔοιιδε οὐ Οὐεά-τάοπι 
ίο δε Οἴἱν οὐ )αυϊα.---Ν ον. 11 βᾳ. Ῥ ὯτΘ9 Δοπ ἢ 8 
ἴ8ο Ατῖῆς σϑουδὶ ηϑᾶ ἰῃ ἴ86 ποῦυδο οὗ Οὐσἅ- 
οἄοιι.--Αὐἴον {16 ποτ “ πίῖὰ (Π6 ἤουδο οἵ 
Οὐοά-οἄοπι,᾽ ΟἜγοη. 88 “ἴῃ 118 μουδ6,᾽ “1 ΟΓΘΓ 
ἴο πιδϊηίαίη 186 αἰ ρηΥ οὗ ὑπ6 βδογοὰ σψϑββ6]}} 
(ΤΙ ε".). ΤῊ δἐεδδίησ οὐ ΟὈθά-ϑἀομλ᾿Β μουβδ δηὰ 
ῬΟΒΒΟΒΑΙΟ.Β (οΟΠΊΡ. 08. Απί. 7, 4, 2)" “ ἴον 186 ὐὶκ 
οὗ Οοἀ᾽ 8 58 Κα," ἰδὲ 16, ὉΥ σϑββοὴ οὗ οὐ Β γτα- 
αἴουβ Ῥγόβοηοο ἴῃ Ηΐβ τη] δηα ρἴογυ, [ὉΓΠῚΒ 
ἐμ6 σοπίγαβὶ ἰο ἐμδΐ οἴδοσ τονοϊδίίοη οὗ (σα β δῃ- 
εν [ἀραϊπηϑῖ [7224] δῃά ἰο Πᾶν] Β ἴδασ οὗ τιϊβίογ- 
ἴπσπο αηὰ ἀορίγυςσίίοη ἔγοτα (Π6 ργϑβϑῆςο οὗ {π6 δγῖ, 
δη πον ὈΘΟΟΠΊ6Β (ἢ 6 οοδασίοπ οὗ Πν 8 σϑρβοὶὰ- 
ἐἰοῃ ἰο ὑγίηρ {Π6 ἀΡκ ἴο ἰπβο! ἢ ἰο Μουηὶ Ζίομ. 
Αδοῦ ἢ 6 πογάβ (νοῦ. 12): “' Ὀθοβιβα οἵ {6 Ἔκ 
οἵ ἀοα τπ6 ν υϊγσ. 88: ""δῃᾶ ᾿θανὶα βαϊά, 1 π|}} 

δηὰ Ὀτίηρ ὑὕδοξκ {Π6 τς τ} Ὀ] οβδίηρ ἰῃΟ ΓΩΥ 
οὔβα,᾽ πῃϊοῖ ἰθ δὴ οχρ δηδίΐοη οὗ τί ργθοθάθβ 

ἴῃ τοίόγοηοθ ἰο Ορϑά-ϑαοπλβ οχρογίθησο οὗ Ὀ]685- 
ἴπρ. Ἀ8 πλοίίνϑ [0Γ Ὀτϊηρίπρ Ὁ80Κ {Π6 τὶς. ΕΣ 
Ὠδύβοη : “ ΤῊ δαήϊίοη τη {πὸ υϊμαίθ οἵ 1590, 
τ οἢ Ῥγδρπηδ 168} οΘομηροίβ ἴῃ 6 ἔντο ἴδοίβ ΤΠ ο ἢ 
ἴῃ 186 πηαβογοῖῖς (ΘΟ Χ β ἃτ6 ΔΘ ΓΟΙΥ ΟΟ]]οσδίθα, ἀ068 
πού Ὀθοϊοηρ ἴο Φογοπηθ---θοο Ν᾽ θυ θ ]οηα ἐπ ἰοοο. Τὶ 
ἷμ ἴοι η δἰβο ἴῃ βϑύδσγαι ἀτοοὶς ΜΒ. Αμαϊπεὶ 
ΤΊ 5." -- ΤᾺῈ.]. ΟὨγοῦ. (χν. 1) οοπηθοίβ {818 
Ὠδγταίΐνο ψ]{} (ἢ 6 ῥγοοοάϊηρ ((ἢθ ρα΄αοο- δ }] αἰ πς, 
χὶν. 1 μᾳ.) Ὁγ (Π6 τοιμδγκ (μοὶ αν], τ ἢ1}6 θυ] α- 
ἱπρ Βοῦβοβ ἰη Ψογύβα θὰ, ργοραγοά ἃ ρΐδοο ἕου ἴῃ: 
δγκ οἵ αοἀ δπηὰ μἰϊοποὰ 8 ἰθηὶ ἴον ἃ. Απὰᾶ 84- 
νὰ ντοῦϊ δ ἃ ὈσχοτκΒὶ τπρ 890 εὶς οὗ οὔ 
ἔσοτῃ ἴ) 9 ΒοῦδΒ60 οὗ ΟὐὈθᾶ-Θὅομ (πη ϊοῇ τγᾶ8 
Ὡοΐ ὨΘΟΘΒΒΑΓΙΪΥ ΠΟᾺΓΡ Ῥογοζεῖϊσζα, Ὀυΐϊ ᾿ΔΥ ΡΟΓΠΔΡΘ 
οὔ ἴΠπ6 οὐ ΑΚ ιτίβ οὗ (86 [όταν Οἷἰγ) 1πῖο [89 
οἷν οὗ αν ἃ “ νι σἰ δάμη 655," ἴῃ ρἰδα ῥγοοθθ- 
δβἷοη, ψ (ἢ ἴρβ γα Οὐ, οοὰρ. ὅφῃ. χχχὶ. 27; Νβῆ. 
χὶϊ. 43.---τΓὈἥἦον, 13, Βίηοα δεαγεγα οὔ {ῃ6 δὺϊκ 8ΓΘ 
Βροΐκοθη οὗ, 10 Δρρϑαγβ ("δὲ αν] ἃ ἢν οὈὐβοσνϑά [ἢ 6 
γοβοσ ροη οἵ [ῃ6 [νῪν. [πη 1 Οἷιγ, χχν. 2 5η: 

᾿βλανιά ἀροίαγοβ {Ππᾶὶ πὸ οθ βου] ὰ ὕδαγ (19 ΔΓ. 
δαΐ {πὸ 1,ονἱΐοα, Ὀθοδυβ (ΠΟΥ͂ ψοτα [Ππογοΐο σβοβοα 
ὈγΥ αοά. Το ἴοσμλοσ ργοοθήυτσα ἴ8 [ΠῸ8 ΟΣ ΓΕΒΘΙΚ 

“ [7οδορῆ 5 βαγα (Ὀπὲ ρΓΟΌΔΟΌΪν τί Ποὰΐ οχίγα-ὈΓΌ]1οαἹ 
αι ποτὶ ἐν) ἐπαῦ Ονοα-δάοπι, ἤγοιῃ πανίης ᾿ΘΘῺ ΡΟΟΓ, ὈΘ- 
ΦΘ1Ὼ6 τίσι, διὰ ἰῃαὶ Ῥϑορὶθ οὐϑογνοὰ 11.--Τὰ.) 

ΤΘΟΟρΤ ΖΘ 88 1ΠΠ6,Ὰ} (οοιαρ. Ν πὶ. ἱ. 40; ἱν. 15; 
ν]. 9; χ. 17). [η Οδγοη. ψγὸ ἴθ βηὰ (τοτα, 3- 
18) τὰθ Ἰκῖπρ᾽ 8 δοπβυ]ιαιίοι πιὰ 186 ρεϊδβία ἀρὰ 
1νϊῦθβ δϑουΐ ἐπα ἜΠΟΙ Ῥογίοστηδποο οὗ ἴΠὸ βοϊοπιῃ 
δοῦ οἵ ὈγΠρΊηρ ὉΡ ἰδ6 δγῖκ, ἀπά (τοῦ. 14 μη.) Ὧν - 
ν᾽ 4 5 ἔαγίμον γοχυ ]δίΐοηβ σοποοτγηΐηρ ἴῃ 6 βἰηρὶ 
Δη4α ἱπβισυ τ θηϊα] ταυδὶς ἴῃ ἴῃ ρΡγοοραββίοῃ.--- Αἢ 
86 [0 ὈΘΑΙΘΙΒ οὗ [86 ας οὗ 186 Ιιοτὰ 
δὰ τηδᾶθ Βὶχ βῖϑρβ, 6 ββοσὶ οϑᾶ (ςβδυβοὰ ἴο 
Ὀ6 βδου 964) 8 ΟΣ δῃὰ 8 ἔαϊ οδ]ΐ.--- ᾿ς ὙΥ οἰΐο 
ΤΟΏΘΘΙΒ ἩΤΟΏΡΙΥ : “ Απὰ ἰξ σδπιο ἴὸ 88 οἴεῃ 
88 (ΠΟΥ ΘΗ 5ἰχ βίορβ, δ Ἔραν ὧδ μον ν ΗεΡ. 
ψΓ01}}ἃ ποῖ 4]|1οὐγ {118 τοῃηάογίηρ (1 πγαεὶ [Βοη δε 
ΓΞ... ΠῚ, ΒδιυοΒ.), ἀθὰ πμδὶ 8 πλοπβίτους 
ΤΟρΓοϑθηίδίοἢ : βιο ἢ 8 ΟΠΘΓΪΏ ΟΥΟΓΥ δἷχ εἰορδ' 
ΤΠ προδηΐϊηρ 18 ἰπαὶ Πανὶ, μανίης ἀσσδησοα δηὰ 
βίαγι θα {ῃ6 ργοοοββίοῃ, ᾿πίγοάποοα Δηα οοηβθογαδιοὰ 
ἰι π|Ί1ἢ 8 βδουῖῆοθ. “1 ψγ8 ἃ {Πδη}- ΟΥ̓ ΣΙ Πρ ἰοτ 
(86 ὨΔΡΡΥ ὀέσίπηΐπο δῃὰ ἃ ρουτου ἴον {Π6 ῥγοι- 

τοῦβ οοπέϊπιμμίον οὗ (86 ππάογία κίηρ᾽ (Βοιίολ.). 
6 Πα]ΐ δήῖοσ εἷἰχ αἰθρβ ἱβ {πογοΐίογο Ὡοΐ ἃ “δ0}- 

Ργιβίηρ ἴδοι" (Ἰ βΒ6Ώ.), ΠΟΥ προὰ γχὸ βιρροεε {ἰιδὶ 
106 ὈΘΒΓΟΙΒ “8 ἴοπη τας" σ11} [Π6 δῖ οὐ 
(εν βΒῃοῃ]άοσθ. ΤὮο οὔδγίηρ οἵ βονθὴ θυ] ]οΟ Κα 
δηῃ βούθῃ ΧΣΆΓΤΏΝ, τ ΊΟἢ δοοογαϊηρ ἴο (Ἤτοη, (ΧΥ. 
206) ναὰβ Ἰη866 ὈΥ͂ (6 1, ον θα, ναϑ ποί (6 ΒΆΠῚ6 
αὶ (18, θα ἃ σοποϊυάϊΐηρ (Δ Κ- ΟΥδγὶμρ ἴοτ με 
ἢδΡ Υ οοπηρίειΐοι οὗ 1[)6 ὑπάοιδκῖην τὶ ἰδὲ 
Τα ΠΕΡ (οοπρ. γψϑσ. 28). [80 δἷβο Ρδιγεῖ 
δῃὰ Κοαὶ] τοραγὰ (ῃς βδουῖβοο ἴῃ 1 (ῃσ. χυ. 20; 
Ὀαΐ 10 566 18 ΟΙΘΑΣ ἔγομι (6 οοηίοχί {Π81 (86 5ΆΠ|6 
οὔἴἴἶεσίηρ 18 Βοῦὸ ἰμίομαθα 88 ἰῇ ΟἿΓ ῬΡΑΔΒΔΡΌ, [ὉΓ 
{Π|6 ΒΟΪΘΙΩ ΠΥ 8 ποῖ οοτηρ]οίορα (1}} νον. 28, ἴΐ ἰβ 
0 Οδ]θοϊΐοη ἰο {μπὶκ (παὶ Πεανιὰ ἰρ [6 ΟΠΌΓΟΓ ἴῃ 
[πΠ6 ομδ δηὰ μα 1, ουιϊθβ ἴῃ {Π6 Οἷον (αιγ.), [Ὁ 
Ῥανὶα ὩΔΥ πᾶνο υβοὰ ἐπα 1, ον ῖθα 88 βλογ ἤροῖΒ 
(45 Ετάμπηδηη ᾿ηἰἰπη|868) ; ΠΟΡ ἀοοβ (6 δρρδγεηί 
ἀϊ ογοηοθ ἴῃ {ἴΠ6 Ξη1Π1818 ΠΊ8 Κ6 ἃ ΚΘΣΪΟΙΒ ἀϊδέκαν, 
ἴον [16 ἰοσπλβ ἴῃ “ Βαι,θ6] ᾽ δ 6 ΟΟ]] ΘΟ  νο, Βε6 
Οοη. χχχὶϊ. 6 (θο Εῃχ. Α. Ν.), ΟἌἜσου. δἰρὶῦ 
ΒΡΡΙ γί, ἴῃ6 ἀχϑοῖ Ὠυτθογβ, (Π6 δρϑοὶδὶ ἰθτῃ 
“«ὈΆ]]οοῖκ ᾽ οὗ ΟΠ σοῦ. τ Ὺ Ὀ6 ἱποϊυάοα υπάογ (δ 6 
ΞΘΏΘΓΆΙ “οχοη᾽" οἵ ““ϑδιηυς), δηὰ {πὸ “στδῃι" 
ὉπὰοΡ {Π6 ΒΟΙΏΘ Ναί ἰπαοβηϊία “ 78111πρ8᾽ (80 
ϑερί. φηὰ δ υ]ᾳ.). Οτι 1711 θὲ αἰ Βῖσα]τ το τδκο (88 
Βοοοῃα ποχγὰ (Δ 2) δϑ οο]]Ἱ δον, γΥΘ ὨΙΑΥ͂ ΒΌΡΡΟϑε 
6 ἀἰΒογοησα ἴῃ ἴπ ΠρΌΓΕαβ 1 ἰμ6 πὸ δοοοιῃ 
ΒΏΘΙ 88 8 ποῖ ᾿ἰπίγραυποηϊ.--ΤῊῈ.].--᾿ ν ἐγ. 14. Δα 
᾿ανὶᾶ ἀαηῃοθᾶ υὐὲὴῦ 8]ὶ δἷ8 τοϊβῃς Ὀθϑίοτθ 
189 1ιογᾶ ---Ἴ πο υοσῦ (ΡῚΠΡ. οἵ Ἃ.3, ΟὨ]Υ βεῖξ 
Δ νοῦ. 16) Ξξξαὶ. “' ἴο Βορ, βργίῃρ, ἄδποο ἴῃ ἃ [8] 
αἶγο]6,᾽ σομαρ. {Π6 δἰ πιῖϊαγ πογὰ ἴῸΓ “' σβτηα, ἀτο- 
ταρά διε" (ΓΥ92). θδῆθαβ οὐ ἐεβίάγε οοῦϑ 
βίοῃβ, 88 ἰῃ ἰπδηκαρίνίηρ ἴον ἀ6 νογδηοοβ (ΕΣ. 
χυ. 20), ἴον υἱοίοσυ (δυὰς. χὶ. 84; χχὶ. 19; 1 8δῃι. 
ΧΥΪΙ. 6) τΟΓΘ ΘΟΙΠΙΊΟΏΪΥ Ροσίογηιοα ὈΥ ποΙηΘα 
δἰοῦθ. ἘΠ6 οχργοβαίοῃ “"εὐδῃ αἰ ἀὲδ πιο! βδεὼ 
ἴοσι (6 ἰσῃ ἀορστος οἵ Ὁ δν 48 Ἰογἕῃ! Ἵσχαίε- 
πηθηΐϊ, ΦΟΠῚΡ. γοΓ. ὅ. “Βείοτο (Π6 ἐο1α» 1Πι8ἱ 1Α, 
Ὀοίογθ (86 δεῖς οὔ π6 οουθῃδῃΐ δὲ {86 ϑυπθοὶ οἵ 
[π6 Ῥγεβθηοο οἵ (Π6 1 τὰ δε ἐμ6 ἰτϊῃρ οὗ Η}8 
ΡΙ6.--Οἰτᾶϑᾶ τυ ἃ (τι ϊ6) ἸΏ Θ. Θρδοᾶ.-- 
ΑΒ δἰβαεανβογε ἰδ πμΐὶτθ ορβοὰ νῶβ σγοσῃ ΟὨἹΥ 
Ῥγίοβίβ 88 ἃ εἴχῃ οὐ {π 61 ὈΥΙΘΒΕΥ σΠαγδοίογ (] 
χχὶϊ. 18), {[μ6γθ νγῶϑ ἃ Βρθοΐδὶ εἰρτιὶ βοδποα ἴῃ ν᾿: 
νἱ 5 ψϑαυΐηρς ἰΠ6 ρῥγιίεδενν ἀγοββ ον ; ἰΐ 1ὰνν ΠΟΥ͂- 
Ἔν σ, μοί ἰῃ 8 ἀθεῖγθ οἱ Ηΐβ ραγὶ ἴο σθργοϑθαὶ ἢἐπιθεὶ 
ἴῃ ποτοῦ οὔ [ῃ6 1,ογὰ δὲ βοδὰ οἵ [Π6 ρυίββε!ν ρεορὶε 

ἱ οὗ Ιβγϑβὶ, θυΐ Ῥαγ!γ ἴῃ [80 ζΌΠΟΓΔΙ ὈΥΘΘΕ 
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γδοῖδυ ἰπαὶ (86 Κἰηρὶν οἵου οἵ Πανὶ δηὰ βοϊομμοη 
δι}}} οοπεϊπυρά ἴο πηαἰηίαί ἢ δὲ {π6 μοδα οὗ (ῃ6 ρθο- 
Ϊ6, ραγὶν ἴῃ αν 5 ὈΓΙΘΘΌΥ Ργοοθάθγο ἴῃ (μιΐ8 

ἱμεάντιν Π6, 88. ἰξ πόσο, ροσίοσιηθα μα ποι: οἢΒ 
οἵ ἃ ὐΐῳ (Του). ηοὶ ἜΡΓΟΥ ἴῃ δ] θείην (Π6 
Ῥϑορὶβ (νοῦ. 18), δαὶ αἷϑο 'π οοηἀποίίηρ (Π6 τ Π0]6 
ΓΟΟΟΒΑΪΟΏ 8ηἀ Δτβηρίης [μΠ6 βαογ ὅοο. ὙΥΆ116 (ἢ 

ὨΐΟΙΟΓ χῖνοθ οἰδδοταῖο ᾿ηἰοσιηδίίοη γοθρϑοϊϊης 
1Π6 ἄγοβη οὔ Ὁδνϊα ἀπὰ {πὸ 1, ονἱῖθβ, ΟΣ ΠΑΤΤΔΙΟΣ 
Βογα οοηἤηθ8 ἰτηκο ἴὸ (Π6 βἰδίθπλοηί ἱμαὶ αν ά 
Ὅ88 οἰοί μποαὰ πῖῖὰ 16 ψΕϊΐ6 ἐρμοά,. Οη ἰδ6 οἴπεῦ 
Βαηα, αν 5 ἀδηοίηρ ἰ8. οταἱ δὰ ΒΥ (μ6 ΟΠ γοηϊ- 
Οἷοσ, οΣ Ὀδϑοδίβθ ἱΐ ογεπάδα Ηἷτὰ ἔγοτα 8 ὑγί θυ 
Ροΐηϊ οὗ νυἱον ((ογ Βο 8]1υ}ἀ 68 ἴο ἰΐ ἱῃ νον, 29, δηά 
τοηοηθ ἰξ χὶϊὶ. 8 ἴῃ δχγοοπλθηΐ πὶ ἢ 2 βδτλ. νἱ. 
δ), αὶ Ὀδοδθο ἢ ποὸ τὶρῃθά ἰο Ὀτγίηρ ουἱϊ πὶ ἢ 
ΕΡΘΟῖΔ] Ῥγοιϊηθησο ἴδ6 γἱτ81816 αἴά6 οὗ (Π6 σοτο- 
ΤΩΟΏΥ͂, ἴον πϊοἢ (6 ῥυΐοθο  Υ ἄγοθβ ΜΔ8 ἱπιροτγίδηϊ, 
(866 Καὶ 61} ἐπ ἰοοο) [Π| 18 βυρσγοδίδα ὈΥ͂ βοῃλθ (866 
Βιδ. Οὐπιπι.) (αὶ (πὸ Βτηὶ οἴδυβο οὗ] (Ἤν. συ. 27 
“δηὰ Ὠαν!ὰ νγ88 οἰοι μοὰ τῖιι ἃ τοῦθ οὗ πὸ ἰϊηθη,ἢ 
15 ΤΩΘΓΘΙΥ͂ ΔΠΟΙΠΟΥ [ὈΓΠὶ ( ΟΒΒΙΌΙΥ 8. Θογγιρί οη) οὗ 
(ῃς ἰοχέ οὗ “ϑαπιυο, “δηὰ Ἀαεανία ἀδηςοὰ πὶ ἢ 
8}} ἷ5 ταϊσ ἢ ,᾽ ἜΑΡ οΙΔ!}} 88 {Π18 Β81η6 γ6 Γ. 27 πηθῆ- 
Ὀοῃϑ9 ὡς πη μετ μοὰ ὃ ΤΠῸ Ηθθ. ]οἰΐοτα ἴῃ 
1Π6 ἔτσγο οἰδιιβθοθ 8Γὸ βυ οἰ ΘΠ ΕἸΥ 411|τὸ ἴο ῬΟΓΠ1 ΟΠ 6 
ἴο δ6 ἀογῖνοα ἔγοτα (Π6 Οἰποσ, δα ἰῃ6 οοῃίοχί ἴῃ 
ΟΒγοη. ἰβ ποῖ δραϊπδβὶ δυοῖ ἃ βΒυρροσϊάοη. Βαϊ ἰὲ 
5 ἐπι ροβαὶ Ὁ] 6. ἴ0 δ ποῖον ἰἢ6 ΟὯ6 ἰοχὺ 18 ἰο ὈΘ 
ἀογῖγοα ἔγομ ἐπα οἰ ὺ, οσ, υπ 66} βυοἢ ἃ βυρροαὶ- 
ἰοῦ, σψῇῖορ ἰΒ [η6 ογίρίηδὶ), -- ΤῈ.]-τννος. 15. 
ΟομΡ. 1 Οἢγ. χν. 28, σἤογθ {Π6 ὩΔπ168 οὗ [Π6 5Βο- 
Υ͂ ᾿πβίγι θη 80 ρίνοη, Ἡργο ὸὸ ἤἰδνθ 
δι Ηγ τσὶ δρούπίηβ δηᾶ δουπηᾶ οὗ ἴσπηι- 
Ροι.--ΤῊὴο Οἤτου. ἄγαν ὅΠ1}} δοοουηῖδ ἔγοπλ (Π6 
ΘΟΙΏΠΠΟΣ ΒΟΌΓΟΘ, ΟΟΓ ΔΙΙΠΟΥ οἴνοβ ἃ ΒΙΓΩΠΊΆΓΥ 
εἰδίοτηθῖ. [ς|Ὁη τχοϊϊσίοιβ ἀδῆοοβ διηοηρ (ἢ6 
Ἐργριΐίδηβ, Οὐσία, ὑπ Ἐομλδπβ, 860 ὟΥ 11  πβοη Β 
Απεϊοηξ Εσυρίίαπε, ϑιαλ ἢ 5 Π οὶ. οἡ ατοοῖς απὰ [ο- 
παη Απὶ., Ατίβ. Οπογι δὰ δαίίαξίο, απ οοταρ. Ατί. 
Ῥαποα ἴῃ Βα εἶν8. Βὶδ. Πιοί.-- ΤᾺ ἢ 

νοσ. 16. Μιλαὶ ἷθ ΘΧΡΓΟΘΘΙΥ οΆ11.ὁ6ἡ ϑαιξε 
ἀκισήμετ, ποῖ ἐλεγοῦψ ὑο ομαγδοίβσιζθ ἮΘΟΣ 88 ἰδοκίηρ 
ἴῃ (το -οατίρα μον {Κεἰ} θυΐ ἰο ἀἸδιϊη χα 8} ΠΟΥ 
πῃ οοσαραγίβοῃ 18 Παν 8 οὐπον τῖνοβ, 88 δἰμῆ- 
οαὲ ἰῃ ρΡοαϊίοη. 086 Ἰοοϊςοἃ τβτοῦρ ἢ ἴ89 
ὑσὶπ ἄον ---ἰμδὲ ἷ8, μο1 456 Βοσβο ἢ αἱοοῖ ἔγοπι {86 
Ῥγοοθβαίοη, Γ δηὰ οὐ οθοθ αν ΕΒ οΘομα ποῦ (88 ΠΣ 
ΓΟΣΩΔΓΙ ΡΓΟΥ͂68) ὙΠῃΠη ἃ οοἱἁ ποαγί στη ϊοῖ δὰ πο 

ἷῃ ἷβ δηὰ 0 ρϑορ!οἶβ 7ογοιβ ἱπαρίγϑδίζοη. 
Θ δ δον ἴδ ἰεΐηρ ᾿Ιϑαρίηῃρ, δᾶ 

ὅδηοίηρ ((Ἑτγοηΐοϊ.: ἀδησίηρ 1Ξ Ἰοαρὶ ηρ] δπὰ 
ἰΑΣ πρὶ, Β. ὁ ἀοδβρίβοας δἰτὰ ἴῃ δ. Ἀθατῖ-- 

ἰθοὰ Ηἷπὶ οἢ δοοοιηὶ οὗἨ ἢ18 ῥτγεδυμχοὰ ἀορτα- 
ἀδίιοη οἵ Ηἰτμδβοὶῦ ἰο 186 βιλδπιθ οὗ ἢ 18 τουαὶ αἰ μη 
ΩΣ 20).--- ον. 17. Το ἐσπέ ιπὺ εν! ἃ ρομοά 
ὉΤ [Π6 τὶς ὈΘΙῺ ΤΊΘΓΟΙΥ 8 οονοσίηρ Οἢ Ῥ0]68 ψὶι}- 
ουΐϊ 8 ἥγπι δἰγυσίαχο οὗ Ὀοαγάβ, οοὐ]Ἱὰ πᾶν Ὀδθη 

. ΤΉ, 85 ἴῃ 1 βριω. χνὶΐ. 48 δηαὰ οὗϑθῃ ἰη ἰαΐδσ ὈοΟΙΚα, 

ἴον ὙΥῚ (δοταρ. Ἐνν. 2 346 δ).--“ Ὀθοδαβθ ἔμϑτο [8 0 Ἀγο- 

ἔτοδς ἴῃ ἐδ φοϊίοη, Ὀαὲ νγγϑ ἤδυθ τιν ον (ἢ πηϑῃέίοη οὗ 
88 “]αἰτίοηδὶ ἱπεοϊοη ν᾽" (Κ61}} 

ἘΓ[Βαὲ ργοῦθο!ν ἰὃ τταϑ ποῖ οχρϑοίθα [Πδὺ 8ὴ9 δηὰ οὐδοῦ 
ΤΩΘΙΊΡΟΓΒ οἵ ἔη6 Ποιιδϑῃ οἱ ἀ (υγο 6) βῃουϊὰ ἰαϊκ ραγί ἰῃ 
86 ργοσοϑϑίοη {Υὸγ. 30).--- Τὰ.] 

ζ 12 ΠῚ Ν 215 ΝᾺ 85 ὙΟΡῸΒ οὗ ἰποϊ δι οη δ ἢδίο οὗ δα 
Ο ξ: 

δυο ἐπθ ργοροβέ οηδὶ οδοπβίγαοίίου (Ἰοὐ9 ἐο, ἴωϑγν. χίχ. 
ΡΝ ἢδὶθ οσ δοηξοπιρὲ ἐοιοαγάξ, 

[3 
ῬΤΟΥΟΣῸΒ χυὶϊΐ. δ); Εναὰ, ὧδ 

ΟὨΪΥ͂ ἰΘΠΠἸΡΟΓΑΤΥ͂, δἰποο Ὠαυϊὰ πδα (ἢ 6 ρᾷγροβα ἰο 
θυϊ ἃ 4 ροσιηδηθηΐ ΠΟΙ ΌΔΓΥ, ἃ “Πουβθ᾽" ἴο [ἢ9 
Ιοτὰ (οἢδρ. νἱϊ.). Βοῦ ἐϊ [ἡ ἐϊ5 Ρ]6ο9 ἴῃ ἴδ 9 
ταϊᾶδὶ οἱ ἴπ9 ἴθϑῃϊ.“--Τιδί ἴθ, ἴῃ {πΠ6 αρϑοθ 
τ ΓΪςοα ΟΠ δοοογαάϊηρ ἴὸ [6 ἱδθογηδοὶθ πῃ] ἢ μα }}} 
βίοοά ἰη αἴδθοου, ἴῃ ἰπ6 Ηοίν οὐ Ἠοὶΐε8. ΤῊΘ 
δαγτ-οὔετίπσε ἀπά ἱλαπκ-οβετίπισα ἴπαὶ Ταν ἃ πον 
οβεγοὰ γοΐδστϑα ἴο {πὶ8 ργον αι οηδὶ βαποίπαγν, δὰ 
βογνυοᾶὰ ἰο οοηβοογαίθ 1. Οὗ οοῦγσβο 16 χηδάο (ἢ8 
Βδου  σο5 ποί ἰῃ ἢΪβ8 οσῃ Ῥογβοῃ, δρυΐ (Πγουρὴ 1Π6 
ΥἹ οβί8.- -τν ον, 18. ΤΊ οὔἤογι ρα Ὀοϊηρ ὁπ ἀ6α, ὯΘ 
19889 ἃ [89 ΡΘΟΡ]Θ ἐπ [8 π8Ώ:190 οὗ [890 Τιοτᾶ 

οὗ Βα ΘΟΙΞ .---ΤῊο δίοδοῖπο Ἠγ88 πού [πΠ6 ΛΆΓΟΙΪΟ 
(Ναπιῦ. νἱ. 22 54.}, προ ρογίαϊ πο ΟὨΪΥ ἰο (9 
.ἰ ἢ - τοί, ἀνα ὙΝῈ ϑοϊ]οσηοη, 1 Κι. νυν}. δῦ) δ 
οΟΠΟ]ἤηρ ΒοηραϊοίοσΥ δἀάγοβα ἴοὸ ἔπ 6 Π0]6 Ρθο- 
Ροθ. “78ῃὸ παπιὲ οὗ ἴμο 1 οτγὰ οἵ ϑαρδοίῃ " 8 τπ6 
οββοηί δὶ Ὀοίηρ οὗ Οοα, 85 ἰξ τᾶ ὀχ ἱιοᾷ πη (ἢ 6 
ΓΙ] ΏΘΑΒ οἵἉ 8]] ἊΝ του δίδοπβ ἰο ΗΪ8 ρθορὶθ. ῬΤῆο 
Ὀοηραϊοιΐομδ Βηα ἱμοὶν ἔα] Π] πηοηΐ ΟὨ]Υ ἴῃ (1118 βο - 
γον αἰδίίοη οἵ αοά ἰο Ηἰἷβ ΡοΟρ]α 48 {ἰποὶγ βοῦγοο, 
π ΠΟΙ [8 δἱ {Π6 βάπλο (τη {Π6 Ρ]οάρο ἴον (Π6 [1}]- 
β] ϑηί.---Ἶ ογ. 19. ΤΊιο οπέεγίαϊππιοπξ οὗ 6 ροὸ- 
ΡΪο. Εβοϊιβ. οὔθ, θη πη πόοηλοη, σοοοϊγοά 8 

“ΒΟ δα-οΑ κ6᾽ (ΠῊΠ τὶ ἼΞ2, 1 Οἤτγου. χνὶ. 8), ἃ 

Τουπά οδἶκο, βυιο ἢ. 85 νγγχδβ ὈδΚοα ἴῸΓ βδοῦὶ οἶδ] πγθα]α, 
σΟΡ. Εχ. χχῖχ. 23 ψῖ ἢ [μον. νυ}. 2454. δβάραν 
[Επᾳ. 4. οοά ρΐοοθ οἵ ἤδβῇ} οὐ τβ ΟὨ]Υ͂ Β6γο, 
18 ποῦ Ξξξα "ρίϑοο οὗ Πεϑὴ," Ἐ θυΐ ρτοῦδὈ]Υ ἰο Ρ6 Ὧ6- 
τὶ υοὰ ἔτοπι ἃ νογὺ ὅἴο τηθαβιγο" (6. Ἴϑῦ, 6 
θλοα, αοθοηΐαα, Εδαάΐρον, 6 ὙΠ οἰΐ6), δῃα Ξξξ ἃ 
“πηραδιζε οὗ υἵπε," ποῦ που]ά ποῖ Ὀ6 ἰοο Παγὰ 4, 
ΒαΡΡ]οιΐοη [τψουἹὰ ποῖ Ὀ6 δΒυρρὶγίηρ ΟΥ̓ ὑπάον- 
βίδπαϊηρ ἴοο πιι6}} (ΤἸ οηἑ.8). ΤΒ6 {πἰγὰ ἴθγηλ 
[Επῃκ-. Α. Υ᾽.: δαροη οἵ τὶῃ6} πλοδῃ8 γα δίπτοαξο, ΟΥ 
8 πλλ88 οὗ το ρ,ΤΑΡ6Β ῥγθβθοα ἰηΐο 8 σα ((16.), 
ΘΟΙΡ. βοηρ οὗ ϑββοηρδ 11. ὅ; Ηοϑ. 11}. 1.-.- ἘΛλΘτΘ- 
ὍΡΟΣ ἐδ Ρ6ορ]6 σοϊπεηϑᾶ Ὠοπλο.---[ἡ 1|κὸ 
ΔΏΠΟΥ αν, μανίηρ  ηϊβηοά {π᾿ οἤδοτί ηρ δηὰ 
(Π6 φηϊοτίδιηποηί, το πτηϑᾶ ἴο ἰδ Ὠοσδ9 ἴο 
1085 ἰξ (νοσ. 20 α)---ἰπαὶ ἰ8, ἰο ἱηνόοῖθ οἡ ἢἷθ 
Βουβθ (π6 δἰοβαηρθ ἢ6 παά Ῥγοπουηῃοθὰ οἡ (ῃ9 
ῬΘΟΡΙΘο, δῃα (Βανίῃρ βηϊδηθα μ18 βδογθα δοὶ) ἴὸ 
Ἰδοθ 11 υπᾶδγ (6 ρῥγοϊθοίίοη δηὰ δἰ ββὶηρ οὗ [}}0 
τά, οὗ πόθο Ῥγθβοησο ἴῃ ἷβ Ὠουβθ ἴῃ6 δῖ 

βἰδηάϊης πραγ ἴῃ ἰμ6 ἰοηΐ γγ͵χαὰΒ ὑῃ6 δυο. Τίνο 
οἷοβο οἵ γϑῖβθ 19 δπὰ δ Ῥορίπηΐηρ οἵ γνογβὸ 20 
ΔΙΘ ρίνοῃ δ {πο οπὰ οὗ 86 Ὡδσγγδίινο, 1 Οἤγοη. 
χυὶ. 43. 

γεια. 20-23., ολαῖ δ γ»νίάδ απὰ δαυϊά᾽ 8 λυηιῖ- 
ἰζν.-- ον. 206. Δηᾶ ΜίΙίοβαὶ οἂπιθ ἴο ᾿γθοῖ 
Βενίἃ.---ΤῊο πογάβ μδϑγο δή θα ὈΥ̓ {π6 ϑορί.: 
“Διὴᾶ ρτοοίρα ᾿ἷπλ᾽ δγὰ δὴ ἰηβογιίοη, τὶς ἢ {Π 6 ΓΘ 
Ϊ8 ΩῸ τουπῃά [ὉΓ ρηρς ἰηίο (6 Ηφῦγον ἰαχί, 
ἩὰοΥν πἸοτίουβ ἅϊᾶ 89 Κίῃηᾳβ οὗ Ιδ:891] Ὡλαῖςθ 
ἰλδ6ο}{ ἴο- δ ν!---ΤῊ δα ὈΓΟΣΙΥ ἰγοηῖοδὶ δά ἄγη 
πὶ ἢ ποῖ ανὶά, γοϊυγηϊης )οΥ ΠΥ ἰο Ὀ]688 ᾿ἷβ 
Πουβθ, 8 τϑοοϊνοά ὈΥ Μ|ΊοΝ Δ], ἰν (6 ουἱθυγδῖ οὗ 
πον ὙἹοκοᾶ ἐρεϊϊπο (νεγ. 16), ὙὍἭο πποονϑεϑᾶ 
Ὠἰτηδο1ζ το -δανῦ ἐὰ τἴ86 ουγοβ οὗ ἴ89 μδηᾶ- 
τοδί δ οὗ ἱδ βοτνδῃῖβ.--- Τ]) αἱ ἴα: Ἔχροβοά, 46- 

οὐ Πὲπη86 1, οονίουδὶν Δ᾽] υδϊηρ ἰο (Π6 ἴκοί ὑπαὶ 
νὰ πδὰ ὀχομδηροά (ἢ6 ΤΟγ8] ΓΟΌΘΞ ῬΓΟΡΟΓ ἴο 

Βοἢ δῃ οοοαϑίοη [0Γ {Π6 ᾿ἰρῃϊ, σοπηραγαι Ὁ Ὁ βῃμοσὶ 
βϑοουάοία! ἀγοββ. ὅ|6 Ὀϊδπηθα Ὠΐμπὰ ποῖ 80 πιο ῇ 
ἴον ἀδηοίπρ δ δὲ ἴῃ βυοῖ ἃ ργοοθββίοῃ δηά ἴῃ 
ΒΌΘ, αἰἰΐτο, Ἰογχοί ἄπ 18 γογαδὶ ἀἰστν, μ6 ταΐη- 

4 ἴξ ἰκ ποὶ (ἢ τηοϑὲ ΒΔΌΪ8) ἰοὸ ὈΘ ἀογίνοα ἔγοτὰ 
᾿ δηὰ “8. 
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εἰοα νἱπι ἴπ6 σοταταοη Ρεορὶα δηᾶ ρὰὶ Βἰτηβο Γ οα 
ἃ ἴανϑὶ υἱὰὰ ἱμθθ. ΑΔ6 ΟὨΘ οἵ ἴ89 ναί {6]- 
Ἰοσσα ποονθεδὴ δἰπι)590]ΐ.---“ ΥΥοΥΙ ἢ] 6θα, Ὀδὰ 

[Ποτγ8᾽ (0) δ δυάρ. ἰχ. 4; χὶ. ὃ; Ῥτγον. χὶΐ. 

11; Ψυϊγ.: “Βυβόοῃβ᾽᾽ (δουγγίδ), βθρί.: “ ἀὺῇσοτβ᾽" 
(ὀρ χουμένων), ΜἘΪΟΒ 18 δὴ ΘΧρΙ πδίιοη ἰπαίεδα οὗ 
8 ἰγδηβ]αἰΐίοη, (ὐΌθοτγυο πο ποίο] α ἀοβηϊίοη οὔ ἢ 6 
ἀορταάδιίοι: “ἴῃ [86 6γε8 οἵ [Π6 πιαΐα8 οὗ 18 86γ- 
γω ΟΥ̓́ΣΣ διχδί δὶ {86 χϑίθγθῃοθ ἴἰὸ ἰδ ἀΐπο οἵ 
γαεὶ. 
γον. 21. Ταυὶϊδε απδυεν.--- οΐοσο ἴμ86 Τιοσᾶ 

ὍΟ ΟἸΟΒΘ ;:Ω6 ...... εοᾶ 1 δανοὸ ρὑἱ]αγϑοᾶ 
ῬὈσθίοσο [89 Ἰνοτὰ.---Ἶ  Βαγὸ Βογὸ 8η δηδοοϊου- 
δου, (ἢ Ἰοηρ Βο]. οἰδιιβο “πο οἤοβο.... ἴβσϑϑὶ" 
Ῥγοακίης ἰμ6 οοηηροίοη, πα ΐοἢ 18 ἴῃ οπ χτοβίογοα 
ὈΥ “δηά [ογ γ684] 1 δᾶνο ρὶαγοάᾶ," [6 ῬὮγϑθθ 
“Ῥρίογο (86 1,ογὰ ἢ {πη} βίδῃ 8 δὲ [86 Ῥορί πη πε) 
Βοΐηρ τοϑαιηϑα. Ἢ [Π18 γΟΥΒ6 800 ἰδ 6 ἀν 
ἐγδηβί αἰΐοη βηὰ “ἴοχί. δὰ ατδη."-- ΤᾺ.}] Αἶογ 
ἐδο ποιγὰβ “ θοεΐογο Φϑμουδῇ ᾽ βορί. ᾿πϑογία “1 π|}} 
ἄδποθ; Ὀ]θαθοὰ 6 {μπ6 1ογὰ," δηὰ αἵϊογ “δῃά 1 
Βανο ρῥἰαγοα" ἐμῤμοθα ἴν τοράοσβ “1 ν}} Ρ]4 γ᾽} 
185 “δηὰ 1 πὶ] ἀδησο," ἴῃ ογάθν [Π8 ἴο ΓΟΪΊΟνΘ 
ἐΠπ6 δῃδοοϊουίμου, δηὰ ἰο ἰπἰγοάποο [Π6 “ ἀδησίηρ,"» 
προ (ἐβουρὰ ἢ 6 τς: οὗ Μ|ς41᾽ 8 ὉΪ]Ϊδλ 6) 18 
δἰΓΔΏρΡΟΪΥ Οπλ οὶ [1 1π6 ΗΘ6ὺ.] ἴῃ ΠανἹἀ᾽ Β ΓΟΡΙΥ. 
Τὼ δῆβνγος ἰοὸ Μίομδ]᾽ 5 σαϊπο ᾿ἰσΟΩΥ, ὙΒΙΟΝ τὸ- 
ξατὰβ Τδν ̓ 5 οοπάποί ΓΑΘΓΘΙΥ͂ ἔγοπλ ἼΝΝ Ροΐηϊ οἵ 
γον οἵ ἰΐϊδ δοοοράδηοε τὶϊὰ ἴμ6 αἰ ν οὗ “189 
Κίπρ οἵ [586], δῃὰ Ἵμαγδοίογὶ 98 1ὑ 88 οουγτοῃ 
δηὰ ἸΟΥ, [6 Ἀθέττηβ ἐπο (ΐηρπ: 1) ὑπαὶ ἴῃ ΒΪβ ργο- 
οϑάυγο δ μδὰ δῇ ογϑ ΟἹἹΪΥ͂ ἰο ἰδ φίοτγ οἵ οὐ, δῃὰ 
ἐδιαὶ ἰδ ταυϑὶ ἐμογϑίογο ποὺ θ6 οοπάθιρηθα 88 θο- 
.οὴ δηᾶ ᾿ονν, θυΐ γαίμο ΠΡΟΟΒΈΙΣΟΙ 88 ΠΟΙΥ δηὰ 
π ὸ]]-ν] δδίης ἴῖο αοα: δῃὰ 2) ἰδὲ μὸ σϑοοϊνοα πὲ 
κἰηράοιῃ δπα ἢἷ8 ροαϊίΐοη 88 Κίηρ οὗ [56γ86] (Ὠγου ἢ 
ἰδ ἵ ,οτά δ ολοίοα απὰ οοπμαπα. Ἐσο Βδὰ (μϑγϑίογθ 
δοϊϑα ποῖ οουῃίοῦ ἴο, θυΐ ἴω δοοογάδῃοθ πίιῃ (ἢΐ8 
ΤΟΥδὶ αἰρηΐιγ, ἰὰ μαι μ6 μάνα ἴμ6 Βόποῦ ἰο [86 
1,οτὰ, σῆο δὰ γαϊβοὰ μὲγῃ ἴγοια Ἰου]ηθαθ ἰο {815 
Βοΐίχι, ΤὮθ οχρτγοθοίοα “δοίογο (89 1.ογὰ" ἀο- 
χῖνοθ ἃ δΤΟΗΚ Ἐπὶ Πιαβὶβ ἔγοχα ἐϊ8 ροαϊο; δὲ 
16 Βορίππιης δηὰ δἱ μ6 δηά, δηὰ, [μ8 τεροδϑίϑα, 
ἐπάϊσαίοβ [86 Βοϊτοβὶ δηὰ Ἔκ κα Ροϊωΐ οἵ υἱοῦ 
ὙὮΘΩο6 (1 ορροκὶιΐου ἰο Μίοδ4}᾽8 ῥγοίδῃηο υἱδοσ- 
806) [ιἷ8 Ῥτοσθάσγε ἴῃ {Βῖ5 ἔδβίν δὶ ἰϑ ἴο Ὀ6 ἡυάροὰ 
δηὰ οπἰἰτδιοά. οίοτο τ. γ ἔαῖμοσ δᾶ Ὀϑίοσθ 
Βα ΒΟΪΘ Βοῦδ0 βαγε Ὀανὶὰ, ἰῃ ογάον ἰο στϑρϑὶ 
(δ6 οἰδῦρο ἰδδὲ μὸ δὰ ἰμ8 ἰοπογοὰ [ἢ6 ΤΟΥ8] 
ἀϊκσηϊν πρῖοι μδὰ μϑβοοὰ ἴο εἶτα ἔγοσω 880} δηά 
μα Βουδ, ἰδ μοϊπεπρ αἷδο ἰο (89 οδιβο οὗ [Π6 
τοὐοοϊίοη οἵ 84] δπὰ Ηἷβ Βοῦθθ, Ὠδπλο]Υ, δυο ἢ 
μδυμβιΐηοεθ δηὰ ὑσὶάβ 88 89 “ ἀδυρηίον οἱ 8340} 
μδὰ ποσὸ οχ ἰδ ἰθὰ.--- εὐ. 22. “"᾿πὰ 1 ν}}} Ὀδ γοί 
ΤΏΟΓΟ Υἱ]6. [Ιηροδα οἵ ἐμὲ6 βερί. μα 186 ποη- 
βομπδὶοαὶ του ἀοσίηρ: “δηὰ [ π|]}} 8.}}} ἐμὰ ὕὑποονοῦ 

ΣΩΥ801ἢ (ΠὉ}) 1 ΤὮΘ 1665 γτϑδϑοῦ ἔβοη ἴῸΣ μηρί 

ὁ ΠἾ2}) ὨἸΏ2Π3. Τθο οχρίδηλέίοη οἵ ἐπ9 δ ποστηδὶ 
ε᾿ τ: 

δοτηἰπαιίου--Δοοοτάϊηρ ἰο Ἐπ. 2240 ὁ--ἰθ “ἰΠδὲ αἰ ποθ 
δοοογάϊηρ ἴο {ἢ δϑῆδθ ΟὨΪΥ [09 δθοοηά ἕοστῃ τηυϑὲ ὉΘ ἴῃ 
πὸ [πὸ Αὐδ., οί ον τ τῆ δ᾽ αν ΘΠ Δηρθ οὗ ἴόστη 8Ρ- 
Ῥϑδγ ἴῃ πὸ ἴηΐ σοηδὲ, Ὀδσοδυβο ἠἢ9 ποθ δοη ΘΠ}. 66 ὉΥ 
Κοδϑοῦ οὗ ἔῆο Ῥσορ. 3. 1901]1ὁν 8 ἴηο ἰσϑίῃ οὔ (ἢ 9 π΄. σοῃϑ,. 

Ἰδυτοσ: ΠΧ 15 1πἴ, ΑΒ. (7ὉΣ ΤΊ), ἰπ ογάϑσ ἰὸ τηδὶζθ 

Ῥατοδοτααϑία ὙΠ} ἐπι ῥγοοθάϊης Γ 9271) ΤἈθαίυϑ δαὰ 
ΟἸἰοδῦϑοι (ΟΡ. Ὁ. 600) Θχρ]δίη ΠΧ δ5 ϑῖτοζ οἵ οοΡγΥἕθὶ 

ἄοτα [89 Ὀγοοϑάϊωβ πογὰ. ὶ 

ΤΗΕ ΒΕΟΟΝῸ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΑΜΌΕΙ. 

(6 Ηοῦ. “1 ΓΥ̓ 6γοβ᾽ ᾿πίο {86 . ἢ ὦ 
οΥ68. Οογίδίη]ν θανία αἰὰ ποῖ Ὑποκν Βἰπιβο ᾿ 
δὼ οὖσπ ἜγΥοβ, ἰμδἱ ἰ8. ἴῃ λὲδ ὁσσῃ Ἰυάρστηορηί, Ὦγ ἰδ 
ΡΙαγίῃρ δῃὰ ἀδηοὶ - ΤΗδηΐυδ, ΘΟΠΊΓΑΓΥ ἴο ἴδ0 
ἰαχί- σοδαϊηρ, σοι γχθ)---οί ἴῃ (Π6 βοῆβο οἵ Μι- 
οδ.41᾽8 οὔδυρε; γοῦ 6 ἀϊὰ ἰονγοσ οὕ πιιπιῦ]α ἢ ϊπν- 
Β61{ ἴῃ πὶβ ΟὟ ΟΥ̓́Θ ἴῃ ἰδ6 βθῆβ ἰμαὶ ἦς οχ- 
ῬΓΘΒΒΟΒ ἰῃ υοῦ. 21, πόσο πὸ ἀδβοσῖθδα πἷβ οοπαυοῖ 
88 8, Β61]{δραϑοιαθης δοίοτε ἐδα οἵ ἰλε Τωτὰ. 
“ΤῺ οοτηραγίδοη πιῇ {18 ((μδὶ ᾿8, Ὑἱ 8 ἰδὲδ 
Δρδϑοιηθηὶ δοίογο ἐπθ [,γὰ) ἢο οὐ ηπιοα: Δηὰϊ 
1} Ὀ6 ποὶ͵ἰᾶ (-ξ θεοο)θ) γϑὺῖ σϑοσϑθ νἱ]]ϑ 
(ΝΊΡΗ. Ξε 94]. 838 ὅδθη. χνὶ. 4) ἰῃῃ Σ 6γ68.-- 
Τηδὶ δ, ἰῺ ΤΥ ονῇ ᾿υἀρτηοηὶ Μπ}} πυπ Ὁ]6 πῃ γρεὶΐ 
γοῖῦ ποσγα ἰμδῃ ἰο-αγ. ΤῈ Ἔχργοβαῖοῦ “1 τὴ 
6γ686᾽ σδηποὶῖ Ὀ6 ἜΧΡΙαἰηδα 8: Κ ν}}} β οσ βι}}} 
ἀτοδίοσ οοῃίοτηρύ ἴγοσα 68 ἴθδη ΜΤΠδὶ 1 Πᾶνα ᾿υδὶ 
Θοχροσίθηςοὰ," Απᾶν δ 89 δᾶ, οὗν Βουὶ 
ἴδου Βαδὶ δροΐϊξεθι, υνὲὶδ [δ τὰ τ }} 1 ὈΘ Β0]8 
ἐῃθ Ὀοηοι.-- ΕΔ] 48 οχρίαπαιίίοη: “δβουὰ 1 
Β6ῸΚ ΒΟΙΟΥΡ ἴσοι ἱμοσῃ 7 Ὠο, {πὶ 8 ἢοΐ αἱ 4}} π6- 

" 1}16 ἴο ἰῆ6 στουῃά, εἶποθ Μὲο8}᾽5 88- 
βοσγώοῃ ἰδδί ἢ6 δα σοϊΐοῃ Πἰπιβο!  ΠΟΏΟΥ Μ͵δ8 ποὶ 
Βοΐουβ, ὃυὶ ᾿ἰτοηΐϊοαὶ. ΤΒοηΐϊυδ: “οΓ 16 τοδὶ 
Β.4}} 7 Ὀ6 Ποὰ ἰῃ ποηογ᾽᾽ [5ο Επῃρ. Α. Υ.]--ἰῃδὶ 
ὧδ, (η6γ, [6 αἰπιρ]α δοῦ]β, ψἩ1}} Κηον οίον {Πδὴ 
Ποὺ ΠΟῪ ἴο οδβιϊτηδὶθ τοῦ πυμ]δῖν, δῃα (ιἷ8 π|}} 
Ομ ροηβαίθ 106 ὉΣ ΠΥ (0Ο0] 18 οομϊοταρί. Βυΐ 
(15 ἰδίζον 'β δὴ ἱπιογροϊδιθὰ ἐβουρδῖ, τ ῖοὶ που]ά 
6 [Ἀγ Βοδὲ ἔγοτα Πανὶ 8 δου] δἱ [1.18 ταηοπηθηὶ οὗ 
δχίγεπλθ ΒΌυ ΝΥ Ὀοίοτο {Π6 Γνογά, δῃὰ ποῦ]ὰ β8- 
νοῦ οὗ Μ|ΟΝΑ]᾽ 5 Ἰάθδ8 δρουΐὶ λιπιαπ μοηοσ. ΤῊ 
“ λδοποτεα"" μογὸ (οὐν:οιυβὶῦ οοηϊγαβίοα πὴ Μ|- 
8.418 “Βοῃοτγοά, ῃη8δάδ ρὶογίουβ," γϑσ. 20) τοίοσϑ 
(88 18. οἶθαν ἴτοτῃ ἐμ ἰῃχοιρδοιΐί τοουγείηρ ποτγάκ, 
“θοίοσο (Π6 1,.ογὰ ἢ) ἴο ὑπ6 Βοθοσ ἐπ ἐδέ δίοο οἱ ὧδ 
Ἰοτὰ, σ  ἰοὰ πὶ}} Ὀ6 χίνοη ἰβοθα το Πα} ]6 
1«Πποιλθοϊνοα θοίογο 6 1 οσὰ. Ὠδνια, Πανΐτηρ 0Ρ- 

ἴο Μ|ομΔ41}}8 “ἴῃ (μ6 ογοβ οὗ (μς πηδὶἀβ᾽᾽ 18 
ἐἴη 106 ρσόβθῆσο οὔ (Πο [,ογὰ,᾽ Ὀ]δοοη Σπηβο  Γ “ δ6- 
ἴογο (86 ,ογὰ᾽ οἡ ἰδ βαπ)6 ἰονοὶ τὶ τἢ {Π6 πγαὶ δ, 
μὰς νλροσὰ Ὁ ὈΓΥ [86 τοροαϊορὰ “οὐδ᾽ 18 [6] πο ὶρ 

Θαυ ΔΙ γ τι μεθ πυ0]6 ΓΟἸΚ, δηὰ ροϊηί- 
ἰηρ ἰο (6 Βοηοῦ ψπϊοῦ ἢ6 πιὰ ἐμθὰ που ἀ μαγὸ 

Ὁγ6 ἰλε 1], οτὰ, Ὀδοδυδθ ἢ ΒΌΠΙΙΥ βῃμονθα ἀυ9 
ΒοῦοΥ ἰο (86 [οτά. Ὑ1ὴῈ οὈ᾽οοίίζοι ἴο ἐἢιὶδ ἰῃίο- 
ῥτοίδίζοη ἰδ ἐπὶ γα βῃου]ᾶὰ ἴποὰ ἐν δ Ῥαν ά ἰὸ 
ΒΆΥ “1 ψὶ}} (ον 8841}} Ὀ6 μοπογοὰ ὉΥ «Ψϑβονδ," 
ἐπδὲ ἱμ, (ῃ6 δι δ᾽θοί οὐ δρθηΐ οὗ [6 ποηποτγίπρ τοῦδ 
Ὀ6 εχργϑαδοὰ, δβῃά ἰβ χκίνοπ ἴῃ (86 ἰοχὶ οἢ] Ὦγ (86 
ποσὰ “δι άβ. πὸ Ηροῦτεν ῬΓΟΡ. ΠΊΔΥ πιο88 
“ ἈτΔΟΩ Σ᾽) οὗ “θοίογο᾽" (δρυά), δηὰ ἰδ ρει 
10 ἰγαῃβ᾽ αἰΐοῃ οἵ Επχ. Α. Υ., Ραδῖσ. Τμδὰ., ΡΒ: 
Ἰρρθοῦ. Βραϊάδβ, ἴῃ σθρὶγ ἰο ΜΊς μα] Β βΏθεσ δϑουὶ 
{88 τηδίάα, ἰξ 18 ἃ παίυγαὶ δηὰ βἤαγρ σα )οϊηά δῦ οἱ 
Ῥαν ἀ  ραγὶ ἰο δοοϑρὶ (18 ΠΟΠΟΣ Μ]ΟΝ 8116 το’ 
ζαιὰβ 88 ὑθῃηθδίἢ οοηῃίοιηρί.--ΤῊῈ.]--᾿ ἐσ. 23. ΜῈ 
σ881᾽86 Ομ ἢ] ἀ]οϑβηθϑα 18 βρϑοῖδ! Ἱ Σϑο Ομ θα 88 ἃ 
ἘΠ ΠΒΙΕΊΠΙΣΠῚ οὗ Βοὺ ῥγὶάβθ. ΤῊ18 γγὰβ ἐμο ἄθερα 
ἁταἑ Ἰδίζοη ἴῸΣ δὰ ΟΥΙΘὨΐΆ] ποδῃ. [ΕῸΣ ἃ νιν 
βαρ παλιν οὗ (6 ΒΟΘΏ68 οἵ {158 ΟΠδρίδσ 806 ϑίλῃ- 
ἘΠ: οισίαἢ, Οἰνιγοῖ, ϑοοοηὰ ϑασὶθθ, ὑ. 89--98, 16οἱ, 

Αἱ. Επ.).-- Ὲ.] 

ἩΙΒΤΟΒΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΤΗΕΒΟΙΟΟΙΟΑΙ. 

1. 1ὲ νγαϑ ποὶ ι1}} Ἀανυϊὰ δὰ ἰαΐκοὺ “εσγυκδίθδι 
ἄτομὶ ἰδ6 Φεδαδίϊοβ, πηδάθ Ζίοηυ. ἷἰβ οδρέϊδὶ δοὰ 
βοουγοῦ 1ξ Ὁ ἷβ ψἱ οἰοσίθα ἔγουι ΡΒ δἰ δἰίδοξε, 
δῃὰ (ἢ ἴοΣ ἃ βῃοσὶ ἰΐγαθ δὲ ἰϑδδὶ βοουσϑα μεβοθ, 



ΟΗΑΡ, ΥἹ. 1-25. 

ἔπδὶ 6 οοὐ]ὰ ῥτοοοοὰ ἰο (δ ΠΟΙΥ ποῖ ἰδδὲ δ 
οοτωρ!οἰοὰ πῃ Ὀσι σὶρ (6 δὺῖκ ἴο Ζίοη, βῃὰ ιμδὶ 
ΓΔΒ ΟὗἩ ρτεοαὶ ᾿ταρογίδηοο 9 ἰδ σα] !ρίου 116 οὗ 
δος ΠΡΠΟΝ, Τὴν δὲν λαά (ὁ τοοῖ ἴῃ μετ {γὰ} 
Ῥίου ἐδο! ἰησ, τδϑ {π6 ᾿ἡ νὴ πρ᾽ ἐτργεβδίοη, οὗ Ηἷ8 στα- 
Εἰς ἰο ἰὴ Γοπὶ ἴον Ηἷδ ίδνοσ, δπὰ αἰπιδὰ αὐ 116 
εἹενδίδοι δηὰ οοποθηίγαίίοη οὗ {86 τοι χίουβ [16 
οὗ [πτνδο]. [ἴἰ ποοάρά ἃ ποὺ εἰευαίίον, ε'ποθ ὉΠΟΘΡ 
861}} 1 παῪὰ Υ͂ αἱ Ἰοδαὲ βδκ ἀοντῃ ἔτοπι [6 
Βεῖρσι ἰο πῖον ϑδσπιοὶ πϑὰ Ὀγοῦρει 1ϊ, δηά (Ἀ]16Ὰ 
ἱπίο δ βδοιῃονδαῖ Ὀγα Δ) ζοὰ οομαλιοη,. ΤῊΘ τογαὶ 
Βοῦθε ᾿ἰβο  ζ τοθο ᾿Ἰηθαθηοθ οἱ (ἢ 6 ΡΘΟΡ]6 7738 80 

834 ΤλοΟζῸ δηὰ τοοτθ ἰοδὲ ᾿ἱνίηρ Ρἱοίν ; 186 
δρὶγιξ οὗ ρῥγίἀθ γεϊρπϑὰ ἴῃ ἰΐ, δα. Μὶςἢ δὶ (σῆὸ νὰ8 
Βογοΐῃ ΥὙΘΙῪ ἱΚ ΠΟΥ (ΔΙ Π6Γ) Ρῥ δίῃ] Υ βῆονθ ΠοΥΘ 
ἴω ΒΟ δοδιίηρ ἰοπασάβ Ὀαδνὶά ; ἴἰ 18 8 εἱρηϊβοβης 
ἔλεος (δαὶ ἴῃ ΠΟΙ (ΔΊ Π6ΥΒ Βοῦθθ 86 885 δὴ ἰ400]- 
δια. Το γο]  ἸΟυΒ- ΔΟΓᾺ] 1106 οἵ (π6 παίϊοη {6}] 
οὗ ποοθθβῖ Υ ἰηΟ ΠΟΓΘ 84 τηογὸ ὑἱμπογουρῇ ἀἶδβο- 
Ἰυου, τἢ6 ἐπ Αρὰ 840} 8 ἰἰομα οἵ Ἀανία 
οου πυρά δηά {π6 οχίοσηδὶ ΠΗΣ ΘΒ Δ} 156 α ὉΥ 
Βασαυεὶ ντ8 ἀδρίγογοα Ὁ [86 ὙΔῚΒ δαίτγθθη 8588] 
δὰ αν, δηά ὮΥ ορροπίἰομα. ΒοΩ, 
πον, αν ὰ ὈΥ οἰ Ὁ] ρηΐηρ ἢΐ8 ἐποοσγαίῖς Κίηρ- 
ἄοχα ΟΥ̓ΟΡ 81] 15γδ6] Ἠδὰα τοβίογοα [Π6 ἐχίεγπαΐ (η8- 
Ὁ 002] δηὰ ρονοσῃπηθῃ 8) μπέΐψ, ἢ6 τηδὰθ δῇ 1π)- 
Ῥογίβδηϊ βίϑρ ἔπγίμοσ, ΟΥ̓ ἐἢ6 δοὶ σοοογάϑα ἴῃ (ἢϊ8 
ςπαρίον, ἰοταγὰβ οἰανδίϊηρ δηὰ βαποιγϊηρ ἐδ 6 
ἴπηοε 116 οἵ Ηἷβ ρϑορίὶϑ; ἢ Ἰαἱὰ {π6 ἀδοροδί ἰουῃ- 
ἀαΐσου ἴον πεῖν ἑπίεγπαξ ὡπὸν ΌΥ͂ ἀραΐῃ Θομοϑη- 
ἐγ τδοῖν το] σίου 1{6 οἡ ἐϊδ ΘΘσο δα θΟΌΓΟΘ, 
ΠΒΙΆΟΙΥ, ἴῃ ἀπο! πρ οἵ αοἄ ἴῃ 1Π6 ταϊάδὲ οὗ Η 8 
ἀμ τὰς ΑὙτ ὈΟ]Ϊ0Ά}}Υ βοῖ ἰοσγί ἰῃ 1Π6 αὐ. “"1ἢ 

δ ὕτηο 1ὑ [[Π8 ΔΚ] δὰ ποί Ῥθϑη βουρῆξΐ δέ- 
ἴοσ ᾽᾽ (1 Οἢγτ. χιὶ!. 8) , 1Πὸ ὀδῃίσο οὗ ἀἰνὶηθ βογνυῖοθ 
{πδὲ ἴὁ ᾿παἀϊοαιοα παά θδθϑὰ ]Ἰοθϑ. ΝῸΝ ἢανίὰ 
ΒΑΙΠ ΙΒ ἴΠ6 τοργοθοηίδεϊνοα οὗ {ῃΠ6 στ 8ο]6 παίϊοῃ 
δΔιοπα Ὠΐπ), 1 ΟΥΔΘΣ δὶ {86 ἢοδὰ οὗ (16 παίΐοῃ 
ΒΟΪΘΙΔΏΪΥ ἴο σοβίοσο ἰο ἴπὸ οδηίγο οὗ ἴἢ6 πδίϊοῃδὶ 
116 τὴ6 ἡ αν ῤτρμν τς ἘΠΡΟΙΌΗΣΥ, δῃά " ΤΟΡΕΥ͂ ἐλε 
τεϊσίοιδ υπύνίπο οὗ ἴἰῃΏ6 Ρθορ]θ, οβροοῖδι !γ ἰῃ τὸ- 
ξατὰ ἰο ΤΉ ΦῸΣ δὐοῦΐ (μ6 ΚαγΏ6] δῃηὰ βϑίασ 
οὔ (Π6 ᾿πποτιηοδὲ 16. ΒΚ (ἢθ ἰγαηϑέθγθηοο οἵ [ἢ 
ΑἸ ἰο Ζίοη «ΘΓ Β8] 6, ΓΟργοθθηιὶης [6 πδίϊομπαὶ 
δυὰ ρμο  ᾿168] πηϊγ, Ὀδοοπιθθ ὩΟΥν ἐδό οεπίτα ο τοῖϊ- 
σίοπ, απα αἀϊυῖπα δεγυΐοα ἴος ἴῃ 6 Ὡδίϊοῃα) "16, ΤῊ6 
δοοουῦηΐ πη Οἤτοη. βιρΡ]ομ θη Οὐγ Ὠἰδίοσυ ἰῃ σθ- 
κατὰ ἴἰο ἔθ ρμαγὶ ἐδίκοη ὈὉΥ (ἢθ γτίοβίβ, (6 ἀϊνὶηθ 
βοσυΐοο δῃὰ (6 ογαϊηδίϊοη οὗ ἐμ δϑδογϑὰ βεσγνΐὶοθ 
Ῥοίοσο {δα διῖκ (οἴ. χὶὶ!., χν. χυἱἹ). Ὑ18 μΐ8 
Ἧ38 Οοηπηοοίοα [86 τοδίογδοη οὗ [86 ὑπ] {Υ̓ δηά 
Διτδηροιηθηΐ οὗ [Π6 ῥΓίοθαν βεσνυΐοο δη οὔ π6 ἀὰ- 
εἰε9. οἵ ἀἰνίηθ βοσνοθ. μὲ πηΐΐγ ἱηάἀοοα ἀοοθ 
ποῖ γοῖ Σοδοῖ ἃ οοιρ]οῖθ οχίθγῃδὶ τοργοδοηϊδίϊοῃ.  1Ὲ 
ΤΠοτο σοη 06 ἰο Ὀ6 ἔϊοο ΠΟΙΥ Ρ]80685 - ἰδ δγὶκ το - 
χηϑῖ 8 δραγί ἴγοὰ ἴμ6 ο]4 ἰδθδγηδοὶο, σοῦ δος 
1} (6 Δ᾽ (Αγ οὗ Ὀυτηὶ-Οδτηρ δἱ Οἱδεοη, τ γο 
δἰϑὸ πὸ οἤεσίηρβ 8(.}} σοὶ οὐ (1 ΟἿ γ. χυϊ. 89 ; 
σον. 1 ΚΊηρη ἰϊ]. 4). ὙΠοτο ἰμ6 ΒἷρΒοργίὶοδὶ Ζα- 
ἀοξ οδοϊαῖοκ, (Π6 βου οὗ ΑἸταῦ, οἵ ἔπιο ἴἈγ οὶ οὗ 
ἘΠ ασατ, το Ῥογίοσπιβ ἴδ 1 τορυΐϊαν βδογίῆ- 
εἶδὶ μοσνίοϑ δ ἴπ ἰδθοσηδοϊο (ἴον. χυἱἱἹ. 8). Βαὶΐ 
Ὀοσϊάθ πῖμλ τὸ πὰ δ βοεοοῃὰ πἱρμῇ-ρτὶοδὶ ἰῃ ἐπ αὶ 
«Αδϊαίλαν (οἵ [Π9 ἔλπιὶ]γ οἵ [Πδπηδγ), το οδοδροὰ 
ἔτοτα Νοῦ Ῥανίὰ ᾧ βδηι. χχὶϊ. 20), δὰ το- 
ταϑλπιοα πὶ Ηΐπὰ, ΠΟῪ Γοδϊ ἀοὰ σ᾽ ἐδ 58 0- 
ΌΒΙΥ οὐ Ζίοη (οοπΡ. 1 Κίηρ ἰϊ. 26) ; βο 89 ἵτο 
ΔΙῸ Ἡδιηγοῖ ἰοροῖμορ ἰῃ χχ. 2δ; 1 (ἤν. χυἱἱ, 16. 
ΤΉ ἀου 6 Εἰ ἢ -Ὀσοδίδεΐρ, πα οἢ δὰ ατίδοη ἴτοηι 
489 οορατδώοι οὗ ἰδ ἰδῦθσηδο!ο δηὰ (λ0 ασὐὶς, τγδϑ 
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186 τοδδοὴ ὙΠῪ Πενία ρῬοστοϊ ρα ἐπα βοραγαίΐοη 
ἴο οοπμησο, δΔηά ἀϊά ποῖ τοίηονο ἐπα Μοβαϊο ἰδ» 
θΘγΏδοϊθ δἷβο ἴο Μουῃὶ Ζίοῃ, βποθ ἢ6 οουἹὰ γϑ- 
ΤΟΥ͂Θ ποὶΠο Σ [6 οπθ Βίριι-ργίθδε ποῦ (6 ΟἿΟΣ 
ἔγοτα 8 οἷἶοθο. Ἧ7ἢ 6 566 αἷθὸ ὑπὸ βϑδογϑὰ ἰθηΐίβ, 06. 
β' 465 189 οΪὰ ομϑ αἱ αἱθβθοῦ ἃ ὩΘῪ οὔθ ρῥἰἰομοά ὈΥ 
θανὶὰ ονοῦ ἔπ ας, ὙΥΏ116 186 βδοτιβοΐαὶ 86 γ- 
ΨΊσΟ ἷ8 δ.}}} οομ πασᾶ 'π ΟἸθθοη δοοογάΐηρ ἰο [89 
[δῳΚῳ (1 ΟἿγ. χνὶ. 40: οοωρ. 1 Κὶ δ). 4), 8 
δδογοα βουυΐοο ἷἰθ οβί δ] βῃθα Ὁγ Ἀδνία εὐ 1ῃ6 δυῖκ 
αἶδο; ὑδίά. νεγ. 87 βα.---Βυὶ ἴῃ βρὶϊθ οὗ 118 δβι}}} 
σου ΐηκ ἜΧΙΘΓΏΔΙ ἀσπα δε, ἰἤθτο τὰ δῇ ἰ89 
ἰηδεϊαἰοη οὗ ἴπ 6 βαογοὰ βογσνίοθ οἡ Ζίου δῃ ἱπέεγ- 
παὶ ἐπὸν ((πγουρῇ [116 Θ8ι8]}8ῃπλοηΐ οὗὁἨ τόρ δῦ 
αἰ νἱηθ βοῦν 66) βιο ἢ 88 ἀϊὰ ηοΐ οχὶδὶ μοίογθ. ΤῊΘ 
ἱεπὲ νὨϊοῖὶ 18 μἱἰοΠοα οὐ Ζίοῃ, 'β Ργον:δίοηδὶ, δηά 
Ῥοΐηία Κ 86 οἷά ἰοηῖ, πῇηὶο ἰῃ (Π6 ΠΑ ΓΟΒ 
ἐὐϑηεος ἀρ ἡμιρίῥοδηνας, εῦ π {Π6 θπῈ οὗ (9 
υᾶροβ τγὰϑ {Π6 οὗ ἃ Ῥσουἱβίοῃδὶ δυγδηρθ. 

τηοηΐ, ἴο ἃ ἐραυ πα απο μδεν ἰο Ὀ6 ὀγϑοϊορα, ἱπο ουπά- 
ἱῃρ οἴ ψϊοῦ να μδβίη τη, θαὺ σδπηοίῦ γοῦοχθ- 
οσαΐο (οΒ. νἱ!.), Βαϊ ἱπ [μ18 ργονϊβίομδὶ, ρϑγβοηδὶ 
βίδίβ οἵ {πὸ γϑϊἱρίουβ 1116 ποῖ ἰῃ 18 ἔτ ῥγὶποὶ- 
ΡΔ] βοδίβ ἴδ υπιῆβοὰ, ρυτῆθα δηὰ διγδηροά, [ἢῃ9 
ΒΑΠΟΙΌΔΓΥ ἴῃ ΦΥΌΒΑΙ 6 τὰ βίο ρβ ἰηΐο {Π6 ΘϑηΐΓαὶ ροϊηξ 
οἵ (ῃ6 ἘΠ δας ΘΟὨΒοϊουβηοθ8 Ὀοΐα ἰὸν αν] α δηά 
ἴον 16 ψΠ0]Ὸ ΡΘΟΡΙΟ, ΜΉ116 186 βαποίσδγυ ἰη Οἱ- 
Ὀθοὴ γϑῦγοα ἰηΐο [ἢ 6 τουπά, 88 18 θὀβρϑοϊ δῦ 
ουϊάθηϊ ἔγοια ἰδ6 ἐδοῖ ὑπαὶ 18:6 ᾿ἸΔθοσηδοὶθ 15 ΠΘΥΟΡ 
τοϑηοπθά ἴῃ (μΠ6 ῬβδΙτηβ. Οὐ. Η. Οἐεϑοδ. 
ἀ. τ νλώϑα [Ηϊ6ἰ. οὗ 180 Κίηράομι οὗ 111. 
Ῥ. Βα. 

2. ΤῊΘ δἰσπύβοαποε οὗ {μπΐβ πδγγδίνο (οὔ ἰδ 
ἰγδῃδίθγοησο οὗ [116 δὺξκ ἴο 9 ογαβαι θαι δηὰ 1 αν] 8 
οοπααοί ἰΠογοΐῃ) ἴον (μ6 α πη, απ τερτγϑ» 
δοπέαξίοη, οὐ (μὲ ἰξδοογαξίο τογαὶ οὔἶοα ἴῃ Ὠΐδ ῬΟΓβοι, 
5 ἄσβί ὑο ὍΘ οοπαϊἀογοα ου ὑδ6 οπη6 δἰάθ 'ῃ τοὶδ» 
οι ἴἰο σά, δῃὰ οὐ πὸ οἴΐδὺ δίάἀθ ἰῃ τοϊδίΐοῃ ἰὸ 
(86 ρεορίθ. Το οοηίθηϊξ οὗ Ηἷ8 ΘοΠβοϊουβη 88 88 
ἰπτς 18 δἰ ΠΩ ΡΥ (ἢ ἷ8 ὁπό ἱμουρἘϊὶ οὗ {π6 ἀερεπάεηοθ 
οὗ ἢ15 εἰκόσι ἴον ἰἰ6 ἀοπιϊπίοπ, οἡ (86 τογαὶ γὰ]9 
δηα τηΐρῇῃϊ οὗὨ (ἢ οονοπαπέ- Οοα, νἤοθο ολοίοα δῃὰ 
οοπιπιαπαῖ ἈδΒ ἜΡρΌΠΩμαΙ ἢϊπὶ Κἰηρ ΟΥΟΡ [πτ86] (νυ. 
21), 1πδὺ ΒΘ ἐβ {π9 ἱπείγυχαοηὶ ΕΥ̓͂ νοι Οοα δ᾽. 
ΥΤο8Β οὐ Ηΐδ χονοσγῃιθηΐ οὗ ΗἸδ Ρβορὶθ. ΕἾοτα 
1} 15 ροϊηὶ οὗ νἱονν [6 Ὀτηρίπρ ὑδοκ οὗ [Π6 δὺῖκ 6 
δὴ δοΐ οἵ γενεγοπος θα σγραίεῥιδ ἴο (6 1,οτά, τ 089 
παπιό, Βυτα θΟ  1681}γ βοὲ ἰοσῖ ἰῃ ἐμ16 βδῃοία ἷθ 
ον οὐ οὲ ἀρὰ ὑγεῖδοὰ ΒΥ Τὰν ἐπί (μὰ πε δῇ οἱ {π6 
ὙγΠ016 ΡΘΟΡΪ6 48 [86 δβῦχῃ οἵ 8]] ἷθ τονοϊδουϑ ἴἰὸ 
{Πο. Βαϊ αἶθο ὈΥ͂ [86 Θδἰ8]} δητηοηϊ οἵ {Π]8 ἰοκ 
οὗ ἴδχο ργέδοποα οἵ ἰπὸ 1 ογὰ ἴῃ ἰΠ6 ταιϊάκί οἵ Ηἰ 
ῥθύρο δηὰ οἵ Ηἷδ γοναὶ ἀιοείϊπ απ ἐπίλτοπεπιδηξ 

φοδδεβδίοη, ἡ Μουῃὶ Ζίου, πμίοῃ αν πδ6 
Ὀγθραγοὰ ἴον ἢἷβ οὐγῃ τοδί ἀθῃοθ, (μ6 1468 οὗ (ἢ 
161 Υ]181 010 δ Οἱ 186 Βυιμηδη Κἰηρβῃΐρ δηὰ (86 
ΚίηρΙΥ τυ] οἵ ἰῃ ΗΐΗ ρϑορὶθ 'ἰβ Ὀγσουρῆὶ ουΐ. 
ΤΒΟΙΘ ἰδ ΘηὨγοποὰ [86 Κιηρ οὗ μίοτυυ, Ρε. χχῖν. 
Ἴ-10; ἴ06 Κίηρ᾽Β ἰἤγομο ἰθ ἴΠ6 ἐγοησ οὗ Οοὐ, Ῥα. 
χὶν. ἢ 6] ; Φογυβαϊθπλ ἱβ ἴπ6 οἱ (Υ οὗ ἴθ ατοδὶ 
Κίηρ, ΚΒ. χ νυνὶ. 8 [3] . Ζίοῃ ᾽5 Φοβονδῃ  πο}}- 
ῃρ, 71; Ιχχῖν. 2: ἰχχνὶ. 8 [2]; 8, ἰχ, 12 ὦ 
{πϑῆςθ Ῥτοοθοά 41} τωϑδηϊραίδίοηβ οἵ (οὐ δ τὸ 
ταὶσῃὶ δοὰ ρίοσυ, ΡΒ. χχ. 8 [2]; Ἂχ. 2.-- - Βαϊ αἰϑὸ 
ἴῃ χοϊδοῃ ἰὸ 1π6 πῇ γ᾽ σοργοβϑηίβ [ἢ 6 

ἴῃ ἔπο ᾿ἰσἂϊ οἵἉ ἰΐ6 ἰά64] εἰρηὶ- {ποοσγϑίΐο Κἰηρβἢ 
δφιίοη. Ηθ αεϑεπιδίεβ 6 νγἢ 016 ἰοῦουϊ [86 
ΒΔΠΟΙΌΔΓΤΥ 88 ἰδ 6 [ΠτΟ 6 οὗ 6 βονυβδῇ ; ἢδ6 Ἧ|]] 8 Κ0 
(οὶ ἃ ΡῬΘΟΡΙ6 ἐγ γ υπύδα ἀηάον {πΠ6 ἀοιλίηϊοα 
οἵ Θοά, τοονΐπς πίϊι τμοἷν τ ΒΟ]6 111 δγουμὰ 99- 
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Βονυδὴ 88 οοπέγα, δῃοτίηρ ὑποὶν ἰηρ- οὐ (μ6 Πἰρἢ- 
ὁδί ΒοῦοΣ δηὰ δογυίπο ἴηι αἰοπό (Ῥα. χχὶν. 1--10). 
Τπ οοηίγαβί ὙΣΓΠ ΟΥΟΥΥ͂ ΟἶΠ6Γ οτίθηΐδ] ΚιησΙΥ ΟἹοΘ 
αν μον ἴῃ ἢΐ8 οομά οί ἰἢ6 ᾿νέάρμή ἐδαγαοίεν 
οὔ {π6 τ᾿ἸΠοοογαῖία Κἰηρβηὶρ. Ηδ ἀοοα ποῖ βοδᾶῦ δἱ 
δὴ. υπδί δ! η80]0 δηἃ ὨΠΑΡΡΓΟΛΟΊΔ0]ς ἀϊδίδησο δηὰ 
Βεϊσης δῦονθ ἐμ6 ρϑορὶβ, θυΐ ““πηδῖκοα ᾿ἰγαβο! 
οη6᾽᾽ πὶῖἢ [Π6 πὶ, τα  ρ] 68 ἱπλιοαϊδίοὶν τ (ἢ ΘΓ, 
ἦα ΔΟΟΘβ510]6 ἴο 411, δῃὰ ἄἀοοθϑ ῃοΐὶ βοοσῃ ἔθ] ΟΒΠΡ 
σὶτ (6 Ἰοτοδὶ δηὰ χηθδηοδῖ, Ὀθοδυδο 6 ΚΗΟῪΒ 
ἐμαὶ ἴῃ {Π9 Ῥγοϑθῆοθ οὗ ἱπ9 1 ογὰ πθ ͵ἰβ ποί οὐη- 
φεοίεα Ὀκπΐ το] σ᾽ οὐδ. ΟΣ ἾΥ ΟὨ }6 δαηι6 ἰευεῖ Ὑ1ιῈ 
[πὸ τθ01]0 Ρθορὶθ δρᾶ ΘΥΟΕΥ ἱπαϊνι σαὶ] οὔθ οὗ 
1Π 6836 (νογβ. 21, 22). ανὶα, δ ἱποοογδαῖῖο Κίησ, 
ἩΠ066 ρον ΤΏ Ππλοηΐ 18 ἢ. Ὀ6 ἴῃ6 οΥρδὴ δηὰ σεργε- 
δοῃίδίϊγο οὗ Φοθονδἢ Β σὰ]θ οὐοσ ΗΪ8 ῬθΟρ]ο, ἰδ 
οοπϑοΐοιιδ ἰμδὶ Ἦἣθ ἰβ τηϑαϊδίοῦ Ὀείπχοο 86 1,οτὰ 
δὰ ἢ1ΠΪ8 οονοηδηΐ: ρθορῖο, δῃα αεἰδ δοοογάϊησ!Υ: 
οὐ ἐμ9 ὁη6 Βαπαὰ ἢθ “τεργεβεπίβ (λ6 τοδλοῖδ Ἷ 
δείοτε ἰδὲ ],ονγὰ δπὰ ᾿οδαβ ἔμοπὶ ἴο Ηΐηι, δἱ (δποὶγν 
᾿μιοδὰ δηᾷά ἴῃ {Πποὶν δίθδα Ὀσίηρβ θυτη  οἸδγίηρβ βηὰ 
ἘΠ Κ- οὔδυίηρ, δηὰ ΔρΡεδτγβ εσὐἱδλ ἑάδηι “ Ὀοΐοτο [μ6 
Ῥγόθθηοθ οἵ ἴΠ6 1,.ογα "ἢ (νοῦ. 21) ἴο γοδίοσαε δὶ ἰδ 
δΙκ ἴῃ6 ἸΘ Ά}}Υ ογάἀδϊηθα αἰνὶπθ βογγὶοθ---οἢ (89 
οἴπον δηὰ ἢ6 γεργέβεηΐδ (δ6 ],οτὰ δείοτε ὰ Ῥοορίο 
ἀροϊασίπς ΗΠ8 “ Πδπ16᾽ ἰο 1Π6 πὰ, δῃά ργδγίηρ Βῃ 
οδίδιηης Η]8 “ Ὀ]οββίηρ ̓"" ἴον ἰθηι.--- ΗΠ γοΐη, 88 
ΔΡ τηοσὶ Οἰοαῦὶν ἰῃ (Πἷ8 Ηἱρίοτγ, αν αὰ ποὶ 
οὨἷΐγν βίβπαβ ἰῃ οἰοθοβί σοηηθοίλοῃ ἢ} (ἢ6 ὈΘΑΓΟΓΒ 
οἴ (π6 ργορλείϊο οἴἶδοο, θαυΐϊ ψγὸ 866 ἱπ Βΐπὶ 8]80 ἰἢ9 
ἀϊησὶν οβῆοθ ῃ οἰοβοϑὶ βαβοοϊδιίϊοη πὶ (Π6 ργέεείῳ, 
χ ἢ 6 ὅδ}, ἰῃ Τορροβίϊίου ἰο ὕοΐῃ {ποθ οἶοοα, 
δ Ἰονγοα [εἷ8 ΚἰηρσῚΥ γ]6 ἴο ΔΘΘΊ. 116 ΠΊΟΙΘ δηα ΠΟΤ 
Δ δηΠΠοοογαίϊο οἤδγδοίοσ. Βυΐ μι}}} Ἀγ ΠΟΥ: 88 
Ἀανὶά, 88 τοργοβθηίδνο δηά ἱπβισγυσηθηὶ οὗ αοὐ᾽ Β 
ΤΟΥ͂Δ] ΓΌΪΘ ΟΥ̓ΘΣ {Π| ῬΘΟΡ]Θ οὗ Ηΐα ρμοβϑοβαίοῃ [ρὲ- 

ἴαΓ γρν Ξς δἷ8 ῃγίναίθ ργοροιγ--ΤῈ.], Ροδ- 
δέ5868 ἰδ Ῥτορὴλοίϊο δρίττξ, τ λογ ΌΥ ΘΒ ον μ᾽ Β πογά 
ἀοαϊστιοα ἕος 6 ΡΘΟρ]Θ ἰβ οῃ 818 ἰοῆσιιθ (χχὶϊ!. 
2), 80 8150, {{|ἰπὸ β'δηγχυθὶ σοργοβοη ηρ [86 ΡὈΘΟΡΙα 
Μοίοσθ , ἢ6 σομλῖπ68 ἴῃ Ὠἷβ ροσβοη (Π) 6 ρῥγιδδίν 
Ἄοἤαγϑοίθν τὶν (π6 Εὐποὶν δῃὰ (Π 6 »γορλείϊο, διὰ ἸῺ 
ἐΠΐ8 δβῖναιὶ ᾿ῃ ἷδ ὈΓΊΘΒΟΪΥ ἄγθαθ δηὰ Ῥγοοθάγθ 
Ὀγίηρβ ουὖυἱ δηά γοργοβθηίΐβ (6 1άθδ, ἐμαὶ 116 ἐΐδο- 
ὀγαίϊο ἐϊπσολήρ, ἃ8 ἃ τοργοδοηίδιΐοη οἵ (86 Ῥθορ]θ 
Ὀοίογο {16 Τογὰ ἰδ ἴο Ὀ6 ἃ ργίε- ξἰπρολίρ. ἐν 
Πανὶ ἐθ ἢονοῦ βαϊὰ ἰο δυο ροσίογσιηθά ἐδὸ αἱ 
εἰποιν ιν Ῥυϊοδῖγ πουὶς οὗὨ βδογὶ ῆοθ (οοπαυἑ εἰ ηρ, 
τη ΐα, 88 υγαμηδηη ἢ ἰπλ86} βϑγ8 ἴῃ (ὁ Εἰχροαπὶιίοη, 

τὶ 5.8), δῃηα δ (η6 γοργοδοηϊδοη οὔ (6 
Ῥοορῖὶο Ὀοΐογο αοά, δπὰ χαϑαϊδιϊοῃ Ὀοΐγοοῃ ἐμ οι 
δὰ Ηΐπι 8 ἃ ζϑῆθγαὶ ρίουβ ποτῖς, ροσίοστηοα οἤθῃ 
ΌΥ ΡῬτορἢοἰϑ δῃὰ οἴμοστβ (Ασαηδηι, Μοθοα, Φοβιυδ, 
βαιιθοὶ, Ψοεαῃ, ΝΘ Θμ 18), 1ϊ ἰθ ποΐ ΘΆΒΥ ἴο 866 
ὙΠΥ ΟἹ (8 στουπὰ δίοπθ 8 Ὀγίθβι !Υ ὁμδσδοῖοσ 
Βῃου]ὰ ΒῸ δδοϊρπθὰ ἴο εἷπι. ἴῃ ΟἿΘ βοῦβθ {86 
ὙΠ 06 ῬρΟθ ὙΟΓΘ ὑγοδίϑ (ΕΣ. χὶχ. 6), ἃ στοαὶ 
δρὶ εἰ. 8] 1.68 δοΐηρ {πΠυ8 συδτάοα ἀραϊηδὲ (ἢ 6 
γογηρ ἰοηἀοποῖοβ οὗ ουΐνγαγαὰ τἱΐυαὶ, δηὰ ἐν αὶ 
νἱ ἃ τγδβ ἰῃ [Π9 Πίρἢ αρί γἰ ἔπ] βθβθ ἃ ὑτιοϑὶ, 88 ΟΥΘΣῪ 
ΟἸτἰ δ δα ΠΟΥ 8; Βαϊ ἴῃ [Π6 ΠΔΥΤΟΥΤΟΓ Β6Π36 δη 
1βγϑβὶ! ἤθἢ. ῥυοϑί τηδὰθ αἰοποιωθηὶ [Ὸγ εἴη Ὁγ Ὀ]οοά, 
δὰ ποηθ Ὀυὶ βοηβ οὗ Αδζοη οου]ά Ὅγστα ἰδ8 
βοῦν ῖοθ, 88 ΠΟῪ δυτηδη Ὀγὶοδι πΠοοά 18 δϑο] δηθὰ, 
δηὰ [16 Ῥγίοβι ]Υ ποσὶ 18 ἀοπο ΒΥ ΟἸ γἰδὶ δ] οΏβ.--- 
ΤΕ.].---Βυὶ αἶθοὸ 16 τε σὲ εδατασίεν δηθὰ 
{Ππ|0 ἀἱδροδίἑἑοπ οἵ ὑπ ἱμοοογαίίο Κίπρ 8 Βοσο δοί 
ἔοσί ἐὑγρί δ! ]γ ἑῃ [Π6 Ῥγεβϑθῆοο οὗ (89 πῆ ]θ Το 
εἷο; 86 ῥὈσϑοθάϑθβ ἤθη ἴῃ δμιοπίηρ ἴἰ6 [οτὰ Ηἰ 
16 ΒΟΠΟΓ ἰὴ ποσὰ δηὰ ἀοϑὰ ; ἢθ βῆογεβ ἰτμβο 

ἴο 6 πὸ ἈΠ ΠῸΙ δηὰ οοῃβοϊθηϊουβ οτοσβοδε, 
Ἰδοῦ δῃὰ δγγϑῆροσ οὗ ἴμ6 ἀϊνίπο βοσνΐοα; 
8] ΙΟὟΒ ἰτηβο] τὸ Ὀ6 ἀΘΟΡΙΥ ῬΡοποίγαιθα υἱ τ. 
ἴϑαϊϊηρ ἰδὲ ΒῈ οἶγοβ ἷβ σὸ ἦ οὔϊοο ΒΟ]ΕΙγΥ ἰο [89 
ἴροϑ υμάεθοσνοὰ βτδοθ οὗ (ἢ 1οτά, δῃὰ ἐχμϊ δίῳ 
8 ἀἄδερ δυηιν, πβΐηρσ ἴο Ὀ6 ποιμῖηρ ὑσὶ (86 δεῖ- 
σϑδηί οὗ ἰΒο 1 ,οτά ἴῃ [6] ]ονσθῖρ ατὴν ΤᾺ ΒΟΣυ δ δ 
Δηα τηδὶ 8. [866 Τγδμβ]δίοσ᾽ 8 θοίβ ἰο Εσάσηδηπ᾽ 
ἐχροδιίου οἵ νϑγ. 22.-- -ΤῈ.].-- - ΤῊ λιμπδίς ἀἴδρο- 

βοῦζοθ. Το 1, οτὰ ἀΐδβροηβοο ΗΪ8 ὃ] ἴο Βοῦβδ 
δηὰ ἘΠΘΙΤ ΡΟΌΤΙς δα βΒιδίβ, οῃ]Υ οἱ ἡῊΝ ΘΟ Ι- 
οι ἱπαὶ ΗΙ Ἰρείμεν φάμα ἐς οδἰγοὰ δηὰ ῥγὸ- 
βοσυοῦ (νοσ. 11), δηὰ βοῦοῦ ρίνοη ἰὸ Ηΐβ ἤδη ἴῃ 
Ια, ποσὰ δηὰ ἀδοά, δβ ἤθσα ὉΥ αν δὰ Ἃ]]} 
(16 ῬοορὶΘ. ὙΒΘΩ ποῖ ἀονοία ἐμοῖς ἀδαγέ δυὰ 
8}} (ἰῃοῖν 116 85. ἃ δκδοσίβοθ ἴο (Π6 1,οτὰ, δῃὰ οοὔδβδ- 
ογαὶθ ἰμϑιίωβοϊγοα ἴο Η τ, ἱπ τονδγὰ ἱμοσοίος Ηθ 
βοῃ 8 ὁπ ἰβθῆι βίγθδσηβ οἱ Ὀ]οβαϊηρ. 

4, ΤῊο [Ο]Ἱοντίης αγὸ ἰῃς γοίεγεηδεδ ἐπ ἰδε ῬΡναϊπι} 
ἰο [86 ἱπιροτίδηϊ ονοηΐ οὗ ὑῃ6 ἐγαπξφίογεηοδ οἱ ἰδὲ 
Ανὰ. Ῥα. χχῖγ. τὲ πο ἀουδί οοτηροθοῦ Ὀγ Πανὶ ά 
ἴο οοἸοδγχαίθ ψομον δ οηίσϑηοθ ἰπίο {86 ἀδηοὶ 
οῃ Μουμηὶ Ζίοη, σι ἀϊτοοί γοΐϑσθηοο ἰο {π6 ἰπο- 
ἀφηΐδ παιγαίθὰ ἴῃ 2 βδηι. τυἱ. ὡελοναῖ, ἐλε ἐϊης 
δ ϑίοτν, ΟΟΠΘ68 ἰ0 τᾶ Ηΐβ ἀν] σ᾽ οα Μουμὶ 
ἴοη δηιἱὰ Ηΐϊε ρθορὶϑ. 
Ηὸ ἰβ οϑ θρσαίθα δ 186 κίηρ οἵ δ τῃο]9 ποι]ὰ 

(νοσβ. 1, 10); οὐ {δῖα ἐουπάδοῃ οὗ ἰδ τρδ)ο δῦ 
οὔ 189 ὁτοδίος δηὰ [τὰ οἵ 8}} ΚἈϊηρβ τοδὶ [ἢ 
νἱον οὗ ΗΒ τογβδὶ ρίοσυ, 86 τονοϊδίζοη οὗ ποι 
δ ἀπίοϊαθαὰ ἴῃ μεῖν ἴοΥ ἴατδοὶ. Τη6 ῥγϑῖϑο οἱ 
ομόνδὴ 88 (86 δἰγοησ ΒΟΤῸ ἴῃ πᾶσ, 86 [τὰ οἵ 
Βαῦδοιῃ, ροϊπίβ ἰο )αυ 5 ῬΒΙβιἷηθ παῖ (2 
8δπι. υἱ. 1, 15). ΤῊΘ ῥὈσίταουδὶ ἀοοσβ, τ μῖοῖ δ 
ἰο δ [Βοιγθοῖνοα ἃρ (πδὲ ἐμ Κίπρ τοδὺ Βοϊὰ δὲ8 
ΘΏΓΥ, ΔΓ (86 μαΐθβ οὗ (6 οἱὰ ἰογίγεαμβ οὗ Ζίου. 
ΤῊ ὀχβοσίδέου ἴο ἔμ ἀόοοσβ ἴο σβϑίδο δηὰ νἱάξη 
{ΠΘΙΏΒΘΙ ν 68 ΘΕΘΌΣΑοα 1ῃδὶ (μα 15 (ῃ6 ταί δ γδηοθ 
οὗ [86 ἀτῖκ, δηὰ Θχοϊπαάθβ ἴμ6 νἱον (μαι (6 Ῥεδὶπὶ 
ΔΒ ΌΡΟΩΝ οὨ ἐΐ τοίυσῃ ἴσοι γῶγσ.0 16 
γ τα. 7--10 ἀοϑοσίθο 86 δυγῖνδὶ δηὰ βοϊθτηῃ ἔπγν 
οὗ “ἰδ Κίηρ οὗ κοῦ" πνῖμι (Π6 ουϊπγασαὰ ὑτὲ 
Ῥδγδίίΐίου ἕο Ηΐβ ὙΟΣΙΒΥ͂ γοοθροα δηὰ ἴοσ 
ΘὨΓΔΏΟΘ ἱηΐο (6 ρίαοθ Ῥγθραγοὰ ἴῸσ ΥΕΙ͂Ά. 
1-Ὁ τοίοσ ἰο ἴθ αϑοεπδίοη οὗ πὸ ρϑορία ἰο Μουμὶ 
Ζίου δηὰ ἴο ἔπ πιογαὶ τεχωΐγοπιεηέε ταδὶ οὗ [080 
ὙΠῸ Ὑ111 θ6 ἴῃ ἐγαίι ἐδό ρεορίε οἱ Οοἄ, πιο ἀοεῖτθ 
διὰ βοοῖς αἴδσ Ηΐπ). ΟἿἹ]Υ [86 ρῦχθ ἰῃ δουρὶ, 
ποτὰ δηὰ ἀθοὰ δῖο ΗΪβ Ῥρῦριν δ ΤΩ ΔῪ Δρρσοδοὶ 
Ηΐπι. 11 ὉΏΒΟΙν τΐηα δηὰ υποίοαῃ μδπὰ 
ὕσξα βεϊσοὰ {6 βδογϑὰ γρῖθαὶ; ἴο 18 (2 ὅδ). ΥἹ. 
6 84.) ταΐεσ 186 ποτὰβ οἵ ἴμ6 Ῥβ. ν. ὃ-ὅ. Το 
ὃ] οἵ κοβονυδὴ (86 αοἂ οὗ Ββεαϊνδίου 
(να. δὴ γὑθο8}15 2 ὅδῃι. νἱ. 11, 18. Ὑὴὸ ποζὰβ 
“1ῃ6 επογαϊίου οὗ ἔπϑιὰ ἐμαὶ ἐπσιόγε δῆδοσ Ηΐπὶ 
δη δοεὰ ΗΪδ8 "» ἔοστω ἃ οοῃίχαδὲ ἰοὸ 1 (ἴσου. 
χἰ δὶ, 8: “1ὲ τ Ὀτίηρ ὑρ {86 τὶς οὔ αοά; ἕοσ ἴῃ 
880} ἐἰἴτηθ πὸ δουρῃὶ ἰδ ποῖ"- ΤῊο ΕἸ δίΟΥΥ͂ οἵ 
(τ ΘὨ ΓΥ ἰδ Πότ τοραγάϑα δοοουάϊηρ ἴο 118 ΡΣ 
ἸΩΟΓΑ]- ΓΟ] σίου βἰρτιίβοδηοο ἕοσ [86 ῥῬϑορὶθ οἱ ἴδ 
Ι1οτὰ. “ ἥ τω ΠΟΘ] δὲ (ἢ ὙΟΣῪ πῇ οἵ 
{π|6 ΠΟῪ τοϊδίϊοῃ ὑο ββί δ 8} ἐΐ8 ἐββθηῖ) 8] ομδγβο- 
[ΟΣ δηὰ ἢχ ἰδ ἰπ (δ6 ΡΘΟρ θΐβ οοῃβοϊουδβηοβο, ἴο 
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ξατηΐ ἢ 8 οουσηίοτ- πεῖρσἢΐ οὐ οαυΐροἶδο ἰο ἴδ6 6χ- 
ἰ6γΏ8] ροὰρ σπῖτι τ] ὰ ἰλ9 δεῖς τᾶ ὈσουρἈὶ ἴῃ ; 
ἴο ροϊπί ουἱ ἐμαὶ ἴτὰϑ (ποῖ εἰ πιρὶ  οχίθγῃδ]) ζε]- 
Ἰοπεμῖρ πὶίὰ ἃ Θοά 116 (μἰ8 οπο, ἴ8ο Ἰογὰ οὗ (}16 
πθ0]6 οασίμ, δηὰ δ βῆδγο ἴῃ Ηΐβ Ὁ] αβίηρθ, 18 ἰὸ 
δο οδίαἰποὰ οὨ]Υ ἰδ [Π6 ὁπό ὙΑΥ οἵ ἔστιο τη θουδ- 
π688: (0 ροϊηϊ ἴο ἴπ6 βογίουβ παίῃγο οὗ {86 ἀθ6- 
γιλτὰβ ταϑὰθ οα ἰῃ6 βυθ)θοία, (μδὲ σϑβα! ἔτοια 
(86 ρίουυ οὗἩ [μ6 οαἰογίηρ Κίηρ " (Βεμηροίοηῦ. οἱ 
Ῥμ. χχὶν.). 
ὝΝ τοίοσοποθ ἰο ἰδ οδι δ] βητηθηΐ οὗ (Ἐς 

οὮ ΡΒ. χυ."..). ᾿ 
ὙΒΟΙΒοΣ Ῥβ. ᾿χυἱἱ]. (88. ποδὶ δῃσΐθηΐ Ἔχροβὶ- 

ἰοτα, δος δὰ ν. Ηοϑβῇω. μο]ἀ), θβρϑοΐδι] Υ νϑσβ. 
16, 17 (Επ.}, 8 ἰο θ6 τοίοσσοὰ ἴο 2 δια. υΥἱ., 18 
ἀουδία] - τποτθ Ῥγο ΘὈΙΥ ἰδ ἰ8 οοπποοίθα πὴ 1[Β6 
τοίαση οὗ 1.6 αὐὶκ ἔτοπη [6 8Ὶ8 δηα υ]οίοσί 68 
ψ θα ἱοσταϊ βίϊου 18 σίνθη ἴῃ 2 β3διλ. χί!ὶ. 81. 

Ῥα. Ιχχυἱἱῖ. ἴῃ νοῦ. δ6δ-72 ργεϑϑηίβ {πὸ ἰβίοτὶ- 
οδἱ ὑγο-δερροδίδιοπϑ οἵ ἰμ18 Αχίπρ οὗ {πὸ βοδὲ οὗ (89 
ΤΟΥ͂Δ] ρἴουυ, τ ἰσῃ 116 [ᾺΡ Ὀδοῖς ἴῃ ἴ[Δ6 Ηἰδίοσυ οἵ 
Ταγδ] ΒΒ βίη δη ἀοίδοιϊου ἔγοπι {πὸ 1, οτὰ ἰο βίγϑηρο 

Το Ι,οτά ρυπίθμοα [6γ860] ἴον ἐμοὶ ἃροβ- 
ἴΔῈ7 ὈΥ ἰοτβακὶπρ Ηΐκ ἀπ}! πρ' ἰπ ΒΒΣΟΒ, οἰ νίηρς 
[86 βδηοίῃ Ἰηῖο ἰδθ. βαρ! 8. οὗὁ δῃθσῃ]68, ἰδ. 
Βαϊ (86 Τοτά δραΐῃ ᾿μδᾶ τρογου, δηὰ δγοϑα ἰῃ Ηἱΐβ 
ταϊσιι ἴο σαδὲ ἄοτη [6 ΘῃοαΥ; Ηδ ομοθο Ψυάδῃ 
(δαὶ Ηδ χιΐϊρῃΐς ἱπ ἰδ οὐ Ζίοῃ δβίδὈ]βὶ ΗΪ8 
ἀοπιϊηΐοη δηά Ὀυϊ ἃ ἰμἢ ἨΠΪ6 βαποίπδσυ. ΕἼΌΣΩ 
᾿ιρῆοο Ηο τυ ]οᾶ 88 πο Κίηρ οὗ Η!Β ρθορ]ϑ [σου ἢ 
8 βοσυγδηὶ αν ὰ ψβοπὶ πο δὰ οἤοβθη ἰὸ δορὰ 
Ηΐπ γβορ! δ, 438 ὁῃ06 Β6 ἔβὰ (86 βοοῖς, σῖβθποθ Ηὸ 
68|]οὰ Πττη. 

ῬᾺ. εἱ., “16 Ῥυΐηοοβ ῥ88} πὶ" ΟΥ̓́Τ] ΟΣ Β ΤΑΊΓΙΟΥ 
({λι1}.}, τα ποῖ ἱπάθοα Ἴοιηροβοα ὃν θδνιὰ ὁ 
116 οοσδαΐοι οὗ Ὁ 2:88 τηϊβίοτία πο δηᾶ {6 ἀδροκὶ- 
ἴοι οὗ {π ατῖκ ἰῃ ἴῃ 9 Βοῦδβο οὗ ΟὈϑά-ϑάομπι (Ἐΐδιι- 
τηοηᾶ, ὕοη., Πδίπο, Μυηδηρδο, 6 Ὗ-., 1) 6].); 
ἔογ, "Ὄτα (86 σοηποσάοη οὗ ἱπουρδὲ, [πΠ6 αυοδίοηῃ: 
“ὝἼΠΒρΩ οοπιοϑὲ ποῦ ἴο πλο᾽᾽ (νοῦ. 2) ἢ σβπηοί Ὀθ 
Τοίδιτοά ἰο ἰμ6 πογὰβ οὗ 2 βδῃ). υἱ. 8: “ΠΟῪ 8}}8]] 
186 διῖ οὔ Φοβονυδῇ οοΐῃρ ἰὸ πιὸ" δηὰ [ἢ ἀδδὶρ- 
πδίϊοῃ οὐ Φοσιβαίθη (ΥῸ Ρ 8) 88 “86 οἰ οὗ 89 
1ογὰ" ἄοοβ ποῖ βυϊλὶ, ποθ “9 Θγυββ θη Μὰ8 ΒῸὸ 
ΟΔ]]οἃ ἢ σοηϑοαῦθηοσθ οὗ ἴμ6 οδίδὈ]]Βπχοηὶ οὗ [ἢ 6 
δτκ οἡ Ζίοῃ, δῃὰ δῇ προ τῖν ὑρῇνυ , οὗ {π18 ἀραϊρτια- 
ἤοη (1) 61.) 168 ποὺ β ρροβδθ!θ. Βυΐ (18 Δρρ61]4- 
του, ἐπ 0 εδἶἔν οἵ [86 1ογα," ἰβκϑη ἱοροίοσ πιῇ 
189 τὸ δχργοδϑίοη “αἱ ὲπ [6 λοιδε᾽ δηὰ 
ὙΠ (ππ Ῥστοιαϊηθηΐ χτηθηϊΐο οὐὁὨ Ῥογβοηδὶ, ἀοιμθθ- 
ὥς, ἘΥΣΕ κα δῃἀ πδίζομδὶ ἀυ(1θ68 δηα υἱγίαθα, ΆΨΟΤΒ 
[86 γίοτ [Πδἴ Βοπη6 {ἰπ|60Ὸ ΔΙ Σ (18 ουϑοηὶ, πιθοῦ 
ἯΔΔ Δ}. ΘρΡΟΟἢ- Δ ἰκῖ ηρ 6 ἴὉΓ Π18 δῃ {ἢ πδίϊοη᾽ β 
το χα Ἰου ογ] ᾿ἰἴ6, αν ττοῖϑ {Π18 Ῥβα]πὶ πὶιἢ 
Τοίοσοηοο ἰο {Π 6 δἰ δβράπρβ (αὶ πὸ ἱἐπογοΐη γὸ- 
οοεἰνοὰ ἔτοπι αοά δηά {πὸ οδ)σαύϊομβ (μογοίη 
Ἰπιροθοά οἡ ἢἷπι. Τα “οὗν. οἡ ὕυελοναδ," πὨ ΟΝ 
8ιλ6 γοοοϊνοα {πἰβ πᾶσι δῃὰ (ἢ 6 Βοποῦ ἱπνοϊνοὰ 
ἴπ ̓ ξ Ἰῃγουρὴ (μ6 Το Σ Β οποῖοα οἵ ἱΐ δὲ ἃ ἀντ 0}}- 
ἸηρΟΡ δοθ, “18 ἴο βοΐ ἔοσίι ποὲ ΟἿΪΥῪ ἴῃ ἰὼ ἀϊνὶπο 

ΒΟΥ ΪΟΘ [τα ΠΥ], δυΐ αἰἷδὸο οί ἴσα! γ (Π6 οἤδσδο- 
ἴ6Γ οἵὗὁ δο]ληοδβ᾽ (Μο}}), 1.4. χχχγυ. 8; |ἰϊ. 1, 
Νδῃ. ἰϊ. 1, 88 δ Κίηρ “πὲς 8 ἀσιδο,,) ὙΠΟ ὰ 
8 ἰουπαϊοά ἀπά Βυΐ οα Μουπὶ Ζίοη δὲ 16 ββαὶ 
οὗ 186 1ποοογϑίϊο ἰκρῚ ἀοπιϊηΐοη, Ηἰτηθ6} 7 τοαΐξο 
ἐπ ἀρτγίμμίηοθεβ οὗ μϑασῖ, βυ ΒΒ. ὯῸ Οἶποσ ἢουβο- 
ΟΠ ΕΕΠΙΟΗΝ Ὀυΐ {Ποθ06 πῆο πιιδ πὶ βοῦγο (ἢ6 
1οτὰ ἴῃ τὐἱρδίοουκποθθ (τοῦ. 8), ἔστ ἢ (νοτ. 4) 
δηὰ λιν (νϑγ. δ), Δα 50 οοῃάμποιβ δι] : 
πιεηξ, ὑπαὶ 1 [Π6 Ὠδίίοη δῃηὰ ᾿ἰδηὰ μα Ἰοοΐκβ θῇ 
[Βοθ6 ΟὨΪΥ͂ 88 ᾿ἷβ ἔγυῃς βοσυδηίβ δηῃὰ ἢ18 οοϊηρα- 
Ὠΐοτ5 1ῃ [6 Κίηράοτα οὗ ἀοα ψῆο παὶῖκ ἴῃ ἴδ6 
ἼΆΥΒ οὗ (Ἀ10Π 1] Π688 δῃα Ποηοθίγ. ΕἘνα]α: “6 
ἃ.Ὸ ἱπιτοάυοοα ηΐο (119 ὙΘΓΥ͂ ΟΟΓ6 οὗ 4]1] {86 στοαὶ 

Υ] Κίηρβ ἱπουρηΐ δῃηα οῇοσὶ δἱ {18 ἰἴπγθ Ὀγ ΡΒ. οἱ., 
ΝΈΟΙ σδηποὶ μᾶγὸ ὈΘθῺ οοϊηροδοα {1}} δἱ Ἰϑδδὶ 
δέου ὑμιὶ8 σοῦλονδὶ οὗ [μ6 βαποίσδσυ, θη “9 6γυβδ- 
Ἰοπὶ Δα ΔΙΓΟΒΟῪ [ῸΣ Βοσὴθ ἔπι θθθη {Π6 “οἱτγ οὗ 
Φοθονδη, δηαὰ δοοογαΐηρ ἴο ϊβ ψῃ016 οοπίοηϊ 
ῬΓΟΌΘΟΙΥ [8118 ἴῃ (Π686 τϑί γϑϑσβ.0 Ηδφχθ 158 ἴσο 
Ῥουγοά ἔοσι!Β ἃ Βοδυθη υ-οἶθαῦ βίγοαια οὐ ἰὴ 
τοδὶ Κἰηρὶγ ἱΒουρθ 8 δηὰ ρυτροθοα. .  Ηουν 

Ῥαν!ά, Βανίηρ Ὀοίογα πα] 6 ἰο Ὀδοομλθ 8, σὶρὶί- 
θοῦ Κίημ, (Ἀ1Π{ὰ] ἰο [86 ἔσο αοά, ψαβ ον ἰπ 
{π6 “οεὐγ οὗ Φοδονδ᾽ χησοῖὶ τόσα ᾿ΟΥΤΌΠΥ δηὰ 
ἀοοϊάραϊγ σχοβοϊνοὰ ἰοὸ Ὀδθοοπηθ οὔθ, οοῖβθβ οὐδ᾽ 
χηοθὲ θοδα }}Υ ἔτουα ἰμ6 σόοσγὰβ οἵ (1,18 ϑοηρ,.᾽" 

δ. ΤΏ οοἰ δ] βῃτηθηΐ οἵ [86 αὐ οἡ Ζίυη νγγὰ8 
(6 Βορίπηϊηρ οἵ ἴΠ6 τοϊοσιμαίίοη δη χσϑογββηΐζα- 
ἄοη οἵ 86 ἀϊνίηθ βογνΐὶοθ, ὙΠΟ, νγ88 ταϊβοα ὮΥ 
θενὰ ἔγομῃ ὑμ6 αἱδἰηἰορτδίίοη δηά ᾿δνν]ΘΒΒΏΘΑΒ 
ἰηΐο γιοῦ 1 δα 141]16ὰ ἀπάον βδαϊ, ἰο δῃ αγίλϑιὶ- 
Ο8}}γ Ῥοδυΐϊδδιϊ ἴοσωΩ. Ηδ ογχδηΐζοὰ {Π6 ὑσὶ ϑδῖβ 
δῃὰ 1,ονϊίοα, αἀἰνιἀΐης ἰμο ἰπίο ἱποηϊγ-ΐουΓ 
οἶδθθ685 ἴοῦ θο Κὶν βοσνιοθ. ὙΠ ἷθ οὐ πιυβὶ- 
681] ὁπαοπιηθηΐθ ἨΔ8 ἱῃθτηδίοΥ οοηποοίθα ἢΪ8 
ΖΘΆΪΟΙΒ ΟΔΥΘ [ὉΓ 186 ογρδηϊζαίΐοῃυ οἵ {π βδογρὰ 
χημδῖο, ἴο πιϊοῖ, πὶ [Π6 δἱὰ οὗἩ {86 τἰῃγϑϑθ ατϑαὶ 
ταδβίοσα, ἀκδρὶ, Ποιθδη δηὰ Ψοαυϊαη, μ6 χαγὸ 
ἢ ὩΘῪ ἱΡΌΪ86, δηα ἴοσ {ῃ6 συ] υγΘ δα ἰΥΠΟΣ 
ἀονοϊορηχθηΐ οὗ τὶ οῖ, δοὴς τὲ (πὸ ἴουγ ἱποῦ- 
Βαα 1, ον ἱοθ ὙΠῸ ὙΟΥῸ Ομδυροα ἢ [ἢ 6 ἀχθοῖ- 
οῃ οὗ (6 ββογθὰ χῃπβὶο, ὑπ σ τδΔ8 ἰοσιηθὰ ἃ 
βοθοῖ σβοσγυβ ουὖἵ οὗ ἴπ6 1381:}11168 οἵ ἴῃ ἰγχοθ τη88- 
ἰετβ. Αηὰ πὲ} (818 τδβ οοῃηοδοίθα 86 ἀθνοὶ]ορ- 
τηρηΐ οὗ βδοσϑὰ Ῥοδίγυ ἴῃ τὰ -οοπιροβιϊίου, οὗ 
ὙΠ οι Πθδυϊα Ὠλμμβ6 1} 7 ττᾶβ ἴῃ ογθδίογ. 

ἩΟΜΙΠΙΈΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

γον. 2. [ΗΑΤΩ,: ΤῊΘ ἴυτηυ] 8 οὗ πᾶς αἰογάρα 
ὯΟ ΟΡΡοΣ ΠΥ οὗὨ (δ18 βου ῖσο; ΟὨἹΥ Ρθδοθ ἷβ 8 
ἔτ οηὰ ἰο οὶ] ρίοη ; ΠΟΙΙΠΟΡ 18 ρϑᾶοθ αὐ σ οὐζῦ 
ἔγιοπά, μα πῆθη 10 ἷπ ἃ βϑοσνυδηὶ οὗ ρὶοίγ."-- ΤᾺ. 
ΕῈ. ΑἈΝΡΤ: ΤΤΌΪΥ ἰ0 "6 ῥγαϊβοά δῃὰ [6]1οἱ 
8 ΘΟ ΟΥΥ ἰδηὰ {πα 16 συϊοα ὉΥ͂ ἃ ρίοιβ Κιηρ; ἰΠ6γ0 
ΠΊΘΓΙΟΥ͂ δηἀ ἰχυϊῃ τηϑοΐ ἱοροί πο, τἱρὐθουβῆθβα δηὰ 
ῬΘδ06 [ἰκῖβ8 οδοῖ οἰ μβαῦ: δηὰ (86 Ῥγονθγὺ 18 ὑσουθῃ 

4 [ΤΉ6 Χ0]] οὐ ρ; πρϑοϊ ηθὴ οὗἉ ΑἸ] οσονί ίπα ὁπ σογ. [5 
ὙΘΉ 88 8 σιυτγίοιγ: “Ἴ[ο {πἰγὶν ὑπουβδηα σἤοηθῃ 

ΕἸ 60 86 Βῆονῃ ὈΥ͂ ἐδ ΠΟΙΩ͂ ΘΓ ἴο ἤανο Ὀθοῇ ροτίοοίρα 
ἢ ἔμ, τορῖκβ δηὰ Πορο. ΕΓ ἔλγοδ γοίθυθ ἴὸ ἰΐ9 
πυίηΐϊν, δηὰ ἐπ ἀοποῦθϑ ζα υἢ ; ὑρη τϑίοσβ ἴο (ῆ9 θοῦ» 
Ἰοζιθ, δὰ ἀϑηῃοίθα Ὑοσίζα; ἐλομδαπαᾶ, ἰἢ6. ρτθαίθϑὲ οἵ 
ὨΏΠΊΌοτΘ, ἰΐθ γνοτίροξς Ὠσθοτ, ἀδηοίθθ ὑπο ἤορθ οὗ 
οίθσπαὶ ᾿ξ, ἐπα τῆ ίοἢ ἰἤθτο 186 ποίηΐπρ ΠΙρΡΠΘΥ. 
Τηδγοζοσο συ ἶρὶν ὕἤγοθ ὈΥ̓͂ ἴθη, ᾿ἰοϑὲ ἔα ἢ σπου! 
ΜΟΥ ὍΘ ἀρρά. [Γι κονγίβο στη] εἰρὶν ἐηἰγὺν ὉΥ̓͂ 4 ἰδου- 
βαπα, ἰῃ οτάον ἐμαὶ ΤΓ4}ἢ, νη ΐσῃ ὑγόουῖχη ἐπγοῦυ ἢ ἸΟΥ͂ 
ΠΑ Ὠοΐ ὮΟΡΘ ἴον σεψαγὰ ον ογο ἐΠ8ῃ ἰῃ ὨΘΑΥΘΏ." 
ΤῊΪ ργϑοΐουϑ πλογηοὶ 5 οαη ἰπ αδαπι ασωνιδ(πἰ πίῃ 
ΘΟ. ΤΥ), Δηα 8150 ἰἢ ΔΠ ΒΠΟΉΥΓΩΟΙΒ Ῥ ΤΙ οὗ [Π9 Βούϑηία 
ΟΘὨΙΌΓΥ, ῥχίηϊθα τ ἢ [ὴ6 Ὑογὶς8 οὗ --ΓᾺ.]} 



.- 424 ΤΗῈΕ ΒΕΟΟΝῸ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΑΜὕΕΙ, 

08: 46 [86 Κίηρ, 80 {86 ΕἾ Βαυὶ 4160 ἴο 
θα (οἰ αὐοα 18 ΟΥ̓ΘΣΥ Κίηρ Ὠὲπλ86} ἢ, το ἀο68 οὶ 
ἴογροὶ ἐμαὸ ονοῦ [ιἶπι ὑπο γΘ Τεὶρη8 ἃ γοῦ ζΓοδίοΣ 
ἰῖηρ, (6 Κίηρ οὗ 8}} Κίπρβ, ἰ πῆοβθα σγᾶοθ Π6 
ΟἾΤΟΒ ΗΪ8 γογϑὶ ῬΡΟΎΘΓ, 80 8]0)6 βοοῦγοβ ἰωὶ ἢ18 
1Βγοηο, δμὰ ψῆο Μ111] οὔθ ἀδὺ ὑγίηρ ἷπὶ ἴο 80- 
οουηί ἴοσΣ ψμδὺ μα ἀοε8 δηὰ τὶ 6 ᾿ἰθανοθ ὑῃ- 
ἀοηῃοθ. 

γετα. 8-7. ΒΘΤΑΒΚΕ: Ηθ ὙΠῸ τ ρΠ68 ἴο τοϊοΐοθ 
Ἰοὺ Βὲπι γεὐοΐοθ 'π 86 [γα.-- ΓΗλττ,: Ο ΠΔΡΡΥ͂ 
1ογδοὶ, (αὶ δα ἃ ἀοἀ ἰο τοὐοΐοβ 'η, ἐμαὶ μαὰ {Π}8 
οσοδδίοη οὗ ταοὐοϊοίηρ ἴῃ [Πεὶν (οὐ, δὰ δὴ ποασγί 
ἰδὲ οἰ Ὀγαοϑά (}ι18 οσσδαδίοῃ [---ΤῈ.}---Ααα ἃ Ραγη- 
τς 004] Κἰηα168 [86 ποχί, 80 ἸΏΔΥ ἴπ6 μοοὰ οχ- 
δια} ]6 οἵ Ρίουβ ΓΌ]ΘΓΒ αἰϊγδοὺ (Π6 ϑυδ]θοίβ ἴο [0110 ΨΥ 
{6πι, 2 (τ. ἰχ. 2.---Εἔνοῃ ἰδὲ πο ͵ἰθ ἀοηθ 
Ἡἰ} ἃ μοοὰ ἱπίοηϊοη ἀοθβ ποὶ δἰ νγανβ ἢ]6δϑθ 
Οοά, νἱϊ. δ᾽; ἴ,ιυ. χ. 1; Ῥίον. χὶν. 12. - 
ῬΕΒ: Ενρῃ ρίουβ ορίο ΟΥῚ ΠΏ ὑπ0γ τὶ πε 
τπουρὰ Ὁ ΡῈ Ὀυΐ ἃ 11{{|6, ἔγοῃ {Π6 ΕΧΡτοθθ τὸ 
οἵ αοὐ.--[ΕξΑχἱ1,: οὐ Β θυβίηοβδοβ τηυβὲ 6 ἀοῃ6 
αἴον Ηἰβ οσῶ ἴοσγιωηβ, βίοι 1 τὸ ἀο τι πο 
θοδβὲ ἰηὐθηίοηβ 81.167, ἯΘ ῬΓΘδΊΩΟ. --- ΟΕ Θ- 
ὝΟΒΤΗ: ΑΙ] γχοὶρίουβ τοίοστιωδ ουβ πο ΔΓῸ 
Ὑτουρσμῦ ὈΥ θη δτὸ Ὀϊοπ δηθὰ πὶ Ὠυπηδη ἰη- 
Ὥστηϊοα.--ΤῊ.7--ΞΟΗ 7 ῈΒ : ΗΟ οουἹὰ δυο ἃ 
ἴδεία!] Ἰογ, πϊοῖ ΚΠΘῊ ποιΐηρ οὗ ΒΟΙῪ ἴδασ, Βον- 
Ἔν Σ ΜῸ6)]]-τποαηΐ, ργΟΥ δοοορίδυ!ο ίο αοὰ ἢ [Ιἰ 18 
ποῖ ἐπουρὶ ἰπαὶ τὸ σθϑῃ Μ8}},) δηὰ πᾶγὸ ῬΙΟΝΕ 
1πουσίδ ; ννὸ χτηυδὶ 4]θο, ἰὼ ταὶ γα ἀο, Πο]α ἔδαὶ 
ἴο ἀοὐ᾽Β πογὰ δηὰ οοιητηδηάιηοηὶ, αὐὰ ἴῃ 411 ΟἿΓ 
707 ἴῃ (Π6 1,ογὰ πιυδὶ ποὺ ΔΙ] 0 ΟἸΓΒΟΙ 68 ἴο ἴοτ- 
δεῖ ἰπδῇ τὸ μανὸ ἰο ἀο τ ἃ ΒΟΥ Οοἀ.---Ὠ18- 
ΒΕΙΗΟΕΕ: Ἄδιοτο αοα Ββοροα οὔθ (δὶ πῖβμθα ἴοὸ 
ἢεο ἰο Π6 αῃαϊίον οὗ Ηἰβ πογή, Ηδ 8ὸ ἰγαὶμβ Ηΐπὶ 
ὉΡ [δὲ 6 Ιϑᾶγῆβ ἰο ὈΟῪ ποομαλιοῃδ}}γ ἰὼ ἰμ6 
Δυϊ ΠΟΥ Υ οὗ ἰμαὶ πογάὰ, δῃὰ πὸ ἰΟΩΩΟΥ ταΐηρ]68 
Ασα ποτὰ δηὰ τηδη᾿5 πογὰ.-- Εἰ . Καυμμα- 
ΟΗΕΒ: ΤΕδ ἰηϊογσυρίίου οὗ (6 Ὀγίριῦ 0 1166- 
ἰοβίλναὶ ΔῈ [ῸΓ ΘΥΟΓῪ ΟὯ6 8 ΠΟῊ ἩΞΓΗΪΗΡ Πδὶ 
Ασα Κιπάμοεβ Ὡ6νῸΥ δίοῃο, Ὀυΐ δἰ 
ππάον (ῃ6 χυϊάδηοο οἵ Η!8 Πμοϊΐπθδα,. .. {πὶ τὸ 
ἀδηρ ΓΟ ΒΥ οὐθγβίθρ {μ6 11π|118 οὗὁἨ Ὀοοοπιΐηρ τὰο- 
ἀοδὶν ὙΠ οΠονΟΣ Μ͵ὸ πιοιηΐ ὑΡ ἰο ἐπ6 ἀο]υδίοη ἐπαὶ 
τ ἀορϑηάβ φῇ ὕ8 ἰ0 ΓΘβοι 6 ὑπ 6 εὶς 88 ΒΟΟΏ 88 ΘΥ̓ΘΓ 
[16 σἂν οἵ πΠ6 Οδυγοῖ ἩΠΟΓΘΌΥ ἰδ ἴθ θοτηΘ δρ- 
Ῥθδγα, ἱμβγουρῃ (6 Ὠορ! σοηοθ δηα Ὁπία  ἔ. ] 688 
οὔ (ποθ ψ]Ὸ ΓΘ δρροϊηϊοα [ῸΣ 15 ἀϊτγϑοίίοη, ἰο θ6 
τοι προ ἴεῖο ἐ5 αὐγαι:: Οἱν, Θεάτλτη " ὕεξαν 
θ 8 ἰγρα οὗ 411 ἰοβθ πο τι Βυϊηδηγ μοοὰ 
Ἰπιοη(ίομα, Ραΐϊ ἰῃ δὰ υπαδποιβοὰ βρὶσὶὶ, δίκα ἱΐ 
ὌΡΟΣ ὑποηηβαῖνοθ ἰὼ χοβοῦθ (86 οδίβο οὗ 
ὙὮ 16 (Π6Ὺ (μληὶς 18 πη ΡΟΣ]. | 

γεν. 9. ΟΒΙΑΝΡΕΕΒ: ΠΟΘ ΤΏΔΩΥ παν αἰπηθά, 
Αὐοὰ οοΟπΠΊΟΏΪΥ Ῥυῃΐβῆ 68 ΟὨ6 οΥ ὑπὸ οἵ ἴδο ]684- 
εἴβ, ἴῃ ογάδγ ἐπαὺ (ἢ Οἰ 6 ΓΒ ΤΑΥ͂ ΓΘΙΊ ΡΟΣ {μοὶγ 
βίη δηά Ὀερ ἰοσρίνθηρββ.-- Εἰ, 7. ΚΕΟΜΜΑΟΘΗΕΕ: 
ΤΠουΡῚ ὑπ6 ΤΟγὰ ΤΩΔῪ [ῸΣ 8 ἰἰπηθ οἤδηρο Ηἶβ 
οουπῃίθηδηοθ, γοῦ νγῖἢ Π|ῚΒ οὐσῃ Ῥθορὶο Ηδ 8] σϑυβ 
ΤΩΘΒῺΒ [1 ΠΛ] Πθ88, ἀπὰ δου ἴῃ 6 δίοστωη δἰ γ8 
ἸΔΚοα (6 ΒῈΠ ΟΟΙΏΘ ὉΡ δραΐῃ ἴῃ ἰΐβ {π16. 
Ἠόοσονεσ ραϊηἢλ}}γ ΗΘ ΤΏΔΥ οἰδβίῖθο, Η 8 ποσὰ οὗ 
ῬΓΌΠΆΙΕΘ ΔΙΑ 5 βίδη 8: Οδῃ ἃ Τοιδη ἴογροὶ ΒΟῸΣ 
ΟὨ}1α Ῥ᾽ εἱς. 

γεν. 11. ΕἙᾺ. ΑἘχν: ὝΠΟ [86 κἷρῃ οὗ ἐδ6 
Ι Οὐ Β Ῥγεβθῆοθ, [86 Ἰβθϑῃβ οἵ ζτδοο, ἴβ, (66 [86 
Τογ 8 ργθβοποθ δπὰ ρτδοίουβ πουκίπσ ἴθ τοὶ 
ΜΔΠΟΏΡ, ἀπά τ Θγο (ἢ18 δηΐοστα ποτ 18 ἱπάορα 
ὈΙοδδίηρ τροη Ὀ]οβδίησ, 808 ἰῃ Οδοά-ϑἀοχη 
Ἀουβθ.---ΘΟΉ Ἐπ : Ὑμδὲ Ὀ]οβθθὰ ρϑορὶθ τὸ ἴβϑῃ 

βταὶ Ὀδοοὰθ ἩΠῸη ΜΔ τοοοΐνο Οο᾽α ποιὰ ἱπὼ 
ΟΣ δουδοβ, δηὰ 1 {πῖδ6 πογὰ οἵ Οοά ὈῈ οὔγ 
ΒοαΙ δ ΟΥ δηὰ ἀοισμί. ΤΏδ Ὀ]οδοίος οἵ 189 
Ιοτὰ ἀπο }}]β πόσο αοα δ ποσὰ ἀπε}]8. 

[Νεν, 12. βοοττ: Ἡ Βθα μἱουθ το π ΒΟ ἢαγὸ 
Ὀόοη θοίγαγοα ἰηΐο ὉΠ δσγδηιδῦ]ο οοηάμποι Βδγο 
ἢδα ἄπιθ ἰοῦ βοϑ] οχαπιϊηδίδου, βδοδγοβῖηρ (δ 
δογιρίασοβ δηὰ ὑγαγογ, [ΠΟΥ Μ{ΠῚΠ ἀΐδοουοσ διὰ 

688 1οΐτ χη θίδῖσθθ, δη 6 χτοἀυοορά ἴο 4 Ὀείζοι 
ἰθῦροῦ; {Π6Υ ΜΙ} Ἰαθ ἐν αοὰ ἴπ Ηΐδ ςοττϑοίίουε; 
(ΠΟΥ͂ Μ1}} 6 οομγιῃοθα [Πδὲ ἀαάνν δια οοπιίυπ 
οομίϑι, ποῦ ἴῃ βδοθεηϊπρ ἱμοπιθαῖνεβ ἔγοπι Ηΐε 
ΟΥ̓ ΠΒΠΟΟΒ, ΟΥ ἰῃ ἀφο ηρ ἀδΏΡΌΓΟΙΙΒ ΒΟΓΥΊΟΘΑ, 
δαὶ π᾿ αἰὐοπαΐηρ ἰο {πον ἀθ1Υ ἴῃ 8. ᾿σορεσ βρί πὶ 
μὲν ἀν [Π6Υ ὙΜΠῚ] ῥγοϑὶ ὈΥ [8Β6}. ΟἾΤΙ ΟΙΤΟΙΣ, 

γεν. 14. ὈΙΒΒΕΙΉΟΡΕ: δν ὰ ψᾶβ [11] οἵ ͵ οΥ 
Ὀϑοδυθο ἢ6 ρογοοϊνοὰ ἐμαὶ δῦσα βυθπιϊβαίοη οἵ 
᾿ιϑασὶ ἰὸ 8 τουβδ] θὰ Μ1}] πιδ 68 ΟὨ6 {ΓὈΪΥ ἴτθϑ 
δὰ ποτα, ΡΕΕΤΝ Ἢ ἽΕ 70. οἷα βοὺϊ] Ῥ Σ 
ΒΡΟΘΙ ΚΔ Ὁ] ρτοαὶ, πὶ δρδὶη ἴῃ 106] (ἢ6 
Ρυγχο δηὰ μον αοά, Ἡδοπι Ὀαΐοτο 1ὑ ἰδαγοὰ ἰὸ τὸ- 
οεἶνο.--Εἰ ἡ. ΚΕΥΜΜΑΆΟΒΕΒ: αν ραγὸ ἐχ- 

ἴου ἰο ἐπδὲ πῇϊοῖ βισο ]οὰ ἱῃ μὲ Ὀοβοαι, ουθῃ 
1Ώ 0 ῃάΐϊηρ δηὰ ἃ γἢγὨτΩ10Ὰ] ΠιοΥο- 
ταρηϊ.--- Πα ἰάοδ οὗ ἱπαὶ τοι (86 που] οὗ ἴο- 
ἀδγ ἰθ ποηΐ ἰο δββοοίαίαθ ΜΠ} ἰμ6 ποχγὰ ἄδῃοο, 18 
Ὦ6Γ6 ἴο θ6 ἱκορί αυΐϊξ δἱ ἃ ἀϊβίδῃοο. ᾿ϑδηοίηρ γὲ8 
ἰῃ Ιδγϑοὶ 8 ἕοστῃ οὗ αἰ νὶπο βοσυΐοθ, ἰὰ ποῖ οὔσῃ 
--- δ ἴῃ 186 οκ88 οἵ Μιτγίαπι δηὰ ἢδὺ ότι Ἰοῃδ 
δἴϊοσς (9 ρϑββαρθ οἵ 6 Ηρά 868---ἰμὸ Εἰσἢοδὶ διὰ 
Βοϊτοσὶ ἱπβρ᾽ σαϊώοη ἰουμα οχργθβεὶ ου.---Θ.ΙΤ ΑΞ ΚΕ: 
11 'ἴ6 δοοογαϊηρι ἃ βδιηθίι! τϊδυβα ἴο [δὶ] 
γψοϊυρίᾳουβ ἀδποίης ᾿Υ νἀ Ὄχβιρὶα. -- 
ΒΟΗΜΙῦ: Ἦ Βαὶ ἰ8 υπαουίδκοη ἰη Οἷα Β βεγνίοθ 
τηυβὲ θ6 ἀοῃθ Ἡλι 61] (86 ποδτί δῃηὰ Ὑ11}} 8}} (86 
ῬΟΉΟΘΙΒ, ἴῃ Ογάοῦ ἐμδὶ ΘΥΟΓΥΡΟΟΥ͂ ΤΩΔΥῪ δθὲ {δὶ 
ΟΠ6 ἰδ ἴῃ γοδὶ οαγηοεῖ.-- - ὅ ογ. 15. ΒΟΉ ΖΕ : 80 
ὍΔ ΠΑΥΘ ΠΕΙῸ ἃ ΡΟΡΌΪΑΥ ἔδαϊῖναὶ, απὰ ἱπαθοά ἃ 
τὶ πὶ Ἰογοῦβ ρορυϊαν ἰδβέλναὶ [}} οὐ ἴδδίδὶ 700112- 
οη, δηά {1:6 οοοδβίοη οὗ (86 ἰδϑίλνο 7ΟΥ͂ 18 ὨΟΐδ 
οἶθθ ἰδ ἰμθ τίς, ἰῃ6 βδῃοίυδσυ οἵ ἐμ [0 
Το αν οὗ ἰδ6 1, οΥὰ πιδῖτοθ ἃ Μ10]6 6, πιὰ 
τον Κίῃρ πὶ [Π6 Ἰοβά, ἰογοὺῦβ δηὰ ἱθ01|8ηἰ.- 
Ηον πιυςΐ ἀο που ]γ ἐδβίλναὶβ διοσπὶ ἰο, διὰ 
μον 11.116 ἀο ΟἸ γβέλαιι ἔδαϊνδ]8 1 Ἡμαὶ 8 0018 
ἦπ [86 086 ο866, δΔηὰ Ποῖν 1116 ἔστια ἴδβίδ) ἸΟΥ͂ 1 
{Π6 οἴοσ]---Οαὐγ ἤδίγοδὶ δηὰ τηοοσὶ ἀο6] 10 0ἢ|] ρορα- 
1 ἴδαιΐναὶβ οὐρὰ ἰο 6 οὔυν ΟὨγβίδη εϑίν αἰ β. 

γον. 16. ΒΤΑΒΚΕ: Ὀὶνὶπο δὰ ἈΠ ΑνΘῺΪΥ (μἱηρα 
86 ἰο που ἷγ μοασίβ ΟἿΪΥ [Ὸ]]Υ; (ΒΟΥ οδημοὶ 

αοά,] Κηον ἔμοτη, [ὉΓ [ΠΟΥ 8ΓΘ πὲ ππυκῇν ἀἰϊδοογμοί, 1 
Οὐν. ἰϊ. 14.--". ΥΥ. ΚαυμμΜΆσηξε : Εν δἱ [86 
τοϑϑηΐ ἀδυ, 8188] ἰβ6σα 18 βι1}}] πὸ Ἰδοὶς οὗ ρθορὶβ 
1κὰ Μίοδαὶ. 1ῃ [86 Ρρυζὸ το οἵ (πὸ ϑρίτιι ποῖ 

οὐ εἰμ ἰμ6θ6 ῬθΊΒΟΏΒ δἰϑὸ 866 ΟἿΪΥ 8 τροτθιὰ 
ἰαπιδιλοίβι ; ἢ ἴΠ6 τηρεῖ δηϊτηδίθα διὰ Ὑἱϑόγουθ 

Ὄχργοθδίοη οἵ μδ)]ονθὰ οὀχα)ιδίίοῃ οἵ βου], ἃ 
Βγροογἰς8] ἀΐβρ!αγ. . .. 186 16 ἤτοι δηὰ ἴῃ 
(ἀοὰ τοπηδίῃῆ ἃ ΠῈ ἴ0 ΕΥ̓ΘῪ οὯ6 υη0] (τουδὶ 
ἐμ6 Βρὶτὶϊ οὗ Ηϊπιθοῖτ ἰξ ἰβ πθοδὶϑὰ ἰὸ δ} 

ψεν. 90. ἬΕΝΕΥ: ο Βαῦθ ὯῸ ΤΈΆΘΟΏ ἰο 

τὨληῖκ ἐπδὲ (ἢ]186 οἵ πηϊοῦ ΜίοδἢΔ) δοουβοᾶ ἢϊπὶ ἘᾺΒ 

-ἔχαθ ἴῃ κοι - Πανὶ πὸ ἀουδὶ οὐβασυθὰ ἀθοογῦμι, 
δηὰ ρονοτποὰ Ηἷβ σϑὰὶ πίῖὰ ἀϊθογείίου; Ῥαὶ ἰΐ ἷ5 
οομαπηοι ἔος ἰδοθο ἐμὲ σοργοδοῖ σα ἰσίοη (δ ἴο 
Ῥαΐ ἤλ]θα οοΐοσα ὑροὴ ἰΐ, δὰ Ἰδὰὺ ἰδ ὑπάθγ (δὲ 
τηοδὲ οὐΐουδ οἰασδοίοι.--- ΤῈ.}-- ΤΏΟΓΟ 18. ΠΘΥ͂ΟΓ 

σδπίϊης ἰο ρίουβ οῃἰμυβίααπι [μ6 τλοπλθηὶ ἩΒΕΏ 
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ἧι δραΐῃ αἶνοβ ρίδοα ἰο [86 βδοουδίομηρα αυἱείοῦ 
δῃ ΙΏΟΓῸ 640.80]6 βίδα οὔ τωϊῆὰ. ανία αἰὰ ῃοὶ 
ΔΙΉΤΔΥΒ ΘΟΠ16 ΒοΟΙΩ6 ἰῇ 80 δχαϊίθαὰ 8 (γϑπηθ 88. οὔ 
(δὲ ἔδείδὶ ἀδυ. Βυΐ Ἰαπιθηίδῦ]α 8 (8 6886 οὗἉ 
πὶ το ἄοοα ποὶ δὶ 4}} υπάαογείδηαὰ (6 6δρ]6- 
δίσῃι Ὁ ποῖ βοὰ}8 ἀονοιρα ἰο αοἄ, ἱῃ ἰἰπηοβ 
οὗ ἐβρϑςῖδὶ νἱβδώοῃβ οὗ ΔΙῸ οαγτὶθα ὉΡ 
Δθον 6 81} [86 Θῃοϊοβαγοθ οὗ ἰμοὶγ ποηϊθαὰ δυθγυ- 
ὍΑΥ [1{Ὸ| δπὰ ἱγαπερογίοα ἰπὶο 8 οοῃπαϊίοῃ 1η 
μοὶ ἴῺ [66] πρ δὰ πογὰ (πο “ϑοαγ δῦονϑ {{|6 
ποῖα οὗ .-.ΒΕΒΙ, ΒΙΒ.: Αἴδσ (86 βοὺ] 
85 Ἰοβὲ 4}} 15 οὐ μιοδίηθθβ δῃὰ 4]}} (86 ἸΟΥ 
ἄἀτανη ἴσου ἰΐροϊ ἔ, 16 88 πο οἶϑὺ ἰΟΥ οὐ ζτθϑίῃθβθθ 
ἴλη (Π6 ἸΟΥ δηὰ ρτοδίθθε οἵ αοά. Μϑὴ ἢ]]οὰ 
ἩΠῚἢ} ΤΟΙ ΟΔΓΏΔΙ ργυάρηοθ οδπηοὶ ὕθασ βῃο ἃ 
οοπαϊάοη. ΤΟΥ οομάριη ἰδ δηὰ ἀθρίδθ {ἢ 8 
ὙΠῸ ΔΓῸ 80 ΒΔΡΡΥ͂ ἴῃ ἴηρ 1ἴ, γοα ἐΠ6 0 οἰ 6 
ἦς 6.11}, δα ἤθσθ ΜΙδμαΙ ἐρὰ πο ιν μὰ Ἀανὰ δηθὰ [0 
ῬΦδΘΟΒ ΘΒ ΓΏΔΙ ϑοῃΐθηο6 οα ἰδὲ τὨϊο 19 Βρὶ γϊίυδὶ. 
ες. 21 θηᾳ. ὈΙΒΒΕΤΗΟΣΕ: Α δοδγὶ (ἢδὶ πὶ ἢ 

811 (ῃ6 ἴογοοθ οὗ 18 θοΐηρ οἰϊηρθ 80 ΟἰοβοΙΥ, 50 
Ἰογουδὶγ, ἰο αοα᾽Β σενοϊδίζοη, οὐ ὑϑδίθοσ ζ.ΊΟΥΒ 
Ἰηῖο 1ἴ, ἀγανγα ἴγομὶ ᾿ξ. 411 πουγ θη δηα γσὸ- 
οοἶνοβ ἴσοι 1 411} σῃϊ, βῦορ ἃ ποαστὶ ὈΘΆΓΒ 88 ἃ 
Ε ἔγαϊὶ (μαὶ πηΐοϊσησα, ᾿πμοναῦ]6 Βυη}}- 
ἦγ, πνβοδο Ποαυ Γο  ΒΠΙῺΩ ᾿τδρο (ἢϊ6 βίο 

δοὶδ Ὀθίοσο οὺσ ογὙε8.- -Ηγὺ πὴ80 σαὶ ΐχα ἰῃ βὺ 
Βυπι Δ Ὀοίοτθ δηὰ τηθη, ἷβ οΥθ ἴ8 ποὶ 
ὈΠπάοα ὈΥ (Π6 Βα] οἵ ἄφγθ, ἷ5. Βοαγί 
δηὰ Ποδα ἀο ποὶ Ὀδοοιο αἰ σζύ οἡ ἰ(ἰ6 Βοὶρῖθ οἵ 
ἘΓΡΕΠΙΣ, Ηὸ πΒἰδπαβ γι, στῇοί θοῦ ἘΠ ὉΠ 
πὶ ἰηίο {Π6 μ]οΟΙ  ν δ] ]6 7, ΟΥ ἃ δίορ δἰρίθγ, οὕ 

ὍΡΟΣ [86 Βαϊ. Βυΐ βυσὴ ΒΌΠ Ὑ 16 ὈΟΓῚ 
οἷν οὗ δθβοϊυΐθ βυϊπιϊϑαΐίοη ὑπάον οὐ ᾽δνν δηὰ 
ἰοβ ποῦ ν.--[βοοττ: 3ο βῃου]ὰ οδίθοια βοὴ 
Τοργοόδοθ 68 Ποηογϑῦϊο, δηὰ ἀοίθσγηϊπο ὑὸ Ὀδοοῖὴθ 
δ5.}}} πιο ν1]6 ἴῃ [16 ΘγΥ68 οὗὁ ὈΠΡΌΔΙΥ του ί]οτβ, ὈῪ 
δρουπαϊπρ ἴῃ ἰποθο βοσνίοοα πΏΟΝ (ΠΟΥ ἀσδρίδα. 
--ΒΟΒΙΝΒΟΝ : Ἦ᾽9 ΔΓΘ παγηθα ἔγομι {Π6 ΘΧδμ ρἾ68 
οὗ δῃοϊθηϊ βαϊηἰβ ἰο ἐχρϑοὶ ορροσίΐοη δηά οοη- 
ἰρηιρῖ, 88 [ῈΤ 8Λ ἯΘ ΟἸπΟΟΥ͂ΟΥ ΔΩΥ͂ ΓΕ8] [ὈΓΨΟΙ ἴῃ 
186 βογυ]οθ οὗ ἀοά. ΝοΥ βῃου]ὰ τὸ ποηάδν ἰΐοη 
δαὶ 8ὴ οοσβδίοῃ “8 288 ἴοοδα Ὁ6 ἴμ6Ὺ οὗ ἢἷ8 
οὔπι Πουθ6 80 ]α."---ΤῊ.]--,3Ῥ. ΒΟΉ ΜτΡ: [ἰ ἷ8 Ὀοιίοσ 
ἴο 06 ἐχα! θὰ Ὁγ αοἀ πιὰ ἐπ6 ον Τμδὴ ἰοὸ ὃ6 
Βυιθ]οά Ὀγ αοἀ τ κα ὑπΠ0 ῥγουά. Μαΐί. χχὶϊὶ. 12. 
ΟΕΑΜΕΒ: Πόσον πὶ αοά βῃου]ϊὰ ὃὈ6 τηοτο 
ἌΕΡΙΣ οδίθειθα ἴδῃ ΠΟΏΟΣΡ ὙΪῈ το. ΖοΒη 
ΧΙ]. 

γεν. 25. ἘῈᾺ. ΑΒνΡ: ΤΥ πὸ Ἰοοκ Βδοῖὶς ὁποθ 
ΤΏΟΤΘ, ΜΘ 8660: Α]] δῖὸ ὑ]οβθοὰ οὗ αοά, ανία, 
ΟΡοά-οάοαι, ἰδ6 τα οϊοίης ῬΘΟΡΙΘ; Μίοβμαὶ δἱοῆθ 
᾿δ5 σοιηδί ηθά ἢ 
τδ5 ἰῃ6 παρε δὰ (16 συγθο οὗ ΠΟΥ ῥγίάο.-- 
Ηλιχ,: αν οδπιθ ἰο δέσϑα εἷβ ποῦθο (γασ. 20) ; 
αἰαὶ Ὀσΐῃρβ ἃ σιγϑό ὉΡΟῚ Ποτροὶζ.--ΤῈ.] 
[μδρ. νὶ. Βαάβανυβ Μάσπσε: [ἢ (μϊδ5 Ηἰδίουυ 

ἯΘ 566 ἘΠΗΗΗΙΥ ἀΡΡτονοά, ῬΓΙ46 οοπάομηιηοὰ δηὰᾶ 
ΓΑΔ Ποδα ρα πα οἀ.--ΤῈ.] 

ΟἸνδρα. νἱ. δηὰ υἱῖ. ὈΙΡΘΕΙΉΗΟΡῈ : ΤῊΘ δ]οοροὰ 
βεςζεὶ οἵ βίδπαϊηρ ἥττη ἴῃ ἀγα οὗ οχα]διΐοη παπᾶ 
ὑπ ϊοιαγθοὰ αυἱοί. Βοϊοηρίηρ ἰο ἰξ δ: 1) 
Ἠυμιθ]6, ἀποοπάϊ ζοπαὶ δι δῥεσέίοπ ἰο (δι ἐδβεϊ πα 
οἵ ἀοὰ; 2) Εδἰτ ἴα], σοηυΐηο, σοϑϊουδ τοογξ ΓῸΓ 
(λο ΒοποΣ οὗ ἴδιο 1ογὰ διὰ οὗ Ηΐ8 Κίηράοιι; 8) 

δ]ορδοά. Ηδν Ἰδοῖ οἵ δ]οδαίης ] Κ 

Οταίθίι] δέ ϊπιεδα π θη ἰπ6 Γ,ογὰ χοὐθοία Οὐσ ποσὶς 
ἴον Ηϊΐϊτη, δπὰ νυ ἰβῆθβ ἴο σοσὶς ἢ Οὐ ΟὙΤΏ ᾿ιδασίβ. 

[Ν τ. 6, 7. 1.6 [αία οὐ ἵϑεξαλ: 1) 118 οοοδδίου 
--πορίοοὶ οὔ ὁ Κηπονῃ οομλιηδπάτϊηοης οἵ Οοὰ 
(Νυπι. νἱῖ. 9; νϑγ. 18). 2) 116 ἱπωμηραΐαὶθ οβυδο 
- ΓΓΟΥΘΡΘΏΘΘ (Χ τὴ. 1Υ. 156)ὲ. 8) [ἴὰ Κοῆοχαὶ 168- 
ΒΟΏΒ ἴὉΓ 8; [0Σ ΘΧΔΙΏΡ]6, οὐθ δὴ ΔΡΡΔΥΘΏΙΥ 
1016 ΤΏ ΠΥ Ὁ0 8 ψτοαὺ δἷπ; δὴ δοίζοῃ ΓΔΥ͂ 
ΒΟΘΙ ΠΘΟΘΕΗΘΆΓΥ, 8π4 γοὶ θὲ τσοηρ; βοοά ἐηίθη- 
ἰἰοὴθ ἀο ποῖ ὅχοιθθ αἰἱδβθοροαΐθηςς ; ψ͵ὰὸὺ τηῦβὲ πηοΐ 
Ἔδχρϑοὶ ἰο ΒοὶΡ Οοα᾽π ποσῖς ὈΥ πιοβϑυγοθ τ θὰ 
οὐ (ογυϊάκ.---Τ Β.] 

[Νγ. 8. 4 πιαπ ἀὲ οὐδῷ, Οοά; τϊηἰίη 
Εἰ πιβοὶ ἢ εῖβοσ, ῦσο Κἰηα, τόσο υμὲ ἰπδη 
ΘΔ Ροσθαρα νοχϑὰ (πεΐ ἷβ σγαηα βοϊ ϑυχηὶί 
ὙΓ88 ἰηἰοΥτυρίρα, εἶδ τοῤολοίηρ γθορ]ο ἀϊβδβρροΐῃ 
ἢ18 ῥὈγοβμο ἡ παρε, 8 ΘΏΘΠ}165 Θηοουγαροα. 
ἤδη πθη πλθη οομρ]αίη οὗ γον άἀθηοθ οἱ 

“ὨΪΡἢ ΤΔΟΓᾺ] ᾽"ἢ στουμαβ, [ΠΟΥ δ.ὸ ἰῃ δος ΤΏ 81} 
Ἰηἤυθποοὰ ΟΥ̓ δΒοηθ βϑοζοὶ Ῥϑσβοῦδὶ [δο]ϊηρ.--- 
Νον ΠΙρΉΪΥ οἰαιραὰ Μ᾿ 1} βρὶ γἰϊαδὶ ῥεῖά, δὶ οὔθ 
μδηϊκι! δηὰ βο] ποοπιρ δοοηΐ, ἀπα Ργοθθηῦ]ν ἀθ- 
)θοιοά, ᾿νε ἰδἰθὰ δηὰ ἀϊβροθοὰ ἰοὸ ψχῖνα τρ δἰίομο- 
ὑπ6 (τασ. 9). ὙΒβθη δῦ ρῥγοιηϊβὶηρ τοσοῦ 
θη ΟγΡεῖβο οὗ πο τε πανὸ πδὰ ὑπὸ ἰοδὰ 8 αἷδ» 
ΔΘίΓΟΌΒΙΥ Ἰηἰοττυρίοα, τὸ 8.0 ἰδπιρίοα ἰο πα ἔδυ]ῖ 
ψὶ τ Ῥγονί θηοο.--- ΤῈ.] 

[Νγ. 10. Οδεά-οάοπι απὰ ἰδδ αγξ. δγδὸὶ δὰ 
ἰουβ Β| σῃιοα 186 δε ,; ὕὕξσζαιι δὰ Ὀθθη βδἰη ἴῸΣ 
τη κἰηρ ἰοο ἴγοο πῖῖ} ἰς, αν ὰ μδα βῃ σις ἔγοιι ἰΐ 
ἴμ πλΟΓΘ Βυροτβεϊουδ ἴδασ δα σοθοπίιηθηὶ; Ορϑὰ- 
ϑάοπα τσϑοβῖνεβ ἱΐ βί βάϊγ, ἀβδὶβ τεῖτι ἐξ πὶ ἴθ ρσθ- 
βου υὑθὰ τ ΑΥ, δηὰ 16 τοσαγάθὰ ὈΥ δ στίοιι Ὁ] βδιην. 
80 88 ἰο σϑι ἱρίοῃ ἴῃ βεπογαὶ. ϑόοῦμθ περὶθοί, ἀπά 
ἄτοϑῖ Ἰοθ6; Β01)6 Ῥσγοίδῃϑ, δῃα δῖὸ σζυϊηθ: 
ΒΟΏ16 ταϊδυηἀοτείαηά, δηὰ ρμοσνογί ἰηΐο βυρογθί- 
ουϑ ἴδαγ , θυ ἰμοβ πῇ {τ} ποϊοοσαθ δηά 
ΟὔΒΟΣΥΘ 10 δοοογάϊηρ ἰο 1.8 Γ68] Ὡδίυσα δ σὸ ΣΙ ΟΠ]Υ͂ 
Ὀ]ΟρΘοα ἐμοιηβα νοβ, 8 ΣΔΥ ΟΥ̓ ἰποὶγ ὌΧϑιρ]θ 
ἀκ ος οἴδοτβ ἰο βοοὶς Σὲ ᾿ἰκονίθο (νοῦ. 12). 
--Τα. 

[Νεγ. 12. Τῆο “εἷὐγ οἵ αν " πον Ὀοοοπιΐηα 
ἐμ6 “οἱ οἵ Φεο βονδῃ᾽ Ξε οἱ. 8). 1) Ηον ἱέ 
ἼΝ τὰ ον ρα : 2) ΟΥ̓ 1) 6: λλιονημο παι: 

ΟΥ̓ 1ὑ τ88 ἰο θ6 Ῥγοβρογοί.--- ῬΊΡΟϑεξ 
9Γ α Οοὐἀ-[δατίπο τιώετ. Κιηρ Ῥανίάρ ἀεδνους 
Ρτορτδῖοηθ ψΠΘὴ ΠΟῪ οΒ 80} 186 ἃ 88 ἰποοογαίΐο 
βονοσγαῖχῃ (Ῥβ. οεἰ.). 1) Αβ ἴο ᾿ἷβ Ῥϑῦβοῦδὶ ομδ- 
ΤΟΙΟΣ δηα οοηάποὶ (Ὀδ. οἱ. 2): 2) ΑΒ ἰο ρῥυκίδῃ- 
τηθηΐ δῃηὰ ῥχγοενθηίίου οἵ ου]]-ἀοπρ (10., γοσβ. 8-ὅ, 
7, 8); 3) 4.8 ἴο δμοουγδαμοπιθηΐ ὁ τηθῃ (1. 
γον. 6). (Οὐ. δρονς, “" Ηϊεὶ. διὰ ΤὮθοὶ.," Νο. 
αν ρδγὶ.)--- ΤῈ. 
γα. 12-18. βοστηοῃ οὐ ΡΒ. χχῖγν., 88 ἩτῚ 6 

ἴῸΓ ὑμὲ5 οοσδδίοη. Οομρ. Ῥβ. χυ. (8.69 δρονϑ, 
“Ἡϊὲ. δηὰ ΤΈῊρο].," Νο. 4.)-- γ οσ. 20. Ηδ μδὶ 
δὰ “Ὀ]οαϑϑα (6 ὩΣ ὩΩΝ (νον. 18) σγϑίμσηβ ἰὸ 
“8]688 ἷβ μουβοῃοά." ΡΊοΙΥ ἴῃ ῬΌ]1ο δηὰ ἴῃ 
Ῥγὶνδίο---ῬΌ]1 6 τουβρ δηὰ ἰδτλΥ πΟσβΠΡ.- αὶ 

ἸΏΔΗ, ΔΙ͂ΘΡ Ρυ]1 6 το! ἰσίουβ αἀπίϊοβ, γοι ΓΒ 
Ἰογουμ, (Βδηϊκία! δπὰ Ἰονΐπρ ἰο ἷἰβ ποιιθ---πὰ 
τηθοίβ βοο] ἀἱησ δηὰ στἱάΐου]θ.--- 6.8. 16, 20--22. 
ἘΙΙχίουδ οαἰυδίαδτα, δὰ ποθ τὸ οομίθιλῃ 
δηὰ τἱαΐοι]ο ἰϊ.-- Ὕοτα. 16-28, Βοιαοῃ οἡ ἴδ6 
Ηἰδίοευ οὗ Μώοδαί. (Οομὰρ. ΗΘΏΣΥ οἱ {18 Ρδ8- 
889.)---Ἴ Ἑ.} 
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Π. Τῆε ἀἰοΐπδ οοτιϑοογαίίον, ο ἰδὲ  αυίάϊο ξὺ ὃν ἐδ γγοηνίϑα οΥἹ ἰδ ὑπιρεγὶ ς 
ν᾽ τρούλοις νὴρ Ἰεγ τ! ἀϑδ δι ᾽ ἜΘ ΟΝ 

ΟΕΑΡ». ΥΙ]Ι. 1--29. 

1, Ῥαν 48 Ῥυγροβο ἰο μι} [μ9 Τιογὰ ἃ μουβο, δῃὰ {μ6 ἀϊγίπο Ῥχγοχηῖθο ἐμαὶ ἰδο 1, οχὰ π|]] 
θυ1]ὰ πἷπι ἃ Ββουβο. γα. 1-16. 

1 ΑΝ 1 ο8πηι0 ἴο , ΘΠ [86 Κίπρ β8ὺ ἴῃ ᾿ιἷβ ῃουθθ, δηὰ ἰδ Γογὰ [960 ν8}] 
2 δά ρίνθοῃ πὶ τοβί τουπα δρουΐ ἔγομπι 8}} ἷ8 δμοιηΐθβ, Τμδὶ (86 Κρ βα:ἃ υπίο Ναὰ- 
[δὴ 186 Ρῥχορμοῖ, 866 ποῦν, 1 ἀνχ86}} ἰὴ δὴ μουδβθ οὗ οδράδγ, θυΐ [84] ἰμο αὐῖκ οἵ Οοὴ 

8 ἀπο]]οὺ τΣΓϊπ ουγχίδίηβ [86 σαγία!]. Απὰ Ναίμβῃ βαϊὰ ἰὸ {86 Κίηρ, 6ο,} ἀο }} 
4 (μδΐ ἰβ 'ῃ (λΐπο Βοασγί [41], δέο., ρὸ 40], ἴον (6 1,οτὰ [96 ονδ] 18 νῖτῃ (μΠ606. ἀπά 

ἰδ σϑ6 ἴο ρ888 ὑμαύ πιρῃΐ, [μαι [η6 ποτὰ οΥἉ [86 1,ογὰ [Φ6 ον }}} οδίμθ υπῖο Νίβδῃ, 
δ᾽ βαγίηρ, ΟὉ δπὰ 61] [84 } [0] ΠΥ δοσυδηί, [π8. [0] αν, Ταυβ βαῖ [86 [τὰ [96- 
6 Βογδ}1], 5410 τοι Ὀυ11ἃ τὴ6 ἃ μοῦβθ [ὉΣ πι|θ ἴο ἀν6}} πη ἢ ὙΒογθδβ [ΕὉΓ] 1 ̓ ιδΥθ 

ποῦ ἀπρὶξ ἴῃ ἀπν [4] μουδθ δίποθ [86 πιο ὑμαὺ 1 Ὀγουρμῦ ὑρ5 [Π6 ΘὨΣάγθη οὗἉ Ιβγϑοὶ 
7 ουἱ οὗ Εγρί Ἔνθ ἰὸ {15 ἄγ, θυΐ ανθ πὶ κοάϊΐϊ ἴῃ ἃ ὑθπῦ δηὰ ἴῃ ἃ ἰδθογμιδοὶθ [ἴῃ 

811 ἐλ6 ρίασοο᾽ ἩΒογϑῖμ 1 μανθ πὶ Κοα πὶτὰ 411 {μ6 ΟΕ] άτοη οὗ Ιβγϑαὶ, Βραθ 1 ἃ ποτὰ 
π ἢ ΔΠΥ͂ Οὗ [86 {1068 οὗ [5τ86], τ βοὴ 1 σουηηδηάροα ἴο ἴδεα ΤΥ βθορ 6 [ϑγβοὶ, βᾶγ- 

8 ἴῃρ. ΝΥ θυ} ἃ γο ποῦ τὴϑ 8ῃ βουδο οὗ ὁοάδυ ἢ Νον, ἰμογοίοσθ, δβο [πὰ ΒΟΥ͂Ν, (808] 
Β8:8}0 (μοῦ ΒΑΥ υπΐο ΤΥ βογυβϑηίΐ, [η8. [0] Πανὶ, ΤΏ βαῖῖῃ (16 1οτὰ [Φομουδὶ] 
οὗ Βοβίβ, 1 ὑοο κ᾽ {μ66 ἔτοτα [μ6 Ββῃιϑοροοίθ [Ρβδβίυγοθ], ἔγοτι [0] ονῖηρ; (86 ΒΏΘΘΡ, ἰο ὃθ 

9 ΤΌ]ΟΥ ΟΥ̓ΘΡ ΤΑΥ̓ ῬΘΟΡΪΘ, ΟΥ̓́ [8786] ; Απαὰ 1 νγϑ νἰὰ [866 ἩΒῚΓΠΘΓΒΟΘΥΟΥ ἰδοὺ ποηΐν 
αβί, δὰ δυο ουΐ Ο 411 (μη δμϑιλὶθθ οὔ οὗ [Ἀγ εἰρδῦ [ΤΠ ὈαΐΌΣΘ [1.66], δηα ᾿αγθ 

ΤΈΧΤΙΑΛΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΑΜΜΑΤΊΟΑῚ, 

1 ΓΝοΣ. 1. δορί, κατεκληρονόμησε “ οδυβοα ἰο0 ΡΟΒ8655," τοδαϊης ὉΠ) ἴογ 1[3).--Τὰ.] 

3 [γοε. 3. 8ορέ. “ ἐθῃν" ΤΙΝ), οἴδοτβ δέῤῥεως “ σασίαίπ οἵ δκίπθ. αϊς, μ66 [Ὲ9 Ῥατα] ἈΘΓΘ, 88 ἴῃ 1 ΟἾ ΣΟ, 
ΧΥΪ 1. ΤΉΘ αἰ τθηοο ἰ8 ποὶ Ἰτηροχέδηϊ.-- Τὰ.] 

8 [7οτ. 3. ΤῊΪβ ψοσὰ (7) ἰδ γαρίίης ἴῃ ἃ ἴον ΜΒ8. δηὰ ἴῃ β8υσ. δῃὰ Ασ.; 1 ἰθ οὔ ἐδ παίαγο οὕ δὴ οχρίϑἴνγα.- ΤᾺ} 

4 [ΥΧὲᾧ. 4. " Ναίῃδῃ ἐδ ργορῆῃοὲ᾽" ἴῃ ὅντ., ΑΥ., δῃὰ ἴῃ δ ΜΒ8., ἃ πδίυγαϊ δογίρίίο ρέεπα.---Τὰ.] 
δ ΓΥοΥ, δ, ἘΠΠΙΡΡΕΟΟ: αἰ που [ψ δηοϑὲ ἐμοῦ 0] Ὀυΐ]α 3; ΟΔΉΘῊ : ἰδ ἐν ποὺ [Πδὲ ἩΒΠηΠ θ᾽ βορῇ, δυὰ βυτ.: 

ποῦ Βῃδ!ὺ ποΐ Ὀμ11ἃὰ. Ο 
“ ΒῚ8}} οὐ “ν}}1.᾿"--Ἴὴ ἐπ ἤτεϊ οἴδι)8θ βοζὴθ Μ83, δὰ Ε)]}.. δῃά αἱ} [ηὴ9 δηοίοηϊ Υ̓́ΒΒ. ὀὁχοορί ἃ. οτγοῖξ ἐδ 86» 
οοῃᾷ " [ο,᾽" ΡΓΟΌΔΟΙν ἴο 6880 (86 σΟὨ ΒΓ ΟΙΟῺ (88 ἢ ΕἸ. Α. ὐ) ; 80 8180 ἰῃ Υοῦ. 8..-ΤῈ. 

4 [(Υοσ. 6. ΤὨθμἰ.5, οἰἑίης ἴλ6 δι οϊθηὶ ΥΒ8Β. (θα ρϑοία! ἢν βορί., Βυτ., 086] 4.), σου]ὰ τϑδὰ {89 Ῥοσί. ὙὮΡῃ ἰπδίοδὰ 

οὔ ἴδο ζΣ ΠΡ ΌΡΠ, διὰ πουἹὰ θη. ΒΌΡΡΙΥ “ὔδκ: Ῥυὺ [86 τοδδογοίίο ρμοίεϊίης [6 δὲ Ἰοδδὺ 5 βυ 8 0}0 88 ἐμδὶ οὐ [9 

ὙΕΒ., δὰ ἐῃθβο Ἰαβὲ ΓΩΔΥ͂ Θαϑὶϊν ὈΘ ἃ ἦγϑο ἐγδῃϑ δι οη οὗ οἂὔν ἰοχί.-- Ὰ.] 
ΤΎΡΟΣ, 6. 1[,{.: “Ὦδνο ὈΘΘΏ ΜΡ ΕΙΒΕΙ, “ὮδΔΥΘ ὈὉ66Ὴ ἃ ῬΟΙΘΙΠΟΡ ΔΊΟΥ, ΓΕ: 
4 γον. 1. 80 βορὰ. νυ ]κ., Ομα!ὰ., Εἰν., ΤΏΘΩ., ῬΏΣΡΡρθου, Οαθθῃ. [6 Ὗ οἰίϑ δηὰ Εσζασωδῃῃ ἈΔΑΥ͂Θ 1688 ΜῸ]] “1 

{ὴ6 τδοῖο εἰπιθ."- Πΐα. : 

. 9 [Υ7ογ. 1. ΤῊ ΐΪδ τοδάϊης [5 ἀἰδουϑδοα ἴῃ [ὴ6 οχροβίθίου.--Τπ.} 
10 Γγοσ. 8. 1 ἐη 5 δβά ἀτϑβϑβ ἰο Παγίὰ (νοσγβ. 8-16) [π6 βοαιϑησο οὗ γ συ ΌΤΙ ([π ρα μὰς ἐο ἐγ 6) Ῥσϑβϑῃ δ θ0Π10 

ἀΠῆο , ΤὭρθρ δβϑωβο ὈΡΕΊΩΝ ὙΠ ἃ Ῥογίύ. (ραϑὲ {ἴτ26), ἩΒΊΘἢ [85 [0] οσγθὰ ἰῃ ΤΟΡΊΪΑΥ ΒΟΘΌΘΏΘΘ ΣΝ ψχ0} 
Ττωρίβ. ΕἾ}} γγϑ σθήθῃ ἐμ Ἰαβὲ γϑυὺ ἐπ Ὑϑῦ. 9, ΤΟ ἰ. 6 ἴογτῃ σἤδηΒοΒ ὑὸ ΔῊ ὙΠ} Ῥοτῖ., 0] ονθα ὈΥ͂ ΒΙ Ί]ΑΣ ἔογτηϑ 
} ΒΡΡΆΓΘΡΟΥ δαϊαγο Βθα ΘΠ66 ἈΡ ἰο 6 Αἰ ΠΔΟἢ ἰπ τϑσ. 11: ἰῃ ὑῃ 1α8ὲ οἰδιδο οἵ ἐπὶϑ γϑτϑὸ τὸ πὰ διε πὶ 
Ῥογῆ, σῆοτο ἐπ6 ἐἴτηθ [8 Ῥγοϑοῃξ. Τῆο τοσζηδίηΐηρ ροσχέϊοῃ (νϑσβ. 12-16) 8 οἰϑαγὶν αΐϊτο. ΤὨο αἱ ΠΘΌΠΥ ἙΟΏ ΘΙ 
ἐπ τϑηἀογίηρ οἵ ἐδ τογῦβ ἔῃ γϑσα. 8:11. Ησσο ἰὐ ἰδ ἐο Ὁ9 οὐβογυφρὰ ἐπϑὲ ἐὴθ δῆδῃμο οἵ ἕοστη [ἴῃ τϑσ. 9 αἴϑοσ ἐῃθ Αἰδ.- 
ὩΔΟῊ [8 Βοϊηθν δὲ βίσϑηρο ἐγ ὑῃ9 ραϑδὲ ἐἰπηθ ἰβ ὑο ὃὉθ τη ῃἰαίηθα, δῃὰ οἡ ἐπ οἶδιϑν βαπά, 01 δαΐαγϑ {{π29 τὸ δῃου)ά 
ὀχρϑοῖ ἐδ [ρῖ,; ἐν βϑϑίωβ Ὀθέΐοσ, ἱμβοσϑθίογο, ἰο ἰβίθ ἰξ δϑ ργοθϑῃηῤ (88 ἰῃ τϑσ. 115). Βαὲΐ ἴῃ τϑσ. 10,11 α ἐμ ἰἰπ| ἰ5 

ΤΩΟΥΘ ὨΔίΌΓΣΩΙΙΥ χϑα δϑ ζαίΐασο ΌὉΥ ἐδ Ιταρῖβ. ἐμπαὲ ἔἤθσο οδσοῦγ, δηὰ (μ6 ἰμἰγοάποίογυ αν τὴ! ῬΟΣΙ, Ομϑῦν 

ΤΩΔΥ Ὀ6 οχρίαἰ θὰ ὈΥ δαρροβίπᾳ ἐπαὺ ἐμ ργϑοϑάϊῃρ "ΓΖ }» “1 τηδῖκο," οσίϑη ἀβ ἰμίο [89 μέασο, 8ο ἐμδὶ δοοοσαϊῃξ 
Δ δ. 

ἕο 1Π9 ἰδνν οὗἩ βϑαῦθῃοο ἰὲ τγου]ὰ Ὅ6 ζο]] οοὰ ὃν Ῥοτίβ. ΤῊσδ, ἴμθη, τὸ Βῃου]ὰ γοηογ ἴῃ ἐπ ραδὲ ἤγοτηῃ δ ὃ ἴο 9 6, 
ΤΏΔΚΟΘ 9 ὃ ἃ ἐγβηϑίἐἰοηδὶ ργοδϑῃῖ, 10 δηὰ 11 α ζαίυγθ, δηὰ 11 ὃ δΓΕΡΟΠΕ τ ΤῊ ἰ8 ὨΘΑΙΪΥ [06 ογὰογ οὗ ἴ89 8θρί.; ᾿᾿ τὰ 

τίθα ΟὨΥ [ἢ 9 ὃ γθγο ἰἢ 9 Οτϑοὶς ἢ88 ἐπ Αογίεὶ (δο  α]ᾳ.). ῬΆΠΡΡβοῦ δηὰ Βίδ.- Οὔπι. τϑρᾶϑσ ἱμγουρμουίΐ ἰῃ ἢΔ0 
Ῥαβί, οχοϑρύ ἰῃ 11 ὃ ψῇθγο ὑῃ6 [ΟΥΤΊΟΓ Π88, δηὰ ἰὴ Ἰαιου ῥϑγτη 8 ἰῆ8 ργοϑϑῃΐῦ, 80 ΒδιϊοὮοε, ΤΉΘη., θἢ. ΤῊΘ 

σϑηάογίηρ ΠΘ͵Θ αἰνθο ἰ8 ὨΘΑΣΙΥ ἐπαὶ οὗ ΕὩκ. Α. Υ͂. αηὰ Ὑ ΘΠ ΠδυΒθη.---αοοοτάϊηᾳ ἴο [Π 9 ΟὨΘ ΥἹΘῊ Θοα δ) 88 ρίνϑῃ Ηΐ8 

ῬΘΟΡΙΘ τοϑί, δηὰ νγὶ}} ΠΟῪ τοδὶ Πανυϊὰ αὶ ἤουδθ ; δοοογαΐηρ ἴο (ἢθ οἶδοσ Ηθ ἢ88 ουϊ οὔ Ῥανίἀ᾽ 5 ϑηθϑχηΐοδ, δὰ πὶ] 

γὸ Ηἰτὰ γοϑέ δῃὰ τηλῖκο Ὠΐπῃ ἃ Ὠοι186.-- 9 Ῥαδὶ ἴστω ἰΏ γὙδ1.1 “δὰ ρίνϑῃ Ὠΐτω σγϑϑί" ἰϑ [9 ΒΕ ΣΟΌΡΡΟΣ διξαπηθι 
ὉΓ 8 Ῥδϑὺ γη ἀϑγίης ἰῃ Υοχ. ἀ τῆ τ {πογϑίοσο ἐμβγουκ;οαυῦ; Ὀαὶ (δ. 18 5 Ὡοῦ ΘΟΠΟΙ ΕΒΙΥΘ, δἰ ποθ [89 “ ». (89 ἰδέξοσ 
ΟΆ86 ΙΏΔΥ Ὀ6 ΘοΟΙΩΡΙΘίοΓ ὑμδι ἴῃ (ὴ6 ζΟΣΊΔΘΙ.-- Τὰ.) 

αὶ. 85: 8 ὨΟΏΒ6 [ῸΓ ΓΩΥ̓ ῬΓΘΘΘΏςΘ [ΒΠο κἰἢ8}} ἰὸ αἀὑγ6}} ἰπ. Ἧ)6 ΤΩΔΥ͂ ΓΟ οΥ οἰ ΠΟΥ 

" 
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τηϑθ [866 ἃ ρ»τοδί Πδτὴθ 11 πο ἴδ 6 Πδῖὴθ οὗ [Π6 στοϑῖ τηϑθη [Πδὺ ἅΓῸ ἴῃ (86 φασί. 
10 Μογθονοῦ [Ἀπὰ]1 ν}}} δρροϊπί 8 μ" ΟΣ ΤΑΥ̓ ΡΘΟΡΪ6 ἴβγϑοὶ δῃηὰ μὶ}} ρ᾽δῃΐ {ἢ 6πὶ, 

(δῦ ΤΠΘΥ ἸΏΔΥ ἀν6}] ἴῃ ἃ ρ]δοθ οὗ μοὶ οὐ [8η6α {ΠΟΥ 88}8]} 417}6}} 'ἱπ ὑμοὶγ οσῃ 
ΡΪ466], δα πον ΠΟ τῇοτθ [8η4 ΠΟ Ι0Γ6 Ὀ6 ἀϊδίυγ 64, ΠΟΙ ΠΟΥ 88}8}} {86 οὨΣ]άγθη 

11 οὗ νἱοκοάῃρθεβ δϑήιοὶ {μοπὶ ΒΩΥ͂ τηογθ, 85 Ὀαοίοτγοι 6, Απὰ 88 βδίηοθ (ὴ6 {πη 88 1 
σοπι δ η θα ἰυάροι ἰο ὈΘ ΟΥ̓́ΔΣ ΤΥ ΡΘΟΡ]Ὸ [8γ86],} [ 86 Ὦδνο οδυδβοα [ΑὩΔ41 κπ|}} 
68.806] 66 ἴ0 τοβὺ ἔγομι 8}} {π|π 6 ϑῃθιοδ, 8180 [8η4] {μ6 Ἰωοτὰ [76 Βονδ}}] (6116. ἢ 
866 ἴδαῇ ἴθ [76 ῃονδὴ 7} ψ11} τα κα [860 δὴ Βουβθ. 

12 Αμα" [οηϊ. Δα] ποθ [Ὑ Β6Π] (ὮΥ ἀδγδ ὃ 186]]64, ἀπ ποι. δα]: αθθρ στ 
18. ΤἈΓΒΘ.Β,1 πὶ}} βδύ Ἂρ (ΠΥ βοϑά δἱϊου (μ66, τ ΒΊΟΝ 8881} ρσοοθϑὰ ουῦ οὗ ἔθ γ ον 618,15 

18 δῃαὰ 1 ν1}} οβίβ ὉΠ18} Ηἷ8 διρ ζάρια ΗΘ 8588}|84}} θυ] δῇ Ἀουθθ ῸΓ ΤῊΥ ἤδῖηθ, πα 1 ν}}} 
ΒΔ Ὀ]Π 8} (Π6 [ὨτΟῊΘ οὗὨ ἷδ κἰμράοιῃ ἴογουογ. [1 51}} 06 δ͵8 {δ Π6Υ, δα ἢθ 888}} Ὀθ 

14 τγ βοῃ. [{6 Θοτμπῖ πα Υ, 1 ̓ }}} ομδϑύθῃ ἰτα πὶ τὰ (86 τοὰ οὗ ζηϑῃ δηὰ πιὰ 
16 Π6 βίτίρεοβ οὗ [89 οὨ] άσθη οὗ θῶ. Βυΐ ΠΙΥ ΤΩΘΓΟΥ͂ Β8811 ποὺ ἀθρδυι"δ ΑΙΝΑΥ τοῖα 
10 Βἷπι, δ8 1 ἰοοῖ ἰΐ ἴτοπι βξδυ] πβοῖι 1 ρυὺ ΑΙΝΑΥ [͵πϑ. ἔγο} Ὀθίυσο (8696. Απά ἰῃγ 

μιοῦβθ δηὰ (Ὦγ Κίῃράουι 888}} Ὀθ0 οδίβ ὉΠ Βμ6α [8.80]0] ἴΌΓΟΥΘΣ Ὀδίοσο ἴμθο "7 [ΠΥ 
(ἈγοτΘ 8818}} Ὀθ οβίδ Ὁ] δα ἴΌσγουου. 

2. Ῥαν 8 ῬΆΚΟΣ ΔΒ ΔΏΚΥΟΓ [0 ἐπ 6 αἰ γῖηθ Ὀσοσαΐδο. χα. 17--29. 

1 Αοοογάϊηρ ἴο 811] (8ο80 πογάβ δηὰ δοοογχάϊηρ ἴο 41} [18 νυἱδίοῃ, βο ἀ1ὰ Νδίβδῃ 
18 δρεδὶ υπίο δεν ᾷ. ΤΆθη ποηὶ κίπρ Παδνιὰ ἴῃ [Απὰ τε, πόρεν σοηΐ 1] δη4 βαΐ 

θεΐοτο {86 Τοχὰ [9Φο μον}, ἀμ 86 βαϊὰ, ὟΒο δὶ 1, Ο Ἰωυογὰ αοά [0 Ἰοσὰ 968ο- 
19 γδ}]}"5, δηά πἢδί 18 ΤΥ πουθο, ἐπδὲ (μου π88ὲ Ὀγουρ(ΐ τὴ δἰ Βοσίο Απα ἐμὲ πᾶϑ 

γοΐ 8 8118]] (ηρ ἴῃ εὖν βίῃ, Ο 1οτὰ αοά [0 Ἰογτά Φοβονδ], θαΐ ἕπου μαδὲ βροκβϑῃ 
880 ΟΥ̓ΤΕΠΥ βογνδηἊ 8 ΒΟΙ86 70 ἃ στοδαὺ ψ811]6 ἴο οοῦιθ. Αυὐάὰ 18 (8 [86 Τυϑηθοῦ οὗ 

20 τηδη, Ο Τγὰ αοα ῇ [Απάὰ ἐμΐ8 ἰβ 89 ἰατν οὗ τλδῃ,᾽." Ο Ἰογὰ Ψψοβονδῃ]. Απάὰ πῶῆδὲ 
ο8ῃ [8}8]}} Πᾶνα 60 τόσο αμΐο (8607 ἴοῸγῪ ἰδου, μοτὰ αοα [οηι. Τ,οτὰ 604], Κηον- 

Ἶ δὲ (ΠΥ βογυϑδηίΐ [π8. ἰογτὰ ΨΦθ μου}. ΕΌΣ [ὮῪ πογά βὉ βδῖζθ, δηα δοοοσγάϊηρ ἰο (9 
οὐ ἢθαγὺ ἢδϑὺ (που ἀ0}6 81] [Π6860 στοδί ἰ(Ὠίηρδ, ὑο Ἰλ8 Κθ ὯΥ βοσυϑηΐ ΚΟΥ ἐΐεηι. 

22 ὙΥΒβογαοΐοσο ἴδου δζί στοδί, Ο 1ογὰ Οοά [Φοβονδὰ 6047; ἴον ἔμ ἰβ ποῆο {6 866, 
ΠΟΙ ΠΟΥ ἰ8 ὑΠὙΘ ΒΩΥ͂ ἦδπ: ἴμοσο ἴδ 80} οα Ὀοβῖἀθ [μθ0, δΔοοογάϊηρ ἴοἦ 411 {μι τὸ 

28 μανὸ ϑαγὰ Ὑ11} ΟΌΓ οδιβ.0 Αὐαδ πδί ὁη6 παίίοη ἴῃ ἰδ ϑϑυί 18 11 (ΠΥ ΡΘΟΡΙΘ, 
ουδη, [οηι. 66] {1 [βγϑ0], σβοπὶ αοα πϑῶϊ ἴο τϑάθϑι ἴῸσ ἃ Ρϑορίο ἴο Π:Πλ861, δπὰ 
ἴο τη8κθ Ἀἶτὰ 8. δῖηθ, ἃπα ἰο ἀο ἴογ γοῦν [{π61}} στγϑδὶ (ἰηρβ δηὰ ὑδστῖθ]θ, (ῸΣ ΤΕΥ 
Ιδπὰ [οηι. ἴον (ΒΥ Ἰδπά, ἐπδ. ἰο ἀγίνϑ ουἱἹ] Ὀϑέοσθ [ὮΥ ῥθορὶϑ, βιοὰ ἰδοῦ γϑἀθοιηϑαβὲ 

1 [γ7ογ. 9. ΤῊ 84]. 18 ογη" εθὰ ἰπ 1 ΟἿ γ, χυΐ!. 8, δη ἃ ἴῃ δορί. πῆ] οἢ 16 Ὀϑεϊοσ.--- ΤᾺ. 
Ἰ [γγ, 11. ΤΉ ἤγϑὲ οἴδιδο οὗ νου. 11 18 ποὺ (85. ὑπ δοῃῃθοίίοῃ ΤΟΘΠ ΟΡ ) ΚΘΏΘΓΑΙΥ ἰθκθη 85 (ἢ 9 σοποϊυδίοι 

οὔ γοσ. 10, νγ ἢ ἃ (11 δίορ αἱἵἴοσ “ [δγδ0] " (αὐ ΡΒ Ρρϑο οοπηθοῖδ ἰΐ τὶ ἐπ 70] ονίης : “ δηὰ βίῃοο ἰὴ 9 {τηθ..... 

1 παγὸ οαπιδϑὰ (869, οὐς."). Ιποίεϑὰ οἹ ἢ) ᾿ΔΓ ΣῊ) Ἐνιδι ἃ (ΤΟ]]οντθὰ ὉΥ 7618.) τϑαὰβ Ὁ) “7 “δῃὰ 1 ΠῚ οδαβϑ 
ἔβοῖὰ [{15786]] [0 τϑϑέ," οὐ ἔπ ακτουπὰ τῃδὲ 6 Γο ((γόσῃ γοσ. 10) 1ὲ [8 [56γδο] ἰῃδὲ 15 δροκϑη οἵ. Τῆΐβ τοδάϊηρ πουἹὰ 
ΤΟΠΊΟΥ͂Ο ἐῃ6 Δ᾽οογο-τηθηἰἰοηοθα οὈϊθοξίου ἰο ἐπ μίυτο σοηδοτγίημ, θυ: οδηηοί ὈΘ ΓΟβΑΓα θα 85 ΤΟΥῸ ἤδη ἃ, 6Οη]60- 
ἴᾳΓΟ, δίῃ 59 Ὡ ΒΌΘἢ ἃ ἀἰβοοῦγβο ἵπ9 σῆἤϑηρο οἵ Γϑίθγθῃοο (88 ἰῃ [ἢ9 145} οἱαι.89 οὐ γ6 7. 11) ποι! ὰ ποὺ ὉΘ δίγβηρο.-- [.] 

18 [Ννϑγ. 11. ΤῊΘ Ῥγορϑὺ 8116 “ οῃοΥ δὴ " 15 ΠοΓο ἰμδογίϑα ῬγΟΌΘΟΌΪΥ [Ὁ ΟἸΘΆΓΏΘΒΒ.--: ᾿ 
Ἦ [γαεσ. 13. ΤΏΘΣΟ ἰ8 ὯὨο σοῃῃοοξίγθ ἰῃ ἐμ ἰοχὶ, θαι 1 ΟἿ γ. χυὶϊὶ, 11 δὰ δ8ορί,, ὑγϑῆχ λα “ δηὰ 1 Βὴ4}} οΘοο ἕο 

Υ 

ῬΑδ8," πηΐϊοῃ, δοοοσάϊπρ ἰο ῬΘ]]ἢ., ἢ65 ΒΟΓΘ (Ἀ116 ουἱϊ Ὁ’ γϑώϑοη οὐ [ἢ 9 Ῥτροϑαϊηκ ΤΠ --α.] 
ΜΝ [γοσ. 12. Τῇ ἀἰνογβϑῆοθα οἵ [Π9 ἰθχὺ οὗ σἤγοη. ἤγοτῃ οὔγϑ δύο οὐνίουβ. ΤῊΘ ΤΌΥΤΩΘΓ ἰδ ὈΓΙΘΥΘΤ δῃ ἃ δἰ πη ρῖοσ, 

δηὰ ἘΡΠΡῊ 95 ἰιβοιῖ ἰο 109 ὀχργϑδδίουῃ οὗ ἐμο αἰγίῃθ ὑϊθδδίημ, οσαϊ εἰς (88 Ὁμοδϑϑαἑ14}} τ 6 ΤΣ ΔΙΟΓΥ ο]διδὸ ἐπ 
Υοι. 
πος ὑν. Τπδίοϑα οὔ ἱπ 94] νὸ δὰ Ηἰρῆ. “1 1] οὶ γϑιηονυθ᾽" ἴη 1 στ. χυἱ, 18, ἀρ ψυ]μ., Βγυτ. Ασ. τῇ ἢ 

ἥοττη ))9 Εοδϑΐ ὉΠ |0|κ5 15 ϑιιρρογίϑα ΌΥ δοϊὴθ Μ88. Ὑψῃοἢ Ὦδγο 1 βίης. ΟΑ] οὐδ β (30 )2); 10 16. ΒΟΔΓΟΘΙΥ ροββίὈΪ9 ἰὸ 
οϑοίάο Ὀδένγθϑῃ ἔῃ ἐνψὸ ΐῃ Ἀργὰ ἰπ ἐμ Ἰαἰῖον οἴδυδα οὔ ἐπῖ8 υόγθ βορί. ἢ85 καθὼς ἀπέστησα ἀφ' ὧν ἀπέστησα 
ἐκ προσώπου μον “88 1 Γοτηονθα ἰἐ ἤτοτα ἔῆοβθ Ἡποῖῃ 1 γοιηονϑὰ ἵσγοπι Ὀϑίογθ πλθ," δῃαὰ ΟἤσΟΏ. : "88 ἷ ἰοοῖκ ἱΐ ἔγοτα 
Βίπὰ ἐπί νγδδ Ὀθύογο [ἢ 86." Ηδθγθ ὕγοτῃ ἰὴ δσοῃπϑοίΐοη [9 “ ἐπ 89" οὗ {πΠ 6 ΗΘὉ. Β6ϑῖῦὴ8 ργοίθγων!θ ἰο ἔπ “τὴϑ᾽" οἵ 
δορί. ; ἃ5 ὨΘ ΘΘῺ “ ΒΘΠΠΠΟΪ " δηὰ “ Οἤτοη." [ὴ6 χϑηϑγαὶ ργϑϑυτηρίίος ἰδ ἐμαὶ {Π6 ἰαϊέοῦ οομῃάθῃβοϑ δῃὰ δοῦγου δία 
δὴ οτἰκίηδι!ν ἰἸοηκοτ ἰθχί. ΤῊ " βδῃ]" ΤΩΔΥῪ ὉΘ ἐπεστιοΝ [ον οἸθῶγῃθ88 οἵ γϑίθσθῃοο, δῃὰ ἐπ αἱ θσθηοο ἢ ἐπ ἔνγο 
ἰοχίδ του ὉΘ οοῃποοίθα Μὴ ἢ τὴ τοροιἐΐοι οἵ ἐμ γοτὺ "ΠΥ ΌΣΊ (Ὑ οἢ ἴῃ Επᾷ. Α. Ὗ. ἰδ ἢθτὸ αίγϑῃ ὈΥ ἴδ ἔνο τοσὰδ 

“ἰοοῖς " δοὰ “ Ραϊ ΑἸΤΔῪ "). 1 [5 Ῥουῦαρϑ θοϊξον ἰο δῦρροβο ἐμὰϊ ἐπ ἔνγο δά ἕο (οὔ “ Βαυγυοὶ " δῃὰ “ ΟἘσοι.")) Βδγθ 
ποῦρης 1Π9 οτί αὶ τηβέοσγί δὶ ϑδϑ ἢ ἔῃ ἢὶπ ΟὟ τῷ μϑδ 

Ἱ ΓΨο τ. 16, θοπηθ Μ88. δηὰ δορί. δη ἃ ϑυτ. “ ὈΘΙΌΓΘ τη 0." σῇ [8 ρτοίοσγοα ΌὈΥ ο Ἐοβϑί.,- -ΤῈ.] 
6σ. 18, 10) ΗθΌ. : Αἀοπδὶ Φδῆνυθϑη. ἔγηδγο {Π|5 σοτηδίδίίου, οασιιγβ, [ἢ9 Μαβουίθοβ οδ᾽ἐ ῃὴ9 βϑοοῃα ὩδΙὴΘ 

ἘΙΟΝΙπὶ (ἰπαὐθδα οὐ ἐπθ ογάϊηαγν Αἀοηδ); ἐπ Ομδ] ἡ, πδ5 σαῦυοῃ ΕἸΟ ΐπ), Βγτ. ᾿οτὰ α6οἀ, Βορὶ, κύριός μον κύριος δυὰ νυ ]ρ. δοπιίηω ειδ, ἤθΏ 66 ΕΏβ. Α. Υ. 1 ογὰ Θοὰ.--Τα.] 
ἰὰ ἰγῖτ 19. ΕῸΓ ἀϊθουδδίου οἵ ἔπ ἴοχὲ οὗὨ ἐπὶ5 εἰδιδο 866 Εἰχροβίἑοῃ δηὰ Νοίθϑβ.- - ΤκἾ 
Ὁ ἴγογ. 2]. 1 |6 ἐο Ὀ9 ποιϑὰ (Πα, τῆθγϑδϑ βορί. ῃθσθ ἤ88 “ 10Γ (ΠΥ Βοτυβϑης Β Β81|κ9" (85 1 Οἤν. χυἱ!. 19). ἰξ οπαΐ ἐδ 

(818 οἴδαϑο ἰἢ ἐδ ρδγα οὶ ραϑβδδβο ἰῇ Οῃτοῦ.; ἐπ 8 τΑΥ ροΐηϊ ἴο ἃ οογσοοίίοῃ οἵ πο ἰθχὲ ὈΥ͂ 19 ΟΥ̓ΘΟΚΚ ἐγβῃϑιαίοσβ 
(7 9}}. ἐδἴκ 8 ἃ αἰ πιῖ)αγ νίοινν, ποϊάέηα ἔπ βορὶ. “ δοοοζὰ Ὡζς ἰο ἐῃγ Ὠδαγὶ ἰμοὺ δδὲ ἀοῃθ᾿᾽" [0 ὉΘ ἰαἰςΘῃ ἤἴγοϊω ΟΒσ.. 

ὁ σοῃπίθχὲ βοὴ ἰὸ ἔδνοσ [ἢ 9 ὨΚ ἰηῃ σἤγοη.--Τα.] 
Ἁ γοτ. 22. 1ῃ δοῖηθ κοοὰ Μ88. δηὰ ΒΏ6. “ ἴῃ αἱ}, ψῃ ΠΟ 18 ργοίουσϑα ὮῪ Ὀο Ἠοδβϑί.-- τὰ. 
5. ἴνογ. 2), Το ἰοχὶ οἵ (μϊν γϑῦυθ οδὴ δαὶ ν Ὀ6 βαὶἰϑίδοιοσι υ γεδίοσϑα, θυϑῃ δἷδος ἰηἰσοάποίηρς ἐμ σμδηβθα 



493 ΤΗΕ ΒΕΟΟΝῸ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΑΜΌΕΙ, 

24 ἰο {π660 ἔγομῃ Εἰσυρί, ἔγοπι [Π6 [οπι. ἔγοτη {886} Ὠδί]οη8 δῃὰ ἰμοὶν ροάβ᾽ὴ ΕῸν [ΑπᾺ] 
ἴδοὺ διαδὺ οοπῆγπιθα ἴο {Β ν 861} [ΠΥ ΡΘΟΡΪΘ ἴβγϑθὶ ἴο ὈΘ 8 ῬθΟρὶ]θ ὑπο ἔμιθθ ἴΌΓΘΥΘΓ, 
δά δου, τὰ [Φο6Ὀονδ], αὐτί Ὀθοοῦλα {ποῖγ αοά. 

ῶ25 Απά ον, Ο [χὰ [96 Βον8}} Οοά, (6 πογὰ ἰμαὺ ἰβοὺ ᾿ιϑδὶ βροΐαῃ δοῃοογηϊην 
(ὮΥ βογνδῃὺ δηα δοποοσηϊηρ ᾿ἷ8 Ὠοιιδ6, ΘΒ8 0] 8} {ξ [οπι. 11} γον, δῃὰ ἀο δϑ ἰδοὺ 

26 εβί βαϊά. Αμπὰ ]οὐ [ΠΥ πᾶπιθ ὈΘ Ἰηϑρῃ!ῆρθα ἔογονογ, βαγίηρς, Τὸ Τωοσὰ [ΨΦοΒονδ] 
οὗ Βμοβίβ 8 {π6 [οπι|. {86] αοἀ οΥϑὺ [βγϑϑὶ ; δηὰ ]οἵ [86 ἤουϑο οὗ [ῃγ βοσυδηὶ αν 

27 Ὁθ οδ 8} 86 Ὀοΐογα ἰμθ6. Εν δου, Ο 1ωοτὰ [96Βονδ] οὗἁἨ μοβίβ, αοά οὗ [εγβεὶ, 
διαϑί τουθδὶ θά ἰὸ {ΠΥ βογσυδηΐ, βαυϊηρ, πὶ} θυ} τῃ66 δῇ δοῦδο; [πογϑίογο ἢδί [Ὁ 

28 βεγυϑδηΐ Τουπὰ ἴῃ δ18 βοδγί ὑο ὈΥΑΥ͂ [818 ὈΓΆΥΘΥ ὑπο ἴἢ06ό. Απά πον, Ο Τωτὰ ΟΘοά, 
Ποτὰ ΨΦοβονδῃ], ἰδοὺ ατὶ (μδὺ [οπι. [141] Θοά, δῃὰ [ΏΥ πογάβ ὃὈθ ἔσγι [ἀγοῖ τη} 

29 δῃὰ ἰδοὺ Βαβϑὺ ῥχομθοα [ϑρο κοι] [818 ρουάηοβθ αηΐο (ΠΥ δογυδηΐ; Ἰβογοΐοσο [Ἀ16] 
ΠΟΥ͂, ἰοὺ 1Ὁ Ρ]6886 [8660 ἴο 688 (ἢ) 6 ουδθ οὗ (ΠΥ βογνδηῦ (μδῇ Ὁ ΤΩΔῪ ΟΠ ΟΠ ΤΌΓΟΨΕΓ 
Ὀοΐοσο 866; ἴον βου, Ο Ἰωοτγὰ αοα [Ἰοτὰ «“οϑῇονϑ], μδοὺ βρόκθϑὴ {έ, δῃὰ ψ10} (ὮΥ 
Ὀ]οαβίηρ 1οὺ [8841] ὑμ6 ἤουθο οὗ [ᾺΥ βεγσνυδηὺ ὈῸ Ὀ]οββθα ΦΌΥΘΥΘΊ. 

διικαοσϑίθα Ὁν ἐδ ΟΠ γοη 6165-Θχὺ (ΔΑ κίνϑη ἴῃ ἐῆθ Ὀγβοϊχοίδ). ΤΉΘΤΟ δοϑῖηδ (0 Ὀ6 ἃ το αἹ τς οὗἉ ππ0 ΤΌΤΤΩΒ Οὐ Α5ϑ0Σ- 
ἐίοη, ἱπ οὔθ οὗ ψῇῃ σῇ 18γαϑὶ 8 σοπηραῦοα Ὑὶι (ἢ ἃ ποαίδϑοη παιίο δηὰ ΨΦοῃονδὴ τί ἃ ἴδβο κοὰ, ψῃ 116 ἸῺ (ἢ 6 ΟἾΟΓ 
{9 σοιηρα γί βου ΘΧΡΓΘΒΒΘΒ ΟἿΪΥ͂ ψἢδέ ᾿ϑῃονδῇ ἢδὰ ἀοηθ ἴῸυ ἴϑγϑο]. Τὸ (ἢ βτβὺ ἔοόγτῃ, ΡΟΓΊΒΡΘ, Ὀδ]οηχ5 ἐδ9 ΒΕΡΕ 
ῬὮΓΔΒ6 “ Πα ΟΠ παὐΐοη,᾽" δηὰ ἐῃο ΡΊυ. γοτὉ “ γϑηϊ" ἰῃ “ Βριημοῖ," δῃὰ ἰο πὸ κοοοῃὰ Ὀθίοηρ 6 ῬΉΓΩΘΘΒ “ [ῸΓ 
γου," “1οὸγ ἣν ᾿δηα,᾽" “ τοαϑϑπηγϑαβὲ ἔγομλ Εικυρὶ." Α8 τοραγὰβ [Π96 ἰΘδΌ ΩΟΩΥ οὗ ἰὴ δηοίϑθηϊ Ὑδγϑίοβ, ἴπὸ Κα}. 
ΤΘηοὁγΒ ΟἿΣ ΗΘΌ. ἰοχέ (458 ΕἸ. Α. Ρ.}, ὁχοθρὺ πὲ ἰς δ δῦ ἰὴ ϑηὰ " παέίοῃ " ἰμοϊθαὰ οἱ “ ἡβδβίίομδ᾽" (Ὀθοδιιϑὸ οἷο" 
Ηἰτ 88 ὑπο βίη. 801χΧ); (Π6 ΟΠ]. χκίνϑα ἴῃ ἨθΌ. ρδγαρ) ιγωδιίοδ!ν: δηὰ τῆο ἰδ6 86 ὑΠγ ὍΡΙΟ. δδ Ἰαγϑοὶ. ἃ Ρ6Ὸ- 
ῬΙο οὔθ, σῆοβϑθῃ... ἩΠΟΙ ΤΏΘῺ δοῃΐ ἴσο ϑϑῆουδῃ θοῦ ἰο γοάθοιῃ... ε{1} 1Π6Υ͂ σδῖὴθ ἴο (Π6 1δΔῃηα οἵ ΠΥ ῬΣΘΒΘΏΟΘ 

ἩὨ]οἢ τῆουῦ κανϑδὺ ἴο ὑἤθση," δέ. ; βγτ. “ ΟἹ ἐδ ϑασίῃ δίογοίζηγχο " (29 ἥν Ὅν); δορὲ. Ὧδ8 “οἶδον ποίου " (1ἢ- 
5 δ. δος ων 

εἰοδὰ οὗ “οὔθ παίΐοῃ "), "δο Θοὰ 1ϑὰ ἐδοσὰ ΔΩ τηδἰοδὰ οὔ 32.777, “[ρ ἀχίτο ουἱ (45 ἴῃ ΘΟ Σοῦ.)... . πδδοηϑ δορὰ 
Φ Φ ᾶ{ 

ἐθηίδ᾽" (Ὁ ΤΙΝ ἴον ὈΤΜ). Ιπεὐϑδὰ οἵ “ ἴοῦ χοῦ," Ψαϊᾳ. δοὰ σα! ά. μανϑ “ ἴοσ ἔδιϑτὰ ;" οὖσ ἰοχὲ μθσθ [8 ἀθίδη δὰ νι ἀὰὲ 
Ὦν Βδιίοδοσ δπὰ Εγαάσηδημ, θυ ΟΥ̓ΘῺ ἰζ βισῇ σἤΔΩ ΚΟ οὗ ΘΟΠΟΘΡΗΘΕῚ ἰδ ρΡοβϑίῦ]ο ἴον αν, 1 16 ΒΑΓ ἢ δηα [8 ροσδρθ 
ὈοσίϊοΓ οπι ρα ἔῃ ἃ ὑἐγδηθϑιδοη. τι ΠΥ ἐπ τΠ6 Εἰχροβίίοη.-- Τὰ. 

Ὁ [νον 28. ΤῊο ζυδ. γϑηάοσγίηρ 18 Εἰγθῦ ὈΥ 8ορι,, Βστ, νυ... Ὀυϊ ἐὴθ Ῥγθβ. 15 Ὀσέίον (ἱτἢ ΤΉ θη. δηὰ τὸ 
ΤΩΒΗΏ), Ὀδσδῦα (6 ἩΠοῖθ οἰδυδο ἴδ 4 ἀοοϊδγαιΐοη οἵ εἰ 6οα ᾿π δβϑϑηςίδιν. ῬΈΔΡΡδοῦ 88 1088 Μ6]}: “ δηὰ 
πογὰβ ν}}} Ὀθ (τοογάδη, " Ὀδοοῖηθ,) συἱῃ, δίμοθ ἔθου μϑϑὶ βροϊεθῃ."-- ΤᾺ.) 

ὩΘῊῪ ὙΆΓΒ ΒΥ [6γ86}᾽8 ϑβῃ θην θθ γουμα αδουξ, 
ἘΧΕΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΙΟΑΙ, ἢγδὲ Ὁ (86 ῬὨΠΠΠ ἰδ πο8, δοοοσάϊηρ ἴο ἰΠ:6 ὨΔΙΓΆ- 

1, Ταυὶϊδε Ῥιγροδὲ ἰο δια ἰδὲ ]ογὰ α ἦοιμε, 
δηὰ {Ὧ9 αἰυύπε ργολίδιίιον, τὶ [86 ργοπιῖθε ἰμαὶ 
[πὸ Τογὰ ΥὙ1}} θυ11ἃ μὲ 4 οῦθο. χα. 1-16 
(1 Ολγου. χυἹ). 

γ εῖα. 1-8. Παυΐα᾽ 8 τεδοϊιμίοη ἴο ὈυΪ]ἃ (Π6 Ι,οτὰ 
8. Που86 18 ἀρρτουεὰ ὃν (δά Ῥ»γορἠεὲ Ναίδαπ. Οομαρ. 
1 ΟὨγοη. χυὶ!. 1, 2. 

γοσ. 1. Απᾶ 898 ἴδ Ιίηβ ἅτνγοϊὶ ἴῃ Ἀΐα 
Βοῦ 86 (σΘΟΙΩΡ. τόρ. 11). Ὑγδαὶ [0] ὁγα οοουγγοὰ 
ποὶ ΟἿΪΥ δῆονγ αν ὰ δὰ Ὀυ1}0 ᾿ΐ8 τογαὶ 
δυΐ αἰβδὸ δίϊοσ 86, μβανὶπρ βεοιυγϑα αχίθσῃδὶ ααυϊοῖ, 
μιδὰ ἰδἴκοῃ ἘΡ Εἷ8 ροσιαδηθηῦ δροάθ ἐμπογοὶηθ, ΤῊ 
βἰατπρ-Ροϊηΐ οὗὁἨ αν πογάβ ἰπ νοσ. 2 (ΠΚκῸ 
δὲ οἵ [6 παιταῦδνο) 16 80 ““Βουθο᾽ ἰῃ ππλοὴ 
6 ἅποῖὶ. [ἘΠ ρρθοῦ: Αθαγῦδηθὶ χοΐοτθ ἴὸ 
δυῖ. χὶδ. 9, 10 κᾳ.,Ἐ δυρροείηρς ἐμαὶ Ἀανιὰ 
1μουρσὰῦ 16 οοπαϊοῃ ἔδοτο Ἰαϊὰ ἄοπτη ἰὼ ἢανθ 
ΠΟῪ τοϑδοποὰ 8 ἢ] Β] ποηί.---ΤῊ.] --- Απᾶἃ τ89 
Τοτᾶ δε κἰνϑθη δὲπι τοϑὲ σοι δοουϊ 
ἕγτοτι 411 δῖα Θιηθεμΐθα.--- Αοοογάϊηρ ἰο (Πι686 
σνογὰβ (πὰ (Ὁ]]ον Ωρ πδυγδῖνο οδπηοὶ Ὀ6 ρμυΐ 
ΟΠ ΣΟΠΟΙ ορί 8} ᾿πηποα δ6}}Υ δῆ ἰμ6 ῬΆΉΪ]β.1Π6 
ὙΆΙ τοϊαίθα ἰη οἷ. ν., ψ βοὴ νον ἐΠ6 ροαϊϊοι οὗὨ 
116 βοοὔοῃ δ οἷν, νἱ. σοϊρῃς βοοῖὰ ἰο ἵϑννογ. 
Τϑοΐβῖνο δραϊηβϑί {π18 18 (Π6 ρῆγβϑαρο: “γομπα αδοιὲέ 
ποηι αἰ δὲδ ἐπιεηιὶξδ," δα σορ.9: “1 Βανο ουἱΐ οΗ͂" 
811 {ΠΥ Θῃθπιῖοβ θαίοστο ἰπ 66." ΤῈ ὑδιιρογατυ 
χαϊοὶ ἐμαὶ αν ὰ μαϊποὰ ὈΥ ἰπαὶ ἀου]6 νἱούοσυ 
ΟΥΟΣ ἴπ6 ῬΒἐΠδ(μο8 ἢθ ἀφο ὑο Ὀσίπρ (μ6 αγὶς ἰο 
Ζίου ; Ὀᾳϊ ἢθ δοοῦ ἰουπμὰ Ὠϊτηβο] ᾿ηνοϊγοὰ ἴῃ 

4 [Τὸ [8 Φοβορῆυβ ροῦῆδ Ι [ ῬΟΓΊΔΡΕ ΔΙΙ]68 τῦῆθ ἮθΘ ὅτις 
Απὶ. 1,4, 4) (αἱ οδϑδ "ἡ δα ἰδὴο Ὀυξΐηκς οὗ 
ἴΩΡΪ6.--Τὰ] 

οι ἰῇ οἷ. νἱΐ. Νοῖ 1} δ μαὰ ογυβμοὰ δ] 
[Δγ86]᾽8 Ῥγοββίῃηρ δῃθγΐθθ οουἹα δα Ὑὶδ ὑὺ ΟΔΙΙΥ͂ 
ουἱΐ δ ἀοἰοσιηϊηδίΐοῃ ἰοὸ θυ] ἃ ἃ ουδὲ ίογ (ἢ6 
Ιογτὰ. Οἱ δοοουμῃῖ οἵ 18 βοΐ] οοηποοίΐοη πὶ 
16 δοοουῃὲ οὗ ἰμ6 αὐῖς [86 Ὠἰϊδίοσυ οἵ (8 ἀσίετ- 
τιϊηδίύΐοῃ 18 αἰϊδομβοὰ ἰο Ἂοἢ. νἱ., {Π:6 ὩΔΙΓΓΘΕΥΘ 
ἰπγουρδοῦί, ᾿πμάἀφοά, ποΐ ἡ μράνε ἴο ὕδ μι οἱ 
ΘΒ γοο]ορίολὶ, μαΐὶ Ὀοασγίπρ [86 ἐτηρΓΕ88 οἵ ἃ 5τοῦρ- 
ἱπρ οὗὨ (μ6 ΒΈύβγβαὶ βϑοίἑοῃβ δοοογάϊηρ ἰο οδγίδιῃ 
Ῥγϊμοῖραὶ ροϊπίθ οὗ γον. ([1π οἢα. Υ11}.-χὶϊ. τῈ0 
ΘΧΙΘΓΏΔΙ ΑΓΒ, ἰῃ ΧΙϊ!.--χχ, (116 ἱοΤΏΔΙ αἱ ΒΊοὉ]}- 
ἐἦεβ, δπὰ ἴῃ χχί. βρᾳ. ἀοίδοιιοὰ ὁοσυστσθηοεβ ἴῃ 
Ῥαν δ 118 διὸ ὙΓΟΌΕ ἰοκζοίμον τὐτποῦΐ οἶτο- 
ΒΟΪορίο8] βδοααθηοθ) Βαὶ 1ΐ ἴδ Ὠοῖ ἰο ὈκῈ δεδυτηϑὰ 
(μαὶ “οὖν πασγδῖγο ἰβ ἴο Ὀ6 ρμυΐ ἰῃ (πὸ ἰδϑὶ ρατὶ 
οἵ Τϑαν 8 18 (ΤΠ ἢ.), κἴποθ, δοοοτάϊῃρ ἴο νεσ. 
11, Βα δὰ 51}}} οὐδοῦ ὙΑῚβΒ ἰο ΟΔΙΓΙΤῪ ΟἿ δραϊηϑὶ 
[86 δηδθιηΐαβ οἵ [βγϑοὶ, ἴοσ τ μἰο ἢ ΤΟΘΒΟῺ ῬγΘΟΙβοΪΥ, 
δηά Ὀοοδυβο 6 δὰ ἰο Ὀ6 οἡ 18 ᾿ναψὰρ ψὶμουΐ, 
(6 ρΡαδοϑίαϊ ποσῖκ οἵ ἰϑιρ!θ- Ὀυ] αΐηρ οοὐ]ά ποὶ 
06 ὀχθοαϊθα (88 βοϊοσμοῃ 8180 Ὄχρυθδβαι! ὺ δϑέττοα, 
1. Κίῃρϑ ν. 17) ; δῃά βἴποθ ἴΠ:6 Ῥγοπηῖθθ 1 σοῦ. 12 
τοΐδσβ ἰο {86 βοϑὰ, (μας τοῦ γοῖ ῥγοοθϑα ἔτγοπι δἰ8 
Ῥοάγ. ΤΆο ἰἰπιο οἵ 6 πογάβ: “ποθὴ {μα [οτὰ 
μι8δὰ κἴγϑη Ηἷπὶ γοϑὶ ̓ (πδηῦηρ πῃ ΟἨγοη.), ἴδ ἴὸ 
θ6 Ρυὶ ἀἤοὺ (μὲ οἵ 6 νγᾶσβ ἰπ οἷ. υἹὴ!., ὙΔΟΤΟΡΥ͂ 
Ῥαν ἃ βδοσυγοά εἶδ ἰμτοης ραϊησὶ “ Θῃθηῖοα τουπά 
δϑουϊ," πἰϊμοαὶ θοῖηρς δῦ] ἐπυβ ἴο Ἔἐχοϊυὰθ ἔπ" 
ΒΟΥ ΤΓΒ; ᾿Ϊ8 γοϑοϊυϊίοη ἰὸ Ῥυ1]1ἃ 8 ἴθ ρ]α σδῃ 
θῸ τοίοιτοά ΟἿ ἰὸ ἃ ἰβπιΡΟΓΘΥΎ τοδὶ δῇ 818 
ἢγαὶ νἱοϊοσίουβ οοηὐοδίθ τς πυλη δὲ ὐπρὰρ ἐτ 
ΟὐμΡ. ἰδ Ἰαηρύαρο ἴῃ χχὶϊΐ. 1 ἃ . ΧΧΊΣ. 
ὅὰς μα τ. 2. Ῥανὶά οοπληλυπϊοκίοὰ [818 



ΟΗΑΡ, ΥἹΙΙ]. 1-29. 

γοδοϊ]οη ἴο (86 Ρτορβοὶ δΝαίλαπ, ψῖιο, δοοογάϊησ 
ἴο ἐμΐδ, δίοοα π 8 ΘΟ Π ἀ6η[18] χοϊδίϊοη ἴο ἢϊ πὶ 88 
φΟΌΏ56Ι1οσ, δηθὰ (πα ἰ6 οοηθτιτηθα οὶ ΟΣ Ὀγ 
Νδιμδη᾿β γϑρτοοῖ δἵϊοσ (Π6 βίῃ τὶ Βα μβῆοῦ, 
θα αἰδο ὈΥ̓͂ ἰδο ἰδοὶ (χὶϊ. 25) ἐμαὶ βοϊοιηοπβ οαυ- 
ολο 'ΜῺΒ ΟοΙμμλ θὰ ἰο ἶμη, δῃὰ ἢ υ1} 
Ῥαν 8 ἀρργοναὶ δῃηοϊηιθα βοϊοθο 88. βυοθθθοῦ 
ἰο ἷ8 ἔδίμοσ πἢ}}]16 116 Δι16Γ ΜὰᾺ8 81}} ᾿ἰνίην (1 
ΚΊηρβ ὶ. 84). [0 Ναίηιδῃ 806 Εγάμλδμη᾽β [ηΐτο- 
ἀυοοῃ δηάὰ ἐμ Β1019- Π᾽οιΟὨΔΙΊ68. --- ΤῈ.] - 
Ῥανίὰ βἰδὺθ ἰο Ν᾿ διίῆδῃ δ (6 στουῃά οἵ [8 γοβο- 
ἸΙαϊζου {86 οοπέγαδέ [πὶ Π6 αἀποὶς ἴῃ ἃ ραίαοε οἵ 
οεάατ, ἩὮΝ116 τ αγὰ οὐἹ Οοἄα βιοοὰ ὐδλίηπ ἰδε ουγ- 
ἑαΐπδ, ἰμδὶ ἴδ, δἰ ΡῚῪ ἴῃ δ ἐσπέ (νὶ. 18). ΤὨθ 
πογὰ Βεσθ ὑβοὰ (ΠΡ) πιοδηδ ἴῃ Εχ. χχνὶ. 2 
δα. ἰ86 ᾿ΏΠΟΤΙ ΟΟΥ̓́ΔΡ ΟΟΤᾺ οἵ βϑύθγαὶ συσίβ! 8, 
ἐμδὲ νδ8 βργοδὰ οὐδοῦ ἴπθ Ὀοδτα-ἰγυοίηγο οὗ ἰΠ6 
(Δ γΏδ 016. ΤΠ Ρ]υ. ᾽6 υδοὰ ἴῃ 186. 1ν. 2 88 ΞξΞ 
“τοηΐ,᾽ δῃηά ἴ βοηρ οἵ ΒΟΩβΒ ϊ. δ; Φ6γ, ἦν. 20 88 
ΞΞ “τρηΐϊ8. Τὸ “ΣΙ λη ᾽, Γοΐουβ ἴο ἴΠ6 ἀγΒΡΟΥΥ 
ἰοστηϑὰ ΕΥ̓͂ 186 ουγίδὶπθ; ΟὨ το. [88 “ὠπάξν οὐ γ- 
ἰΔἰῃβ.᾿" νὴ 85 πογὰβ οσρσοδβ (πο ρίουβ, μα 0]6 
ἀϊθροαϊοι ἴῃ Ἡϊοἢ ᾿ϊα ῬΌΓΡΟΙΘ τγὰβ ἰουπάσα. 
ΤῊ μέεγαποε οὗ (Π6 Ργροοθο 196] 18 ποὶ δα ἀϑά ἰο 
(18 βίδϊοπλθηί οἵ ἰ σγουπά, Ὀασὶ 'βΒ Ῥγοβυρροδοά ἰη 
Ναίλαπ᾿ 8 αρρνρονυαὶ [νοτ. 8). ΑΙ τδδὲ ἰα ἰῃ ΤΥ 
δοασῖ, {πὶ ἷβ, ἰη 1}86 οοῃηροίίοη, ψηδὲ (μου ᾿δδὶ 
ΤοβΟΪγθα οὔ, οΟΏΡ. 1 8δῃ. χὶν. 7; 2 Κίηρε χ. 830. 
Ἐοτῖδο ΤΣ, οτᾶ ἐα νυνὶ 869, ψἤοτοῖῃο ῥτοοοάϊῃ 
“40 16 θαϑϑά οὐ (86 1,ογὰ δβ ἰϑδαϊησ, ὑπο ὺ τὶς 
Ῥαν!ὰ, 88 ἱμβοοογϑίίς Κἰηρ, δβίδῃ 8. Ναίμδῃ Ἵοδιδ- 
τδοίοσίζοβ [αν] 4 Β ΡΌΓΡΟΒΘΘ 88 οὔθ γ16}}- ] θδβί ης 
ἴο ἰδ [ογτὰ. {. Η. ΜιἪοΒδ611κ: “ ουΐϊ ο [μ ΟΥ̓ΤΏ 
τοϊη, ποὶ ΕΥ̓ ἀϊνίηο τογοι δίΐοη.» 
γει. 4-16. Τῆε αἴσῦηθ τουοίαξίοη, ἰο Ναίλαη, [07 

αυϊὰ απὰ δὲ λοιιδε. 
α. εω. 4-7. Νοὲ αυϊά ὦ ἰο διυϊὰ ἰδά Τιογὰ α 

λοιιδε.---Ὗ τ. 4. Τὰ τδαῖ πὶρδῖ, [0] ον ίης ἰδ 
ἀδγ οὐ πμῖοῖ αν μοϊὰ ἐπ ἀῦονθ σοῃνογβαίϊοη 
αἰ Ναίμδη, οατθ ἴμ89 τοσζᾶ οὗ 86 1Σιοτᾶ ἴο 
Ναῖΐβδ. Νοιβίηρς 18 βαϊὰ ᾿οσῷ οὗ δ αἰνίπθ 
τονοϊδίο ἱμβτουρῇ ἃ ἀγέαπι (οορ. Νατω. χὶϊ. 6; 
1 Κίηρϑ 111. δ), οὗ ἰχουρὰ 8 υἱδίοπ δηὰ ἐμ6 ἀδαγ- 
ἐηρ οἵ α υοἷοα (οοΙΆρ. 1 ϑδη. 11}, δ, 10, 16), Ρυϊ 
(86 τοτὰ οὗ ὑΐμε 1 οταὰ ἰΒ ἀοβογι θὰ δα Βανίηρ οοτλ 6 
ἰο Ναιδβδῃ ὈΥ πίφλέ; (μαὶ ἷ5, 1 ἰβ το αιϑά ἰπαὶ Ἠ6 
Τοροϊγοα 8 αἰ ὴ6 σονϑ δίιοη ἐπὶ ἐδ6 ἴοττι απά 
ἑλτοισὰ ἰδέ πιραΐωπι οΥ ἰδὲ τοτα ἢθ γτϑοοϊνῖηρ 18 
οοηἰοηΐ πῚ (1.0 ἸΏΠΕΥ οαγ οἵ (Π6 ϑρίτὶί ἡνόος ἀϊ- 
σης ἀεοϊδίοη σοϑρθοϊϊηρ {μὲ τ ϊοἢ τγα8 οἰὐστίης 
8 βεασί, Οὐμηρ. [β4. χχὶ. 10. ΒΥ δμ6 οοηγοῦ- 
δαίΐοη 6] ὰ τὶ Πάν α ἀυσίηρ ἰ86 ἀδγ Ναίμιδη! β 
808} μὲ 81} τ νελτογὸ δἢ ἘΠ Ὑ88 ΘΟ0Ώ- 
οοηἰγαίοα οἱ Υ]0 8 ρτθαὶ δῃὰ δο : 
(δ πδ΄ ἐμ6 ῥβυοβοϊοβίοδὶ δαβὶβ ὧν εἶδ ἀινίπο 
τηδρίγαίίοη, (δὶ ἰοτταβ (Π6 οοηίοηϊ οὗ ὑπὸ ἴο] ον 
τογοϊδίζοη, δηὰ ποί ἰῃ ἱῆποσ οοπίσγδαϊοίϊου Ἡ]ιὮ, 
ναὶ πῃ ἀἱδιϊποίίου ἔγομι ἰδ δῆβιγος ἰοὸ Ῥανὶα, 
Ἰηίοστοβ ἰτα ἐπδὲ {116 ᾿ο 1] 6-Ὀυ Πα ησ 
18 ἴο Ὀ6 ἀχοουϊοα δοοοσαΐϊηρ ἰο ὑπο 1, ογα 8 Μ11] ποὶ 
ὃγ Ῥανίά, θὰΐϊ ΒΥ ἶθ πα Ύ Ὁ. δ. ΝΑ δ τὸ- 
οοἶνοβ ἰπ6 ἀϊνίηο τονοϊδιΐοη {μαὶ ἢΘ ΙΩΔΥ ΟἹ οἶ8}} 
πηρατὶ ἰζ ἰο Ῥανὶα.--- ΘΒου]ᾶθδὶ [ογ, 884]: 
ἴδου Ὀπὲ]ἃ τ9 ἃ Ὠου89 ἴο ἄννο)}] ἔπ 7--- Τὴ 6 
βίου [88 ἃ πορϑίδνα εἰρηϊῆσδηοο Ξε ἴδοι 
ου]άοϑὶ [888}}} ποί. ΟὮγοη., ἱπίογργοίϊηρ ὑμ6 

Ἰηθδηΐηρ, ᾿ι85: “ποὺ βου.) Οδγίδί ΠΥ Ναί πδη 
διβεηί ἰὸ Πάν α ᾿πουρῃὶ ἱμαί 8 μουδθ οὐρὶιὲ ἴο 
δὸ ὈΌῸ ἴον ἰ(μ6 1οσὰ ἴα ποὶ ἐμβουθΌυ δοὶ δείὰς; 
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Ὀαὶ ἰδὲ ἴ6 ἔσθ {πδὶ (86 ορἱπΐοῃ ἰἢδὲ διανία λέπιδοι 
5 ἰο 6 [6 Ὀυλ] ον 18 οογγθοίθα ἰηΐο ε118 ΟἾῸΓ, 
ἰμ.δι {186 τοβο] οι 18 ἰο Ὀ6 ἢγαὶ οηστίθα ουἱΐ ΟΥ̓ 
διἷθ ϑοϑο. ἩδηρλιθθΟΥΩ᾽ Β ἰοἰογργοίδιϊοη, ὑΠμογὸ- 
ἴοσο, ὑπαὶ Πανὶ δ ἴο θ0}}]4 {16 ουδο ποῖ ρϑγβοῃ- 
ΕἸ Ὀυϊ ἴῃ 15 κοοὰ [Οὐ είδιοί., Επσ. ἐν. 1. 126] 
ἰβ Ἰογοθα δῃὰ ἴῃ οοῃ γβαϊοιΐοη Ὀοΐμ τὰ} ἰδ τὸ 
δι) ψ 10 Βοϊοσοη  ἰηἰογργοϊδιίίου (1 ΚΊηρβ ν]}}. 
156-21). -ὟΣ. 6. ΤῊΘ Τοδβοὺ ἴογ ἰδ πο. [1ΐ 19 
Ἰορίοα! γ οὐνίουδβ ὑμαὲ 4118 γϑθδδοῦ τηηϑὲ δβίδῃαὰ ἴῃ 
ΒΟΠ16 ΣοΪδίοῃ ἴο ἰΠ6 βρῆϑθ ἴῃ ψΠ]ΟὮ {Π6 “ Β8δὶ! 
ἴβου Ὁ 18 δροΐζοῃ. Νοέ ἰδοιι θ81}} θυ ὰ τηθ ἃ 
οῦδο, ἴου : 1) “1 δδανὸ ποῖ ἀπο ἴῃ ἃ ἤουβ6 [ΓῸΠλ 
{Π6 ἀαγ πβϑῃ 1 Ὀσουρῃὶ ὑρ 6 οἰ] άτϑη οὗὨ ἴβσιαὶ 
ουἱ οὗ Εμγρὶ ἴο (μϊ8 ἀδγ." Βυτγίηρ (}}}8 πῦ0}9 
Ροσιοα, τ τε [16 Ρϑορὶθ μδὰ γϑῖ πο βοοῦγο, ἄστη, 
υποηἀδηρογοα ἀντ} Ἰρ-  ΐδοο, [6 βύαῦο] οὗὨ {110 
Το 8 Ῥγεβοηοο δηὰ ἀν] ϊηρ δια Ηἷδ ρθορὶθ 
ςοοι]ὰ ΡΝ Βα ὩῸ0 ρογιηβδηθηὶ δῦοὰθβ. Βα 1 
88 8  ΒηάΘρδΙΟΣ ἴθ δηῃᾶ ἄνυοϑὶ)]ηξ- 
Ρίδοθ, ἐμαὶ ἴ8, 88 (16 ρβϑορὶθ τὰϑ ἰη οοῃβίδης 
του οηθηὶ δηὰ ὑπαυϊθί, 80 ΤΥ ΔΌΟ.6 Μ8 οὗ π6- 
ΟΘΒΘΙΥ͂ 8 ἸΔΟΥΔ0]6 ἰθηΐ, ἩΔΠΟΘΙΊΩΡ ἴσοι ᾿Ϊδοα ἴο 
ΡΙδοθ; [8Π6 Δ] δῖοι ἰ8 ἴο 108 ὨΘΟΘΒΒΆΓΥ ἰγοχυθηὶ 
οἴδηρο οὗ ρΙδοο οὗ {δ βαποίυδγΥ, γαῖ 1ἢ (Π6 ν71}- 
ἀογηθβα, δά ἱμοὴ ἀυγίηρ 6 υπαιΐοῦ πιονθιηθηΐβ 
ΠΙΒΟΓ δὰ {π πὸγ ἰη ἐπα Ἰαπὰ ᾿ἰρ6 1 (ΟΠ χα], 81}1- 
Ιοῆ, Νοῦ, ΑαἸθθοη)ῆ. Οορ. 1 ΟὨ το. χυἹϊ!. ὅδ: 
ὁ ᾳηῃα 1 ν͵ὰβ ἴσο ἰδηΐ ἰο ἰθὺ πὰ τοι ἀπο] πρ 
ἴο ἀν 6} ηᾳ." ὙΤοτο 18. πο βυδοϊοηϊ στοιιηα [ῸΓ 
αἰβεηρυ δῃϊηρ “ ἰοης᾽" δηὰ “ἀν! }Π]ηρ᾽" 85. ἰθηῖ- 

δη4 ἰοηίεοουον (Τ δὴ.) ; σαί μοῦ ἴῃ “ ἄἅπε!}]- 
Δην᾽ 18 ἴο θ6 ἱδίκθη πὶ Καὶ Εἰ] δ8 Ὄχρ]οαίϊνα: ἰη 
ἃ ἰοηΐῖ, πῃϊοῦ Ὑ248 ΤΥ ΟἸ6]] ης.--[1Π6 ποτὰ 
πλελξαπ, τοπαογοὰ ἢ Επρ. Α. Υ. ““τἈΔρδγηδοῖὶα,» 
ΒΟΙΊΘ 168 ΤΏΘΔΏΒ ἰῃ6 Ψ10]6 βἰσασίαγα 011 ὈΥ͂ 
Μόοβθα, 85 ἰῇ ἔχ. Χχχχυύ. 11, Ὑἤογο ἱΐ ἱποϊυάθ8 [ἢ 9 
Ὀθοασάβ, ὑμ6 ἰθηΐ (οὐεί, (ἢ 6 μοβίβκὶ πουγίδ! ἢ) δηά 
ἴΠ6 οονογίηρ {(πιϊξεε, 1.6 ουγίδίηθ οὗὨ ΓΑΠ1- ΒΚ 18 
δηἀ 568]-6ε: 8). ΕἸΒΟ ΠΟΙ (845 ἰῃ Εχ. χ]. 18) ἱΐ 
ἀοποίεθ ὑ{π6 Ὀοδγα-βἰγιιοίαγθο πτὶζὰ {86 ᾿πηΟΥ ουγ- 
ἰΔἰῃβ οἵ Ὀ]ὰ6, Ρὺυγρὶο δηὰ βοδυὶοῖ  δῃὰ δρϑίῃ ἰΐ 18 
υϑοὰ (ΕΣ. χχνὶ. ὁ) ΔΡΡδγθῃ  Υ (ογ (ἢ 6 ᾿ΠΠΘΓΡ οἵΓ- 
ἰδῖπϑ 8ΔΪοῆθ. [0 βθϑὴβ οἰδδὺ ἰῃδί ᾿ἸοοἸΟΆΠΥ τἢ6 
οὐκεί οὗ ἰθηὶ βἰχηΐβοα ἰμ6 ουΐον οἱοί οὗ ροϑί- πίη, 
δηά {π6 πιϊζβεῦ ΟΥ οογοσίηρ ἰμ6 ὕπο Ὀτγοίθοϊης 
ΠΟΑΥΥ οἷοι! οὗὨ χϑηλ δ δα 868] βίη, {110 
γηϊδικαπ, Ῥτόροῦ ἀοηοίζηρ {Π6 τοβῖ οὗ (Π βἰσυσίαγο; 
θαι 10 18 ηοῦ θ0Ὸ ΡγοῦΔ]6 ὑπαὶ (Π|6 ἰθο ηΐσα] ἀ18- 
εἱποίΐοη 8 ἱπισγοἀπορα ἢοΓγα; ἴΠ6 ἰηϊοσργοίδιϊοη 
οὗ Κ αὶ! βμϑοιῃβ ὑθοϊίου. 8111], ἱβκίηρ 116 βοιηθυ δὶ 
ἀϊ ογθηὶ τοδαϊηρ 1 ΟΠ σοη., 1 ΠΊΔΥ ΒΌΡΡοΕΘ ἰδὲ 
Θλοἢ οὗ {Π6 ἰογηλδ οὐδί δηὰ πιΐδόζαη, ἰδ μι ἴον (89 
ὙΠ0]16 βίχιοίατο οὗ ποῖ ΠΟΥ ἰὈγπηοα 8 ρϑτὶ, 8 
ψδγ ]οὴ οὗὨ ἰΟγΤΩΒ [ῸὉΣ ἔΠ6 Βα Κοὸ οὗ Β]]}ρ οαἱὐ 1} 6 
οοπορρίίοη, ἴΠ6 ΦΌΓΙΩΘΡ σαί οσ βυρρχοβιΐηρ (ἴθ 
τὶ ἀογηοϑα, ἰδ Ἰαιίον 6 Ἰδπα οἵ ῃ.--Τα. 
--ἶΥ̓εν. 7. 2. Τὸ ἰπ6 βἰδιοιηθηὶ ὑπαὶ {}ὸ 1,οτὰ ἢ 
δἰ πογίο λα πο βχιοὰ ἀιοείπρ, Ὀὰϊ δα ἀνεὶῖ οὨ] 
ἴῃ ἃ πιουναδίε ἱεηί, 18 ἀρροηάϑά ἃ δεροηά, ἰμδΐ ἴῃ 
εν 18 6 Ηδ πε πεῦὲρ σίσεη, οοππαπα ἴο θυ ]ὰ 
Ηΐἴ ἃ ἤχοα δϑοᾶς.---1 81} νυ βοσϑὲῃ 1 υσα]! χοᾶ, 
(Πδὲ 15, ἴῃ ΠΥ ὙΠ0]6 ΑΚ, ἀασίηρ {6 8016 {Ἶπὴ6 
{πδὲὶ 1 να] κοά διθοης 411 ἐπ6 οἰ] άγθη οὗἁ [βγδοὶ. 
ΤΏ680 τον αἴθ ἰο 6 ἰδίκδεσῃ ῃἠοὺ τὰ (Π6 ῥγο- 
οοαϊης (νογ. 6), νοῦ ἔογα (86 δάνεγβδάνο ἀθῇ- 
πἰίοη οἵ [π6 ἱπηπιρα δου ργθοθάΐηρ ἀροϊαγδύοῃ, 
Βυὲ τι [ἢ 6 (Ο]] ον ἢ, δηα οογτεαροπα ἰὼ οοηΐοχὲ 
Ὑὶ ἢ 1Π6 βἰαιοιηοηὶ οἵ (ἰπ16 ἴῃ σοῦ. 6: “ἔγτουχ {116 
ἀδγ ... ἴο ὑμὲ8β ἀ4γ. Τμὸ “πὶ κίηρ᾽" ἀδῃοίοθδ 
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{86 κε ̓ πὶ 688 οὗἩ (86 ἀϊνὶηθ Ῥγοϑθῆσο, τσὶ δηά 
Β6ΙΡ πη {π6 ψ80]6 ϊβίογ 68] ἀενοορπηθηὶ οὗἉ [βγδοὶ] 
ὮΡ ἴο (18 (πιο. ββραϊξθ 1 ἃ νυνοσᾶ υὐὲἵδ δὴν 
Οὔδ οὗ ἴδ9 ἔεἰρθ8 οὐ ζδσζδο]ὶ 7--- Ιπρίοδὰ οὗ 
“10 686᾽ (279) Οἤγοη. μδ8 “}ιιάσει" (90), 
ΜΌ1ΟΝ 18 δαἀορίθα Ὁγ Εν], Βεογίμοδυ, Τ θη ϊια, 
Βυηβοη, δος γοσ. 11. Βυὶϊ ἰῃ86 “7}υἀγχ68᾽) δίὸ 
πο γα πηοηἰουθα ἴῃ 8 (οἰ }}Υ αἰ Πδγοηὶ οοηποοίΐοη 
οἵ ἐἰοϑεει δηὰ {{μΐ8 τ γ {π οσὶ μίπαὶ πογὰ, [ἰ 
ψουὰ δ6 ἱπλροββι 9 ἰο Ἔχρίδίη {π6 ογὶ αἰ παίϊοη 
Δα σΟΏΘΓΆΙ υπαποβιλοηθα δοοορίδποο οὗ (πα αἱ 6- 
οὐ “ἰτιθοα." δ6 γοδαϊης οὗ (μ6 ἰοχὶ “(Υἱ 68᾽ ἰθ 
ἰο ὕ6 τοιδἰηϑὰ 11} Μδυγεν, Βδιίομον, Κὶ αἰ], Ἡθηρ- 
ΒίθηροσΏ. ΜδΌγοσ. ΟΟΥΤΘΟΙΥ σολδῦίζα : “Πο86 
{γ] 068 ἀγ ἴο ὑ6 υπαογβίοοα ἐπδὶ δαΐογο [86 (ἰπλθ 
οἵ ᾿)ανί ἃ αἰϊαϊπρα {6 ΒΌΡΓΘΠΊΔΟΥ, 88 ΕΡἨγαΐτη, 
γαη, Βεπ͵μιΐη. ΒδιίομοΣ χῖνοθ 8 οοταρίοίθ 1ϊδὲ 
οὔ {86 ἰγίῦε8 (μαι τοῖν αἰ τ, δἰἰαϊποὰ ἴΠ6 ποδά- 
βϊρ τὨχουσὰ (6 ΦΔΦυάροθ σἤοθοα ἴγομλ ἰβοσι. 
[ΑΌΔΡυδμοὶ (ᾳυοιοα Ὁγ ΡΒ Ρρ8.) γοηθσβ “806 
1Γ68᾽) Ξξ “υάροι,"" Ὀὰυΐ {Π18 16 ποῖ δά }8810}]6. Ἃ 
ἐπ τΕκι 866 δ εἰς ΝΣ ΡΒ" ΠΕῚ ΤηΘ 
“ορα σ᾽" (86 ἔρυτο ἀογίνοα ἔγοπι {Π6 οὐδὸν 
ὙΠῸ σοοδ Ἰρος 186 Βοοκ, 6848 1 ἰο ἐδ ύφ 
Ῥτοίοςί(β 10) ἀφηοίοθ ὑῃ6 συϊάδηοε δηᾶ ἀσίδηοο οἵ 
[Π|Ὸ τ Π0]6 Ρἷο, ἰο σι οὶ οπς ὑγὶ 06 γᾶδ σ“8116α, 
δηα ψ ἢ ]ςἢ 10 δοοοιιρ απο (γουρὰ (Π6 ἡυάρο {παὶ 
Τοργοβοηϊρα 1, Τα ΟΒγοηΐοϊοῦ πδὰ οἠἱὺ (ἢς πὸ 
οὗ υάρμοβ ἰῃ χαϊπα ; ἷβ δ] ἰογδίϊοη 18 8 οο] δίογαὶ 
ἰοχί ἐμαὶ βοσῦθθ γΟΥῪ πὑ|θὸ}} ἴο ὄσχρ δίῃ ἴΠ9 πηδίη 
ἰοχ. Ὅν Ὀσυὶ]ᾶ γ8ὸ ποῖ π|9 ἃ ΒΟΌΔΘ οὗ οθ- 
ἅἄδτ 7 ".--- ΤῊδι ἴβ, ἃ ρεσιυδηθηΐ Δ ἃ ΘΟΕΓΥ ΒΑΠΟΓΙΔΤΥ, 
ὙΟΓΙΗΠΥ ΟΥ̓ ΠΛΥ͂ σἸογγ. ΟὐμΡ. 1 Κίηρβ Υἱῖ,. 16, 
ψθογα ϑοϊοηοη, Ὑ{Ὲ τοίθγοηοθ ἴὸ (πθ86 σΌΓαΒ, 
οἷοι 88 ἴη6 [τὰ Β ποτὰ : “1 σἤοβθ ὯΟ Οἱ ΔΙΔΟης; 
4}} τ1Π6 ἐγίδεβ οὗὨ ἴδγαθὶ ἴο Ὀυ}]ἃ πι6 ἃ ἢοιιβθ." ΡᾺ. 
Ιχχυ!!. 67 15 ἴῃ 1κ6 τηϑηηθν οἰ οἱ ἀΔίἬΟΥΎ οὗὨ 18 
ῬϑβραρΟ; ἴοσ μοῦ {πμ6 οσμοῖοθ οὗ ᾿Πανα 88 ὈυΏο6, 
δηα οἵ Ζίοη 85 ἴΠ6 ρίδοθ οἵ ἴΠ8 βαποίιδσυ, 16. γερ- 
Τοθρηϊθα ἃ5 1 1|  γὰ (Π6 οποῖςσα οὔ [86 ἴτιδ6 οὗ - 
ἀδῃ δῇογ (Π6 το)θοϊΐοη οὗ Βρῆγαϊ. [ὁνπορδὶδ 
Οὐ μίρογωπι: [᾿ {18 ἀϊδοουγθο οὗ αοα βοπλδ {πὶ ηρ8 
ΓΘ οἵη ἰ6ἃ {παὶ δ΄6 δου γα β γεργοθθηϊθα 88 
αν ίηρ Ὀθοη Βαϊ Πογο, 88 ἴῃ 1 Κίηρη νι]. 16, 18 
25; 1 ΟἼτοη. χχὶϊ. 8,9; χχυ[ο. 6; ἱἰ 18 Βοτίρίαγαὶ 
Ὀδαρθ ποῖ δἰ ναυβ ἴο τσοροτγῖ 6 ψΠ0]6 οὗ 8 ἀϊ8- 
σομγΒ6, δι βοπχοίἑ 68 ἴο ρίνα ἃ Ὀγὶθῦ βυ πλμλαγν.--- 
ΤΕ] Τῆυβ ἴῃ σνόγρ, 6, 7, Ἰοοϊκίπρ αὖ (86 ψἧἤο]68 
Ῥακί ΟΥ̓ [Π6 ΡῬΘΟΡ]6, ὁπό δίάθ οὗ (86 γϑϑϑοῦ [Ὁ {86 
ἐβἢ δ} (ποι Ὁ λη νου. ὅ 1β ρίνοη: ΒΎοα {Π6 ἘΠ 
πἰηρ οὔ ἐμ6 Πἰβίογυ {1Π] ΠΟῪ 8 ροσιωδηθηῖ ανγοὶ ἱπᾷ 
ἴον (16 ογή, ἱπαίοδα οὗἩ ἰμ6 τπιουίηρ ὑβηΐ, ἢ 
πεῖϊδλον αοἰμαϊν οχὶοιοα (Ὀϑοδαβθ ποῖ ροββὶ] 6 ὑη 6 Γ 
[ἢ οἰ γουπιβίϑ 6683), ΠΟΥ Ῥοθη αἰνίπείν οοπιπιαπιάδα. 
[Τότ 18 πὸ σθρσοοῦ ἴο Πανὶ ὰ ἴῃ {818.- -ΤῈ.] 

ὃ. Ἄγε. 8-11. ΤΆ οἱδεν δἰάδ οἵ (6 Τϑββοὴ 1165 
ἦπ 116 ϊβίοΥΥ οἵ {π6 1ογὰ᾽ Β ἀοα! ηρη σι Ὀδν]ά, 
ψΠΊΟΝ γροῖϊηὶ ἰο {μ6 ἰδοῦ {πὶ ἐδό ἃ υἱϊ! διά 
“Ῥαυϊὰ α λοιιβε Ὀεΐοτϑ 8 ουβθ οδῃ 6 Ἀ1}}0 ἴο {86 
Τ,οτὰ.-- ἐγ. 8. ΤΠ6 Τιοσα᾿ β ἤγδέ τ δη] [οαἰδίϊοη οὗ 
ἴανου ἴο ἷπὶ να8 λὶβ οἰευαίίον, ἔγοπι ἐκ ἰοιοϊἵγι688 οἵ 
ἐδε δλερλετγα-ἰϊ{6 ἰο {Π.9 οβοΘ δπὰ ἀἰρπν οὗ ῥσΐῃοα 
ΟΥ̓ΟΡ [βγ86]. “ἍΕτοπι {Π6 βιιθθρίο!ἀ " (1712) θθ8 ῬΒ. 

Ιχχυΐ!. 70. [Βοἰΐογ: “ἔγοιῃ ἴπ6 ρῬαβίυγο." Τῇθ 
ποτὰ τηθδη8 “ Βδυλιαίίοη," πῖο ἴῃ τοίογθησο ἰὸ 

4 8ὲὉ. Οὐγπιπι. ΤῊ σοάαγ οὗ 1 ῃβοη ἰκ ἃ ἰοί!}ν αἰΐ- 
ζογοηῦ ἴγθ6 ἴγο ἢ ὙΠδὺ γ)9 ΠΡΡΓΟΡΕΓΥ οὗ] Ὑ ΤΑΙθ ἢ σοάδΓ 
“Ζυηὶ γνίγαὶπίαπα). Τὶ 18 8. οοπο-ργαίηδα, ἰσηῦς-οο- 
τε ᾿ρμοΣ ποοῦ, τί ἀαγκοσ ηοίθΒ δῃα γὙοΐη8. 
--Τα. 

ΤΗΕ ΒΕΟΟΝῸ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΑΜΌΕΙ, 

Βοοῖς τηθϑηβ, μοὶ ὙἤΠΟΓΟ (πον βροηὰ ἰπ6 πρὶ 
(ποῖ 18, δα ΤΉ ΘΏΪ 8 Βα ΥΒ, ΤΥΤὯ), Βαϊ Ἰγφες ἐτύει 
δοα (8θθ 188. ἰχν. 10, σβογο Εηῃρ. Α. Υ'.. [ιὲδ5 ἰπι- 
ῬΓΤΟΡΘΡΙ͂Υ “1014), δῃὰ (ἢ18 Βαϊ [ἢ οοῃίοχί οἵ ΟΌΥ 

-- ΤᾺ] Τὸ 8 ν88 δα ἀδϑὰ {1:10 οοπιϊπαουθ 
Γανο]αιίοη οἵ Ηἰἶβ στλοΐοιιβ Ῥγθϑθῆσε: 61. 9.--- 
Ιΐνῶϑβ τὶ [866 ἐπ 811 ἴῃ κοίπᾳ.--- ΤΉ ολ 
ἵντο δοίβ, ἴμ6 οἱθναίίοη οἵ αν ἴο ΡῈ ἰκίηρ διά 
ἢ18 οοῃδίδῃϊ διίομάδηοο [ὃγ αοἀ] ἰῃ 411} Ηΐ8 τδῖκ, 
ΔΏΒΥΓΘΡ ἴ0 ἴΠ6 οἸοναίίοη οὗἁ ἴβγϑοὶ ἴο θ6 πιἷβ βθορίο, 
δὴ [6 1,ογά δ ταὶ κί ηρ πὶ ἐμοαλ (νοτα. 6, 7). 
Το ταγ8 δ Πστίο παρε ἴογια {Π6 λίγα πίλαϊυπι: 
ΙΒδανο οὔἱ οΚ 811 [ΠΥ διηθεὲθδ Ὀδέοσϑ 866. 
--οθθ στᾶσα, βου νου, ΟΡ ἴΠ6 Μ8186 οἵ (6 
[,τὰ͵, παροὰ Ὀγ Ηΐπὶ 88 ἰκίηρ οὔ ἷβ ρθορὶο (1 βδῃ). 
χχν. 28). Ουη ἐδιῖδβ ρἴδῃο οὗ [8 1,οτὰ δ ὀχμιθἱτῖοα 
ΟΥ̓́ΡΟΥ͂ΘΓ 'ἰἢ ἯΔΙΒ δηὰ υ]Ἱοίογ 68 ΟΥ̓ΘΓ ΘΏΘΠ.165 ΓἶδΟΒ 
ἐλε οἡ ἐκε σγεαὶ παπιὲ (αὶ (Π6 1,οτὰ [88 τηδάθ 
ἴοῦ πἰπλ ἰἢ (μ6 εἰρῃὶ οὗἨ ἰπδ πδίοηβ τουπὰ δϑουὶ 
(οορ. Ῥβαίῃηι Ἴχχχὶϊ. 17, 18; 1 (Ὧν. χὶν. 17).- 
γεν. 10. Τμοθο ζυδάμδ!ν δανδηοίηρ τη δηϊ δβίἃ- 
(ἰοη8 οὗἩ ἰμ6 1,ογαβ ίανοσ ἰ0ὸ δαυϊά Ἰοοῖς ἰο (80 

-- ἦ ἐπδὶ ἴβ, ὉῪ βυδάυϊηρ (Βεἷγ Θῃοπλΐοδ τοδὰθ 

ἃ ἔσῃ, ἀδερ-τοοίρα παίϊοηδὶ 116; 8) Τῆον ἀυοὶϊ ἴπ 
ἐλεὶγ [οἱση {πεῖν Θρόνο ὑπ! 8 1ρο! ἢ 
παν (86 1108 κὐθνϑδν ἐπεὶ ὃν {|| 1ονὰ; 4) 

δαὶ πὸ ἰοπφεν ὃὲ αὔτὶ Υ Τοδί 688 Θη6- 
Π}165, [ἢ ἰῃθ86 ΟΓᾺΒ ἩΡ ἠεμ θὰ (ὈΓπβ ἴ0 [80 
αΐιγα οὔ (πΠ6 ρθορὶθ. Τῇ βθῆβα ἰβ: δῇ 6 811 {Π||90 
ΤῊΔΠ1 βίο η8 οἱ ἔδνοῦ ἴῃ (16 ραδέ ὉΡ ἰο (Π1κ {1π|6, 
ἴπο 1ογὰ ΝΠ ἴοσς [86 μιώέεσε δβδιγο Η15 ῥθορὶα 8 
Ῥοβι(ἰοῃ δῃαὰ δῃ Ἂχἰβίθησοα, ἡ μογοΐη {ΠΟῪ δἰ }]} Ὧ0 
ἴΏΟΓΘ νἰρὶ μοὰ ὑὐτας {86 ΑΠΠ]οιοη ἀπ ορργοβδίοη {Πα 
{ΠΥ βυβογοα ἔγοπι ροά]θββ παίΐομβ. ΓΘ “88 δθ- 
[οτοιϊπλο᾽ τοΐοτα ἴο {Π6 Ὀορὶ ππίηρ οὗὨ ἴ[Π6 Ροορ[ ο}8 
Ηἰβίουυ ἱπ Εϑυρέ. Τμὸ ψογάβ ἰῇ σνογ. 11 ἴτοῖι 
“Δηὰ 88 β' ποθ᾽ ἴο “1βγδ6}᾽ Ὀοϊοης τὶ (Π6 “δ6- 
(ογοί 6" δ σῃσομοϊορίοα) ἀδίιπ), Δηα ἀορθηά οἡ 
{10 “48᾽ ἴῃ νοῦ. 1. ἊἡΔπμᾶ ἔσο ἴδ τἰπ29 
Ὑ86Π 1 οτδεαὶηδᾶ δᾶκοδ ΟΥΘῚ ΓΔῪ ὈΘΟΡΪΘ 
ΙαΙ6].--ἼΠπαὶ ἴδ, μοὶ πλογοὶν ἀμγίπσ (86 γοτγιοά 
οὗ {πὸ Φυάχοι, Ὀυϊ οα ἔγοιι ἴπῸ {ἰπ|6 θη (ἢ8 
διάμεβ δορπῃ ἴο Ἰεδὰ (Π8 ΡΟΟρ]ο, βίποο {88 ῬῸρ. 
[γοῦν [ἘὩρ. ΑΟΥ.: “ βίποο᾽")} ρῖνοβ ΟἹἹ]Ὺ {6 ἰεγ- 
πιΐπιιδ α φιο, Δι ΘΟΠΒΘαΌΘΏΥ ἴ6 μΡασίοα οἵ {86 
οοππιοιβ ορργαβεΐοῃ οὗ {88 ρϑορὶθ ΠΥ δυττουηά- 
ἱηρ παιΐοῃβ ἴῃ {μ6 ἴἰτλ6 δἴϊογ ἐπ 6 }ρὸβ εὐ ποῖ 18 
ποῖ οχοϊυάοα. ΤῊΪΐΒ χίαποβ δὲ {16 ἢ ἰβίοσυυ οὗ [8- 
Γ861}᾽8 ΔΗ] οἰΐοη δηὰ ορργοββίοη ἴγοτῃ πο ὑορμὶ ὨηΙης 
ΟἿ ΒΏΒΜΟΓΒ ἴο π6 χίδησο αἱ 186 [Οὐδ ῥΡγοβθῆοα 
δΔηα ταῖς τὶ ὑποπὶ ἀυγίηρ ἐμοῖς Ἰοηρ Ρογὶοά οἵ 
τϑδηδοσίης. ΑἹ] (μΐ8 1.6 [οτὰ 1188 ἥνηο ἴο [88 
ρον (Πτουρὰ Ηἰδ8 βοσυδηὶ Πανὶ (σοι. Ῥβδὶπὶ 
χχχῖχ. 22-24)η, Τῇ υϑυκ] οοηπηοοίΐοη οὗ {1690 
Μοτὰβ ὙΠ 1Π6 ἐοἰϊοιοῖπσ: “πὰ ἔσο (πὸ {{π|6 
{πὲ ...... Βᾶνα [1 σδυβοά ἴπ66 ἴο γοϑὶ)᾽ (βο 8.}}} 
Ηρηρρῖ, υδὲ διιρ. [Ρ. 1807) 18 ἀπίθηδ]ο---Ῥθοδαβε: 
1) ψὸ μὺ8 Πανὰ πὸ ᾿προββὶ Ὁ]6 βιδίομηοηΐ {μὲ 
(οά ραν ᾿ανὶα σοϑὶ ἔτοπι (868 Ὀαρὶπηΐηρ οὗ [86 
ΠΕ οἴ Πα Φυάροθ οἢ, δῃὰ 2) {16 ρεγίοα οἵ ἰδ8 
υᾶχε8 νγῶβ ΔΗΥ ἰπϊηρ Ρυΐ 6 ἔπι οἵ αυϊοί. Απᾶ 

4 [Τὴ0 ποῃϑγηῖ βοῆκο ἰδ ποῖ ομμδομοὰ ὉΥ ἰμΐϑ εἰΐξηὶ 
αἰ Πόγομσο οἵ ἰγϑμπ)αϊίος.--Τὰ.] 
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ἹἽ εκἶνο ἴΠ66 τοῦῖ ἴτοτα 811 ᾿ΒῪ ΘΏΘΙ1ΘΈ.--- 
Τῆο νογὺ (Ρεγί. τ Ὑ αν σοῇδ66.) 16 (0 Ὀ6 ιη- 
ἀετγειοοὰ οὗ (86 μώεγε, 88. 18. υὑδι.8] τ] ἢ (Π 18 ἴΟγ τὰ 
ὙΓΏΘΏ, 88 ΒΟΙο, 8 ᾿ιϊαγα ργοοθᾶθα. [ἢ {πὸ αυϊοί 
ῬΓΟΩΤΟΒΗ ΟΓ τμὸ ἀἰθοουγβο ἐπα ΕἸ ΓΘ 6 ΓΘ 
ΟΥ̓́ΣΡ Ἰηίο αυϊοί ἀοβογί ριϊοπ᾽᾽ (668. 5126, 6). [{ 18 
αἰἶδο ἢθτγο ἴο ὕ6 οοηβί ἀγορά {πὲ {[πΠ6 Ῥογί, γοίοσβ ἴὸ 
Ἑυΐυχοα ἴῃ αδοευεγαίίοπδ Δα αδϑιγαποέβ. ΤῸ ἰδῖκο 
ἐΠ6 νογὺ ἴῃ ὁ Ροσγίδοϊ ββ 86 {ξ [“μδνὸ σίνθη Γοβί], 
[πὸ Ὠ͵ΥΔΕΥΘ ΘΟΠΟΘΟΓΏΣ 6 ῥϑϑὶ ἴῃ σνϑσ. 9 ὑοΐηρ 
ἘΠΟΓΘΟΥ͂ σοβυμϑ (6 οἰΐθ, Βροηΐι8 ε Οὐπι- 
“πεπίατυν, ῬἈΠΙΡΡΒοΩ}), ἰ8Β ᾿Ἰηδαά γἱμαὶ 016, Ὀοοδιιβα 
[86 ἀΙβοοῦγϑθ Π85 ΔΙ γοβαυ ἴῃ {μ6 Ὀγθοθαϊηρ τοσβ 
ἰσηρα ἴοὸ ἴπ6 ἔπΐιτο, πη δυο ἃ ΓοιΓοργοδδῖνθ Γο- 

εἰιίοη, οοπδι ἀοτίηρς Π6 ταρὶ α δάνβδησθ βΙβο Π ΓΟ 
1 8} {μ6856 πογάβ, σου]ὰ 6 ἰηιοϊοσαῦϊθ. αν 8 
δλψραις τοδὶ (νϑῦ. 1) 88 ΟὨ]Υ͂ ἃ ἴθ ΡΟΓΆΓΥ ΟΠ6--- 
ὉΓ Π6 Βοβί]6 παι οὴβ 6 6 δυο ῦ βθο κί ηρ ορρογία- 
Ηἰϊν ἰ0 858} [6ταϑ]. ΑἸ πουρ Πάν ΑΓΒ 8πα 
Ὑ]ἹΟΙΟΥΙΘ5. Εἰ μοτίο δα βμὸ ἴλγ ἤγιη ν θαι μΠι6α 
Αγ 6] (μδὴ τἴΠ6 [ὈΓΠΊΘΡ ({π|68 οὗ “(ΟΥΓΟΥ 8ηἋ α15- 
ἔγοβθ ̓᾿ σου] ηοΐ γοίαγη, γοῖ 18 τοῖρη γδ8 8 οοη- 
δίδηϊ ὙΆΓ π1|1 (ῃ6 Ποῖ 6 παίοηβ δγουηά, ἰῃ οἵγ- 
ἀδν ἴο πιδιηΐβῖη (Π6 ΒοουΓΙ Υ {παῖ πα Ὀθοη σοῃ, 
δηά ἴο ναγά οὔ ἴπὸ ἔγοβῃ] Υ ̓ ΠρΥθβα μ ΘΠΟΠλΐο8. 
Το {δῖ8 οοππυϊηρ ἀηαι]οὶ γοίοση ἐλς ἢγϑέ ῥγοπιῖδε 
οὔ 86 1ογὰ ἰοὸ Πανὶ: “1 χὶ]}} αῖνα [66 γοβί ἔγοπι 
411 ἰἢγ δηθπ οι." Τῇα ΟΠ γοη. 848 (νοῦ. 10): 
““Δηᾶ [ πυδάμθ 811} (ΠΥ δηδηλοη, δα ἰ6]] 10 (Π66, 
Ὡπα 8 που ΜΠ (π6 Τογὰ θυ} {μ66. Ὁ ΤῊΘ 
δεοοπα αεοαγαξίοπ ἴα ̓ Ἰηϊτοἀπορα Ὀγ (Π 6 πογάβ: Κ1ῆ6 
Ιογὰ βηηουησοθ ἰο {Π66᾽ (ηοῖ, 88 δηηου Πο64), 
ἐολῦΒ68 ἴο θ6 Δηπουηοοῦ." ὙὩΤΠΟΓΟΟΥ ἴΠ6 ΡΓΟΠ.156 
ἰ9ο 1]: )ο Τιοτᾶ ψ }}} Ὀπ11|ἃ ἴ890 ἃ Βοῦδ9 159 
ταϊηρα ἴὸ 1.18 δι ρογθιλϊηθηὶ ἐτηροτίδηοθ αρονα 81] 
[Π6 Ρτγθοθαάϊηρ σογβ. [Ι͂ἢ 1} οσαϊπιληδίος (Π6 ργὰ- 
ἀυ8}}γ τἱβίηρ ᾿ἴπη6 οὗ (Π9 1,ογά᾽ 5 Ἔχ! Ὀ ἰοηα οἱ [8- 
γογ ἰο αν, δὰ ἐπγουρ ἶπὶ ἴῸ 1Π6 ῬΘΟΡΪΒ. 
Τῆδ “Πουβο᾽ 158 ἴῃ6 τογαὶ δι ΠΟΥ Ὑ ἢ [βγδο], 
ἩὮΙοΐΝ 18 δβϑυσγοα δηᾶ οβίδὈ] θα ἰὸν ἷβ ἔα] γ. 
Ασοογάϊης ἴο 1Π6866 ψογὰθ (το γΒ. ὅ-7 δῃὰ 8-11) 
{6 γὸ δἴὸ ἵν ῥγίῃοῖραὶ στουηαᾶβ ἴον 1Π6 1,οτα 
ὨΟΡ ΓνΘ ΒΏΘΎΟΓ ἰ0 ΠΔν] 4} ἀρίογιαϊ δίΐου ἰο θ0114 
Εἶπα ἃ Πουβο: 1) 88 ἴη6 [τὰ οοὐ]ὰ πᾶνο πὸ ἄχοα 
ἀν ] ρ-Ρίδοθ δια Ηΐβ ῥϑορὶθ, βο ἰοῃρ 88 ΠΟῪ 
ὝΘΤΟ Ὑδησογίηρ οὐὔἱ οὗ (ἰδηδδῃ, δηα ἰῃ (δηβδη 
ὝΟΙΘ ΘΟὨΒΙΔΏΥ ἀϊβαυϊλοίοα ΟΥ̓ ΘΠΘΠΊΪ68 δηα ἀγίνθη 
ὮΠΒΟΣ δηὰ {δ {6 γ, βὸ α͵ϑὸ ῥανίδι ΤΌ]6, 1 βρ 6 
ΟΥ̓ νἱοίογἽο8 ΟΥ̓ΘΣ Θῃθπλ 68, ἯΔ8 8.1}} ἴοο τηυοῖ ἀΪ8- 
αἱοϊορα ὈΥ αχίθγηδὶ δθηθλϊοα ὑπαὶ μπὰ ἰοὸ δ6 
Οὐχὶ, Β6 Βοϊῃρ οϑρϑοΐβ! !γ “8116 {μογθῦὺυ ἰο β6- 
σῦΓΟ ἴο {8 ΡΘ6ΟΡ]6 ἃ βοι]ϑὰ ροστηδηθηὶ οχίβίθποθ 
ἴον ἴμ6 πίαγο. Ηθηοθ ΠΟΥ͂ αἷβο ἴπ6 ἀνο]]Ἕηρ- 
ῬΪδοα οὗ ἴμ6 Τογὰ δα Ηΐμ Ῥθορ]θ οδὴ ἴδνθ Ὡ0 
οἶασ ἴὍγῃι ἰβδη {μα οὗ (Π6 ἱδηΐϊ, 
ΤΆ61᾽ 8 παῃαόγίηρ, ψ ῖοἢ γα ἰο 06 οῃαρα δηὰ 
υἱοίεά βταὶ ὈΥ Πανὶ θαι ].8 δηὰ υἱοίογίββ. 
) Ἰανὶὰ μεὰ ἱπάοοα ἀφοϊαγοὰ ὑπαὶ πὸ πίϑιθὰ ἰο 

Ροσίογῃιρ βοιηθίϊης ἴον ἴΠ6 Τ,ογὰ ἴῃ ἰΠ6 Ὀυ 1] η 
οἵ 84 μοῦβο, Ὀυΐ (18 Βυπιδα Ρ]δη ββου]ὰ δηὰ οου] 
ῃοΐ τοϑδοὴ ἔμ] ΕἸ πιοηΐ δχοορὶ δηὰ Ὀείογο ἴδ 1,ογὰ 
δα οομμρ]οἰοα Ηἰδ πχδηὶ οβίαιλοηβ οὗ γον ἴἰο Ὠδ- 
νἱὰ δῃά οδγεὶθὰ ουἍἱ Ηΐπ ρίδη, τῇ] οὴ Ἰοοκοῖ ἰο 
οΟὨΗγηλῖηρ [86 ΤΟΥΑΪ ΔΙ ΒΟΥ Υ (ὉΓ 18 ἢουδθ δηά 
ἴἈΓΑΪ]Υ ἴογουευ, δηα {ΠΘΥΘΌΥ δϑϑαγίηρ (ἢ 6 νι }}- θ6- 
ἱηᾳ οὗ {86 ρθορ]θ. ὙΥμδὶ ἰς 1,ογά μδὰ ἰμογίο 
ἄοῃθ ἴον Πενία, ακηὰ ἰἢγουρὴ εἶπ ἴον [βγηο], ττδβ 
ΟὨΪΥ ἰμ6 θορίπηΐϊης οὗ {Π186 οοηδιτηδίζοη οὗ 1118 

4 [ΤῊΘ 86Π536 ἰ8 ἐἢ 9 Βδ1Ὼ6 88 ἰῃ βιατγ6).--Τ8.} 

8 ΒΥΠ80] οὔ 6.1} 

ἰἰηράοπι; ἴξ γγδα ὈῪ ἰΐα δοαβδυγοὰ οοῃποοίίοη ἴον ]}} 
186 διίυγα πῖῖὰ Πλαν Δ 8 ροβίουυ (μὲ ἰμ6 ἢἤγτη 
ἰουπάδιίοη νῶβ ἢγϑι ]αἱ 4, ου σι βῖοῃ οου]ὰ 6 οδν- 
τα οαΐ (Π6 νοτγῖ οἵὗὨ ἰδπηρὶ6- δα] ἀἰ τς δ ἐμ 6 εἰρη 
οἵ 186 ἱπητ ον ΒΡ }Υ ἸΑ ΜΕ ϊηράοιῃ οὗ ρϑϑοθ δῃπὰ 
οὗ {19 {πΘΟΟΓΔΟΥ͂ {μδὶ γγϑ8 ἰο Ἄχ ῃἰδἰὲ {66 1 ἴῃ αὐ- 
αἰβιίαγ θὰ ᾳυΐοί ἴῃ Ιβγαθ]. ΤῊ τηθβηϊηρ οὗ {86 
ἀν  δνς ἐλρδηνς ἡ τι {ΠΟΓΘΙΌΓΟ, 15 (͵8: Του οδηϑὲ 
ποῦ θυ} πι6 8 πουβθ, ἴον ἴ πιυδὶ ἢγεὶ Ὀυϊ!ὰ 66 
8 ἰοιβθ, Ὀθίογθ (ῃ9 Ὀυϊΐηρ οἵ ἃ μουβα ἴοσ τὴθ ἰδ 
ῬΟΒΆ1 016. ΤῊΐβ βϑοομα ῥγϊῃοῖραὶ στουπὰ ἰβ οοῃ- 
ῃθοίοα ἱπιτηθή δίθ] Υ τ ἢ [16 ἢτβί ; ἕου τὴθ Ῥτοηλΐαθ 
οου]ά ποὺ θ6 [181164, Ὡπ]688 Ὀγ {π6 ΘϑίδὈ]Ππμτηθης 
οὗ οχίθγῃδὶ) {Π6 οοπαϊοη ἴον ἐπ οοῃῆτγμμδ- 
ὕοη οὗ αν ά᾽ 8 πουθα γγϑβ μίση, Το ἢνθιὶ στουηάᾶ 
18 ΠΊΟΓΕ ὈΥΘΟΙΜΘΙΥ ἀαβηθά ἴῃ 1 ΟἼτοη. χχίϊ. 7-18; 
ΧΧΥΠ. ὅ Βα. ΕΥ̓͂ [88 βιαἰοιηεηὶ [μὲ Πανὶ ψτ88 ποὶ 
Ρογη [ρα ἴο 011 ἃ ἰῃ6 ἐδιῃρ]6 οῃ δοοοιης οἵ Ηἷβ 
ὡαγϑ: “ ὈΘΟΒαΒ6 ἴΠου δγί ἃ ἴδῃ οἵ πἂγ δῃὰ ᾿δβὲ 
βῃρά ὈΙοοά." ὝΙΙ {18 Ἄρτθ68 Βοϊ]οιμοη πογὰ 
ἰο Ηἴτγδπι, 1 Κίηρβ ν. 8: “ΜὺΥ (ποῦ οου]ὰ ποὶ 
δθι.114 ἃ ποῦδθ ἴο {6 πδπιδ οὔ 86 [μογὰ ἴοσ [86 τσασϑ 
{μδὶ ποῦὸ δδοιιΐ μἷπι. Ὁ 

ς. τ. 12-10. Τῆς υἱάεν ἐχραπδίοη, απ ἐχασίον 
ἀοβιιίμοηι οὐ ἰδὲ Ῥγοπιΐϑε: “1 “ὶ}} θυ} 4 [66 αὶ 
᾿ιουθ6." ίεγ, 12 βἰαγίβ ἔγοιη (πο δπὰ οἵ δυνά 
ΠΣ λα ἀδαίδι ᾽1λ6 Ῥγοπλ)ῖθθ ν}} θῸ 18116α. 
Ι νἱ1] δοὶ πρὸ ἴῃν βοϑᾶ οἵϊον ἴ86ο.--- }Ὸ 
“ 8εί ωρ᾽ (Ὁ 71) ἀεποίεββ ποὶ {89 “ δινδκοηίηρ᾽ 
ΟΥ Ὀγίηρίπρ ἰηΐο οχἰβίθπος, ναὶ ἐπ 6 οἰενδίζηρ (86 

ἴο ΤΟΥ] Γ]6 δῃᾶὰ ροτχοσ. ΤῈ “8οθα"" 18 ποί 
{π6 ΨΠ0]8 Ροδίθσ: Υ, 858. 18 Οοἶθασ ἤτοσω (8 δχρίβδῃδ- 
ἰΟΥΥ̓ ΜΟΓΩ8Β ἴῃ 1 (ἤτοη, χν]]. 11: “ΠΥ βορὰ (Πδὶ 
Β[.41}] 6 οὗὁὨ [ΠγῪ ΒΟΏΒ,᾽" ὨΟΓ ΤΔΘΓΘΙΥ 8 αἰπρὶα ἱπάἑνὶ- 
ἀυδὶ], Ὀυὲ ἃ βαϊβοίζοῃ ἔγτοπι {Π6 ρμοβίογι ἐν, ψ μοὶ 
{0111} 06 ἀρροϊηϊοά Ὀγ αοα᾽Β ἴανον ἰο βυοδοοὰ [)ὰ- 
νἹ 4 οα ἴπ6 ἰἴσοθθ. ὙΜΒΙΟΒ 884}} ρστοοϑϑοᾶ 
(οομλ6) οὔξ οὗ [ὮΥ Ὀοᾶν --- Το μοϑὰ ἤθσο ΒρΡοΚθη 
οὗ νγὯ8 58.}}} ἰπ (μ6 διΐατο ἤθη [818 ῬΓΟΠλἶβ6 τγδθ 
ἸὩδὴθ ἰ0 Πανά. Ὑ͵ ἃγὸ ποῖ, σὰ ΤΒοηΐβ, ἴο 
σμδηρθ “111 ργοοοϑά" (δ 3) ἴὸ κ Βδβ ργοοθοάοα᾽» 
(ΔΝ), δα 1 Βοίοιπου τοῦθ ἔμθ ΔΙ γοδ αν Βότη. 
ΔηάᾶΙ ν}1}1} Θαιϑ 1188} Βὲα εἰ κἄοτω.---Οἡ (ἢ 9 
δε(ἰἴπις τρ δῃα οἰ οναίζοη ἰο {Π6 τογαὶ ἀϊρη Σιν [Ὁ] ον 
ἰϊ8 οσοπἤβνπιαΐίοα ἰο Ταν Δ᾽ 8 ροδίογιιν, συ] σἢ 88 
ὈΘοῃ ο8]|6 ἴο θ6 Ὀρδγοῦ οὗ ᾿ ἣν {ΠοοοΓαίϊ οι] του] 
οὔϊοθ. ΤῊ]8 ῥτοιΐβα νὰϑ [1816 ἴῃ (Π6 ἢ ταί ρ]δοθ 
ἴῃ βοϊοιηοη, 80 4180 ΟΧΡτΘβθ68 ἢ 18 ΘΟΠΒΟΪΟΙΒΠΘΕΒ 
οὔ ῖ8 ἰβοί πὶ 1 Κίηρβ νι]. 20; οομρΡ. 1 Κίηρ ἰΐ. 
12.-- ἐγ. 18, Εἴθ, {18 (ΠΥ βεθὰ, νῦν }} Ὀαϊἃ ἃ 
Βοῦδθ ἴοΥ ΤΩΡ Π8Ώ16.--- δ παπιξ βίδα ἴον αοὰ 
Η]πλβο]ζ, βο ἴᾺΣ δ8 Ηθ σϑύθβ]β Η προ] ἰο Ηἰβ ροο- 
6 88 οονοηδηϊ- (οα ἀπὰ τηδῖζοα Η προ] Κπόπη 

ἴῃ Ηἰβ ἰοβίηοβθ δηὰ μοὶ ποθα. “Τὸ θυ ϊ]ὰ ἃ ουδθ 
ἴον Ηΐβ παπιθ᾽ εἰρη βοβ ἐμ γθίογο Ὠοΐ βἰ ΡΥ “ἴη 
Ηἰβ ΒΟΏΟΙ, ΟΥ 88 8 ΡΪδοθ ἰο ο4]] οὐ Ηἰη,} δυὲΐ 
“το ΘϑίδὈ] 16 ἃ ἤχοα ρ]αςο, νι ϊοῖ βου] Ὀ6 186 
βἰχῃ δηά ρ]εάρο οὗ Ηἰβ δθοάθ ἱῃ [9γ86]." Τὸ (ῃ6 
Βῃοσίθν ἴογιια: “Τὸ [Π6 (οτΥ, ἴοσ 1116) πδμθ οὗ 
(6 Πογὰ (οοταρ. 1 Κίηρβ υἱῖϊ. 17-20, 48; 111. 
2; ν. 17, 19; 1 Οἴτγοῃ. χχι! 7, 19; χχνυἹ!. 8) δῃ- 
ΒΊΓΟΙΒ (ἢ 6 ἸΟΏρΡΟΓ; “(πὲ ΠΑΥ͂ ὨΔΠῚΘ ΤΔΥ δ6 (Π6γο, 
ΤΑΥ͂ ὨΒΠ16 ΒΠ411 06 {Π6γθ" (1 Κίηρβ νἱῖϊ. 16, 29 ; 
οοπρΡ. 2 ΟἼτοη. νἱ. ὅ; 2 Κίηρη χχὶ!, 27), οὗ, 
“ἀΠδ ΠΙΥ͂ 8116 ὨΛΔΥ͂ ἀν6}} {ποτ᾽ (Πδαῖ. χὶϊ. 11; 
χῖν. 23; χυΐἱ, 11; χχνΐ. 2; Νϑὶ. ἱ. 9), ου, “ἰδδῖ 

4 [βο06 πο ἐποῦυρῃξ δτοὸ πὸἱ Ὀτουχῆηξ οὐὲ ἰη οὶ 
“ Βαιη9}," Ὡς {Γ᾿ ᾿. 844 54ᾳ.--ΤΕ.} Ξ ἰρυϑα 
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Ι πιδὺ ρῥυὶ ΠΥ μᾶλα ἐμοσο᾽ (1 ΚΙ. 'χ. 8; 2 ΚΙ, 
χχὶ. 7). Απὐάιὶ νἐ!} δια Ὁ} 8} 186 ἴΒσΟΣΘ οὗ 

πΐ6 εἰ πκἄοαι ἔοτονθι.-- ὙΠ6 τυγϑὶ ἀοταϊπίοη 

«111 τοὶ ΟΠ] Β6 ομ6 6ββίδὈ  βθὰ 1 .δν 8 Βὸ 

Ὀαυϊ αἰθο ομδ ἐμά πγίπο [ὈΥΕΌΣΓ, ἩΘΥΘΣ ἴο Ὁ6 ΒΕΥ͂Θ 

ἔτοιῃ {πί8 ου8α6. [{ 18. ποῖ ἰκοσο ἐμ6 δνδσιδβιης 

ἀοταϊοίΐοη οἵ οπε Κίης ἐπαὶ ἰδ βροίκεῃ οὗ, θυ ἴ{ 18 

βαά: σι (π6 θϑοοὰ οἵ Πεανὶὰ {86 Κίηχάοιῃ 8181} 

τοππαΐῃ [Όγοθαν ( --- ἐν υ] δϑιργ). ΤΠΘ δνεγϑβὺ- 

ἱπρ βίαν οὔ {π6 ἰκϊπράοπι ἴῃ (π6 Βουβο οὗ Ἀανὰ 8 

Ῥτοιιὶ ΟοΙΏΡ. γον. 25, σβοσο Πδνυ  βὸ ὑπάθγ- 

εἰδηάβ τηἷ8 ἀϊνίπθ ργοπηῖβα Οὐιαρ. β. ἰχχχίχ. 

80; ἰχχίϊ. δ, 7, 17.-- τον εὐ. 4.1 ψΠρ 9 ἴο Εἰπὶ 

ἃ ἴαϊδοσ, δῃ ἃ Β6 5881} ὈΘ ἴο 26 ἃ ΒΟΏ.--ΤῊθ 

γεϊαἰίοτ οἵ [αἰλετλοοά δῃὰ δοπδλΐρ “πὶ}} οχὶβὶ δϑίνθθη 

(86 οονοηδηϊ-Οοἀ οἵ [ογϑϑὶ δῃὰ {μ6 βοϑὰ οἵ θανὶά. 

ΤῊ ΐβ ἀσποίεα ἴῃ [86 Άτβί ρ]δοθ {μι τοϊδίίοῃ οἵ [88 

ταοσὲ οογ δὶ χταυίααὶ ἰουα, τ ΐοὶι διϊθϑίβ 1186 οηάα- 

της οἰιαγβοίον ὈῪ βάοίτν, ἀμ ὰ ἀεπιοηδίγαίοβ 118 ἐχ- 

ἐβέθῃορ ἰοταγάβ ἐπε 1,οτὰ ὈΥ δοιΐνο οὐδάϊεποο. Βαϊ 

Ῥοϑίάοα 118 εἰλήοαί εἰχπὶοδποο οὗ 186 τοϊδίϊοῃ οἵ 

Τθανὶ βοοὰ δὲ κβοῃ"" ἰο αοα δβ “118 (δίμογ᾽ 

(ἱπάϊοαιοά Ὀγ [Ἀ6 Ῥ͵ΘΡ. “10), τ ταυβί, ἔγοπι [8:6 

οοπηροίίου, δοία 1) (86 οτίσίπ οὐ ἀδβοθηὶ οἵ {Π6 

ΒοῺ ἤτοπι {π6 ἴδί μον: (μ6 βοοὰ οἵ Ὀανά, οηἰζυδίοα 

αἰ νοῦ αδίϊηρ Κίηριν ἀἰμτιγ, μ88. 88 δύο ἈΪ8 

οτὶρίη ἰῃ (μ6 ΜΨ11 οὗ ,» Οἴμθ8 8 Κίηράοτι ἰο 

(6 αἰνίηα οὐοίδε δηὰ οαἰ!, σοταρ. Ρδ. 11. 7; ᾿χχχὶχ. 

57, 28. 2) [ἢ 186 ἀορί ᾳπαίίοηβ “(ΔΈ 6 Ὁ διὰ βοῃ ἢ 

8 πα! οαἰοα οοπιπιμπιῳ οἵ ἴοῃ; [δ βοϑά, 88 
Βοῃ, γϑοοῖγοθ ἴ6 ἀοτηϊηΐοη σου {86 ΤΑΊ ΠΟΥ 88 

λοΐγ, ἀπᾶ, 88 118 ἀοπιϊπίοη ἷ8 δὴ οὐ  αβίϊρ᾽ ΟΠ6, 

6 Μ1]}1, δὴ βοὴ δηὰ μοῖτ, γεῖστι ζογεῦεῦ ἰῺ φῬοββοβϑαίοῃ 

οἵ (6 Κίηράοπι. ΤΟ ἐλίμοτβΒ Κίπράοπι 18 δὴ υἢ- 

Ἰϊπαϊ θὰ οπο, δια δγδοίης ἰμ6 τ μοΐο που]ὰ; 80 ἴῃ 

{16 Ἰάοα οἵ δοπδὴλΐρ ἴῃ θγθ θα, δἱοηρ ὙΠ εὐεγἑαδί- 

ἐπσηόδδ, (π6 ἰάο8 οἵ αἰϊ-επιδταοίπ ἸΟΟΥ ἱπίοη, 

οἡ πηϊοῖ ἐπ 6 βοὴ ἰδ ]]Υ οπίοσθ. Οὐμαρ. ῬΒ8]πὶ 

ἸΙχχχίῖχ., 26-30; 11. 7-9. ἄσβοτα. {89 οοτησὲῖβ 
ἐπίᾳαΐεγ---ἰΠαὶ ἴα, οὶ μγΥροι μοί ο}}Υ, “ὑπ οαϑὲ 

Βα βἴη," θυΐϊ δοίυδ]ϊν, δὰ ἐκεί μὲ βῃβ (88 οδηποὶ [81] 

ἴο ΒαρΡρδπ); ἰδ βοεά, Πανῖἀ β Ρορίδγι 7 Βατα 

Βρο θῇ οἵ ἷβ ποῖ δχοιιρίβα ἤγοιῃ {Π6 βίῃ (παῖ οἱπρα 

ἰο 811 πιοη--ἰ 711} ομαβῖθῃ υγὲτ 189 τοῦ οὗ 

8 δᾶ τῖῖϊ 86 δἰστίρϑα οὗ ἴ86 οι] ᾶσθη 

οἵ τπιϑῃ."---Πδὶ ἴθ, τπῖτὰ βυοῦ Ρυπὶβυθηΐβ 88 

Ταθῃ ΒΒ ἴον (πον βἰπβ. αν Δ᾽ 8 βοϑὰ Μ1}} Ὁθ 

ἔγοο ποι 6 Ὁ ἤτοτα βίῃ ποῦ ἤοτα 8 μυπιδη Ῥυπῃ]8ἢ- 

τηρηί. “Οτδοο ᾽β ποὶ ἴο τοίθδβ δυϊά δηὰ [86 

Ῥανίάϊος Ἰΐπθ ἤἄοπα τη 8 ἀμί νοσβαὶ υταδη Ἰοΐ, ἷ8 

τοὶ ἰο ὃ6 [ον ἰπϑίὰ 8 οσμιδγίον ἴὸ β'η" (Ἠθηρβί.). 

Οομαρ. Βαυγ: Οεθβοῖ. ἀ. αἰ(ξ. Ἠγεΐδοαρ. [ϊει. οὗ Ὁ. 

Τ. ῬτορῇθοΥ} 1. 392 Βα. βοἢ ομδδιϊβοιαθηὶ ψ7}}} 

ποὶ 6 βοΐ δϑίάθ Ὁγ ἱπμ6 οοσάϊδὶ] γοϊαϊΐοη οἵ αν Β 
βοϑὰ 88 βοὴ ἴἰὸ ἔμ 1, σά δ ἑδίμοσ, δαὶ ψ11] ταῖ μοῦ 

ἔσο ανὶὰ: Τὴθ γαίλαν τ|ὶ}} ρυμπίβῃ [ἢ 6 ϑὸπ ἴῸΓ 
Ηΐβ βἰπβ. ΤΏ αἰενδίίοη οἵ {86 ἰδίίον ἰο βυοῖ ρῇουυ 

ΔΌΟΥΘ 411 ἐπα σα ] άσθῃ οὗ θα ἰδ ποὺ ἰο Ὀ6 ἃ γθάβοῃ 

ἴον ταδϊκίπρς κἷπὶ δῇ Ἵχοθρίΐοῃ ἴῃ ἴο Ρυη- 
1βῃ Ὀ]οηθββ, Ὀυΐ ἴῃ (μΐβ Βα πὶ] Ὀ6 οαυ8]16ἀ 

αὶι 811 ταθη εΐοσο αοὐ᾽β τἱρμίοθουδηθα ΟἸογὶ- 
οὔπ, αϑαϊηϑὶ (86 οοπηροίζου, Ἔχ ρ]δίηβ {86 “τοὰ οὗ 
Ἔσο τε σου  0τ- τὸς το σε τος 

. ΤῺΟ ΒΘ]. δοῃίθηοθ Ὀθβαη πὶν Ὑ ὲ 18. ὈΓΟΚ θη ΟΠ, 

{πὸ Τηΐ, (2 858 ᾿ἰηὰϊοσαϊίοη οΥ̓͂ ἐαιδ6, δοίη 88 ὑρσχοίβδίϑ 

δηὰ {ὴ8 Ῥογῖ στ ΑΝ ΘΟΏΒ. 88 Βροάοϑὶβ ἰπ 8 ἔχ το 

ΔΘ ΠΏ 86, αἰνίπα (Π6 τϑϑὰϊὲ οὗ {π0 5ἱπηΐηρ. 668. 8126, 6 ἃ, 

Ἠρτ. 1. ΤΉΏΘη. βἐτίϊςοβ οαὐ [9 δϑθοοπὰ ἢ (68 ἃ ἘΣ ΟΟΟΥ 

οἵ πο δγεῦ), δηὰ οοβῃθοὶϑ Ἐο]. ψἱἱὰ ἰμ9 βυδῆῖχ 

ῬΉΠΣΠ. 

112: “1 .1}} ταῖβϑ ὕρ, "ἢ ὉΡ (.γ βορὰ." 

ΤΩΘῈ ᾽ ἴο ζδϑῃ: “τοοΐδογαϊθ ρα τηθηϊα, δυο ἢ 45 
ΡΑγθηΐδ υϑαδ! }Υ ̓ἰπῆϊοι. ὙΠΟ τοῖς 18 {86 
τεῃήθυϊηρ: “ὙΒοηὶ ΠῚ ΔΩΥ οη6 οῇοπά, οἵσ, αραϊπεὶ 
σοῖλ ἀΐ ΔΗΥ͂ ΟἿΘ 811," ΟΟΙΏΡ. Ῥδεῖδεν, Ῥεδία 
Ρεχαία, Υ'΄. 2, ἰ. 84, Ρ. 8390; Βυ55, 22 ργοπιλεϑίοπε 
Πασϊαϊοα δοἰϊ Δεεδια υἱπαϊοαία, ς6υ., 1718. [ὰ 
Ῥβ. Ἰχχχΐίχ. 81-8ὃ8 τ ἤδνθ ἴμ6 ἔαγί μον δ] υοὶάδ- 
ἴοη : “1 αἷθ δοθβ ἔοσβαίκα ΤΥ ἰδ δηὰ τ8}}κ ποὶ 
ἴῃ τοῦ )υἀφταεηία ...... Ι ν1}} νἱριῖ (Ποῖ τι [δ0 
τοὐ οἵ {861Ὑ βὶπ δῃὰ ψἱ {8Π6 δίγέρεδ οἵ {πιεῖν ἴπὶ- 
αυΐίγ. ΟἌτοη. οπιῖῖβ (μΐβ ἀεξο]αγδίίου ἴῃ Ἵγὰοσ ἰὸ 
Ὀσίηρ ουὖἱ {πΠ6 τροσα βίγοη σιν [86 10] οπὶηρ ᾿Βουρῆὶ 
ἐμαὶ 186 ἀἰνίῃθ ἴδνογ ψ1}}, ἴῃ βρίτθ οἵ βίῃ, γεπμδὶῃ 
πὶτὰ ΠΔν]α᾽  βοοὰ (Ηρηρβί. υδὲ δυρ. [Ρ. 135]).- 
Νερ. 156. Βυξ τν ἔανοι 568}4}} ποὶ ἅθρατῖ 
ἔτοται Ὠἰ:.---Ἰ 18 ῬέεαΡροεος {μὲ ἰῃ πὲβ β πηϊησ 
6 σουγδίηβ {Ἀἰ 1 {π1 ἴἰοὸ ἰμ6 1,ογά, ποῖ ἀοραγ πη 
ἔἴτοια Ηΐπι, δαπὰ (μδὶ [π6 οἰεαβιβοτοθηΐ 1οβαβ ἢἷπὶ 
10 τερβθηίδῃοθ (οομρ. 1 ΟΒτοη. σαν. 9; Ῥπαὶπὶ 
οχχχιὶ. 12). ΤῊΪϊΘ 18 Οἰθαγ ἔγοιῃ ἴΠ6 [Ὁ] οπίηρ 
ΜΟΓάΒ: 88 1 ἴοοϊς ἰϊ ἔσο 8840} ὙΒοῖ 1 ρυϊ 
ΑΥΤΑΥ Ὀθίοτο 18696.---ΟοἸΡ. 1 ὅδπι. χυ. 23, 20, 
28. “Βεΐοτο {μ96," Ὀαίοσε δ γ δες; 53,60] δηὰ Ηἷδ 
Κίῃράοτα μὰ ἰο ἀἶβαρ Ὅχα αν, πο, 
αὶ ἷθΒ Κιηράοια ἰοοὸκ (Ποῖ ῬΪδοο, δά πὶιὰ 
ἢ ο86 βορὰ {Π6 Κίηράοπι Μ{1}} γοπηαὶτ [ΌΤΟΥΟΣ ἴῃ 
Βρί1θ οἵ {16 βἷπβ ἐπιδὶ β.8}} θ6 Ἰουιπά ἰπ {δὸ ᾿πάϊν]- 
ἄυα!β οἵ αἷ8 ροβίογι ἐν, “Πῖ8 βοῃβ᾽ (βᾳ. ᾿Ἰχχχῖχ. 
31). ΤΉ οοῃίγαβὲ 16 {πὶ Ὀοΐγθθῃ [πε μαπὶβἢ- 
τηρηΐ οὗ δἰ ἰὴ ἱπάϊνϊἀυ.}8 δά {π6 ἔδυον [πδὶ τὸ- 
τηδὶηβ ΡΟ ΒΏΘΏΥ τ] {πὸ ΓΆΠΆΣΥ, ἩΒΟΓΘΌΥ (Π0 
ἀϊνίπθ ῥτογαΐθθ Ὀθοοπιθδ 8ὴ πποοπα τ οποά Ομ ἢ 
(Ηφημβί.).--τΎον. 16. Απᾶ ἴδ γ Βοῦδ9 δηᾶ [ΒΥ 
Ἰεϊπκάοτα 6}8}}1 ὍΘ Ῥϑσι θη θη, 88 {Π6 γαβαϊὶ 
οἵ (86 ἴδνου δῃὰ δδαυγοα ἰ0 [)Α- 
γἱ ἀ Β βοοά (οοΐωρ. Ῥβ. ἰχχχῖχ. 29, 838; 188. ᾿ν. ὃ 
[“δυγε ταϑγοὶββ οἵ Πανὶ," βᾶπιθ πογὰ 88 Ϊβ Βεῖθ 
τοηεγοα “ βαιδὈ] θη 6 ἢ Επᾳ. Α.Υ).--ΤῊ.]), πὰ 
88 ἴμο ἰδϑίϊηρ [Ὁ] Β]πιοηΐ οὗ {Π:6 Ῥγοιθ6 ᾽ῃ γΌγβθ 

Ὀοΐοτο ἐλ66᾽"} ἰΓΔΙΥ οῃδηροά Ὁ τι νὴ “ΒοΙΌΓΟ ΤΊ Υ Ἢ ἱ. δΔΏ 
ϑγγ. ἰηΐο “Ὀοΐοτθ πι}. Βδιΐομοσ ρας “ἾΩ 
1ᾺΥ οοποορίζοπ ἢ (πὶ δΐηρ Υἱἱ. 26, 29; 1 Κίῃρβ 
ψἱὶ. 60), 8η4 «ἦάἀδ8: “(6 χείδσομοθ 18. ἴο {Π6 ουΐ- 
Ἰοοῖκ οὔ μ6 ᾿ἱνίην, ποῖ ἴἰο ἃ οοηβείουβ ρματγιϊοϊραίίοι 
Αἰἢ}} αταηίοά ἴο ἔπ ἀοδά.) Ο. ν. ἀϑύϊδοι: “1)1- 
νἱ ἃ, 85. δῃοοβίος δῃὰ βϑρίπηον οὗ {π6 1ἴπο οἵ Κἰηρϑ, 
5 οοηοσοϊνοα οὗ 38. 6 Ὑπὸ 8}1 18 δ. ΟΘΒΒΟΓΒ 
Βοίοσο πἰτὰ ἰπ νυἱδίοη." ΦὮγ ἴδσοῦθ ὙΣὶ}} ὈΘ 
δστι ἔοσονοϑι.--- 8 δηβτοσθ ἰὸ ἴπ6 ποτὰ ἷπ 
γοῦ. 12: "δά 1 π|ῖ}} οοπδτγιι ἷβ Κἰηράοπι," 88 
ἴη6. οοππυοιι οῇδοὶ οὐ {μΐ8. ῥῬτογηΐβο. [ΙἋἾ“ὅ (10 
((ογευον᾽" (ἤτ ὑνῖοθ ρίνθη δπα σοκυπιβα ἔγοπὶ 
γψοῦ. 13) ἰῃ (86 Ῥτοιῖθο οὗ [86 ἐνεγ αδέϊπο Κἰηράουι 
οοπποοϊοα πὲῖὰ [86 οι οὗ Πανὶ, [88 ὈΤΟΡΒΘΟΥ͂ 

σιμηνέπαίε. ΟἹ {μ6 “βγπι" [1}22, Ἐπρ. ΑΟΥ: 

“ ρρἰ Δ Ὁ] βῃοα,᾽ αἰ Βδτοηὶ ἔγοτα ἴμ 6 ψογὰ βο σεπάογοὶ 
ἴῃ [86 ἴοσιωον ραγὶ οὗ (18 ψοσβο, τ  οἢ τϑ “ δῦγε," 
11} }."--Τ Α.}, οορ. Μῖς. ἦν. 1, δὰ οἡ [86 

“[Ὀγεῦεγ᾽" ΘΟΙΏΡ. ῬΒ. ἰχχίϊ. 17; ἰχχχῖχ. 87; χὶν. 
7; οχ. 4; οχχχὶϊ. 11,12. Οορ. 2ηο. χὶϊ. 84. 

2, Τραυΐ᾽8 Ῥτανεν.---Ν οτϑ. 17--29. 
Ψψον. 17. Οοποϊυδίοι οἵ ἔπ ῥσθοράϊηρ βοοϊϊου 

δηὰ ἰηἰγοἀυοίίοπ ἰο {π6 Ὁ] οί... «ΑΑοοοτγάϊῃᾷ 
ἴο 611 τοϑο οσᾶα δῃὰἃ δοοοσάϊπᾳ ἰοὸ α]} 

ἐδία νἱπίοι.---ΤῊΘ τογάξ, 88 ἴῃ οοπέεπέ οὗ οὐδ 

τογαϊδιΐοη ἰο Ναίμδῃ, αγὸ ἀϊβιληρυίβῃθα ἤοπὶ (88 
υἱβίοῃ 88 ἰηἀϊοαίζου οἵ ἰΐ ἔοτηι δηὰ ποθ. ΤῸ κρ- 

ῬΟθΘ 8 ἀγοαβ βδῖθ (Ἰμο;ΐι8) Ὀθοδῦθο (πε σούεῖαν 
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ἔσῃ οοουγτοὰ αἱ πέσλέ (νος. 4) 18 ᾿πδάτηἰββὶ Ὁ]6--- 
εἷποβ ἠοϊΐης ἰΒ βδϊά οἵ 6 ἀγθδπι; ἴοσ {86 υἱδϑίοπ 

(ἸΡῚΤῚ τα Σ11}} ͵π θνοσν πιοτὸ ἀϊριπρυϊδμοα ἔνοσα 

[δ τονεἰδέίοη ὈΥ ἄτεδαι (Κ61]); δῃὰ ἴῃ [ε8. χχὶχ. 

ἡ (6 ποτὰ “ἀτϑαπι᾽ 18 ΟΧργοβεὶγ δα ἀδθὰ 'ἱπ Ἵγάθγ 

[ο ἰπάϊοαίϊο 6 “ νἱαϊοῃ "" ἐμαὶ οοσυτγτοά ἴῃ 8 ἀγϑϑῃ). 

Οὺν ποσὰ εἰμηιῖβοα ἴμ6 νἶθν, υἱβίοη, δ (8 σϑβϑυ]ὶ 
οἴ τλ6 Ἰοοκίπρ ον χασξίηρ οὗ ἔπ6 ρσορβοίβ {78:0 δγθ 

οαἱἹοὰ Ὁ, ψάζογα, δβ66 8) πὶῖμ ([Π6 ἴΠΠΕΣ ΒΕΏΒΘ, 
πποίμοσ ἴῃ ἃ πδικίης βίδῖθ ον 'ῃ ἃ ἀγεδίβ. [Ϊἢ ἐπ 

ζουτιθῦ οδδο ἴῃ 6 “νἱβίου ᾿᾽ ΙΏΔῪ ἀσηοῖθ οἰἴμ 6 00]- 

Ἰοοιἑ γεν ἃ Ὠσπιθοῦ οἵ αἀἰνίπθ σουοἰδίίοηβ, ἰδ κοῦ 88 
ἃ πὰοὶθ (βο [88. 1. 1; ΟΡδά. 1; Νδβ. Σ. 1), οἵ, 8 

δἰῃρ]θ γον θ δι! οα, 88 Βοτο (βο Ἑζεῖϊς. υἱῖ, 26: ὕβδη. 
γἱ}.1,.2, 156,17). Βαΐ ἱξ ἴ8 ποὶ (Π6 ὙἹΒΊΟΏ ΟΥ̓ ὙἹΟῪ 
ἰὴ ἰΐϑο ἐμαὶ ἴοσπιβ (86 οήϑθῆοθ δηὰ βυυθαίδῃοθ οὗ 
1.6 ῥτορμοίίς σονεϊδιΐοη, θυΐ ταί μοῦ μ6 “ ποσὰ ἢ 
οὗ [36 “ πουάβ᾽" οὗ (6 [οσά, πἶοὶι 86 σταθμὰ 
οὔ δο ϑρ τὶν οἵ αἀοἀ οοτλθ ἴο ἴδ Ῥτορβοίὶοε βρί τι; 
86 νἱδίοη ἱκ ἴῃ 6 Ῥβυομῖοδὶ ἴοσιὰ πάθϑγ πὨϊοὴ [86 

τονοϊδείοη ἰδίκοα ρίδοα. Πανὶ ἀπδιρεῦ ἴο 186 [οτά 

[Α}16 ἰηΐο ἐλγες ρατγίδ: Τλαπλδ ἴον 86 Θχοθθαϊηρ 
δϑυηάαηὶ ἴδνον ββόνῃ λὲπι δὰ 18. Βουδ6 ποῖῦ ἸῺ 
ἐδὼ τονεἰαδιίου (τοσβ. 18--21), Ῥγαΐδε ἰο ἴμ6 Τογὰ 
ἴον (88 στοαί (ἴηχ8 Ηδ 88 ἄσπο ἴον Ηΐϑ Ῥεορίε ἴῃ 
(86 ραεὲ (νετβ. 22-24), δηὰ Ῥγαψεν ἴοσ [86 ἢ18]- 
τηοηὶ οἵ (ἢ6 Ρτγοτηΐβο ἰῃ (86 διέωγα (νοσρ, 265-29). 

α. ει. 18-21. δαυϊαε ἐλαποσέστεῦ »ν ἰδε 
ΙοτΦς στασίουδ πιαπιἐδίαξίοπ, ἐπ εἶκε στοαξ Ῥτγοπεῖδε 
ποὺ τεοεϊυοα.---Τ 6 εὐὐδιι “αν ὰ πρηὶϊ ἴῃ... δ6- 
ἴογο δοβόουδῆ ἰηάἱοαῖθ ἐμπ6 ρονογία! ᾿πι ρΓ ββὶ οἢ 
(αὶ Ναιμδη 8. οοτμπιιηϊοδιίίοη τηδάθ οὐ αν ά᾽ 
δου]; [}6 ἀϊνίηθ γενοϊδίΐοπ τϑοοῖ θᾶ οοπιρθὶβ ἢ] πὰ 
ἰο θοίδικο ὐμηβο! ἴο 186 βαποίυδυυ “1πίο {π6 ῥσθ- 

βεπο 6 οἵ ἐμ Ἰυογά, πθοσθ μ6 “ γοπιαίποα "ἢ (3,5. 

ἰαττὶοα [Επρ΄-. Α. ΄ 5817} βῦηκ ἰπ οοπέεπιρίαίϊον 
απά . ΠΕ οδῃποί Ρ6 ᾿ηΐδγγοα ἔγομα Εχ. χυϊὶ. 
12 εἰαι Ῥανιά θ ἰο Ὀ6 ᾿πουρπὶ οὗ ΠΘΓΘ 88 δίδέέηο ; 
Ὧν Μοθοβθ ἰθογο δαὶ ἔγοιῃ ὙΘΔΥΪΏθ88. ΔΙΌΣ ἸΟΩρ 

Ρτδγεσ. ΤΟ γοῦν (219) ὑδυ8}}γ “εἷϊ) 16 οἤδῃ 

ὑϑοὰ ἴῃ ἰμ0 βϑῆθγαὶ βοῆβθ: “"Ἷσϑιῃβίῃ, ἰδυτσυ." 
[Β. Οὔπεπι. σους ν Ροΐηί8 ου {αἱ, Ἔνθ ἰ{ ἰδ 6 
γοτῦ ὃ6 τοηάδοτγοὰ “8αι," 11 18 ποΐ ΠΘΟΘΒΒΆΓΥ ἴὸ ΒᾺΡ- 
Ροθα ἰδαὲ Τδνῖὰ ρῥγαγοα τλτα ΤΣ Ἠδ τὺ ᾶνθ 
τίδοῃ ἰ0 ὈΓΔΥ͂ δῆοσ πιραϊδίίοη. Υοὶ εἰἰηρ' πμ 6 Γ 
β00ἢ οἰτουτηβίδησοβ που] ὃὉΘ ἃ σοαρϑοῦα] δια άο, 
δηὰ οἰδονσῃθγα γ6 πᾶν ὩΟ ῥγοοῖ ἴῃ (116 βου ρ[ΌΓΟΒ 
οἵ 8 συξίοταΆΓΥ δἰ τυ ὰθ ἴῃ ᾿γαγθν; ἰμ δὲ βϑοϊοσμου 
(1 Κίῃρβ νἱΐϊ!. 22) δῃὰ ἔστε δηά {16 1,ονϊύρα (Ν ΘΒ, 
ΥΙ. 4: ἰχ. 4) δἰοοά γα ἄπθ ἴο 189 Ῥϑοῦ δ γ οἷγ- 
συπιβίαηοοα. [ἰ ἰβ ποίὶ βίδίοα ἴῃ τ δὲ Ὁ]δοθ Πανὶ ὰ 
οἴδτοα Ηἷβ ῬΓΑΥΟΣ; ἰδ ΠΊΔῪ ἤδνα Ὀθθῃ ἴῃ Βἷη ΟἾΤΏ 
Βουδο οὐ 'Ώ ΒΟΠ16 οὔ [π6 ἱΔΌοτηδο]6."---ΤῊῈ.]-- 
ΤῊ οὐπίεπί οὗ [8158 ΔΉ ΚαρῚ Υἱ Πρ. ῬΓΑΥΟΥ 8 ᾿ἰΚ ἃ 
οἷοατ χίαββ, τποσοΐῃ τὸ 866 ἰηΐο ὑμ6 ἱππογιηοαῖ 
ἀρρίμδ οἵ αν 8 μοατὶ. Ηἱ8 βοὰ], ΠΟ] ]Υ ἰδ κθῃ 
Ρ πιὰ ἰμ6 ἀἰνίπο σονοϊδίίοη δηα ῥγοιλῖβο, 6χ- 
Ἰϑ μας ἰ οὶ ἰῃ ἰλ9 [ΟΠ] οπηρ υἱδογϑποοθ, τ] ἢ 
ὉΠ Ὦ οὐ οὔ6 δποίμοῦ αὐἱοκὶν ἴΏ δοοογάδηοο πὶ [ἢ 6 
Ἰηί6 ΓΙ} Ἔχοϊίοσηρηΐ οἵ δε ἑηρ: 1) ΤῊ λυωπιδίο οοπ- 
᾿κεδίοη οὗ πη που λῆθϑθ ἴῃ σοϑρϑοὶ ἰὸ 8}} πηδηϊίθα- 
ἰδουβ οἵ ἔδνον Ἀἰἐπουῦῖο τηϑδᾶθ ἰο λὲπι δηά ΐβ 
ἔοωε. ὍΛΟ δ 1. Τωοτᾶ  ϑβονδξ, δηᾶ υυἊϑὶ 
ἰ8 τὔῦ Βουδ896 7--ΤῊ6 τογὰβ ΔΏΒΤΟΣ ΘΧΔΟΙΥ ἴο 
ὅδοοῦδ ποσάδ ἰῃ ὅσῃ. χχχὶϊ. 10 δ 6 θυ ργϑβεΐίοῃ 

4 (0 ἡ Ὠβνυ ἃ 8 ΦΌΣΟ 8060 Ὡοίΐθ8 οὗ Ραϊτγίοκ δηοὰ μεν Ῥοδ ο οκ δηὰ ΟἹ] ἐμ 
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οἵ ἴ8ο ἀοορϑδὲ Βυτα ΠΥ δηὰ ἔθ Ὡρ οὗὨ ποι ηρΉοο6 
ΟΥ̓ΟΡ δρδϊηβί [ἢ}6 πορισον δηα σίου οἵ αοά. 
ἴῃ Ρα. νυἱῖ. δ᾽; οχ]ϊν. 8 ἰῃθγο 18 {1Π6 οομίγδεὶ Ὀ6- 
ἱψθθῃ (86 ἀϊνίης Ἰοδίηοθα δηὰ δυτήδη Ἰου πορς 
δηθὰ ποιϊῃϊηρηοθα. 8δὲ ἴποῦ Βαδὲ Ὁσοῦκβι 
το ΕἰϊΠοτῖο.--- αν α γουΐίονε 81} τη6 μαβὶ ἰεαά- 
ἔποὸ οἵ (οὐ᾽ κ στδος, ἰῃ σοθρεοὶ ἰο πῃ ϊοὮ, 88 πηδηΐ- 
[οαιαιΐοηβ οὗ {πὸ ἀὐνίπο ἵανοσ δηά Ἰἰονο, ἢ 80 ἴθο]!δ 
μἷδ ὑπ που Ἴθοδο πὰ ποι δἰ ρηοββ, δηα αἱ (ἢ 6 β8Π|60 
εἶπιο ἐπα γθοῦ ῚΥ ἀθοαγοθ ἐμὲ π6 δ ἈΠ οσίο δυδ- 
πεν δα ἀϊπιδεῖ ἴο 116 [τα σωύάαποε. 2) ανὶὰ, 
πὶῖἢ 1κὸ ΒΑ] ἐγ, Ππδη κα {π6 1,οτά ἴον ἐπ18 ὑτθ- 
Βοηΐ διρεγεηνίπεηί πιαπιεδίαἰίοπ οὐ ΗΔ ἕαυον ἵπ ἐδ 
᾿ἀλεμομ τοίαέίπρ ἰο ἰδε μιΐωγο οὐ ἀΐδ λοιιδο.--- ογ. 19. 

Θ βἶνοθ {86 ᾿ἦνβ! οὶ ὀχργθβαίοῃ ἰὸ ᾿ιἷβ μα π8]6 
δηά 7ομβων δχοιϊοα ἰδοὶϊϊηρ οὗ (})Ἰ6 ρτοδίηραβ δη 
ἸΟΥῪ οἵ αοἄ ἴῃ τς γερείίδίοπ οὗ [π6 Ῥγοοράϊηρ δᾶ- 

ἡτως, “Τ1τὰ ΖΘ Βονδὶ" (νον. 18), δῃα (οοπιρατίπρ 
1πΠ6 ἀρυηάδηϊ Π1η 686 οὗ ἴῃ (18 ργεδεπέ τουθ- 
Ἰδαίου τι (16 ἤόγπιον ὀχ ἰ δ ἤομθ οἵ σταςθ, σ 10 ἢ 
οὐ] Σηδία ἴω 11) ἴῃ [ἢ ἢγοὶ δεπίθηοο οὔ 1818 ὙΘ γ80 
(ἴτοσα ἐμ Ὀορίηπίηρ ἰὸ “ρτϑαὶ ψῃ1]6 ἴο οοτμϑἤ). 
Ετοπι ἴ896 ἔατ ἑαῖυτο [Επρ. Α.ὕ Υ.: “ΟΣ ἃ στϑδὶ 
γ 6116 ἰο οομλθ᾽᾽7, ἰπδὲ 18, οἵ ΓΑΥ̓ Βουβο; πὸ ὕτοὸ- 
Πηἶδ6 Χοΐοσβ ἴο ἔδνουβ 'ῃ ἴΠ6 [7 ῥέει ὁ ἴ0 Ὁ ̓ πΐβ Βοῦδθ. 
ΤῊ βοῆρβο ἴα: ἱἶ Ἰοοϊκίηρ δὖ [ΌΓΙΊΟΣ πηἀοβοσυοϑα [δ- 
γόσ, 1 τηυδὲ ὈΟῪ ΟῚ τ ΠῚ ἰπο 166] 1ρ οὗ ὑηποῦ- 
(πΐηθθθ, τα ἢ τηΟΤΘ ἐπ νἱ ον οὗ [Π6 Ῥγοπιΐβοθ τηδὰθ 
ουὶ οὗ ἴγοθ ζγϑοθ ἐὺ ΠΥ Βουδθ ἴοῸ {Π6 [ᾺΓ [αἰ Γθ. 

ΤᾺ Ἰδὲ βεηύθποϑ οὗ {λι|8 γεσβο (Ὁ ἽἼΜΠ ΓΒ ΓΜ) 
18. 88 οηἰριμδίῖς 85 [6 Ῥ8Γ8116] ραδββαρο, 1 (ἤτζου. 

αν! 17 (ΠΡ9ΤΙ ὈἼΜΤΙ ὙΓ9. ὉΠ Κ 3). Αἱ 186 
ουϊκαί ἐξ τηῦδί 06 δϑαιιπιϑᾶ 88 οοσίδίη πὶ [18 ψοσγά 
ἰογαὰλ [Ἐπρ. ΑὌ γι: Ἰπαῆπεῦ} ὨΘΥ͂ΟΣ ΞΞῚ ““ΤΩΔΏΏΘΓ, 
ουβίοτα, τηοὰθ οἵἁὨ δοιΐηρ᾽ (ὉΠ, 08.71.9). ὙΜοτο- 
ἴοσο ἴι 0 ὀχρ᾽ δηδίζοη (ἴπ ἰἰρο] ΔΩΤΘΘΔΡ]6 δὰ 
6487): “Δδηὰ ([Πΐθ (Πεϑὶ Ἡεϑβμλ' νὰ δἴοσ {116 
ΤΩΔΏΠΟΡ οὗ χηρΏ, ἴδοι! δοίθας πὶ ἢ τηὴ6, {Ππαὶ δίδπα 
80 ᾿μθη 6] Υ ὈΘΙΟΥ ἴΠθ6, ἰῃ λιαπ πιαππεγ,---ἰ δὶ 
8, ἴῃ βύυοῃ (τ ΘΠΪΥ ΔΉΠΟΥ 88 τηθῇ 086 ὙΠ}: ΟἿΘ 
ΔηοίΠοΥ᾽" (Οτοίλυθ, αφβοηΐυθ, ὙΥΐποσ, Μδύτου 
ΤἼηρηΐυδ, δηὰ 6 οἰ: ““βιιοῦ 16 {Π6 ΤΏΒΏΠΟΓ οὐ 
ΠΊ6}᾽᾽) ἰθ 88 Ὀπίρη Δ ὉΪ6 δε 1 6 Γ᾽ 8 ἰγϑ ἢ ΔΙ 0ῃ : 
Φηἷ8 ἰδ [Π6 ΙΩΒΏΠΟΥΙ Οὗ 8 δὴ ἯΠ0 18 ἀοα [9 
Ιοτὰ," νῖςἢ θοαὶ 68 σοϑίθ οὐ ἴμ6 οοποορίίου οὗ 
1118 Ῥαββαρο 88 ἀἰτθοί]γ Μοβδίδηΐς (ροϊηίϊης ἰο {6 
ἐποδσῃδίίοη οὗὁἨ αοὐα ἴῃ (Ἰγβί), δηα ἱποΟΌσσθοὶ } Υ 
ἰδ κοβ “Ἰογὰ ΦοδΒονδῆῃ,᾽) πῃἰϊοῖ ἤΟΓΘ 88 θοίοσα δηὰ 
δον ἰβ 8ὴ δ άγοε, 838 Ἔχ ρ᾽ δηβδίουυ δρροβιἤοο ἰὸ 
“Ἰη8}.᾽ ἘΕῸγ [6 Β8π|6 ΓΟΔβοὴ ἰἢ6 Θχρἰδηδίϊοη οὗἁ 
ΟἸοσγίουβ δπα οἰ μοσβ 18 ἴο Ὀ6 Σοὐοοίθα ; “1 Βυμηδη 
ΤἈ58}1οη---ἰ δὲ 16, (Ποὺ Παϑὺ οδγοα [ὉΓ τη0 8η4 τὴ 
ἔγαὶ ἱν 88 στήθη ἀὁ (ὉΓ ἱΠοὶν ΘΒ] άσο δπὰ Ασα ἐ 
οἰἰ]άγρη, Ἰοοϊκίηρ οὐ ἴον (μον {πίιγο,᾽ ΘαρΘοΐΑ}}γ 
88 ἰδ δραῖχηβ ἰὸ αν δ πογὰβ [ῃ6 ΨΟΥΥ τὶν!) 
ἱπουρῆὶ οὗὨ οδυΐηρ [ὉΓ 84 ἿἈΤΔΪΥ ἔοσ {Π6 ἔαίάγο. 
ἘΡτγασὰ (ΗδσγΖ. 1]. 609) οἰαγδοίοσίσοα (ἢϊκ Ἔχ ρτοθ- 
βίοηῃ, “16 αν οὗ πιδη, οὗ {πὸ 1,οτὰ Φομονδῃ,᾽» δ 
ἃ ποτὰ οὗ “Ρτγοβϑαβοῖιὶ θοπλ]ἀοστηθηί," δηὰ ἤπάβ᾽ 
ἴ)9 οχρ᾽δηδίίοῃ ἰη 1 Οἤτοη. χυὶϊ. 17, τἤοσο ἢθ 
τοπάοιβ: “ΤΈου Βαϑὶ Ἰοοκοὰ οἱ πιϑ 11 {π6 ἥοττα 
οὗ τηδη, σἢο 186 αοἷ, Φοδονδὴ ἀρονο; αν, 
ΒΆΥ͂Β Εὐτατά, ΒΔῊῪ ὑπαὶ ᾿θ ἰπηβοὶ  Ῥγ88 Θοῃ θπ- 
ΡΪδίθα, θυΐ δἱ (6 βϑσῃὴθ ἔϊτὴ6 8ὸ (μαὶ Φϑῃονδὰ 8ρ- 
ῬΡοδγοὰ ἴο ἷπὶ ΠοΙΘ 88 8 28, ὙΠῸ 88 δἷβο ἀοὰ 
δηὰ οηϊῃσοηθα οὐ ἰρῆ, σοοοχηϊσίηρ ὑμο δοί (πὲ 
(μ6 δη4] ροϊηὶ οἵ (88 Ὀγχοϊηἶβϑα ροβίθυ: υ τ)δϑ .99- 
ΒοΥυδἢ Ὀυὶ 726Βονδὰ 88 δ διὰ Οοά, 
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8ο δἰγεδὰγ 3. Βομιιϊας, πθοὸ (αἴον ΟΒτομ.) ἰῃβοσίβ 
“8.5 Ὀοίοτο ἰογαῖ, ἰαἰκίηρ 1{π|6 1αβὶ τε “" σοπα τὶ 
εἰδί᾽" (5): “Ο Φεμονβδῇ αοά, Τπου Ὠδβὶὺ ἰοοῖς 
ΟὨ 116....- Του σο, πῃ (ἢ6 Ὠαχα0]6 οοπαϊ ο 

. 8Π8 [ΠΗγπὶ βίδίβ οὐ ᾿Ὑγοιοῃοα, δ) οῖοα τηδη, δῦ ἴῃ 
811 (ἰηρβ ταδὰβ |Κὸ ππδη. Αρατὶ ἔγτοπι ἴπ6 ἰῃ- 
οογζοοῖ, ἀΐγοοὶ Μοβείδηὶς ᾿Ἰηἰογργοίδίίοη, 4}1} [Π686 
δηὰ βἰ τα] γ οχροβὶἰοη8 (Δ Κα ἑογαλ ἰὴ ἃ 86η86 ἰμιδὲ 
ἦι ΠΘνΟΓ 88. [Ὁ Ιρθ8η8 ΤΟΡΌΪ]ΑΥΪν ἰαω. Ηδηοο 
δῖα δηὰ ϑοθυ] 2 τοηὰοῦ: “ϑυοῖ 18 ἃ ἰαὼ ἴῸῦ 
ΤηΘ ᾿ --ἰῃδὺ ᾽θ, 80 ΒΒου)]ά ΤΥ Θηθηλΐοθ δοὶ ἤθη 
τῆογ της ἰο ἢυτὶ πν ἀθβοθηδηίβ ἔγοπι ἴα [ἢ ΓΟΏΘ. 
βὸ Βινηβόη: “ΠῊ15 (ΤΥ Ῥτγοιλῖβ6) 18 8ὴ ἱηα] σαί! ο 
(1ἀνν) ἔον πηϑη---ἰ δὲ 18, Του Μ 110 το ΤΥ Μ1}] 
δυιϊμοῦϊαἰῖνο ονθὴ δος πΔ6η. Βυΐ (Πἷπ Ἔχρὶδ- 
Παίΐοη γϑαυΐτγοβ ἴοο τι οἢ ἴο 6 πα ρρ] θα ἴῃ ογάοτ 
{παὶ (π6 ΟΥὰ8. ΠΙΔΥ Ὀ6 ὑπ66 ΤῊΘ β8Π|6 
τηΐηρ ἰβ ἴσιο οἵ {πῸ γτοπάογῖηρ οὗ Ηοηρβίθηθο 
“Εἰοὴ οἷ] δάορία: “ΤΊ αν οὗ πιδῃ, ἴῃ 6 ἰἂνν ἰΠαὶ 
18 ἴο τεσυίαίε ἰδ οοπάιιοί οὗ πιόπι (ςοΏΡ. [8 Οχρσοθ- 
βίοῃ ἴον. νἱ. 2 (9), [6 Ἰδὺν οἵ {6 Ὀυγηϊ-οβογίηρ; 
χὶν. 2, (μ6 Ιανὸ οὔ πὸ Ιοροῦ; χὶϊ. 7, 186 δ᾿ οἵ (116 
ποιηδη {παῖ 85 ὈΟτγηδ 8 οἢ 4), 18 16 αν οὗ Ιου 6 
ἴο ομδβ ποῖ ριον, [ον]. χίχ. 18; Μίο. νἱ. 8; 
“(ἷ8, παπιεῖν, ἔπ 1,ογ δ οοηάυοΐ (ο πἷπι ἱῃ ΠΪΒ 
Ἰογα δηὰ {10} 1] 688, δηθυσ ΓΒ ἴο (6 ἰδ ΌΥ ΜΠ ]Οἢ 
Τηθῃ 816 ἴο δα ρμογθγηθα ἴῃ ἱποὶσγ οοπάποῖ ἴο οῃ68 
δΔηοίμον ; σῆθη αοά ἰμο 1,οτὰ κὰΣ ἐξυκλ νιον δηᾶ 
Ἰονϊηρ!]ν οοπμἀοβοθηαβ ἴο δοὺ ον τὰ8. ΡΟΟΣ τηοτίΆ }8 
όδου ἧϊτς ἴο 1.18 Ιαὰγ [αὶ Βο]β διιοηρς πιρη, ἴἰ 
χηυϑὺ 811 8 ὙΠῚῸ δάογίης πομάοσ. Τὸ {πΠ16 δῃ- 
ΒΉΓΟΓΒ (6 Ῥ8ΓΆ4116] ραββαᾶσθ ἴῃ Οἤτοῦ. : δᾶ ἴπου 
Βανγοπὶ πιὸ (νἱβ  οἀδ8ὲ ταθ, ἀθαίϑάαὶ πὶ ἢ ΤΠ16) δῇθγ 
116 Ιατν οἵ πιδηὴ (ἸΏ ττοῶτ 7 Π), ἐμδὺ ἰδ, {π6 αν οὐ 
Ἰονα ἴο οῃδἶβ ποῖρῃροσ, ποι ποῖα ([) Φομονυδῇ 
(οὐ. Αραϊηβὺ {18 νἱονγ 18 ἴο δ γοπλαυϊζεα 1) 
ἐμαὶ 18 τϑαιγοβ ἴοο πηυοἢ ἴο θ6 υπαογβίοοα ἴῃ οου- 
ποοίΐοη Ὑ{{Ὸ “ {π18᾽ δῃὰ “]αν," 2) ἰδὲ 068 
οοίηρς δοοογαϊῃρ ἴὸ {πῸ ἰανν οὗ ἰονθ (φίνθῃ ὈΥ͂ 
Η Ἰπιβ6 17) οδῃποί 6 (18 ΓΕργοθοη δα 88 ἴῃ οοῃίΓαβί 
σὰ Ηΐβ πτιθδίηθβα δηαὰ μίουυ, 88 ᾿ἴ Ηδ ἀϊοοά 
δῦονα (πΠ6 σοπάιιοί ἐμαὶ πιθῆ (δοοογαϊηρ ἴο {1118 
147) ᾶΓ6 ἰο (ο]]ον, δα βιιου]ὰ {Ππογοίοσα Ὀ6 που ΕΥ 
οἵ {π8 στοδίθσ δάιϊωηϊγαίίοη ἱἴ Ηδ οοῃάθβοθπαρα τὸ 
βισῖ οοπάιιοῖ.--- Α 5 ἑογαλ ογἰίη4}}ν βρη ῆθβ ἐφαοὶ- 
ἔπ, ὑπειγιοίίοπ, ὈοΐΪΒ αἰνίηθ (Τοῦ χχίϊ!. 22; Ῥα. 
χῖχ. 8) δπὰ πυδη (τον. 1. 8; 11}. 1; ἰν. 2; 
υἱὶ, 2; χχνὶ. 7, 9), Ὁ 18 Ῥοβρὶ Ὁ]60 ἴο σθηάογ: 
“ηάᾶ (πΐβ 18 ἃ (ἀϊ ν᾽ 6) ἰπβίγαοίίοη ἴον (Ροογ, 80- 
660) τηδῃ, ἴο μοῦ Του Βὸ οοηῃαοβοοηάεβί, Ο 
{τὰ αοα," ογ,  ρδυδρῆγαθθο σἱὶ ΒΌΏΒΘΗ : 
“Πῆιου ᾿πβίγιιοίοβε πγ6 (πηδικοβὶ ἀἸβο  οβιιγοΒ ἴο Τη6) 
88 ΟἿΘ ΤΔΠ ΨΠΟΙΠΕΓΡ; 80 τοδὶ ἷβ {ΠΥ σοηήρεοθῃ- 
βίοη." ΒΒιιῖ τπὶβ τϑηἀοσίηρσ, ΘΟΠΊΓΑΓΣΥ ἰὸ Πανὶ 8 
ἴοῃϑ οἵ δος ἱπσουρπουϊ (ἢΪ8 ψ110}6 βοοίΐοῃ, αν 
4}1 (ἢφ πἴγθεβ οὔ ἃ [Ὁγπγὰ] {Πϊηρ, παι ΟΙΥ, {πὸ ἴδε 
{πὶ σοὐἀ οοηάοβορηβ ἴο βρϑαῖκ ἰο πῖπι, ἴο πᾶ Κα 
αἰβοϊοβαγοβ ἴο Ηἷπι, ἢ 116 1 τησδὲ θ6 1Π6 οοπέσηξ 
οὔ ἴμ6 1,ογ4 8 πογάβ δδουΐ {πὸ ἤαυΐασο οἵ Ηἷβ Βοιιβ8 
1πδὲὶ τῆονοβ ἢἷπὶ ἴο Βαμα θ]6 {πδηϊαρί νης δηπὰ 
Ῥγαΐβο. Νοὶ {π6ὸ δλοὶ ἐδαὲ ἴπ6 1οτὰ σοπαἀοβοθη 8 
ἰο ἷπὶ τὴ ΗΒ ποτὰ οὗ τογοϊαιϊΐοη (πο Ηθ 
88 οἴβθῃ ἀοπο ὑὈοίογο), θαι υὴ͵αέ ΗΘ 88 ΠΟῪ δροΐεη 
ἴο ἰπὶ ἴ8 [π6 οαιθ8 οὗ εἴθ Βυμηθ]8 {μη ΚΕρΊν Πρ. 
--Ἔὸῦ (Π6 οχρ δηδίϊοῃ οὗ (18 οὔδοιγα ρϑββαϑθ 1 
ἰβ δισίμον τὸ 06 οοπδϊἀογοα ὑπαὶ ἰἤθθο τόογάβ, υὖ- 
ἰοτοὰ δΟΓΌΡΑΥ δηὰ ἰπ ἰαρ᾿ ἀδγν αἰ γ]6, ἀγὸ ἴγοτα {80 
οοὨηθοίΐοη ον] ἀθηῖν ἴο Ὀ6 ἰδίζθῃ 1) 88 {86 6χ- 
Ῥτοβδίοη οἵ ἃ Ἰου }]}ν ὀχοϊίοα ποαγί, δὰ 2) δβ (16 
Θχοϊδιιδίζοῃ οὗἩ μυταῦ]ς δδίοη ϑμυλθηί δὲ {86 χτοϑὺ- 

Ὧ688 δηὰ σΊΟΓΥ οὗ {π6 στδοὺ οὔ αοά ἴῃ 186 ῥγοτιῖθε 
ἔτει [0 Πἰβ Βοιδθ, ἰῃ δοῃίγαδε τι} Βαμηδῃ ἰοπ- 

688, 88 ἦ8 ᾿λα!]σαίοα Ὀγ 106 πογὰ “ τηδπ᾽ ονεῦ 
δδιηβύ ὑπ6 βάάγοεθ “1 ογὰ Φομονδ." ΤΠδ οοα- 
ἱεπέ οὗ (μὰ ῥγοπλῖβα ἰο αν δ 8 μουθο ἴοσ (88 ἤματα, 
ἴο νας 1λαν!ὰ μδ8 ἠιιδῖ τοίογτθὰ δα 186 ᾿ἰρδιοαί 
ον άθποθ οὗ [}6 ἀἰνίπο ἴδνου, δηὰ ἰὸ σι ϊοῖ μὲ 
κ818" πλαβὲ θεγοηαὰ ἀουδί ὃὈδ τοίεσγθά, ἴ (με ἀϊ- 
γἶηο ἀοίοτταϊηδίίου [Πδὲ [86 Κίπραοπι 18 ἴο 6 οδ6 
ῬΌρει ἰο ἀὶβ ουδὲ διὰ ἴογονοσ οοπηθοῖθα ψ1} ἰϊ, 
πὰ ἴδ {πῈ8 (0 πᾶν δῃ ευσγίαδέϊης ἀυγαιίοη. ΤΙ 
8 τῃ6 αἰγίης ὠγαλ οὐ ῥγορογί ρίάοῃ, σοὶ ἰδ ἰῸ 
ΒοΙἃ ἴὉγ ἃ ϑαῖ, ᾿μϑὶ τι ἤοδηὶ πῆᾶῃ δηὰ ἢἰβ βοοά, 
ἴὉΓ ΡΟῸΣ Βυπίδη ογοδίυσοα, [Ἃ}ἢ 1ἢ 6 δχοϊδηηδίίοη 
“(δλὰ," το Ἰθῦπεν 'ὰ ΔΕΙΟΙΙΒητηθηὶ δὰ δ00Γ- 
ἔοι δἱ {6 δηἋ (ἢΠ6 ἐδρεγέακίἐποτιεδδ (1 προ  Βἢ- 
ΔῸΪΘΏΘΕΒ) εἶμι Ῥτγοιϊβρα ᾿ἶβ ἤουδβα. ΤῊΣ Κίπρ. 
ἄοπα ἰβ ἱπάθοά μ6 Κἰηρίοιι οἵ Οοά Ηἰπιβε], δυά 
βῖποβ 1ΐ 18 ργοπιίβοα ἢΐ8 μουββ ἴογονον, ἀἰνῖμο αἰᾳ- 
ὨΪΠῪ 8η6 αν] η6 ΡΟΒΒΘΑΒΙΟῺ 18 {μΠ8 ἴον (ἢ ἴλτι μοι 
[υΐυΓα θοῦ θα ἴο 1πὶ8 ἢοῦθ6 ὈΥ {π8ῖ “ υὐγὰ οἱ ἰδὲ 
]ωτὰ," (16 “τὰ Φοδονδιι,᾽" ἰοσαγάβ τ ]ο Ὠλ- 
ψὶα ΔΙγοδαγ ἔθοβ βὸ μα 6 μα ἸονῚΥ ὈΥ͂ Γρδϑοη 
οὗ ΗΙβ ἔρσιῃθγ τωδηὶϊ δβίαίΐομβ οὗ ἴον δηά ἴδτοῦ, 
ὨΟῪ ΘΟΠΘΗΟΘΠ(β ἰο δἰίδο Ηὶβ τ ηράοτῃ ἱπ |βγϑοὶ, 
Η!5 δυουϊδδίίηρ αἰνῖηθ ἀορτὴ ἰογανοῦ ἰο ]}}8 
ἤοῦβα, ἴο δὶβ ροβίθσι Υ, {παὶ 18, ἴο ἱπεϊρηϊβοληὶ 
ΟΣ] άγθη οὔ σλοῃ, ὃν διιοὴ α ἰαιο, ιολτοὶ ἐξ οοπίαϊποί 
ἴῃ, ἰδλαὶ τοοτὰ οὗ Ῥτοπιῖδε. ῬΑ τὶν Ο. ν. ΘΟ γ δ ὶ: 
“ΤῊ]8Β 'β δὴ ΟΧΡΓθβϑίοη οὗ πόηάογίηρ βαἀπηϊγδίοη 
οἵ (6 φγδοίουβ σοῃάοβοθπμβοῃ οὗ οα. δυοῖ 3 
Ϊὰν Του ΘΕ Δ Ὀ] 1Βῃ δι [ῸΓ ἃ τλη δηἋἀ 8 ἤοῦβο, 
ὨΔΏΊΘΙΥ, ἰδὲ Τῆου Ῥγοσαϊβοδὶ 1ἰ ον θυ] δδίϊηρ ἀυΓΆ’ 
οπ. Οομρ. Βυπβθη : “Οἵ βὸ φζτϑδῃὰ 8 Ῥγομηΐβε 
᾿δδὶ Του, Ο Εἴογηαὶ Οηο, που ρἴ ἃ ΤΟΥ] Τυλῃ 
ποίην. [πο. Α. Ρ΄,, δαορίζης (6 Ἰηἰογτορ- 
εἶνο ἴοστω ψὶ} ποραῖῖγο ἴΌΓΟΘ, δρΡΑγΘΏ ΤΥ ἰδ 
116 σηθδηληρ οὗ [818 βοηίθηοθ ἰοὸ 6: “ἐϊ15 ποῖ 
τι [δὲ τθη δοῖ ἰοσασὰβ ὁπ 6 δηοίδοσ, δυὶ ΤῊΥ 
ψαγΒ, Ο [ογὰ, ἀγα ΡΟΥΘ Γ᾽ 8 Μ8ΥΒ.᾽ Ἰηεὶ 
118 16 ἰ(ἢδὲ [π6 ψοτγὰ ἰογαλ ἀοθβ ποῖ τγβϑῃ “πιδῃ- 
ὨΘ6Γ᾽ (60 Ετάτηδηη δῦονθ), δῃὰ ὑπαὶ {6 βρηίθῃσα 
(π8 πίαημβ ἰῃ Ὧο γτϑ]δίϊοη 88 ἴο βϑῆβ τ ἢ (δ 
ΡΆΓΔ8116] ραββϑαρε, 1 ΟἾγ. χυἱὶ. 17.-- ΟΥ̓ Υ ἡπίετ: 

Ρτγοϊδίζομβ (866 Ῥου] θ᾿ Β ΟυμΟρΑΪ8) (8 Κα ὈΠΝ δὲ (8 

ῬΓΟΡΟΡ Ὥδῖὴθ ἀαηι, δῃα δχρ] αἷη: “88 Αὐδῃ 
ῬοΒίουΥ σαΐϊα ἰῃ6 που], δὸ 8114}} πιΐπα συ] ἷν- 
1801, ογ: “88. Τῃου τηϑδάδδὶ 8 οονθηδβηῖ ὙΠ 
Αἄδπι δῃά ᾿Ἶβ ροβίθγὶ ἐν. βὸ 1 τὴ δῃά πηΐπο ἢ" 
θὺϊ {Π6 ῬΓΟΡΟΙ δῖα Αἀδῃὶ ΟΟΟυΓΒ ὨονΓΠΟΓΕ εἶδ 
ἴῃ (9 [αν αϊο Ρογοά, δῃὰ ἰμῖβ ἰηιογργοιδὕοη 
ἄοοβ ποὶ βαὶϊν {π6 οοπίαχί, ββρθοῖδ!]ν [ἢ}6 βθῆβδ οἱ 
ποσί ἰηθεα οχργοθβοά ΒΥ ᾿αυ]ὰ.--- ΤΙ ΐθ ποπὶ 
ἀραΐϊη ἴθ ἰδίζθῃ 8 Ξξξξ "8 ἴ τη8η (60 Βὺ.- 
Οὐπι. ἀμ ΑΒαγΌδ}6}), ΟΥ 88 Ξξς “ἃ τηθϑῇ τη8}.. 
ΒΟ ΒΟΓ οἵ σι ΐοῦ βοῆρθοβ ἐξ σὴ πᾶνα ὈῪ [(86]{. δῆς 
οδῃηοὶ {Ππογοίοσθ οχ ρ]αίη: “ ΤΏου ἀραϊοδὶ νυ 1 ἢ πιὸ 
88 8 Ὀοοοταΐηρ (1. ἀθᾳ] τῖῖ}})} 8 στϑδὲ πηδη,} ογ: 
“ τἰᾳ 8 [ἢ9 14Ὁ7 (ΟΥ ργοσορβίΐνο) οὗ 8 γτραὶ πηδῃ, 

ἴὸ Ἰοῃπὰ ἀνπαβίϊθα ἐμαὶ ἀγα ἴο ἰϑβί 1ῃϊο 186. Ὰγ 
διατο᾽, (ΒΒὶδ. Οὔπιπι.), σνὈϊο 1πιουργοίδ 3 

{πποῦδα δατοοίηρ βοιλονῃαὶ χ ἢ ἢ 1 ΟἿ, χυῖ!. 11) 
ο ποῖ δοοογὰ ψ}} ἴπ6 Βαμα 1ν [δὲ σμαγαοίει- 

:εβ. ἰῃ6 τ Π01]6 ραβϑεαρθ. ΟἸΔΠα]6Υ 5 ΓΟΠαΘΙΏΕ: 
“(ῃἷθ ἴθ δοοοτάϊηρ ἰο (μ6 οοπειίτυϊοη οὗ τρεη,᾽ 
ΠΔΙΉΟΥ, ἰπαὲ [η6 οτοσῃ βῃου]ά Ὀ6 ΒΕΓ ΓἈΓΥ 
(Θοἀ φστδοίουβιυ τπαδκίηρ ᾿ξ μοσθα ατὺ ἴῃ ΠΑν 8 
ἔπι] γ), 18 δοιι τη δὶ (Ἀγ- οι α δηὰ τρβα 806 ἰο 

Τθαν 48 ᾿ἴηθ οὗ ἰπουχαι. ΤῈ οδεὶν ΕΠ ἰβἢ οὐπ- 



ΟΗΔΛΡ. ΥΙΠ. 1-99, 

ἸαρὨΐδίΟΥΒ ΘΕἝΏΘΓΑΙΪΥ ἱπίογργοί ἼΠ 6 Ῥαδβταρθ 88 ἀΪ- 
τοοῖϊγ Μοβδιδηϊο ; Ὀυΐϊ [86 οοηϊοχὶ ἀ068 ποῦ ρϑστηϊί 
ἐμι16.---Ἴἴ οὺγ ἰοχ Ὀ6 τοϊδὶπϑά, {ἢ ϑοῃίθῃοθ πλιβὶ 
θὲ τοηογοᾶ : “ δηὰ (818 8 (ὴ6 δὰ οἱ τηδῃ,᾽ (δαί 
ἷα, [26 Ῥτοπ δα μίνϑηῃ 18 {6 Ῥγοβοῦ ρίζοη 366 [ὉΓ 
16 φονογητηοηϊ οὗ ηδη, ᾿δο, 1 σοι ραυίβοη ὙΠ} 
(οά, 18 80 ἴον, Βο ὑπ ποσίν οὗ βυσἢ ἐπύαηνα δὰ 
Ὁ τ. ΓΩΒΏΠ 5 ΧΡ δηΔίΙΟῺ 18 ἰμ6 τηοθὶ Βα )δδο- 
ἴογγ. Βαϊ τηὰδβὲ ὈΘ9 δὰ ἴο 1 ΟἸν. χνυἥ. 17, 
ἴῃ πο ἢ δζ 8 Ἔν  ΘΠῸΥ ἰηϊδηαοά ἰο ρῖνο ἰῃ}6 βδπὴ6 
νῆῆῶη ῥὴν 8. ἰἴ8 χίνθῃ μϑτθ, δπὰ ψβίοϊ, 88 ἐΐ ΠΟῪ 
δἰαπάα, 18 ἰο Ὀ6 τοδάοσγοα: “ΤΒοι τοραγάθϑί πὴ 
δοοογάϊηρ ἰο {86 ]πο οἵ τα οἱ ἰ ἢ." [{ 8 αἰ - 
βἄοαϊε το τίη ἴμθ86 ὕπο ἀδοϊαγαίϊζοηβ ἑηίο μδγ- 
ΙΠΟΩΥ͂. ἈΜογθοσοσ, ἰ86 ὑπὸ ἰοχὶϑ αν δηουμῇ 
δἰ αὐἱ]ασὶ γ δηὰ ἀϊβδυθμοθ ἰο βυρροθὶ τμαὶ ομ μ88 
Βοθῆ δ᾽ίογοὰ ἔγοια {86 οἰμοῦ, οσ ἐπαὶ Ὀο( ἢ ΓΘ οογ- 
τυράοπα οὗ (6 οτἱρίηδὶ ἰοχί. Τῇ δηοίϊθηὶ νοῦ- 
βοὴ χῖνο [1116 ΟΥ πο δἱά ἴῃ ἀδίσηλϊἱηρ ἰοχὲ ΟΥ 
τηοδηΐηρ; [ΠΟΥ ΤΔΟΒΟΥ͂ ΟἸΠΘΥ ΓΟΏΟΥ 1} 06 ΓΣΆ]}Υ, ΟΥ 
σῖνα ἀρὴν ἐλ ύμεμς τμΠαὲ οδηποὶ ὃ6 κοίδη ἵτοτι [6 
εχ Ηοῦτγον, δὰ (Πδὺ ΟΥ̓ πο {γυ} {{} 80 

ἴοη. [Ὁ 18 ποιϊορδῦ]ο, πόύγονοῦ, {παῖ ἢ 6 ΟΒΑΙὰ 
1η “ϑαυλῦοῖ ᾽᾽ 1148: ““δηά {ἢ]18 18 ἃ υἱβίοῃ οὔ τηϑῃ,᾽ 
ὑἢ}}16 {πὸ δορί. ἰῃ “ ΟἸσοη 6165 ̓  τοπά 6. : “Του 

ταἀραδε τὴ6 848 ἃ υἱβίοῃ οὗ τ28η,᾽) δηὰ (μ689 
{γϑηϑ δἰ 0η8 ἴανοῦ ἰΠ6 σϑιιβαῖῖγο ἔοστλ οὗ ἴΠ6 νϑγὺ 

[86 ᾿ἴπ6 οὗ Ἰηθῃ ὈρΡπΝασάα," ἐπ ἱβ, ἰπίο [ἢ αΐαγθ; 
δηὰ ὙΥ ΘΙ] μδυβοη ἐμδηροθ ΤΠ (πα ἍἿ) Ἰηίο 
ΓΥΥῚ “ΤΠοῦ Πιδδὲ τηδάθ τὯϑ δθ6 βμοπογδαίίοηβ."--- 
δίποθ ΠΟΘ οὗ ἴΠ6 ργοροδϑα δπιοπαπγοηίθ οὗ [ῃ6 
ἰοχὶ δσὸ 4υϊ 8 βαιείδλοίοτυ (ον ἰὰ 18 ῃοΐ οἶδαὺ ΠΟῪ 
ΟΌΓ ῥγοβθηὶ ἱδοχῖ οὐἱβιηδίθα), νὰ ῃγυβὶ Ὀ6 οοηίρθηϊ 
ἰο ΚΠΟΥ ἴΠ6 ζΘΏΘΓΤΑΙ ἰά68 οἵ ἴΠ6 (ν ἢ 
ἀοοβΒ ποῖ θββθη Δ }Π}} ὙΑΤῪ ἴῃ (ἢ6 γτοηαογίηρ οὗ 
Ἐτάμδηη, ΕΔ] ἃ δηὰ Ὑ 6} μαυβθη), παπιοῖν, ὑπαὶ 
Ῥανὶα πότ σοη π 68 ἢἷβ ΒΓΔ ]6 δοκηον θα ρποηὶ 
οὔ δ ἀϊνίμο ἴανοτν.--- ΤῈ. 

γεν. 20. αν ποσὰ δίβγιηβ 3) {Π6. ἱπεχργεβεί.- 
δίεπιδεβ αιθλὰ ἀχοοθοάϊησ αδωπάαπος οὗ {86 ἀϊνὶηο ἔανοῦ 
βοβίονοα οἡ Εἶπ, δηα ὑπο οοπβοαιιοηὶ ὑπιροκεὶδιϊιν 
οἵ βοίιηρ ἴοσί ἢ ἴῃ νόογαβ 1Π6 (Πδη ΚΙΏ] 688 {Π|2ὺ ἢθ 
ἔρϑ!5 ἢπ πὶβ μοασί.0 πᾶ τσ δδῖ 5841} ϑεανὶίᾶ 
ΒΑΥ ΤΏΟΙΘ ἴο [869 7--" δηρυαρο [8118: 81:16 00 
8 ἤογθ [86 τηοβὺ οἰοαυποηὶ μδηκ8. Δηᾶ ἴδου 
πουσϑοὶ ΠΥ δοινδηῖ, Τ᾿ οτᾶ ὅθβονβθ.--- ΑΒ 
ἴῃ σοῦ. 19 {πὸ οχοϊδιηδιίίοη “ 1οσὰ «6 Βουδῇ }᾽ 
ἰοστηϑα δ βῆ οοηίχαβί ἰο (6 ““τὴδη,᾽᾽ 80 ἰὲ ἀοο5 
ἤθγὸ ἴο “(ΠΥ βοσνδηΐ," δηβυγουηρ ἴο ἐπ δυτ}]6 
ΟΟὨΒΟΙΟΌΒΠΘΒΕ οὗ ἴῃ 6 Θη 1688 αἰβίβηοϑ δοίνγθθη πΐπὰ 
δηὰ 186 οὐ, τὶ τίσ, Βοουοσ, ἴθ οοηηοοϊρα 
{πε ΟὨΠ]Α ΚΘ οοηβοίουθηρββ οὗ ἱπιτηθάϊαίθ οοτά δ] 
ΘΟ 1 τἰ τ ΟαΟα : ἴῸΣ, δα Β6 οἴὔδβηῃ Θ᾽ ΒΟ ΠΟΓΘ 
ΔΡΡΘΔ18 ἴο (σα, πβὸ Κηον {86 ᾿ιϑατί, ἴοῦ οοπθο- 
ἰδίου δα )υδιβοδίΐου ἱπρὲ ΙΔ, 80 6 ἀοδβ 
Βογθ ἴῃ στϑβρθοὶ ἰο ἷβ {μη} ἡδαγέ, δἰοθ ἢ6 ἰδ 
ΒΌτο οὗ δΒανίηρ ἰἢ6 ἰδβιϊ ΠΠΟΩΥ οὗ (Π6 Οπιπίδοϊδηΐ 
ἴοσ Βἴτα (βθε Ρη. χὶ], 6, 10 [δ, 97).---Ν ἐγ. 21. Εἰοσ 
ΒΥ ττοχᾶ᾽ 5 Ββαῖζο δῃηᾶ δἷζοσς ᾿ν δϑοασὶ δδὶ 
ΓΒου ἄοῃτϑθ 811 ἴ:660 δτιθαῖ (δίπιβα ἴο τλδῖσ θ 
ἔθ κποῦσῃ ἴο [ΒΥ δοσνδηῖ: (6 οοπογοίθ 
“τοδὶ ἀρφοθάβ᾽Ἐ 156 Ποο τηϑϑηΐ, ποὶ {πΠ6 δρβίγαοι 

Φ ΤΉ [6 ἴ[ὴ6 ΟἿΪΥῪ τηϑαπίηρ οἵ ἜΡΩΣ (ΔΝ [Βυι 
τ ὃ “δ 

8661 ΟἾΓ. χχῖχ, 11; Ἐδίῃ. 1, 4.-- Τὰ] τ 
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“ χτοαῖηθε, βο0 Ῥβ. ᾿χχὶ., 21 ; οχ]ν. 83. ΤΏ ποτὰ 
“ 1815} ὃ. ΑΟ.Υ. “τδ686᾽] βίον ἱπδὶ ἰὴ 6 
στοαὶ ὑπιηρθ Π6ΓΘ Γοίογχγοα ἰὸ ἃγὸ {Π6 βρί ϑησὶά 
ῬΓΟΙΏ186Θ ἔμπα 116 Τογτὰ δηπουηοθα ἱμγουσῃ Να- 
{8 ἰο Ηΐηι, 818 βοσνδηΐ. 1, οκίηρ, ποῦν, δ 4]}} 
6 ὁ τη ϊηρϑ ὑμδύ ὑπὸ Τοτὰ μ88 ἀοηθ ἴοσ δῖα 
ἰη ἰηΐβ χονοϊδίοη, αν ἀθοίαγοθ 4) ἐδδ βιιρεῦ- 
παΐιγαί, διρογλιπναπ οἰεγπαὶ στουπά απᾶ ογσίη, οὗ 
1660 ὨΘῪ ρτοδὶ ἤδη θϑίδιΐοηβ οὗ ἴδνου {ὑ ]10 8} 
δχορρᾶ 4]} Ῥτϑοθαϊπρ ΟὨ68) ἴῃ “ἐδλδ ὡοτὰ " δηὰ ἴῃ 
“ἐλε ἀεαγέ᾽" οἱ Οοά, 1μδὲ ἰδ, 'π Η8 ἔγεαε σγαοίοιιδ 
υἱὶ!, πιο ἢ ἐβ ἱμἀοροηάοηϊ οὗ 411 Βυπιδη ΠΟΓΙΐ, 
ον Τὰν ντοτᾶ᾽ 8 βαζε. ΟἼἴτοη. ν. 19: “ἴοσῦ τῃγῪ 
ϑεγυαπ 8 βαίκο," ἰῃαΐ 18, θθοδυβε Του δδὲ οἤοβοη 
δηα ο8]]οα τη6 ἰο "6 Κη οὗ [βγϑθ]. “ΕῸσ αν) 
ἀοαβ ποὺ θοαδὲὶ θοίοτο αοάὐ ἰπδῇ Πὶβ οσχῃ ταογὶ "δα 
ϑαϊποα πἰα {π686 (Β1ηρ8᾽᾽ (Ο(]6γ.). Ασοοογαϊηρ ἴο 
115 ροϊην οἵ νον “ἰδέ το 18 Ῥαγβαρβ μδὶ 
ψογὰ οὗ οὐοίοδ δηᾶὰ ἀεδίἑπαίίοτ. σίνθη ἴῃ 1 ὅδ. 
χνὶ. 12 (1τηὰ Τμοτὰ βαὶά, Ασίβο, δῃοίΐηὶ ἶτ, [ῸΓ 
1816 18. Ὠ6}, 18 Ηδηροῖ. ΒΌΡ οδοβ. [ὶ 18 Ῥοββί Ὁ] γ, 
Βονγονοῦ, {Π9 Ο]ἀ ΡΓΟΡΒΘΟΥ͂ οΘοποογΐης ἰμ6 ΤΥΪΌΘ 
οὔ Φυάδῇῃ ἴῃ ὅδ. χ]ῖχ. 10; “1ῸΣ (μδὲ Πανὶ το- 
οοχηίζοα (πΠ6 οοπηθοίΐοη Ὀεΐποοῃ ἴπ6 ὈΣΟΙΔΪΗΘ 
ρίνϑῃ ᾿ιῖπλ (Ὠσουρὶ Ναίπδη δῃὰ {Π6 ῬΥΟΡΏΘΟΥ οὗἉ 
ἄφηῃ. χ]ῖχ. 10, ᾽α βἤονσσῃ Ὁ 1 ΟἾτ. χχυἹι. 4, τ ΠΘΓΘ 
ἢ ΓΟΡτοθοΐ8 Ϊ8 ομοΐοθο ἴο Ὀθ Κίηρ 88 (116 σϑβι]ΐ 
οὔ (86 οἰιοῖοο οὗ Φυἀ δῇ ἴο ὃὈ6 ρῥγΐηοθ ἢ (Κ6})}. [ΠῚ 
068 ποῖ ΔΡΡΘΟΒΓ ἔγοσω ἰμὲβ 36 ἴῃ ΟΒτοη. ἐμαὶ 
αν τθϑηβ τογὸ ἰμδη (ἢδι ἴῃς ὑγῖρο οἵ Φπ60Δἢ 
δα Ὀδοη ὩΟῊ βοϊοοϊθα ἴῃ 18 Ῥθυβοὴ 88 [ἢ 6 σον] 
ἐτἴ06.--ΤῊ.]. “Απα αοοοταϊπο ἰο ἐὰν ᾿φατί," (δαὶ 
18, Δοοογαϊηρ ἴο {π6 ἰΙογε δηὰ ρσυϑοβ Υ ΜΘ ἢ ΠΥ 
Ὠοδτὶ ἰ8 8116, ἴγοτα 1 Ἰονίηρ κ1}}. ΟἸοτγίουβ: 
“ΎΥοῖΣ 16 ΒρΡΟΠίδηΘΟΙΒ τιοίΐοη οὗἉ ἐπ γ᾽ τη, πὶ ἢ- 
ουαὐ δχίθσῃ δὶ ̓ποϊιθπιοηὶ." Οὐμρ. ἔχ. χχχῖν. 6: 
Ρᾳ, οἷ. 8. ΟΥϑνγ δραϊηβὶ “" Οσαΐς ἐμδατί"" 88 186 
δουτγοῦ οὗ ἴΠ6 στοαῦί ἔδνου τοοοϊνεα ἢν α βοῖβ δὴ 
ἤεατέ δΆ ]1οἡ ψῖῖὰ υμ 0 ]6 ἐλαπβ ἰῃοσγοίογ : θυΐ 
ἢΐβ τοογὰ οὗ [πη Κ8 τμδὶ δίδηαὰ ἀππιὺ Ὀθίογο ἐῃ0 
οἶθδν 88 δῃὰ Απιθῃ δῃὰ {8 θαυ! ον τοογδ οὔ ῥτο- 
πιῖβε οἵ αἀοάα, {μ6 δα δηὰ Απιθη οἵ σ μ]οἢ 15 ἐΠ18 
Θσχ δοη οὗ ἔγοσ. ἴῃ ἴπὺ8 ἀογνίηρ ἰξ ἔτ Πλ 
(οὐ Β δἰ] ποθ ἴο Ηΐβ ῥγουῖβο, δαηὰ ἔσο Η ἰβ 
Βοδτίοϊονθ, μὸ δάἦβ ἰῆ6 ροβινο (πουρσῆῖϊ ἴο (6 
ποραίΐνα ἦγ͵ΠῸ δὶ 17 οἵ νοσ. 18, διὰ 8βὸ ᾿ἰϑδάβ 
ἰΠ6 Τσοποϊυβίοη οἵ ἷ5 {πδηϊραί νης ὈδΔῸΚ ἴο 18 
θοριπηΐης. [“΄ ΤΌ πιαΐὸ (ὧἔν δεγυαπί ἐποιυ,,) ΟΥ̓, ἃ8 
ἴῃ ΟΒτοη. (γν. 19) ““ἴο ρα ἰζῆονη 411 ({]1666) 
τοδὶ (Ὠἰηρα.᾽" Αοἂ ποὲ ΟὨΪΥ͂ ἰῃ ΗΒ βονογοῖρῃ 
ΠΊΘΤΟΥ ἀοιοσταϊηθα ρσγοαΐῦ {πιηρβ ἴοὼν Ὀανὶά, Ρυΐ 
{ΓΈΒΘΓ ἴον ἷβ σοηβο  δίΐοη δα βι γθηρτ οηϊηρ 849 
{θὰ Κηστη ἰο ἷπι (του ΗΒ ρῥσγορποῖ.---ΤῈ. 

ὃ. τ. 22-94, Ῥγαΐδε οὐ ἰδὲ (8 φγϑαζηθδβ 
απαὰ ἱποοπιραταδίε οἷοτν α8 πιαηιυύεδίοα ὃν ἰ(λι8 εἰσἠεδὲ 
ἐχλι δι οπ οὗ αροῦ, ἱπ ἀδοογὰ υὐἱδἔ, ἰζδ στοαί ἄκαι 
εὐλεγεῦν ἴη, ἐϊπιο8 οἵ οἷά Πἐε πιαὰς Η)ηιδοὶ Γ ἔποιῦπ ἰο 
Ηἷ αϑ ἰλεὶν Οοα.--- ον. 99, Τ᾿ Ὠϑεϑίοσο, 
θϑοβιθο Του ᾿δδῖ ἄοῃο 80 ζτοδὶ (ΠῚ Ωρ ΤῸΓ τη, ΟὨ 
186 ατουπά οὗ [πὶ8 ἀχρεγίθηςβ οὗ ΤῊ Ση6 δρουπάϊης 
ἴδανοσ, ἴΒοῦ ετὶ βιϑϑῖ, ἵοοσὰᾶ αοᾶ : ςσοΙΡ. γογ. 
26: “δηά ΤῊΥ παπιε Μ1}} Ὀ6 σγεαί," ποῖ: “' δοηδὶ- 
αἀενο χτοϑι" ἀμμμμ. ὭΟΥ: “ ΤΕΥ ὨΔΙῺ6 ργδὶβοά 
ὃν τη (γ. αειϊ],, Ἰμθη.), Βαϊ 10 18 Δ δαβχίΐ οη 
οὗ στοδίῃθαβ πγδηϊ δία οὈ͵θοίζ νον 1ὴ ἴδοί8. ΤῊΘ 
"μειϊιαὶ οοπίεδδίον, “ Ἴδα ἰβ {π6 [γα (οοιηρ. ῬΗ. 
ΧχΧΧΥ. 27; χ]. 17 (16) 18 ρῬγβοίβε! Υ ὑγαΐβο ἴο αοά. 

4 [Νοίο ἰπαὲ [π9 ψοτὰ " πραγὶ " [π (56 πεᾶμὸ οὗ 1Π6 Ο. 
Τ τϑδηβ ἴπ6 ψῃο͵]6 ἰπηοσ, ἡδίυγο, ἱμοϊυαΐηρ ἐμ θ)]θςοί, 
ΔΙδοΙ 0.8 δὰ ν}}}.-- ΤᾺ.) 



436 ΤῊΗΕ ΒΕΟΟΝῸ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΑΜΌΌΕΙ, 

--ἶἾ οΥ ΤΟ] ον ἴῃ 6 ἴοῦ {18 ῥγαΐβϑθ οὗ (Π6 
1,ογάΒ ρτοδίμορα : ΕΣ ὮΠΘΙΘ 8 ΠΟΙΘ 11|κ ἴ8:99 
--ἰρῖο ἀφοϊαγεβ Οὐα᾽ 5 ἱἹποοπιραγαδίεμεδα. ΟὈΤΩΡ. 
Ἐχ. χνυ. 11 ““ὑῦο ἴα {{|κὸ (ἢθ6, εἰς. 7" Ὀϑαΐ. 111. 24. 
Αμπᾶ τδοτθ ἐα ποῖ ἃ Θο Ὀθαίὶδο ἴΠ99, ἀθο]Δ- 

ταϊΐοη οἵ Οοὐ δ αἰοπέπεβδ μα Ἔχ οὶ δἰ σθηθβθα, ΘΟΠΏΡ. 
ϑυϊ. ἐν. 8δ; 1 δι. ἰϊ. 2. Δοοοτγάϊπᾳ ἴο 
ταῖ τὸ ανο Βθαζᾶ υυἱτ ΟἿΣ μΉν : αν 
ΠΟΓΘ ΡΆ8668 ἔγοπι ({π᾿ οὐπίεπιρίαξίοη οὗ [8:6 στεδίῃ 
ἱποοιρατγα θΏοββ δηα βοίθῃθβθ, ἩΒθγοίη ἐδ 6 παπὶ 
[88 ἀοοϊατοὰ Η ιηβ6 1 ἴο πἰπὶ ἰῃ (16 ᾿γεϑοπέ, ἴο (Π6 
Ῥταΐβο οἵ αοὰ ἰῃ (86 τευΐσισ οὗὨ [88 στοαὶ ἀθϑὰβ 
πΠΟΓΘΌΥ ἴῃ ἰπ6 ραδέ ΗΘ 88 τουββὶθὰ Ηϊπιβθὶ  ἰὸ 
Ηἰΐ8 ρθόρὶθ δ8 βυοῖ ἃ ἀοά. “ἴῃ Ἐβ. χἹθ θανὶὰ 
εἶθεβ, δέ 88 ἤογθ, ἴγοπι 18 ῬΟΓΒΟΏΔ] ΘΧΡΘΓΙΘΏΟΘ 
ἴο ἰπ6 γῆο]6 16 οὗ (Π“οἀ᾽5 “]οτίουβ τ Δη δϑίδίοὴ8 
ἰπ {μ6 ὨἰδίοτΥ οἵ Ηἷ8 ρϑορ θ᾽ (Ηρηρεί.).--οΟ΄ εν. 
93 Απᾶ τὯἷὯδῖὶ αιϊίου ἰ6 85 ΓΒ ὈΘΟΡΙΘ, δα 
Σατα 6] ΘΔΩΥ͂ [παιΐοη} οπ Θασῖμῦ ὙΤμ 1π1018]᾿ 
“δηἀ,᾽ δοοογάϊηρ ἴὸ (6 βθῆβθ, μῖνϑβ (δ ἰδοίιιδὶ 
Ετουπά οἵ αὶ ῥγοοθάθθ. δ οδηποὶ σϑηὰεγ: 
ἐρρίογα ἰΒ, 88 [ΒΓ ὶ, ἃ παϊίοῃ, εἰο.᾽" (86 ὟΝ. [διὰ 
Τα. Π6γ}}}, ποῦ ““[ῸΓ τολοβ6 ϑαζὸ ψοηΐ, ἐέο.", 
(Η πρπβί.), θαΐ ταυδί ἱγαπβδίθ: “πμδὶ πϑήοῃ .... 
σμοπὶ οὐ, εἰο.) δολίπεϊ ἰθγθ βίδπαν ψ 1 δ 
Ρίαταὶ νογῦ---δ8 οἴῃ Οἰβοσμοσο ἩθογΘ Ὠοδίμθη 
14ο]. ποτβηΐρ [8 χοΐοστϑα ἰο, 88 ἱῃ ἔχ. χχχῖϊ. 4, 8, 
σ«οτο ΕἸολῆπι ἰΒ υδοὰ οὗ [Π6 μοϊάθη οδὶῇ (“1686 
816 [ΠΥ σοᾶμ, ἐμαὶ δγοῦρμι (μ660 οαυἱ οἵἨ Ἐργριί"), 
οὐ. Ποαῖ, ἱν. 7; 1 ΚΙηρε χιϊ. 29, ν 8116, 88 ἤδιλθ 
οὔ το Οοἀ οἵ ἴδγδοὶ, 1 88 ἃ δΙΠΘΌΪΑΣ τοσῦ ΟΥ̓ 
οἶον οοτιφρ!ομηοηῦ---Ὀοοδῦθο ἴμ6 (μου ὶ 18 ΠΘΓΘ 
ἑπίοηδοὰ ἴἰο Ὀ6 ἜἘχργθθξοα ἰδὶ ἴπϑθγα ἴθ 0 Ὡδίζοῃ 
διυΐ [δγϑο] (πδὶ μβδὰ θθθη σοἀθογαθὰ Ὀγ 1.8 ἀθἰ ἵΥ ΟΣ 
ἐϊα Ἰ4ο]6 ὉΥ δυοῖν ἃ ἀοϑὰ 88 ἐμδί ὃν πὶομ {86 ἔσαθ 
Οοά μεά τεἀθεπιοὰ [ατγϑϑὶ ἰο Ὀ6 Ηΐβ ρβθορὶθ. [1 ἰδ 
ἘΠΟΓΟΙΌΣΘ ὉΠΏΘΟΘΒΒΑΙΎ ἰὼ σι ϑη9 ἴδ6 ψογὺ 1ηΐο [80 

εἰπρυϊατ, τοαβίης “δτοῦρμι᾽ (7) [}5}] ἴη- 
εἰεδὰ οὗ “πρηϊὔ 21). Ιῃ οοπθοαυθησθ οὗ 

Οοὐ᾽ ρμτοδὶ ἀθοὰβ ἴασποὶ ἷβ 8 ῬΡθΟῃ]θ δοίϑ οὐ {8 ξἰπα, 
ἴο δε οοπὶ ὙΠῚῚ πὸ οὐδέν, ΟΡ: ουΐ. ἱν. 7; 
χχχὶϊὶ, 29. Βγ Ηἰἷ ατοδὶ ἀθοὰ, ἰἢ8 ἀδ᾽ νγδῆοθ 
ουἱ οἵ Εαγρί, Η6 μδ8 ργονϑὰ Η)πιβο] ἰὸ ΗΪδ ρθο- 
Ϊο ἰο Ὀ6 [16 ΟὨΪΥῪ , δοβίἀοβ ποῦ (ἢ 6.6 ἰβ ἢῸ 
δά, δηὰ 1} ποῖ ὯΟ ΟΣ ἰ8 ἴο Ὀ6 οοπιραγοὰ 
(Εχ. χυ. 11-18; Ὁβαυῖ. ἰν. 84. ὝΒουι οᾶ 
τυϑηῖ (ρυΐ Η πΒ6} ἴῃ τηοίοη) ἴΟ Ρυζοβαδο ἴο 
ΠΥΡῚ ἢ (τϑάθοια) ἔοσ 8 ὉΘΟΡρ]Θ ; ἰμ6 ἀοὶῖνοι- 
ΔΏ(0 [ΠΟΙᾺ Ρὲ τδβ {π6 βυϊρεποσίο, ἱποοιηρα- 
ΣΔΌ]6 ἀοοὰ οἵ [ἢ ἱποοπηράτδθ]ο, δο16 αοἀ, ἩΠΟΓΘΟΥ 
ΗἨο πιδᾶο ἴβγδοὶ δὴ ἱπάθροηάοηϊ πδίϊοῃ δῃὰ μαϊπμθὰ 
ἐδοῖ ουἱ οἵ 411 παίϊϊομβ 88 Η8 ΟἾΤΏ ῬΟΒΑΘΒΒΊΟΗ. 
Δηᾶ ἴο τ18}τ9 Βὲτηδο}} ἃ 8116 , (δὶ ἀοοα οἵ 
τοἀοταριίοι ͵β ἐμ6 δνοίπδὶ Ὠἰβιογιοαὶ ργοοῦ ἐμαὶ Ηθ 
ὧδ [π6 ἴσα αοά, νῆο μδ8 μοὶ Ηΐβ οαυδὶ], διὰ 88 
Οοὰ οἵ [ϑγδο] ἴῃ ἰῃ6 ἔμ] ποθ οἵ Ηἰβ τοῖσι δηθὰ οἵ 
16 τογοϊδίίοῃ οἵ Ηΐ8 στβοὺ, δηὰ ἰμΐ8 [Ὁ] η688 1ΐ 18 

4 [ΤῊ,ἶ5 ῬΡΉΓα5:0 ῬΓΟΌΘΟΪΥ τούοσβ ἕο {Π9 ογαὶ ἰγϑά θη ὉΥ 
πθοῊ. Ἰταο ἈΠΟΙΟΙῪ ὠξῷ μβεοπάσρα ἄονῃ ἔσοϊῃ δίῃ ου ἴὸ 
8ο0ῃ.--Τῇ. 

Φ᾽ Ὁ [ἰδ ᾿κοὲ το πμοτο " (Ρο 7.0), Ὀαὲ [5 ἰο Ὀ6 οορῃοοιοα 

πὴ ὙΠ ὦ (οοτρ. δυάς. χχί. 8; δῦ, 111. 24). 866 
ι ἀν 

Ἐν. ἐδδα: “Ἡπαΐὶ οὨδ Ῥϑορῖο, υῇδὲ ρθορὶθ θύϑὸγ [8 δὺ- 

ΘΥΘΥ Ρ60}]6)] .. δα“. ἰδ το θΘ οοῃπιοοίοα πὶ ἢ Γλη9 

20 Δοοῦδ. οἵ 18 οὈ]οοι.᾿ [Οπ ἐμο ἑαχὲ 890 “Τοχί. δῃὰ 
Θεαπηγηδέ. 
1 {Τ᾿ ὁ Ηθδ. νοτὰ οἱολέηι ἰθ ἴῃ ἴοστῃ ρῖυταδὶ, Ὀπὲ 15 ἐδῃ9 

Ὁδυδὶ ποχὰ ίοσ Οοά.--Τα.] 

τπδὲ τη Κοβ Ηΐβ πδτηθ. [ἢ (Π18 Ηἶδ βδῖοδ (πβετοῦν 
ἴδγϑϑὶ οἱ πον δηὰ Ὡδηηοδ Ηΐἶπι δ ἴἰμῈ (οά 
{πδὲ Ἰοὰ ἐδποῖὰ ουὐἱ οἵ Ρὶ) Ηο ἰδ οοηϊγδβιοὰ υιτἢ 
19 νδΐη 140]8 οὗ ἴπ6 δοδίμθη τ διΐομϑ 88 ἔπ ὁπ 
ἔτ Οοά (Ψοκῃ. χχῖν. 17; Φαάρ. 1. 1, 12; νἱ, 
18).--ΑἸΊὩἃ ἴο ὅο ίοε γοῦ βιοαὶ δέῃ ρα δη ἃ 
ΑΟΣΤΣΌ]6. Το “ον γνομ" τοίδθυβ ποὶ ἴο “μοί 
(Ε]ο πι), Ὀυὲ ο “Ρρορ]6. δαὶ ἴ ̓ δ ηοὶ 
ἴο σἴδηρο (ἢ ἰεαχί ἴο0 “{0γ ἐδεπι᾽" (δἴδσ (᾿ς ψυὶ. 
Βαίθὶ, Ὀοοδυβα, Πάν ̓Β ΒΟ] Ὀοὶηρ ΔΙ]οἢ δηὰ οσχ- 
οὐρα τ ι0ἢ ἰμ6 Βουρῆὲὶ οὗ μἷβ ὑθορὶο, ἰπ {ἢ ιπ6 ΘΟΌΓΡΟ 
οἵ Πὲβ Ργδυϑὺ Βῖ5 πογὰβ ἰυσ δυο ῃ]}γ ἰῃ ἱπογοδαίηζ 
νἱ ν᾽ ἀμοθ8 ἔγοσα γθίθσοποθ ἴο {Π6 βθΟΡ]Ὲ πδίῃγα!!ῦ 
δηὰ ἱτητοαϊαίοὶΥ ἰο 186 ῬΘΟρΡΙΟ 186] Ὁ, δηὰ “ αἷποὺ 
Α]6Ὸ 1 ΟἾγ. χυὶδ. μδ8 ἐπ 1 “ἴον (ποθ᾽ {ῃιΐβ Θδδὰ 
ἜΧΡ Ι680]6 θᾶ ἴο δῇ δα ἄγοδβδα ἴο {πε (ϊηρ βροίζοῃ 
οὔ" (Βδέιοϊ).). [Βαϊ {Π6 δήάτοεβ ἰο [ἢ ρϑορὶδ ἰβ 
ποσὰ Πδάον ἴμδὴ (80 βαάγεβα ἴὸ ,ν 8πὰ 
ΒΘΘΙῺΒ ὈΘΙΟΣ ἰο τοδα “ ἴοσ ἰμϑη.7---ΤῈ.].--- Οὐ [86 
ΟἾΟΣ δηά, {π6 ““ἴἢῸΓ (ὮγῪ Ἰδηα " σίνοβ πὸ μοοὰ 
δ6Ώ80 Ἐπ Πουΐ ἰοτοΐησ, δὰ (Ὠχοῦ. ἢδβ ᾿πβίθβδα οἵ 
{8 “ἰο ἀγῖγο ουἱ"" (νοσ. 21). [ὲ ἴβ (μεγείογο 
Ὀοίζος (τι (86 βερί, τοῦ ἐκβαλεῖν σε) ἰΟΞαρροθθ 

ἃ ΟΙοτῖο8] δστοσ, δῃὰ (ἰδκίηρ ἘΡΆΣΝ 88 ἰδθ ἰΓ08 
ἰ6χι) ἰο τοηάδγ: (ῃδιροΐγ) ἴμαὶ ἴμου ἄσχονει 
οὔὐ Ὀθίοτθ ΤΩΥ Ρ60ρ!ο.---Τῇιο {γἰσπι}, ἰατ- 
τ Ὁ19 {πῖημβ τὸ ἰὄῃ9 ρστοδὶ ἀδθὰβ οὗ {πὸ [ωογ ἰὴ 
οοπηῃθδοίίοη τ {Π6 ἀδεισαοίίοη οὗ [ΠππῸ Ποδίμθη 
Ὠδίϊοῦβ. ΟἹ {18 ἰάθβ οορ. ἔχ. χν. 11; θευϊ. 
χ. 2]. ΤᾺ διμάδιποπίαὶ ρϑβααμθ σοβροοίϊης (86 
δχριιδίοη οὗἉ ἰοσοῖρτι πίῃ ἐν Ἔχ. ΧΧΙΙ. 217-83, 
πθογο (ἢἷθ γοτῦ “ ἀγίνο οὐαἱ" (95,2) 18 τερεδιοὰϊγ 
υϑοὰά. ὙΨΒΙΟΒ ἴδου τοδοοιηϑᾶδι ἴο [808 
ἔοὰ Ἐκυρὶ.-- ΤὨϊ6 Ππἀδπιοηίὶ ἀοοά οἵ "6 
Οοὰ οἵ ἴδγδθὶ ἰδ ἜἘχρσθβθβὶυ πηιθηϊοησα ἴῃ [818 08» 
τοις οἰΐοδὶ βοηΐθηοο, Ὀδοδι86 ἴΠ6 στ ὶ οἵ ΡΓΟΡΕΠΥ͂ 
(δὲ ΗΘ {ΒΘ σϑὺυ μδὰ ἰη Ηΐβ ρϑορὶβ Ἵοβοβϑῃ ουἱ οἵ 
16 πδίϊοῃβ, ὨΘΟΘΒΒΆΓΙΥ Ἰἰο ἰο Ηἰβ τηδϊηϊδι ηἰην 
δηὰ ἀοίρησϊηρ ἱπθὴ δραϊηϑὶ ἴπ6 Ποδίῃθη πδιὶ 
δηα (}6 ἀσβίγυσίοη οἴ 1Π6 Ῥιϊδηδβ ἴῃ (Ὠἷ8 ἃ 
ἯΔ8 ἴα Ῥγοϊυάο ἰὸ οὐ Β ἴοσ Ι “ " μυὶ 
ἴογ ἴπ6 δοβίῖϊα Οδηδβδηϊίοα “ ἰοσυεῖ]6 ἀδοάβ," 
ἩΠΟΓΟΡΥ Ηρ ῥ]δοθα ἴβγδοὶ 'ἰπ ροβί(ἰου ἰο ἀγῖνθ 
ὑπο ῖν δῃθηγχθθ ουἱ οὗ πὸ ἰαπὰ. 89 Βϑδῖβϑιῃ 
δρᾶ ἱμοὶσς κοἄδ: ἴπθθ6 πογὰβ ἀθροπὰ οὐ ἴδ 
ψογὺ “ ἀγονοβϑῖ ουἱ.) ΚιαΙϊ (χἢο γοίδιῃβ ἐπ 6 “1ῸΓ 
1ῃγ Ἰδηὰ,᾽᾽ τοὐθοιΐηρ ὑΠ6 δἰϊοσδίζοη δοοογάϊηρ ἴὸ 
ΟΒγσοη.) ἰδῖκοβ (Π686 γογὰβ δὲ δρροαϊ ἤοῃ ἴο “ ἔγοιι 
Ἐφγρὶ᾽" δηῃὰ βυρρ]οβ [86 ἢ “ἔγοῦλ "" Ὀείοσα 
{μθὰ [80 Ἐηρ. Α. Υ. διὰ ῬἈΠρρθοῦ.-- ΤῈ. .-- 
Βυὲὶ {πη οοπβίγυοί οη 18 ἰπδαχηῖβαὶ Ὁ]6, Ὀοοδῦδβο (80 
ΡΊυτν. ““ἡδίϊομβ᾽᾽" ἀοθβ ποῖ δοοοσὰ σἱϊῃ (μ6 ϑίησ. 
“Ἐφρφγρὶ." Αἴοῦ τῃ6 ἀοἸίγογαποο ἔγοαλ Ἐψγρὶ 
Ῥαναὰ ν1}} οαἸουταίθ ἰἢ6 Ἔχρυϊείουῃ οἵ (86 μοδίῃοῃ 
ἔτοπι Οβμαδη 88 ἃ μτοϑὶ ἀϑοὰ οἵ ἀοα. Τἢδ δίπρ. 
εἶχ [Ηε. “πδομη δηὰ ἐξ σοὰβ᾽᾽)} χὶνοβϑ 5Ὸ 
ΒΘΏΒΟΘ αἴϊογ ἐπ Ῥ]υ. ποῦῃ ; ἴο ἰδἶκα 1 ἀὐδέγιδωῤίοεῖν, 
88 Καὶ] ἀοσο8 (“ ἐδ ροάβ οὗ ὁδοὶ οὗ ἰμοϑο βοδίδαι 
πδίοη4᾽), 186 ἴοο μβασὰ; τὸ πλιδὲ ἐπογοίοσο τεϑὰ 
μα ΡΙυ. κυἕἔχ “μον μοάβ.᾽--οαΣ. 24. ΤῊ το- 
8}: οὐ ἀοα᾽ τοΐρῃ ἀοοὰβ πἰδίοὰ ἢ νοσ. 23. 
Δοεᾶ ἴδοῖὶ πδοῖὶ οομῆσιηθαᾶ ἴο [Ἐπ γ66]ζ [ὮῪ 
ὍΘΟΡΙ]Θ [δσϑϑὶ, οοΐωρ. νογ. 10; 1ὲὶ ἴδ οὐ δοὶ 
ἩΒΟΓΘΌΥ ἴῃ τ᾿|6 οΘοπαυοτοα Ἰδηὰ (ἢθ 6 ΜΕ 
Ἰοὰ ἰο ἰἶο ἄστα θαι Ὁ] ηπιοωϊ οὗ ἐμοῖτ Ἡμδσευα, 
(Ποῖ Ῥοεδοβδαίοῃβ, δῃὰ ποτ 8010 [ἰίο. 8 
δουρὶ ἀοο5 ποΐ ρὸ ὑδοῖ ἴο 86 (ἦπι|6 οἵ Μοβοβ, 
θαυὶ δάγαῃοθβ ἔγουῃ {9 Ἰοσοροίηρ ἴδοί οὗ (86 δὰ - 
͵οοἴοι διά Ἔχρυϊβίοῃ οἵ “1πὸ μοδίβθῃ πδίϊοαθ 
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δὰ {πεῖν ροάκ᾽᾽ ὑο 186 εοἰαδέξελπιεπέ οἵ {Π6 ῬΘορἶθ 
ἕῃ ὕδῆαση. 0 Ὅ6 ἃ ΡΘ6ορ]9 ἴο [866 ἔοσονϑοσ. 
ΤΙα ἀξείση οἵ Οοὐ᾽ Β ΕΤΡΞΟΟΣ Ὀοηοδίδ τδ: 1) 1.- 
γαοί τοᾶὲ ἰο δείοπι ἰο Ἠΐπι αἰοπε αε Ηΐ Ῥτορετίῳ ;ἢ 
τπγουρὰ Οὐ δ πυρη ἀοοὰβ (6 Ἰοπρ-δίμοθ 6Χθ- 
συϊοα εἰοίοε οὗ [Β6 ΡΘΟΡΙΘ 88 Ηἶδ ὑγὸ 
δῆ6" οοῃῇῆγηιοά, δηὰ ἰδεῖν οδὲέρφαξίοπ, ἰο Ὀεϊοηρ ἰο 
δηά βεγνὸ Ηΐπιὶ δ'οῃθ 88 ῬθοΌρὶο, ονϑῦ σϑροδίϑα, 
Ἴ: Εὸν ον, 6} πέσ (0 ὑοϑίοηρ ἰὸ Σ21πὶ 88 

6 ρϑορίς. Τΐβ δρροϊπίπιθηίς οἵ 186 ρεορίε ἴο 
6 ἐυεγίαδίέησ ἷἰΒ τοιαῦθ ; ([Π6γΘ 888}} ΠΟΥ͂ΘΡ 
οθδϑθα ἴο 6 βίο 8 ῬΘΟΡ]6 οἵ ροβϑοδδίρῃ οἡ ἰδ9 
Ετουπὰ οἴ δι οἢ οἰὸς ατν Γαδ  οοίδίοηβ δηα βαυ πα 
δοίβ οὔμο [οτὰ. Τὸ ἰμὲβ ἰάθα οἵ ἱμὸ ενεγίαδίϊπς 
ἐὐπέΐξπυαποο οὗ ἃ Ῥεορίο οὗ αοά, (--΄ 411 παοῃβ 
ΔΙῸ ἤηΔ}}}Υ πιογχοά ἴω ἐμἷ8 ρθορΐο, 186 ἀϊνίῃο 19- 
τϑδοὶ, [896 οοῦ ἰοῦ οἵ εδιε ΟΝ γίδι,) Ο. ν. αου- 
46}, αβψεγβ ἰδθ ὑχοχηΐβα οὗ [116 ευεγίαδέϊπο ὁ01.- 
ἕδπιιαποε οὐ ἐλ6 ἰλύοηα οἵ Ὁανὶὰ, τ ΐοῖ ρχανθ ΒἾπὶ 
οοοδαίοη ἴῃυ8 ἴο ργαίϑο αοά ἴον Ηΐδ ἀϑοάβ, τ βουθοῦΥ 
Ης δὲ οί δ᾽} ]βῃδὰ δηὰ ὑγεραγοὰ [βγδ6] ἴον ΗΪπ)- 
με] «6 Ηἰἱδ ρϑορὶβ ἰῦγευευ. Δπᾶ ἴδου, 1οτᾶ, 
τὶ Ὀθοοσὴθ ἰδοὶς Θοᾶ, κ6 ἴβγαθὶ ἢδθ Ὀθοῦπιθ 
ΤῊΥ Ρθορὶθ. Τμίβ Η]5 νοϊδίίοῃ ἴο ΗΐΪΐδβ Ρ6ΟΡ]6 88 
1861} Θοὰ ἢμδ8 ὕθθῆ δβίδ] βμ θὰ Ὦγ 411 Π|15 τονθ- 
Ἰδίΐοῃα δῃὰ ἀοοᾶβ: ἴον Ηθ μδ5 ἱμογοῦν ἰοαἰ βοά 
ἐδδὲ Ηο ἰ8 ἐῤλεὶν Οοἀ διὰ σίνοῃ Ηϊπιβοὶΐ ἰὸ {μ θὰ 
28 (μοὶγ οπῃ. Τὴ ῥθΟρ]θ οὐ ἱποῖγ ρατί δνθ 
εοὐἰσχέ αϊοὰ ποιπίης ἰμπογοῖο. Τρ [γα ἔγοϑ 
ἔταοα ἰῃ ἰὼ Ἐτεξι δρὰ φογίουβ τηδηϊ εϑιδίοη ἰ8 
ἴδ6 βΒοῦτοο δῃᾶ οτἱρίῃ οἵ (ἷ8 οοὐθηδηί- βθοοϊδίζοῃ, 
πἰοτγοίη Οοά 18 Η8 μϑορ θ᾽ 8 αοἀ δηά [μ6 ρθορὶθ 
ἐμεῖς (οὐ ρϑορίθ. [8Ὁὁ. Οὔπι. Ἀδγὸ γϑέθσβ ν6}} 
ἰο ἀεε. χνὶϊ. 7, 8; Εχ. νἱ. 7.--Ἰ ΤᾺ.] ν 

6. αν. 25-29. δαυϊάᾶε Ὁ ἰδ (ιὠβιπιοηΐ 
ο[ιΔε ἰφ6, Δ δομ θα ἴο ἢΠ18 {πδηϊκορί νἱηρ ἴοσ [89 
ραδί, ᾿ἷα σΙληοθ βαῖπρ ἴτομα ἰῃ9 δρίθησοσ οἵ {Π|9 
ῥγοβθεηΐ (ἰο πεϊςοῖι ἐμ 6 Ῥσοσηΐθθ ἢ88 1δὰ Β1π}) ἴο ῃ9 
Ἱίωε.---- ον. 25. θενὰ Βογοὸ ἀϊειηρσυΐαιθθ Ὀ6- 
ἔποοι ἰπ6 ὑπὸ δρρ)] ἰοδίξοῃβ οὔ (6 ῥγοζωΐβϑ, ἰο δῖπὶ 
ῬΟΙΒΟΏΔΙΙΥ απ ξο μἷ8 Βουθο: ἴδας ἴδοι δΒαδὲ 
Βροῖσθῃ οομοοσῃΐηᾷᾳ ἸὮΥ βοινϑδηῖ δ ΟΟὩ- 
οθσίῃ Βἰα ΒΟῦδΘ ; ““ οαἰΔὈ]18}} ἰδ {0γοῦοῦ, ἡ 88 
ἰπάορά 1ὲ 86 Ῥγοιηἱαρὰ {86 ευογίαδίίπο οοπέίπματοῖ 
οὔ μ6 Βοιιθα δηὰ οἵ ἴμο Κἰηράοιι. ἰῃγ τογά 
θοοοο αεεὰ.--- ον. 26. Ποαΐχτι ΟΥ ΘΟὨΒΘΑΌΘΠΟΘ 
οἵ 16 Ζ]Δ)τοαὶ : ̓μΒαὲῖ ἘΠΥ͂ Π816 ΣΩΔΥ͂ ὍὈ6- 
οοι!θ κεθαῖ ἔοσονοι:.--- αν ἢδ8 ἰπ οὐ, 88 (Π6 
Ηἰχίνοοί επὰ οἵ [86 {8] Ιπιοηΐ, ποῖ {86 μόοῦοσ οὗ 
ἢἷδ Βοῦδθ, ποῖ (86 φίοσγ οἵ ἴθ ρϑορὶϑ, θυϊ 8016] 
(π6 οῦος οὔιπο [οσὰ. ϑβαγίηρ, 86 ᾿οσᾶ ο 
ΒαΌδοιὮ ἰα Θοᾶ ονῶσ ζϑσδοὶ, ἱπαὶ ἰβ, “ (Πὁ0 
δἰπιΐ πεν αοά, τβο τυ ]οα μϑαυθῃ δηὰ βϑσίῃ, 'ἰβ (ῃ 9 
ἀείξηος δῃὰ ρῥτγοὐθοίοσ οὗ 1εγϑ6], Ηΐκ ρϑορὶθ; Ηθ 
δἰἰεεί ΗΙ 88 ἐμεὶν Οοά ὈΥ ρῥτγοϊθοϊπρ (Π6 
ΤΟΥ͂Δ] Που56 οἡ στ οι ἀοροιβ ἴαβοι Ἧ " 
(Βειρει.). Δπᾶ [89 Βουδο οὗ ΤὨΥ͂ δοινδηῖ 
Θανίᾶ γὙχι]!] Ὀ6 ΘεϊδΌ] δ μοἃ Ὀσίοτο ἴδ69 --- 
Το ροϊξώοῃ Ποσθ δεδυμιθα (μ6 ἴοσια οὗ οομβάοπι 
Ἀορθ. Τἷδ ἐχργοαδίοη οὗ ἀϑβηΐίο εχρϑοϊδου Υ͂ 
Τοδδοῦ οὗ 16 Ὀοϊάποδβα Ὡϑϑάβ θαδίῃρ οἱ ἃ βυγϑ ἰοῦ η- 

4 [Τὴἱ6 ἰδ ἐγ 6 ρῆγαδο ἵουτ ἃ [ἢ Ἐχ. χῖχ. δ“ γὸ 88}4}} Ὁ6 
ἴο τὴ 8 ροββοδδαίοῃ οὔ ργοροσίυ " (ΕἸ. Α. Υ. “θοῦ! δῦ 

Βο- 

ὕτον ποσὰ (720) ἐξ τϑηἀογοὰ Ὁγν ἐμ βορέ. περιούσιος 
δὰ σεριποίησις, ἩΠίοἢ ἢδνο ἢ .8 ἰηίο ἰἢ τ Ῥαϑοοὰ ΟΝ. Τ. 
ἴῃ {π|8 8656 οἵ “ Ργοροσίυ, Ῥοορδϑοϑδίοη," δα ΤίΙὶ εἰ. 14. “ὁ 
Ῥοσυϊίδς ρϑορὶθ᾽" -- δ ὑϑορὶο (μδὲ ἰδ αὐ δ Ῥχοροσίυ," 
διὰ 1 Ροέ. 11. 9.-- Τὰ} 

ἷθ ΟΥ̓́ΟΣ ᾿ 

ἀαϊΐομ, 85 16 ἄοπο ἰῃ νου. 27, ἩΒΟσΟ 1 σοϊατηβ ἴὸ 
{16 ἴογιιλ οὗ οοηβάςηι ρμοϊίίοη. ΕῸΣ {818 ΓΘΆΔΟΩ 
186 ἰπλάδὶ ρμαγίῖο!θ πῃ σοσ. 27 (.3) 18 ἴο θῸ σθῃ» 
ἀοτοὰ “{ογν᾽ (πὶ. [λ.,ὄ Βαπδ., 6 Ὗ).. Ηφηρβί.) 
88 χἰ νϊηρ τῃ6 σγοιπά οὗ τ δὺ ῥγϑοθάθβ, δῃὰ ποῖ ἰὸ 

οοπηροίορα νἱτἢ (6 [Ὁ] οί ης, “ ὑπογοίοσθ᾽ἢ : 
“ δεοαιδείδοι. .. ἐλεγείοτε Ἦδ8 ᾿" ἰβδιωι, ΤὨΘΏ.). 
ΤῊ ἴοσιμοῦ σοηάοσίηρ δοοογὰβ ψ 1} (86 ᾿ἰ ν ΘΙ 1 6885 
οἵ ἴροϊϊηρ πὶ ποῦ αν ῥγαυβ; {μ6 Ἰαΐίοσς 
Εγεε ἃ σοῃδίσυσιὈη ἰοὺ βἰυρκίβῃ ἴον ἷβ Γρο Ἰηρ. 

οζσ ἴδοι, Τοχὰᾶ οὗ αραοῖδ, δαδὲ ὕποο- 
νοτοᾶ ἴδ6 δϑᾶγ οὗ ΤὮΥ δοινδῃῖῦ, ἰπαὶ 16, ἢδεῖ 
τονοδὶοᾶ ἴο πω ἰΒγουρὰ (ΠΥ ποχὰ (οομ!Ρ. 1 ὅδπι. 
ἶχ. 1δ), βαγίῃρ, ἃ ἢουῦδο Ψ|11 Ὀυϊᾶ 1866ὁ.--- 
Ῥανὶ ἃ μοοθ θδοὶς ἰο (18 Τππαἀδιμοηίαὶ ρσοχηΐβο, θ06- 
6βι1866 ἴῃ ἰΐϊ 8.6 οοῃίδὶ ποὰ 41] (λ6 τηδηϊδδίδιϊοἣβ οὗ 
ἴανοσ ὑμδί ἀγὸ ῥγοῃ)ίδβοὰ ἰο [ιἷβ [ἈΓ1]Ὺ [ῸΓ (Π9 ἴ» 
ἴᾳγο. [Ὁ ἴδ οὐ {86 ὅτπι μδβἷ8 οὔ {18 ποσὰ, Ἡποσοὶπ 
(86 1,οτὰ δοκηοπ)οαροά Πἷμὰ δηὰ οοπάρβοοπαοά ἴο 
Βΐπι, ἐπδὶ αν ἰουηδοὰ ἰμδὺ οοηβάοηϊ ροιἸοΩ : 
ῬΒοσρίοτο δα ᾿ὮΥ βοινδηῖϊοῦηᾶ δί6 Βϑατσῖ, 
(μὲ 5, ἰουπά οομγασε [Επρ. Α. Ν΄. ““Ἰουπὰ ἴπ ἷδ 
ποτ]. Ηδεατγὶ τς οουγαχο, ὅφη. χἰϊ!. 28: 1 
βδιω. χυὶϊἹ. 32: Ῥμ. χὶ. 18 [12] δηὰ οἴϊθη εἶβ6- 
μὐν ὰε σεν τ 28 δπὰ νϑγῪ. πὴ Ὁ ΝΕ 1π6 οοη- 

μϑίοη, δηὰ Π6 δοπυρίείζοη ον; ἰἴϊδ 
διουπά οἡ ἴδ6 διιδ)»οίένα 5] 46 οὗἉ ἀ ὑτραν διά 
οοῦγερα (ἡ Β Οἢ ἐβ Ἔχ ἢ: Ὀἰοα ἐῃ γογβ. 25, 26) παν]ηρ 
Ὀδοη σίνοη ΟΥ̓ ΔΡΡΘΆ] ἴο {Ππ|0 ἀὐνῖπθ ργοπιῖϑο (ν δῦ. 
27), ἰῇ ουπέεπέ (ποὲ γοῖ Ἔχργεθθϑὰ) οἵ ὑπαὶ σ πο 
οομπλρί οίδβ {μ6 μοι ιίοη, 8 Ὀαδθα οὐ (ἢ ἐστί οὗ (86 
Ιοτὰ νοσζὰ [(πδὶ ἴ8, 6 ἢτβὶ (νοσ. 28) ἀρρϑδ]β ἴοὸ 
(οὐδ γαίῃ δηά {ΠἸοη (ν6γ. 29) βείβ ἑοσί ἢ [1.18 06» 
εἰἄοι ἰῃ ἤηα)] ἴοσι.---Ὲ.}]. Απᾶ πονν, Τοσᾶ 
δοδονδ, δου δεῖ Θοᾶ," δεῃὰ ἴν σνοσζᾶδ 
ἃ: ἴσαῖδ, ποὶ: “ (ἢ γ πογάβθῈ ἰγυϊὰ,᾽ [Ὧογ, 
“4{1}}} θὸ {1}. --ΤῊῈ.]. Τὴδ [Ὁ] οί τοσαὰ δ 
οὔ [86 γ σβθ 8ΓῸ ἰο 6 ἰδίκθῃ δ8 ργοίδδὶβ (Ὑβοαΐυο): 
Δεπᾶ ἔδοῦ δραϊϑαὶ τ816 βοοδηθδα ἴο [ὮΥ 
βοινϑδῃϊ, πιογοίῃ ὑπο οοηίρηϊ οὗ {6 ῬΓΟμἶθ69 159 
ὈγοΎ οοπάοηβοα δηὰ χοολρί τ] διοα.---Ὗ ἐν. 29. 
ΤΏ “δηὰ ον ᾽ τοϑπθα (6 “ δηα ΟΝ οὗ γογ. 
28: Δι πονν Ὀοσξὲμ (ποῖ: Ἰοὲ 10 ρΐθαβθ {66} 
ἴο 1986 (βερί.,  α]..) [86 Βοῦδθ οὗ [ΒΥ δθι- 
νδηῖϊ ταὶ ἐδ πᾶν οομτπθ ἔοσονοσ Ὀθϑέοσθ 
{8.96 : {86 ον δρίης οουίπθδηοθ οὗ ἰπ0 Πουθθ 
ἀορομάβ οὐ {86 ὀὲεεδίπο οὗ {πὸ Γοτὰ ; (π6 δεσίη»- 
πίπρ ἴῃ (Π6 Ὀ] δοίης (πὲ ϑϑοῦγοθ (9 δυο] δ8ι] 
οοηϊληυδηοθ ἰ8 τοϊδίθα ἰο {π6 “}ογεῦεν.᾿ Ἑπὰ 
Ιδηὴ ἤθγο ἰο ον ΤἬθηΐῸΒ ἰη γοηἀοσίηρ “ ὈορΊη ἢ 
ἰηδίοδὰ οἵ “1οἱ 1 ρίοδϑθ ἰπ60᾽) δὲ Εηρ. Αὔ Υ.; 
(Πη0 ΗΟΌΓΟΘῪ ΟΡ ΡΓΟΡΟΣΙΥ͂ ΠΠΘΔΏΒ “ ἰ0 θ0ὲ ΟΠ Θ᾽ 8 
56] ἰο ἀο α ἰμίηρ πῖῖὰ ἔγοο ἀοίοστηϊδίΐοα οὗ 
ΜΙ, δῃὰ {π6 τοπαογίπρ οὗ {80 ϑορίυαρίηι δηά 
γυϊμχαῖο “ Ὀορὶπ᾽ ἰδ ΟὨΪΥ͂ 8 ὙΟΥΥ͂ ζϑηθσγαὶ ΟΠΘ 
δηὰ οὶ ΨΟΙΥ οοττοοῖ. Υο σδῃποῖ ΘδρΙΪΥ δηὰ 
8. ὈοοΣ σοηϑγίηρ ἰμδη {μδὲ οἵ ΕὩρ. Α.Ὄ Κ΄. τ μῖοὰ 
6 ἰὴ υδια] οὔθ; οἷδον ροβαὶ Ὁ}]6 ἰγδῃβὶ δι 018 δγῸ: 
““ΤΉΔΚΟ Ρ ΕΙΥ ταϊηά, δβοὶ {πγβοὶ ἴο, ἰδ κο ἴῃ μβδηὰ.᾽» 
-,[ΓΕᾺ] ἔοσν ἴδοι, Ιιοτᾶ ϑοβοόναμ, διαδῖ 
ΒΡΟΙΚΘΏ ; ἰΠοδὸ πογὰβ σοργεθοηΐ (6 οοηϊοηΐ οὗ 
γΟΣ. 28 88 (μ6 ἀϊγὶπο στουηὰ οὗ (Π6 ἀφεὶγοὰ 18]- 

Φ.Ἵ ἤοΙΟ δίδη δ ἴου ἔπ 9 34 ΡΟΓΒΟΩ (848 ἔδπο 8ὰ ῬΟΥΒ, 
τοῦ. ἰ68 οὗἶδϑῃ υδβοὰ ἴοσ 9 υϑγὺ “ Ὅ: “ΤΠου δὸ 

᾿ ΘΟΓΊΡ. Ῥα. χὶϊν. δ4{: ΖΘΡΉ. 1]. 12; Εν. ὃ 291] δ. [ΤῊ 6 
4ἐῃδὲ Θοα" οὗΥ̓ πᾳ. Α. Υ΄. [5 Ἰηοογγϑαῖ, δηὰ Ὦγ. Ετά- 
ΙΏΔΏΠ 8 τοπαογίηᾳς ἴδ στἰχῃὺ; Ὀυὺὶ [{ ἰκ ηοξ ἴσιο ἐπα (9 
ὃ ῬΟΓΒ. ὈΓΟΏ. ἰθ ΘΥ̓͂ΘΥ 0.806 ΤῸΓ [9 2 ῬΟΘΓΒ. ΟΥ [0 ἴΠ0 80» 
εἰληϊτίνο γογὺ; 06 9 Σ 8] ὑγαηϑιδίου ὮΘΓΘ [5 ““ἋἿὯΠουὺ δχὸ 
Ἦοσ (πδιιο]γ) Οοὐ;," ἔθ οορυϊδὰ Ὀοίης οὔ θὰ 88 οἶδ 
ἰῃ ΗοὉ.-ΤὰῈ.) 
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τηοηΐ οἵἁ ἐδα ῥσουμἶθο, βίησε ἱπ ὑποῖ 15 σίγα (86 
δϑοοιγὶν ἴον ἴ86 οοῃβάρῃι [μδὲ 8 Οχργοβθθὰ ἴῃ 
116 οοποϊυάίης ποτὰ: Απἃ ἔτοσα [ογ, πὶι8}] ΤΥ 
ὈΙΘαδίης τὶ! τὴ Βοῦδο οὗ ἴν βοσνδηῖ ὈΘ 
ὈΙΘ56θ0ἃ ἔοτονϑθε, [ηριοδὰ οὗ “ποὺ Μ}}11 Ὁ1688," 
ἦι τοδάβ: “ἴγοιῃ (ἢν Ὀ]οθδί ρ᾽ 88 Π6 δοιος οὗ 8]] 
Ὀ]οθδίπρβ “ Ὑ1}1} 1θ πουδβθ οἵ (ΠΥ βοσυδῃΐ᾽ ἴ90 Ὑ ΒΊΟΝ 
ἴδοὺὰ [ιαϑ8ὲ ρῥγοιαϊβοὰ ονυθυδδίάηρ εἽχἱρίθμοθ “ θ6 
Ὀ]οβθθὰ ἴοσονερ,᾽ ποῖ 8 186 οοπάϊιίοη οὗ δυοῦ- 
Ἰαδιίης οοπυδηοο. ᾿θδν 8 ῬΓΑΥΟΣ 18 οοιαρ!οἰοά 
Ὀγ (6 Ἔχργοβείοῃ οὗ οοηβαθῃϊΐ πορϑ, δβηα βΌ68θ ΟΥ̓ 
ἰηΐο ῬΙΌΡΒΘΟΥ. [Τ}ἷ8 Γαΐαχο τοηάογίηρ οἱ [86 
Ἰαϑὶ οἴδιιβο μῖνϑβ ἃ γον 690 δηὰ ΟὯ6 ΙΏΟΓ6 8Ρ- 
τορτγίδῖθ ἰῇ 16 οοπηθοίίου ((ἀοά πᾶ βΒρόκϑῃ δηά 

1 οἷἱἱ Ὀ6 80) (Π8ὴ (Π6 ορίδίϊνο ἴοσμι οἵ πρὶ ΑΟΌΥ. 
βΒο ϑυδείδηι αν 1 ΟἿ γ. χυὶὶ. 27.--- ΤῈ.]. 

ἨΙΒΤΟΕΙΟΑΙ͂, ΑΝῸ ΤΗΈΟΙΟΟΙΟΑΙ. 

1. Ἡἱ!διονὶοαϊν (το αἰ ν᾽ ο γον] δίΐοη δπὰ ὑσοπΐβο 
1πδὶ οδηιο ἰο Πάν! α ἰπΠγοῦρ Ναίμδη, ΘΟΠΟΟΓΏΣ ΠΣ 
{πο ἰΠμοοογδί1ο- πηοβείδηλο Κἰηράοιῃμ (μαλ γγ88 [ΟΤΟΥΘΙ 
οοπηροίοα τὶ Ὦ18 θα ρα, ργ ἐλε ρτευΐοιιδ ἀ6- 
τεϊορπιεηί οἵ ἴ6 ἰάρα οὗ (ῃ8 ἐπιοούτε ἰς Κίπράοτω. 
(Ὀπ,Ρ. ρρ: δ δ: 1566 544. [Ηἰδῖ. δηὰ ΤΈΘΟΪ. ἴο 1 
88 τ. ν11}.1. 1π [18 ἀενοοριμεηῖ (π]ΐοἢ δά γαποθθ 
ἔγοια [Π6 σοῆθΓ8] ἴο [86 ΡΑΓΙΟΌΪΑΣ, ἔγοσα [ἢ ργουἶδθ 
οὔ βαϊ γδίϊοι ἴον 8}} παίίομβ ἴο θ6 γοα]ζοὰ ᾿[Ὠσγουχῇ 
186 τολοίε παίΐίοπ ἀοϑοοηα θα ἴσοι ΑἸ γβἢ δι) (ἢ 6 ῥγο- 
Ἰηἶθ6 1Πδὲ δδεῖρτιβ (ὁ (Π6 ἤοιιδό δηὰ ἐαπιὶν οἵ ανὶὰ 
18:6 ροβὶιίΐοη οὗ Ὀοδτον δηὰ τηράϊδίον οἵ {6 Μο- 
βἷδῃϊς Ὀ]οβείηρ 16 Ὀδροα οἡ ἴ1Π6 Ῥγορθθου πϊοῦ, 
ουϊ οὗ ἐτα βοϑα οὗ ΑΡγδμδπι 88 γεργοβοηϊρὰ Ὀγ (6 
ἵν᾽ γα Β0}8 οὗ δοοῦ δηὰ πὸ οοσγοβροηάιϊηρ ἔχ θα, 
ἀραϊχηδίοα [Π6 ἐγίδε οἵἩ ϑωσαλ δὲ ἴἰῃ6 ὈδδσΟ οὗ 8 
ΤῸ εἶς ἀοταηϊηΐοη ἰμδὺ δα Ὀσοοθ δηὰ Ὀγῖηρθ ρεδοθ ἴο 
δἰ 106 παϊΐοηβ οὗ ἰπ6 οδγίῃ (ἄδθη. χ]χ. 10). 
“ΤΥ Ὴ1]16 ἊΡ ἴἰο {πὶ8 ἐἶπιθ ὑ86 τῦῖθϑ ΟὨΪΥ δὰ Ὀθθη 
ἀοαϊρπαίοα ἱπ το δὴ ἐμ ρογίβῃδ]6 ἀοταϊηΐοη 
88 ἰ0 ὃ6 66 8] }8166, δηὰ ουὔἱ οὗ ἰοῦ δἱ 1δϑὲ (ἢ 6 
ΒΑΥΊΟΌΣ τγ88 ἴο οοπιο, πάν αν τπ6 ἀραϊρηδίίοη 
οὔ {π6 μαπιλὶν α]θὸ νγδϑ δα ἀφὰ" (Η . ΟΠ τ βίο]. 
[ἔρε. ἴγ. Ρ. 129]). Τῆδ γεαϊν εαἰδίιης ἐλδοογαίνο 
πράοπι, 88 ΘΧὨΙ δὰ ἴῃ Πανὶ 5 σουογηπηοηΐ, 

ΔΡΡγοχὶ ηδίθα νΟΓΥ͂ ὨΘΆΓΙΥ ἴο 186 Ἰάφδαΐ εἰσηἤοδηοθ 
ΟΥ 86 Κίηράοχη ΟΥ̓ΟΣ [δΓγ86]; (Πα 15, ἰὸ αοά 
ἀοπιϊηΐοη ονοῦ Ἠΐβ ρϑορὶθ ἱβσουχῃ [86 δυϊηδη 
οσρδῃ οἤόβοη ΟΥ̓͂ Ηΐὰ, γῤΠπ0ὺ γἃ48 ἢ ΒυΙΣ ΠΥ δηα 
οροάϊθῃοθ υῃοοηα ἸΟΠΔ ΠΥ ἰο δ δ] οὶ ἷα οπῃ κ}}} 
ἴο ἐπ ἀΐν!ηθ ν1}}. Οὐ [6 Ὀαβὶβ οἵ ἐμΐβ ἔδος (ἢ 9 
ῬΟΡΟΘΥ οὗ ἃ [υίυγο θερὰ οἵ Ἀανὶά, {μδὲ «ου]ά, 
1η (ἢ Ῥοββοββϑίοῃ οὗ δῇ δυϑυ δὶ ΓΟΥ8] ἀοτηϊηΐοη, 
βἰδῃὰ 1η οἰοβοδί σοι πη τὴ} Οοα 88 11 8 δοπ, 
οοὐἹὰ ἰδ βῆδρα, 88 ἢ6 ἴθ 1ὴ Ναί δη ποτά. ἴῃ 
οοηἰϊγϑαὶ τ τ (16 ἰκϊηράομῃ οὗ ϑδαμέ, το ΘΔ. 6 
᾿πίο βδγρ ορροακϊἰΐοῃ ἴο 6 1άθα οὗ ἔἐμὸ δθο]υὐθ 
αϊνίηο ἀοτμϊπίοη ἴῃ [αγϑϑὶ, δη ἃ ΘΟΩΒΘΑΌΘΏΙΥ ᾿πίο 
Ῥοστηδηθηΐ οοπῆϊοῖ τ] ἰδ6 οἵμας τ ποοοτδῦς ᾿ῃ- 
βἰἰταϊϊοηθ (ἰπ6 Ῥτορμοῖίς οἴδοθ δπὰ ἴμ:6 Ῥτίοαί- 
Ποοά)Ρ, (μ6 9 8Ρ , ἱδγουα ἴ[μ6 τ ]ο οὗ δαυϊά, 
1Π6 πηΔῃ 86 δ οσῇ ποατὶ (1 βδη. χὶὶἹ. 14), 
ὁπ (δε οπε ῥαπά, ἴῃ 1ά68 οὗἉ (6 {ΠΘΟΟΓΔΟΥ, ἱπ βὰς 
ΤΩΔΏΠΟΓ (μδἱ Ὀανὰ τερατάοα Εἰπιθο!  ΟὨΪΥ 88 16 
“ἐρογνδηΐ οἵ ἴμ0 1,ογά, " ἀπά πὶβμοα ἰο Ὀ6 ποίμΐηρ 
δυΐ [6 Πα 016, Οὐοαϊοπι ᾿πδίσυχηθϑηΐ οὗ {Π6 ἀϊνῖηθ 

ΨΘΓΏΠΘΩϊ ΟΥ̓́ΣΣ [86 ΡΘΟΡΪΘ, δηὰ οἡ ἐδε οἱδέν δαπά, 
δ ΤΟΥΑΪ οἴἶοθ ψγ88 οἰθναίθα ἰὸ {ἢ Ῥοαϊιΐοι οὗ 
Ὀοΐηρ {86 σΟὨ ΓΟ] ρ δηὰ Θοη ΓΑ] ἰσίηρ Ροϊηὶ οἵ 8}} 
εἶε ἐπιοοστκῦο ταδὶῃ οἰθιμθηίβ οὗ ἐπ 6 Ὡδοηδὶ 116. 
ΤῊ ΐδ, ἐμ6η, ψ͵δ8 [1|ὸ δαβὶβ οὗ 86 δυσί μοῦ ἀσνοὶορ- 
χροὶ οὗ (6 Μοβείδηϊς ἰάθβδ, (86 ἯΔῪ [ὉΣ Ἡβιοδι Μδδ 

ρδνθὰ Ὁγ Ναίμδη ποσὰ ἰο Ὀανϊά, υμεγεῖα ἴθ 
1668 οὗ {ἰπ ἰμοοογδίῖς Κἰηράοεω, πο τοδοθὰ ἴὼ 
μἰρμοϑὶ ροΐϊηὶ ἰῃ Πανὶ, τᾶδ τηοσὶ 1: Ἰπλδίο! Υ οοῦ- 
Ὠροίρα πὶ να 5 στοαὶ μοῦθ6. 

2. ΤΊ λίκονγίοαὶ ολαγαοίον οὗ Ναί ργορἝθου 
ΒΗ οΤΒ ἰἰϑο! ἰὴ (πὸ ἢγαὶ ρ]δοο ἰῃ 18 ΟΟΘαΘδιρΆ. 
ΤΗ5 1166 ἴῃ (6 γτείαέέθε οομίγαδὲ 1 [86 ρμἱδῃδ οὗ 
λυπιαπ δηὰ αἰνίπο υυὐἱδάοπι. Σαυϊα 8 δῆον βυῦ- 
ἀυΐϊηρ Ηἷ8 οῃθηλῖοθβ, ἰο ὑυ}]ἀὰ αὶ Ἰοπιρίο ἰο ἔα 1,οπ) 8 
ΠοροΥ ἴ (Π6 τηϊαδὲ οὗ Ηΐδ ρθορίο, ἱορεῖίμοσ πιὰ 
Ναιμδη᾿ Β οῃΐ {μεγείο, οογγοβροιμάβ ἰδο- 
ΓΟΌΘΖΒΙΥ νἰὰ 16 ἰμοοοτδῶς αἑδροδίξέοη οἵ 186 ἱνο 
ΤΏΘΏ, Δ 11} ἐποῖγ σοοορηἑίίοη οἵ ἴῃ 6 1,ογα  γοὶδ" 
ἰἴοη ἰο Ηἷβ ῥθορ]θ 88 ἴῃ ὑθορ]ο οἵ Η1β ροκθοβαίοω, 
δηὰ οὗ (Π6 Ῥβθορ θ᾽ 8 σβδυϑοίοσ 88 ἃ ῥγίοδιὶυ Κίηρ- 
ἄοῃ. Βυὶ δοοογάϊηρ ἰο Οοαε τύ μῃ 86 τισὰ 
ταὶ δῷ ἸΝ γα πὰ γοὶ οοθ; ἴοσ ἴῃ οχϑουίοῦ 
οὗ {π18 ΡΪδῃ (τ οι 8 πο ἐπ ἐϑεῦ το)οοϊδα) {86 
ΠῈΣ με ὅς ἀδέσφιφαο . ἴαὶ ὥς Γεδοηϊ οὐ;- 
οι οὗἨ ἰμ9 Ῥθορὶϑθ ΟΟΆ86, [ὉΓ (ἀφεαρὶίο 
᾿ανὶ 8 νυἱοίοσὶ 66) 1Π6Ὺ π σῸ δ8(1}} δἰπ ἀράς ἫΣ 
ΤΠΓΡΕΜΈΙΒΕ 6; ἀπε υτρο ὁ τα ποὶ ἑουῃὰ ΒοΓ0 
ΔΩ οηὶ γοϑί, δῃὰ βὸ δ ΒΑΠΟΙΏΊΔΓΥ τηῦδὲ 
81}}} Ὁ 8 ὙΔΏΘοΣηρ ἰοηὶ, 2) ἰπαὶ ᾿αυ 5 Ποῦδο 
δηὰ ἐδ Κἰησάοιι {ΠΟΥΘΉΣΙ ἢ οοηπροοίοα βῃου]α δὲ 
σοι] ἴον, ἸΌΣΘΥΟΥ δηὰ ἤΠ81} οβίδ Ὁ] βῃμϑα δὲ μδαὶβ 
ἴον ἴδ υπίο!άϊηρ οὗ 86 αἰνὶπο ἀοτηϊπίου [Βϑοοτα- 
60] ονϑν {86 ΡΘΟΡ]8 οἵ Ϊδγϑδαὶ δηὰ [86 οἱβοῖ πᾶ- 
ὈΟΏΒ, 88 116 ἀομ οι τἯῶϑ (0 Ὀ6 ΘΧὨἰδἐϊοὰ ἴῃ 
(σα οἰ βσοπϑὰ ἀνθ] ] τσ ἰῃ {Π6 ρΡοττηδηθηὶ μοῦθο 
(6: 0]6]. Ναίδδῃ 18 τηδέδ δοαυδιηἰθὰ πίῃ ἐδεθθ 
οὐσία δηὰ σαγβ οὗ οὐ πίράοπι ἱῃτουρσὴ 8 

αἀἰνίηθ σονοϊδίίοη, ἰὴ οοηϑοασθηοα οἵ τἰϊοῖ ἢ 
ὩΟῪ ἴῃ ἷβ αἰ γ  Θ- ρσορμοίίο πογὰ ἀοοβ οὶ ἱπάροὰ 
ἐξηρα μφορ ἰδη ρανώρτο ΟΥ Οδββοηζ}}ν] τοδὶ 
{86 Ρἴδη ἰο δυϊ!ὰ δ ἑθταρ]θ ἰο ἐμ6 1ογὰ, δας 51}}} 
ΔΩΠΟΌΠΟΘΘ ἰπ6 Γογὰ δ Ν1}} ἰμδὶ 86 ἐχϑοαίΐος οἵ 
ἐ8ΐβ. Ῥ] δὴ ἰδ ἰο Ὀ6 τοϑοσνϑα (Ὸγ ἰῃθ βμοοὰ οἵ ᾿ανϊὰ. 
Το νον μδὲ [Π6 Ὀγορ μοῦ σοβίσαϊπίηρ πον ἀ6- 
οἰασοβ ἰμδὶ Φεβονδὴ ποϑὰβ ᾿ῃ ρθηοσαὶ ὯΟ δἰδίεὶ 
Βουδβο (᾽ορίθὶ, ψαλνό. ( ἀειμδοῆς Τλεοὶ., 1868, Ὀ. 
δ59) ὅπιάβ ὯὩο βυρροτί 'π ἰμ6 ἰεχὶ, πο 88 
ΟΜ ἰδ ΠΙΟΤῸ ἴῃ γογ. ὃ (ἢ δη ἐμαὶ δανίὰ δβῃουϊαὰ 
ποΐ Ρι}4; δηὰ {86 δβρογίΐοῃ (υδί δι.) {μδὲ {86 
ῬτοΒ᾿ δ ἐίοι θ ἴῃ ὯΟ ὙΔΥ͂ θαϑδὰ ου ρτουπαάβ ἀοτίνοὰ 
ἔγοσα 18:6 ΒρΘοἶδὶ εἰζυδίζοῃ ἰδ ΟὈν]ΟΌΒΙΥ ορροδοὰ ἰὸ 
[6 πἰδίοιηθηὶ οὗὨ γϑδθοῦδ ἰῃ υοσα, θ-11, Ὑδοσοίῃ 
]αγδθ}᾽ 8 ἩδῃΘΟΥ ΡΒ ΔγῸ οοηποοίοα τὴτῃ ἰδ 6 501}} 
οοπίϊπυΐηρ υῃγοϑὶ δηὰ ἱμρθθουσίΥ οὗὐἨ Γλαν Δ᾽ 8 [πιθ 
(86 Ἔπϑσηῖο8 θεϊηρ γεῖ ποὶ ἀοδηϊίνο!γ συθάυοά), 
δηά (86 ἐποιυρῆι 18 ΟἸΘΑΓΙΥ ΘὨΟΌΡὮ Θχρσοεθοὶ ἰμδί 
(86 ἜΘΡΙῸ οδῃποὶ γοὶ Ὀ6 Ὀ011 Ὀοοδῦθα αυϊΐοὶ '5 
Β.}}} ἰο δ6 ϑοουγτοὰ δρδΐηδὲ δηοπΐοα. ΤΉΟΙΕ ἕβ, 
ΚΠογοίοσθ, Ὡ0 ὡιτουπα [ὉΓ σείοσσγίηρ ( 1οβί}}) (86 
Ῥγοβιδίοη οὗ (16 ἰοτρ]6- Βα ] ἀΐηνρ ἴο δὴ δηοθεὶ 
δἰσὶοὶ ορίπίοῃ [διζαϊμδὶ δας Ὀυ1]ἀἱη9]. ποιμίηρ 
οὔ (818 βογί οσϑῃ ὃδ τηθδῃϊ ΠΟΘ, δἰῆοθ ἐδ δυταθο)- 
οΔ] οοποορὅοῃ οὗ αο(᾽ δἰββαιμ ἡ τς δρδοὺ δι ϊὰ 
ΗἱΪἷδ ῥϑορὶϑ ἴῃ ἃ ρεγπιαπδης ἐδηυρίδ ἴθ ΤῸ ΤΏΟΓΟ 0ρ᾽ 

ἰο (86 πἰγίοξς οοποορίζοῃ οἵ ἴῃς Ρεΐηρ [Θ- 
πεΠΌΟ} οὗ αοὰ ἰμδη ἐμαὶ οἵ Ηΐδ ἀπεὶ]ληρ ἴῃ 8 

ἱεηΐ. ᾿Απὰ δὸ αἶβο ἔμιδγδ ἴ8 8ὸ βαδιοίση 
πιουηά [οΣ δϑδεϊμυΐηρ (ἢ18 ῥγο ἐδ ἰοη ἰο δοπηθ οδα 
6166 ἰΠ8ῃ ΝΝαίλαηπ, ἰο ἴῸΣ ΘΧΒΙΩΡ]6. 
(πι6 ϑοοϊίΐοῃ γοσβ. 4-16 16 πῃ δοοοσὰ βοίὰ τῖν (86 
᾿ἰδίοσῖοαὶ αἰϊυδίίοη ἰδὲ ἱὶ δηΐ [Ὁ 
ΜΈΪΟΣ 1 τοΐοσβ, δὰ τινὰ ἐϊθο ἴ.--- ΕΟσ δμοῖδοῦ 
βἰάὁ (Π8 Θομογοίθ σοΐοσθθοα ἴο ϑβοϊοπιουβ δἰ πὰ 

4 [Τηδὶ ἰδ. ἴῃ0 δρϑοϊδο ζοΐδυϑῃ Ὀοίυς, 
οἱοϊμοὰ ἴῃ ἃ ῬΘΊΒΟΣ ΤᾺ] ἐμὰ μὰ 
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δηοᾶ ἰἢ6 ἰοιρ]9- δυ ]ἀϊηρ ἴο Ὀ6 οοτηρ]οἰοα ὈΥ Εἷμα 
Ὧ85 Ὀδοη δαἀαυσοὴ ἰηϑὲ 1:6 ΡυγοὶῪ Ὠἰἰδίοσίοαὶ 
Ὁ Βδσϑοίοσ οἵ [86 πογάβ οὔ Ναίμδη δηὰ Ὀανία; ἰἰ 
ἐπ «αιἰθἘοττηοά ἰο θ6 οἰοδγ---ἴσοια [18 σοίθγθῃσο, δηά 
ἔγοια 8 σοτιρδγίβοη θοΐγθοῃ 1 δὰ ἴΠ6 ἰάοδὶ ρὶς- 
ἴυτο οὗ {6 Κιηράοτῃ οοηίαϊηθά ἴῃ ἴῃ 6 νοράβ, δῃά 
ὉΥ οοτμρασγίηρ ἰδ6 ὑγιεῖ δια ὙΟΣΥ Ῥθου δν “δαί 
Ὑογαδβ οὗ θδνια,)" οϑρϑσὶδ}}γ 2 βδι). χχὶϊὶ. ὅ---ἰΠδὶ 
6 Πᾶνα ΠΟΙ 8 ἰδίου ροβί- ϑο]ομμοηΐς γοιοάθ] πᾳ 
οὗ {πὸ οεἱρίπδὶ ρσγοηλῖδο, δηὰ ἰδ (ἢϊ8 οὐ κί] ρσο- 
τ ῖδο, ὙΞΠ1ΟΝ ΜῸδῤδΒ οὗ ἃ ἴΏΟΥΘ ζΖΘΠΘΟΓΆ] ΌΤΙ, Ἧ88 δὶ ἃ 
Ἰδῖίοσ πιο τηοτο αἰβυϊ οἰ] δἰδιθὰ δοοοσαϊηρ ἴοὸ 
αν θχίβ (Παΐ ᾿ιΔα πηοδηςίτηθ οοουγτοᾶ (α. Βδυν, δὲ 
δι»., Ρ- 394, 405). Αμραϊηδὶ Ὑ ϊοὮ, ΒΟΉΤΟΥΕΟΣ, 18 0 
6 ΣΟΙλΑΣοα 1) {δὶ ο80 ϑρεοϊαὶ ἀοεὶ δι] ΟΏ8 ΔΙῸ 
ΌΥ Ὧο ἐτπρῦα 80 ΘΟΠΟΙΟΙΕΙΥ͂ φ ἐς ; ἴΒοτο ἰ8 
ΟΊ ΣΡ δυΐ 8 σεπεγαΐ Ββίαὐοταοηὶ οὗ (Π6 ταϊδίησ 
οὗ {80 δορὰ δῆοι Ῥανϊ δηά οἵ ἃ δι] ης ἐχὰ ἐδ 
ἜΒΕῚῈ ὈΥ 1818 βοοὰ; 2) ϑοϊοιπηοηβ ἀϊβοουγθο ἴῃ 
1 Εηρβ νυ. ὅ ὑγϑβϑι [δὲ ΝΑΙ Δ 8 πογὰβ 
οοὨζβιηθα ῬγθοΐϑοΥ ὑΠ18 βίδίθιηθηῖ. ΤΉΘΗΪυ8 6180 
ΡΒ: 1818 Βυρροδβιὔοη οὗ δῃ ἐν ροαδὶ {αδίο τοτλο- 
(6! τὴν οἵ ἐμ 656 ῬΓΡ Εν πογὰβ, σου κίηρ (ρΡ. 
176, 24 6ἀ.): “Εογ 186 τοδὶ (Π6γὸ 18 0 ατουηά ἴο 
ΒΏΡΙΡΟΘΘ σῇ 6 δζοίϊο {παι ΝΑΙ Δπἦ Βα ΡΓΟΡΉΘΟΥ 
ὙΓΠ85 ποῖ οοἸηροβαα [1}] δον βοϊοιηοῃ; Ῥβ. ἰχχχῖχ. 
{νεοσβ. 4. ὅ, 20--38 [8,4, 19-97], ὀαρϑοΐδ}]γ σϑσ. 20 
1917). Ῥβ. οχχχὶϊ, 11, 12, δηὰ ἴβα. Ἰν. 8 δἰίϑδί ΐβ 
᾿βίοτο8)] ἰσαΐῃ, δηὰ τ ΠΥ ὑπάοτγείοοα 1ΐ 88 Μ66- 

βἰαχῖο Ἐς γε, ̓ τας θ6 δα ἀρὰ ἐπεὶ ΤΌπτΕ 
ΨΘΓΕ. ὙΠ ΙΟἢ ἴῃ 1ϊ8 Ρϑου αν ἐπα ϊ- 

Υἰδααιιν ὈΘΑΓΒ [ἢ6 ἜΕΤΕΝ οι, φοαυΐροονι ΟΓ {π᾿ 
1,411}, ῬΓΟΒῸΡ 186 ψῆ01]6 οοηίοηϊ οὗ Νἧ- 

1:88 ΟΣΒ 88 μεῖς Ἀν ϑιλίραν ΟΘΡΘΟΐΔΠ1Υ (ἢ6 τὸ- 
ἴθ 6 ἴο {86 ἔαίυγΓΘ δηᾶ ἰο 16 δνοσ δίῃ ΘΟ0η- 
ἰπύδηοο οἵ Ἀν α᾽ 8 Βουδθ (οοτΡ. γοσβ. 19, 25. 26, 
27, 29); δηά βὸ αδἷβδο ἢἷβ Ῥβ. χυἱδὶὶ. (οἢ. χχὶ!.), 
πΡΘΟΣ (16 οἷοδβα, δῃὰ [ιἷἰβ 1δεὶ ποζὰ (χχὶϊὶ. 
1-). 

3. Το ολίεῦ, ροϊπίς πὶ ἐδδ οοπίδηξ οὔ (μΐδ ὑτο- 
ῬθθοΥ, ὙΒΊοΝ 18 ἰηἰτοάυοοα ὈΥ {π6 πογὰ : “ Νοὶ 
ἐλοις Βα]ς Ὀ0114 ἴον ἐδδ 1 ,οτὰ ἃ Ὦουθδο, Ὀυΐ ἐλ Ζιογὰ 
«111 0114 ἐς Ἢ προσ ἢ το ἴδ [ΟΠ] ον (ἴα ογ θοῦ 
οἵ ταρηϊϊοη): 1) Θοᾶ ὑΡγοιιίδοα δαυϊὰ κα, βορὰ 
ἀεεέϊπεα απαὰ οαἰϊεα ἰο δὲ ἐλο δδαγον 977 ἰδ ἰδδοογαϊοαϊ 
κιπράοπι. Τ| ἰδίσυσ, ([Π6 ῥγοτηἶβο σο]δίοθ ἰο Πᾶν 8 
λοιιδὲ ἴῃ ΘΏΘΙΑΙ (γοτα, 1], 16, 19, 25, 26, 27, 29). 
Βαΐ (6 ἤουβθ 16 ποὶ ἰάδηίίο8] πὶϊῃ [Π6 δεδά, ἰο 
σοῦ γοίεσ (86 ἀφδοϊαγαίίουβ (μδὲ ἔοττα ἔμ ρἰδὲ οὗ 
ἴ6 Ῥγορῆθοῦ. Τμ18 βοοὰ ἰη ποῖ (9 τολοίδ 
ἰοτὶῖγ, δυΐ 8 δεἰδοίίοπ, ἴτομλ ἰΐ; οορ. γογ. 12: “1 
Ψ{1]1 ταῖθο ὉΡ (ΗΥ ροοὰ δῆϑσζ ἐμθ0᾽ πῖϊ 1 ΟἾγ. 
χνῖϊ. 11, δοοοσαϊηρ ἰο τῆ οἢ (μ6 φορὰ ἰδ ἰο ὈΘ { 
16 δβοηϑ οὗ Τθανα ; ποῦ 18 ἰΐ τοβισ οἰθὰ ἰὸ ἃ βἰηρίθ 

σβϑοῦ, Ὀαΐ εἰχηϊῆοα ἐΐδ ροδίεν ἐν βοἰδοίοα απ α 
Ῥοϊπίεοά ὃν Οαοά, τ ΛΟΙ 18 ἰο θ6 ὈΘΆΓΘΟΙ ἴῸΣ 411 ἔι- 
ἕωγο ἰἰτὴ6 οὗ 86 (Βοοογϑῖίο Κίηράοτμ. 2) ΕΣ (18 
δεει οἸλοϑθη ὈΥ Οο0α᾽  ἔτοθ ὙΠ ΘΓΟὶ ἢ 18 ΓΤΕΡΓΟ- 
βοηἰρα [89 πουθο (Πδὺ ἰμ6 ἰ,οτά θυ] 48 ἔος Πενία, 
ἐὴε Κἰπφάοπι ἱβ ἤγπιῖν ἐδίαδίϊεἠοα ; (δ ϑεσιιγεῖν ἐδία- 
διίἑελεά τογαὲ οἱ δὲ αἰδαολιοα ἰο λό λοιιδε οὗ 
Τραυϊά (νετ. 12). 8) Το {δ6 ανίαϊο ἐὺ 16 
Ὀόβσοσ οὗ νοΐ 18 Πλαν  Β βορα, δὴ φυογίαδέϊπο ἀω»- 
φΤαίζΐοπ 'δ Ῥτοταϊβοα. [ῃὴ6 τοΐδγθῃοο 18 ηοὶ ἴο ἐπ6 
ονοσ  ϑίϊηρ σ]6 οὗ 8 εἰηρὶο Κίηρ, θυΐ ἰο {π6 οηά- 
1686 οομρξπυδησε οὗ {πΠ6 ἰηράοτῃ οὗ Πανὶ 8 βοοὰ, 
ΤΑ 186 ρῥγομῃλϊδοα [κἰησάοη, (ῃ9 Βουβο οὗ Τϑανίαὰ 
8150 δι88 8 ρεγρείυδι ἀιιγαίΐοῃ (γϑγβ. 18, 16). 4) 
αοά τῖοαρες ἰο ὑ6 ἐδο Σαέλον οἵ Τλαν Δ 8 βοϑὰ, 
διηᾶ ρῥἱοάχοθ 10 βυαοῖ δὰ ἐπ ἰπιαίθ τοϊδιΐοη ἰο Ηΐπι- 

8617 [Πδὺ 10 5881} δ Ηΐ δου. Α5 ἀοά ἰ8 {116 Σαίλεν 
οὗ [86 ρεορίε οὗ [δγ86] Ὀγ 0 ἴδοι {Παὶ Ηδ [τὰ 
οἰοϑον ἴπθπὶ 88 Ηΐδ ρβορὶθ ὈΥ ἴγθα ρβσδος, πιαάξς 
ποῖ ΗΒ ρθορ]ο Ὀγ σϑαθιωρίζοη, ἰοώ ἰδ: ὈὉγ Η]ἱ 
Ῥδϑίθσῃδι ]ονϑ, οδέϊσαίδ ἴθ πὶ ἴο οὈραΐθηςο, δηὰ 
ϑαποίἐβοά ἰμ6.ὶ ἰο Ὀ6 [6 Ῥ6ΟΡ]6 οἵ Ηΐ8 ροββοββίοῃ, 
80 Ηδθ ἷἰ8 ἐδό δαίλεν οἵ ἴῃ Θνογ]δβίδηρσ᾽ του] δε οὗ 
«Ῥαυϊά ὉΥ ἰ᾿π δος πὲ Η 6 ἢδ8 Ἕβόβϑῃ 1ἱ ἴον ΗΠ τη ρ- 
Ιγ Βουϑδ ἐπ ἴβγβεὶ, δὰ πηδάθ δηὰ [ογπηθα ἰξ ἴἰο ὃ9 
Ὀθδσοσ οἵ Ηΐβ νον δϑιϊηρ ἀοπιϊηΐοη ονοσς Η!8 ρθο- 
[6 δηᾷ Ὁ ἰβ ΗΒ δοηὶ ΌὉΥ ἴον οἵ πιοβὲ ἱπιλπδίο [8]- 
οὐδ ΐρ ψι οὐ, δηὰ ὉΥ 186 Βυπιῦὶο οὐεαΐθησθ 
μι βογοΐη ἰζ ἱΠογου ΠΥ δα ]θοῖβ 118 ψ1}}} ἰο 1Π6 ἀἱ- 
γὶηθ Μ1}}. “ΔΒ δὶ} [βγδϑ 168 ἃγα βοὴδ οὗ Φϑῆονδῃ 
(Πουῖ, χῖν. 1), Βο τωυδβὺ 86 ἰεΐηρς Ὀ6 ἴῃ βρϑοΐδὶ 
ΤΑΘΘΒΌΓΕ, δαὶ ΟΠ]Υ͂ 8 {Π6 Βοδὰ οἵ ἴΠ:8 σἤοθβηῃ ρθο- 
Ρἷο οὗ αἀοα᾽ (Ὀιοβίοὶ, ουδὲ δυρ. δ89). δ) Οὐ 19 
5τουπὰ οἵ (Πϊδ τοϊδίίοη οἵ δίποσ πηά βοὴ ἐὴλδ ζαῦον 
οἵ Οοἀ οἱ αδἰάε ὑπελαπρεὰ πιὰ ὑῃ6 βοο οἵ 1)4- 
γἱὰ, (πδὶ 8, (86 ἐμοοογαῖὶο Κίης. Ηδ ν]}}, ἱπάϑοὰ, 
6 Ρυῃίβηρα ἴῸγ ἴΠ6 δίπδ ἰηΐο ἩΒΙΟὮ Π6 (8118; διι 
1μ686 οἰαβι ἰβϑπλθηΐβ Μ0}}} ΠΟ ΥΘΡ τοϑο οὶ (Π6 Ῥοϊηί οὗ 
χο͵θείο, 88 ἢαρρϑηϑὰ ἴῃ 880} 8 σαϑο; 1:6 β' 8 οὗ 
Τραν ἀ᾽8 δορὰ υἱ!!, ἴοσ {μ6 βαῖζο οὗ [Π8 ργογαἶβθ ρίνϑη 
ἴο αν, ποτοῦ βοΐ δεῖἀὰθ ἐμ αἷνῖηθ σουῃρεί.---- 
“ΤῊκ ποτὰ οἵ (86 ρστορδμοί Ναίμιδῃ δπὰ {Π6 ὑπδηκ8- 
αἰνίηρ οὗ Πᾶνα πλασὶς 6 οὐ] παίίου οἵ (πο 1)» 
γἱάϊο ἢἰδβίοτυ "᾽ (Βαυπιραγίθη). - 

158) 
δ ἀοαϊμυαιοῦ, Δα σ 1 (ἢ ὑπ6 Το ]6- θυ] ἀτηρ (τοῦ. 

ἐποῦψης αἰϊοηλρί ἰο δεῖ δεοὰθ [μι680 οὐ᾽θοίζοπη ἴο 8 

[86 εἷῃ ἴῃ ἐδ οδδθ οὗ 
ΤΩΘΏ, 88 ἴῃ [88. 1}}}. (6111), οὐ ΌΥ͂ το} δυηρ νοσ, 14 
“ρυϑῇ ἴῃ Ηἷδ διιβεγίπο ζον ἐπι χωϊίν 1 ΜἢΔ}} ομδδίθῃ 
Ὠλπι,᾽ εἰο. (Α. ΟἸδεῖκο), δὰ Ὀγ τορδγαάΐϊης ἴῃ 6 Ὠοῦθο 
θυ 1 Ὀγ ΟὨγδὶ 88 ἃ βρί γι] οἣο; Ὀαὺ (πὲὶ8 ὑγδη818- 
ἄοη οὗ μὸ Ηρ. 5 ποὶ δαἀπηίβαὶ 16, δηὰ (ἢθ βρὶ- 
τἱυ Δ] ἐσίηρ ἰπ 186 οἴποῦ ο886 18 ΒΔ γβἢ δΔηα σΟΠ ΣΑΓΥ͂ 
ἰο ἐδ Ρ]αΐῃ τρρδηΐης οὗ (μ6 ἰοχί. ϑυοῃ ἃ ῥγὸ- 
ὮΘΟΥ τηυδὲὶ Ὀ6 εἰθρι 88 ἰῃαὶ οἵ (Π6 “βοσγυϑδηί οἵ 

γεη πὴ " 1ὴ ᾿βαῖδἢ δῃὰ 88 1}186Ὲ ῬΆΓΔ6]6 οὗ (6 Ρσο- 
ἀραὶ ὅοαυ; ἴδ τηαΐῃ βρὶ γι] 1ἰάθϑ πιιδὺ 6 ἀοίογ- 
τηϊησὰ, δηὰ 118 (1]Β] πχοηὶ Ἰοοκοά ἴον ἴῃ (ἢ Με9- 
βἴδι, νἱΒουϊ αἰἰοτρίίηρ ἰο ἐγαηδβίεν 411 {π6 ἀοἰαὶ 8 
Ἰηΐο ἐπ6 Βρῇ ΓΘ οἵ ρογσιαδηθηΐ βρὶ γἰ 0.8] ἢ ]βίουγ.-- 
ΤΕ.]--- Τὸ ἐν αίξίοη, οὗ (ἢ 6 ΔΕΙ͂ ἰο ϑοίοπιοπ, 
Δ ἷβ ἐπμηραϊαία Ροδίεγτίν [μα ὈΙΏΪΘΑΆΙ τ γιΐζοσα, 
Θτοιυ8) 18 ορροβϑᾶ ἴο ἐμ “" ἐνογίαδίζη" ἀπγαιίοη 
(μὲ ἰβ ργουμλιηοα 1009 Ὀανὶάϊο Κίηράοπι, δηὰ [πὰς 
οδῃηοῖ ῦ6 νοαϊκοηθα ἰηίο ἃ ἀδαϊρηδίίοη οὗ 8 ἰοῃσ 
Ῥογὶοα οἵ ἐΐταϑ (οορ. Ῥα. ἰχχχὶχ. 80 [29]}. [116 
ἮγταθΘ “ἴσον ((ἢὴ9 Επρ. τοπάοτίηρ οὗ βενογεὶ 
᾿Βδγοηξ θυΐ δαδαίδης}}} οαυΐϊνδ]θηΐ Ῥἤτδβοβ ἰὼ 

Ὴ6}.}) δοιιοξίπηοβ πα ϊοδῖθϑ ἃ 1᾿ταϊιοα μογὶοα οὗ 
ἐτηθ (8 ἴῃ 1 ἤδη. :. 22), τῇοσγο (86 1ἰμἰ δίῖοι 16 
ἀοίοσταϊηϑα ὈΥ 186 παίυγο οὗ {Π6 οΆδ86 ΟΥ̓ ὉΥ͂ βίδίθ- 
Ταθηΐβ ἴῃ [ἢ6 οοπίοχι; ΠΟΤῈ {Π6 ΔΌΒΘΠΟΘ οὗ ΒΥ 
ΒΡΘΟΙΔΙῚ ᾿ἰταξιηρ σἰδίοτηθηίβ, ἰδίζθη ᾿π οομηθοίί οι 



440 ΤῊΞΒ ΒΕΟΟΝῸ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΑΜΌΕΙ. 

πἰῖῃ (ἢ. 6 ρὍΠΟΓΑΙ ἴοπο οὗ {Π 8 Ῥσο 1868 ἴο ἴδγδοὶ ἰῃ 
186 ΟἹὰ Τε5ι., Ιεϑ8. 9 ἴο [116 οοποϊυβίοῃ τμδὺ δὴ 
πηι οὰ ἀυταίίζοη ἰδ ἱπιοηἀορά ἰο θα ἜΧΡΓΘββοα.--- 
ΤΑ.]-- ΤῊ Ἰπιογργοίδίίοη (Πδὲ γϑίοσβ [Π6 ψΟγὰβ ἐπ 
Ῥατέ ἱταταϑα δίο Υ ἀπά ἀλγθοιγ ἰο ΟἿ γιδί, ἐπ δἰ βμῶ ίο 
Δοίοπιοπ δα Ηἷ8 ἤθδγοδὲ ροβίοσι υ 18 ἰου πα αἰγοθαν 
ἴῃ ΤὨοοάογοῖ (2 ας. φιιεί. 21), (ΠΟ ΘΧΡΙ δίῃ γ 6 ΓΒ. 
12. 13 5,14 ὑ, 1ὃ "Ἢ ̓ αν  ἱπιπηθαϊαίθ ὈΟΟΣ]Υ 
ἀεροοηάδηία, θυ γοσα. 18 Ὁ, 14 ἃ, 16 οὗ Ογῖδι. 80 
8160 ΒΙΘΏΖ: “16 ἄοθβ ποῖ π ΒΟΥ ἐχοϊυάθ 8]ο- 
ΤΔοΠ, γοὺ ΓΟΙΌΓΒ Ἀγποῖρ 8 }}Υ ἰο ΟἸτιϑὶ." Κ᾽ ΠΑ 
ὅδε ((ροϊοσεί. 243 νη.) βαγα (μαὶ {86 δώ οἵ γϑῖβ. 
12 δῃὰ 13 15 ἰοὸ θ6 με } ἀμμριΚῚ οὔ [6 Μοβδίδα, Ὀυϊ 
{Π6 οοηϊοης οἵ νοτα. 14, 15 οὐ [Π6 Θαυ! Ὁ θο1οη8 οὗ 
(6 Πανίάϊο Βουδο, ἔσομαι γβοσα, ον Βίβα ηρ' 
ἐμοῖν βίη, (86 Κιηχάοιῃμ ἰβ ΠΟΥΟΣ ΟΥ δὖ ᾿ἰϑαδὺ ποί 
Βοοῦ ἰο ὕὈ6 ψιάγατηι. Βυΐ (Π]Α δβιὶ ἰϊοη οὗ 8 
ἄου]6 τοίθγοποθ 18 88 τυ οἢ ὁρροοοὰ Υ [6 ΒΥ 
᾿δῃὰ σοί ἐπυλγ οἵ (86 ργοροβ ἐβουρμιδ δηὰ σον 
(88 ἰγδοοὰ ἴῃ (6 Εἰχροβι:οη) 85 (Π6 τοϊαιθα βὺ 
Ῥοκίἄοῃ (Ὀαθοα οὐ [6 ρῬγοβυρροβιΐου οὗ 8 ἀου δ] 
ΒΟΏΒ6 ἰῃ ἴμ6 ϑογὶρίαγο) δοοογαΐηρ ἰο ἢ ]οἢ Να- 
1Π88 ποιὰ τοίου ἴῃ (Π6 1ἰἴ γα] δοῆβα ἰο ϑο] μοῦ, 
πῃ {80 ταγπκίϊ681 βοῦθο ἰο ΟἸ σίβὲ ἰἐρτε τῇ Υ ϑόραμοα 
δαστα, Ῥ. 212). [γΘ ταυδὲὶ αἰδιϊπρυ θη Ὀθίνγθθη 
{1||6 Το Δη10Ά] ΥἹΘῊ οὗ 6 ἀου]6 βοῆβα ἴῃ βοσὶ ρ- 
ἴυτο δῃὰ {μ6 Υἱ ον (μδὲ δϑαίηβ 0 σογίδὶ ἢ ΡΟΓΒΟΏΒ 
δηα {πίηρβ 8 ἐψρίοαϊ-ρτορλείϊοω! ροδϊάοη ἰῃ (Π6 ἀ6- 
γοοριημθηὺ οὗ ἰπ6 Ρ]δη οἵ βα] νδίϊοη.-- - Ὲ.] 

Ιη {Π6 ἔγχεϊ ρἴδοθ ᾿ξ τηυϑὲ "6 ἀθίβγιωηϊ πο ἢ Ἡδὶ 
ΤοΒροοῖ ἯΘ 8Γ6 ἰὼ βὺρ ἃ ἴδλοίυΔ] μωπίπιοης οὗ 
1818 Ῥγοῦλ 856 ἐπὶ Πανία δ οὐκ ἰἰζείηνε, ἀρὰ ἴῃ 6 ἴῃ 
᾿ἱθ ροκίεγψ. ϑαυϊά ἀὐπιδοῖξ, ἴθ 1 ΟἿ. χχὶϊ. 9 θα., 
τοίογβ μοῦ βγαὺ ἰο ϑοίοπιοη, δρρ  γἱησ ἴο ἰαλ (ῃ6 
σψογάβ: “86 Ψ1]1} ὈΘ ἰο πιὸ 8 βοὴ δηά 1 μὶ}} 6 ἰὸ 
τι ἃ λίπον, δηὰ 1 Μ111 φαίδὈ δὴ (η6 ἰδ οὗ 8 
Κιηράοπι ονοῦ ἴϑγβϑοὶ ἴον ονοσ." θανί ἃ ἄοϑθα 86 
κϑίὴθ ἴῃ 1 ΟἿν. χχυΐὶ. 2 βα., ὈΟΙΒ ἔλπιοθ 11 (9 
ἐχμογίδιϊοη [ἈΣ ΠΕ Ὁ]}}Υ ἰο οὔθοσνα {μ6 οοϊμτηδηά- 
τοοίβ δηά ἰυἀρηχοηίβ οὗ αοά, δηα Ὀγ οὐοάΐοησο ἰο 
.μ9 1,ογα᾽ Β ΜΠ ἰο ᾿ῖνα ποσίν οἱ μὲβ ἰρὶι σα ]]]1ηρ; 
ἴῃ. ογάον [μαἱ {Π6 Ῥγουαΐβα ταϊρηϊ θ6 116. 80 
αἰθο δοίοπιοπ ἈΡΡ 168 ὑμ6 σοι δ ἰο ἰμηθοὶῦ, 1 
Κιηρ νυ. δ; 2 (ἢν. νὶ. 7 βα.;1 Κἰηρ νἱ!}}. 17--20. 
Ιῃὴ 1 Κίηρβ ἰχ. 4, ὅ (σά οοηῆγηβ ἰο πὶ ἰδ 6 
ῬονοΣ κίνθη ἴἰο Πανὶ, δϑοδυσίηρ πἰπι ἐμαὶ ἱζ Π6 
σοῦ πα] Ὀοΐοτο Ηἰβ ἴδοθ δε ᾿ανὶὰ αἀἱά, δπὰ 
ΓΑ] ΚοαρΡ Ηΐδ οομημηδηἀπηοηία, Η6 νπου]Ἱὰ 
65:80} 18} 6 ἴᾷγοπο οὗ 818 ἀοπιϊῃίοῃ ἔόσονοσ, ἰῃ 
δοοογάδηοθε ψὶ}ὶ ΗΠ 8 Ῥγομθο ἰο Πενία : “(Π 6.0 

᾿ μαῖῖ ποῖ [1] {166 8 Ιγ8} ἔγοτῃ {86 ἰῃτοπο οὗ [8- 
ΤΆ 6]."- Ρυπὶκηιηρηῖ ἴον δἰ8 ἀοίδοίζου ἔγοτα ἰμ6 
᾿ἰνίηρ οὐ νὰ νἱβὶ θά οὔ βοϊογλοη ΌΥ {Π6 βορδᾶ- 
ταίϊου οὗ ἴ0 Τθὴ ΤΥ 68 ὑπάορ Ψοζοῦοδιῃ; Ὀυΐ 
16 Ρτγοιαΐβο ἐμαὶ Ηἴθ ἴδνοσς ββου]ὰ γοῖ ποὺ ὃὈθ 
ψὐ Ππάγατη το αν 8 πουβα 18 αἷδο 1] 81], 
16 Κιπράοπι “ ἴον Πανὶ 8 88 κ6᾽᾽ δῃὰ ““τμδὶ )8- 
νἱὰ, ἰῃ6 βογσνϑηΐ οἵ {π6 [οσὰ, μαϊρἢὶ Δ] ΤΥ Β πᾶνθ 
8 σαι Ὀοίοτο Βἷτα πὶ Φογυβαίθηι, πο Ἠδ μδὰα 
οἤόθθη ἰο Ρὰὶ Ηΐβ πδῆλθ ἔποτο,᾽ σοταδί ἰηρ ἴο (Β6 
δορὰ οἵ Πανὶ ἃ, ψ ϊοἢ ἴον {818 δἱη “18 ἰο ΡῈ δι] οιεα, 
Ῥαΐ ποί ἔογονοσ." Τῇο ΒυμὈ]ἱηρ οὗ Π᾿ν]᾽ 8 βορὰ 
Ὑ885 ἴ0 ὈΘ ΟὨ]Υ͂ ἰΘΣΩΡΟΙΆΣΥ, δηἀ ἐμ6 ῥγομΐδϑο οἵ ἴῃς 
Θνου δϑηρ Εἰηράομι ψ͵ὰβ ἰο ὕὈὸ ΔΙ] 8]]1οἃ ποῖ ἰπη 
Φογοθοδηλ β Βοῦβο, Ὀαΐ ἱπ ᾿ανὶ 5, 1 Κίηρβ χὶ. 
381-59, ΑΡ΄6 ἢ, μ6 ϑοη οἵ Βϑβοροϑῃι, γα κοὰ ἴῃ 
{Π6 εἷῃβ οὐ λὼ ἐαέδεν, δῃὰ Πα ϑαγί γγὰβ ποῖ τ ΠΟΙΪῪ 
αὶ ἢ ἐπ6 Ιογὰ ; Βυὶ ἴον Παυϊα᾽ ε βαίκα [86 1, ογὰ Η18 
αὐοά σαν Βοθμοθοδαι ἃ ᾿ἰσμῖ ᾿μ  Θγάβδ! τα, ᾽πὶ ὑπαὶ 
διὸ ταϊϑϑα ὉΡ 18 βοὴ δῖϊοσ ἷῃιὶ δηὰ 1οἱ “ὉγΌβδιοσα 

εἰδπᾶ, Ὀθθοδῦθο δανία ᾿δὰ ἀοῃθ ψ δὶ γγ88 σὶρὶι ἴῃ 
{ῃ6 ΝΣ ἐν οὗ (86 Ι,ογτὰ (1 Κίηρβ χνυ. 4, ὅ). «εἰο- 
ταπι αἰἸὰ (μδὲ παῖς 88 ον] ἴῃ (Πμ6 ΕΥ̓63 οὗ ({6 
Ιογὰ; θυΐ 186 1,ογὰ που]ὰ ποὶ ἀοδίσου Ψυάδὴ [ΟΣ 
Ῥανίά Ηἰβ βοσυϑδη Β Β8Κ6, 885 Ηδ ᾿ιδὰ γτοιμρίβοά ἰοὸ 
εἶνε πὶ ἃ ᾿ἰρῖνς ἴῃ Ηἷδ βοὴϑ δίνδαυ (2 Κίηρβ Υἱϊϊ, 
18,19). “ ὙΠ] ΡΓΟΡΒΘΟΥ͂ ΒΒΠΟΌΠΟΘΒ ἴΠ6 ἀοτ- 
[411] οἵ οπα ἀν πδβιν δοσ δηοίμον οὔ με Τοῦ ΤΙῖθΕΆ, 
ἰι αἰϑο ἱπάθοά ἱμγοδίθηβ ἱπαίσίαμαὶ ἀροβίδίς Εἰηρθ 
ἴῃ Φυάδ!ι νὰ} (ἢ ἀἰνίηο Ἰυάρσταοηί, Ὀὰὶ Ὠο τ γ 4068 
(ἰοηθ (86 οοῃιπυδηοο οὔ πο τιραῖ οὗ Πάν" 5 ἴδπι}}ν 
ἴο {86 (ᾷγοῦθ. αν α᾽ Β Ἕγονηι πιδΥ 6 ἴΔΚο ἽτῊ! 
Ὀὰϊ {μ6γὸ ΜΠ11 οὐ Ομ ἰ0 ττθομ 11 ὈΕ]ΟΏ,Β, 
χχὶ. 832 [1] ((Ε ον, Ηδστα. 1Χ. 412). Τδὸ 
ΤΟΙθ6 18 ἰυ5 Γεΐ ἴο 811 θαυ α᾽ 5 ἀοβορη- 

(8 (μαὶ γεγο οδ]Ἱϑὰ ἴοὸ {π6 1βτοὴς ἔτοπι ϑοΪο: 
τλ0ῃ Οἢ (οοαρ. ΡΒ. ἰΙχχχῖχ. 20-δ0; οχχχίϊ. 10, 
11) ἴῃ δοοογάδῃμοο τὶϊ [86 ποτά οὗ ᾿βυϊὰ ἴῃ 2 
βδτα. υἱῖ. 25, σι βαγοῖπ 86 βρβᾶκβ οὗ [88 ῬὈγοιηῖδὲ 
οὗ δὴ δνοσιδβίϊπς ἰτϊηράοιῃ 88 οὔθ {πδὶ ἰδ ρίνεῃ 
ἴοτονοσ ἰο ἷβ λοιιδε.--- Ν ίμδη ΒΒ ῬΓΟΡΉΘΟΥ [88 
{π8 ἴῃ (6 ἔγδεὶ ρ]αθθ 6 Λι δἰ σπύβοαποῦ 
ἴοσ 186 ἀογοὶο εἰ ὡπ οὗ ἐδ Κίπραοιι οἵ Οοὰ δηὰ 
{86 βαϊναίΐοη τμογοΐη ὑπίο! δά, ἸΏ 8ὸ [ΔΓ 88 ΠῸΠι 
ὨΟΥ͂ ΟἿ ἴοΣ 81] ἰΐπμϑ ἴῃς ζίπράοπι οὗ 16γαεὶ αἰϊδ 18 
(ποοογαῖίο ον ἰο τϑα] σα Οοα᾽Β ἀοπιηΐου ἴα 
(89 118 οἵ ΗἰἿϑβ ρϑόρὶβ, δῃᾷ ἰο 218] {μ6 επάβ οἵ 
Ηΐα Κίπράοιι, ἴονεῖβ ἴα δῦονβ (μ6 Ῥτγορβείϊε 
Οἶδα (88 (μη6 ογζδῃ οὗ (μ6 σϑνεϊδίΐομ δηὰ δη- 

πουποοπηοπὶ οἵ αοὐβ ν1}} ἴο Ηἱΐβ Ρθορὶ!θ), διὰ 
δῦονϑ (μ6 Ηἰρἢῃ-ῥτιοδιμοοὰ (88 Ἵχσρίδίογυ τπρθϊδ- 
ἔοι Ὀοίποη [86 βία! ρθορὶθ δῃά πὸ μοὶγ οὐ). 

ΑΙ λορεὲ απὰά 0Ή8 ἡ ἰλε βιιτο βαϊσαίτον 
ὑπᾶάοσ {(Π6 (ΠΘΟΟΣΒΟΥ δαὶ ͵8 τεδ] ἱσίηρ ἰϊϑε ἴῃ (δ 

ΡΘΟΡΪΘ δίδου {μεπιβοῖνοβ ἰο ἐδέ ἑάεα οἵ ἰλὲ ἰλεοιτα- 

ἔδο ἐὶ π ΐο ἰδ (86 ταργεβθηίδίνο διὰ 

ταδηϊρϑίαιίοη οὗ ἐπ6 Κιμράουι οἵ αοἀ ἰἰθε][ δὰ 
ἐπογοίοτθ θυθγ]δπίϊηρ, 88 δἷβο {86 Ῥβορὶϑ οἵ ἀοὰ 
{Πποπβοῖνοθ πανο σοοοϊσοὰ ἰμ6 Ῥσοη)θϑε οἱ δγεῖ- 

Ἰδαϊϊης ἀυταίίου (δα. χί. 21). Βαί (818 Κῖηρ- 

ἄοτα ͵ἰβ Θχοϊ βίου [86 αυσίαϊο; Ὑἴ18 186 βεεὰ 

οὗ ανίά (θο ιν δ8 [88 βεθὰ 18 Ἵοβόβθῃ διὰ δρ- 

Ροϊπιοά ἴον 11) 1ἰ (ον )β ὀνεγ αδίϊηρ Ὀεϑτεσ 

οὗ [16 ἵδνογ δὴ τὐπρρλτα οὔ Ὅσο, ̓  ψ ὮΪΟΝ α 

16 ναγίδίικα ου ἴμ6 στουῃά οἱ ἴῃ οοὐθηϑη 

μὲ. ἀοὴ! [88 οοποϊυδοὰ ψιῖ αν! (1κδ. ἵν. 8). 

«ΤΉ ἑηρΒ ΙΩΔῪ ἱπάοοα Ὀ6 εαἰμττηθὰ οἵ ϑϑεῖγ Κἰπρ 

ἐηδὶ βἰἴ8 οὔ ᾿ΙβανϊδΒ [Ὠσομο ἐπδῦ ἀγα ἵστα ἴῃ (88 

βτοὶ ἱπρίδηοθ ποῖ οὐ αἷπι Ῥθυβοῃα! ]γ, Ὀαΐ οἵ [86 

κίηράοπι {μαΐ 6 τεργοδϑθηίδ (Ὁ ΠΡ. Ῥϑβθαβ 68 Ὁ 

Ῥᾳ. χχί. ὅ, 7; [ἰχὶ. 7). Βαυΐ, ἐπιρε!!οὰ Ὁγ 88 

Βρί τίς, [6 βαογοὰ Ῥοεβῦ Ὀγοάυοεβ 8 Κἰῃρὶν ἕοττῃ 

ἐμαὶ ἔν ἐσαπβοοηάβ νμδὶ (μ6 ῥγεϑεηΐ βῃο, 8ὴ 

Ὄχι (μ6 Πανίαϊο δηὰ βοϊοσηοηῖο εν παρ ἴῃ 

ἰ(α ἀροβοίγραὶ οοπιρ]ούθῃθα "᾿ (ΟθἈ] ον, ἔπε. ΙΧ. 

419). Ὑδο ἑώρα οὗ (λς ἰμοοοταιῖς Τ᾿ ανιαϊο κὶυρ- 

ἄοπι οὗ φοεγίαδίίπς ἀυτοαϊίΐοη, δηὰ πῖῖὰ [116 Βίδρ 

οἵ Βοπβΐ  δδϑίταθθ ἔγομι [118 ῬΓΟΡἢΘΟΥ͂ ἃ οοπογεῖθ 

ἔοστα ἰπ ἐμ ὑάεαὶ οὗ 6 ἰμοοογαύς Κίῃρ σπὸ ῥτο- 

οδϑὰβ ἔγοτα ἰδθ βοοὰ οἵ Πανὶ, ΤῊ]β ἰδιίο 18 

ΔἸ] οὰ ἱπ Ῥα. ἰϊ. 7, 12, “1λθ βοὺ οὗ ἀοά" αὖθο- 

Ἰυίοῖγ; ἰῃ Ῥα. οχ. 1 ἀθοϊαγϑὰ ἰὸ Ὀ6 186 ΓΌΪΟΣ ἰδὲ 

βῃδτὸβ ψὑἱὶ αοἀ Ηἰΐδ ὠπέῤποά τοῖσμὶ δηὰ ῬΟΡΕΙ 

ΟΥοΣ ποαγοῃ δηὰ βαχίῃ, δῃὰ ουθὺ Ὀδυϊὰ 8 Ἰοτὰ ̓  

ἴῃ Ῥβ. ἰχχίϊ. δυεγίαδέίπ ἀοιαϊπίοι ἰο 188 επάβ ὁ 

186 φασί ἰ8 δβοτί θὰ ἰοὸ Βἷπι, δηὰ ἴῃ δ. χὶν. ἃ 
86 παῖηθ “ ΕἸομίηι, αοἀ, ; ἐϊϑε} 8 εἰνει δΒίπι. 

Τῃ Ταν 48 ρτορμοώο ποτὰ ἴῃ 2 ἔβϑι. Χχϑ. 118 

ἰά64] ἰακοθ (η6 ἴογμι οἵ δ τίσλίέοοις τΌ]εγ, π0 

ἰηἰτοάυοοθ ἃ αἰοτίουθ ἑαΐαγο, ἐμ ῬΒ. 11.) 6Χον 
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οὗ ἃ υἱοίοτίοις ργϊηοθ ὙΠῸ δὲ βοὴ δηᾶ πον οὗ αοα 
ἐπ Ὡποοθαυογθῦ!α ρον οχίθηαάβ ἐἷβ ἀοπγϊηϊοῦ ὉΥ͂ 
γί φότουβ βαίϊεα ΟΥ̓́ΘΣ 186 ὙΠ0]6 δδυίἢ, δῃα ὑτίηρβ 
ἨΔ ἴοεβ ἰο [ιν ἔδοὶ, δηὰ ἰη Ῥβ. ἰχχὶϊ. ἐῃδὶ οὗ ἃ 

Δι Ῥχγίηοθ, σο οοηδυοσία Η]5 ρονογηπιοηΐ 
χη αἰνίηο τγἰρηϊδουδηοθθ, ἀβρθηῆδοθ γϑϑὶ δηὰ Ὁ]688- 
ἴὴρ ἰο ἰμ6 Ὑσχοίομοά, δἰγοίςοβ οαὐ ΗἸβ Κίηράοπι 
οὗ δ 18 ὈΪοβοϊηρθ ΟΥ̓́ΘΣ 41} ῥγίῃοθβ δηὰ 
ὩΔΕΟ0Π8 οὗ [Π6 Θασίῃ δηα τγϑοοῖγοθ (μοῖρ Βοιηδρθ.--- 
[Μογε οοσσϑοι νυ, (ποθ ραββαροθ ΧΣοίο ὅγαὺ ἰὼ ἃ 
Ῥτοβθπὶ ΘΑΓΙΕΙΥ Τποηδγοῖ ἰοοζεα ὁπ. αδ τερτεϑοπέϊης 
ἐλε ἑάδαὶ ἐἴπο, απ ἘΠ ΟῚ δββου 108, 8} (γὺθ 
οὗ ι8ὸ δηϊία δαυῖῃ}γ Κίηρ, δγὸ ἰὼ Ὧ6 σϑδσοὰ ἴῃ 
οὔθ [ἢδὲ 8}}}} Ὀὸ Ἰἀδηἰοαὶ πὶ τπ6 1464].--ΤᾺ.] 
ΕὨΣΈΠογ ἰδ 6 ρῥγοπιΐθο χίγοη ἰο Ὀανὶὰ ἰβ (86 Ἰου- 
ἀδίϊοη οὗ 41} Μοθδίδηϊο ρσορῃϑοῖθβ δπα ἤοροβ ἴῃ 
πο Ῥτορἤοίβ οοποοχηΐηρ ὑπὸ οοϊηρ]οίΐζοη οὗ (6 
εἰ χάοπηι οἵ Οοά, 18 τον Ἰδίοηβ οὗ ργδοθ δηὰ 1ΐ8 
δΙοββίηρε οὗ βαϊνδίοη, οοιρ. Οδμ ον υδὲ δωρ. 418. 
ΤΏ 1άσδδ οὗὨ ἰΠ6 ϑυδυ δβίϊηρ νἱοϊοσί ουδ δηα ρϑϑοθ- 
ἔα] {ΠΘΟΟΓΒΟΥ (πδὲ δια ὕγδοθθ ποῖ ΟὨΪΥ ἴδγδοὶ, Ὀαΐ 
41} ἐμιο πιδίϊοηβ οἵ {μ6 δασί!, δηὰ ἐπθ ἰά68] οὗ {Π6 
1Ἰποοοχγϑιὶς Κἰηρ, ῥγοοοθαϊηρ ἔτοτη ᾿δυ 5 Ὠοῦδθ 
δοὰ βοοϑα, δηὰ βίδῃαϊηρ ἴῃ ἰδ6 οὁχοϊυβῖνθ γο δι οῃ 
ἴο ΘΟοά οὗ βοῃ, νῇο ἰηιγοάποοθα δηὰ οχογοΐδοα (818 
ἀοιτηίοη [(86 ἸΠΘΟΟΓΔΟΥ], βηαἀ8 18 11} το! Υ ἴῃ 
186 Μοβϑίδῃ, 9εβϑὰθ Ομ γίδι, (ἢ6 ϑὸπ οὐ Οοά διὰ 
ϑοηπ οὐἨ  Ζαυϊά, πο 8 δῃοϊπιδὰ πὶ ῃοισξ τηθΆθυ Ὁ 
πὶ [86 Ηοὶν ΟΠ οαὶ δῃηὰ Ὀγ 1π0 οομρ]οὶθ ἰη- 
ἀν ! ]πτἶηρ οὗ ἀοά ἴὴ Ηΐδ ρογβοη δα ἢ 18 τήν 
85 [8.16 ῬΘΙΒΟΏΒ] ΡὈΓΪΠΟΙρ]9 οὗ (80 Κίπράοπι οἵἩ αοά. 
ΤῺ ΥἹΘῊῪ δαὶ (Π6 ἀορορηξ οἵ ΟἸ τῖβε ἤτοπι ἐμ 6 
Ῥαντάϊο ταοθ ἄοεθ ποέ Ὀοϊοπρ ἴο ἐδ 6 οββθη8] οο- 
ἰοηΐ οὗ {0 [0] ] ταοηΐ οὗ {πο ἰάοα οὗ ἐμ6 Ο]ὰ Τοο- 
ἰδιαθηί-Κίηραου ((Σ. Βαυγ, 407) 16 τοί οα ὃν ἐπ 
οομϑῖδης ἀθοϊαγαίίοηβ οὗ {ὑπ Ῥγορῇῃθίβ σοπο ΓΏη 
ἴ6 Τραντάϊο ἀσβορηὶ οἵὨ [Π|6 στοδὶ Κίηρ, 89 τσοὶ! δὴ 
Ὁγ 1Π απΐνοιβαὶ “ον βῆ οοποορίίομ οὗὨ (πε Μεθ- 
ΕΔ 88 ἴπ6 βοὴ οὗ Ὀανίὰ (Μαϊν. χχὶΐ. 42 μα.), 
ὈοΟΙ οὗ πῇἢϊοῖὴ γοαὶ οἡ ἐπὶ8 μιπάαπιδηίαὶ Ῥτορῆθεν. 
“εδσὰν ΗἱΪπιβο]Υ δοοορίβ [89 πδη)6 οὐ ἐ'βοη οἵ 
Τκανῖα᾽" πιίμουΐ ὕπο; Ῥδὰὶ] (Βοιι. ἱ. 8), [6 
Ἐρΐ5ε16 ἴο (80 Ηοῦτονε (Υἱἱ. 14), δὰ πὸ ἃ 
Ἰγρος νυ. ὅ; χχίὶϊ. 16) ἀφθοίαγο Ηΐπὶ ἰο δο Ά 
οβοθηῃάδη οὗ θεν. “ον ἀθορ {μιΐ8β ῥγοπιΐθθ 

Ῥεποίγαιοα αν 8 βοὰ] 18 βμἤονγῃ ΟΥ̓ "εἶθ (Πδηϊκο- 
αἰνῖτιρ ὈΛΆγΟΥ ἴῃ 2 βδῃ. νἱἱ. 18 906. ΤῊ Μορββίβδ!: 
15. Ὡοΐ ἐπογοΐῃ βροΐκοη οὗ ἴῃ ἐμ6 ᾿πρίβποο; 1ἰ 
τοϊδἕοβ ἴο ἴμ6 ἰάραὶ οὗ {π6 Τραν ϊς σϑοο : 
Βυΐϊ Σΐ6 [πὸ] (]] ποτὶ ἴῃ (Π6 Μορβαΐδ ἰδ δ σοδαυν 
οοηϊαίηρα ᾿ηαγοσῦγ ἐπ ἰἰ6 οὐσῃ οοπίθηΐξ, βἷποθ ἐπ θ 

Ὶ οὗ 84 ΠΙΘΓΟΪΥ δυπιδη Κίηραοπι 18 
ἐποοσιοοῖνδθ]θ; (Πϊ6 Ὀδοδπλ6 ΟἴΘΑ ΓΟ ἰο ̓ ανία [86 
ἸΌΟΤΘ δα ΘΟ ἐπΐϊθ Ῥγογλῖδο πὶ (6 Μοο- 
εἰδηῖς 1ο8 ἱῃδὲ μβδὰ οοτθ ἄονῃ ἔτοπι ὑμ6 ΔΙΠΘΓΙΒ: 
ἧς ΒΠΔΙΥ χοδομοὰ [}1 οοτίδίηιυ ἵπ ΐβ ταϊηά 
ἐβτουχὰ ἴδ 6 [ΣΙ Π6Ὶ ἰηπναγὰ αἰβοϊοδυγοα ὑπαὶ δὐὺ- 
ἰδομϑά ἐμοπιβοῖνοθ ἰοὸ [μἷθ ἔπηἀδιηθηίδὶ Ῥγου δα 
ὙΠ ΟὮ οοσυρίὶοα Τλαγἃ ἀδΥ δηὰ πὲρμι᾽ (Ηρηκεί,, 
ἐρραν Ὰ τὰ προς. πλιὰ γεοῦ ἀν Αἰι, γῶ: 187], 

ὕ θηρββίθη 8 Ηΐϊεί, ἡπράοπι 
σ Οοἀ Ὅς ἐλὸ Οἰά Οὐνοπαπὶ]). ω 

δ. ΤΆε ργαγψεν οὐ Ἰαυϊά δον ἰμῃ0 τοοϑρίΐοῃ οὗ 
(δος Το ῬΕΟΙΟΙΡΟ τὐδανεο (ες 18-209) Ὀοδτθ 
ἐδβεϊ ΣΟΥ ἰὸ [Π6 ὑπ6 Ἰου Ὁ} } βηγρυίβίη 
χουοϊδίίοη ἐμαὶ νγϑ τηϑὰθ ἰὸ “δίπν 8. πες ῖς 
δῖα ἙΕ ἢ] ΠΣ λωνεεῳ, ζογυϊά ἀδυοίϊον, αὐ ὠπδλαζα- 
δἰε οοπβάεποε ἴο ΒΒ αοα, Το {π||8 ῬΣΑΥΟΥ 
ὙΠ1ΘΙ Ὀγοοθθάβ ἔτοτα ἃ Ἰου ]Υ δμοοκοα δηὰ 
ἀδορῚῪ πιονϑά οασί, δρρ] 66 (80 ἰᾺΣ 88 ἐβ ροβαΐ Ὁ ]6 

ἤτοτα {πο ΟἹὰ Τορίδιπιοης κἰδη- ροϊηξ) σαὶ ΒαΣ- 
ὩδΓα οἵ ΟἸαἰγνδαχ βδαὺβ οὗ ἱσγῖ6 Ῥγδαυοῦ: “1 (86 
ὙΚΑΥ͂ ἴο ΟοΟ᾽ Β ἰῃγοῦθ 18 ἴο αἰδῃὰ ἔγθοε βῃὰ ὀρεβῃ ἰο᾽ 
ΟἿὟΓ Ρσϑυϑγ, δὰ 10 18 ἱπθσθ ἰο Βηα ΓΟΘΥῪ δοοορί- 
806 δηα δεοαγίηρ, ἰδ ταυκί ργοοθοα ἴγοῃ) δὴ Ὺυηι» 
δίο, ἡεγυϊά διὰ ἐγυιδίϊησ ᾿θασὶ. Ηππ εν ἰθδομοθ 
18 {{Ἰ0 ὨΘΟΘΒΘΙΥ͂ οὗὨ ὈΓΟΥ͂ΘΙ, [ἘΥΌΟΥ ἀράσι ἱς δϊρῶὶ 
Δα Θηἀυγδηοθ, ἐγιδέ ρον 468 1 πὶ τὰ δὴ πον δ- 
016 ἰουπαδίϊοη.᾽ 6 Βυμλ γ οἵ [μ6 ῥγαγίηρ 
δουνδηί οἵ αοα ΘΧΌΓΘΘΒΕΒ ἰἰ86] ἴῃ (Π6 ἀμ ίκε, ἦδὴ 
οὔἡ 15 ον ᾿᾿ΠἸοΏθθθ δηὰ πππγοσί ῖθαθ: 1) ἰῃ 
ΥἹΟΥ͂ ΟὗὨ [{|6 ΤΩΒΗΥ ἈΠ 6βἰϑί!οὴΒ οἵ ἴδνοσ, (μγουμῇ 
γ ἢ οἢ {80 1,οτὰ μ88 Ὀγουρῃί εἶπ ἰὼ 1π6 Ῥαδέ ᾧἃὉ 
ἴο ὑπΐβ ροΐῃὶ (νοσ. 18); 2) ἴπ νίον οἵ 16 στοδὶ 
ῬΓΟΙΏΪδΒ65 ἰὸς ἰΠ6 πᾶ Ηὀς δὰβ ρίνθῃ ἢἷπὶ 
ουΐϊ οἵὗὨ ἔγοο (νον. 19); δῃὰ 8) ἴῃ γνἱον οὗ 
[86 ρμαίοσγῃδὶ ἰκἰ πάθβ8, Ὑδοσοΐη Ηθ 88 οοῃάθ- 
ΒΟΘΒαρα ἴο ἰιἷπὶ ἰη {118 ργέδεπέ τγευείαίΐοπ, οὗἩἨ Ἰογθ 
(νοσβ. 20, 21). “Α1}1 ψἱπουῦ τοῦς οὐ που ὶ- 
ὯΘΒβ5 οὗ πχλΐηθ᾽ (ΤΠ 67].-- Α ΓΡΙΒΟΥ βρθοΐβὶ ὁχ- 
κι θυιίοη οὗ Βυμλ ν 18 (Π6 Τσουχγοηοθ οἵ (δθ 
ποτὰ “ροσνυδη) ἐΐγϑα {ΐπιδβ ἴῃ σοτβ 18-21 δπὰ 
δουθη, ἐΐημθδ ἴῃ σοτα. 256-20. “ΤὨΐ8 ἐπδηκερίνὶηρ 
ΘΟΙΠΗ͂ΓΠιΒ Δ 6 {Π9 δεῖ (Πδὺ (Π 6 ΟὨΪΥῪ ἰουπαδίΐοι 
ου ΜὨ1οὮ (μ6 ἰσγὰθ ρμοα] 689 δηα δυο  βίϊ ρτι 688 
οὗ {π6 ἰεϊησάοτῃ οδἢ σοβί 8 {π6 ρυσὶτγ δπὰ ἢο]ἐ- 
Ὧ688 οὗ Δ ΠηπιΌ]6 Ὠοδγί, δηὰ ἐπογοίοσο (ἢ 6 ΒΘΑΥΥ͂ 
δηὰ Ἰ᾿ἰνίηρ Βυμα] Ἕ[οΕν οὗὐ αν 8 {πδηϊκερὶ νἱ τς 
ΤΊΔΥ βὶν6 8 {πα εἰσοηροδὶ δδβυσδηοα {Πδἰ ΠΟΘ ἰδ 

Θη  πγοηθα [16 οἰ] πϊηδίΐοη οὗ 8}} τὸ 
το 6" (Βδυταρατγίθῃ).-- ἢ (ἢ6 ὈΤΑΥΟΡ Βυμ Υ 
8. σοι ηοὰ π|ι οὐύα δε ξετῦοῦ απαὰ δἰποογ τίν, 
ἩΒΟΡΟ ἢ : 1) οὐδ ροιοον απά , 88 τουθαϊϑά 
ἴῃ Ηΐβ ργονίουβ ἰουβ ἀθϑάβ ίογς ΗΪ8 ῥρβθορὶο, 'β 
βάρηρς δα οοἰουχαίοα (γοσϑ. 22, 23) 2) αοὐδβ 

, Μδογοΐη Ηθ δοϊκηον οᾶμρο Ἡϊμβ6] ἢ ἰο Ὀ6 
ΗΪἷδ8 [το 1.5 ἀοἀ δηὰ 1,οτα, 15 ἀφοϊαγοά (νος. 24)- 
δὰ 8) δ παπιδ 18 ἸΏ Οἰκοα ἴγοια ἐἢ6 ἀδρίῃβ οὗ 
ἃ Ὠρασί {1} οὗ [6 οοῃπδοϊουρηοθα οὗ ΕΠ 18 στδοῖουβ 
Ῥταθθθοθ, (“ΤῈ πδᾶπῖθ Φοβονδὴ οοοισβ ἐπεῖνθ 
(ἰπλθ8, δηὰ ἰβ ἔθη ἰἰπιοβ βαἀγοαβοά, [}ἢ (6 δά ἀσραβ 
{Π6 βἰτηρὶς Ψο βουβὴ ὀοουγα ομο6, Αἀομπαὶ ΖΘ μον δᾺ 
εἷχ 66, Φοπονδὰ ΕΗ] ἰτα ἔνιοθ, δηα Ζοἤονδἢ 
Βαθδοίῃ οὔοθ. Τὸ δἀάγοιθ Αἀοηαὶ Ψομονδῇ ἰδ 
ἰουπμὰ εὐ 10 Ῥορίπηΐης δπὰ αἱ ἰ οὐὰ. ΤῈ 
(ἰτά ἀϊνϊδίοη ἢγεϑί ἰδ κθα ἃρ [π6 αἀἰνίηθ ἤδηλο οὗ 
[Π6 δβοοηά, δῃά πθη γοϊυσγηβ δὲ ἐπ οἷοϑο ἰο ἐπδὶ 
οὔ 80 Βτεῖ." ἩἩδηρπῖ,, υδὲ δυρ., εὐας ΤῈ γόνον ὡρὸ 
16 τθ6 οὗ αἰνίπο πϑπιε8 ἴῃ π6 ̓ ἀρόρτοι Ῥϑββαῶθ 
ἷη 1 Οἤγου. χνυἹἹ.-ΤῊ.])ὴ. ὙΠ Βυχ }}γ δηὰ 
ἴοΓΥΟΥ 18 ΘΟ ἱ θα ΠΘΑΥΑ͂ ἐγμδέ 1) ἱπ (Π6 ΡΓΑΥΟΥ 
ἴον (16 μοβίηιοε οὗ [ῃ6 ᾳταοίουβ ργοπιῖδβε; 2) ἴῃ 
{86 αρρεαΐ ἰο (ῃ9 ἐγιμλῥιοποες οὗ (οα᾿Β τον; δρὰ 
ἡ εν ίρς οοπβάοπε ἤορε οὗ Οοα᾽β ὀέσεοίησ (γοτα. 

ἨΟΜΠΙΈΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΕΑΟΤΊΟΑΙ. 

Ὕοτα. 1-11. “Τὰς Τοτὰ ἐδ υἱδὰ ἰδε6᾽ (ταν. 8). 
Ι. ον ἴδο Ιοτὰά οὐτα Ηϊτθ6] 88 (πΐηο: 1) 
θδιι]6 δπὰ υἱοίοσυ ΟΥ̓ῸΚ 8]} (δ γ δηθπλὶθβ.; 2) [πὶ 
{89 αυϊοίποεθ δῃὰ ρϑϑοθ οἵ ἐμὺ Βοδτί; 8) ἴῃ (89 
δΙοβαιης οὗ ἐγ Ππουθο; 4) [πῃ {πὸ ἱπβίγυοσίἑοηδ οὗ 
Ηἱΐ ποτὰ. 11. Ηον ἰδοῦ ββουϊάβέ ὁοῃθΘα ΘΠ 
ἴδοθ ἔμγβϑὶ πιὰ τοσροοὶ ἰὸ {86 Ιοχὰ: 1) Τὰ 
ΟΥ̓] πὶ} ρτθδα ἰο Ῥγονο ΠΥ στα υαο ἰο Ηΐτα: 
) 1 Βυαμαῦῖο οροάϊθῃοθ οὗ δι ἰο ΗΪ8 τ] 

ὙΒ6η ἰἰ τοὐοοία (ΠΥ ΕἸΟΘΡΉΙΕ; 8) [π Βυμ!}Υ Ἰοὺ- 
εἶπ (γ μοῦδο ΡῈ ΡῈ] ἴον [806 ὈΥ Ηΐπι, διὰ ἰοὺ- 
εἶς Ηλ αῖνο ἴο ἴδοο Ροΐοσο ἰμοὰ ὙΠῚΙι σὶνγο ἴο 
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ἩΗΐηι; δηὰ 4) ἴῃ δπαϊηρ τὰν ΟὨΣΑΙΣΪΚα οοπῆ- 
ἄσδηοο Ηἰς8 Ὀϊοβεῖηρ ἴον [86 δχίαγο. 

Οἰοΐπο απάὰ Ταξκίπσ ἴῃ [86 το]αίίοη οὗ τδῃ ἴο 
αοά: 1) “Α τηᾶῃ οδῃ γόοεϊοα ποιδῖηρ, οχοορὶ ἱΐ 
Βα σίνεπ Ηἷπὶ ἴγοιῃ ἤθάνϑῃ ;" Βυΐ 2) Α τῃδῃ οδῃ 
αἶβο ῖνϑ ποϊιηρ ἰο αοἀ ἴμ6 Ἰμογά, ἐἽχοορὶ 10 Ὀ6 
ἔγαὶ σίσεπ, Ὠἶτι ὈΥ ἴΠ6 Ἰ,ογά. 

Ἢ ἀριῶ εὐὐἱλ ἰδοε ιοὐϊλογβοευεῦ ἰδοια τεπέεδι᾽" 
(νογ. 9): 1) Ηον ἴδ τΠΐ8 ἀϊνίηθ ἰδϑιϊ ΠἸΟΠΥ͂ 885 
ὈΘοη οοπῇγπιρα ἴῃ {86 συ δησθ οὗ ὑπ ἩΠ0]6 σοῦγδο 
οἵ ᾿ἰο; 23) Ηον ἰΐα ὑσυθ βου ἃ φμαξῳ [66 ἰο 
Κπον Ηἶ8 γὰγ8 πη (ἢ6 συϊάδηοο οὗ Η]8 ῥθορῖο, 
δηἀ 1η ἐδ ἰδίου οὗ Ηἰβ Κιηράοτα; 3) Ὗ δὲ οὔ- 
ἐπυβου 6 [ΠΟΣΘΌΥ ἑἰαϊά οπὶ [66 ἰῃ τοϊδίου ἴο (ΠΥ 

γορα. 12-16. Τλε μιἰβίηιεηί οὐ ἰδὲ σγεαξ ἀπ στα- 
οδἷοιιδ ῥγοπιῖΐδε 0 ζυά ἰρ Ῥαυϊά, ἐν ΟἌδια ελο δὰ 
]ραυϊά: 1) Τὰ ΗΠ ρέγδϑοπ, Ης 15 ποῦ ΠΡΟ ΪῪ αυΐα 8 
Β66Ἁ --- βορὰ οἵ ἰδέ τοοπιαπὶ --α Αὐταλαην δ βοοὰ, Ὀαϊ 
αἷδὸ οὐδ δον; 2) ἴῃ Ηἰβ οὔἶῆδε, Ἠδ ἰ6 πο ονοῦ 

8}1 Κίηρβ; 8) ἰη Ηἱΐβ 
8 εὐετίαϑίϊπο ἰκὶπρ- 

οι, ἴο 6 ἴῃ ποάνοῃ δηὰ 
οἡ δδσίῃ; 4) [ἢ Ηἷδ8 τογῖ, Ηδ Ὀυ1}145 [Ὁ 15:6 δι θ 
οὗ ἀοὰ {πὸ Ἐδίμοσ ἃ λοιιδό, 8 Βρ᾽ γἰ 0.8} ἴθι ρ}6 ἴῃ 
ΒΟ Δ ΠΥ, ουἱ οὗ ἐνὶπρ δύο 68 (ΠΡΡΑ ΟΣ ι. 10). 

[δ εγβ. 10, 17, ΒΟΒΕΒῚ ΗΑ: αὐ 68 
οΥ ΟἸυϊϊ αουογηπιεπὲ οοπέταδιοα υἱξὴ, ἐδ διεκοῖπσε οὗ 

ϑρίγιειαί Κιπσάοπι οὗ «ζἐδιδ Οὐνιεὶ (ΝΥ οΥἶκβ, Αὐτὰ. 
Ἐκ... 1Π1., 444): 1) Α8 ἴο δεοινίῳ, δα (6 δεη86 οὗ 
ΒΟΟΌΣΙΥ. 2) 7, 1δεγίν. 8) . 4) 4 ἰοπάθῃου 
ἴο ἂν με μόν ἴῃ. ϑοοΐδ] ᾿πβιἑυϊοηθ. δ) Δδιαδεέἐῥῥψ. 

.] 
γοτα. 18-24. Τῆς οὗ ἰδὲ πιαπὺύοδέαδδονδ 
Οοὔςε Σ 1ὴ ΤΟΥ ἱμἤπλίοΙΥ δυσραθα [ἢ 6 

οδοσί δῃα πογίιἴποβα οὗ β' Π[Ὁ] πιο (ΝΟ δὰ 1 
εἰο.), ὙοΣ. 18 2) ΤΏΘΥ ΗΠ] 4}} [1τη68, ἔγοτῃ [Π6 τθ- 
τηλοίοδὲ ρδδὶ ἰηΐο ὑπὸ ἑδτί;οδὶ διίυγο (νοσα. 18, 
19); 3) ΤἼΉΘΥ δῖ δἰ ψῇῃ-οχα]οα δθονθ 4}} Βυπηδῃ 
Ἰουρμὺθ δηαὰ πόοσάβ, νοῦ οδηηοὺ σοι ρσομοηα 
Δ ΟΧΡΓΟΑΒ {Ππ6πὶ (γοσ, 20); 4) ΤΏΘΥ δῖ ἀθθρ- 
διουηαοὰ ἴῃ αοα᾽Β ποσὰ δηά ἢοατγὶ (νογ. 21). 

γ τ. 22-24, Τῆὴε τσὴ ρῥναΐδο οὐ Οοἄ οἩ, (λό ρατί 
οἵ ΗἨὰὼ ξαρ: 1) Ι,οοἰσηρς ἴο {παι σοὶ Ηδ ἐδ ἰο 
ἐδκοπι, 88 πον ᾿πΟΟΙΏΡΑΓΘΌΪΥ͂ ἀδωύνες αοά, δηὰ 
Ὁ Χο  πβίγου ὑμοῖν οστῃ ; 2) Ἰωοοἰκίηρ ἰο ἐπδὲ τ οἢ 
Ἧς 88 ἰμοὶνγ Οοα 88 ἀοηδ ἴῃ ἰμθι 1η 86 οπάογ 
οὗ Ηἰβ σϑαθοιϊηρ τηὶρμὶ δὰ ἰονο; δηά 8) 1,οοἷκ- 
ἐς τ ΕἸΑΣ ἴοσ ἰδ ἩΑΘΊΡΕΕ ΤῈ ἰ Ηΐ 
ῬΘΟΡΙΘ, δῃὰ ργερατοὰ ἱπθηὶ ἕο Η:πλρο] 7, 

6ΓΒ. 25. 30. Τῆς τἱσλὲ Ῥγανον απὰ ἰοαΐὲ 
ο΄ υΐϊησ αϊ δ: 1) Τὶ σγουχιδ Ἰ156 1} ΗΥΤΩΪΥ πῃ τὰ 
ποτὰ οὗ Οοαβ ργοπιῖΐδε (νογ. 26); 2) 1ἰ αἰπιδ αἱ 
ποίησ Ὀυϊ 106 πομογ οὗ Οοὐ᾽β παπιὸ (γνεσ. 26): 
8) [τ δργΐπρε ἴγοτα ἃ ᾿ιϑατὶ ψΠὶοἢ 18 τηογοὰ Ὁ 

8 ἴδ (γ6 Ὑ. 27); Ἴ 10 δρρϑαδὶβ ἰο αοαβ 
ΤΑῚ] ηθα5 δηὰ ἐγ; δ) ΠῚ σθοαῦῖνοθ [86 ἤλ] 685 
οὗ 068 ρῥγουηίβοά δέδεδίησ. 

[͵εβ. 18-2θ. ΗΡκεύ: αν β Ῥσάγογ: 1) 
Ηδθ βρϑδῖκβ γὉΣῪ Βυιοῦὶν οὗ ᾿ἰτ)θο  , δὰ ἢ 8 οσσῃ 
ταοχὶίβ (νον. 18). 2) Ηδθ βρϑβξβ Ὑγῦ ἈἰΔΕΙΥ δηὰ 
ΒΟΠΟΓΘΌΪ οὗ Οοα᾽βΒ ἴλγοτβ ἰο ἢΐπὰ (νοσβ. 18-20). 
3) Ηδς δδοῦῖθεβ 81] ἰο {π6 ἔγθο στδοθ οὗ αοα (γι. 
21). 4) Ηδ δβδάοσγο (6 ρτϑαίῃοββ δηὰ βΊΟΣΥ οὗ 
αοὐ (νος. 22). δ) Ηδ δχργθῆθεβ 8 ζτοδὶ οϑίθοῃι 
ἴον (80 [5γ86] οὗ αοἀ (γοτβ. 28, 24). δ) Ηδ οοη- 
οἰυάο5 ΤΕῚ ἈΌ8]6 ροιοβ ἰο αοα (γνοσβ. 27-- 
29).--ΤῈ. 

618. 1.4, [Ηἔἑ ἘΝΕΥ : δὴ αοἂ ἰη Ηΐβ ῥγονΐ- 
ἄσποο ρίνεθ τ5 τοδὶ, δῃὰ βδηὰβ τ 1{{{160 ἰο ἀο οὗ 

ποῦ] ]γ Ὀυρίηθβα, γγὸ τασδὶ ἀο 80 τοὶ ἐπ ταοτο ἴοσ 
αοαἀδπάουγεουβ. Ηον ἀἰβετγοηί οσὸ ἱΒο μβουρῆ 
οὗ θεν], νι θη Β6 βαῖ ἰῃ ἷβ ρϑίδοο, ἔγοπι Νόθυ. 
ομιδάῃοζσαν᾽α, με ἢ ταϊκοὰ τα Ηΐα, δὴ ἦν. 29, 80. 
-- ΤᾺ.]-ὑ. ΘΕ: [18 πΡΜῈ πῷ πρὸ ἰοᾶνο δροοά 
ἀθείχη ἴῃ ἃ ταδίνασ, θυ ο.6 τλυδβὲ Α180 ἢδνο ἃ ρατίςσυ- 
14 Ὁ ΔΒΒΌΓΔΙΟΘ 88 ἴο Ἡ ΠΟΙ ΟΣ 1818 ΟΥ (Πιδι 18 δοοοχάϊ 
ἰο οὐδ στγβδοίουβ ψ1}].- ΒΟΉ, ΕΝ: ΑἾδ8 ἕοσ ὑκ, ἱ 
{πὸ Βοιρίασοθβ ογθ ΠΟΙ Πρ τηογο (80 Πυτηδῃ, 
Μ6]1-πιοδηΐ ἱμπουρδίβ οὗ Βοῖγ πγϑφὴ οἵ αοἂ; πὸ 
οοὐἹὰ [θη τῸΙῪ οὐ {θὰ ἢ τῦο οου]ὰ να δῃὰ ἀϊδ 
ου ἐποι ἢ Βυὶ πὲ}} ἔογ 8 ἐμαὶ τὸ δγνο ἃ ποιὰ 
οἵ αοά, 8 ποτά ουλ οἵ οὐ ον παουΐῃ, τ ϊοὶ 
(ἀὐοα ϑρίτίς δ αίνϑῃ υ8.--Ὗ ογβ. 4, δ. ῬΓ ΎΕΕΤ. 
ΒΙΒΙῈ: Οσά 5 τοῦ Ἰογὰ ἀρείσουβ οὗ φινιηρ ἴο 
5 (Π8ῃ οὗ γοοοϊνὶηρ ἴγουῃ 18.---, ΒΟΗΜΠ: 
ἀοιμιδηβ Ὠοΐ 80 τυυοῖ βρη ουϊνδτγα ϑοσυΐοο, 
Ὀυΐ ΤΑΙΠΟΓ 8 ΠΏΘΓ δηὰ ποηρδὶ βογυΐοο οἵ (86 
Ἠραγί, 166. 'ν. 24.---ΟΗ 1 ῈῈ: ΤΏ (τ Ποῦθα οἵ 
αοά ͵ε Ηΐβ ρϑορὶε; ἱβοῦβ που Ἱὰ Ηδθ στρδκα Ηἰν 
8.046 ἴῃ (6 Ποατγίβ οὔ Ηΐ8 οσγω. Α Βυπιδῃ πολ 
ἐΠδὺ ΟρΘῺΒ 1ἰ861{ ἰο αοά 8 ἃ ἰθρ]6 ποσῈ Ρθρεῖτᾷ 
ἰο Ηΐπτὰ ἰμδῃ {μ6 βἰδίβιἰοδὲ βἰγαοίαγα οὗ ρο]ὰ δῃ 
ΤΑΔΡΌΪ]6, δηὰ 4 σἤυσος ἐμαὶ γοδὶ]ν πδ ἰἢς [τὰ 
ἀν 6] πρ ἰῃ 118 πιϊάδβὲ ᾽8 ἐπ [μ6 εἰρῃὶ οὗ (οὐ πηοῖθ 
Ῥγθοίΐουβ (δ [86 ὩοὈ]αδὲ βου δυό ϊην ποῦ 
Βο(8 8}1} (πΠ6 του] ἃ σοῃάογίηρ. 

γοῖβ. 8-11. 78 δἰ γαγβ ἱπάθοᾶ ᾿πλδρίηο {πὶ πὸ 
τηυδί βγεῖ σῖγα βοιῃθί ἰπρ ἰο ὑμ6 1 ογά, δηά {πὶ 
ἱξ τὸ ἢδνϑ ποῖ ὕθθθῃ Ὀοίογομαπὰ σἰ ἢ Η]πὶ, τΠ6 
1 ογὰ Ὑ11] ποὶ ὈΪ668 υ8; δηὰ νοὶ ψῇἢδὶ 18 4]} (Πδὶ πὸ 
ἀο, 1 πο Ιοτά ἢδ8 ποὶ ἢγαηϊ ἰδίῃ Βο]ὰ οἵ υ-- 
Ὗγο πηυδὺ ταὶ οχρογίθηοο ἰῃ6 Γ,ογΒ ὈΪοβαίηρθ ἴῃ 
ΟὕΌΣΒΟΪν α, δηὰ ἰμ θη ἢγβὶ σὴ γὸ ἀοΟ δὴν [Βὶηρ [ὉΓ 
Ηΐϊτὰ ἴῃ σοίυσι.-- -Ἄ ογβ. 12-16. ΞΒΤΑΒΕῈ: ΟἸ για θ 
ἰπράοηι 18. 8 ΣΤΥ ΘΒ Δ] 8ῃ6α Κίησάομι; οτθα 
ἴδ μεαΐοβ οὗ ἢ.6}} οδπηοὶ ῬΓΘΥ͂ΘΙ] ἀραϊπεὶ 1ἰ (Μίδι. 
ΧΥΪ. 18).---ΟἸσὶβὲ 8 ἐπ της δγοιισίοοί οἵ [Ἐ6 βρὶ- 
τα] ἢοτθο οἵ αοα; δπὰ ἰβτοῦρῃ Ηΐπι δ]οπα οδη 
6 ὈΘΟΟΙΠῚΘ ἴδια 68 δηὰ δροᾶθβ οὗ {πὸ Π᾿νΐηρ Οοά 
(1 Οὐον. νἱ. 16; 1 Ῥεῖ. ἱϊ, δ). --- ΒΟΗΙΕΒ: Τῇ 
(σὰ δηα ᾿ἱνίηρ ἤουθο οὗ αοα, ψῃΐοῖ Ηρ [88 Ὀ01]}, 
8 ὑπη6 συχοῖὶ οὗ (86 1,ογὰ ποι Ηδ ἢδ8 δουρὶ 
τὶ Η6 Ὀἱοοα δηὰ μαι μβογοὰ Ὁγ Ηΐδ βρίγι. 

γος. 17. Β. ΒΟΉΜτῦ: Α ἈΠ] βογνϑηὶ οἵ Οοὰ 
8 ΒΟοοιἱηρ ἴο ἰῃς ἀϊτοοίου οἵ Οοὐδβ νοτά-- 

(Δ |Κ68 ποίβιηρ' {μοσθίσοπι, δθὰ δα 5 ποι μίηρ ἴβογε- 
ἰο (Βουϊ, χὶ!. 82). --- ον, 18. ΟΕΑΜΕΒ: ΤὨδί 18 
180 ἴσια οομρ]οχίοη οἵ ἰδ βαϊηίβ: (ἢ 6 ΤΟΓΟ (ΠΟΥ͂ 
ΔΙῸ ΟΧΑ] Θά ὈΥ αοά δηὰ ἵδνογοὰ σι αἰ ἣθ δά 
κοοάβ, {πὸ πόσο ἐπονῪ υμὉ]6 ἰποτηρβοῖνεοθ διά 
οουμηΐ ὑποιηηδοῖγοθ ἀπ οσὮ ἱπογοοῦ (Θοη. χυϊὶὶ. 
27; χχχῖϊ, 10: [κὸ 1. 48).--- οτα. 20, 21. Οει- 
ΑΝΘΕΒ: ὉΠΘΩ ἃ ἀονουΐ ταδπ᾿Β μϑδγί 18 εἰϊγγϑὰ Ὁ 
Ὀγ (86 Ηοὶγ δρίτί ἰο ρταιίἰυἀθ ἰοπαγὰβ Θοάί, τὲ 
8 οἴδβῃ ποὺ πα πόογὰβ ΘΒΟΌΡὮ ἰο αἱΐδγ 15 ἢ 
Ἰογθ, δῃὰ ἴο Ἔχδὶὲ Οοα δὶ ἣ ἐπουρῖ οΥοΣ 
([μκο 1. 46 μη.).-- ξ:ζ,ΤΑΒΚῈ: γα ϊηρ πΘ πιυβὶ 
Ὠοῖ ΙΔΘΓΟΙΥ ΓΟΟΟΔΏΪΣΘ δηα δοκηονιθᾶσα οὐσ ππἢ- 
ὙΓΟΥΤ 1η688, θὰΐ Δ1εὸ Ῥγϑῖθο Οὐ Β ζτϑος δηὰ οὔτι 

ἴοι (1υκα ἱ. τ να. 17-.21. ΒΟΒΙ͂ΚΕ: 
οὐ ΒΒ χοοάῃοββ βῃουἹὰ δ ΚΘΏ τ|8 ἴο ἃ σϑοορτιιϊος 

οὗ οὔ βίῃβ, 1. βΒῃοι]α Ὀγῖης υ8 ἀονγῃ οἡ οὐγ Κπθδβ, 
ἐξ ββου]ά τραϊζο ὺὑϑ 1119 δῃὰ ποσί ἢ] οθθ. ΤῈ ΤΏΟΣΘ 
αοά {ἰμὸ Ιοτὰ ἀορθα 8 80 ΤὉΘἢ 110 ΓΏΟΓΘ 
Βμου]ὰ τὸ Ἀυμ}}]6 ουγθαῖνοβ; δηά ἔπε δῖβος Ηθ 
Ῥίδοθδ 8, 80 πῃ υΟἢ Π6 Ἰροσὸ Βμου]α τὸ ΤΟ ΡΤ26 
ΟἿΣ Ὁμπου  ἷπθβθ; δοιὰ σμεη Ηθ Ἰῆπβ Ὁ πρ ἔγουα 
{86 ἀυδὶ ἰο {δ μεϊρθῖ δὰ Ὁ] θα τι ἱ1 (μ6 ἢ} 
688 οὗ Ηἰἷν Ὀ]οβείη, ἰμθὰ βτθὲ δῃουὰ πὸ δὸ- 
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οοῦλθ πογουφὮ]γ 1116 δπὰ που Ἀ] 688, ἰη ΟὟ ΟὟ 
ΘΥοδ. ͵ 

ον. 22. ΟΚΑΜΕΕ: Οοα ἤδηδηάβ οὗ υ8 ποΐ ΟὨΪΥ͂ 
186 Δ} οὗ {π6 ποαγῖ, θυΐ αἰδο τ οοηΐδβείοη οὗ 
οἷς 1105 (Εομι. χ. 10).---ν οσ, 28. 8. Βοσαμιρ: Νοὶ 
1οῖτ οὐ ἀθθαάβ πιᾶκθ 8 Ῥθορὶθ ψτθαῖ, δυΐ {ἰΠ6 
τσ οὗ ἀοἀ πμϊοῖ Ηδ ἀο68 διμοηρ βυοῖ ἃ Ρ60- 
16. ΒΒΙοβθοα ᾿ἰβ (μ΄ Ῥθόρὶθ ψβοθα (ὐοιὰ 18 [Π6 
τὰ; θαι 18 ὈΪΘΑΘο ἢ 688 οομλθ8 ἴγοπι [ἢ 6 ΤΏ6ΓΘ 

οοχραβϑίοη οἵ 6οα.---  ὁγβ. 222-24, ΚΒΟΒΗΙΙΕΕΒ: 1 
18 8 στεοδλὶ γαΐϊῃ πθθη, (του Οοα᾽ 5 Ροηοῆϊί, γγὸ 
ΤῈ. ἰο τοοορβηΐζο {π6 ὈΘποίδοίου, δπὰ θὲ οὔ γβ νοι 
ῦε ἄγανῃ ὃγ Οοὐ᾽β ροοάῃοβθ ἰο ἴΠ6 Ἰνοτὰ Ηἰπηβο  ἔ, 
(οὐ 5 χοοάῃε88 βῃου]ᾶ πλαῖζο 8 11{|1|6 δῃά ποσί- 
1688, δὰ ὈΟΥ 8 ἀονῃ οἢ ΟἿΚΡ Κπθοα, ρυὶ (οὐδ 
ξοοάποθε βου] 84]50 πλάϊ ἴπ6 1, οτά ἔπ ΟΌΓ οβϑο- 
χτηδίϊου ΟσῸῦ φτγοαΐοσ, πόυίἶοῦ δηὰ ποῦ] 6γ.---  οτβ. 
25, 26. Οβάμεξεη: ΑἸπουχὰ )ὸ ἤᾶνο αοαὐ᾽ε (δἱγ 
δηά τἱοἢ ὈΓοταἶθ65 ὈΘίΌΣΟ ὑ8, δια ανθ οὔοο ουηὰ 
ὅτασοθ, γοὶ νὸ βδῃουἹά αἰναγβ οοῃπυρ ἰοὸ δβϑοὶς 
σομδτταδίίοη δηα ἰῆογοαθο ἱποσγοοῦ (1 Κίηρβ υἱ1]. 
25, 26). 
ον. 28 844. ΒΕΒΙ,. ΒΙΒΙΙΒ: Το ατοαϊοδὶ δοὶ ἰῃ 
γΥἱρ ἰ8. θ Ῥογβουοσὶηρ ΒΡ] ϊοδίΐοη οὗ ἴαϊτὰ 

γ {Π9 ρΡογίογσιδηοο οὗ ΕΝ διοβοοά ; ἴο 
Βοϊά ἔδβὲ [6 Θνου] δαί ηρ ἰσαῃ πιδθ κηόνγῃ ἰο 8, 
Δ 886 1 βοοκίηρ ὑδὺπιοηὶ οὗ 8. ἀϑδι ἰο σουηϊηὰ, 
ὭΣΘ, ῥγϑββ, ΚηοΟΚ, 180 ἀοον. --- 5ΘΤΑΚΚΕ: 
ΕΓ ὈΙΟαβῖηρ ἴῃ ΠΟΑΥΘΏΪΥ ροοά (Ὠϊηρα ἷ8 ἀ6- 
νὰ ἤγοια ἴθ στδοίουβ ρίθαβυσο οὗ σοὰ (ΡΒ. 
:, 8). 
ΓΝ τ. 2. Τὸ βθοῖηβ πδίυταὶ δῃὰ δρργοργίαΐο ὑπαὶ 

ΟἿΣ Πιοῦδο5 οὗ πογβῃΐρ βου] 6 ποῖ 1688 βυδβίδῃ- 
418] δηὰ οἱερδηὶ (δὴ Οὐν αὐτο] ηρ- ου868.---ν δΣ, 
3. Τὸ τὰ β δανίηρ οὐ θην “θθοη τ ἢ τ᾽ 
ἄοοθ ποῖ ρῥίονο ἰμαὶ Ηθ δρρζονϑβ 4}} γὸ ἢδγθ 
ἀοῃο; 511}}} 16θ6εθ ἐπαὶ Ηθ ΝΠ ΒΡΡΙΌΥΘ 8]] γχὸ 166] 

᾿ πο πρᾶ ἰο ἀ0.--ἼἰΙἱὶ ΠΔΥ Ὀ6 ῬΘσίδοι γ Ῥσοροσ ἐμαὶ 
ἃ ἰἰηρ δου ὰ ὈῸ ἀοῃθ, ἀπά γοὺ ποῖ ΡΓΟΡΟΣ {ἰδ 

τὸ Βῃου]ἃ υηᾶογίαξκο ἰοὸ ἀο ἱἰ.---ΟἿΥἩ νι ἱβοϑὲ ὑγοηὰβ 
ΤΆΔΥ βῖνθ 18 ὙΤΟΏΪ ΘΟΌΠΒ6], ἰῺ ΠΑΒΕ]Υ ἰδ κίης [ῸΓ 
ἐτδηίρα ἐμαὶ ψβδὶ βϑοιηβ ἴο ἰπθῖ ροοά {111 Βθϑπὶ 
ϑοοά ἰο (μο 1,οτγὰ.---Ἰὴ ἀσηγίηρ υβ ἴΠ6 σταιολοη 
οὗ βοπγδ ῥίουβ τῖβῃ, (ἀοα ΤΔῪ ἀφαῖρτι ΒΟΟΟΙΆΡ]18ἢ}- 
ἱπρ 10 [πὶ ἃ ὙΑΥ ἰπδὶ ΗΘ 8668 ἴο θῈ Ρείϊοσ; 8πη4 Ηθ 
ΤΩΔΥ͂ ΟΟΙΩΙΏΘΩα 8δηα τχονϑσα [Π6 Ἡ δ Ηθ ἀοθ8 ποὶ 
γαϊγ. (“ΤΒου ἀἱάδὶ τ 8}} (μαὶ 1ζ νὰβ ἴῃ (ῃΐη6 
οδει, 1 Κίηρβ νἱϊ. 18).---α βουῶοῃ οὐ δἝαέλαῃ, 

οὗδΡ. Υἱὶ. 1-17 δηὰ χὶϊ. 1-14. 
[Νες.9. Ταπιε.--- “Απα Βαγο τηδάο ἰἢ66 ἃ ρτοαῖ 

ΠΆΠ16,᾽) εἰς. 1. διὸ ἰβ ἃ γ᾽ οἵ αοα᾽β Ρτχονῖ- 
ἄἀδηοῦ---ἤθποθ ἴο 6 οηϊογοάὰ πίϊι ματα γ. [1]. 
ΕΆΙΩΘ ἰδ οΏ6 οὗ (04}8 πολ] οϑὺ ρ᾽ῆ5---ἤ πο ΤΠΔΥ ὃΘ 
ἀδρῖ γθὰ δῃα ΘΓ ΘΒ βουρί, 1 τἱρῃϊθουθὶγ. [{Π|. 
ἙδΩο, 1 8}} οἶμοσς ρἱ δ, 85 τοὶ ΓΕΒΡΟΙ β1- 
Ὀ1111168----φῆςθ ἰο θ6 ἀυδοὰ ἔοτ ἴΠπὸ χοοά οὗ τηϑρη δῃά 
{Π6 φίοτγ οὗ αοἀ.--Ν.Ἶ ου. 14. “1ἱἱἱ δὲ λα αίλον, απὰ 

δλαϊἑ δὲ πιν δον." ΤὨΐθ ἰσγα6---1) οὗ Βο]οίθοα 
δΔηα οἴμος ἀοδοοηἀδηίβ οὗ Παυϊὰ τῆο ψοσο Κίη 
οἵ Φυάδᾷ; 2) οἵ ΟΠ τἰδί, κ'(ἢθ βοῃ οὗ )αυα,᾽ ἢ. 
ἰ. δ; 8) ΟΥ̓́ΘΥΘΥΥ͂ οΩ6 ψὴο ἰδ ἃ 6] ΙΘγοῦ ἴῃ ΟἸΒτίβί, 
δηα (6 8 οΟὨἱὰ οὗ Οοὰ, 1 Φοδη 1}. 1; ν. 1. 
--ΤῊ.] 

[δ ετβ. 18-21. Α πιοάἀοὶ οὐ ἀευοιιΐξ ἐδμαπκξεσίνίπο ὃ 
Ι. Ονὸσ υμδὺ πὸ σοὐοΐοοβ. 1) ΟΥ̓Ὸσ στοδὶ Ὁ]688- 
ἰηρβ σοοοϊνοαὰ ἴῃ ἰδ γον. 18. 2) Ονοσ γοὲ 
τοϑίοσ Ὀ] θββίῃρβ ῥσοιηβοα ἰπ {π6 ξαΐατο, γοτ. 19. 
ἔς ἴῃ ψμδῖ Βριτῖ ἢθ ἴπ686 ἵανοτθ. 1) Α8 
ὈΪΟΥΙΥ πάοθοσνθα ὈΥ προ], γοτβ. 18, 20. 2) 
Αϑ.δορίῆ οἵ Οοα᾽π δορεγοίση στϑοθ, γϑγ. 21; Μαδι, 
χί. 26.--- ον. 22. ΤὴΘ ρμγεδίμοεβ οἵ 7δγαοῦα Οοὐα 

οἀ ἔγοπι {π νόμο γ8 οἵ 7θγαοῖ 8 λιδίοτυψ. ΟΟΙΏΡ. 
γ ΙΒ. 23, 24.---ΤῊῈ.] 

[ετ. 27. Ῥγοπνῖϑα απὰ Ῥγαγεγ. 1) ΤῊΘ γγο- 
Ττηἶβα ἄοθα ποὶ ὑγονϑῆξς ῬΓΆΥΟσ. 2) ΤὴΘ ῬΓΟΠλΪδθΘ 
Δυ( ΒΟΥΪΖΟ8 ὈΓΆΥΘΡ ἴπδί που]Ἱὰ οἰμογ8δ6 ὉΘ ὈΓῸ- 
Βυμηρίμθουβ. 8) Τῆ6 ῥγογηΐβο ρῖνοδ δβδβυγδηοα οὗ 
ΒύλοΟΘΕΘ 1 ΡΓΆΥ͂ΘΟΣ. ΟΟἿΩΡ. γογ. 28, 29.-- ΤῈ.] 

1Π. Τῶο ερϊοναϊὰ ἀδυείορηιοπέ οἵ Ῥαυὶα ε τογαὶ τοῖς οἱἱδλοιξ απὰ υἱἱλήη. 

ΟΗΑΡΤΈΒΒ γΠΠ.--Σ. 

1. Ὑι ιίουΣ ὈΥ ττασβ δπὰ υἱοίοσὶθθ ΟΥ̓ΘΣ [5.86] δχίθγιδὶ δῃθιηΐθβ Οδδρ. Υ111. 1-14. 

1 ΑΝΡ εὐ ρη ρδτν ον ἐξ αν πθρν οι μήρ 
[λυπ|0]64] ἐδοια ; δα 1)δνΐ 
1 δ οβ. 

{δὲ αν βιηοίθ ἐ ῬΒ]]Ἰϑἐΐἰη68 δηᾶ βϑυραυορᾶ 
ἰοοῖς Μοίμορ- Αταπδ" ουἱ οὗ ἴ.6 μαμὰ οὗ ἰμο ῬἈὶ- 

ΤΈΕΧΤΟΑΙ, ΑΝῸ ΘΟΕΒΑΜΜΑΤΙΟΑΙ, 

1 Γοσ, 1. ἯὟο ἰοᾶυο ἐπ|6 οὔβαουτο νοσὰ πηϊζαηδ αἰθά, ἘΧαΓΠηΔηἢ σοηᾶοτα ἰἰ “ ἐπα Ὁγί 19 οΥ̓͂ [ἢ 9 τηοῖῃ ον," Ὀπὲ ἐἢ 
Ἡοῦ. ΣΝ ΠΟΥ͂ΟΣ πὴ 6Δ235 ΓηοίοΥ; 80 ΡὮΣΙΡΡϑοΣ : “ ὑδο Ὀγχία]9 οἵ [9 τῃθϑίτορο 5 (οαρίϊαὶ οἰ ἐγ." ΤὨΘ δηοίθον ΝΒΒ. 

τ 

δτο αἰποογχάδηϊ δηά ΠΒΕΑΤΙΕΤΔΟΊΟΤΕ τ ΟΠΒΙΟ. δδ5 “ [6 ἐϑίϑθη! πα οὔ (ἢ ΑἸ ἢ," ψαυϊ. “ἰὴ6 Ὀγ1416 οὗὨ ἱὑτίραϊο," βψγῃν. 
δηὰ ΑΥΘΔΌ. ΓΘΠΟΣ ἃ ΡΓΟΡΟΓΓ 816 

τίν οἵ ἐσ! δε 6," ΠΏ 110 ἐπ Βορὲ. τοδαάϊηρ τὴν ἀφωρισμένην Βυρκορίθ ἐμαὶ ἰΠοῖν ἰοχὲ οοπίαἰηθα ἐδθ δβίθτζω Ὁ οὗ 

,., Τῆοδο τόπου ηρθ ΒΟΥ 9 ΚΠ τρΙ οχὶ ἐν οὐὕἩ ἐμ ἐγαπδϊίοτα ; ἐπ ἘδΌἰ σαὶ ἐγαη δ δέΐοι “ βίγθωπτη ΟΣ 
τοῦ " (50 Ροσθδρ8 ΟΠα!ά.) [8 ἱροῦ 8 Ὁ]6, αμὰ ἔμ6 του ἀθσχίης “ ταῦθ᾿" ΘαΌΔΙΥ τ ουΐ δα οΣ Υ (-. Ὁ1971), ὙὮ119 

ὯΘ- 

πο τοδάϊηρς ἰῃὰ ΟΠ του. “ αδίδ δπὰ ΠῸΓ ἀαυκἢ ον" 15 Δ οχρίαπαίίος, οὗ ἃ ἰγβ δ] δ οΏ, {7 ἰδ Ὅ6 Ὁοΐ ἃ ἀΙδότϑης Όστα 
ΟΥ̓ΤΏ 6 Β8π|6 ογί μίπαὶ ἰοχὶ. [Ἷἢ ὑῃ8 πποογία! ΠΥ ἰξ δοϑηγβ Ὀθίΐοσ ἴο ἰθῶγο ἐπ6 τογὰδβ πη Γαπϑ᾽διθα, δ ἰῃ Ἐπκ. Α. Υ'. 
ῬΟΣΏΔΡΒ Μ6 ἤανΘ ΠΟΤΘ ἃ ὈΓΟΡΘΥ ὨΔΙΏΘ, ῬΟΒΒΙΌΪΥ ἃ σογχορίΐοι οὗ ἔμ ἰοχὺ οὗ ΟὨγο; 0198.--ΤῈ.} 
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2 Αμπάᾶ Π"ὸ βπιοίθ Μοδὺ δπηά τηραβϑυγοὰ ἰμθῖι πὶ ἃ 11π6, οαϑίάηρ ἰβθὰ ἀοπη ἰο 
[πιδκίηρ ὑμθπι 116 ἀοσῃ 08} {86 στουηὰ ; θνθὴ ΨΠῸ ὕπο ᾿ΐποβ πιθδβυσγοά 6 [δηὰ 
Β6 πηραβυγοα ὕπνο 11Π68] ἴ0 Ρυῦ ἴο ἀθδι} δῃὰ τὶς [ογι. τ 10}}] οἠϑ᾽ [11 1ἰπὸ ἴο Κοορ 
δ]ῖνα. Ἀμρὸ 80 [οην. 80} ἴ86 Μοδθὶῦεβ Ὀθοϑιαθ Πὰν] 45 βογυϑηΐβ δῃὰ Ὀγουραι [Ὀχίηρ- 
1η Ὃ 

8 δ βῃιοίθ δἷβο [Απᾶ θυ ὰ βιηοὶθ] Ηδάδάοζογ᾽ ἐἰο βοὴ οἵ Πδδοῦ, Κίηρ οὗ Ζο- 
θΔ}), 88 6 Νϑηΐ [0 ΓΘΟΟΥ͂ΘΣ 18 ὈΟΓΑΘΓ δῇ [[0 πι8 Κὸ δὴ δἰΐδοϊκ δ"] ἰμ6 σίνογ Ευρβ- 

4 ταῖρι Απά να ἴοοκ ἴσοι ἷπὶ 4 ἰπμΠουβαηα ολαγίοίοδ Δηὰ βού Πυπάγοα ΠΟΙΒ- 
ΠΏ6 ἢ δπὰ ὑνϑηίγ ὑμουδαπα οοίμηθη ; δηα Πλανα Βουρ!ιοά 4}} [86 οἰατῖοι ἀογϑθ, Ὀυΐ 
ΤΟΒοσνοα οὗ θη) (0Υ δὴ Ὠυμάγοα ομδεϊοίδ. 

ὅ Αμπᾶ ρθη ἴδ6 ϑυτίδηβῖ οὗ Πατηδβοὺβ οβτηθ ἴο δυοοουῦ Ηδάδαοζονγ Κίηρ οὗ ΖΟῦΔΒ, 
6 Ῥανίά βἰ9ν οὗ [πὸ Θγγίδηβ ὑνο δηὰ ὑνθητ ᾿πουβδηᾶ θη. ΤΏοα [Απ4] )ανὶὰ 

υὖ ρΑΓΓΪΒΟΠ8 ἴῃ τὶ οὗ ᾿ϑαπιδβουβ, δια {110 Κ'Ὑγϑη8β Ὀθοϑπι6 βογνϑηίβ ἰο Πᾶν ὰ δὰ 
τουδὶ ΓΡΣΙὀμίαε 15. Αηὰ [86 [χὰ [ΨΦοῆονδ] ρῥγεβογσνοὰ θαυ ἃ πὶ πο γθο- 

Ἴ οὐ Ὁ 6 ψοηΐ. Απὰ ανία ἴοοκ [6 δι 6185 οὗ γο]ὰ [παὶ ποσὰ ου 186 βογσνδηίς οἵ 
8 Ηδάδάεζογ, δῃα Ὀγουσῦ ἴθοπὶ 0 Φθγυβαίθηι. ἀπά ἔγοιῃ Βείβδβ᾽ διὰ ἔγοτα Βαογοιβαί, 

οἰ([ε8 οὗ Ηδάδάοζον, Κιης Παν]ὰ ἰο0Κ Ἔχ οοθαϊηρ' τοι Ὀγαβθ [ὈΟΡΡΕΓΊ. 
9 ὙὙΒδαΓΑμα] Τοὶ Κίηρ οἵ Ηδιμδί ποαγὰ [μδι Πανὶ μαα δι! ἴδῃ 411] ἐδ Ποεὶ οὗ 
10 Βμδάδάοζου, Τβϑη [4.4] Τοὶ βοηΐ Ψοσβθιη" ἷβ βοὴ υπίο Κίηρ Πανὶ ά. ἰο βα] υἱθ Ηἰπι 

8δῃ4 ἴο 1689 [οοησταία ]δί6} Ὠἷπι, θθοδυβο 6 μιδὰ ἔουρμῖ ἰοὺ Ηδάβαρζοσ δηὰ 
δἰ θη τι; [ὉΓ Δάοσοῦ δὰ ψγ8 ψ1} Τοὶ; δα ἥρῶν τουρῦ τι Βα [δὰ 
ἴπ ἷθ ἢδηα Μ6Γ6] ψ688618 ΟἵἉ 8} 6 Ὁ 8ιη 4 γ6888}8 οὗ ρο] ἃ δῃα σϑϑθοὶβ οὗ Ὀγαξβ [οορρε!]. 

11 ὙΥΒίοι [1686] δ΄'ϑο Κίῃρ αν ά ἀϊὰ ἀοάϊοαίθ απο (86 ,ογτὰ [96 ἤονδ}]} πίιἢ (δ 
ΕἾ Υ δα ρο]α {μαΐ μ6 μδὰ ἀραϊοδίεα οὗὨ 8}] [ἐπ8. {86} Ὡδίομβ νοι 6 βυδάυορά, 

12 ΟΥ̓Βγχῖα"" δά οὗ Μοδῦ διὰ οὗ ἐδμὸ ομ]άγοη οὗ Απστλοι δα οὗ ἴδ ῬΜ1ἰβιϊηο86 δπὰ 
οὗ ΑἸηδ] 6 κ δῃὰ οὗ {89 8ρ01} οὗ Ηδάδαθζσογ βοὴ οὗ Βδβοῦ, Κίηρ οὗ Ζοῦδἢ. 

15 Αμπὰ αν ρεῦ Εἶτα ἃ ἤδπιθ ἤθη ΒΘ σου γηοά ἴγομι δι ηρ ΟΥ̓ [οηι. οὗ 7 [86 8:γ- 
14 γἱδηβ᾽ ἴὴ [Π6 γ8]}1600 οὗ 88]}0, δοίπσ [οπι. Ὀοὶηρ] εἰ ύθοη ὑἐμπουδαηά πιθη. Απά Β6 ρυὶ 

ΒΑττίβουΒ ἴῃ Ἐχίοηι ; ἐπτουρθουΐ 41} Εοτα ρὰΐ ἢθ ψδυτίθοηβ, δπα 41} ὑθογ οἵἉ [οι 
{ΠΥ οΟ7] Ἐάοια Ὀθοδίαθ [αν] Β βοσνδηίδ. ἀπὰ ἴδ [σὰ [Φοβονυδ] ῥγοϑεγυθὰ 
Βανι ΜΒ ΠΘσβόθνοῦ 6 Μϑηΐ. 

8 ΓΥον. 2. βορί. ἢδ8 “ ἱνο πη ἰο Κὶ1] κηὰ ἔπτο ἰο δαᾶγυο," δηά Ψυϊς. κἰνϑϑ οὔθ ᾿ἴηθ ἰο Θδοῦ ἀϊνίδίου (δ πὰ δ8ὸ ἐδ 
ΕΥΕ, 0 Δ ΑΠΘΠῚΒ Ῥοϊνα!οί, ἰο οσοα Ὀν Ατγαῦ., Ὀὰϊ .06᾽5 ϑυ7γ. ἰοχὶ ἀρτϑθϑ σ᾿ (ἢ ἰῃ6 Η60.); {Ππ686 δἃ΄ὸ σΏΒη 868 ἴγοιῃ 
Θβίγο ἴου βυτ ΠΊοίΓν.-- 

8 εἰ ἘταπηδΏἢ 8ηα ΔῊ Οὐ ΘΓΒ ὈΓΟΙῸΣ ἐπΐβ ἴοστη Ἠασδασδεεον ἴο ἴῃ ἔογτῃ ἴῃ Οἤγοη., παδαγεκον (ἡ ἶσ ἢ 16 
1ουπα ἴῃ 4} (Π6 δῃοίϑθης Υ88. ὀχοαρί ΟΠ 8]α., δπα ἰῃ τδηῦ μοοὰ Ηθῦ. ΜΒ88. δβπὰ ΕΠ.) οὴ ἐμ σγτουπὰ ἐπδι Ηδάδὲ 
ἰδ [ἢ 6 ηδ126 οὗ ἃ ϑγτίδη βιιη-κοὰ δηὰ οὁσουγεα ἰῃ ΤΊΔΗΥ ΟΥΠΟΡ ΒΤΟΡΕΣ Ὠδίηθ8 ; Ὀκ Βοῆγδαον (2 6 Αἰ εἰ ἐπδελτί ἐπ υπὰ 
ἀαε Α. Τ', »- 101) δᾶ ὑπαὶ ἰἢ6 πδπὶθ οἵ ὑπὸ βυνυτίδη κίηκ ἴῃ Ὥβ5 ΧΧ.ῚΪ ἰΒ ἢοΐ ΒΘ6Π Ὀυὺ Βοη-δάατσ, πῃ ἢ 
{πὸ Αδβδγτίδη ψγίϊοα ΒΙΠΠίατί Βοῆγβαοσ ἰγαηη θα (ῃ9 Ὥδίηο (“ ἰῆ6 μοά) Βίη ἰ οχα! θα." {119 Ὀ6 οογτοοὶ, [ῃ9 
ἀνβ ἢν ἤΘΓΘ ἰᾳ ΡΓΟΌΔΟΙΥ Ηδαάαγόσογ, 88 ἰπ Οησοῆ.--- Τὰ. 

4 [ὕογ. 8. Ουἦ ἰοχὺ ἰ8 Πϑτο ἰὸ Ὀ6 ργοίογγοα ἴο ἐμαὶ οἵ σἤγομῃ. (συ. 8). ΕΤατΔΏ ΓΘ ΟΥ̓ " ἰο γθ- αι δὈ 8 δὲθ 
ῬΟΎΟΘΥ," ὩΘΟΥΪΥ 85 ἔπη. Α. Υ, Βυΐ ἰὴ ΡΏγωδο ἢθτθ 808 ΔΙΨΎΑΥΒ ΠΘΘΏΒ “ ἰο ΌΧΙ ΟὨΘ᾽ 5 ἤδη ᾽" οὐΐῃοΓ ἸΣΓΘΙΔΙΥ (881 

Βατη. χίν. 27) οὐ χυγαιίγοιν, δηὰ οἱΐῆος ὕζουι (19) 8. ἰδίης {Ἐπ᾿ χυἱ. 17) ΟΣ ἴ0 οὗ δρδίπϑὶ ἃ ἰὴ ρς ὧκ ἴῃ Εχ. 1νὄ.Τ 

ὃν ἴῃ Απὶ. ἰ. 8); ἤθγθ, δ οὺ [ἢ ΘΏΘΙΩΥ ἀρσαϊηδὲ στ ἤοτῃ, Ὀσὺ ἰὴ 6 Ρ͵Ϊδοϑ ἰἢ ἩΒΙοἢ [η6 οΠόογὶ [5 πγϑάθ 6 τηθδιί {9 

ῬΤΘΡ. “ἰὴ ᾽ (3) ἰδ υδοὰ; δ6 τοῃῦ ἴο “ρῬαϊ ΠΙ5 δὰ, αἶγϑοῖ κἰθ δίέροῖ " ἰὴ ΟΣ δὲ ἐδ σίγοσ.- - Τα. 

δ [Νον. 3. ΤῊΘ νογὰ “ ἘΠ Ρἢτδίθα," ποὲ ἴῃ ἐπ ἰοχὲ, [5 δυρρ θα Ὁγ ἐπ Μαβογί[ϑα ἴῃ ἐδ τηαγκίτι, δηὰ ἰ5 Τουσμὰ ἴῃ 
ΤΩΔΏΥ Μ33. δηὰ ΕΠ)0.; ἴδ ἰηβογίίοι ἴῃ [Π9 ΗΘ. 8 ΠΏ ΘΟΘθδαγΥ. βίησοθ “ [Π9 τίνοσ " τωϑδῃ» ἔπθ ἘΠΡὨγαίθβ.-Τ κ.] 

Ὑτος: 4. ΤῊΘ ΗδὉ. ΠοΓΘ γοϑεὶϑ : “1700 Πογβϑίγϑη δηὰ 90.00ὐ ἐοοξαθη .᾿" ΕὩρ. Α. Γ΄. αἰνί 65 19 ἥσβι Ὠυπηθ6Γ δοὰ 
ἰηἰτοάιιοοα “ δμδγίοίβ " ἰῃ Ἵγάθὺ ἰο δοοουηξ (οΣ ἐποὶγ πιϑηξίοη δὲ ἐμ οῃά οὗὨ (ἢ8 Υ6 1896 (δἴϑγὶ ΟὮγ. χυῆ!, 4); Εγά- 
ΤΠ δάορίδ ἔπ ψῃο]9 οἵ {Π| γοδαΐηρ οὔ σἤτοη. “1000 απανγί οἵδ, Τ000 Πογβοίοθη. δῇ 29,000 Τοοίτηθῃ ᾽" (Βο 8180 Βορς 
δηὰ ΤΉ ΘΗΝ. Βαὶ δ] Πδυδθη οὐ͵θοίβ ἐο (8 {Ππ8ΐ] 0 55,  δἱ ἐπ ϑῃὰ ἰε 586 ἴῃ 8 ΘΏΘΓΔΙ Β5ΘΏ86, ἱποιυάίπαᾳ 8 
ΠοΓδοα οὗ ἐπ " ΠοΥΒοπΊθη.,""-- ἰδ Οἢ 88 αἴϑγ 4}} {Π6 “2 ΟὨΪΥ ΓΘ Ὠουμηθά, ἔΠοΓΘ γϑυλαΐῃ Ομ 100 2.) “ οδ2- 
ΤΟ ΠΟΥΒ68᾽᾽" δηδ μοΐ 160 ἔπ “" τ αἰ ρ- ογβθα." ΒΕ), ὧδ ἐγηθ δα Σ ΤΏΔΥῪ ἈΘΓΘ πδγθ ΘῃοΒΘΏ ἰο ᾿οδγϑ ουῖ ἐῃ6 ΤΠΙΘΕ. 
ΠοΓΒ68 δἰἰοκοίμον, ὑΠἰ8 οὈἰθοϊίου σψουϊὰ ποῖ Ὀ6 ἀθοίδἶνο; Ὀὰὶ ἰὲ [5 ἢ ἕδνοσ οὔ ουζ ἰοχί ἐμδὲ, τ 8116 ποὺ ἱγα ρΟδΒ1010, 
18 Ὡοὺ 580 ΘΒΑΥ 85 ἐπδὶ οὐ α [ΠῚ ἘΤΕῚ 

Ἰ[Νϑγ. δ. θγυγσ. δῃὰ Αγϑῦ. γοδὰ ἵν “Ἑάοῃι δεπὰ Ὀαδαιδδοῦβ."--- Ὰ.] 

8 [Κὸγ. Τ. ΤῊΘ τογβίοηκ γοπᾶον (πὶ5 τογὰ ν) γαγί ουδῖν, δρραγθη δϑϑίης δὲ [5 τοϑδηΐηκ ἔγοιμη [ἢ}6 608" 
. ποοίίοη. Αβ Τῆοπίυϑ ροϊπία ουξ, ἐδ 6 οἱ Ὁ εἶν. δ'νοΣ ξαλήμαδα “δ ἰδ ο Βαγὰ οΥ βίγοῃᾳα ἢ) δῃὰ βοιῃθ οἵ ἴδ0 

68 ὙΏΘΓΟ ἰξ ΟΘΟΌΓΒ (85 76Γ. }]. 11) ἴανοῦ δ τηϑδηΐης κ δυηουσ," ἔδο τοηάϑυίηρ " ΘΏ 91 δ 15 ὨΟῪ ΤΏΟΤΘ ΟΟΠΣ 

πεν προ ΑΝ Ὁ9 ἴῃ ἕανον οἵ ἐμ τοδάϊηρ “ Τοῦδδ."-- Τπ.] ΘΓ. 8. Θ ῬΓΟ ἵν βοοιπῖδίο ἢ ἔἴδανου οἵ ἐῃ 6 Ὡς “ ΤοΌΔἢ.".-- 
10 [Κὸγ. 10. ΤῊ Ὀοίζοῦ Τολαιπα ἐ ῬΓΟΌΔΟΙΥ Ἡδάογαμ (86 ἴῃ ΘΟ σοῦ.), υὐἐὰ το δοτραστο (89 Ηδάδι. 6βὸῦ 
νϑ..-- 

1 [γτ. 12. Βοπιο Μ88. δπὰ βορὶ., βυτ., Ατδῦ. τοδὰ “ Βάογη," ὁ οῃὔδηρμο οὔ οὔβ Ἰϑίϊοσ ΟὨΪΥ ἴῃ (86 ΗϑΌτον, δδὰ 
(18 ποίου δυ 8 [ἢ 6 οΘοπηδοίίοῃ, τ μτὸ ἐπα ΠΔΙΠ6 ἰ5 Το] οσσοὰ Υ Μ δίε.. ΖΟΌΔΗ δρρϑαγίῃβ δὶ (89 ὁ τ ΤΕ}. 

1 [νὸγ. 18. Αἥα βυτία ψγδϑ ποῖ Ὡϑδσ [6 γδῖϊον οὗ βαϊὲ, (ἰ8 ἰοχὶ 15. τηδηϊ δε οογταρί. 9 ΤΩΑΥ͂ ΘΙ ΠΡΓ Ἐτά- 
“ἙΔοϊα" (ον “Θυτία " (80 δ κὲ δπὰ ΟὨτο;.) ον ἰπϑοτὶ 86 οἷαι “" δηὰ βγηοῖθ Εοπὶ " δου “ Θυτίδῃβ" (80 ἀρ ρα 
ΤΏΔΒΏ). ΤῊΘ ΓΟΓΤΛΘΓ ΘΟΌΣΘΘ [8 (86 δίτη ρον, δηὰ δυοίἀβ8 ὑπο ἀ δον οὗ δοοουηξίης (ΟΓΥ ἐμ οσῃ ἰβϑίου οἵ ΔηΥ͂ 
ΦΏ09 ἴο βϑγτία ἰῃ ΟἸὨγοηίοϊθα ΤΏΘ Ηοῦ. πογὰβ ἴος βυτία (Ὁ Ἢ) δηὰ ἕάοτ (Ὠ Ἵ) ΥΟΥῪ δ᾽ κῃ γ.-- Τα.) 
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ἘΧΕΘΕΤΊΙΟΑΙ, ΑΝῸ (ΒΙΤΙΟΑῚΙ. 

Α φοπογαῖ διγυοεν 8 ἤθτο σίγοη οἵ Πανὶ Β Ἰσαγὸ 
δηΐ ̓ ϑλρθδι αἰ {Π6 δἰὰ ΜΝ Ιμογὰ (νογα. 6, 14), 
᾿πἰϊπουξ τ δοίης ᾿πάἀϊοδίθα, Πονανοῦ (48 'Β δῦονθ 
οδθογνοά). Ὀγ ἰῃ6 πογὰ “ δον {18 {παῖ [Π6 ὙΥ8 8 
Βαζα ἀθίαἰ Ἰοὰ πογα σἈσοποορ 4 }} Ὁ δἰίδομθά ἰο τ86 
δυὐθηίβ οὔ σμδρ. νἱΐ., οὐ [μδὶ [θλ6 γα ΓΒ ἯΓΘΓΘ σἤγο- 
ΒΟΪΟΖΊΟΔ ΠΥ το] διθα ἰο οπ6 δῃοί ἢ 6 Γ 88 ἴ[Π6 Βα θη 08 
οἵ πιρηϊΐοη ταῖρης δϑοῖλ ἰοὸ βου. ΤῈ6 Ῥἢγαθθ 
ἌΔῆδΓ {18 ἰ6 τῇ6 ΚΘΏΘΓΑΙ ἰΟτη}]8. οὗ ἰγαῃβ: 10 
δηὶ οοηπῃοοϊίΐοη, ὙΔΙΟἢ ἰηἰγοήυοοα [αν } 8 ΔΓΕ] “1 

Δοοογάϊηρς ἴο {86 [δε] ροΐϊηϊ οὗὨ υἱϑῦγ, 
᾿βηρρμῖο ἔθοπι ἰπίο (μ6 ὈγοΘα ἔγαπιθ οἵ (88 {ποο- 
οτδὶϊο ᾿ἰβίοσυ. 850 8 δῖ ]ὰσ Ἰοοθθ, οὶ βί γι οα} Υ 
οἰ χορ] υρίοαὶ οοπηθοίίοη ὈΥ (18 ἑοσταια ἴῃ χ. 1 ; 
χῖ. 1. ΤΉΘ ρῥδυδ|]οὶ ϑοοίάοῃ ἱπ 1 Οἤ τοι. 18 Ομ δρ. 
ΧΥΙΙΙ. 

γεν. 1. Τῆς δυιδ)εοίλοπ, οὐ ἰλε Ῥλιιϑίΐποβ. Ἰανὶα 
ποῖ ΟὨΪΥ͂ ἀοίξαϊθα ἐμθτι ἴῃ 8 δαέῥίδ, Ὀμὺ 8180 βαΐ»- 
ἡκοιοά (ποτα ἰο μἷβ αἰὠλοτών. Ηδ ἰοοῖς ουΐϊ οἵ ἐμεὶν 
μαπά “ἴμ6 Ὀτῖά]6 οἵ (86 τοοίμον "Ἢ" (ΠΝ ΓΙ ΔΠὉ 

λα απιπιαλ)Ὶ Τῆθ ΟἾγοηΐοϊον Ὧδα ἰὸν (ἢ ἶκα 
5 δηὰ οὺ ἀδυχῃίοτα," σοῦ ποτὰ πΓῸ ἴὸ 
δ δοσορίρα ἴῃ δχρ) δηδίΐοη οὗ οὔγῦ Ὄβχργοδδίοη ἰῃ- 
διολὰ οἱ ρἱὶνίηρ ρῥἾἶδοθ [0 γαρθ σοπ͵θοίγοα. 44π|- 
παλ (3 Ὁ, ἐδπιϊἰη6 Ἰοσταδίίου ἔγομα Ὧ}᾽) ξξα “τοο- 

(δετ-οἰτν ;᾽ βὸ [Π6 σαρἑ 8] σΠΕΥ οἵὨ 8 οουηίγυ ἰΒ οἴη 
0864 ἴῃ Ατϑθὶς ἀπο ΕΒΩΠΙΕΙΑΠ  δυπην. ἐπηεη; 
Τλσδαιιγμδ, Ὁ. 112, δῃὰ οὖυὖῦ ψογὰ ““τῃηδίγορο! ἕβ : 
δα (ἢ 6 ἀπῆκ ἀοροηάσηϊ οὐ [ἢ σδρίϊα] ΟΥ̓ δ ΓΘ 
ο8]1ὁΘὰ ““ἀφυρη θοῦ," οοπιρ. Φοβῆ. χν. 45, 47. 
Ἀπιοηρ ἰῃ6 ἔνα οἰϊοῦ οἰτίο οὗ {μ6 ῬὨἰΠϊδιϊη68 (1 
δδιι. νἱ. 16, 17), Οαἰδ' πῃ 881}}}8 ἰλπηθ δἰ γοδᾶν, 88 
βοδὶ οἵδ Κὶς ὙΠῸ δρρϑδγῃ δὲ ἴῃ ἢοδα οἵίπο ῬῃΪϊ- 
᾿ἰδίηθ ρσΐποθϑ (1 βδπ. χανίϊ. 2, χχῖχ.' 2 64.), μαά 
δδ! "θα (Π6 τδηϊς οἵ ἃ οδρί ταὶ οὐ ῬΒΠ δια, τ βθποθ 
[86 Βγῖ 4] 9 οὗ ἀοπιϊπίοη γγὰβ οχίθηδοᾶ νοῦ το Οἱ πο σ 
οἰκοβ. δὰ τπ6 τπο]86 ρϑορὶθ. [Τῇ 686 ποίΐοοϑα ἄο 
οὶ 566 πὶ Β Π οἰοηὐ ἰῃ ἘΠ ΟΙΏΒΟΙ 66 0 ΒΠΟῪ 8 Πορθ- 
ἸΩΟΗΥ͂ ἰοῦ αΔιῃ.-- ΤῊ] ΤΏ “ὀνίαϊε οὔ ἰδ πιοίλιον"" 
--ἰ δὶ ἴα, δοοογάϊηρ ἴο ΟἸγοη., ἔπ 6 Ῥόνεγ δῃὰ δὰ- 
(ΒΟΥ νὸν ΡὨ]] δια οοποοηίταϊθα ἴῃ ἐπ τηοίγο- 

ἴα, δι, ἐπα ταοίμον ῖτἢ [Π6 “ ἀδυρἢ ογΒ,᾽) ΟΣ 
ΒΕ κεῖτο οἰεἶοα νος πηΐομ Θδἢ δχϑγοίβοα δι- 
{ποτιιν --- αν α ἰοοῖκ ἴοῃ οὗ πὸ βυθ͵ υχαϊρα 
ῬΠΠδιῖα, δά τηρᾶς 1ἰ {ἰ δυίαΓΥ, 86 ἔμ πδιΐοηβ 
ἰϊουπαγὰβ το οηθα. ΤῊΘ Κίηρ οὗ ΟΘαίἢ πιρη- 
οηρα ἴῃ 1 Κίηρ ἰϊ. 39 δ6] αἶθο ἴο {Π68 ἐτὶ- 
Ὀαίδτγ Κίπρ, κα δ᾽θοῖ το βοϊοπιοη, ἰμιἰ8 εἰάθ οἵ {ἢ 8 
Ἐρ γαίοα, 88 ΤᾺΓ 88 (δζᾷ (1 Κίηρ νυν. 1, 4). 80 
δρεηΐυκ, 1)6 ἮΥ εἰἰθ, Κι αὶ]. ΟΥ̓ οἴδον οχρί δηδίϊοῃβ 
οἵ οὔσ ρἤγϑαβϑθ βδοπι ἀο ποὶ δοοοσὰ πὶ τἢ [Π6 τηρϑη- 
ἵῃρ οἵ [6 ποτγάμ, ε. φ., Βομυ)ίθηα, Μίον., Επνυδὶά 
ΤΌΠΟΣ “ἀγην τ 16,᾽ νυξ απηιπιαλ ἀοαα Ὠοΐ 680 
“Ἄττῃ, δηά Οτοίίι ρἶνοα οἱαιιδίνα πιοτέΐβ Αὐιηκα 
- ἴδ (οτίσγοβα οἵ Μουπὲ Ατηπλδῃ," --δαὶ 
ἌΤδηηοῖ 6 8Π ““(Ὀγίγεϑβ.᾽"" βοὴ 40 ποῖ ἄρτγοο πὶ 
{86 δοίι8] οοπάϊιίοη οὗ (ΐηρ, 6. σ., Βοσίθιοδα ὁχ- 
Ῥἰ ἴα, “6 πτεβίϑα ἴσου τ ΠΣ] δἴποθ ἐπα ἀο- 
ταϊηΐοη (Πδὶ {Π6Ὺ δα ὨἰΠοτίο οχογοϊβοὰ ουοσ [8- 
ΤᾺ], Ὀαὶ {9 ἄοοθ ποὶ στ αν" 8 ἀο- 
τοϊπίοη οὐοῦ Ιατϑεὶ; δηὰ Βδιίοθογ ἰακοα αὐμπαὴ 
-- (0.8) ---οὐ προδηΐϊηρ ὁπ {Πδὲ ροοδ Ὀείοτο δα ᾿ϑδάβ, 

ἧς [θη 818 ὈΠΤΑΡΘ πέθες ἐέρδη δηὰ τΠΑΠΠΠῚ ΣΕῸΣ γο- 
15 ΘΧΡΙΑΠΑΓΪΟΏΒ 560 ῬοοἹθ᾿Β ϑνπορεῖδ δ ΓΤ Υ 

ΜϊίοτοΣ. Τὶ. Ρ. 225.--Τα.]} 

δηα [θη ἰδ {Π6 δρδέγαοὶ βθῆθο οἵ Ἰοδάϊησ, ρυιΐάαποο, 
ἦ1π6 ὑγία]6 οἵ φωΐάαποε,"---υν “1ἷῖ8 ποιὰ βυϊὲ 
οὨΪν 1 186 ϑοιεἰηρ᾽ δδίάς οὗ δ Βοβθιμοηυ ψ γῈ ἤθτθΘ 
βροίξοι) οὗ" (ΤΒδη.). Ι,οοκίης δὲ ἰἢ6 ψογὰβ οἵ 
Οἤγου., ἴδ δορί. (τὴν ἀφωρισμένην--- “1ἢ6 
ταῖθα, το γϊςοα ο8) διὰ 1 ὅηπ). υἱΐ. 18, 14, Τῇ. 
Ὠΐαδ οΟμδοίυ το {Π|8ὲ 186 ἰαχὶ Πιαβ δγίβθῃη ΕΥ̓͂ ΘΙΤῸΣ 
οὗ ΘΟΡΥ 8.8 ἔργου δὴ οσίμί 4] ἰοχὶ, νοὶ οοηἰαϊηοά 
ἃ ἀοδογὶρίίοη (πὶ οδηηοὶ ον Ὀ6 τηϑὰο ουἱ) οἵ [ῃ9 
θουπάαγγ-ἰβιγὶςσι, σψῃΐϊοῦῆ αν τἤθὴ ἴογανοσ 
Ὑγοϑίθα ἴγοπλ ἰδ6 ῬὮ]Πρίϊμοβ. [ἢ ἐπ δάρθηοο οὗ 
{86 (ίηρ, (η18 ἐχρ] αμδίίου αρτθθδ τεῖ{}} ἐμαὶ ἀθονθ 

ΥΘῃ. 
γεν. 2. Τῆδ διιδ) σαί ΐοη οὗ (λε Μοαδίίε8.--- ΟἹ 1ἢ 9 

ἴοτγηλον ἔγίθπα]ν σα δίίοη Ὀοίψγθθη ὑπ Κίπρ οἵ Μοαῦ 
δηἀ Ὀανὶα, βοθ 1 βδ. χχίΐ. ἃ, 4. ΤῊΘ οδιιθο οὗ 
Μοδθ᾽Β ΘΗΠΑΪΥ δραίησί Ηἷπὴ ἷβ ἀηκηοτη. Ῥογῆδρδ 
ΤΠ ΘΑ Π 116 ΔΩ ΟΣ Κίηρ δα οομθ ἴο ἐπθ Τῃτοηθ 
ἴΠ8η 6 τί ποτὰ αν] βουρῃὶ τοίαρμο δὰ νὰ 
ἢἷβ Ραγθηΐβ Ἰουπα Βοθρὶα] γ. Ῥτγοῦδοὶν ἴῃ (μΐδ 
ΔΓ ΟΟΟΌΣΓΤΕΟα ψἢδὲ ᾿8 πηρηςοησὰ ἰη 1 Οἤτοη. χὶ, 
22 οὗ Βοπδῖδι, οὔθ οἵἉ Πᾶν ἀ᾽ 8 Βόσοϑα, ἰΠπαὐ ἢ6 δἰ ον 
ἵἴνο οἵ (Π Κίηρ οὗὁἨ Μοδβ βοῆβ, ΤῊ δουύθσο μαη- 
ἰδῃπηθηί ᾿ηβιοίθα οὐ (ἢ 8 δττηβεδοδυίηρ Μοαῦ θα 
(Π6Υ Ὑψαγὸ σοπιροι]οὰ ἴο 116 ἱπ 8 ΤΟῪ οἡ ἐδ 

πα, ἵἔντο ἐπ: γαὰβ ΟΓΘ τηϑαβυγοα ψἱτἢ 6 ᾿πὸ ἴον 
οδίδ, δῃά οῃθϑιτπῖγα ἔον 118) ροΐηίβ 10 βοιηθ νϑῦγ 

γ9 Οἴδεποθ οἡ ἐποὶγ ρατί. ἴμεγ 1Πποῃοοίογγασα 
διε ὰ αν  ἀ᾽α βοσνδηίβ, ἰῃδὶ ἰβ, σοῦ βυδ]θοὶ ἴο 
Βἷπι δῃηὰ ρμαϊά δίπι ἰγίθυϊθ. [ΓΡαϊγίοἰς : ΝῸν τὰϑ 
{0161164 (9 ῬτΟΡΙΙΘΟΥ οὗ Νυμῦ. χχὶν. 
17.--- ΤῈῈ.] 
γ ει, ὃ, 4. διλ ρβόβῳ ὶ Ἡδαάαάρτον, ἐὺ 

Ζοδαλ.--ἀπὰ Ὀανία μων οὐδ Ἡαδαᾶονοι, ἼΡ. 
βίθδα οὗ [18 δὴ τὸ δαγο “"Πδάδγοζεγ᾽"᾽ ἰῃ Χ, 
10,19, ἀπὰ ἴῃ ΟΒγοη.; βὸ αἷδο δερί., σ υἱρ., ὅγε. 
Ατϑῦ., Φόοβορίυμ. Βυὶ δ Παάαὰ νὴ ἴῃ 6 Ὡδπὶθ 
οὗ [89 δυη-ροά οὗὨ [ἢ6 βγγίϑηβ, δῃὰ ἔγθα ον οο- 
ΟΌΓΒ ἱπ ΒυΓΊΔ ἢ ῬΓΟΡΟΓ Ὠδιη68 (β60 Μογοῖρ, ἤλαη. 
1. 10654.), Ηδαδάδξον, τες “τ ἤοθο Πεὶρ αοἂ 18, 
τασδὶ 06 ΔΚ 88 (ῃ9 ογίρὶ παὶ τοδάϊην. [ΕῸσ 
αἰδγαπὶ νίονγ βοὸ “Τοχὶ. δῃά Οταιη."-- ΤᾺ. 
ΤῊ ἀϊηϊγοὶ οἵ Ζοδαΐ νγᾶ8 ἃ ρματὶ οἵ βγγία (χ. 6, 1 
δηἀ Ῥβδ]μ Ἰχ. 2, λοσθ 1ν ἰβ ο8116ἃ 4 γαην-ΖΟΌΠΕ), 
βογαθγίπρ οἢ ϑ'ντίβ, θεγοπά {μ8 Ευρἢτγαίθ ἴῃ Μ6- 
βοροίδιηϊδ, γἤθηοο Ηδάδάοζος δτουσῆὶ ΑὙδθϑηδ 
ἴο κῖ8 μ6}]}Ρ δογοῖβ (ἢ ΕᾺΡΗγαῖθθ. [9 ροκϊτἰοη ἰβ 
ΤΏΟΓΘ ΘΟΣΘΟΙΪΥ ἀθβου Βοα ἴῃ γογ. δ (11 τγὰβ πον (ἢ 9 
ἰοΥΓΙ ΟΣ οὗ ἴπ6 Παπιαβοι8 βν τὶ ἢ) δῃὰ νοῦ. 9 δηά 
2 ΟἸγοῃ. υἱῖ!. 8 (ἀϊ ἰουοοὰ Ἡδπλδίῃ οα [Π6 πογίμ, 
δί Ἰὸ Οτοηίθβ). 10 πγυδὶ ἱμογοίογτο δ6 ραΐ βογίἢ- 
εδϑὶ οὗ Πϑ.διηγδβοῦβ δηά βου ἢ οἵ Ηδπηγαίῃ, θοίσθθη 
[π6 Οτοηΐθθ δηᾶ ἴῃ6 Ἐπρηγαίθβ. Οὐπιρ. Ὑ ἴποσ, 
Ἐ.-Β. 11. 188. Τὸ βροπιὶβ ἰο ἤᾶγο σοδομοὰ βὸ αν 
βου νῃ (πα (Π6 Ατωπιοηΐίοθ σου ]ὰ καὶ μ6}Ρ ἕτοιμα ἰὲ 
ἀραϊηδὶ Ι5γδο], χ, 6: 1 Οἤτοη. χὶχ. 6. Α8 Ζοδδὴ 
Ὑγ85 ἀΟΟὈ.]668 (μ6 σπρ [4] οἰ ΕΥ̓ οἵ ἴπ6 οοπηίγυ, ἰΐ 18 
ΡτορΑΟΙΥ (ατοί,, ΕΝ.) ἰο Β6 ἰἀδοπείβεὰ νι τθ6 
οἰἵγ ϑδαδο (Ῥιοί. γ. 19) ποῖ ἸΔῪ οὐ [89 βαπια ρᾶ- 
ΤΆ 116] τὶ Τλδηιδδοὺβ δηὰ δβδιγασά ἰονδγὰβ ἴῃ 9 
ἘΘΡ γαῖθβ" “Ἴἶ)ἷ3͵ῚΙΙΣ τηπηΐ (ποσοίογο Ἰοοῖ ἴον Ζοῦβῃ 
ἴο {Π6 6ϑηΐ οἴ (Π6 ἱγδπα)ογάδηϊς [βγϑθ! [188 ἑαυ ΤΟΥ 
δῃα Ὀεγοπά {8 πογίβογῃ Βογάδγ, δηὰ ἐΐβ Κίηρ πγυϑὲ 
ἢδγο τυ] θα οΥὐοσ ἃ χτοδί οὗ (86 ἀοϑοσὶ θούσγθθη 
Ῥαϊθβίΐηθ δηὰ {6 ΕἈΡΗ γαίθβ, δῃιἃ σοῃβοα ΘΠ 
ΟΥ̓́Θ {86 ΒουίῃοΓ ρατί οἵ βγγία"" (Βιᾶμο τη, 1, εδϑη, 
Ῥαυϊά5, Ρ. δ1). Βαὶ οῃ πῆδὲ οοοββίοη δηὰ ἁπάον 
ὙΠ δΐ οἰτοστηδίδηοεθ γὰβ Ὠανίά ᾿ηνοϊνϑά ἰῃ 8 δῦ 

9 [Βθ09 Ατί. Ζοδαλ ἴῃ ϑι ἢ 6 δίδ. δίεί.--- Τα. 
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πὶ! ἐΐ8. ἀϊείαπὶ Κιπράοιι 7 ὙΤῊΘ ΒΔΏΒΥΓΟΓ ἴο (8 
αυεδίϊοη πὶ} ἀρρθδγ ἴῃ (Πμ6 οοιγθθ οὗ {86 [Ὁ]]ον- 
πᾳ ἐχροοϊ ἴοη. ΑΘ Βο υυϑῃὶ ἴο τ0-Θα Δ} 188 
Βὶβ ροῦχγοσ δἷ 189 σίνϑοι (Εὐυρμτγαῖθ). [Πμπ|. 
“85 116 νχϑηΐ ἴο Ραΐ ἕοτιι 18 Βαπα ἢ Ξξε ἴο τὩδκο δὴ 
οἢἶοτί οἵ αἰίδοκς. 866 “Τοχί, δῃὰ αγδηλ.᾽ δρδιηβί 

Ἐγάἀπηδηηβ τοπογηρ.--Τα.} Το ἀεπηοα ἷθ 
σμοίμος Ηδάδαοζος οὐ αν 18 διι)]θοὶ μοΓα. 

ΤῸ Ηορ. Ὁ [μ8πηὰ] Ξξε ρονγεγ, ἀοπιϊηΐοθ. ΤῊ 

Ιπῆη. (2 71) πιθϑῃβ ποὶ ἰο εἰγείοὶ ουδ, εχίεπά (1)ς 

Ὑγειι6), θυὶ ἰο ἄγαν θδοῖκ, τε- ἐβίαδίϊδὴ, ἃ ἀοπιϊπΐοη, 
ψ Ποῖ ΘΟὨΒΘΑ] ΘΠ Υ ὀχ βιθὰ Ρείογσθ. Τακίηρ Ηδ- 
ἀδάεσζεγ 858 βυ ̓ ϑοῖ, δηὰ Ἰοοϊκίῃρ ἴο 1 8δπι. χιν. 47, 
ὙΠΟ τ ἰ8 βδιἃ ἰμδὶ δαιώ Ἰουρίς βιλοοοβαία ἢΠγ 
δισαϊηδὶ Ζοῦαϊι, ᾿ἃ 85 Ὀθθῆ βαρ] αἰ μϑὰ (ο πηϑϑδῇ {Πδ8ὶ 
Ἡδάδάοζος ποῖ αἰἱοπιρίοα 0 ἴῃ {π6 ᾿οσγι ον 
(θη Ἰἰοϑὲ (Μϑυγογ, Βυπβοη, Εναὶα, Κ 61}). Βιυὶ 
σδ τὸ βιιρροβα (δαὶ Ηδήβαθζοσ νϊϊθὰ βὸ Ἰοῃρ δἱ- 
ἴδγ 3,4} 5 ἀθδῖῃ!} ἘΒδίβογ ἰΐ 18 ἰο Ὀ0 ργοβυπικοά 
Εἰαὶ 6 παὰ Ἰοπρ ἀβὸ γο-θβϑίϑ Ὁ] δ θὰ ἢ18 ρονοῦ. 
Τη ἴανοσ οἵ ἰακίηρ Ζαυϊά 88 δα ]οοὶ, ᾿ϊ τλᾶν δ6 56] 
{παι 1πΠ6 ψ ἢ01]6 βδοηΐθποο που] μθη ἤανο ἴΠ 6 5816 
Βηθ]οοί, ποι 18 τηοϑὺ Ὡδίαγαὶ δοοογάϊηρ ἰο {86 
ἴθπον οὔ (π παγταίΐγο, δῃὰ {πὶ αν τρυβὲ ᾶγθ 
[ο]ι ο8}16ἀ οὐ ἴο γοβίογθ [βπγϑ 6} 8 βο Σ Ὁρ ἰο 186 
Ἐπρἢγαίοα ψϊος μδα θθθη Ἰοὺ βίῃοθ 8δι}} 8 (1 η16. 
Βαϊ αφαϊπϑὲ {π|8 που θίραϊν 8 [896 ποτὰ “δὼ 
Ῥονοτ᾽ (Ὁ); ἴον αν μαά ποὺ γαῖ οοουρίοα [89 
Ἰαπά οἡη ἐπ ΕΠ ΡΉ γαΐοθ, 9 ἄγὸ [ποσγοίοτο οὈ] σϑὰ 
ἴο ἱα Κα Ηαάιωμζοζον 88 βυ ]οςῖ, ψῃο πιὰ διἰἰεπιρίθα 
ἴο ταβίογε ἷβ βἰχαίίογοὰ ρόνοῦ οὐ ἴ6 Ἐλιρῆγαίθβ 
ποη Πάν! οοπαυοτγοά πὲπι ἴῃ {18 γᾺΣ 86 τη866 
ἷπλ Πὶβ γαβααὶ. ΗΟΥ ἷθ ῬΡΟΊΤΟΣΥ Μ͵ὴΑἂὁπῪὴ βῃδίίθγοα 
ὙΠ ἀΡΡΘαΓ πογοδῆῖογσ. Οἤγοη. ἢ 88 “"ἴο δβί δ] 18 ἢ 
(ὙΠ), νυ ϑῖοἢ ἀργθοΒ ψὶτῇ 1ῃ6 ἀρονγο Ἔχρ δηδί!ου 

--ληὰ βὸ {πὸ Βορί, ἐπιστῆσαι [Ξεεοβί Ὁ}15}}. ὙΥΒΙοΝ | 90 
ψ͵λ5 (6 ΟΥ̓ Π4] τοδάϊηρ οδηποί ὕ6 ἀοφίογη πο, 
ΤῆΘ ρῆγαβα ἰῃ ὅ88πι. 18 ἃ φοιῃτηοη Οη6; ἐμαΐ ἴῃ 
Ἔτοη. (πὰ ἐπα ΗΠ.) 18 ἀ 8 ο}} πα Σπρτο θα ]6. 
-- Τὰ Αχαϊηβὶ {πὸ γοπα ογίηρ οὗ ατοῖ. δπα ΟἸογ.: 
“5 ῃα (Παν]α) ποηὶ ἴο ἴοστοα δδοῖς ῃἷ8 ( δάδάϑ- 
ΖΟΤ᾽ Β) ΡΟΤΘΓ ἰονναγὰβ {Π6 Ἐπρβιγαῖθβ" 18 ἴῃ 6 ΡΓΘΡ. 
“ἴῃ, αἱ (3) Βείογο “τἰνον," δηὰ ἐῃ6 οἤδηρθο 

ΓΒΟῺΒ ἴῃ ἐπΐθ βυδοτάϊηαίο ροηΐθηοα (Τ πθα 5). 
ΓΑπορίης (π6 τοπάογίης βιιρχοβίοα ἀρονο, [Π6 τὸ- 
ἔβθγθηοθ ΠΔῪ ΥΘΙΥ͂ Μ61 Ὀ6 ὦ ατίὰ 88 16 Βι υ] οὔ: 
1)αν ἃ ρσοὶπα ἴο τᾶ ΚΘ 8η δἰΐδοϊκ δὶ ἴἵπθ ΕἸ γδίθα, 
ΜΔ5 Ὠδίυγα! ν Ορροβοά θΥ̓͂ (6 ροπογίι] Ηδαβάϑ- 
Ζ6 Ὁ: οἴβογν βο ἰῦ 15 ἀἸΠΠο]} ἴἰο Β66 μον Ηδάδαο- 
ΣΟΥ Β αἰΐδοῖ ἰὴ (8 τοσίοη οουἹὰ δανα Ὀγουσμὶ ΒΪπὶ 
ἴῃ οοηἰδοὶ τι Ῥανὶα.-- -ΤῊῈ.] ΤῊε Μδβοῦα δή 8 
“ἘᾺΡΒγαίοβ᾽, δον ““στἰνοῦ᾽" [μο Επρ. Α. Υ.},-- 
Ποῖ, ΠοΎΟΥΘΡ, 18 ὭΟΣ ὨΘΟΘΑΒΆΓΥ͂, δἰποο {86 ποτὰ 
μὸ σίνογ᾽" (7131) οὐ {860} τηθδὴθ {89 Εὰ- 
᾿γαΐθθ.Ἐ Ην ἱπιροτγίδῃϊ ἱΐ ταυδὺ ἢν ὈΘΘΩ ἴον 
νἱὰ ἰο τϑοὶ 18 βονοσ οὐ {818 β:46. οἡ {π6 Επὰ- 

ΡἈγδῦθβ ἰβ οὐυίουβ. ον. 4. Απᾶ θανὶᾶ τοοὶῖς 
(ρτίβοποσθ) ἔγοιι ἷπι 1700 Βοσβϑιῆθῃ δῃᾶ 
20,000 ἐοοϊθ62.---ΟἸ του. 859 7000 ]Ἰιογβοιιθη 
δηὰ 1000 οπατγίοίβΊ1 Ηδγο, ἱμογοίοσο, ἴπ6 ποσὰ 
“μα τῖοΙ᾽" ἢδ5 (Ἀ]]|6η ουΐ, δΔηά 1Π6 κἰχη ἴῸΣ βεύθη 
1πουκαηά (1) θδθη οπδηροα ἰο {πδΐ ἴοσ βεαυθὴ ἢυῃ- 
ἀτοὰ (7). ΤῊ ἰοχιὶ οἵ (ἤτοι. 18 ἐμ φογτϑοὶ οπβ; 
“ἴον το 20,000 ἰοοίπηοη ἴῃ {πὸ ρ]αίηδ οὗ ὅντα 7000 
Βογβοιγθῃ ἷβ ουὐἱάθηι!ν Ῥοδίος ρτοροτγίοηθὰ {Πδη 

«ΓΔ ἴη Ῥ. Ἰχχίΐ. 8: “ ἴγοτῃ ἐδο σίνοτν ἴο ἴη6 δῃ 48 οἵ [ἢ 9 
ϑαγίῃ " (βοΐ οὔ Επυρ), δπὰ κοἹ Μαδς. νἱ]. 8. Α8 [ἢ 9 
Νῆδγ ἰβ ἰη9 ΕἸρὨγαῦθδ, δὸ ἐμ Υϑοσ ἰ8 ἐμ ΝΙϊ6.- - Τὰ.) 

1700 ἼΠΒΘηυ8). ὙΤΈΘ 1000 εἐλαγίοίς αἰδο δοοοσάκ 
πἰτἢ (86 οοηπροοίίοη, “ Ὀοοδυθε αἤογσναγα Πανὶ 18 
βαϊὰ ἰο πανα πουρμοὰ {Π οΠατίοι- ἤοτθοβ᾽ (ΟἸ]ογ.). 
Δεᾶ θανὶᾶ Ἰατηθᾶ 811 16 τι ἄϊηᾳ-Δηΐπλαὶα. 
-ΎΒο νοτὰ (33) πλϑϑηδ στ ἀϊηρ- ηΐ πι8]8 ἰπ κ6- 
ΠΘΓΆΪ, ποῖ ΤΔΘΓΟΙΥ ἙΠατίοὐ- ΠΟΥβοβ (θ0 [88. χχὶ. 7). 
Τιοθο αν τηϑαὰθ ἀθ6 1688 δὰ Βδσηη)θθθ ὉΥ͂ οαϊ- 
ἔπ ἰδο εἴπονε οὗ ἐμοῖς ἰηὰ ἴροὶ (ἽΡ 3) --οοιρ. 

Τυάγ. χὶ. 6, 9). Τὶ ντγᾶβ 8 τηδίίον οὔ ἱπῃρογίδηοα ἰὸ 
Ἀν] ἰο σοηον ὑβ6]6αθ ποῖ τῃμ6 ολαγίοία, Ὀσὲ {6 
λογϑεβ. [Ηρδ τοβοσνοὰ ἃ πυηάήγθα ἤογϑοθ ποῖ ἕογ 
ὙΔΓ, ὈὺῚ [ὉΓ 8. ὑγϊ ΩΡ ΟΥ ἃ συδγὰ; πβοίθοσ οὗ 
ποὶ (Πὲ8 ΤΟΒΕΣΥ ΔΈΟΙ ὙΓᾺΒ 1698] δπὰ σηροὰ ὶν 18 ποὶ 
8Β81(.---ΤῈ.] 

γογα. ὅ-8. 726 Αγαην- Παπιαδειδ (ἐλε 
ϑυτγίαπδ 9[ Ταπιαδοια). ΜΝ ον. δ. Ασασ- δηλ δα- 
οΌ4---ἰ αὶ Ἢ μὰ Αὐδιγιβθρβὴβ  ΏΟθ6 ΟὩΡΙ(8] τὴῖχϑ 
]απιαδειδ (Οἤ τοι. Παγπιεδοῖ, ϑδτα. Παπιπεβελ)--- 
οϑβὶ οὔ π6 ΑΕ θαηοη οὐ ἴπὸ ΟΠ ΣΥ̓ΘΟσσΠΟ85 
(ΡΒ ΔΓΡραῦ) τῆνον, δηὰ οἡ ιδὸ τοδὶ σαγανδη-γοῦϊα 
ἔγοτρ Οθηίγαὶ Αβὶδ ἰο ΝΥ βείεστη Αβίβ. ΤΉ οβε ῶ'υ- 
ΤΊΔΏ5 οὗ 18 ΟΔΙῺ6 88 41}168 ἴο ἔῃ6 ΠοΙΡ οὗ 
Ἡδάδάοξζοσ, δἰβοϊκίης αν α ἔγοπχ ἰπ 6 πογί, δαὶ 
Βα δ γοα ἃ βαυϑσθ ἀθίθαί, δὲ ρρϑᾶγη ἴγοπι {πὸ ἔδβες 
(μὲ {ΠΥ Ἰοαΐ 22,000 τιθῇ. [866 Φοβερδαβ᾽ τεῖοσ- 
ΘΏΟΘ Ποχο ἴο {Π6 δοοουηῖὶ οὗ Νίοοΐαυβ οἵ απιδβοια 
(Α{π|. 7, δ, 2), πο τηϑηϊίοῃδ 8 ϑυσγίδη κίηρ Ηδαδά 
βοδίθῃ δ ὑῃ6 πὰρ τι Ὁ αν ά (Τμοπ.-- 
-- εν. 6. Τὸ δΒοϊά ἰποαὶ 1 βαδ]οοίίοη ἢ6 οὶ 
ρα 8οη8 ἴῃ Π6ἷγ ᾿οσγι ογΥ, οοιρΡ. 1 ξ8π). χ. 
; χίλι, 8. “Ηὀδ πιδάς ἔδοπὶ διιῤ)εοέ δῃηὰ ἐγίδαέανν 

ἰο πὶ.» [ὅοπιθ ΤΟΏΘΟΥ “ΟΠ οοΥΒ᾽ ἱπδίοδα 
“ ΚΑΥ ΒΟ. 8,,) Ὀυΐ ΒΑΓ] 8ὸ νγ]].--- ΤῈ.]--ο.νἧ ἐσ. 7. 

«ΘΗ 618 (77), ποί “δὐταουσ," οοῖαρ. 2 Κίπρε 
χὶ. 10, ὅοβθα., ΤἼθβ. δπὰ ἴ,οχ. Ὁγ Ὠἱοισίοῦ. ΤῊΘ 

ἰάδη, δἀϊοία8 οὗ Ἡδαἀδάρζου᾽ ε βογυδηΐδ ({πῶὶ 18, Ὠ18 
᾿πιηλθα δῖ ρυδταὰ) Πανὶ βϑοηΐ 85 θοοίν ἴ0 “εγιδα- 
ἰεπι. ΤΠ δορί. μεγΘ Ἠ88 [{19 δ ἀξ ιἰομδὶ βιδιοωθηὶ: 
“Απᾶ βυβακιπὶ [5 Ἀ1 88] Κίηρ οἵ Ἐρυρὶ ὥοκ 
(οτ ΑΥΑΥ ἤθη πα θη ῸΡ ἀραϊηβὶ 6 ΓΌ8Ά}6 πὶ ἴῃ 
186 ἄδγβ οἵ Βοροδηι, βροῃ οἵ ϑοϊοιβοι," οἵ σῇ ς ἢ 
{6 Γ6 8 ὨΟ ἴγβοθ 1 ΔΏΥ ΟΠΟΣ γϑγβίοη οὐ ἴῃ (ἤτοῦ., 

ὁ] δῃά ψῃ οι ἴῃ οΣΘ 18 πο ροοά γϑϑϑοῦ ἴοσ ἱπισοἀυοῖηρ 
ἰηίο ΟΡ ἴοχὶ (δχαΐϊηβὶ Τθηΐυ8), αἴποβ, ΕΥ̓ οοῖ- 
Ρδγίηρ 1 ἄγου. χυὶὶ. 8 (τ πογὰ 1η6 υ8ὲ τηδὰθ οὗ 
[88 ΘΟΡΡΟΓ 18 τηθπίϊ πο), δηὰ 1 Κίηρβ χὶν. 25- 
27, ἰἴ 158. οἰοδὺ ΟΝ ἃ ᾿ΓΑΏΒΙδίου ΟΥἩ δορυ δὶ ἴγτοπὶ 1ἢ- 
Ἔχϑοῖ οὐβοσνδίίου οὗ ἰἤθϑθ ῬδββᾶΆψοβ ταϊρὶὶ ἤαγὰ 
"εθη θὰ ἰο πιο βυσἢ δὴ δαάϊίϊοη ἴο {π6 ἰοχί δα 
ΠΛΆΓΙ 4] ὨοΐΘ οΥΓ Ἐχῃ]δηδίζοῃ. ἔκ. Α,8Βὸ Ροϊπὶβ 
ουὖἵ ἐμαὶ (6 δ.ι16148 οδγγι θα οὐ Ὁγ τα μαῖκ τε σὰ 
Ὠοί ἔποθ6 οδρίυγοα ὈγΥ Ἀενὶά, θυΐ ἴἤοθα ταδάθ ὈΥ 
Βοϊοιίοας ΤᾺ] -ψά: 8. Απᾶ ἔγσουιλ Εΐαδεᾶο- 
0 Ι᾽ 5 οἰτἱθα ΒοῖδὮἢ δ ἃ Βϑσοιδαδὶ τοοὶς ἰεΐπ αὶ 
Θανὶᾶ ὙΘΥΥ τΔθ ἢ ΟΟΡΡΘ:.---Ἰἰὶ ἴα οὶ Ροδββὶ 816 
ο ἀοίογπΐηθ οογίδ Ὡ]Ὺ [86 ρΡοπἰϊίοη οὗ {8689 αἰἴ68. 
Βυὶ 10 ταδὺ Ὀ6 οοῃ)θοίυγοὰ (δαὶ Βεγοίλαὶ (σοι. 
ἘΖοῖς. χὶνιῖ. 16), ἴοσ. χοῦ Οἤγοῦ. δὰ ων, 15 
ἰάἀοη σαὶ οἰνμον τὰὰτ Βαγαίδοπα, Ὡραν βδθο (Ρίο]. 
Οεοσ. 8, 19, δ; θο ἔπι), οὐ πῖῖὰ [86 ῥὑγεβεῖξ- 
Βεναλ βου -οδαὶ οὗἩἨ Πδιηδδοῦβ (Τ μοῃἱ 8), ΟΣ πὶ 
Βιτίλα οἱ ἴπ6 φαβίοσῃ θδηκ οὗ 86 ΕᾺΡὮΓΑΙαΒ ( Ξε 
Βίτίδα, Ῥίο!. Θεοσ. ὅ, 19, 8), ἢοὺ ἴο θ6 οοηίουππαοα 
μὰ ΒΙ τί 8, οα ἴῃς ΤΊ κτῖθ (Ρ0]. Οἴου. ὅ, 18, 9). 
ΤὮο οἱὰ Ῥηςηϊοίδη Βοσγγίυβ οἡ ἴπ6 Μοαϊοσσαθθδη 
8368. (Ξ  Βοίγι!) 18. οαί οὗ [88 χφαρείζοῃ, δ'ποο 1Π 8 
ἰογτίοΣΥ οὔ (Π6 Κίης οἵ Ζοῦδαίι οου]ά οεγίδ᾽ ΙΥ ποῖ 
ἤαγο τοδο θα 80 ἴβγ. ““ΤῊΘ Π8Π16 ΤγΔΥ ὃ6 ἀεγ νοά 
88 Ἧ6]] ἔγοτιλ δεγοδὴ [ΟΥ̓́ΡΓΕΒΘ], 1 ϑὅγσίδῃ 88 
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ἔτοια ὁδερ [ἃ νγ6}1}᾽ (ΤΠ θη 8). βὅεο ὙΥΏΘΓ 8. Ὁ. 
(Βιδ. ὥνπιπι.: Οδῃ ο Υδὰν Βαγδᾶδ ὑ6 {{ τηο- 
ἀοχῃ γοργοθοηίδίῖνο οἵ [Π6 ἡδηι6ῦ---ΤῈ.] [ποἰοαὰ 
οἵ Βείαλ (Ἄγοη. π88 Τιῤῥαίλ, ἰο τ οἷ δῆδτγον [86 
Μαιοδαξ οὗ ἰπ δορί. απὰ {πὸ 7Τεδαλ οἵ ἴπ ϑ'γτῖδο 
τ ὸ {μ8[ γγ9 ΤΩΔΥ͂ ΒΌΡΡΟΒΘ “ ἔγοτῃ ΤΌΔ᾽" (Π395) 

ἴο ὃὍ6 {πὸ οτρίηδὶ τοδαϊηρ (ΤΒοη.,  61}}. ΤῊ Ϊβ 18 
ανοσοὰ ὈΥ πὸ 7Τεδαὰλ οὗ ἀδη. χχὶ!. 24 (τ ϊοῖ 

ἰπὶα ἰο {18 σοχζίοη), [6 πδιὴθ οὗ 8 βοῃ οὗ Ναὰ- 
οΓ, δη 4150 οὗ 8 Ρ]δοθ ὑπαὶ ΠΟῪ βία πα πουῖῇ οὗ 

Τθαιθδβουῦβ δηὰ Τδάπιοσ, υεΐνψοοη Τδάμλου δηὰ 
ΑἸερρο (Βμβοβίηρ, γαδεβοδτεὶδ. ΧΙ., 1., 6844). 
Το ὈΟΟΙΥ͂ οἵ {π686 οἱ [168 οοπηϊβίοα οἵ 4 Ἰαγρα αἰιδῃ- 
ΠΥ οὗ οορρεσ. ΟἸγοηΐοὶεβ (οἰ μοῦ, δ ΜΟϑΟΒ 
ΒΌΡΡΟΒΕΒ, ἰαἰτίρ 11 ἔγοτα δηοίῃοῦ βοῦσοο, ΟΣ υδίηᾷ 
ΙΠ0Γ6 ΘΟ] οί ον (ἢ ΒΆΠ16 ΒΟΌΣΟΘ 88 86 δ ΠΟΓ 
οὗ βδῃλ6}) δά ἀβ 1 γϑαρϑοΐ ἴο {πὸ δα οἵ [η8 Ὀοοίγ: 
“Τμογείζομι ϑο πιο δὰ δ {ῃ 6 ΘΟΡΡΟΓ βοὰ 8δῃὰ (6 
Ρ᾿ΠΔτβ δὰ ὑπ 6 σΟρΡΟΓΏ γ6886}8.᾽ ἵμο δορί. δά 8 
686 ΌΓΒ ΠΟΘΙ Δίου “' ὙΟΥΥῪ πλ0 ἢ} ὈΓΑΒΘΑ᾽᾽ πὶ ἢ 
{μ6 ἱπεογιΐοη “ δῃὰ (ἢὴ6 μψαβἢ- Ὀδαῖπβ."" Βαϊ ἴμογο 
8 0 ΓΟΘ8θοὴ Μὶ0|} ΓΠΘΗΪὰΒ 10 Δ᾽06Γ οἷγ ἰοχί 80- 
ΣΟΊ ΒΕΙ͂Σ, δἴηοθ (86 οβογὶ οὗἩ ἰπ δορί. ἰο ἀχρὶα ἢ 
Δη4 Α1] ουἱ ἔγοπι οἴμον πγαίθγ 8] 18 ουϊάθηΐ ἤθσο, 
88 'ἴἢὴ γα σ. 7. [Οὐ ΘΟΡΡΟΣ ἴῃ ὐδπαδῃ βο Ὀρυΐ. 
ΥἹ}. 9. βίοταθ σϑθηΐυγιθβ Ὀδΐοτγο {818 σορΡοῦ Ν 88 
ολττΙοα ἴῃ αυδη 1168 ἔτοπι ϑγτῖα (ὁ Ἐμγρι [Βἰ δ. 
(ὔν".).-- ΤῈ.]-- Το Ἰοββ οὔ ἴῃ6 Βυγίδπβ ἴῃ ἔπ 6δβ6 
θαι. 168 γτὰ8 ἰογίγτῦνο ᾿πουβαηά πλθη (οοπλρ. ψΘΓΒ. 
ἀ δηὰ δ). ΤὮΙΒ ΠΩ ΌΟΓ ἀργθοα πὶτὰ ἰῃ6 δβίδίο- 
τηθηΐ οὗ {Π6 1088 ἰῃ χ. 18 Ξ-Ξ [ογίυ ἱῃουβαδηᾶ τηθη. 
Ετοπὶ (Πἷα δοπθ ἰξ 18 οἷϑασ ἐμαὶ [ῃ9 ΑὙΥ̓αβοδῃ 
ἯΆΓ ἰῃδἱ 18 τι Πα 6} γ χοϊδίθα ἰῃ οἢ. χ. 15. [Π6 βαπιο] ΡῸ 
88 (ῃδὺ ΘΓ βροίθη οἵ, 16 β ἴοὸ 06 ἤχσῖ μοῦ ηοίοῦ 
ἐμδὲ (ἢ6 γγᾶσγ δραϊπϑὶ (9 Ατδπηβθϑηβ βδγθ σζο]αϊϑῆ 
εηἷβ ψῖτμ {861} οοπιρ] οἰθ δα δ᾽ οοίίοι (νϑγα. 6 8η4 
9). Αραΐπϑὶ {86 ΥἹΟῊῪ ἐπαὶ οὗ. χ. παγγαΐίοβθ 8 
βοοοηἦ Ασαηλ ΜΑΣ, ὙΠΟτοΐη {Π6 Βα] ραιοα 
Αταπμθδηβ τον οὶ πἤθη Πανὶ ἃ Ὀθοοπιθα ἱηνοϊνοα 
Ἰπ ὙΆΓ πἰ1ὰ (Π6 Απητηοηϊίοα, ἀπ ἢ6]ρ ἐπ θῖὴ 
ΔρΑΪηβι ἢ 1π|, 18 {Π6 ἔπος 1πᾶὶ 1π οἢ. χ. ποιηίηρς 18 
δὰ οὗ βυσῇ ἃ σϑυοὶῖ, {16 β'υσῖδπθ ρροδγηρ 88 
ὙΠΟΪΥ ἱπάθροπάρηϊ οἵ Πανὶ δηΐ Ηἰγίηρ ἐπεὶν 
δά ἴὸ 6 Απαηπηοηϊίοβ (χ. 6). Βοίοτθ πὴ6 Ατϑ- 
ἸυΣΔη8 ΘΟ] απϊΐθ τὶ ὑΠ686 Ἰαϊίου, 7204 Ὁ ἀ6- 
ἰραϊθα ἱμθ ὑπο ν ΗἩδάδάοζοσ; (Π6 Ἰαίίον οδ]]οὰ 
1μ6 Αὐδιιβδηβ το θογοπὰ 186 ἘΠΡΗΓγαίθα ἴο ἢἷ8 
Μιεῖρ ἴῃ ογά δῦ ἰοὸ ἴῃ 8 ρΡοτοῦ οὐ {π6 ΕΌρΡὮΓαν 
ἴεβ, ὙΠ] οἢ τ͵γῶ8 Ἰοαὲ ὈΥ͂ ὑπαὶ ἀοἴοαι, δηὰ (ΠΥ Μ6ΓΘ 
ΠΟῪ 8160 ἀοίρδίρα ΌΥ Ἀαγνὶὰ (χ. 13-18). ΤΙ ἷθ 
ἐχρ δι ἢ ΟἿΌΣ γϑρ. ὃ: “88 ἢ (Ηδάβδαθρζοσ) πϑηὶ ἴο 
ΤΟ ΘΒΙΔΌΠΒὴ 6 ῬΡΟΎΘΥ δ' ἴπ6 τῖνος ῬὨγαιῃ 
({αιμ6γ). [π (86 ροπογαὶ νἱθν οἵ Παν] 8 τὲ 
ἴῃ οἷ. γηϊ, (15. ΑὙΑπιθδη ΜῸΣ ἰ8. Ὀτι ον το]αιεά 
δοοογαϊηρ ἰο 118 ἴδϑθ ὑπάον ᾿ϑανὶα Β ἰδ, Ιῃ 
οἱ. χ. (Π6 Ατωπηοῃ 8ἢ πῶσ (Π 6 ΓΘ πιθγοὶυ δ᾽ υἀοα 
ἴο, γεογ. 12) 1β τοϊμα ο}Υ γεϊαίθα οἡ δοοοιὴὶ οὗ [86 
Ἰμβίοτγ οὐἨ Ὁ σία ἐβεγον τι οοπποοίθά ; δηὰ δ8 
[815 γῶν 16 ἰο (μαὲ σπῖτι (ῃἢ6. ΑΥ̓Αμϑοηβ, ἴπ6 ἰαὺ- 
ἱὲὺ δἷϑο, δῇ {ἢ} 6 ΒιιτηΊΆΓΥ δίαἰθιηθηΐ οἵ 1{ ἴῃ οἷ. 
ΥΤῈ., 18 ΠΥ παγγαϊθα ἰπ οἷ. χ, “Τ|ιὸ γχᾶγ στ 
Αἴπλοι, ἡγἤοβο ἀν ορπθηΐ οου]Ἱά οὶ Β6 υπῆρτ- 
βἰοοά πιϊδουΐ ἰμ6 Ξγγίδῃ, ἴφ τῆογθ δἰαθογαίδὶ 
Ὠβτταίρα (1 οἷ. Χ.) [ὉΓ 8 βρϑοΐδὶ γϑββοὴ ΟὨΪγ, 
ὩΔΙΊΟΙΥ, ἴοΥ [86 βακα οὗ ὕὐυΐδῃΒ Ὠἰβίογυ, δηὰ 18 

(815 ΓΟΆΒΟῺ Ὧο ἀουδὲ ΠΊΘΓΕΙΥ τηθηιοηοὰ ἴῃ {Π 6 
ΒΕΏΘΓΑΪ ν]ΘῪ οἵ 411} (Π6 στοαὺ γὰγβ {Ὑἱ1]. 12), βἰ ποθ 
Οἰδογγίβα 18 ἴβοιια δἱ ᾿θαϑὲ ψΟυ ἃ Πθοθαβαυ νυ ΠδΥΘ 
θθβθὴ ἀδβου θὰ 85 }}ν 88 ἐμαὶ οὗ το Μοαδθίϊο 
ΜΑΣ" (Επτδ!α, Οεϑοῖ, [ Ηἴοί. οΓ ]εγαθῇ 111. 205). 

ΟὐμΡ. οἰ} 8 Οὔπυπ. [Ἐπιρ. Ττ., Ρ. 858 μ4.]---Αο- 
οογάϊης ἰο 1 ΟΠτοῦ. χυἹ!. 8 Τλαν α᾽ Β ἀδοίδῖνο γίο- 
[ΟΥΥ͂ ΟΥΟΥ 16 ΑὙδθδη5 γλῪὴ ρμαϊησα αἱ Παπιαίδ 
{πὶ ἱβ, ΕΡΙΡΒδηΐα οὐ ἔθ Οτοηΐθα, ἃ. οοϊοην οὗ 
{π6 Οὐπδδηιίο (εη. χ. 18), δὲ (π6 [0οἱ οἵ Ἦετ- 
ΤΊ0Ώ, ἱπογοίοσο οἡ (ἴ6 ψοβίοσῃ θΟΠΟΑΓΎ οὗὨ [ἢ6 
ἀϊδιτῖοῖ οὗ Ζονϑῆ, δῃὰ οὐ {6 που βογημιοδὲ θΟΡΟΓ 
οἵ Ῥαϊορίδηο, 811}} οὴθ οὗ {πΠ6 ρτοδίοβιὶ οἱ(1θ8. οὗ 
Τυτνϊκ]βὴ Αδβἷα, γοίαϊπῖηρ 1ΐα οἱἀ πᾶπιθ; δοοογαϊηρσ 
ἰο 2 ὅ8π). χ. 17 [Π6 νἱοίοσυ γὲὸὃ8 μηϊηραά δἱ 7 είαηι, 
8ΔΠ. ὉΠΚΠΟΥΏ οἾδοο; Ὀυὶ {π|6 αἱ δ γθηοθ 18 ἐπϑίρηΐ- 
βοδῃΐ, 8ῃ4 τηδύ 06 Ταπιουθὰ ΟΥ̓ βυρροκίῃρ' οἰΠ 6 
{πὶ Η ο]απὶ ψαβ ποᾶσ Ηδιηδιῇῃ (ἘΚ 61}}, οὐ ἰδμαἴ (9 
ἀθοίθινθ οομθδαῖϑ οοσυγτοῦ δἱ θοΐῃ Ρῥ]δοθθ δὶ {110 
ΒΑΤῚΘ ἴἰπ)6. ἢ 

γοτβ. 9, 10. Ατηρ Τοὶ οἱ Ηαπιαίΐ, βεεῖδ α ̓ εϊεπα ἷῳ 
αἰϊίαποο υἱδὦ Παυοὶὰ ἴπ οὐ (δ ἰαίϊίεν: 8 
υἱεοίοτψ οὐεν ἰδ Εἰπρ οὔ Ζοδαὴ απά ἠϊ8 αἰΐ68.--- ἘῸΤ 
Τοὶ (του. μα8 Τοῦ. ὍΜΏθα Τοὶ Βοδσᾶ ὑμδῖ 
Ὀανὶὰἃ μδἃ διοὶτῖϑῃ 41} ἴ)6 ποδὶ οὗ Εΐαᾶδ- 
ἅἄθπκοσ (Πανὶ 8 υἱοίουυ 88 ὑπογοίοτο 8 ἀθοϊβὶγθ 
ΟὨ6), ἢΘ δοιιῖ δία δοὴ ϑογαπλ (δεϊίον Εΐαᾶο- 
ταῦ) ἴο Θανὶᾶ. ΟὨτοη., ἱπαίραα οἵ Ψογάδπι, 
ἢδ8 Ἡσασοτγαπι, Φοβορῆ. αἄογαπι, διὰ ϑεορὶ, ὕ66- 
ἄουταηπι; Ἡδσαάογαπι (ἀοοοταϊηρ ἰο ΜΊοΟΝ., ἔγοιῃ 
Ηδάήοσ, ἢ πδιῃδ οὗ ὃ ϑιυσίδῃ ἀδἱ, θυ Β66 8]580 
ἄδφη. χ. 27; 1 ΟὭτοη. ἱ. 21, σβόγὸ 10 15 [186 ἤδΙὴ6 
οὗ 8ῃ Ασδρίδηῃ ἐγ 06) 18 ἰο θ6 τοραγά σα κ8 ἴΠπ6 οτἷ- 
εἶπα] τοδάϊηρ, ἰπειοδα οἵ (6 6. πᾶπιθ Ψογϑπ), 
μι Ὠἰοἢ ἀουθεοαβ κοί ἰηίο ὑπ ἰαχὶ ἴγοτα δἰ πα τὶς 
οἵ κουιηά ὈΥ ΘΓΓῸΓΣ οὗ οορυἱῃρ οὐ οὗ μβοαγίηρ [ογ, Χἴ 
5 ἃ ΗΙοΡταἰζαίίοη οὗ 8 ἰογεῖμη ὨδπΠΊο, 48 οἴη ἢ 

η8.--- ΤῈ.]. ΤῊ6 ΘΙ ΒΟΥ Μγἃ8 1) ἴο σγεεί Ὠανιὰ 
ἴῃ Το 5. ἢ8η16, Ρτόρευν, ἰοὸ δας αἴϊοῦ ἢ18. πο] Άγο, 
οοηλΡ. θη. χἹἹ. 27, δηὰ 2) ἴἰο δέεβα ἶπι, ἰῃαι ἰδ, 
ἴο σοησταίαϊαίο ππλ ΟἹ 18 ν]ἹοίοΟΥΥ ΟΥ̓ΘΓ Ἠδάδάο. 
Ζ6 Ὁ. Το Γϑδβοὴ [ὉΡ [18 σοηρται ]αυ 00. 15. ρίνθῃ 
πη {πῸ ψογὰβ: “[ὉΓ ἃ τηδὶ οἵ ψὯγβ οὗ ΤῸ 88 
Ἠδάκαοζον," ἰδὲ ἰ6, Ἡδαδήοζον οαγγὶθὰ οἡ οοῃ- 
βίδηϊ ψᾶσβ τσὶ Τοὶ; Αα. δηὰ ὅνπι. πανθ “ντὰ- 
εἰηρ ναγ᾽ (πολεμῶν). ΟἹ {Π6 ΡἤΓΑβ6: ““τηδη οἴ 
ὙΓΆΓΒ᾽᾽᾽) ΞξΞ 0η6 ὙΠ0ΟΒ6 08}} απ Ὀυβ᾽ Ὡ688 18 ΨΑΓΓΊΏΡ, 
οοπΡ. 1 Οἤτοη. χχυἱὶιὶ. 38, 188. χἹ. 18. ΄Ὧσϑ 
Ταριαϊδ δὰ Ζοδαλ Ὀογάογοα οη οὔθ δῃοίμογ, Τοὶ 
νψγ88 1η οοῃπίδηϊ ἀληρογ οἵ Ὀοΐηρ ΘΓ ΓΘΙΥ ἀραροῖ!οα 
οὔ δἷ8 δυι μοῦ ν ὃν Παάδάοζοσ, οηυ στ οπὶ ἢθ ὙγᾺ8 
ῬΟΥΒΔΡΒ ἱπ βοηθ ἄορτθο ἀθροπάθηϊ. Ηδθπορ ἢἷε 
οοηρταίυ]δίίοη οὗ αν ὰ 85 16 δχαργϑββίοῃ οὗὨ 70. 
ΟΥ̓́ΘΣ {Ππ|| νἱοίοΥΥ {πδἰ ἔγορά ἢϊπὶ ἔγοηι ἃ ἀδΔηρΘΓΟΙΙΒ 
ΘΠΘΙΩΥ͂, δηα οἵ {π0 τοὐδὴ ἴο δηΐου ᾿ηϊο ἃ σοϊδί!οη οὗ 
ἔτ οπἀβῃϊρ δηᾶ 4]} 18 ποθ ψ τὰ (86 Ρου γα] υἱοίογ, 
ἰο νος οπὰ μα βοηΐ σίολ Ἰρρβτο οοῃβίριϊηρ οὗ 
γ6688618 οἵὗἉ δέίυον, οὗ σοία, πα οὗ [Εογν ἴῃ 9 
ἴοστωϑ οὗ διηοίοης Οπαϊ θα δηὰ ἀβαυσίϑη Ὑθββοὶβ 
Β06 ΕΑΝ] ρου, Αἀποίοηξ ΜἬοπαγολίοδ 1. 91, 886. 
--Τα.] 
γοετε. 11, 12. Ταυϊά οοπδεογαίδε ἰο ἰδλ6 Τιοτα αἱ 

ἰδ δοοίψ οὗ σοϊὰ απὰ εἰϊνον ἰαξεπ, ἔτοπι ἐι6 οοπιφιιεγοα 
παίϊοηδ. ὈΑΥϊα ΒΒ τᾶγΒ ὝΟΓΘ ἯΆΓ8 οΟἵὨ ἐδ το 
ἴῃ τῇ οθ6 Ὥδηθ 6 Τουρηΐ ἀραϊπαὶ ἐΠ 6 ΘηΘτΩ 68 ο 
1Π6 σἤμοβθῃ ρθορΐα, κηη Ιοἀ [16 Ῥθορὶ]ϑ ἴο υἹοίοσγ. 
ΤἬΓοίοσΘ ὟΝ ὈοοΐΥ Ὀο]οη Δοίι ΠΥ ἴο {Π6 
1οτά. Ῥανὶὰ βῇβττηθὰ {818 Ὁγ βοραγϑίίηρ 1ϊ ἔγοπι 
Ργοίδηθ 80 (18 18 (86 ὈΓΙΠΙΔΕΥ͂ τηθϑηϊηρ οὗ 
“ ἀραϊοαιοα,; Φ ἼΡ7), δρᾷ βοιϊείπρ 1. ἀρατὶ ἔοσ [Π 6 
Τογά, ἐμαὶ 8, οἰτἴλοῦ ἰῃ ζοηθγαὶ μ6 ρμαὶ 10 Ἰηἴο 189 
ἰΓΟΔΘΌΓΥ ΟΥ̓ ἴη6 Βαποίυασυ, ογ μ6 ἀοίογιηϊηδα παῖ 
1 Βμῃουϊά θ6 υϑρὰ ᾽πὶ πλδκίηρ Ββογθα υ668618 ἴοσ [86 

Φ [869 πούθ8 ΟὨ 2 βδσῃ. χΧ. 16.-- ΤῈ. 
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τοῖρ]6 ἐπ αὐ τγᾶ8 ἰο θῈ δυΐ!ε, Τηρίοδὰ οὗἉ [π βεοοπὰ 

“ ἀραϊοαίοα" (9 107) ΟΒγοῃ. μδ8 “τοοϊθ᾽ (Ν}), 

ψηΐοι ψῖνοβ [89 βϑθ 860η86.--Ἶ ἐγ. 12, ΕἾοσΣ 
Αταπι [-ϑγγία)] δπὰἃ ἔτοσι ΜοδΡ δπῃᾶ ἔγουι 
189 ομ᾿ᾶτθῃ οὗ Αιπιοι δη ἃ ἔγουι ἴΠ0 ῬῈ]- 
Ἰἰδιίπ95 δηἃ τοι Δυλαϊοὶς δπᾶ ἔσουλ ἴδ 
Βροὶ] οὗ Ηαδϑαᾶδοξοσ. [ησἰοδα οὗ ἄγαπι (Ἡτοη. 
88 Εάουι, διὰ οχἑίβ {86 πογάβ γοίοστίηρς ἰοὸ Ηδ- 
ἀδάοσοσ, τπᾶξ 18, πλαῖκοθ 0 τηθηίου δἰ 8} αὖ (68 
ὙΓΔΙΒ ἀραὶ ηδὶ ἄσϑαμ. Βυΐ 88 ἴῃ [18 ΘηΠηΘγαί  οἢ 
οὗ 411 Πανὶ τᾶσβ (48 ἰδ οὐνιουθὶΥ 18) γαπι 
οουἹὰ ποῖ, 48 ἰΐ βθϑλβ, Ὀ6 ῬΧΌΡΘΣΥΙΥ οὔ! δα, 1 
τηὶρ ἢ Ἀρροᾶσ ργοθ8]}6 ἐμαὶ τὸ βῃου!ὰ τοδὰ Ἄγασι 
ἧπ ΟὨτοη. ἐπβίοδα οἵ άοπε, ΘΒ ρϑοί 7 88 (86 ν]ο- 
ἴΟΥΥ ονοῦ Εώομι ἰβ μοὶ πιοηϊοηρὰ {111} δου τϑγάβ. 
ν πυΐρηί, Ποονοῦ, θ6 4180 βΒυρροθθὰ [πδὲ “"᾿Ασδηλ᾽" 
Μ88 Ομ οα [πη ΟὨτοη.} Ὀθοδιβο {86 ΒΟΟΙΥ ἰδίκθη 
ἔγοτι [6 ΑὙΘΠΊΡΆΠΒ Π88 8 ὈΘΘη δρόκθϑη οὗ, δηὰ 
1Π6 ἔασίμοῦ τιθηϊίοῃ οἵ ΒΟΟΙΥ ἔγοπι οἰμαῦ δι] οηΒ 
85 δἰ ἰδοῃ θα ̓ ἱπηγλοθα δίο! Υ ἰο ἰμ80 δἰαἰθιαθηῖ, Οὐ 
186 οἶος μαῃὰ 1ὺ ἱβ ποὺ ὨΘΟΘΒΒΑ ΡΥ (Ἡἰ Καὶ αἰ ]) ἰο 
ΤΡ 8 ζΚὰ0Ρ ἰπ ον ἰοχὶ δῆ ΚΑ σδηι," [Πδὲὶ ἰδ 
ἴο ὑ6 811οὰ ψ|} “ἴσου Εομλ." [1 ΤΑΥ͂ Ὀ6 δὺρ- 
Ῥοθρά ἐπδῖ, 88 {6 ΟΠπιγοηΐϊοϊοσς ἀϊὰ ποὶ ταηρηϊίοη 
Ατϑῆχ θθοδῦβο ἢ 8 βροΐκοῃ οὗ ἰΐ }ι8ῖ ὈοΐοΓο, 80 
ΟΌΓ πϑεγδίορ ἀϊὰ οί ἰποϊυάθ Εοπι 6 
ἰηϊοηἀρά ἰο Βρϑαῖς οὔ ἴπ γυἱοίογυ οὐὸγ ἴπὸ ΕἘουπ 68 
ἐπα θαϊδίου δἤογναγαβ. [Οἱ {8 σοϑδαϊηρ 866 
““5χι. δηὰ ατβϑιη." Α΄8 Εδοπλ 18 ΣΟΟΡΓΔΡὮ ΟΆΙΥ͂ 
σοηηροϊοα τι ΜοΔὺ δηὰ Απλπιοη, ἀπ 88 (᾿6 
ΒΡΟΪ] οὗ ἰμ6 ϑ'γγίδη Ἡδάβαθζογ 18 χῃηθηϊ οηδα δὲ [6 
οηῃά οἵ ἐμ σϑσβα, 1ΐ βθϑίχβ δοίϊον (τ Βὲδ. Οὔηι.) 
ἰοὸ τοδὰ δ άοπι ἴοσ ἄσγαπι; ἱπουρῇ 86 Ατϑῆι οὗ οἷ 
ἱαχὶ τηῖρηΐ τοίου ἰο ἴθ ϑ'ιυγδη8 οὗ (θο 
61}}).-- ΤΕ.] 

ψόοτπ. 18, 14. οΓ άονπι. Οοταρ. 1 ΟἾν. 
ΧΙ. 12, 18, τ θογα 1ν 18 βαϊα ἐπαὺ ΑὈ1ΒΠδὶ, {19 
βΒοῃ οὗ Ζοσγυΐδη, βπγοίο ἐδό ΤΣ ἀοπιῖίεδ ἰπ ἰδδ υαΐεν 0 
βαἰὶ, εἰσ ̓ίοοη ᾿πουκδηα πλθῃ, δηα {Π6 πἰδίθηιθηΐβ 1 
Ῥμᾳ. Ιχ. 2 [βΒΡθυβοσ ρι0η} δηὰ 1 Κίηρβ χὶ. 15, 
Ποῖ ΆΓΥ ἴγοηι (18 ἴΏ ΤΪΠΟΥ Ροϊηίβ.--Ὗ ον. 18. 
Απᾶὰ Ὠανὶἃ τϑᾶθ Πἰπλδ01ζ ἃ παῖθ., Αγραϊηβὲ 
ἐμ6 τοπάοσίηρ “ 6 βοὲ ὈὉΡ 8 πιοπιϑηθη᾽ ᾽ἴ6 {πὸ ἐδοὶ 
(Πδὺ βυισῇ 8 βἰδίοιλθηϊ οου ἃ ποὶ μᾶνθ Ὅθοθη πηδὰθ 
Βοσο ψλιδουΐ τοίθγομοθ ἴο ἐδ Σοττί δηὰ ᾿παϊοδίίοη 
οὗ 88 δηὰ (μαΐ ἰΐ 1Β τ ΠΟ]]Υ ᾿σγθοοηο 8 Ὁ]0 
ψῖἢ Πανὶ 8 ἀϊδροιϊ οι ἰμαὺ ἢ6 ΒΒου]ά ογθ βοὶ 
Ρ 8 πιοηυπχροηῦ ἰο Ὠἰτηθο! ἢ, ΤῊΘ ΡΓΟΡΘΟΡ ἰγϑῃ8]8- 
(οη 18: “τωδ49 ἢ πιβ6] ἃ. δ π|6᾽᾽ (οομρ. αφῃ. χὶ. 
4, χχὶ. 1) σαϊηϑα σϑοηονσῃ (80 ἰἢ6 Ὑ α]ᾳ.), ΟΠδρ.ν !. 
9, “1 ἢδγο πηδάθ (66 8 ὑ ΠΔ126,᾽᾽ εἴο., 1 ποῖ ᾿ῃ 
οοπγδαϊοίζοη πιὰ (ΐ8, ἴον 10 Ροϊῃίβ οαἱ π6 αἀἰυΐπε 
οανϑαϊιίν ἴῃ αν 8 σἸοσγίουμ Πλ 1} }ἸΔΥῪ ΟΆΓΘΟΙ 88 
οοηίγαβίθα πὶ 1.8 λμηναη, δία6.--- 6 ρσίογυ οἵ ΗΪβ 
ὨΔΙ1Θ ἯΔ8 6ΧΔ] θα 5β.1}} τλοσο ΕΥ̓͂ ΒΠΟΙΟΓ Βρ!οηϊα 
δΔοξιογοπχοηί. ἊἈΑΑ5 6 σχϑϊσηθα ἔσο [86 Ὀδῖ- 
16 δραΐηδὲ Ασϑι, 06 ΓΔ], ἔγοπι βυ  ηρ ΑΤΆΤΩ. 
ΤῊΘ οοπηθοίζοῃ 8]0η6 ὨδίΌΓΑΙΠΥ 80 1μδὲ [Π6 
ΑΥὙδυνθδῃ ὙΆΓΒ ΔΌΟΥΘ 8΄Θ ἤοσθ ζῃθδῃηῖΐ, 
Βαὶ οὖν ἰοχὶ δίἕστηβ Πανὶ τηδάο ἢ: π|86}7 ἃ Ὡβπ}6 
ὮΥ α πεὺ υἱ ΟΥ̓ΘΣ ἄταπι ἴῃ (6 γ8]]6 7 οὗὨ 8β6].. 
Τη6 ἰοχὶ ἰβ ἤθσθ ορυ]ουὶν ἱποορ]οῖθ. Τὴ 
ΜΟΓὰβ “ἴῃ [86 ὙΔ]160 οἵ 8611} σδῃποῖ Ὀ6 οοημπϑοίθα 
τι τ Πδὺ ΠογΘ ῥγθοθάθβ, βίῃοθ 8 Ὀδ(16 τὶς 1Π6 
ΑΥ̓ΔΙΏΡΘΔΏΒ ἱῃ {818 γι ]ον, ψ ΙΟΝ Δ οἱ ἴἢ6 δῃ- 
αἰοηὺ θοτγάεν οἵ δυάδῃ δὰ Ἑδοτα ἴπ ἰμ6 ἘΜοκαΐὶθ 
ΤΟΣ ΓΟΣΥ δου οὔ [6 Ποδά ὅοβ, ἰ8 ουξ οὗ [π0 ΄αθ8- 
ἕοη. ὉΧΘ {1686 ΤΟΣΩΒ ἯῊ6 πλυδὲ Ἰηδοσὶ “ἀπά δε 

δηιοίς Εοπι," ἩἘἨϊοΟΝ ΠΊΑΥ ΘΆΘΙΪΥ ᾶγο [8116 οὐἱ 
ἴῃ σοργίηρ (Βτουσὰ {π6 δἰ πα  ]ΑσῖΥ οὗ άουι δὰ 
Αγαπι (ὈΝ δηὰ Ὁ). ϑερὶ: ““ὸ βιιοίβ [ἀυ- 
τ.68." [0 γ΄, τὸ πιᾶὺ γεδὰ ξάοπι ἰμδίοδὰ οἵ ἤγαπι 
(ϑγγίδ), οοιρ. 1 (ἢσ. χυνἹ!. 12, δῃὰ βεὲ “Ἴεχι. 
δηὰ ατδηι."--ΤΒ.] αν δ ψᾶγθ ἴῃ {π6 ποείὰ 
δραϊηβὶ [Π6 ΑΥ̓ΔΙΘΆΏ5Β Δηα ΑἸητηοηϊίεβ μδὰ Ἰοὰ 
186 Εἰδοπιΐίοϑ ἰο ἴλπου {μὲ 1Π6Ὺ πιϊρμς ϑααὶ]ν φεὶ 
Ροκϑαβαίοῃ οἵ 188 βου ποτ ρατὶ οἵ (88 1188} 
ἰογτϊϊοσυ. ὙΒοη αν μα οπάρα ἴμόοβα τγϑτβ, 
Β8 σοϊυσηοὰ (1η6 νογὸ “τοί γηθα "ἡ ἀο68 τοὶ ΓΕίεν 
ἰο Φουα» (Επ.)-τϑθὸ Ῥοϊονσ). ὙΥΒΘΙΒΟΣ 6 Γο- 
ἰυτηθα οὐ {86 οαδὲ οὐ χοβὶ οἵ (ὴ6 Φογάδῃ δῃὰ ἰῃ9 
Πεοδὰ 86α ἰβ υποουίαϊῃη. ΤῸ αι 1]6 σψ}1} [86 
Ἑάοταΐϊίοα ψαϑ 186 ἰουρεὺ ἴπ ἴθ 58}} σδ]] ον, (ἢ6 
βϑῦλθ ῃΪδοθ ὙΠΟΓΘ ΑτηδΖῖ8ῃ δῆογπαγάβ οοπαυογοὰ 
(86 Εκοιαϊίοθ (2 Κίησϑβ χὶν. 7). ΤῆΘ Ἑλϊοιη ὐοϑ 
Ἰοϑὲ οἰχμίθοη ἐμουβδηὰ πηθῃ; 80 δἷδο ΟἾγοπ. Βαϊ 
πῃ ΟἌγου. [86 δδίε]6 'ἰβ ἰουχίις ἠοἱ ὈΥ Πανία Π1α- 
56 !, θαι Ὁγ Αδίελαϊ, (μ6 δοη οἵ Ζοτγαίδῃ, δηὰ ἴῃ 1 
Κίηρβ χὶ. 16 δηὰ ἴω δ. ἴχ. 2 [ϑυρεσβοσὶ ροη] ὉΥ 
ῳοαδ. Τποτα δ ἤοσθ ὯῸ σϑϑὶ σοπῃιγϑα οἰ 088, 
αἴποθ ἰη ἀϊβδγοηὶ γορογί ({ῸΣ 6 Χ., ἴῃ [86 δαὶ (εγ- 
πλδη- ΕΤΟΠΟΙ Μ 81) {8 βάπὴ Ὀδι1168 τὰ σγοίογγοα ἰὸ 
ἀϊβδγοης Ἰοδάθσθ, ἰὰ οὔθ ἰο (6 ΕἸ] ἀπηᾶσβῆ δ], ἴῃ 
δηοίῃον ἰο μἷθ βυδογάϊηδίθ ἰθῆθ σα β, 1ῃ 811}] δπὸ- 
{πος ἴο (6 Οὀῃ γα ἰβαίπηο ᾿ὐπηθε!. ΑἸβμδὶ, γ8Ὸ 
ἴῃ {Π6 βγτίδη- ΑἸ πιοη  ἰ8ῃ ΜΓ οοταπιδη θὰ ἃ α]- 
νἰδίοη οἵ αν 8 ΔΥΤΩΥ͂ υηᾶογ Φ08}, ᾿188 1{|6 οοῃ- 
ύργον οὔ ἴα Ἐδοπιῖϊοθ, τ᾿ 116 Φοδὺ τδβ ὐθπογαὶ- 
᾿η-οἰϊοῖ, δπὰ ᾿δανία μδὰ οομίτοὶ οὗ ἴμ6 στ}0]8 
πα Δ] ἰΑΥΥ ορογαίίοη. Μ|ςμδο 18: “ αν δ5 Κἰηρ, 
Φοδὺ 848 οἰίοῖ οομημηδπάογ, δῆ Αἰαμδὶ, 80 ντᾶ8 
βοηὶ ἰογναγά ὈΥ ἢὶβ δτοίδον, δ ΟΥ̓ΟΣΊΒΓΟῊῪ [ἢ6 
ΘΠΘΙΩΥ." ΟἿΪ]Υ ἱποδρδο οι ἰο οοησεῖνε δβυοὶὶ αβαϊτα 
ἴῃ {ποὶν τϑα! ΕΥ̓ δηὰ τηϑη Ὁ] ἀμ688 οϑη ἢπα ἃ αἷ8- 
ΟΓΘΡΆΠΟΥ οτο. ΕῸτσ [86 χοβὶ 10 ἰβ (9 "6 Ὠοϊοα (δαί 
(6 ΟΠ σοηϊοῖοσ, ἐπουχῆ 6 παπιθθ Αἰ βἢ δι 88 ἰϑαάογ 

ΟΓ } ἴῃ (18 Ὑἱοίοσυ, γγ88 δὶ (Β 6 βδιηδ ἔπιε {πϊηκίπρ οἵ 
Ταυϊά 18 ἰμΒ οοπαύοεοῦ (ἴῃ δοοοσὰ πὶ ΟΌΓ ῥδν- 
ΒΑρΘ), εἰποο 6 δᾶ άβ: “"ἔΛπὰ {86 [ογὰ με! ροά θανίά 
ἴῃ 411 ἷβ υπάογιακίηρβ.᾽" ΤΟ ἀϊ βδγθησε ᾿π Ὡσπι- 
ΒΟΓΒ 8180 (μ6γ απὰ ἴῃ Ομ τοι. οἱ ύθθῃ ἐπουραηά, 
ἴῃ ΡΒ. 1χ. ἔσγοῖνο [Ππουβδηα) 18 ππὶπιροτίδηϊ; ἰμ6γ 
'8 Ὧο ποοᾷ ἴο ΒΡ ΡΟΒΘ 8ἢ ΓΙῸΣ οὗ σορΡΥ ᾿βί ἰπ [86 ἰδὲ 
Ῥδββασο (Επν.) ἰοὸ ὀχρίαἷῃ ἰξ. [ὑ γϑοαῖνϑα 8 βἰπι- 
ῬΪ6 Ἔχρἰδηαίΐοη ἤγοπι [8:6 γαγῖουβ βίδί θη θηΐβ δροῦΐ 
{86 θαι] ἰῃ αἰβδγοηὶς δαϊμογί θα [ἢ (86 ἰΔπὶ 
δγηιδη- ΕΥθη ἢ γὰσ ἴπ6 τοροτίϑ οὗἩ ἴῃ 6 Ὠθππιθοῖβ 
οἵ ΚἰΠ]6ἅ οἵ Ῥγίβοῃοτβ οἴϊῃ ἀἰ βοσοὰ ὈΥ (Βμουβαπάμ, 
Ηον ταὰοὶ τθογο ταΐρῆς βαοὶ αἰ Π ΓΘ Οα8 Ἀγίβε δὶ. 
8 [τη πἤθῃ δὸ δχϑοῖ οουπίϊηρθ τ γὸ ποΐ ργουϊ ἀρὰ 
ἴογ. [Βρ. Ῥαίτγίοκ συρρεθία ἐμαὶ ΑὈἶθμαὶ ὕερδῃ 
186 ὅρηῖ δηὰ β]6ν εἰσ ἐμβουβδαπά, δῃά ὑμθη οδῦ 
δὐγαποίης τλϊ ᾿ἷβ ΓΈΘΟσ τ, ΒΙ6 ἵπσεῖνο ἐδουκαπά 
ΙΟ͵6 (8ο ΡΒ. ἰχ). [ἱ ἰβ ἐπῃροεβίθ]6 ἴο χὶνβ 8 οεῖς 
ἰδἴη ἐχρδηβίΐοη οὔ [86 αἰ ἤδγβηοβ.-- -ἼῈ.) αν ᾶ 
Ραϊ ξαιτίδβοσια ἰῃ 811 Ἑϊᾶοσλ (ποὶ ἱπ ΟἸ του). 
ΤὨΘΩἑυΒ ΒΌΡροΟΒαΒ ἴδ6 σϑᾶβοι οὗ [8μ6 βρϑοΐδὶ 61)- 
Ρμϑιεὶς βίαἰθιλθηΐ λέγ (οοταρ. γῦ. 6), ἰμδὺ ἢο0 ρα 

οἵ Εδοπὶ νγγχαβ ἰοδ π πουὶ 4 ραγγίβοη, ἰο ΡῈ (διδὶ 
(18 γγ88 ποῖ [86 σΆ80 ἴῃ ΤΌΥΠΊΘΓ ἡνὰν Ὶ δρϑιηδὶ 
Ἑδοιὰ (866 ἴοσ οσ. 1 ϑδιι. χὶν. 47). Βαυὶ ἴδε ἐσ- 

ΡΙδμδίΐοη 1168 σϑίμοῦ ἴῃ 16.6 ΠῚ ΘΤΟῦΒ ΠΊΟΘΏΓΆΙΏΒ, 
οδνε8 δῃὰ ρογρεθ οἵ {π6 οουηίτγ, τμῖο ἢ ταδὰθ 8 

οοτηρί οἱ μασεϊβοηϊης ἢ -Ξ ΎΝυ μεὰ Πανϊά 
ονοσίμσονα 86 ἢυχο οοἸ ταῦ οὗ Ὠδίϊοηβ ἰπδὶ ΜΕΓῸ 

ἀδηροτουβ ἰο [βγϑϑὶ ἤτοτα ποιί ἴο δουΐι, δῃὰ οὰ. 
118 γυΐηδ Ἰουαπάοα ἷβ ἀοπιϊηΐοι. 
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ἩΠΒΤΟΞΙ͂ΟΑΙ, ΑΝῸ ΤΗΞΕΟΙΟΟΘΙΟΘΟΑΙ,. 

1. ΙὩ 4}} ιἷ8 τϑαγα απα υἱοίοτίδδ ΟΥ̓ΘΥ Ιαγδϑὶ᾽ Β ΘΏ6- 
Σαΐοθ αν, 86 (μοοοσδίς Κιηρ, Μγδδ ΟἿΪῪ {πο ἐπ- 
εἰσωπεπὶ οΓ ἰλὲ ],ογά, Ὑὰο Ηϊτθ6]  παρεὰ {1680 
ὙΓΆΓΗ ἴοτ Ηὶ ΡΙ6. Ὑμογοίουθ ἰῃ δῖθ γουδ] τα 1}}- 
ἯΔΥΥ 08}}} νὰ ΚΠΟΥΒ Εἰ πιο Γ 8180 ΟὨΪΥ 88 δέγ- 
φαπὲ οἵ ἰλε » 'ο Σ᾿ ΒΟΙΩ, 88 (16 γὰρ ΟΠ ΔΗΘΟΣ, 
6 οομβθοζδαίοθα δῃὰ ἀραϊοαίθβ (6 ὈοοΐΥ μαϊηοά, 
ΑΔά τἢ6 ρῥγορ[οίΐοαὶ πδστδῖδνο οδῇ ΒΑῪ ποίὶ πα 
Βίσδον οἵ αν ἰμβδῃ ἐμαὶ ἢθ ρεγίογπηθα [Π680 
Βρ  οπάϊὰ ἀεοάμ οἵ δτῖηβ ἱπγουρῃ ἐδ λοΐ» οἵ ἰδὲ νὰ 
(νοσα. 6, 14). Βαυὶί ἴῃ (ἰό86 γἱούοσῖο8 ονογ ἐμ 9 6 6- 
τοΐθ5 οὗ (οὐ ῬΌΡΙς 88 [1816 ἰδέ Ζοτα 8 
“πῖϑε (Υἱὶ. 10, 11), ἰγυβίϊηρ ἴῃ ποι αν] οουϊά 
«ἰὐγϑῆοσο ἰο ὑδι.]6 ργέραγεά ΓΤ ταν δηὰ οογίαϊη, οὗ 

2. Τρανἱ 8 γογαὶ οαἰϊπσ τταβ ἴἰο Ὅο [Ὁ] Π]1ο 
οἸΠἰοΗ͂Υ ἴῃ τδΙΒ Δηα Υνἱοίουϊθβ ΟΥ̓ΟΥ [8.861 8 Θῃ6- 
τοῖσα, ἢ ογάογ ὑπαὶ ἱμ6 Κίηράομ οἵ αἀοα 'η [βγϑοὶ] 
ταὶ αἰίδίη 1 ὑπῃϊπαογθὰ, [μοοογϑι!ο- δι οηαὶ 
ΠῚ ἀδνοϊορηηθῃς οἵ ίοσστω. Βιιΐ ἔγοπι [18 ὨϊΑίΟσ!- 
Δ] Ὀδ518 8 Βα ΕΘ] 6 ΠΕΠΥ ἀονεϊοροῦ (Π6 1ά66 οἵ ἰΠ 6 
τιοοστγϑῖὶς Κἰηράοιῃ 88 8 τα Υ δηά ρονογία] οὴΘ 
ἐδδὲ τνἱοϊογ ουβι Υ οοπιθδῖὶθ [86 δηῃδιγΐθβ οἵ {9 
᾿ΠΘΟΟΓΒΟΥ͂, δπα πρλκοθ ἔμοτὰ μβυρθογυίθηῦ ὑο (ἢ 
ἀϊνῖπο τϊρῆΐ δηα ρόσοῦ. Οἡ [18 8 ἤθη θα ὶ] 
μα 16 Μορβδίδηϊς ΒΡΟΡΠΡΟ οὗ ἴῃ6 αίυτο Κίηρ, 
σγῆο ἴπ αϊνίπο τιϊρηὶ δηᾶ βἴοσυ ψ1}] οομρ] οἷο ἰΠ 6 
κιηράοι οἵ αοἂ ὃγ {π6 ἰβογουμῆ οοπαπεϑὶ οἵ 8}} 
δια δῃργηΐοβθ, οί ὉΠ ἢ οὐ υηΐνογβαὶ ἀοϊηϊηΐοι 
ἔπ {Πι6 ῥθορὶο οὗ αοἀ τοἀοδεοπηορα ἔγοια {πὸ πογὶ ἀ- 
ῬΟΎΎΤΟΙΕ, δα ἀΐβροηδο (ὑο6᾽ 8 Ὀοθδίηρ Ὀπάοσ Ηΐβ 
Ῥτοιθοιϊζοη δηά ρϑβίογαὶ βαθιΣγ. Οὐμραγθ Ἔδρθ- 
οἷα! Ρα. ἱϊ., Ιχχὶϊ., οχ., ΑΙ ΘΒ ἱη ἐμοῖν ἰβίοσγὶ δὶ 
ἰοαπἀδίοη δὰ διπάδιηοηίαὶ ἰάθϑθ ἀγθ ὑπ πη 6]]}- 
κί ὈΪ6 σἰίπουΐ (ῃ6 ὨϊΒίΟΓΣΥ οὗ αν ΒΒ δ γ8 δῃα υἱο- 
ἐοτῖοϑ (οἢ. νἱϊ}.) (πᾶ ἰδγβ ὑμ6 Ἰουμάδίΐοη Ὀοϊὰ ἴῸΓ 
1:6 Μοβδίδηϊο ῬγορἈΘΟΥ διὰ ἴος {86 ῥγογαΐβο ἰῃ 
«ἢ. νυἱὶ. 

8. τύπον (μ6 χυϊάδηοθ οἵ Ῥα, 1χ.---Ὑ ΒΊΟΝ τ ίίοτϑ 
ο ἴπ6 ἱπιροηάϊηρ ὨΘν γὰῚ ΠΕ ἴΠ6 ἘΜοπιῖΐο (ας 
ἕο {πὸ κἰογίουβ οοῃο]υδβίοῃ οἵ {μ6 Αἰ γτίδη- ΑἸπιο- 
Ὠῖθ ὙΚ5) δηα ἴο [βγ80}} 8 ΠΟῪ ἀδῆρου ἔγοιῃ ἱξμοὶν 
δητοβα (εἰ ἴσϑοι, Μο]]), ποί ἰο {π6 εἰϊυδίζοη δἵ- 
ἴοσ 186 νἱοίοῦυ ΟΥ̓́Θ Ἑάοτα ἴπ (86 84] 8116 
(Ηοπρπὶ.)---ἰρ 16. ῬΟΒΑΙΌ]6 ἴο ΤὉ]]ΟῪ {6 ὑὉρ6 δπὰ 
ἄονημ οὗ Πανὶ 8 ̓πουρἢ 8 ὑπ ογ {Π6 ΘΧΡΟΥΘΏΟΟα 
οὗ (Π18 (ἶτηθ δηὰ δ δὰ β ἴῃ ἢΐβ γϑοο]]οοίϊοη οὗ 
5 τυ 416 δηὰ οὐδ χτδοίουβ πγδη  ϑαϊδίϊοημ, δὰ 
ἰο Ἔχ δίς (86 ἰγσαΐμα ἰπογοΐη οοπίδἰποα {πὲ πο] 

ἴον Θοὐβ Κἰηράομμ ἴῃ 811 ἐϊπηοβ.0 Αὐἶδν (Π6 
γι οὔ ταὶ ΠΥ πλδῃ ββϑίδίϊομβ οὗ ἀϊνίῃθ μοῖρ {Π6 τὸ 

ἢδνθ οὐμλ ἴον αοὐ᾽Β ΡθΟρΡ]6 {ἴπι68 οὗ στοδὶ αἰβίσοαθ 
αἰ τη δηὰ σἱποαῖ, ποὶ, Βονγονοσ, ΌὉΥ οἤδηοο, ὉΥ 
ἃ ὨΘΟΘΒΘΘΑΓΥ͂ ὨΔΙΏΓΑΪ ὈΓΟΟΘΘΘδ ΟΥ ὈΥ̓͂ ΠΑ ΨΟΓί80]6 ἴδῖθ, 
Ῥαὶ ἐπι πι ρα Δίου ἔγοπι ἐμ6 1.0 ΤῊΘ ἀδορ ρον- 
δεῖ] ἐθοϊηρ οὗ ἴΠ6 δοδοϊ υἵδ ἀθρθῃθῃοο οὗ 8}} μυ- 
ΤΩ} 16 οἡ (Π6 Ἰοτὰ Ῥϑγπιΐ δ ΠΟ Ἰδιηθηΐ ΟΥ̓ΘΡ 08- 
Ἰαπῖῖν, σπὶϊπουΐ δοοοι ρϑηνίηρ ἀθοϊηγδίίοη ὑπδὶ 
1ὴη6 [,οτὰ [88 δβοηΐ 1ὲ «οοοτά ον ἰο Ηἰβ. υπϑϑάσοὶ- 
Δ]. οουπβεῖ, δηὰ τἰϊπουΐ αἰνιηρ Ηπὶ 86 ΘἸΟΥΥ 
Ὀγ {Π6 οοῃίδρείου : “ΤῊ Βδίῃ ἔπ 1, ογὰ ἀοῃθ [ἢ 
8ο αν ἰαπηθηΐ 1 νοσα. 85-ὃ [1-3] 186. δυο ἃ 
ἀφοϊασαδίζοη δηή σοοηίρεβίοη οὗ (ὴ6 1, ΟΓα᾽ Β οτηηΐρο- 
τἸοϊ ΓΟΤΘΓ ἴῃ {86 ἸηΒ᾽οιοη οὗἁὨ βεῦνθσθ βυ θυ! Πρ 
διὰ κτεαὶ ἀδηροτΒ οἢ ΗΪδ8 ρϑθορὶθ. “0 ΟΘοά, ποὺ 
δϑὲ σαί υκ οἵϊ, ἰπου Πδβὶ βοδιίοσοα τ8, τηβάϑ ἐδ6 
Ἰαινὰ ἐγοι]6 δῃὰ ὑτοΐίκοῃ 18, δεῖ τοδάο [ἢ ρθορ]θ 
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806 δατὰ (Πἴηρπ, εἰο.")"---Βυὶ πὶῖἢ δυςῖ Ἰαπιοπὶ δὰ 
οοηΐοδαίοη ἰβ οοηηῃροίρα πῃ ἴμθ ρίουβ ποαγὶ ἐῃ6 
ἰἰοΐπς τοπιεπιδταπος οἵ ΟΟΟ᾽ Β ἴΌΣΤΔΘΣ πλδη  θαίδίϊοηβ 
οὗ ἔλνοσ ἴῃ Ηἰΐβ ργογλίβοα, 88 ἴμ89 ὑδῆηοῦ ἰΠδὶ ἐμ 
Γαϊβοὰ ὉΥ {πμ6 Ιογὰ ἴοσ ἴδμοπὶ {πᾶ ἔαρ Ηΐἴηι. 
ΤΒΟΓΘΌΥ [88 {πΠ0 1 ογὰ Ηϊπιθο] Εἰ Η]}8 δβεβδὶ]οὰ 
ΟὯ68 ἐδ τὶ ῆὶ ἰο τεέπα Ηἰπὶ οἵ Ηϊ8 ρῥγοπιῖδβοβ, δπὰ 
80 ἴΠ9 Ἰαπηοηΐ ΘΠ ΒΒΗῚΣ ἰηΐο (86 ῥγαγοῦ: Ηδ]ρ, δῃ- 
ΒΆΘΓΙ 8] (νογα. 6, 7 [4,8])}. Ῥεγαγίηρ (Δ11}} λθαγα 
{86 αὐνίηθ δηδοῦ ἴῃ (86 παρε ἀμερίαγίη τοοτά 
οὔ {π6 ἱνίηρς Οοα (“ αοἀ παίῃ βροίζεη ἱπ Ηἷ8 δο- 
1686 πρργοῖὶῃ Ηδ δηπουποοβ Ηἰπιδοὶῖ δ [6 
αὐ] πυϊοὰ ΟἾΤΟΣ δηὰ Τοτὰ οἵ Ηἷ5 Ἰαμὰ δῃά ρθο- 
ΡΪΘ, 8ηα 886 ἐμ υἱοίοσίουβ ορροῃϑῃὶ δηὰ βούδγοὶζῃ 
οἵ ἐμοὶγ ϑμθπΐθα. Τθ66 δῖ (Π 6 ὑπὸ Τπμἀδηιθηίδὶ 
ἰγοῖμθ {π8ὶ [Π6 Ὠἰδίογγ οὗ Οοα᾽ Κἰηρχάοτῃ ϑνϑγυ- 
ὙΠΟΓΟ ΔΉΓΙΩΒ δηᾶὰ οοηῆτγιηβ: {π6 [,ογὰ ΔΟΚΠΟΥ- 
Ἰϑίμεθ Ηΐβ ρϑορὶς (46 ΗΪ5 ροβδοβαΐοῃ) πιῖ} Ηἱδ 
ῬΓΟΠλΐΪθο8 δηὰ ἐμπεὶν ΓΒ] πλθπὶ ; δηὰ τ 6 Θμθπλΐο8 
οὗ οὐ κιηράοιι δ! Ῥ600]6 νὶ}} ποῖ Ὀ6 40]6 ἴο 
οἰαάο Ηἰδβ ροχοσ, Ὀὰϊ τασδὶ βυδπιῖὶ ἰο ἰὲ {τ γΆ. 8-- 
10 [6-8]}. Βαϊ ἱπ ΒΟῊ ββδγὺρ οοπέγααιοέίοι, οὗ 
βιοῦ ἀἰνηθ Ὀγοπιΐθοβ ἰδ (ῃ6 δοίπα] οοπάϊιίοη οὗ 
Οοὐ Ϊὸ ἰὴ ἴ[86 που] 7 “δεῖ μου ἠοΐ οδεῖ 
8 ΩΝ ὑ του ποΐ ρὸ ἰοτίΒ τὶς οὐγ Ποβίβ 
(νοσβ. 11, 12 [9, 10]). τ ἰγαμδἰδιϊοη οὗ (Π9 
Εῃκ. Α. Ὗ. ̓βι 8180 1016, δὰ ρμίνοβ {9 βϑιὴθ 
θΏΘΓΙΔΙ β6ῃ86.---ΤῊ.]. ΤΏ6 δῦουϑ Ἰδτηθηΐ ἰ8 σὸ- 

ἰοἀ ἴπ βυοῖ 8 φιοϑέίοπ, ἢ ϊο ἢ διῖβοβ ἤγογα (89 
ἸΏ ΟΪ ΠΙΔΡΥ ΘΟΠΊΡΑΓΙΒΟΩ οἵ (80 ρῥτγοβοηΐ βἰγδαϊ θη 
οοπαϊιου οἵ Οοἀδ Κίηράοτι ἀπ Ῥθορ]α Ἡάι}} (Π9 

Ἰεβξς ἀφοϊαγαίίοη οὗ (σὰ {δαὶ Ῥγοπιῖβθβ νυ] σίοΥ 
Δα ἀοτηϊηΐοη ΟΥ̓́ΘΓ 8}} δῃθπ)ῖθθ. ΤῊ8 βμδγρ ἀϊ5- 
ΒΟΏΒΠΟΘ [γιὲ Ῥαηῃοίτηίθ ἄθορ ἰηίο 1π6 Ποαγὲὶ οὗ 
οὐ β βοσνδπὶ τἤθῃ ἢθ βοοθ Ὑ{{ΠΠ οαῦδὶ ν᾽ νη 688 
δηἋἃ οἰθαγηθθθ Ὀοΐῃ (ἢ 6 τ οἢ Ῥτοιηΐβεβ οὗ αοα δῃὰ 
{ῃ6 ἡθοάβ δηά κἰγαϊία οὔ ἀοα Β Κἰηράομι. Βαὶ 1 
8 Τοβοϊ γϑὰ ἰηΐο 81} {Π6 πιογό ργεβδίπο θη γοδὶν δηὰ 
ῬΓΆΥΘΡ ἴοσ {86 αἀἰσίπε λείρ δρὰ ἱηΐο {86 ἱποίο!α 
οομδάσηϊ ανόναὶ δὰ οοηίοδεδίοη : 1) ἴῃ Οσα τοὲ 
881} ΒΟΥ ΟἿΓ ΡΟΥΟΓ, {881 18, ΘΆΓΓΥ ΟΝ [86 Υἱο- 
ἴοτγ, δῃὰ 2) ἐμ ἰοτά, νῆο ἰδ ἔπ Ηΐβ Ρθορίο, 
ψ1}} Γ[ὰτουρῇ ἴῃ θαι ἀοδίγου {86 ΡΟΣ οὗ (Π6 θη 6Πι 
(νοσβ. 18, 146 [11,12])}. Τ6 πὰ ΟΟ8868 Ὑ] 
{86 δδιὴθ ὑπγοίο] στουηά-ἴοημο ἐμαὶ βοιηαβ τουσὰ 
2 βδπ. νἱϊ. αν ταδάο Ηἰσηβοὶ ἃ ἤδπηθ ΟΥ̓ Πὶ8 
νἱοίοχἧοβ οὐνοῦ ἷ8 δηθηθβ, δὰ ἐμ 1, οτὰ μοΙροὰ 
Ηἶτὰ ἢ ΣΙΒοσβοονον μ6 ψοηϊ. 

ΝΟΑΣΙΥ τοϊαιθὰ ἰο ῬᾺ. ᾿χ. 'β Ῥβ. χ]ΐν. ἢ σοι 
δἰ πι ἸΑΥΪῪ ῬΓΟΒΌΡΡΟΒΟΒ {86 δηϊοὔοη οὗ Οοἀ᾽ Β ρθο- 
ὈΪ6 δηὰ {μ6 ἀδῆρογ οἵ ἐμεῖς οοηχυρηΐ δηὰ αἀἶβροσ- 
κἴοῃ ὈΥ [ἢ Βοβί1 16 ῃοοσίης παιίομβ. ΤὨσγουρἢ 
[η0 [ογάβ ἴο 186 ἰδίμοτβ ἤθη (Π6 ᾿ἰδῃὰ γγ88 
ἰΔκθ ροπβοβεΐοῃ οὗ (νεσβ. 2-.4 [1-9]} ἰβΒ ασακοηθα 
δηὰ Βδυδίδἰηοὰ (αὐ (πὶ 888 βαπλθ Οοα, 88 κίηρ οὗ 
ΗΪβ8 ΓΒΕ ΤΙ ὨΟῊ 8180 στϑδηΐί Η!8 ρϑορὶϑ νἱο- 
ἸΟΥΥ͂ οΥ̓ΘΡ ἐποῖν δῃθηλΐθθ (γο8. ὅ-8 [4-7]}},80 (πὶ 
{Π6Ὺ 8}8}} ἔογουον {πδηκ ἩΠ Ωι 88 ἰΒον μᾶγὰ 11 ἢ- 
ἐγίο θοδδίοά οἵ Ηΐπὶ (νοῦ. 9 [8])}. αὶ ἴῃ οοῃίγᾶ- 
ἀϊοοι οἵ (μϊ8 ἰγααϊίοη οἵ ἀϊνίπο ποὶρ ἴῃ {89 
οἰάρθη τηθ δηὰ οἵ {μἷἰ8 οοηδάθηος ἷβ ἐδ ρτγεβεπὲ 
ουεγίλτου απα αἰείτεδε οὐ ἰδ ρεορίε (νοτα. 10-17 
[9-16]7} πΐοι 8 [611 41} [86 πογα ἀθορΡῚῪ ἴῃ Ὑἱ ον 
οἵ (6 ΡΘορ θ᾽ ,αὐδλιίπιεδε ἰο (δε οουεπαπὲ, 88 186 

« [16 ρμοσιωδληθηΐ βηὰ ἡδρ ἢ ἙΒΙΛΙΠΥ φῬογίγαγϑα ἐῃ {δὲ8 
ῬκΑΙΤῚ Πγδῖκ 65 ἰὑ ὀχίγογηοὶν αἰ συ ϊι, { ποῖ αὐ18 1π|Ρο08- 
δἰ ΌὉΪο ἰο γοίου ἰξ ἴο ἴδ {ἰπ|ὸ οὗ Ῥανα. ΤΏΘΤΟ ἰβ στοδῖὲ 
ΤΟΥΤῚ ΤῸΓ ἀοιιδὺ αἰ8ὸ 438 ἴἰο ἴθ Ὀαγίαϊο οτ βίη οὗ ΡΒ. Ἰχ. 
860 [ὴφ Οομητηδ. οἵ δοϊ σδοῦ δηὰ ῬΘΓΟΝΩΏΘ ΟἿ ΤΩΒ 
ἴον ἀϊοουδδίομα οὗ ἰμ186 ροϊηὶ.-- - Τα.) 



4580 ΤΗΒΕ ΒΕΟΟΝῸ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΑΜΌΕΙ, 

ον ϑοϊεπέ Οοα ποτ (γοΓπ. "5 26 ΕΠ 21} Βαϊ 
ἴμι6 οοηθαϊουδηθθ8 οὗ υπάοβογυοα δυβϊοσηρβ δὰ αἵ- 
Βἰοίοηβ 1θδὰβ ἴο (6 ῃγοίουμάδν οοπυϊοίνοη, ὑπαὶ 
βυοῦ δυβογίηρ, ἰηβὶοίοα (6 Τοογά, παυδὶ Ὀ6 
ἐπήδυγοα ἴοσ {πὸ 1,οτα 8 δα Κο, αἷποο 86 ΘΏΠ 
ἰοναγὰβ ἐπ 6 Τ,ογα᾽ Β ρθορ]ο ἰδ ἀϊγθοῖθα δζαϊπδὶ {16 
Ιογὰ Ηϊμβ6} (νος. 28 { ). ὙΒορον τ, Βον- 
ΘΥΟΣ, 18 οοηῃθοίρα δ'8ο (ἢ 6 οἵ τρο ΒΊΡΟΘΡ, 
88 ΘΧΡΓΘθθϑα ἴῃ {μ6 τ ὈΓΆΥΘΡ [ἰδὲ (86 Τογά που]ὰ 
ΑΙΓΪδ6 ἴγοιῃ Ηΐβ ᾿ΏΔΟΌΥΠΥ δηα οδροῦβο Ηΐδ ρθοὸ- 

ἰθϑ᾿β ὅσδυῦβθο. Τῇ ρτουμπά οἵ [18 ΒΟρΡ6 δῃὰ ῬσαΥοσ 
θα ἴῃ (πον ποοά οὐ δλεῖρ δῃὰ ἰῃ ἴ6 γος σγαοε 

Ῥᾳ. χὶῖν., θδοΐηρ ἐμ αἰ πὰ} }]8γ ἰο Ῥβ. 1χ, ἴῃ 
ἦι οουγθο οἵ ἱπουρῆϊ δπὰ ἰῷ πἰδίοτγι δὶ Ῥγοβαρρο- 
δἰ (ἰοΏ 8, πηοϑὶ ῥγοῦδ]Υ Ὀθϊοηρα ἰο {π6 {ὐπη6 οἵἨ δ(- 
β᾽ο ΟΠ ΟΧΡΓΟΒΑΙῪ ἀσεὶμπδίοα 1 Ῥα. 1χ.. σι θ (ἢ 6 
ἘΧΔογα ᾽68. ΘΟΓΘΙΥ͂ ργθεβϑὰ [αγϑοὶ; οοσαρ. Απὶ. ἱ. 6. 
ΤῊ {τἰρῃια! οδαισαιίοη ἐπὶ 904} ἱπῆϊοίθά οῃ 
ἰῃ6π (1 Κίηρβ χὶ. 15) ἰηϊπηπῖθα ὑμ6 ἴμο88 οὗ 
1μ6 δσυβδγίης τμδὶ ΠΟΥ Πδὰ ῥγθρ ἴοῦ [βγϑοὶ, 
διὰ {18 βοῦν α ἱπ αἰ γθοὶ  Υ ἰο οοηβγπῆι πὸ Ἡϊδίοτ- 
981 οἰγουμμηβίδῃηοοδ ῬΠΡΙΡΡῦμοι ἴῃ ἴμθ80 ἵτο 
ῬΒΔ]πλα.---ἴἢ Ῥ5. οὐ]. τὸ Πηὰ α τοροϊοη οἵ Ῥβ. 
Ιχ. 7-14 [8-12}]} Ἰοοβοὶν σοπδίηοαὰ πιὰ 
Ῥρα]τα-ἰγασυηθηὶ [ν]]. 8-12 [7-11]}. 
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ἨΟΜΙΠΕΤΊΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΕΑΟΤΊΙΟΑῚΙ, 

αν ἰ τίσλί απὰ α ἀιών δείογε ΟαΟοά, πῖθα ἴπ6 
οὐ͵οοί ἴα 1) ΤῸ ριιατὰ ᾿ ΙΔῪ δηά ογάίοσς δραϊηβί 
ποθ! ]6 ροῦοῦ; 2) ΤῸ ρῥγόβοσυθ μἱἷἣδ δηὰ ροοάβ 
γαηϊοα Ὁγ αοὐ; 8) Τὸ [1184] ἰαβίκα δβαϊρπιοαὰ ὉΥ 
οἂ; 4) Τὸ ΟΔΓΙΡΥ͂ οὐδ ἴδ ΟἸΘΑΥΙΥ γχϑοορεὶ 

Ρἰδη8 οἵ (οὐ νίβάομλ. 
εν. 1. ΒΟΗΙΙΒΕ: γο 5660 Ποῖ. .. ΒΟΥ ἰΐ 

δι}}} 18. δὲ [η6 ργοβθηΐ ἀδὺ τὶ γα ἰῃ (8.6 ποῦ], 
Ὑμδὶ τἱρῃίθουθ δηὰ πηγίρμίθουθ ΔΥΒ ῬΓΟΡΕΟΙΙΥ͂ 
ΔΓ6, Ὀωΐ 4]8δῸὸ Ἡμδὶ ἯΔΓΒ δἰ γαῦβ Οὐρηΐ ἰο μ᾿ 
γον. 2. ΕΒ. ΒΙΒΙΕ : Τὸ ρίουβ ἴημα αοα ρἶνοβ 
υἱοί Υ̓͂ δηὰ ρίοσγ. Ῥτου. χχ, 28.--ΟΒΙΑΝΘΕΕ: 
ΤΗαὶ 18. (Π6 πγχοθὺ φἰογίουθ νυἱοίοσυ δηᾶ (μ6 παραὶ 
ἰογίαπδῖθ ρονογημηοηΐ, Β6η [6 οοησπογοα 6ῃ6- 
ΤΩΪ65 ἀο ποὺ μαῖο (86 οΘοπαύθγοῦ, Ὀυὲ μοϊὰ Πΐπι ἴῃ 
ΠΟΠΟΣ δηὰ σοηάδυ πἷπὶ ἘΠ|1|}ῃρ οΟὐοάϊθῃο6.--- ἡ ΘΓΒ. 
3, 4. ΟΘΙΑΝΡΕΒ: {86 ταϊρ ἢ οαὶ ἴοοθθ οουἹὰ ηοί 
βυυάυς Ὀανὶά, βοὸ ἴοο πο δυπιδὴ ΡΟΥ͂ΟΡ Μ11}] 6χ- 
εἰγραίθ {π6 ζἸηράοιι οὗ Ομ σιβί.---. ΒΟΉ ΜΙ: 
Αμαϊηδὶ αοὐ δηὰ ἰβοβο ψῶο ἰσυδὲ ἴῃ αοα Ὧο 
Βυπιδὴ τηΐϊρῃϊ ἀνα1}]8 (Ῥτον. χχὶχ 28). θη 
86 Κιηρσάοπι οὗ οὐ ᾿β8 πο οὐ͵]θος οἵ εδἰίδοϊς, [16 
ὈΠΡΟΟΪΥ δΓ6 βοονῃδίὶ υηϊθὰ δηα Ποῖὶρ ὁδοὴ 
οἴπον, τ }116 δὲ οὐ ποσ {1π|68 ΠΟΥ δῖὸ δραϊηβί ϑδοὴ 
οἶμον ([μι|κὸ χχὶ. 12; Αοἰβ ἱν. 27).-- ον. 6. 
ΟΒΑΜΕΒ: Το Ποδίπϑη 8180 πυδὺ Ὀσηρ μο]α δῃηὰ ) ΡῈ 
1ὴ8 (184. 1χ. 6), δῃὰ ᾿1|1ΣΜΙΥ ΟΠ ἴοὸ εἶπ ἴῃ 
ΟἹΥ͂ δἰεῖγο. 

ΘΓ8. 9-14. Α δοδοι ἢ] οι δίθμα οὗ ἰμ6 ἵδοὶ 
{παῖ ΠΠΔΗΥ͂ διηοηρ (Π6 Ποδίμ θη 8150 8[18}} π 1} 110] 
ἰυχῃ ἴο Οἰπίπι. ΑΒΚΕ: ΟΟΟ᾽ Β ῥγοχηῖβοϑ, ἐπους 
1 Βα Ἰδΐθ, ἃσὸ γοὶ ἰγυ]}Υ διά Υ 18]1οα (φη. 
ΧχΥ. 29)." Οοά εἶνοβ ίο τ8, τὸ δοιὰ αἷβο 

Φ [“ΤὨΘ [21]16 οὗ Οοα ρείμὰ Ἰδθ ἰῃ9 ὅπ ἤουΣσ," δᾶ 

ἦγο ἰο Ηἷπὶ δζαΐη. Βαυὶ τὸ σίνε ἰο Ηΐπι δραὶ 
εὐηρι γ6 ἀο τ ἴο ΗΙ8 ἘΠΕ δια ἐπρα π ἰῆρα 

Ἱ1ῈΕᾺῈ: Ηον γὴὶ]}} 1 που] Ὀδ6 1Γ 411} συ ο 
δια ΜΑΡΠ1ΪΚ6 ἩΘΓΟΘΘ ὭΘΥΟΣ Π8α (δΠΕΙΣ 6Υ6 οἡ {Β6π|- 
βαῖνοα, θὰξ δἰ γαγβ δῃα ΟὨΪΥ οὐ {μ6 ΠοῦΟΣ οἵ (86 
1οσγά, ἱἶ 4}} Βαρροηρα ἴο δε 1,ογά᾽ Β ΒΟΌΣ δίοῃς, 
1ἴ 411 βοῆοσ ἡογα χίνθῃ ΟὨ]Υ ἰο (Π6 1, ογὰ, {{ δὶ] 
ΒΟΟΙΥ͂ ΘΓ βροηξ ΟἿΪΥ ἴον ἴῃ βοσυΐοθ οὗ (6 1οτὰ 
διὰ ΠΟΥ͂ΟΥ [ῸΓ αἰ θρΙΔΥ δηὰ ῥσὶάθϑ. 

[νεν. 2. θανίὰ ἴδ δὲ (86 ργοβοῆΐϊ ἀδῪ οἤδῃ 
σἤδΡροα πὶ} σγοδὺ ΟΥΌΘΙΥ [ῸΣ δ᾽ ΑΥΪΏρ ΒΟ ΠΙΔῊΥ 
οὔ δε Μοβδθίϊοθ; Ὀυΐ ἰο τηοαὲ οὗ ᾿18 σοῃίθιηροχε- 
τίοα, ἔγἱοηᾶ δῃᾶ ἴοο, 1 ργοῦ δ! ϑθαπγθά ἃ Πασαγὰ- 
Οὐδ ἰΘὨ ΘΏΟΥ͂ ἰοὸ δ Ὁ]] ἰἢϊτά. Τἢο Αείδιίς 
ΤΌΪΟΓΒ πᾶν ΔΙΉΎΔΥΒ ἱπο ρα ὦ τ δὲ Ἧ͵ὸ μου ά 
ΓΟζΑΓὰ 88 δχίγοιηθ βου Υ  ὺ ἴῃ ΡΟΏΪβτηθηΐ ; ὃὑυὶ 
ΠΟ πδῃ 88 οὐ Ὀδθθὴ 8016 ἰοὸ τϊ Ἰοηρ ἴῃ Ακὶδ 
ψ] μοὶ κυσἢ Ῥυη Δ Ὠ(8, δί Ἰοδδὶ ἴο (ἢ οχίοηϊ 
οὗ πιακίηρ οχδιμρίεβ, 88 Πανὶ ἀϊὰ Πότ διὰ ἴω 
χὶϊ, 31. [5 18εγὰ ποῖ ἀδῆρον ἴῃ ἴμ6 (τί βιθηάοπι 
οἵ ἰοτάαΥ ἰμδὶ τὸ δ}}84}} 3Ὸὸ ἴο (μ:86 Ορροβί(β εσ- 
γθηγθ, [ἢδὲ ΠΊΘΓΟΥ͂ [0 οΥἑ 1815 ψὶ}} Ὀ6 σατο μὸ 
[ΔΤ 88 ἴ0 Ὀθοοὴθ ΟΓΌΘΙΥ (0 βοσίοιν 7ῦ-- ἐγ. ὃ. 
ΟἿΪΥ οὔοθ, δηὰ ἴῸσ ἃ ὑγίοῦ βοιβϑοῦ, ἀϊὰ ἰῃς ο}}}- 
ἄγθῃ οὗ ΑὈγδἢδπὶ ροββοθα ἴ86 Ὑοἷ6 ΓΟΡΊΟΩ ὑτγὸ- 
μλϊδοὰ ἰο πῃ, αοῃ. χν. 18. υσίηρ 411 (86 οθη- 
ἰυγίο8 ξ 88 ἱμοῖτ ὈγῪ σῖχδὶ ἱῃσγουρὴ Οοαβ ἰδ; 
δυΐ 1ὲ τᾶϑ ποὶ ἐποῖγβ ὈΥ ρΡοδϑοββίοῃ [Ὡσγοῦρῇ {πε 
ΟΥ̓ ἴδαϊι. [π ᾿ἶκ ΔΠΠΟΣ, ΠΟῪ β6] ἄοπὶ ἀ068 
ὨΔΙΪ0Π8) οΥ ἱπαϊνίάυ8}] 116 δῃηὰ Ἵμαγδοίογ σεδεὶ 
0 ἴο (16 Βεῖρβμὶί οὗ 1ϊ8 βοδνθη-ροστη ἱρά ροεβὶθἷ- 
|1ω..--ΤῈ.] 

γοσα. 6, 14, 1. ον ἰτγίηρ 6 ᾿ἰἶ6 Ἡανίὰ πῶ 
πῶ ἴῃ 118 ἘΚΈΓΠΘΗΝ, ἐμαΝΙ Προ, Ρογι 8. 1]. 
ον Ὀϊοεβθοά ὁ ᾿ξ 6 διλία ἱΐ 4]}, εἴθ ἴδ0 [τ 
Ῥγύοβογνοαὰ ἷπὶ τ λιμβογβοαυοῦ ᾿θ πη ]---Ὗ 615. 
10, 11. 1ὰ 16 ἴθ ]Ἰοὶ οὗ πιδὴγ ὑπὸ 18} ἴὸ δὲ 
στ δεν ὑδοῆιὶ (μὲ (ΠΟΥ σδη Ὀπί χαίθοῦ πρδίοσὶδὶβ 
δηά ἀθνΐδβα ρίδηβ, ἰοανίηρ 1ξ ἔογ οἰδοσβ ἴο δυϊά 
δηα τεϊοΐοθ. Μϑη ἰογροῖ (1:6 [ὈΓΠΊΟΓ οἶδβα, ὑαὶ 
αοἀ ἄοθβ ποῖ. γε δρϑδῖκ ΟὨ]Υ οἵ ϑοϊοπιου 8 
Τορὶθ; Ρυΐ ἰπ {π6 εἐγα οἵ αοἀ ᾿ξ νπδβ Πα ν 
Τορίο ίου. Ὦοθ8 ὁ ἰοῃᾷ [ὉΣ ἃ ΔΙ ΒΕΤΡΩΙ ΠΕΡῚ 
δηὰ 1066] ἰοτηρίοα ἰο τερὶ πο Τμαὶ ψ οὶ ὅσο 
δβδίρηδ ὙΠ 06 Ὀϑϑὶ ἴον ὑδ, 1 τὸ υγαδίβ ποΐ [1|6 15 
ἀγεδπιίηρ οἵ βοπθ οἵμον ἰοὶ, θαὶ δὲ} εἰανὰ 
πθογο Ηδσ ρυί(β υκ.--ΤῈ.] 

ΓΝ τ. 1-14. Ζκκθοηδ ὕγοπι ̓ αυϊα 8 ψεατε οὐἩ τῦτ- 
ἀρ 1)Α ῥίουβ ᾿Ὡϑῃ ΠΙΑΥ͂ ἢᾶνΘ ΤΩΒΠΥ͂ ΘΠΟΙ,168. 
)Α Ρἷουβ τηδῇ ΤΑΘΥ͂ 6 τραυΐϊτοά ἰοὸ βροῃὰ προ 

οἵ [ιἷβ 16 'ἰπ τᾶσ.0 3) Α Ῥίουβ πιϑῃ ΠΙΔΥ͂ δ6 Ο01}- 
ἸΙοὰ ἰο ἰηδίοι βουθσθ ρυμπὶβῃπιοηίβ (γεγ. 2). 

4) Α Ρίουβ πρδι, ὄν ἐμβουρᾷῷ ηοΐ ΔΙ ΝΔΥΒ ὕΓῸΡ 
Ῥετγθὰ οὐ ργεβοσνϑὰ (νϑσα. θ, 14) ἰβ δἰ ναυβ κυ! άαὶ 
δηὰ Ὀ]ορορὰ. δ) Α ρμίουβ τῇδ ψ|}}} γεϑοῖοδ (0 
οοηδθογϑί (86 σἰοπιθδὲ γοβυ 8 οἵ Ηΐβ βιγυρρίο δηὰ 
0116 υηἱο αοἀ (νεσβ. 10, 11).--ΤᾺ.] 

ἐδιο Φοινίκῃ ΒὈγ}Π 9 Οτδοῖθδ; ΟΥ 88 ἃ ἰδίο Ογϑοῖς ψτί μοῦ 
ἐφ Σῖ Θὰ ΤῺ 1115 οὗ [ὴ9 κοὰδ πατίμα ἰδἰθ, ὑυὶ 

9.".- 
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2, Ῥεανὶ 8 [πίοσηδὶ αἀονοσητηθηὶ: Οτμδηϊζαίίοη οὗ ἴπ 6 Α ἀτηϊηϊοίταίΐοη οἵ μ6 Κίηρδοι (ὙΠ. 15ὅ- 
18) δῃὰ Μαρπδηϊιηουβ ΕἸχΣυἱιΐοη οἵ Βογαὶ Εδνυον ἰο ἴ86 βυῃκο Ηουθα οὗ βαυ].--- ΜορΡΒῖθο- 
βθῖι. ΟΒδρίον ΙΧ. 1-18. 

α. Τῆς ᾿Ααἀνιϊηϊείναϊίοη οἵ ἰδ6 Κίπράοηι απὰ Τλαυϊα' 8 Οἰήοενα. ΟἾδρ. Υ1Π|. 15--18. 

15 Αμπᾶ ανιὰ τοϊρηθα ονοῦ 411 [βγϑοὶ, δηὰ Ὀαδνι ἃ Ὄχοουϊοα ἡπαρτηθηΐ δηα Ἰυδβίΐοθ 
10 υπίο 8}} ᾽͵]8 ρῬθορῖὶθ.0. Αμπά “οδὺ {μθ βοῃ οὔ Ζοσυΐϊδῃ 88 οὐὸσ [89 μοβί; δηά “6}ο- 
17 βδρδμδί [86 βοὴ οὗ Αἰ] τγᾶβ τϑοοσάου  Απᾶ Ζϑαοκ (Π6 βοὴ οὗ ΑἸ δὰ Αἢϊ- 

ΤΑΘΙΘΟΒ {86 βοὴ οὗ ΑὈἱδίμαν [ΑὈἰδίμδν (μ6 βοὴ οὐ ΑἸ πιθὶθο }}} τοῦθ 086 ῥυγίθβίβ ; 
18 δηὰ ϑογδίδῃ᾽ τὰβ ὑπ6 [ὁηι. (Π6} βουῖδο; Απαᾶ Βϑῃδίδῃ {86 βοὴ οὗ ϑιῃοΐϊδαβ, νγϑ8 οὐυεγἦ 
δι [οπι. μοί] 16 ΟΒογθι 68 δὰ μ9 Ῥο]οι ἰΐοβ; δῃὰ θαυ Β βϑοὴθ σψοσὸ οἰϊοῦ 
ΤΌΪΘΙΕ. 

ὁ, Ῥαυΐδε Μασπαπίηιν ἰουατὰ Μερλιδοκλοιλ, οπαίλαπ᾽ 8 ϑοπ. ΟἾδρ. 1Χ. 1--18. 

1 Απαᾶ Ὀαν!ὰ βαϊά, 15 {πῆ τὰ γοὺ δὴν {μπδΐ ἷβ Ἰοδ οὗ {89 ουθο οὗὨ βδι], {88 1 ΤΩΔΥ 
2 Βῃοῦ Βἷηι Κἰπάμ689 ἴῸγ 9οπδίμαπ᾽Β βδΚοῦ Απὰ ἰμθγὸ γγὰ8 οὔ ἴῃ ουδβο οὗ βδὺ] 8 

βεσυδηῦ ἡ ΏΟ8Θ Π8Π10 88 Ζι δ. Απάὰ πἤ θη (Π6Υ δα ς8]]1οὰ [Αηά {Π6Υ 681]64] Π1πὰ 
απο Αγ] [ἴπ8. 8η4} [86 Κίπρ βαϊὰ ππίο δῖτι, Ασὸ μου ΖΑ ἢ Απᾶ 10 βαϊὰ, ΤῈ 

8 βογνυδηί ὦ ἦθσ.0. Απηά (ἢ Κίηρ βαϊα, [5 ἴμϑγο ποὺ γοῖ 8}Υ οὗἩ [86 πουδθ οὗἩ δι] (δ δὶ 
ΤΩΔΥ ΒΟΥ {80 ΚΙ πάΠ688 οὗ ἀοα υπΐο μἰπι! ῦῇ Απα Ζίδθα βαϊὰ υπίο {Π6 Κίηρ;,, Φοηδίδδη 
μαίὰ γοῖ 8 δοῃ [ἼΠΟΓΘ 8 γοῖ 4 βοὴ οὗἩ ΨΦοῃδίββη] ιοὐλίοῦ, ὦ [οπι. σοῖς 18] ἰδ ηλθ οἢ 

4 [1] 8 ἴϑοί. Αῃηά [86 Κίηρ βδἰ4 υπίο Ηἷπι,  θτο ἰβ βοῦ Αμπάᾶ Ζῖθα βαιἃ ὑπίο 
6 Κίηρ, ΒοΙο]α ἢ ἷ8 ἰπ {16 Βουδο οὗ Μϑοϊιῖγ, [86 βοὴ οὗ Απηπιὶθὶ ἰῃ Τά οὈαγ. : 

5 ΤΒοὰ [Δ14] Κίηρ Πάν! βοηΐ δηά ἰδιομοα ἰὰ ουΐ οὗὁὨἨ [ῃ6 Βουδο οὗ Μδοβῖν, {Π9 
6 βοῃ οὗ Αταμϊοὶ, ἔγοπι Τ᾿ οάθθασ. Νον ψ θη [Απᾶ4] ΜΕρΒΙ θοβϑὶμδ 110 βοη οὗ ϑοῃδ- 
188 {Π6 βοη οὗ 38] νγγᾶὰβ Θοΐὴθ [ατμο] υηΐο Πενία μα [6811 [δηὰ [611] οἡ 1118 ἴδοθ 
δϑηά ἀϊὰά γϑυθγθῆοθ. Απὰ θανα βαϊά, Μορβιθοβμοίῃ. Απᾶ μ6 δηβνογεᾶ [ϑ6]α], 

1 Βοδμο]α ἐγ βοσυδηῦ  Αηὰ αν ἃ βαϊα υπίο Ηΐτη, ΕΔΥ ποῖ, [ὉΣ 1 Μ1}} ΒΌΓΟΙΥ ΒΘ Ὺ 
ΒΠΟΥ͂} 66 ΚἰΠάΠ668 ἕο ϑοηδίμδη (ΠΥ [ΓΒ 6 γ᾽ Β βακο, δῃὰ ν1}} τϑοΐογθ 860 811 89 

8 Ἰ᾿δηὰ οὗ ὅδ] [8 γ Φϑύμογ, δπα μοῦ Βα] οαὺ Ὀγοδαὰ δὐ σὰ ἰ80]0 οοπίηυδ! ]γ. Απάὰ 
Βοὸ θονοα Β1π|86}} Δηα β8]4,  Βαΐ 18 ὑπ γ βογυδηΐ, ὑμαὺ ἴμποιι βμου]άθβδὶ Ἰοοῖς ὑροὰ 
Β ἢ ἃ ἀοδα ἄορ 881 απιἢ 

9 Το [Α86α] (86 Κιηρ οΑ]]οα ἰο Ζίθα β'δυ]᾽ Β βοσυδηΐ δηᾶ βαϊά υηΐο αἰ, 1 δυο 

ΤΈΧΤΟΌΑΛΙ, ΑΝῸ ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ,. 

1 [γόδν. 17, ΤῊΘ δϑαρροβίίου ὑπαὶ οὖν ἑοχὲ ἤδδ ἤδθτο ἰηγοσγίθα ὑπ 6 ὩΒΙΏΘ5 ΒΘΟΤΉΑ ἰὼ ὃὉ6 ᾿πριβοὰ {π0 τῆοΐθ 
Ἡϊδίοτγ, τῇ] 6ἢ} Βἤ να Ὧ0 ΟΥΠΟΡ ῥγίοδ ἴῃ θαν 5 ἐἶτηθ ὈΥ 1}η6 κἰὰθ οἵ Ζαάοῖὶς Ὀϊὶ ΑὈϊδίπαγ, (Π6 βοὴ οἱ Αμἰπιο θοῇ. 
βΒοτηθ. πόονθνοῦ (ΒΡ. Ῥαίσ οἷς, Ἡ ογά βγοσι), ΒΌρροκο ὑπαὶ ἔπ οἠἱοξργίοδι ΑὈἰδίπαγ ἰ8 ποὺ πόῦοὸ παοπηϑαᾶ, Ὀυΐ ἰῃ9 
ἔνο βυθδογαϊμδίθ ργίϑείβ ἂγὸ κίγοη. ΤῊ]8 ἰπ ροββί Ὁ]6, Ὀπὲ ποὺ ὑσοθδθὶθ, θθοϑῦκθ γχὸ παῦθ ἤ6ΓΘ 8 Ἰϊδὶ οὔ ὑπ ον ἱϑί 
οὔϊοοχο οὐ ὕανία. ὙΠ οὖν ἨΘΌὉ. ἑοχὲ αγο 1 Οἤτγοη. χυἑ!. 16: 1 Οἤτοη. χχίν. 8, 6. Ὁ ὙαΙβ., ΟἾ41α., νη ϑγτ. 
δα Αὐῶρ. ἢαγο (ἢ ἱηνογβίοη ἤθγο ργοροσϑθαᾶ, ΕἾζάπηθηπ ΘΟ βϑαγι ν᾽ ΒΌΡΡΟΒΘΒ 8 Ὠἰδίοτίοδ ΟΥΤῸΣ ἰἱπ ὑπ6 ἰοχί.--- 
1,11. : “΄ἴ'᾿6γ6 ῥγίϑβιδ," [η6 Ατί. Ὀοίηᾳ οταὐ θα Ὀθοδιθο [ΠΟΥ οσο ἐμ 6 ΟἿΪΥ γί ϑδίβ (Ὠκἢ-Ῥσίθβίθ), 88 ϑῦουθ “ γϑοογά- 
δτ᾽ ἀῃὰ Ὀοῖονν “" δοσί06."-- Τὰ] 

3 ΕΥοτ: 11. Τὶ δοῦλα ἰτῃ ροιβίθ]9 ἴο ἀϑοϊὰθ οουίδί Υ Ὀοίθϑῃ ἐπ ΐπ ἰοσὰ οὗ [89 ὩδΔη6 δηὰ [0860 οὗ ΟχΟΏ. (ΒῃδΥν- 
8ἢ.8), 2 βδτη. Χχ. 26 (Βῃδνα πὰ Βῆονα) δῃὰ 1 Κίημρϑ ἵν. ὃ .(Βῃ18}8).---ΤᾺ.] 

8 [Υὸσ. 18. ΤῊ Ῥγϑρ. “ οὐϑσ ὦ») [8 ὮΘΙΘ ῬΓΟΡΘΕΙ͂Υ δαρρ]) θὰ ὈΥ͂ Επᾳ. Α. Υ., πιο, ΒΟΎΘΥΟΣ, ἰὨΟΟΓΣΘΟΙΥ ΣΘῺ- 

ἂθτβ ἐπο ζο]] σίας 1 (ὙΒΙΟἢ ἐ8 ἰο Ὀ6 γο᾽ϑοίθϑα) ΓΤ “ Ὀοΐδι,"--ΤῊ.) 
Ξ 

4 [γοσ. 18, 80 ΟἜγοῃ. ; οὐ οτΒ ΓΘΏ ὁ Γ : “ ΘΟΌ 56] ] γα." ἘῸΓ ἐδ σϑηοσίηρε οὗ ἰδ 9 νογῦ (12) ἰπ ἐπ δποίθης 

γουδίοηβ δη0 Ἰοσχ σοΏδ, 560 θϑδθῃ., ΤΆω. 8. υ. Οϑεθηΐαδ Ὠἰπηδο] ποϊδα ὑπαὶ 4}} οἴου τοϑδηΐημα οὗ ἰπΠ6 πογὰ ὃἃγὸ 
φδεϊνοα τοί ἐπ Ὡοςίου οὗ" ἀϑρξην . Ὀαΐ ψἢ116 ἐΠη9 ΤΑ] 68] τηϑδηίπᾳ πλαδὲ Ὀ6 Ποϊὰ ἰο Ὀ6 ΟὈΒΟΌΓΘ, ἔπ6 δομηθοίί οι 

οὔ τη6 86 οἵ ἔδο ποῦ που (66 ]Ὁ ἕανοσβ ἐπ γοπἀογίης οὗ Επᾳ. Α. Υ. ἢοτο, διὰ ἰὴ 2 βδίω. χχ. 23-26 δηὰ 1 Κίηρβ 
ἵν. 2.8, ΤΊιο γοσῦ ἴῃ 188. ᾿χί. 10 4190 ργοβϑῃ δ ἀἰΠ ΘΟ Εν. δα] 

δ [ΨοΣ. 6. ΟὨ {πὸ ἕοστη οὔ {815 ἤδῇλο, ἐμ ὙὩῚΟῺ ἐπ ἰδδὲ ο᾽θυλθηΐ Μ͵ὼ8 ΟΣ ΚΙ ΠΥ Βαασα, δὰ ἰδ τοῦϑο ἴὼν [6 
οὔδηβο 566 ΟἹ 2 βαιι. ἰγ. 4.--- Τὰ.) ' Σ 
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10 ρίνοη υπΐο ἰΔῪΥ πηδϑίθ Β βοῇ 8}} (μδΐ ροσίδι ηϑα ἴο ὅ81] δῃηὰ ἴο 811 1,8 βουθβθβ. Τῆοα 
ἐπαγοΐοσο [ἀπά ἴοι} δηα ΠΥ Β0ὴ8 δῃὰ [ΠΥ δβουνυδηΐ 88}8}} {111 186 Ἰαπὰ ἴοσ δίῃ, 
διὰ τοὺ 8..8}0 Ὀγίηρ᾽ ἴῃ ἐλ ῥγί8 τη δὶ [ΠΥ Τηαδβίθυ 8 βοὴ ΙΏΔΥ μανὸ οοὰ [Ὀτίηρ (ὮῪ 
τη βίου Β Β0ὴ 1004" ἴο δὶ; δυΐ [84] ΜαρΒΙΡοΒθι ἢ ΤΥ τηδϑῦογ Β βοὴ ἐμ Α οδἱ 
Ὀτοδὰ δἰ ψαΥὺῦ δὺ πὶν ἰ80]0ϑ.Ὀ Νοῖ [4π4] Ζιθα μδὰ ἤθη βοὴβ δηὰ ὑπθεὶῦ βογυδηίβ, 

11 ΤΏρη βαϊὰ Ζιθα [Αηᾶ Ζίρα 8614] ἀπίο ἴδ6 Κίηρ, Αδοογάϊηρ ἰο 811 [μαὺ τὴν Ἰογὰ (89 
Κίηρ Βαίῃ ουπηηδηθοα ἢΐ8 Βογνδῃΐ 80 888}} [ΠΥ βογυϑδηΐ ἀοσ.0. Αβ οσ Μὸ ἐιδοσβοιι, 

12 ἰν ἐλ6 κῖπο," ἮΘ 8881} οδὺ δ τὴν (8010 88 οὔθ οὗ. ὑμ6 Κίηρβ βοῆβ.0 Απὰ Μερδὶθο- 
Βῃθ ἢ δά ἃ γουδρ Βο ὙΠΟΘΘ Ὠδῖη6 88 ΜΙ Ομ 8. Απά 4]} ἰδὲ ἄνοὶὶ ἴῃ (86 Βουδο 

18 οὗ Ζιθα νϑτθ βοσυδηίβ υηίο Μορῃ οβμοίῃ. 80 [πὰ] Μορθ θοβμϑὶ ἀσγοὶὶ ᾿ἢ Φοτυ- 
Β8]6Π1; [ὉΓ 6 αἰὰ οϑὺ ΘΟ  υ8}}} αἱ ὑπὸ ἰηρ᾿β (8016; δηὰ [π8. ἢ6] γγ88 ἰδίῃηθ οἱ 
[1] Ὀοία 18 ἔδοί. 

4 ΓΥοσ. 10. 80 Δ]}] (ὴ 6 δῃοϊοηὶ ΗΘ. ὀὁχοορὶ ΟΠ] ὰ.; ἐπο ΤΠ ΠἼ οὗ πὸ ἩἨοῦ. ἰ5 ἐπογϑίοσθ ἕο ὈΘ6 οὐ ἐθὰ 85 ἀϑϑέγου- 
τ 

ἰηρς [πὸ αγηίΐαχ. βίησο ἔἤϑγο 15 ΠΟῪ Π0 οὐαὶ ἴῸΓ [06 γϑιὺ “" ὑγίης " Ἑηᾳ. Α.Υ. ἰπδογῖϑ “1ἢο ἔχυΐκ""). ΕΓΙὮΟΓ, 
ΒοΟΙ)6 ὥτοοκ ΥΒΏ, αἰϊθα ἰη Μοπιίδυ σου οα. οὗ Ογἰκοηδ Ἡεχαρία τοϑὰ : “" αηὰ ἴδοι 581: Ὀτίης ὕὈτορὰ ἴο ἐδ βομδδ 
(Γ"2 ἰηϑιοδά οὗ 13) οὔ [ὮΥ Ἰογὰ,᾽" δηὰ ἐπ8 τοδαΐῃς 86 αἰδο ὑθϑὴ ργοροβοὰ ὈΥῪ Βδιίσμοῦ (πάρ ἀ ὨΥ, ἰξ ψου]ά: 

Βθϑῖη, 858 ἢ ἀοϑα ηοὶΐ πηδηϊίοη πῃ 6 ΟΥ̓́Θ Κ) δῃ ἃ δρργογυϑθὰ ὈὉΥ Τῃοπίαδ. Τῇ ΘΧίρστθδὶ ον άθησο β ἀϊδεϊηοιν αχαϊηδὶ 
ξ}18 τοδαΐηρ (ἰ ἰκ ουηα ΟὨ͵ν πῃ ΒοπὴΘ ΒΟΉ ντηοῖα ασγϑοῖς γδσϑίοπα), Ὀύὺ [Π6 πο Γ8)] ον άθηοθ βέγοηῖν ἵΔΎΟΓΒ ἱξ; 
ἴον, Ἃ5 ΒδισΠοΥ σογηβγῖία, [Π6 {0] οὙίπα οἴαυβο, δ γπλὶης ὑπῶὺ ΜοΟΡΠ θοδ μοί Μ|}} οὶ αἱ {ἢ} σοῦ 8] ἰδῦϊα. πουϊά 
πδίυγα  Υ οοηίγαβὶ ἢ ἐπὶ 10} ΒΟΙῚ 6 ΟἾΠΘΙΓ ΡΟΥΒΟῚ ΟΓ ῬΟΥΒΟῚΒ ἰη (Ὠϊπ οἰδι!86. ΤῊΘ 6 ψου]ϊὰ ἴ1Ππ6Ὲ} τοβα [Πι8: 
“οι ηὰ (ΠΥ 608 δηὰ [ΠΥ Βοσνϑδηῖβ 5}81] {}}} (ἢ ἰδηαὰ ἴοξ πίτη, δηὰ ἰδοὺ 5410 Ὀγίης ἰοοα ἕο ἔῃθ Ὠουρομοϊὰ οὗ 

(ὮΥ τηδϑίοσ, πα ὕδον 8}4}} ϑδέ ; δη ἃ Μορῃὶθοβῃϑιἢ [Ὠΐπ159]17} 8141} δαὶ αὐ ΤΥ 8016." ὯὯο ταῖν ΒΒ 6 γμαΐ 2). κ 
ΣΥ͂ 

ἔοτγ γγ)9 Ὁσιυ 1 18 ποῦ ὨΘΟΘΒΒΑΓ,Υ, δίηοο Γ᾽ (ΠΟ.166) ΓΩΔΥ ἐδ |κ6 ἃ γογὺ ἰῃ ἴῃ δίηρ. ΤῊΘ σῆδηκο οὗ 12 ἴο Ι3 ἷῃ 
τ΄: 

οορσνίηνς σου ὯΘ ΘΑ, ΘΠΡΘΟΐΔΠ} δα ἐπ ΡὮΓΩΘΟ: “ θΟοη οἵὗἉὨ ἐδ τοδδίοσ," 18 ἠου πὰ Ὥθδυ, δηἃ ἐῆθ οστοσ, {Γ ἰδ Ὀ6 δὴ 

ΦΙΤΟΥ, Γηκῦ ἤανθ ΘΟΓῺΘ [ἢ ΥΘΙΥ ΘΑΓ}γ7.--Οἡ ἰὴ ΟΣ δπὰ ΟἿἿΓ ργοϑϑηῖ Ηϑῦ. ἰοχὶ (2) ἰδ ἱανοσοὰ ὉΨΥ ὑπο βίο δῦ 

ῬὮΏΓαΒΘ οἰκο ΠΟΙ δοὰ ἰη [ΠῖκΜ παγγδαιίνθ, απὰ (ἢ οοηΐγαδὲ ἀθογο σγοίοττοα ἰο, ψΠ|16 Ὡλέυταῖ, οδηποὶ ὍΘ ααἱὰ ἴὸ ὃθ 
με ἐν Ων ΠΟ ΘΘΆΒΒΕΥ, Βδιίοδοῦ'Β ϑιηθηἀδλιίοῃ ΤΩΔΥ͂ ἐπμοσϑίοσθ ὉΘ βαὶὰ ἴο ὕὉ6 ΒΙΚὨΪΥ ὑσόθδῦ]θ, ὈὰΣ οὐ ΘΌΘΟΙΟΙΟΙΥ 
ὁ0 Ὦ.“1κ. 

Τ [Νοτ, 11. ΤῊΓΕ ῬΉΓΑΒο 18 πα ρρ! θα Ὁγ Ἐπρ. Α. Υ. οἡ ἐδ βαφρροπί(ΐοη ἐπαΐ ἔπ. 656 δἂτὸ ἴῃ νγοτὰβ οὐ ᾿αυϊ, δῃηὰ 80 
ΡΗ Ῥδιγίοῖς. ἘΓαΠΙΒηΏ δπὰ οἴπογα σγοῖοσ 6 ψογάϑ ἰο Ζίδβ. Βαϊ ἰΐ ἴθ ποῖ ργοῦδῃϊο ἴπδὲ αν νου] ἤοσΘ Τὸ 
ΐ8 ΤΌΣΟΥ ἀθϑοϊαγαιϊίοη δτον Ζί 8 ἢδιὶ δηβϑηιθα ἴὸ ΘΥΘΕΥΑΠΙΠΚῚ δα ἰη Ζία᾽ 5 ποι ἢ {Π|ὸ ΟΣ 8 ΓΘ ᾿ΠΔΡΡΓΟΡΓΙΔίδ, 
ὙΠ ΟΙΠΟΓ ΠΘ ΤΟΔῚ ἢΪδ5 οὐγῃ ἰ40]6 (ΡΠ ΡΡΒΟη), ΟΥ αοΐθ8 {Π6 ἴῃ ̓Β ΡΊΓΑΒΟ: “ΤΥ 4016" (ΕΣατηβη). [δ ἴθ ὈΟΓΓΟΓ 
ἴο τορεαγὰ (ἴ6 ρῆγβαϑθ 859 δ δβἰαἰοτηθῃΐξ οἱ ἴῃ πασσϑίοσ, διδ. Οὐηι., ἰαϊκίηρς ἰἰ δο, τοϊαία 006 ρῥγοβοηΐ ἴοχὶ δηὰ γϑῆ- 
ἀοτα: “580 Μορῃὶοϑῃϑίῃ δὲθ δὲ τὴν {80 ]6,᾽ δέδ., τοκαγάΐης θανία ἰπηβοὶῖ δα {6 παγγδίοσ, ἢ οἢ. Πουγουου, 15. παρά 
δηὰ υπϑχαιηρῖθα, ΕΟ]]ονίηρ Βορὶ, δηὰ Βγγ. τὸ τηΐϊσῃς τοδᾶ. “"δηὰ Μορῃϊθοβιιϑίῃ αἷϑ ("πὸ γὼ 8 Θρυὶ ἢ 5) δὲ (Π6 εἰηρ᾿δ 

[Δ016.,᾽"ἕ σἰς. Τῆο ψοσὰ ἰείης σὴ") ΤΩΔΥῪ ἤᾶγο (ΔΘ ουὖἱ ἐΠΓΟΌ Ἢ ΘΥΤΟΙ οὗ 6γΥγ9 οὔ δοοουμὲ ΟΥ̓͂ [8 ΟΟΟΌΓΓΘΙΟΘΘ δὲ 

ουἱῆοίοηςΓ οὐὐἱθοςίου ὑπαὶ 9 βῶτηθ βρῇ γββδϑ αἱαὰ τ 8 Ὀ6 ϑτωρίουθα "Ὁ ἐπα ΠΆΓΓΑΪΟΣ ἰῃ νοσ. 1; ἴον ἰπ τυϑὺ. 11 ἱξ 
πο οηὰ οὔ ἢ γϑῦβ9, Οὐ ἐπ “ ΤΥ 8 Ὁ] " “δ ἤδγα Ὁ6Θ. Γοροδίρα ἤγοτῃ υϑυ, 11. Τὸ {πίβ ϑυηθηαδείοῃ ἰξ ἰβ ῃοΐ 

ἀοβογίθβ ἢ σοῃοϊμπίου οὗ πο ἱπιτ ϑαΐα 
ὙὯο]6 βοσουῃηῖ οὗ ΜΟΡ ΟΠ ΙΒ Ροβίιίοη δηὰ οἰγουσηθίθηοοϑ, ΔΆ ΤῸ, 8 8 
ἸδΙΏΘΩΘΒΒ ἰΒ γορϑδίβα ἰὴ γϑσ. 13.--.-Τἕὰ.] 

ἘΧΈΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΊΟΑΤ, 

α. Οαρ. υνἱῖϊ . 156-18, Τ.δ ἱπίεγπαὶ αὐἀπιϊπιδίτα- 
ἐΐοη οἵἱἩ ἰδὲ ξίπράοπι. ΑἸοπρδβίάς οὔ αν ἀ᾽8 χη ]}}- 
(ΔΥῪ δούνυ πὶιπουΐ ᾽β ΠΘσΘ ῥ᾽ δορά (86 ὨΘῚΤ Βυπλ- 
ΤΩΔΥῪ ΥἹΘΟῪ οὗ (Π6 οἤἶῆήοοα δηα {ποὶν ἱπουπ ρθη 
ὙΠ ΘΓΘΌΥ ἃ ὈΠΙΙΔΓΥ Βα τ] 1δἰγαϊΐοη, οι ὑγδοίηρ 8] 
[88 ἱῃίθσ8] δῇδὶτβ οὔ 186 Κίηράομι μψ8ϑ οϑδύ- 
το οη. 

Ψψεν. 16. Τὸ αν "8 νατ, τ οἢ ραϊποα Ἦΐπὶ 
κδίϑίυ ἴτοσὰ ϑθθσιῖοβ δηα ἀομηϊηΐοη οὐδοῦ [Ιδγϑοὶ 8 
Βοσο δἰΐδοῃοα ἃ βθποΓαΙ οἤαγδοίοσζαϊίοι οὐ [εἶδ 
Κονθγηπηθηίΐ ἴῃ Σἰα ᾿ηπτασὰ πδίυσο. Εἰ νγ88 ὁ.Χ- 
Θούτ (, ἰῃδ( 18, κα ϊνίηρ ἰῃ 811} ἰηρΒ ἐποσουηὶν 
ἴο ΘΒ Δ 118} ἡπδρμαθοῖ δηᾶἃ ᾿πδέϊοθ 1 [86 
8016 παίϊου. --- Ασοογάϊηρ ἰο (μι ΐ5. ροΐϊηὶ οἵ 
Υἱὸν πὸ ογάογοα δηὰ βδαχηϊηϊβιοσγοὰ. [6 αθδίση 
οὔ ἐδ Κίηράοιμ ἱμτουρὰ {86 10] της οδίοεβ, (ἢ 9 
ἈΔΙ168 ΟἵὈ [6 ἱπουτηροηίβ οὗ τη ΐο δγὸ αἴνθῃ.--- 
Ψογ. 16. 1) δοαῦ νγδβ ονοϑσ ἴ89 Ποαῖ, δὰ [86 
ΒΌΡΓΘΙΙΘ οομητηδηὰ οἵ (ἢ 6 ΔΙΠΙΥ͂, 88 Μ|ιηϊδίοσ οὗ 
ὍΣ δηά ΟΠϊοῦ ΜδυβΒ4] ἰπ οὔθ. 8.69 1. 18. 2) 
δοβοθθαρμαῖ δου οὗ ΔΗ υᾶ (ΑἸΣ]υὰ τῶβ 8 
Ὑ6}1-Κ ΠΟ Τ18}} ἯὰΒ δ͵αεξὶν (312), ἐπδὲ 18, ποὶ 
(86 ΓΘΟΟΣΩΘΣ Βῃα ὈΓΕΒΟΙΎΟΣ οὗ [86 τηοπὲ ἱτηροτχίδηϊ 

ΔΙΤΑηκοδηξ τηλάθ Ὦν ἰδο Κίηρ, ὙΠῚ1|6 ἰῃ γοσ. 18 [δ οοῃοϊπ 68 (ἢ9 
ΤΟΔΒΟῚ ἴδο βἰδίθσηθηϊς δροῦὲ ἢΪ8 

ονυθηΐβ οὗ {πε Κίηράδοτη, δα. Ὑ αἷχ. (α οοπιπιοτίατιι) 
δηὰ ϑορί. (ἐπὶ τῶν ὑπομνημάτων [Κορρεας οἵ (δ0 
τϑοογὰ8}} υπάοτβίδηά 1ἰ, θαΐ [Π6 Γοΐδγθα 1 4]] 1ῃ- 
[6 ΓΔ] αϑαὶγα δηὰ εἰρἤῆοθιὶ γοργοθθηίδιλνθ οουμβεὶ- 
Ἰον, ἴ) 9 ΟἸδΟΘΙΙΟΥ, τῇῆο δὖ 16 πα 1 Π16 δῦρ- 

δα ἀΓΟ π0 {ἢ ΤΟΥ] ἄδογθοβ πὰ ΒΔΓ [0 
[Βοῖν Ῥγοροῦ ρυ]οαιίου δηὰ τεοριβίγαιίΐοπ ἴῃ (ἢ0 
Βιαίο-ἀτομῖνεθ. Οομρ. ΠΉ]εσ ἴθ Ηδεγζοσ. 1. 
16. [Τὴ ον δπιγί μοῦ τηθηιΐοη οὗ (μὲ8 οὔῆος 8681 ΚΙ. 
ἷν. 8; 2 ΚΙ. χυὶ!. 18, 857; 2 ΟἿ γ. χχχῖν. 8. [18 
ουϊάοηι ἰμαἱ [μ6 οἴἶοθ 88 8 ὙΘΥῪ ἱπιροτίδηΐξ οῃ6; 
δὰ ἴοι (8 οἰγιβο] ον ((λ6 Μογὰ Ξξξξε οὔβ πθὸ 
6818 ἴο γογροιη γϑη 6) 1ξ βθοὴβ Ὡοῦ Ὁ] ΚΟΙΥ ἴδδὲ 
ἶς ἱποϊυάοά (Π6 τοοογάϊηρ οἵ ἱπιροτίδηι ονοηίβ. 1ἰ 
σπου ]Ἱὰ (μ 8 Βυ οἴ ΘΠ αἰ θδσ ἔγομι {Παὶ οἵἉ ϑΌΡΒοΣ 
(βοσῖθϑ οσ ββογοίδγυ), ναοῦ ποι] Ὀ6 ΠΊΟΓΘ ΡῈῖ- 
ΒΟΏΔ8] δηᾶ ρο ̓ ς 4]. Οἰοθθηΐυβ δηᾷ οἴ γβ γϑίογ 0 
16 Βοπλδῃ Μασίδίον πιετιοτς δρὰ ἰμ6 Ῥογβίδῃ 
ζαζα Ναυυὶξ (ἸπιροΣῖ]} ἰδίου! στρογ). [ἢ (86 
ΔΌΒΘΩΟΘ ΟΥ ΒΥ ΕἸ Ἶβἢ ἰθῦτὰ ὌΧ δου Υ ὦ ὩΣ, 
(16 Ηδῦτον, (ἢ “ τϑοοσγάοσ᾽ οἵ Εη. Α. Ὗ'΄. πιδῦ 
Ὀο τοϊαἰηϑά.--ΤῈ.].--- ἐγ. 17. Ζαᾶοῖς ἴ89 βοῇ 
οἵ Δεῖν δᾶ ΑΒ π 6160} ἴΠ6 δου οὗ ΔΌΙ- 
ἴδιας νσϑῖθ ῥχίϑδὶβ (-- Εἰρη- γί). Ζαϑδοῖ 
ΒΘΓΘ ΔΡΡΘδΓ8Β ἴογ ἴμ6 ἢγαὶ {ἴπ|8; δ ἱπογοίοτε ἀϊά 
ποὶ ὈΘοοχ6 Εἰσθ-Ρτλοοὶ (111 δέλοσ Ταυἱα᾽ Β δοϑεβεῖοα 
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ἴο ἴ!ο (τοῦθ. ΤὨγουρἢ Ηἷδ ἔδίμοσ, ΑἸλίαν, Βο 
Ἧ88 ἃ ἀοδοοηάδηϊ οὗ Αδιοῦ β δοὴ Εἴφαδαν (1 (ὩΣ. 
ν. 29 οοῃ ψἱϊῃ 84 δηὰ 1 ΟἾτ. νἱ. 858-57); 
ΑΒέπλοὶ οὔ ἰδμ6 ΘΟὨΓΑΣΎ ἀοδοοηἀοα ἰπτουρἢ 
Αιμαν ἴγουι Πίλαπιαν, ΑΔΓοη ΒΒ Ὑουημοῦ δοῦ, 1 
ΟὨσ. χχὶν. 8,6. Το “"" ΑὈἱπϑ] θοῦ ̓  ἰὴ 1 ΟἜσοῃ. 
ΧΥ͂ΪΙ. 16 ἷἰβ 8 ΘΥΤῸΣ οὗ οοργἰδβί, οἷποοὸ γὙὸ δᾶγθ 
“ΑΒἰποῖθοδ ᾽" δἷδὸ ἰη 1 ΟὨγοη. χχὶν. 8,6. Ἐ1ρ6- 
ψόγου, ὨΟΎΘΥΟΣ, ἰἢ6 ὑπὸ δἰρῃ-Ὀγίοδὶ ἢ ἢν 8 
ἔπηθ δὰ σίνοῃ 88 Ζδάοῖ δηὰ αΑὐίαίλαν (χν. 24, 
85; χΥΐϊ!. 16; χῖχ. 12; χχ. 25), δῃὰ δοοογάϊηρ ἰὸ 
1 ὅδτα. χχίϊ. 20, Αὐὐδίμαῦ νγδϑ ἃ βοὴ οἵ Ἅ“δεηιο- 
ἰεολ. ονοσβ, Τηθηΐυθ, Εν], ἤθηοθ δὰ 8Π 
ἱηνογαΐου οὗ ἤδλθα ἤογο, Βὸ ὑἰμδὶ Μὸ πἰνοει Τοδα: 
ΑὈἰδίηδν, βοὴ οὗ Αἱ πλοίθοι. Βαυΐ ἴῃ {παὲ οδθ6 
τὸ Βῃουϊά δνο ἴο ΒΌΡΡΟΘΘ 8. Βα Δ ἱπγογβίοῃ, θ0Ὸ 
ΤᾺΣ 85 τοραγὰδ ἰῃ6 σῆδηρο οἵ ΑΒἱποίθοι ἰο ΑὉΐ- 
δίθδὺ ἰῃ 1 ΟὨγοη. χχῖν. 8, 6, 81, υΐὶο 
ἐπάορεοηαοηΐ οὗ οὔτα, γοσο Αἱ πηοίθοῃ, 88 βοὴ οὗ 
ΑΒΙΔΙΠΑΓΣ 80 88 Πἰχἢ-Ῥσὶοδὶ οὗ ΠΠδεηδτβ ᾿ἰπο 
ἰνεῦρ ὑνονι οἵ Ζδάοϊκ, νῆιο 18 οὗ Ἐ]θαζατβ ᾿ἰηθ6. [η- 

οὗ (πῖη νἱοϊοηΐ ρσγοοθάυσο Βοσγίμοδα (οὴ 1 
δου. χνἹ]. 16), Οὔ Β]ον, Κ αἱ], δὰ οἰβοχα, βιιρ- 
κεοεὶ (μᾶὲ ΑὈϊδί δ, βοὴ οὗ Αἱηλοίθοι, Πμϑὰ 8. δοὴ 
οἵ (ἢ 6 Β8 16 ΠΆΪΩΘ 88 [15 σταπαίδί μοῦ, δηὰ ἰδὲ ἢ6, 
ῸΓ θΟΙ2Θ ΓϑΆθῸὴ ὈΠΚΠΟΝΏ ἰὸ ὑ8, δοϊο 88 ἰρὴ- 
Ρτΐοβὲ διοηρβ τὶ Ηἷδ (ἈΓΠΟΥ τῆῸ νσαθ δι} 110] 
δὶ (6 Ὀοχίηηΐηρ οὗ ϑοϊοιμοη᾿β γοΐχη (1 Κίηρ ἱϊ. 
27). Τμδῖ δὲ πεσλέ αν δὰ βυσῇ δ βοὴ οὗ ρτο- 
ΡΟΣ ρα ἰδ ἰο ὈῈ ργοδυηθα ἔϊοπιὶ 1 βδιῃ. χῖν. 8. 
Ἀσοοοσαϊηρ ἰο χν. 27; χυὶϊ. 17, 20, Αἰδίμδν μδὰ 
ἃ ΥΟΌΠΘΌΓ 8ο0ὴ Φοῃδίῃδῃ, τγῇῆο αἴογνασαρ ἰοϊποᾶ 
Αἀου 78} ἀραίηδι Βοϊογαοῃ [1 Κίηρῃ ἱ. 42], 119 
Αἰ ] Θςοἢ 15 πιθηςἰοηθα ΠΟΙ ΠΟ ἰἤθγθ ΟΣ Β6ΓΟ, 
ῬΟΥΠΔΡ6 Ὀθοδῦθα ἢ6 γ48 ὯῸ ὁ μὰ αἰΐνο. Βιυῖ (818 
Βυρροδίζου ἰβ Ο ἴο στανθ ἀοιθία, ποῦ προ γοὶῦ 
Ὀοοδυθ6 δὴ ΑΒ θ θοὴ βοὴ οὗ Αὐΐδίμαῦ ΘΡρθασθ 
ΠΟΥΒΘΓΟ Ὀὰΐ ΠΟΓΘ δῃὰ ἴῃ 86 ῥαδδδροβ οἰνοά, ἴτοπλ 
ΟἾτοη., Ὀυΐ οαρθοΐ! ἢ Ὀδοδῦθο οἰβονῇοσο Ζϑάοϊς 
δια ΑὈΐδίΠΔΓ 80 85 {Π6 δοίϊηρ Ἀγ οδὼ [τεῖρἢ- 
Ῥγΐθβ] υπάονρ ϑανίά. ΤΆΘΓΘ γοπιδίπα {86 βὺρ- 
Ῥοπϊὕοη οἵ ἃ λἰδίοτίδαί ἐγτοὸνῦ (ἰπϑιθαα οὗὨ δ ΦΓΤῸΡ 
οὐ εσργίδι) ἴῃ (Π6 ΔΙ ΒΟΓ Υ υδοα ἤοΓΘ δηὰ ἰη 1 ΟἿ γ. 
χχίν. 8, 6, 81, [Π6 δυΐδοῦ οἵ (Π6 ογψίηαδὶ δοοουῃί 
Βενίηρ ΓΟΥΘΙΒΘα (ἢ ΟΥΘΓ οὗὨ (6 ἤδπιοβ. [78 
πὶ ἰοη οὗ ΕΣ πη ἢ 8 βϑοηβ [86 τηοσὺ ἱτηρτο- 
ὈΔΌΪ6 οὗ 41} Βθγα οἰϊθᾶ : Ἵυτὸσ ἰῇ βυοῇ δ ροϊῃξ Ἅοδῃ 
Βαγν θ6 βυρρορϑά ἰῃ (Π6 δυΐίϊιοσ οὗ “ Βαιγυο),"» 
πὶ 1 βδιη. χχὶϊ. δηὰ ἰμ6 τεϑὶ οὔ (6 ἰδίογσυ Ἀθ- 
ἴογα ἶη. ΑὮ ΕΥΤῸΡ ἴῃ ΘΟΡΥ ΩΡ ΘΔ Ῥογροία- 
εἰοι ᾿ἰ66 1, ἰμουσὴ ν σαπηοῖ δἰ γαγα οχρί δἰ ΒΟῊ 
Ϊξ δζοβδ, δῃὰ ἢον Σὺ Θο68 ἴο σϑᾶρρϑδγ ἱῃ οογίαϊη 
ῬΙδοθβ δῃηὰ ποῖ ἴῃ οἰμοσα.---9. 1} 1θθ6 Ῥγοθβδῦ]ο 18 
πε ορϊηίοη οἵ (οἶμον ( ὕγδολγύ, Ὁ. 21) διὰ ὟἾ 6}}- 
Βδυδοῦ ἐπδὲ ἴΠ ΓΘ ΔΙῸ ἤοσο ἔσϑορβ οὗ ἃ ὶς 
δἰϊορὶ ἴο Θχδὶς (86 1ἴη6 οἵ Ἐ]οαζας (ΖΑαοἰκ᾽ 66) 
δὶ (Π6 οχ οὗ 80 Βουδα οὗ ΔΑΓ : {Π|Δἴ Δ 
“ΑΒ ἢ βμουϊὰ οοσὰγ βϑύθσῷὶ ἰὐπῶθθ 8 ποὶ 
δἰ ΓΔ 96 ΟΥ δυβρίοίουθ, δηὰ [ἢ 6 τ Π0]6 ἰοηα οἵ (Π6 
ΒΙδίΟΥΥ 16 αυϊοῖ δηὰ πδίυγαὶ, βμοπίης Ὧ0 εἷχηβ οἵ 
ἀἰειογίίοη δηά ὑοῃάἀοπίλουβ τυδηϊρυ]αίΐοη. ὙΒΘΓΟ 
δΘαπΔ8 ἴ0 Ὀε Ὧ0 ϑοπῃὰ οΟβἠθοίζοῃ (0 δυρροκίῃρ δῇ 
ἱπνοσβίοη οὗ ἔπθβὸ πδλθ8 ἤΟΙΘ ΌὈΥ͂ ἃ ΒΟΣῚ Θ᾽ Β ΟΙΤΟΓ. 
866 “ Τοχὶ. δηὰ ἀτγϑ."-- ΤῈ.].-- -Ζϑαοῖὶς δοιθὰ 858 
ἱρῃοργίεδὶ ἰη Οἱδοου (1 ΟἸγοι. χνὶ. 39; οομιρ. 

1 Κίηρβ 111, 4) δί ἰῃς βαποίπαγυ, (Π6 οἶμον ἰῃ 76- 
ΤΌΒΔΙ] ΘΠ. --- 4) βθσαΐδῃ νγδὰδ δου Ὀ6 (.δορἠεν), 
Βιαῖο ΓΥ͂, ποΐ 8 πα ΠΠἸΔΥῪ τυκίοι Οὐ οου, [ῸΓ 
1εἷ6 16 ἀφεαϊχηαίοα ΟΥ̓ Δηοίθμοσ πογὰ (ΠΠ8), εθθ 

Χχῖὶν, 2, 4,9. Οοπιρ. (Εμ]ος (Ηδνα. Υ11|. 1δ) δηὰ 

Καῖ]. [80 ἴῃ 2 Κίηρε χχν. 19 8 οοσίδί ἢ τ 1] 1 ΔΤ 
οἴἶοον ἰδ ἰθσιαοα ἐμ ΒΟΡῚΌΘ (ΟΡ 6 7), 186 σἂρ- 
ἰδὶη οὗ [Π6 ΔΥΙΩΥ, τῆ Ἰονὶοα [Π6 ῬΘΟΡΙο;,᾽ οσ, ρμεῖ- 
ὮδΔΡ6 (68 ἴῃ τηδγρίῃ οὗ πα. Α. Υ.) “τὸ βοσῖθθ 
οὗ (ῃ6 οδρίδϊη οὗ ἰΒ6 δγιλγ." [ἰ 18 προσ μα 
180 βόρῇογ οοπιίηρα οἷν} δα πα  ΑγῪ ἀας168 - 
ἢ: μδ8 αἷρο Ὀδθοῦ βυρροθβθὰ ((πουρ {ΠπΟγῸ ἰβ ηῸ 
Ῥτοοῦ οἵ 10) (μ6ι ὑποσὸ ψϑγὸ ἔνο οἴ οοσΒ ο]] θὰ 50- 
ΡδὮοΣΊ, οΏθ οἷν! }] δῃὰ τὰ] ΔΥῪ (85 6 γο), ἴπ6 οἷον 
ΘοοΙοαἰδδεὶοἈ!.---ΤῈ.].- - Τὴ ἤδῖο οὗ (816 τἸδῃ ἴῃ 
1 (του. χνὶϊδ. 16 18 1η 2 ὅδ. χχ. 25 

[Επρ- Α. Ι΄. 6810) τιδυρῖπαὶ ((6γ1) ϑλευα) 
δηά ἰῃ 1 Κ'ηρε ἧν. 8 (στ οσο {Π|6 8816 ῬΘΓΒΟῚ 18 
τηθϑη}) δύδα. Αοοογάϊΐηρ ἰο (ΐ8, ΒΟΥ" Βθθσὴδ 
ἰο ὈΘ0 8 Βμογίοποα ἴοστῃ οἵ δ18}18 τεσς ϑδανβῇῃδ, δηὰ 
180 Ἰαὐίοσ, δ᾽ οηρ τὴ} βογαίδη, ἃ βδεοοπαὰ ἤδιηθ οὗ 
[86 κατ ροσβοῆ. ΟββιὈΪγ, βόσονοσ, ἴμ6 αἰ Βδυ- 
ΘΏΟΘ (8Π16 (ῸΠ| βου Ὁ8] ΟΥΤΟΓ ΟΥ πα] ποίηοδβ οὗ 
] ΜΠΊΟΠΟΥΟΣΙ Μ8 [Π6 οΥἱχίηδ] ἴογιω.---νῦ 68..Ψ 
δὴ δ᾽ Βοσιδίδῃ ἴδ δο οἱ ϑομοίαάᾶβ (8 
ΓΑΙΔΠΓ ἩΔΥΓΙ͂ΟΥ οὗ Καῦσροὶ, χχὶϊἹ. 20- 28) νσδδ 
ονοὲε ἴδο Οδοσοιμέϊῖοα δᾶ ἴ89 Ῥοϊοιμίῖοα 
ἱπὸ ΔΙῸ ἰο γοδὰ ᾿ Ὅγε, ἸΒεῖο δα οἵ τὰν ἡῤορλανα 

1016 τλδδογοὶὶς “' δῃὰ,᾽ 88 ἴῃ ἰῃθ ὑῬδγ8}16 
δ᾿ ΟΒσοῦ.). Τμοδο τὸ ὨΔΠη6Α ἀθελρηδίθ μ τοψαὶ 
δοάν- δίδομοα ἰο [16 ΕἸΠΕῈ οουγὶ δηὰ ροῖ- 
ΒΟ. (06. ΑὨϊ. 7, ὅ, 4 σωματοφύλακες). 

Ολενείλ(ίδ ἰδ ἴο Ὀ6 ἀεγίνϑά ἔγοσα ἃ σνεγὺ (Γ.3) 
τηθδηΐϊηρ “ἴο σαὶ ἀοπῃ, ἀδβίσογ," ἰὺ πανίηρ Ὀθοη 
{16 ἀυΐῦ οὗ γογδὶ χυδιὰβ ἴῃ πὸ Εδδὶ ἰο ὀχϑουΐθ 
186 ἀρβι β -ϑεηίθηοα ; 8ο αἀἰὰ Βϑηδίδῃ ἰὼ 1 Κίηρε 

ἰδ. 26. “Ῥοϊοιλέίεε, ἔτοτα ἃ νοτὺ (19), “ρ Βαδίθῃ, 
β66,᾽" τηϑϑὴβ “σΌΠηοσα,᾽ [Π6 τηθη οὗ ἴμο Ὀοάγ- 
υατὰ δεανίηρ δαδὰ ἰὸ ΟΔΙΥΥ ἴπ6 σουαὶ ογάοσβ 
ΒΎΠΠΙΥ ἰο αἰβίδηϊ ρίδοοα, Οομιρ. 2 ΟὨτοη. χχσ. 
6. [ἢ 1[ ῬΔΓΆ]16] ρϑεϑαρο 2 ἤδη. χχ. 28 ἱπείθδά 
οἵ ἸΚενρείλὲ [ΟΒογϑῖ 1] βιδηάβ Καγὶ (τοὶ 32, “τὸ 
ἀκ), διὰ ἴῃ 2 Κίηρβ χὶ. 4, 190, ἴοσ {86 ᾿ν 1016 
ἢγδ86 δἰδηᾶβ: “6 Καγίὶ δηὰ (ἢ γιπογ,᾽ {Πδὲὶ 

16, ῬΘΙθ 1068 Ξε τυ ποσΒ. 80 ὅοεθῃ. (768. 8. 0.), 
Τίιδθη. (Πϑγο πὰ οὐ 1 Κίηρβ ὶ. 88; 2 Κίηρ χὶ. 
12) δῃὰ Καοὶ! (μοῖθ δηὰ οὐ (Ὥγοη.). Τμὸ νογὰβ 
ΔΓῸ δα)θονοθ (ἰοσηθὰ ὃν ) νὰ δυδειδηῖΐίδναὶ 
ταθϑηϊηρ, ἀθδὶ ρηδίϊηρ ΟΠΒΊΟΟΒ, ΡΓΟΡΘΥΙΥ “ὍἜχϑοῦ- 

ἄομοσβ δῃ!ὰ σΌΠηοΣΒ᾽ (88 (86 ἐὰν" ἴῃ χχὶϊὶ. 8 
[Ἐδρ- Α.Ο. Υ. ““αρίαΐη8᾽]). Οοωρ. ἔτ. ᾧ 177, 
θ4,--Ον» ἰο {πὶθ χρ δηδίίοῃ 18 δῃοί ΠΣ, 

ἢταὶ δανδηοθα ΕΥ̓ 1 Ἰθητηδοθοσ (οὖϑεγυ. ρλϊϊοίοσ. 
1Π. 11] β6ᾳ.), δηὰ ποπ ἀοίοεπἀοαὰ ὈΥ Εν΄., Βοτίδ,, 
Μον., Ηἱϊσῖκ, Βίασῖο, Εὔιβοιὶ δηὰ οἴμοσβ, Ὡδιρ ον 
{Πδὲ ἰὴ Κογοιηὶ τπα Ογοίθβ οὐ Οδυίδὴβ (. 2), δὴ 
186 ῬοΙ οὶ τος ῬΗΪ] Ἰαἰΐηοα, δίηο πὸ [ἰαἰΐορ ΔΙῸ 
“211. Κογοιμὶ ἴῃ 1 ὅδ. χχχ. 14; Ζορῆ. ἰἱ. δ; 
Εχοὶς. χχν. 16. Βυὶ ἰῃ πὸ ἔχει (19 
Ὡδηιθ ἀθαὶ ποὺ ἴ86 ῬΠΣΙβύμοα ἰῃ ρΌΠΟΓΑΙ, 
Ὀαὶ 86 Ὀγδῆοῦ οὗ (6 ῬΒ δ Ρθορ]α βοϊ]οὰ ἴῃ 
{86 βουϊινγοαὶ οἵ ῬΑ ρβι1α, δα ἰπ (ῃ6 τὸ ῥτὸ- 
Ῥῃοῦς πα ἐς 0 πδηγ6 “ Ῥἢ1] δἰ η68᾽) δίδη 8 
Δ οΩς πΊ} (6 παηθ (Κασϑίῃλ), τ βιοῖ οὔλαγδο- 
ἰοσῖσθα ὑΠ6Πὶ 88 τηυγάογοση, Ἵχίθυιϊηδίοσβ. ΕἼ,- 
ἐδΒοσ, (89 νἱον (δὶ Τοίείδὲ ἰδ οοττυρίοα ἔγομι Ῥὴφ 

ἐιοέζηιοα (ΠῚ ὕγουα Ὁ 78) ἰδ ἰο δ τεῤθοϊθὰ κ8 
“ὙΠΟ τἰίβουὶ Ἰουππάδίΐοι ἢ (ϑο Καὶ! δῇεσ 

Φ κ᾽ ομοτγίϑθηοα ἔοι ῥδ  -- ΚΙ, ὑπὸ Ἰδιέοσ, 

δουκ ὙΠῸ τ, ἃ δοοοῃὰ ΠΔ:ὴθ οὗ ἐδ ΒΆΙΩΘ ῬΘΣΒΟΏ, 

ΤῊΘ ἤδ6 ᾿ 



48δ4 : ΤῊΗΕ ΒΕΟΟΝῸ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΑΜΤΙΕΙ, 

αδεθοη.: “ΠΟ σδῃ ΘΠ ΌΓΟ βιιο ἢ 8. σοπίγδοίο ἴῃ 
8 Βιιδιιε τὶς Ἰδηρύδρο ἢ). 1{{Κογοιὶ δηὰ Ῥο] οὶ 
Ὀοΐῃ πιοδὴ ῬΣρίῖηθθ, {86 ΤᾺ δὲ προ οὗ ἵτο 
ΒΥΠΟΙΥΙΟυΒ ἩΟΓᾺβ ἴο [6 ΤΟΥ] Ἔτι 8. 88 
δίγϑηρθ 885 ἱ{ οπϑ βῃουϊὰ οοπλἷπθ “ ἢ πη θη 
διὰ Βεϊίομβ, 1[18118Πη8 δῃὰ ΥΝ δἰβπηθη Ὁ ((ἀθβθῃ.). 
Αμαϊηβὶ (}}}8 ΥἹΟΥ͂, ἸΩΟΥΘΟΥ͂ΟΓΣ, 18. [26 Ἰαΐον ἀεϑὶρ- 
παίΐοη “ Καζὶ δῃαὰ σΌΠΏΘΙΒ,᾽, τ θθηοο Ῥο]ο[ἢ] τ 
ΤΌΠΠΟΙΒ. Βοδίάθθ, ἰμ6 οοη͵θοίαγο ὑπαὶ (Π6 Ρἢ1]118- 
εἶποβ ἱπιεπιϊσταίοα ἔγοια Ογοὺθ γοϑίϑ οὐ ἴΠ6 ἱπήθᾶ- 
ἰδ βἰδίθιηθηίβ οὗ Ἰδοϊϊαβ (εἰ. ὅ, 1, 2): “Β6Υ 
ΒΥ ἰΠδι (86 26 θὰ ἴτοια ἴμ6 ᾿δϑδηὰ οὗ Οτὸ 
δηα ποι]οὰ ἰπ (Π6 οἜχίγοιηθ ρϑιὶβ οὗ [0 γα," δῃ 
οὗ ϑιίθρῃδηυβ οὗ Βγσδηίυταῃ (8. υ. Γαζά) τΒδΐ {πὶ8 
οἷὐγ [6428] τγαβ οὔσοθ οδ)]οἂ Μίηοδ δῇοι ΜίηΊηοθ 
Κη οἵ Οτοῖο, ἰο σι ῖο ἢ ἀΓ6 ορροβθὰ ἢ δθυϊ. ᾿ἱ. 28. 
Αι. ἰχ. 7, π ῃϊοῦ βίδίθ ἐμαὶ ἰῃ6 ῬἢΣ δ μοα σΆΓΩΘ 
ἔγοιὰ Οδρῃΐοσ. 8.66 611, Οὐπιπι. 266 Α.1 [Επρ. 
ἔγϑηβὶ., . 868 Νοίθ]. ΕὨσμΟσ, δὲ ΤὌΘΠΪΟΘ χὸ- 
ταδεκθ, ὁ ἰΐ 18 δορί ΠοΣ ἱπιργοῦδ]6 ὑμᾶὶ 186 ρδ- 
ἐτἱοῖς Τανῖά, βοὸ (1 ἃ] ἴο [6 βΒοσνΐοο οὗ [88 οὔθ 
ἔγὰο αοά, κου] ᾿ἰἱανα καττουπα ρα ἢ πη561} τ ἢ 8 
γείρη δῃὰ ἀδαίλεπ θοᾶν χυδγὰ,᾽" ἴο ψ οι Κ οἰ! 
[ὦ δρτα) απ γν δἀα8 δραϊπεί Ηισῖρ: 
.1,δδϑὶ οἵ 4}} σουϊὰ Πανὶ ἃ μαννα οσἤομθῃ ἷβ θοᾶγ- 
κυδτγὰ ουἱ οἵ ἴμ6 Ρμἐ ἰδιληθ5, {Π 8 ΠΟΓΘΟΙΓΑΣΥ 6Π6- 
τηΐθθ οὗ [8γ86]." --ἰ ΤΊῇιΘ δποίοης γϑγαίοοβ [ΠΓΤΟῊῪ 
116 ᾿ρῆς οὐ ἰμοθα πογάβ. δορί. δηὰ ισ. 
ἘΓΔΏΒΙΟΥ ἰΠθ; ϑ'υσῖδο παϑ “ὩΟΌΪΟΒ δηὰ σχυβίϊο 
(Ιοπὰ. Ῥοϊγκ. βοϊ 1678), ΟΠ]. “ δύόβοῖβ δηὰ 
εἰϊπικανε"-Ἔπδῖο ΔΙῸ ΒΙΤΟΏ ΓΟΒΘΟῺΒ [ὉΓ Πο] ἀΐη 
161 ἴο Ὀ6 ποὶ δρροὶ]δίίνοαβ (45 6.68. διὰ Ἐτᾶαι. 
θη χοηθ]θ πουη8: 1) {(Π0 [8108] [ΌΓΙΩ Ο 
[δὸ πογὰϑβ (Καοιὶ, προ Ῥοϊηίβ ἴο (Πἷδ: (86 ἰο6Γ- 
τοϊηδίϊοη ἑ 16 υϑοαὰ ἰῃ ΗδθΌ. ἰο ΌΤΙ ῬΘΙΓΟΏΥΙΩΐΟΒ 
δηα ρϑηι}]} 168, πὰ Ὀοβι 68 ἴο ἴΌΣΤΩ ΠΟ ΟὨ]Υ ἴτοτλ 
ΟἶΒοῦ ποὺπβ (βαῦ. ογ δά].) οὐ δάνϑγθβ, ἱμδΐ 16, ἰῃ 
ΘΠΘΓᾺ] ἰἰ ἰὈΣΙῚ8. ἀθπουηλὶ δῖ γ70 ΠΟυηΒ; ἰΐ οδηποῖ, 
ἰῃθη, 06 ποσὰ ν6}} γείδγγοα ἰο γεσῦδὶ χοοῖϑ, 88 66- 
βοΐ πα οΟἴβουβ τΐδἢ, Ὀὰϊ πλυδὶ ἔοττη ἃ ἀθποπλὶ- 
πδίλνο, τ] ἢ ΠΟΓΘ οδηποῖ γ6}} Ὀ6 δηγιἷηρ Ρὰϊ 8 

ἨΠ|16 που : [86 δλαῤῥδλὶ οὗ 2 ὅδιη. χχὶ!!. 8, εἰϊοὰ 
Ετάϊδηῃ, ἱοίης ἃ ἀΘΠΟΙΩΣ ὨΔΕΥΘ, ἀο068 ηοὐ ἴΆΨΟΥ 

ἢ18 νἱ ον; 2) ἴῃ 1 ὅδ. χχχ. 14 οὔθ οἵ [πθ86 τ ΟΓΩβ, 
Κατοιῃὶ, δοίι8}}γ ἀθηοίοθ 4 Ῥ. ]]δύηα (τἱῦθ, ΟΥ 8 
ετῖδο ἀπο] ρ ποᾶν Ῥ 1118; (Πὶβ ΘΟ ΔΌ] 666 (86 
ἔδοὶ ἰδ. 10 88 [Π6 πδπιο οὗ ἃ ὑγῖ 6, τ 8116 οὗἨ ΒΥ 
οΟἶδοῦ 86 ἴΐ6 το 18. Ὡ0 6580} }8}ῃοα ἰγϑοο 'η [6 ΒΙΌ]6; 
ἴογυ 80 8480 11 15 υβοὰ ἴῃ ΕΖοκ. χχν. 16 δῃὰ Ζθρῆῃ. 1]. 
δ, σἤοτθ ἴπθσο ἰδ ὩῸ σοϑβου (0 μο]ὰ [Πδὲ Δηγ Π]η 
οἶδα ἐμδῃ {Π6 θη 0}}1ς ΒΘ η89 ἷβ τηθϑῃΐ, Ἐροῖίεὶ 
ΒΙΓΩΡΙΥ ΙΔ ΚΙπρ ἃ ὈΪΔΥ Οὐ [Π6 ὨΔΠΊΘ, 88 8 γ6 
Θομ0η ἰπ {Π6 Ρτορῃοίίο τὶ ηρ; 8) δα ἴο (818 
τΠδὶ 1 1πο06 τόογὰβ τ ΓῸ ἈΡΡΘΙ δύ γοβ δἰ σης 
“ ΘΧϑου ]ΟΠΘΓΕ 826 ΤΌΠΟΙ, ἴζ ἰβ Ποῖ ΘΑΒΥ ὕο 866 
ΜὮΥ ἴΠ6 οοἴλθου ΗοΡ. πογάβ ἴὺγ ἔμοβϑο οἴἶδοοθθ 
ὝΘΓΟ ποὶ ἀπὸ τίη, πα ΜΕΥ ΟΣ πΟΣὰδθ ΔΡΡΘΑΓ 
ΟἿΪΥ ἴῃ Πάν αΒ πιο (Ε ἀβθίβο}).--- ΤΠ 660 ΓΟΘΒΟῺΒ 
Β6Θ ΙΔ ΔΙτηοθὶ ἀδοϊδνθ [ῸΡ σορδγϊηρ {ἰἸ6860 88 ὑτο- 
ῬΘΥ πδιη68 (ϊίπουϊΐ βαγίηρ δηγιπίηρ οὗ ἰμοὶν οτὶ- 
εἶν δηάὰ εἰκηϊβοδιίου).-. ΤῊ οὈ]δοίλοηβ υγροᾶ 
δραϊηϑι [(ἷ8 νον ὉΥ Καὶ] δῃὰ Ετάτπδμη βθοῖὰ 1η- 
βυδηοϊοηΐ (0 βοὲ 1ξ δδῖάδ: α) {π6 οδ᾽θοίζοῃῃ: ἔγοπι 
ΒΥΠΟΙΥΤΩΟΊΒ ὨΘΙΏ6Β Γοδίβ Οἡ ἴϊι δϑβυτηρίϊοῃ {πδὶ 
ὈΟΙῺ τογὰβ πγυδὶ Ὀ6 ἰδίκθη 35 ξξε ἢ] δι η68; Ὀαϊ, 
88 ΕΤΟΙΏΔηΠ Ὠΐπλ56}} γοιλδτῖκα, (μ6 Κι τοὶ δγὸ ΟὨ]Ὺ 
ἃ ἰδ6 ᾿ἰνὶηρ ἰῃ ΟΥ ΠοδΡ π6 ῬὨΣΠ1δἐϊη6 ἰΟΥΤ ΙΟΓΥ͂, 

4 [ΤῊΘ νψογὰ ισαοϊξὴ ΤΠ] ΘΛ ἢ5 “ ἰογοίκη,," δη ἃ [ἢ 6 ΟΘΥΙΩΔῺΒ 
δορὶ ἰϑὰ ἐπ παγθ ἰο 1ἰδ] δ, 88 [06 Βαχοῦβ αἀἰὰ ἔο ἐμ 
Ογτητν.-- Τα.] 

δηὰ [πὲ Ρ] οἰ ΐ ΤἸΩΔΥ 6 δηοίπεον ἀϊβδγοης ἰγῖνα οἵ 
[ἈΠΔΣΥ ῬΟΒΒΙΟΙΥ ποῖ ΡΠ] ηθ8 δὲ 81}; δ) ἰΐ 18 
ἐπουχῖ ἰμδὶ ἰῆ6 Ἰδαίου ρἤγαδο “6 ἰκατὶ δηά ἰῃθ 
ΓΌΠΠΘΓΒ᾽" (2 ΚΊηρδ χὶ. 4, 19) δδίδθ] δῆ ἰδ ἔδοὶ 
παῖ ρίσίλῥ, Ξξεὲ ““τυπηοσβ," δηὰ (μαὶ οπα οἵ οἱἍγ 
ὙΓΟΓΒ Ὀοΐηρ᾽ Δ Βρροϑι]δίνο, (Π6 ΟΙΒΟΙ 8͵80 τγυδὲ 
6 δρραι]δῖῖγο ; Ὀαὺ ἐμαὶ [86 οοιοσηου Ἡδρῦ. ποτὰ 
ἴῸΓ “ΤΌΠΩΘΙΒ ΟΣ ἰοοἰγ6η᾽ Βῃοιυ)])ά νδ ὑυδβοᾷ ἴῃ Αἰδ- 
[168 ἐἰπηθ (88 ἱπ 838.}}᾽8, 1 88π). χχίϊ. 17, δηὰ οἵ 
Αθβδίοιῃ δῃὰ Αἀοηΐ)δἢ) σδῃποί ῥσγους ἐπὶ Παυίά 
ἀϊὰ ποὲ Βανϑ 8 βρθο]δ] Ὀοὰγ οἵ χυδγάβ τὶ} 8 βρε- 
οἶδὶ σϑῃῖ}ς παπλθ, ούθῃ ΒΌρροβίηρ [8.8 ΡΉΓδβε ἰὴ 
1 Κηρδ χὶ. ἰο θ6 Ῥᾶσβ]!} 6} ψλῖῖ οὔτ, τ οὶ ἰδ ὃν 
ὯΟ 6808 οογίδίη; 1 πὸ Ῥ]οίΣ πόσα συηηοτα, 1ἱ 
ἀοθβ ποῖ {0]]οΥ {μδὲ {16 ποτὰ 1.861 σπλθϑηβ “τυη- 
ὨΘΙΗ;" ΠΟΙ ἷδθ ἰδ οΟἷοδὺ πβοίμος [86 Κατὶ (πᾳ: 
Α. Ὗ. ἸΠΟΟΓΓΘΟΙ͂Υ “ ΟΔΡίΔΙ 8) διὸ (ἢ βδϑη6 πὶ 
106 Κυοίηὶ (ἴῃ 2 ὅῖδηι. χχ. 23 (6 ἰοχί 88 Κατὶ, 
[86 ταδυρῖη [}}}), τϑίμοσ {ῃ6 τοχζὰ 18 δποῖδεσ 
ῬΓΌΡΟΧ ὩΔΙῚ6 ΤΠ ἌΠΕΙΝ ΟΥ ΒΟΏ16 ΟἰΒ61); 6) Πλδν 8 
Ρδίγιοἰδδιη δῃὰ ρμἱοῖν ψου]Ἱὰ "6 πο θᾶ ἰο 8 ἱδκιης 
ἃ θοαγ-χυδιά ἴοι) ποὶρθοσΐηρ (σἱ ΔΙΠΟΠΖ 
ὙΠΟ μΒ6 δα ῬΓΟΌΒΔΌΪΙΥ ῥβδηβϑὰ 8 ρατί οἵ ιΐβ {ἰπ|6 
οὗ οχἕ]ο, δῃπὰ ᾿ιδα ΤυΔΗΥ ἔγιθηβ (οοτήρδγο ὕτίδι, 
1ιιδὶ, δηὰ οἴμοσ ἰογοίϑτιθσβ), ΒΟῸΣ ἼΘΙ δυος τηρῃ 
ὨΘΟΟΒΘΑΣῚΪΥ Βοδί μη Ὀδόδαδο [ΠΟΥ ΓΘ [σα μη ΕΓΒ, 
ΤΑΔΏΥ ἰΟΓΟΪΖΏΘΣΒ Βανϊηρ δἰίδομοα ἐπ πλθ6 1 768 ἰῸ 
186 το] σίου οἵ [8γ86].---β ἴο {π6 οτὐρίη οἵ [86 
ὨΆΙ68 τοί ἱ δὰ Ῥ]ϑίμὶ ἰπογθ 18 σπυυοῖ ὕποεῖ- 
ἰαἰπίγ. Τμ6 Βτοὶ ἰβ ἰάθη βοὰ πὶ Οείαι ἈΥ͂ 
1ποθ6 ἐμαὶ ἰΒῖηκ Οδρμίος (ὅθ. χ. 14, Ἰ)ευϊ. 11, 
28) ἴο δ6 Οτοείο, δαὶ δραϊηβὶ [8 ΕΡΟΥΒ ἢδ8 Ὀγουρλὶ 
ΒἰΓΟΏΩ ΓΟΒΒΟΏΒ ( Ι. 180 ρᾳ.}; ΒΟΉΘΨΟΣ, 1ῃ- 
ἀοροηΘΏ0}} οὗ ΔΏΥ τοίοσθηοα ἰο Οδρΐοσ, ἃ ἰτὶθο 
ΤΑΒΥ͂ ΠαΥθ οομιθ ΠῸπὶ Οτοίε δηὰ οι εἰϑά ου τθ6 
Μοαϊνοσσδῆθδη βθοσο. 186 οοπηροίίοη οἵ Καὶὶ 
μι} Οαγίδη, τ 116 Ὡοΐ ἱταρσο 816 ἴῃ 166} ἰδ γε 
πηρτονοᾶ, ῬὅΤμο ἰἀοη ἐδβοδίΐου οὗ (86 θοοσῃὰ πδῃ1θ 
ῬΊΙοΙΙὶ τὶ ΡΙ ΒΕ οὐ ῬΑ] βιπο (ὉΥ {86 (Ἀ]Π[ΠπῸ 
οὔ οὗ [9 «8 ἘΠΕ Βαγὰ δηὰ ἐτυρσγόῦδθϊ!ο; ΒΡ. 
Ῥαίτὶοἰς {κα 1 ΠΣ κ ὶγ ἐμαὶ (86 παιὴθ εἰμι ὑρετὴν 
ΔῊ [6Υ80}1{|8}} ἔδπλΣγ, δηὰ τοίου ἰο {86 Εδαθοηϊίθ 
Ῥοϊοί, Νυμ. χυὶ. 1, δηὰ 116  υἀδἢ1ο οὗ [8.6 ΒΑΠ16 
Πδῆιο6, 1 ΟἿ. ἱϊ. 83, Αραγθβδηοὶ (οἰϊρὰ δηὰ δρ- 
Ργονθᾶὰ ΌὈΥ ῬἈΙΠΡΡθου ὈοΪδ ποιβ 88 
ὨΔΙη65 Οὗ [1βγδοὶ 8} ἴδια }ο8. Αἱ ῥσγεδβοηὶ ΗΘ 
τησδὲ Ὀ6 οοπίοηϊ ἴο τοσηδὶη ἴῃ ἱσθογβαμοα οἵ {116 οἵἧ- 
εἷη οὗ (6 Ὡδιηο.---ΤῈ.)]" 6) Διπᾶ Ῥανίδ 
βοιᾶ σοσο οοἠδάᾶθῃτιαὶ! οΟὔΣ86]]Οοσθ. κϑ 
Μογοῦ (ΒΒ δὶ. Οἴγοη. 802 64.) μδ8 ββονγι, (με πογὰ 
οοἦκδη [ὑϑυ8}}}7 τὸ ῥγίοδὶ) ἄοεβ ποὶ Βθγθ τβϑϑῇ 
“ ἀοπηοβίϊς μα ἢ δ, τὶ οδίβ, υπ]ονϊςδὶ 
Βρ᾽ γι81] δαάνίβογβ ᾿" ((ἄεθθη., νοεῖς, ὙΥΊΠοΙ, 
Μδυσοσ, διὰ οἰ βδοσβ), θὰϊ “ οοηβάρῃηςίδὶ οουμϑεὶ- 
Ἰον,᾽" δοοοτάϊηρ ἰο 1 Κίηρβ ᾽ν. ὅ, πθγα [8:6 Β81}9 
ἰθστῃ δρρ!ἱοὰ ἰο βαθυά, βου οὗ Ναίμδη [Επρ. ΑΥ̓͂. 
“ Ῥυίθοῖραὶ οἶοεγ",] ἴ8. Θχρί δἰ ποὰ ὈΥ͂ [86 Ἀἢγβδὸ 
“186 κἰηρ᾽β [τοπα.} [18 ῬὮΓΑΒΘ 18 ἢοΐ Ὠοῦθθ. 
ΒΑΣΙ 8ῃ ἐχρίαπαίίοη, οὗ {π6 ἴδσσῃ οοἦδη, Ὀὰΐ πιδ 
86 ΒΙΤΩΡΙΥ͂ δηοίμον ἀοβοσὶρίϊγε ορὶ νοὶ. --- ἼΕ.]. 
ΤῊΘ Ρουρ γαῖ οχργοδβαίοη ἴῃ 1 ΟἾγ. χυἱὶ. 17 
εὶ {μι ἥταὶ [ς 16] δὲ ἴλς μαπὰ (εἱἀ6) οἵ ἐμ κίη " 

ἰηἰ8 ἴο ἴπ86 βϑῆλθ βἰχιϊβδοδίΐοῃ. Αοοογάϊηρ ἴἰο 
᾿πποιἱ (16 τοῦ (1112) πιθδὴβ “ἴο βεσυθ ἴῃ δὴ 

οὔἶοο οἵ δίροίγ ;" δοοοσάϊηρ ἴἰο ατοϊυθ, “10 ἀ0 
πα. ον σσν τον να τοσσσον σι σοο ἡ 

ὁ [Βδιξοσῆοῦ οὐἱἐα ἰπο580 ἔγο πογὰβ, δηὰ (δῦ ἐῃθ 

86 Ρ1.), τη ἀϑγη “" Βαηδίδῃ γγχ88 ΘΟ ΒΘ ]]οσ," ἰπἰγοάποίης 
ΥΥ Ἰμειοδὰ οἵ “ Κσοίδὶ διὰ Ῥϑιϑεμὶ »" ὕαι εἰο ΥἹΟΥ͂ 

885 1.6 πῃ 1ϊ6 ἕανον.- - Τὰ.) 
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δβεσνΐοθ, ἤθπος ἴδ ρασχίλοῖρ]θ ἰῃ γϑίδγθηοθ ἰο αοάὰ 
ΤΩΘΔῺΒ ἃ τγίοδί, ἰὴ γϑίδσθῃοο ἰο ἴπθ [κὶῃρ 8 πιϊπῖδ- 
ἕεν." [τὰς βθοιῃ8 ἴο ὑ6 ἔπ πηοβί ργόῦδῦ]9 βιδίθ- 
ταοηὶ ἔγοτα [6 ἜΧΔΠΙΡ]685 ἴῃ τμ6 ΟἹ Τερῖ,, (Π6 Γε- 
ἀοτίης οἵ ϑοριὶ., ϑγσι. δῃηά Ομδι ἀ. μογα, δηὰ (ἢ 
ορίπίου οὗ (μὸ Ταϊωυά (ΒΔΡ., Νοάκλτγίπι 62 8) δπὰ 
ἐπ:6 ταῦ ίἶσαὶ τγίϊοσα. Τη6 [Ὁ]]οβὲ αἰθουββί οηβ 
δ΄ ὃν 1. Ὁ. Μίοβδο δ, 8᾽ . ἴὰ 1ας. Ἠοῦ., 
δηὰ ἘΥξ τ, ΤΆσβ. 8. νυ. Ουν ἀκδίδ δὸ ἤδιὰὶγ 
Βυποϊοηϊ ἰὼ ΘΠ40]6 8 ἴο δροδὶς ὙΠ} σαγία ὩΥ οὗ 
86 ογὶ ί δὶ πχϑδηΐηρ οὗ (6 πογα.--Τ.] 
Το [θὲ οὗ οἴἶδοοιβ (γοσβ. 16-18) ἱβ Ποσθ δρ- 

Ῥδηάοὰ ἰο (ἢ εβἰβδιϊειοαὶ- ἰδίογιοδ] δοοουπὶ οὗ Ὠδ- 
Υἱ δ ψαγβ ἰῃ ογάοῦ ἴο οοποϊυἀθ ἰμ6 ᾿ιἰβίοσυ οὗ 
αν ̓ 8 του] γα] δἵ ἰ ου πα ηδίΐοη τι 8 χίϑηοθ 
δὶ ἰμ6 ἱπίοσζῃ δ] δαπιἰηϊβίγαιϊίου οὗ ἰπ6 Κἰηραοηι. 
7 σδῃ πο τότ Ὀ6 οοῃοϊυκί νοὶ Υ ἀοοἑα ρα ἔτοπι (18 
ἐμδὶ ἰ8ὸ Ἐκ)ῖοσς μθγο ἱῃοογρογβδῖθβ ἰηΐο ἢΐβ δοοουηὶ 
ἃ [ἀἰ βαγθηι] ἰβίοσυ οἵ αν ὰ (Ἰ βοηΐὰ8) ἐμδη ἴῃ 
19 πἴ τὰ} 1 3δπι. χῖνσ. [ 18 8 11εἰ οἵ 
180 δΒἰχὶι οἴἕοοτα οἵ βίδίϑ {πὲ βιοοά ὈΥ ἷπὶ ἰῃ (86 
ἰηΐοσηδὶ δ πιϊηϊδίγαιίοα οὐ ἰμ6 Κίηράοπι δὲ ἰῃ6 
ταοϊηθηίΐ θη ἢ6 Δα βϑουγοὰ ἰΐ ΜΔΩΝ “186 6η6- 
τοὶοθβ τουπάδθουϊ᾽ δηὰ οχιοηᾶθαά ἰξ Ὁγ υἱοίογίοβ 
ΟΥ̓ΟΣ ἰδοι, δὰ οουἹὰ πον υησϊδίαγ οά ρῖνο δἰΐθη- 
πο ἰο 18 ἰῃπύογηδὶ βίγθηριποηΐπρ δηὰ ογρϑηΐζα- 
τίου. Τδο 11δὲ ἰῃ χχ. 26, οὨ (ἢ ΘΟὨΙΓΆΓΥ, 
εἶνοβ ἰμ6 [15] οἵ οἴ οοΓΒ 85 ᾿ξ εἰοοὰ ἴῃ ἢΪ8 1αϑὶ ἀδγβ 
δῆογ (Πς ἸηϊοΓΏ 8) Βῃοο 5 (μδὲ ἷ8 ζονογῃπιοηξ μϑὰ 
διιβιδὶ ποὰ. 

᾿. ΟἩ. ἰχ. )αυὶά' 5 πΐπιοιιδ οοπ οί ἰοισαγ δ 
ΜῈοερλίδοελείλ. ΑΒ Μορδίβοαμοι ἯαΣ ἤνο ΥΟΔΓΒ 
οΪ]ά δἱ 840} 8 ἀθδίῃ (ἴν. 4), δῃᾷ πον δά ἃ γουηᾷ 
80Ὲ (ν. 12). πῆδὲὶ 18. Βογὸ γσοϊδίϑα οδῃηοί Ὀ6 ρμυϊ 
ἱπατα θα βίον δον αν 8 ΓΟΙΏΊΟΥΑΙ ἴο “6 ΓΒ 6 πὶ 
ΟΓΥ [δ Ροϑ ΘΠ 5 τηυγάον (οἢ. 1ν.) (48 ΤἬΘΩ. που]ὰ 
ἀο οὔ δοοουηὶ οὗ ᾿αν]4᾽8 πογάα, "18 ἰβοσο ἰοδ δ 
οὗ 840}᾽8 Βουβο" πῃ οῖ παι χῆΐϊ ἱηάθοά ἤδτνο Ὀθθη 
Βροκϑῃ νῖ 8 τοΐδγθηοο ἴο ἰμδὲ τηιγάθγ), Ὀυΐ δ6- 
Ιοῃ 5 ἴο ἃ ἰδίθσ ρογίοά, σβοη Ἀδνὶά μάά βοουτοὰ 
15 Κιηράοια πίη δηὰ σταἰβοά 10 ἰο 218 σβη ἢ ὈΥ͂ 
δχίβ ΑΓΒ. ΤΠοθΘ ΜΟΓᾺΒ ᾿ηαἀϊοδίο ἰπδὲ Ὠανία 
δῇοσ ἰοῃρ' ΓΒ γΑΔΑΒ ῃ8α ΠΟῪ ἰοππὰ ἃ ἰἰγαθ οὗ αυϊοὶ 
ἴο δἰϊθηῃὰ ἰο ἰῃρίθγηδὶ αϑαῖγα, διηοῦς 1.6 πηοδὲ ᾿τ)- 
Ῥοσίδηϊ οὗ πο ἢ πλυδὲ μαγὸ Ὀθοη (ἢ ἢ] ΑἸ] πηθηὶ 
οἵ Πἷβ οονθηδηὶ οἵ ἐγ οπἀβῃϊρ πὶ Φοπαίμδη. ΤῊ 
ὨΔΓΙΔΕΪΥΘ ΒῇΟΥγ 8. ΠΟῪ δ 1811. “οῃδίἢ δη᾽ 8 τϑ- 
ᾳυοσὶ (1 δα. χχ. 1ὅ), δηὰ μἴ8β οσῃ δηαυγοσίηςς 
Ῥγομλἶβο τ ἱ ἢ του] διὰ 1 Υ. 

νογ. 1. θαν α᾽ 5 ᾳυοσδίλοη: 16 ἐξ δο ἴμαὶ ἴΏΘΣΘ 
[6 γοῖ ΒΟΥ οΩς ἐβοΣ ἴο 84}᾽ 5 Βοτδθ ὴ ρῥτο- 
ΒΌΆΡΡΟΘΕΒ ὦ Θ ΤΔΔ6 ἸΠΑΌΪΥ δηὰ ροίίοα 
ἰἸαϊοτεσαιίοα ᾿Ἰβοσγοοῦ, δηὰ ΟΝ πιο ἴο μδοβϑᾶα 
Ηἰ πιθοῦ οἵ τδὲ μ6 δὰ μοατά. Ηδ μδὰ ρβεγῆδρβ 
ΒΟΙΏΘ {ἰπ|6 Ὀαίογθ δοοϊἀ θη} Βοαγὰ οἵ ἰΐ6 οοῃ- 
0686 4] δροάο οἔ 6 υπίοσγιηδίο ἰδϑΐ βοίοη οἵ 340} 5 
Βοῦβθ 1ῃ 84 σοιηοΐθ ρἾδοθ (γεσ. ὅ). Τμὸ πογὰβ: 
ἜΒΔΌΙ ΔΥ ἀον δὲ Κίπ ἄποδα ἴοσ ὅομαδ- 
ἘΒΑΠ 5 δα ῖζθ τοίου ἰο “οηδιβδηβ τόσ, 1 Ξδῃ. 
ΧΧ, 14,15 (( ΘΒΟῪ πὴ (ἢ ΤΏΘΓΤΟΥ οὗ ἰπ6 1, οτὰ,"} 
εἰς.).1--- ἐν. 2. Α ἴοσταοσς βοσυϑδηὶ οἵ βδυ], Ζὶ 
Ἐγ68 Οχδοίοῦ ἰηῃίοσιηδιίίου οἵ (09 Ῥθίβοῃ δὴ 

Θ Ρἶδοο, [Κίιο 'ἰπ δαὼν Βιδ. 11. ([ὨΣΏΪΚΕ 1ν ἔπὰ- 
ῬΤΌΡΔΒΙΘ (μδὲ Παν]α ἱκηο δὴν (Ὠΐηρ οἵ [δ οχἰδί- 
6Π06 οὗ 8 Βοῃ οἵ Ψοπδίβϑη, ον ἐμαὶ μα σοῦ ]ὰ γϑοορ- 

4 Τῇο αἱ. 6 οὶ ΡΟΓΙΡΠΤΑΔΙΝ οΥ̓ ἐῃ9 θη. ϑεν ΠΟΥ 
ἴο Ὀ6 οῇδημκοὰ ἰηΐο “ ἵγοπὴ 42) [ὴ9 Ὠοσα80᾽" (ἢ 68.), Ὀαὲ 

Ἰμάιοδίδα “ δρροστίαϊ πιρϑηὶ ἴο." 
Τ [0 ἐπ: ϑρϑϑοῦ οἵ ζομδέῆδη δ60 ἐΐιθ οοσζοοίϑὰ ξη ᾳ. 

ἐγϑηϑἰδιίοη δὰ ἐσδηϑιδίοσ᾽ 5 ποὶθ8.-- ΤΑ.) 

Ὠἷξο Βἷπλ ΠῈΣ ἢ18 δ] ογοὰ δὴ (ΜΡ Ομ ΘΙἃ 
ἰῃβίοδα οἵ Μογιυ84}); Ζ'θα ντγᾶϑ ὑγοῦδ! Υ Κηονῃ 
ἴο βοπιο οὗ Ἀν ᾽8 Οβοοσβ δηὰ μυηϊοά ἂρ Ὁγ ἐπ οι). 
--ΤῊ}] [τ αν α᾽ 8 ᾳυσδίϊου ἴο Εἶτα (ν6Ὁ. 8): 16 
ΓΠΘΙΘ 50 ΟὨΘ, εἰο., ἴπαὶ 1 ΣΔΑΥ͂ δθονν Ὠΐπὶ 
[89 ΣὩΘΙΟΥ͂ οὗ Θοα 2 6 ἰοῦτὰ πιέγον ΟΥ ἀπά 88 
(ν6γ. 1) ἰβ πογθ δχδοί]υ ἀθβηῃθα 88 ἃ Ἰπάηθββ βυοῖ 
88 αοα ΗΪ πι56}{ δον; δηὰ ἰΠΐκ ἀρτοοβ ἀζαίη τ 1} 
οι δΠ 8 τηθηϊΐοη (1 ὅδη). χχ. 14) οἵ ἴϊ8 
“Κιπάηρβθ οὗ οὐ," νι ἢ Βὸ Ὀορ9 Πανὶ ἰο βου 
ἴο δὲπῃ δηὰ ἢΪ8 μουβθ. ἐν τοῖς υπαογαίμηα ἰἰ οἵ 
Κὶπάηρθθ ἰη ἀοα, ουἱ οἱ τονϑσγθῶοα ἔοῦ Οοά, ἴοῦ 
Οὐδ βδκ ( 611}, οὐ ἴδ (86 δχργδβϑίοῃ 88 
ΤΩΘΓΕΙΥ͂ 8 κὈροΥ] δ γ0 ΟἿΘ Ξξξ ΥΈΓῪ ζτοαὶ Κίπάμποϑα 
(Ραίγιο Κ), οἴμοσβ οοπιῖηθ [μ686 ἰπ το γίϑνγρ, δηά 
{818 15 Ὀδίίθυ ; Κὐ πάῃ 688 βΒῃουσα ἴγτοτλ δὴ ἱπά γθ ] τς 
ἴῃ Θοὰ ν»|}} δθ Ρυγο δηὰ ργοδί Κἰ ποθ δυο 88 
Ααοά βμον.---ΤῈ.}] Αοοογαΐης ἰο Ζ͵ 88 ἰηίοσηχ. 
(ἰοῃ [νοτβ. 8, 4] δϑοιμαῖμβαῃ δ ἰδτῶθ δορ ἰδ ἐπ 
τοᾶθθασχ ἐπ Βοῦπθο οἵ Μίδομβίσ ἴ89 δου 

οἵὗἨ Απιπιίο]. --- ̓οάοδαν (21. Ὁ, ἴῃ αυίὶϊ, 27 
ἽΞ ΝΑ) τῶϑ ἐβμοσείογθ δούοδα (80 7ογάδῃ Ὡθὰγ 
Μαπδηδῖπι δηὰ Βδοῦδίἢ- Απγοη, ραγῆδρα 1,14- 
οἷν," ΨΦοβὴ. χὶ!. 26. Αοοογάϊης ἴο {Π8 δοοουης 
Μαολὴν τὰ8 ἃ τεβρϑοίθα δῃὰ ργοροσγίἰ θὰ πιϑῃ, το 
ἢδὰ ἰδκοη οἤδγρο οὐ Μορβιθοθηθίῃ δον ὕομδ- 
(8η}5 ἀοαίῃ. [866 σμδρ. χυϊὶἱ. 27--.29.---ΤῈ72..] 

γεν. 6-8. Μοοΐπς οἵ Δαυϊὰ απὰ Μερλϊδοελείῆ. 
--ἰἈ ΘΡΒ  θοθμβοῖῃ ἀοθ8 σούθοηοο ἴο Πανὶ 88 ἢ ͵8 
ηρ ἡ 11} δυοὶ (ΟΚΘ;Κ οἵ δα {παὶ αν α 8 οϑ] χοᾶ 
ἴο ὁποουγαρο πἷπι: ΕἾΘΒΣ Ὠοῖ.--- Πἰ να ογθηίαὶ 
ουδίοπι (πὲ τυ ]οτα, δηὰ 8} ἴῃοθ6 οὗ 8 
ὨΘῊ αγηδδίυ, δῃου]ὰ βδἰδὺ 84}} {86 σοϊδιίϊοῃβ οὗ 
ἃ Ῥγοάύθοθδεοσ. θενὰ τ μενα Ηἷπι οὗ (μιὶ8 ἴρασς 
ὈΥ͂ ἀφοϊαγίηρ: 1) ἰΒαὲ ἢ πουϊὰ βίιον ἷπὶ κιμᾶς 
Ὧ688 ἴον ἢἰ8 δίῃ Ψοηδί ἢ δη Β ββκο; 2) σου ]ὰ γον 
Βίοτο ἰο ἷπὶ 41} 860} 8 ἰδηἀ---ἰΠαῇ ἴ5, ἷ8 ῥυϊγδίθ 
οβίδίθ δἱ αἰ θεδῃ (οορ. 1 ὅ,8π. 1χ.), σίοἢ μά 
Ῥϑϑοοὰ ἱἰπίο ἐμ ροβϑοβεαίουι οἰΐμοσ οὗ αν οσ οὗ 
τοιηοίθ ἰκϊπβιηθη οὗ ὅδ] (Μορἰ οθμθι ἢ δὰ 
ἱπογείοσθ ἈΠ ογίο Ὀθθη ἃ ΡΟΟΡ πιδῃ, ἀθροηάθηΐ οἢ 
οἶα: 8), δῃηὰ 8) σουἹὰ ἰαϊκθ ᾿ἷπὶ ἀυγιηρ ΗΪΒ 119 
ἰπῖο 18 βοῦθο δῃὰ ἴο ἢ15 (8016. βου δῇ! ϑαῖ 
Ὀστϑϑὰ αἵ ΓΥ̓͂ [ΔΌ1]6 οομτίπ4]]ν .--- Μορ ἶθο- 
ΒΒ ἢ, οὐ γ Βα πιο ὈΥ {πα Ἔχ δ ἰο οἵ τογαὶ 

ἰοαί1θ65 ἷ8 σταιπἀθ ὈΥ σεδίωγεδ (““Ὀοτγοά 
ἔξ μμο}) δηὰ ὈΥ ὙΟΓῸΒ πμογοΐαῃ ἣθ ΟΟὨΐδεθοθ 
Σ᾿ 661[ ἀηνγοσίὮν οὗ βυοῖ ι ροοάποδθ. ΤῈ 
οοιῃραγίβοη οὗ ἴμ6 ἀδαα ἄορ Ἰπάϊσαῖοθα μὲ 18 ᾿οτ - 
οδὲ δῃὰ χηοσὶ ἀθβρὶς8}]9, ΘΟΙΏΡ. 1 ὅδ. χχὶν. 15. 
ὅτονο (Ασί. “ ὙΜΟ ΝΑ ΎΜΝ ᾿ 1ὴ Βμ 8 Βιδία 

ἰοίϊ ): Τ6586 ΘΑΓΙΥ μχἱδίοσί 68 [1068 οὗ 
ΓΘΠΐ8, ἸΔΠΊΘΏΘΒΒ, ῬΟΥοτΣ! ΚΠΓΘῪ ἃ Βῃδ46 ΟΥ̓́ΘΣ ἢὶ 
Μ 016 116, ἀῃα ἢΐδ ρϑγβοηδὶ ἀθέου υν ϑϑϑιο8 ἴο 
ἴανθ Θχϑγοϊβθα ἃ ἀθργοαβίης δηὰ ἀθργθοϊδίοσυ 1π- 
βυσηοθ οα ἷ8 οἰ ότα δῖον ΤΕ] 
γε. 9-18. Μερλιδοολείλ [τ ᾿μρρβοῤνῳ: οῇ 
ϑαιῦ 5 οδίαίε απαὰ αὐἀπιϊεα ἰο ας απάὰ ἰα» 
δίς.--- αν ἰγαπβδοίίοῃ πιὰ Ζ106 δυρχοβίβ ἰπαὶ 
{16 ἰαἰΐοσ τοαϊἀ θα δὲ αἱ θοδῃ, οὐ ἐμ Ἰδηὰ οἵ β40}᾽8 
ἈΠ], δηα βἰοοα ἰῃ βΒοπηθ σγοϊδίΐοῃ ἴο ἐπ Ἀγ Ϊγ, 
ῬΟΓΠΔΡΒ ἐμδὶ οἵ αἰοστγασὰ. δυνά 1) ἐπίογηιδ ᾿ἰπὰ 
δὲ Π6 ἢδ8 σοϑίοτοά ἰο Μορἰθοβῃ οί 41} {π6 ῥγο- 
Ροσίγ οὗ 8δὺ] δηὰ οὗ ἢἷβ ἤουβο. 1 βανθ κἰνϑῃ 
ΘΙ ἴο ΒΥ πιδαῖθσ᾽ 5 ΒΟΏ---δοη Πογοσξεσγαπά- 
δΟΉ,, 88. ΔΌοΥο (γον. 7) κω παίαίλεν; 2) οοπν» 
πεϊδοίοηδ εἶτα (γον. 10) ἴὸ οσυϊναία ἰπ6 ἰδηὰ ἴον 

Φ͵[Τη6 ποτὰ “27 8 τασίου δι! υ σοδὰ δὰ υπάογοίιοοι; 
ἙἘακ. ἀ, Υ. Ὀοῦϊγ. .-- Τὰ. 



4δ6 ΤΗῊΗΕ ΒΕΟΘΝῸῺῸ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΑΜΌΕΙ, 

Βΐπι, οπσυξίθ ὐτα πίτῃ (ῃ 6 τδηδροηοηὶ δη οοη- 
ἴΓ0] οἵ [ῃ8 ρτορεγίγ. '[Β9 “ὀγίησ᾽᾽ ἰδ ἴο Ὀ6 66 Γ- 
εἴοοά οἵ ““αἰογίπφ Ἰπΐο [π 6 ὈΒΓΏΒ ΟΥ̓ δ[θ0 οἵ ἀεί ἐσέγ 
αἱ Φογυβδ]ο " (ΤἼδηϊαΒ), (6 ἰδίῖος δοοογϊηρ ἴὸ 
Ψοθοριυβ ἐμὰ Εν δα, δ 806 6. μαῖ [89 βοῃ οὗ 
ΚΗΥ͂ πλαδῖοι Ὁ αν Ὀτθδᾶ δηἃ θα ἐϊ τοίοσβ 
μοὶ ἴο ΜορΒ θοβμ οι 8 ϑοη (Μ|ΊοΙ δ νοσ. 12), 88 88 
θδδθη βιιρροϑθὰ ἴῃ ογάθγ ἰο δνοϊα [86 δρρδγεηὶ ζοῃ- 
ἰταάϊοιϊίοη οἱ Πανὶ 4} βιαίθιθηὶ ἰμαὺ ΜΟΡΒΣθοΒμ ἢ 
ἐμ ἴο οδὶ δὲ ἷβ ἰδῦ16; {6 γθ 18 ΓΘ ΠΥ Ὧ0 σοηίγβαϊο- 
ἐἴἰοη, βἰποθ {π|8. δαὶ βίαϊθπιθηΐ ΠΊΘΓΘΙΥ ΤΔΘΒΠΒ (Πα 
Μερμίθοβιιθία ἠὲ ἰ8 ἰο μαννα {ἢ.5 ΒΟΏΟΥ οὗ ΑΔ Υ 
είς αἱ Πανὶ 8 ἰδῦ]6, τι] 6 [μ686 ψογὰδ σϑὶδίθ 
ἴο {6 ζεῆογαὶ βυρμοτί οἵ {π6 ἤουδα δηὰ ἜΝΟΣ 

ἩΙΒΤΟΒΙ͂ΟΑΙῚ, ΑΝῸ ΤΗΞΟΙΌΟΙΟΑΙ, 

1. ΤὮο ρἱοίατο οὗ αν ΒΒ του 8] ροῦγοσ δηὰ ρίοιγ 
ἦῃ οοηίγαϑί τι [Π6 Γ, Οσὶρρι θα βοὴ οἵ δοῃδ- 
(μη, ἴῃ Ἰαδὲ βοΐοῃ οἱ 880} ΤΡ ᾿ιοῦβοδ, οοπλοδ 
ουἱϊ ἰἢ ψγϑδίοσ βρίθμπαοσ, (π6 ἄθϑροσ (πο ἰδίϊοσ ἢυτ- 
168 Εἰπιθο ἢ Ὀαίοσο πἴπ δηὰ ἰσγυβίβ εἰ πηβοὶ Γ ἴὸ [εἶδ 
ἴανοσ. [Ι͂᾿ ἷ8 πΟΌΪΘ οοπαυοὶ ἰο ΜεΕρἢ οκδοὶ 
αν! ἃ ἀοιποηθίγαίοα ἰδ 6 ἔτ ἀβῃρ μα μδὰ 
ΒΉΟΣΙ ἴο 90 

2, ΤΏ ἰΥὈΪΥ ρῥίουβ δηὰ Οοά-ἴδασίπρ τηδη ποὶ 
ΟἾΪΥ δον “ κἰηάηρβα οἵ (σα ̓ 1 50 δι δὰ (οὐ 
Κιηάησδα ἱπὴρ6]5 πὶ 0 ΒΠΟῪ βσοιι πο γοῖἢ!]} ἸΟΥΘ 
88 αοἀἂ ἄοορα, ἩΒΟΓΘΌΥ μ6 ῥσοόνθϑα Ηἰπθο ἴ ἴῃ ἱστοῦ 
ἃ Ομ1]ὰ οἵ αοά, "υΐ 11 ἐδ [6 τηοτοῖι] Ἰονςε οὗ ἀοἷ 
Ἡϊπλ861{ ἐμαὶ ἀνγ6}]8 ἱπ ἷ8 μοατί δῃὰ πόοῦκε ἰμοσο- 
ἤγοια ; ἴοσ δα 1μδὶ ᾿ἶνοθ ἴῃ [6] οσβῃϊρ πὶ Οοά 
τΤοοοῖνοθ ἰηΐο εἶδ μοδτί (σγουρὰ ἴμ6 Ηοΐγ ΟἸἰιοα 
[86 Ἰογὸ (διαὶ ἷἰβ ἰῃ αοἀ, δηὰ ἰγοθ δά τπουοᾶ ἴῃ 
Εϊΐ6 Ἰοτθ. 

(86 8βο δέχ! ποηογϑὰ βοὴ οἵ Πδν 8 (το. [πη 
[Π6 ἰαχὶ βος “Τοχί. δηὰ (ἰγδι."--ΤῈ.] 6 
οἰαϊοιηοηι: Ζίρα μαᾶἃ 15 δοῃδ δι ἃ 20 δουνβδηῖα 
δεσνοθ ο οχρ] δίῃ {μ6 οοπητϊδβαίοη : Οα ἰναῖθ [86 
Ἰδηᾶ ἴδοι απ τἴἢν δοια απ ἃ [ΠΥ δοινδηῖα 

δηά ἰο βῆον ἰμαὶ Ζιῦδ τδὴ ἴω οοπαϊ το ψ1} μὲ 
(Ἀταὶ δηὰ βρογνδηίβ (0 πιδῆαϑθ 80 ἰδῦγρθ δη δβϑίϑίθ. 
“ Βοπιοίέης οοπδίἀογαῦὶα οου]ά ἱμβογείογα θ6 ταϑδάθ 
ἴοῦυ Μορὶθοβμοίι" (ΤὨθηΐυ8). ὍΜογ. 11 ἴῃ ἐϊ 
ἴπνο ραγίε--- Ζ: 0885 ἀθοϊαγαίδου ἰμδὲ ἢ6 που]ὰ ρδγ- 
ἔοττα Ῥδν 8 οοπηπιδηά, δῃὰ 186 κἰδἰοτηθηΐ οὗ ἴο. 
ῬΒΡοδμ ἢ οδϊϊηρ αἱ Πάν α᾽ Β [840] 6---ΘΟΓΓ ΒΡΟ 8 
ἴο {π6 ἱντὸο ρμαγίβ οὗ σοὺ. 10. Τὸ πογάβ: Δπᾶ 
ΜΜορΒ οβδοῖ θαϊδ δἰ Υ 1ἰ8ΔὉ]9 86 ΟΠ6 οὗ 
186 ἰκἰπκ᾽ 6 δοῃδ οδηποὶ ὑὕὑθ ἰδίζοῃ 88 ᾿δυ 
(Οἰογίουβ, 6 Ὑοίί [Εωρ. Α..}7), βίποο αν ά 
που]ὰ μη ᾶνο βαϊὰ (Π6 βαιγ6 (ππηρσ {Π ΓΘ {1πη68, 
δηὰ (μ6γθ σοι]ὰ ἴῃ χϑηογαὶ Ὀ6 ὯῸ Γαβ800 [0Γ βυοἢ 
ἃ τερίν ἰο Ζι0α᾽ 8 ποτάβ. ΤΉΘΥ ἅγθ σαίῃσ (ὁ ὃθ 

οα 88 βροίζοῃ ὈΥ Ζίδα---κποῦ, ΒΟΤΕΥΟΥ, 88 ἃ 
φϑοὶπάον ἴῃ ΤῊ Β0η86: “1[δ6 }}} ᾿ἰἶνο ψἱτ τη6, 
Ὧ6 νὶ}} 86 ἰγεδίθα 88 ἃ ΚἰῺρ᾽Β βοη " (ατοίυ8), Ὀυϊΐ 
88 ἃ τερείϊ οι οἵ Ἡαν 48 ποσὰ, αἰϊδομβοὰ ἴο ἴδ 
“83 ΤΥ ἰογὰ [88 οοππιαπάσα" (γεν. 10) τ {86 
Ἔχργοβδίοη οὔ ̓ ουία] δαϊοη ἰβῃπηθηΐ δηὰ [86 Θομθ0- 
παοηὶ δαάϊιΐοη : “48 οὔθ οὗ ἰμθ Κιηρ᾽Β 8008} 
θα, ἰῃ δἰ γι ἐμαὶ 411 ὑμαὶ (6 Κὶηρ 88 οἵ- 

ἀογοα 88.4}} Ὀ6 ἀοῃθ, τορϑδϑίβ 1 τοΐδγθηοθ ἰο Μο- 
ΡΒΙοβμοίμ ἢΐβ σεγδα ἐρδιδείπια. ΤῊ ἀχρ δηδίΐοη 
ΤΩΔΥ Ρ6 ρτοίοστοα ἰο (ἢ δββιιπιρίϊοη οὗ ἃ ἩτΟΏρ 
γοϑϊηρ ἴογθ, ΠαπΊοΙΥ, “ΤΥ ἰδ0]6,}} ἴον “Ῥαν 8 
(20].,, Βορι. (Τ ποαϊυ8, Κι 61}), οΥ Κ1ΒῪ {8066 
(Ξξ ἢ δῦ], Βδιίοπογ), Υ Ὀοοδυθο ἰδ ἰοχί 
δθ ποὺ ἴο 6 δἱΐογθα πεπουΐ ργθδβίηρ ὨΘΟΘΒΘΙΥ, 
ῬΑΥΟΥ Ὀοσδυβα ἴῃ (μαι ο486 (ἢ Βἰαϊθιιθηί (μι Μί6- 
Ηἰβθοβῃοίῃ δἱθ δὲ [αν 8 (80]6 του ]ὰ Ὀ6 τοροα θα 
Ἰαπ αἰ δίθΥ δδογναγὰβ (ἴῃ σοῦ. 18). [ΕΣ δηῆο- 
υὰ Ὁ τ οὗ ἰλο ἰεχὶ βρεοὸ “Τοχὶ. δοιὰ ατδιί." 
-- ΤΕ. 

ἩἨΟΜΙΣΈΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

[ΟΒδρ. υἱϊϊ. 16-18. ΤΑΥΤΟΕ : [ἢ {π6 πιϊηάδ οὗ 
τηοαὶ τοδάοσγ οὗ ἰπ6 Β:0]6 16 ἤδιηο οἵ Πανὶ α, κἰησ 
οἵ [εγϑεϊ, 18 δοοοοίαίθα χα δίη]υ πε ἢ τ ΑΓ ῥτοσ- 
6688, ς κοηΐυρ, διὰ Δ] ΡΟ ; δ ἢ ΟὉΪ7 
ΟΠ [ἢ6 ΓαΑΓοδῖ Οοσδδίοτβ 60 ἯῸ ΠΟδΔΥ 8ὴ 
τοϑάδ ἰο ἷθ δαἀγηϊηβίγαιγο δ} }}γ. Ὑοἶ ἴῃ (δἰ 
ἰδδὶ 408}}}} Π6 γῶϑ αἱ ἰϑαδί 88 γϑιῃδγίκ  Ὁ]6 88 ἰὴ 
ΔΏΥ ΟΠ6 οὗ [Π6 Οἴ618 ; δηὰ ρτοδὶ ἰη]) μέσα }8 ἀθηε ἴο 
πα ἱ τὸ θαυ ομΐϊ οὗ νἱον (μ6 Θμλϊ ποηὶ βογνυίοθα 
ποῖ πο τοπὰ ἴο 18 ΘΟΌΒΙΣΥ ὈΥ̓ (Ππ ΕΧοτοῖβα 
οὗ μὲ ον ϑγῃπηθηίδὶ δηὰ οὐρδηϊσίηρ ΤΔΟΌ]Ε 6... 
Μοτο ἰδδη Ομ δυϊολδριο ἀϊά ἴοΣ ΕὔτΟρο, οὐ ΑἸ τρὰ 
ἴον Επριδηὰ, θαυ δοοοιρ] βμοὰ ἴον (86 ἰσἶθθα 
οὗ 16τ86}.--- ΤῈ] 
ΟΡ. ἰχ. ον τ06, οοτηρδβαιοηδίο ον οἵ ὁποβ 

ν ἈνυΝ βῆουϊὰ 6 ὀχ ἱθιθα, 18 δβδβονσῃι ὮὉΥ [ν- 
γἱ ἦΒ οοπάυοὶ ἰοπαγὰρ Μορμὶροβμθίῃ. 1) Τρ 
Ἰονο ἀοϑβ ποὶ βμυ δον {86 ποι ΟΣ 8. ποοὰ ἴοὸ οὐμη8 
ἰο ἷξ, θυΐ Βοδγο 68 ουὔΐ δηὰ ρ068 δον (6 ποοᾶ; 2) 
Τι ἀοοβ ποὶ βυῆδον ᾿ΐβο! ἴο ΡῈ ἀοίθσηϊηθα Ὀγ βε  δδὶ 
αἷμα, Ὀυΐ ἀοοθ ἰδ ΤΟΙ ἴῃ ΑΠΌ] ποβα διὰ ἱπ- 
Ρ6]]οα Ὀγ (οὐ Β ἸΔΟΓΟΥ ἴον αοὐ᾽ Β βακο; 8) 10 Ὀγίπρϑ 
ἴο [8 πο θοτβ Βοαγί, σθθη Β]1ο τ} ἰγϑι Ὀ]Ἰπῦ 
δΔηχί θυ δηᾶ ἴδασ, οοῃβοϊδιξοη δηὰ βϑϑοθ ὮὉΥ (δ 
πογάβθ, “Εϑδν οὶ.) 4) 1 1138 ἊΡ ἰδ6 ποίκαθοῦ 
ἔἴτοτι ἷθ προιοποάηθδα δὰ πνδηὶϊ, ὉΥ τοδίοσί μα ἢ 
δῖα τῇῃδὶ Βα ᾿ιβὰ Ἰοδὶ πὶ πουί ἴλη], δηα Ὀγ πιδκίην 
Ηἶτα βθδγο ἴῃ {86 δηὐογτωθηὶ οἵ ἰδ. οὐτῃ ᾿ἐααεήρας 

ἱσηοάᾶ ἐὐ ὈὉγ αοά. 
Ἐΐον 8. ΤῊ8} δον 60 δ Ποδγί, δια Ὄχρουϊθηοδα 

οἵ ἀϊνίπο χοοάποβα δῃηὰ ΑΙ μβαΐπσαα, Βῃουϊὰ ΒΠΟΥ͂ 
186 τλοΓοΥ οἵ αοἀ ἰοταγὰβ ᾿ϊ8 6] ον - δ: 1) ΒΥ 
ΤΑῚ Γ}}γ ἀἰβοπαγρίηρ [86 ἀυϊῖοα οἵ ἐίεπάελερ; 3) 
ΤῺ οδδ ἐμοῦθ μ88 Ὀθϑὴ πηι, ὈΥ ἐπ ει ἐναν 
χῖἢ μοοά; 8) ἀρ λ δὴ ἱῃρ ἴο οὔ οὐ νι οσ (068 
ΘΟΌη861] μ88 ἱπῆϊοιθα πιϊδίογίωπο, [6 ποχὰβ διὰ 
ἀοοάα οὗ πυτ}}]9 δρὰ μοΙ ρἤ.] ἰονϑ. 

ΤῊΝ οχοχοῖβο οὔ τρϑγοὶ τὰ] ἴον ἷἰβ δὴ οὐ θηοθ 
ἐμαὶ οὔθ [δ ἱπλθβο 1] οχροσίοπορὰ ἰπμ6 ἀϊνίπο 
ΤΩΘΓΟΥ͂ ; [0Γ (118 ΓΩΘΓΟΥ͂ ἷα, 1) Πα θοῦτοο, 2) 1 πιο- 
εἶνε, 8) 118 ἘΧδηιρῖο.--- 6 τηθτον οὗ αοά δ δαὶ 
ποῖ 16 βοτα ἰὰ αοἀ δηὰ ἴοσ (οαΒ βαῖκο, [λχθ 
νἱ. 80. (ΒΕΒΙ,. ΒΙΒ1,.) 

γεν. 1. ΒΤΆΒΚα: Τὸ ΡῈ ΟΣ] σοι Ἡΐιοϑο 08. 
του μᾶνὸ ἀοδοεγγοὰ πο]ΐ οὗ υ5 τὸ 8Βῃου]α ἀο 
ἷῃ τοΐσσῃ, ΎΕΕΤ. ΒΙΒ.: ΒΘ; Βδγῶὶ 885 

ες. 12. ΓΜΟΡΕΙΡοκμ ἢ τα δρουΐ 18 γοδτβ οἱ 
ποη Πανὶ χοα ἷκ δδοάθ ἴῃ Ψοσυβδιοια; ΠΟῪ 
οἷά ᾿ι6 νγὰβ ὩΟῪ ποῦ] ἀοροπά ου (16 οὨσοποϊορὶ- 

οδ] ροκίϊοη οὗ οἰδρ. ἶχ., βίο σδηποὶ 6 χοά 

ὙἸῈ οοτίαἰπίγ. ΤῊΘ Ηδον. πογὰ (13) βοτθ σϑῆ- 
ἀογοὰ “γουῃς᾽ ἴ6 ἰπἀ οἤηῖίο 88 ἴο ρα; ἴοῦ ΜΊς8᾽8 
ἀοβοοηάἀδηὶβ θ66 1 (Ἄγοῃ. Υἱ1}. 84 ρα.; ἰχ. 40 εη.-- 
ΤΕ] “ἼΤμὸ μουβὲ οἵ Ζίθα ποῦο δεγυαηπΐδ; Δυϊρ. 
“βογνοῦ." ἘΤηροηΐσθε, ἰῃ Υἱοῦ οὗ γοσγ. 10, που]ἱὰ 

τολὰ (86 Ῥαγιΐορ. βουὴ (8. 12»). Τὴ ΔΩΥ͂ 6886, 

(Πα οοπηίδηϊ βογυξίυάς οἵ Ζ᾽ 05᾽8 τβο]6 Βουβθμοὶά 

1ο ΜορΕθοαμ οί ἰ8 ἱπάϊοαιοα, τ 1]6 [16 ᾿δέίον 88 
Ἰοτγὰ οἵ {π6 Ἰαπὰ ἀπεὶώ δὲ 7 ϑγΌβδ οι 88 οοι ρϑῃϊοη 
οὗ Τανὶαβ ΆταΣ]Υ ἰῃ ἰμ6 πουθθ διὰ δἱ (μι ἰΔ0]6. 
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ἄσπθ οὔθ, δβῃἃ ᾿ιΐβ ΘΏΘΓΩΥ͂ 16 ΠΟ ἸΟΠρΡῈΣ ῥγεδϑηΐ, Ἀ9 
βιου]ὰ ἠοὶ δυο δ] ἴ οῃ Βἷβ ροβίϑγίιυ, δαΐ 
ββουϊὰ ἴογχοὶ 186 στοηρ, δὰ, 1 ροββί 9, μβου]Ἱὰ 
ἀο κοοά ἴἰο 186 οἰ] άσθη δηὰ ροκίεγιιν οὗ [16 τδῃ 
ψι0 στοηροὰ δἷπὶ (αἰ. ν. 44).--[ΗΈΝΒΥ: [)8- 
τἱὰ μδὰ ἰοοὸ Ἰοης Ἰογχοίζθῃ ἷβ οὈ  ἱσαιϊοηδ ἴο Φομα- 
ἐμι6η, θαξ πον, δἱ ἰθηρίῃ, [ΠΥ ἀγα Ὀγουχαξ ἰο Πἷ8 
ταὶ, [1 ἰβ χοοὰ βοπιοέΐμλθθ ἰο Ὀϑί μ᾽ Κ Οὐυγβεὶ γο8 
ἩΒΟΙΠΟΣ ὑμ6 76 6 ΒΩΥ͂ ΡὈΓΟΙ Ἶδθ68. ΟΥ̓ ΘὨρΒρΘΙΘΏΪβ 
ιμδὲ γθ αν πορίθοϊθά ἴο δ κὸ βοοά ; ̓οίίον ἀο 
1166 (δ ποῦοσ. ΒΟΟΥΤΤ: ΤΠοθΘ Μῃ0 ἔνανϑ πιυοὴ 
ἴῃ {πο ῖν ΡΟΊΤΟΣ βμου ἃ βου] ΟΠ} ἐπφιῖγε αἴ ορ- 
τίη λοθ οὗ ἀοΐηρ χοοὰ ; ἴοσ ἰγϑα Ώ ΠΥ (86 πηοπί 

οϑοσυΐης ΟὈὐθοῖβ οὗ Οὐχ οοπηραββίοι ἂτο οοῃοθδ] θα 
Ὀγ τιοά οεῖΥ δηὰ ρμαιϊοηὶ γοεϊχηδιίοη.-- -ἼἘ.]-ἣὴν 6ΓΕ. 
2. 8. 8. ΒΟΒῦ: Α]] οἂν οοὰ νοσῖκβ, ουθῃ πΟσ ΚΒ 
οἵ τὩ ΤΟΥ͂, τηυδὲ Ρ6 ἀοῃθ ἴον (ὐοα᾽ Β βαῖκθ.---Ξ ΤΑ Β ΚΕ: 
Οἷα πιθσοῦ βμου]ὰ Ὀ6 ογάἀογϑα δοοοσάϊηρ ἴο οἋ᾽ 8 
ΙΏΘΓΟΥ͂. 
γεν ὅ. ΒΤΑΒΚΕ: Α ΟἸ σι δη βμου]ὰ οὶ ΟὨΪΥ͂ 

Ιογσθ ἰῃ ψογὰ, δαὶ αἷδο ἰπ ἀθοὰ δηὰ ἴῃ ἰγαΐῃ (1 
Ζοδη 11}. 18).---Ὗ οσ. 6, 7. ΟΕΒΑΜΈΕΕ : Ττοδῖ ογρῆϑηβ 
88 8 (Δί ον, δηὰ (ποὺ β.4}1 Ὀ6 88 ἃ βοὴ οὗ ἴῃ Μοδί 
Ηἰκὰ (Εοϊυβ. ἐν. 10).---  ΕΒΤ. ΒΙΒΙΕ: θα 

ῬΘΙΓΘΏΪ 8.6 ρίουβ, [οἷν ΟὨΙ]άγρθη δος ἐποὶν ἀθαίῃ 
ΘΩΪ]ΟΥ͂ ἐδ ἔγαϊ! οὗ 1 (Εχοὰ. χχ. 6; Ῥβ. οχὶϊὶ. 1, 2). 
--νεν. 7. ΒΕΒῚ,. ΒΙΒΙ.Ε: Βα ἑν σβ βῃοι]ὰ ϑδγ- 
ὨΘΒΕΥ (8 Κ6 σᾶΓΘ ἴο ΒΠΟῪ 81] ροββὶ "16 Ἰονΐηρ βουυΐοθ 
ἴο [86 ΘοὨΣ]άσοη οὗ ἐδοθα ποῖ ἐΠ6Υ Βανς Ἰογϑὰ ἴῃ 
ἴμπ6 Ἰωογὰ, βἷποθ γ1γ͵ἷο οδῃ ἱβθῃ ἀο ηἠοιιΐηρ Ὀοιϊοῦ 
ἤδη ἴο σοιϊηὰ βυςοὰ οἰ άτθη οἵ {μοὶγ Ῥαγοηίθ᾽ 
ἄτϑοα, ἰδὲ (ΠΟΥ ΣΔΔΥ [Ὁ]]ον μοι ἴῃ (ἈΠ δηὰ 
Ρἰ δ γ.-- ΞΟΒΊ ἘΠ: 85.111 18 10 ἃ ροοὰ (Πΐηρ ἔοσ οἢ!]- 
ἄτγρῃ ἱ{ ΚΠῸΥ δν αοά-ἔδαγίηρ ραγοηίβ, δὰ βι}}} 
ἴογ ἰἸοῃρ γϑᾶγβ ΏΔΥ οἰ! άγθη Θηΐου {πα ροοῦ ἐμοὶτ 
Ρδγθηΐϑ αν ἀοῦθ. 786 ρῥἱοῖν οἵ ηἰδ8 18 σου ἢ 
ΙΔΟΙΘ ἰδ ΤΌ Οἢ ΤἸΠΟΏΘΥ δηὰ ἰοὰ ἸΟὐνε εἰ: 

ΠῚ 
ΜΥ Ὀοπεδὺ ἰβ ηοὶ ἐπδὺ 1 ἀδϑάτποο τὰν Ὀἱτίῃ 
Ετοι Ἰοΐπη Θπ  γοηθά, δηὰ τ ]ογ8 οὗἩὨ (Π6 ϑασίῃ; 
Βυὺ ὨίχΠΘΥ ΔΓ ΤΥ ὑγομὰ ργοιϑηβίοῃϑ σἕβο-- 
ΤῊὮΘ βοὴ οὗ ρδγϑηΐδ ρϑ5βοα ἱπίο ἐῃ9 δ.κἰ68.---ΤᾺ.] 

γον. 9. Ηλι: ΤΈΘΓΘ 18 ΠΟ ΠπΊοσΟ οοσίδίη ὙΑΥ 
ἴο ΦΊΟΓΥ δῃὰ δαἀγαῃηοοιηθηΐ [ἤδη ἃ ᾿ο]γ ἀεὐθοϊίου 
οὗ οὕσβοῖγοθ. Ὕογ8. 11, 12. ΟΒΙΑΝΡΌΕΕ: βιοτγαγαὰθ 
βου αὰ βοσνθ ὑμεῖν ἴογὰ ποῖ πὶ ουθιθοσνίοο, θαῦ 
ὙΠΠΒ 811 Βα6]γ (ΕΡΆ. νἱ. 6; Οὐ]. 111. 22). 

ΙΝ. Τὴε Απυποπίϊο ϑυτίαν, αν. 

ΟἜΑΡΤΕΒ Χ. 1-10. 

1 ΑΝ ἰδ οϑηθ ἰο Ῥᾶ88 δον {μ18 ἐμβαῦ ὑπὸ Κίηρὶ οὗ {πο οὨ]]ἄτθη οὗ Ατησιοι ἀϊοά, 
2 δὰ Ηδηῦη ἰδ βοὴ τοϊχηθα ἰπ ἷ8 βἰοδά, Τθθη βαϊα αν [Απὰ Τανία βεϊα7, 1 

Ὑ111 βῃον Κίπάποε απο Ηδηυη (86 βοῃ οὗ ΝΑΙ ΔΒΉ, 88 .εἷβ ΤῈ βονοα Εἰ ΔΉ 688 
πηΐο 6. Απὰ αν βοηΐ ἴο οοχαΐοτὺ πἷπὶ ὈΥ̓͂ {Π6 Πδηά οὗἁ ἢἷβ βοσυϑδηΐβ [Ὁ 8 
ΤΑΙ οΣ. Απὰ εν 5 βοσνδηΐβ οδὴθ 1'πἰοὸ ἰδο6 ἰδῃὰ οὔ ἰδθ οἰ άσοη οὗὨἩ Αγωτμηοη. 

8 Απά {86 ρῥγΐῖπορϑ οὗ 1.6 οἰ]άσοη οὗ Ατημπηοη δα! υπίο Ηδηυη {μοὶν Ἰογά, ΤᾺ κοβιἢ 
ἰδοὺ δδῖ αν ἀοίμ Βοποὺν ἴδ γ δῖ μο ἰμαὺ δ Βαἢ βοιῦ οοιηΐοσίουβ ὑπο {Π667 
Βα οὶ εν γαΐἤϑν [οηι. ταῦ 6} βαηΐ ἷβ βουνδηίδ υπίο ἴπ66 ἴο ΒΟΒΓΟΒ {86 ΟΥ̓ 

4 δηᾷ ἴο ΒΡΥ ἰδ οὔῦ δπὰ ἴο ονουίδτονυ 7 Ὑοχείοσο [Ἀπ4] Ηδηυμ ἴοοκ Ῥανά  β 
βου υδηΐβ, 8ηἀ βῃδνοά οὔ (ἢ οηθ 8817 οὗἉ ̓ μοῖσ Ὀθασάβ, δῃὰ ουἱΐ οἱ {ΠΣ μδιτηθηίδ ἴῃ 

δ (δὲ πιά 19 οὐόπ [οπ|. Θν 6} ὑὸ ὑποῖν Ὀαϊζοοϊκθ δηὰ βοηὺ μοὰ ἅτ. Ὦ Βϑη [Α 8] 
{πο γ ἰο]ὰ ἰξ υπίο Πενία" [τπ8. δ] ἢ δβϑοηΐ ἰο τωϑοῦ (ἤθη, Ὀθοϑῦβο [{Ὁ7] [86 τηϑθῇ 
ὙΘΓΘ ζ,ΤΘΔΟΪΥ Δϑμδπιϑα ; δά {π6 Κὶπρ Βαϊ, ΤΆΓΣΣΥ δ ψοσίομο ἀπ0}} γοῦν Ὀοδγάὰβ Ὀθ 

ψ, δα ἑΐλόη, τοίυσῃ. 
6. Απάνβοη [οπι. ψ 60] {8 οἴ] άτοη οὗ Ατησηοη βὰν ἰμαὺ (Π6Υ Βίδηκ [(Παὲ ὑΠ6Ὺ 
Βα τηδάθ {μϑιηβοῖνοδ Ἰοδιμβοιη65] Ὀοίογο Πανὶ [ἐπ8. δα], (86 ΟΠ] άγθη οὐ Ατωπιοη 
βεηῖ δηα πἱγοά {δο Αι γτίδηδ οἵὗἨ ἁ ΒοΙΒ-ΤΟ ΒΟ δηὰ 6 β'γγίδῃβ οἵ Ζοῦθδ, ὑπο ἱμου-᾿ 

ΤΕΧΤΌΑΛΙ, ΑΝῸῺ ΘΟΕΑΜΜΑΤΊΙΟΑΙ, 

1 [γδυ. 1. Ὑπὸ τοδϑοὴ 910Υ ἐπ οτηϊβδίοη οὗ ἢ κί η μ᾽ 5 ἤδη 9 ΘΓ (ἢ ἰὴ ΗδΌ. δῃηὰ 4}1 ἰὴ 85.) ἰ5 οὶ οὐγίουδ ; 
γοὶ ἔδοτθ '5 ὯὨΟ Ἐρὺυ ἰνῶν ἴοῦ βΒυρρί γίης 86 ΑΥΘΔΌ. νουϑ. οσο ἐθ ἐπ 6 πϑῆηθ οὗ ἰδ ΒΟΏ 4180 ἴῃ (8 ΤϑΊσβο. 

: “18 γ. 3. 1, Ὀανί ἃ δὴ ΠοηοΓοῦ οὗ ὑἢγ ἔδὶποῦ ἐπ ἐῃν ογϑα, ἰΠδὲ Ὁ δία. 
8 ψογ. 8. Βοπιὸ ΜΗΒ. δηὰ οαὰ. οἵ ἐπῸ Ηϑὺ., δηὰ ἐῃ9 Αὐγϑδὺ. ἤδῦο “ἰδηὰ ᾽" ἱπδίϑδα οἵ “" οἱΐν," δ] ἢ, δ μοΐῃς ἐδ 9 

πῶ ν ΓΕΒΟΘΕΙ ΠΕ, 8 ὮΘΓΟ 1088 ῬΓΟΌΔΌΪΟ. 
ΟΥ. ὃ. 

βαῖζο οὔ οἰ δ ὭθδΒ 
Ὠχοῦ. ὯΔ: “δηά ὑ88γ τοηΐ δηὰ (οἷά Ὀανί ἃ οοποοσζαίης ἴδ 6 τ 60,᾿" ἩΠΙΟΘΉ ἰδ Δ ΘΧΡΘΏΒΙΟΣ Τ0Γ ἐδ 9 

δίνει. δ. ΒγΥ. ΑΥ̓ΔΌ., ὙαΪΩ., βγτῃ. δηὰ ΟΠα]ά. το ον: “ ἐπ δὺ ΠΟΥ͂ Ὠδὰ ἰηἰπγοα Ὀδνὶα,᾽" Ὑη]οἢ ἀοο8 ηοΐ ροίΐηΐ ἴο 
8 ἀἰδοτοης τοχῖ, αὶ ἴα ἢ οχρίαπαιίοη, [παιϑδα οὔ "ἪἽ2 Βαρί. 
του ἀογθὰ ὈΥ͂ ἔμθτι “186 ρϑορὶο οὗ Ὀανίὰ " (Ὁ). 

(86 ἰῃ ἔθ ΗθὉ. οὗ ΟἸ"σοῃ.) ἼἽἼ Ὁ, Ὑϑὶ οἢ 19 



458 ΤῊΞ ΒΕΟΟΝῸ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΑΜΠΌΕΙ, 

Β8ῃ4 ἰοοΐμηθῃ, δηά οὗ Κίηρ Μίδδοβδῃ [8δπὰ (86 Κίηρ οὗ Μδϑοβῃ] ἃ ἐμουβαπὰ πιθῃ, διὰ 
Ἴ οὗ 1538-ἰοὉ [8πἀ (86 τηϑὰ οὗ Τ00], ἔποῖνο ὑβουβαῃὰ τθθη. Απᾶ σπβθη [οπ|. ὙΒ6Ω] 

ΒῬανὶὰ μοδγὰ οὗ δ, Β6 [84] βϑηΐ ψοδὺ δηὰ 4}} (86 Βοβὶ οὗ [οπι. ο], (86 ταὶ ΚΟΥ τηεπ. 
'δ Απὰ {86 Ομ] άγοη οὗἨ Απαηλοι οδπιθ ουὔὖ δηὰ ρμυΐ {86 Ὀδί(]6 ἴῃ ΔΓΤΑΥ δὖ [86 δηϊοσίη 

ἴῃ [(80 ἀοογτα ͵ Οὗ (86 γσαΐδ; δπα ἰδο β'υγίδῃβ οἵ Ζοῦα διὰ οἵ Εδῇοῦ δηᾷ [β}-ἴο 
9 [1860 πιϑὴ οὗ 100] δῃὰ Μϑβοδὰ ἯΘΓΘ ΟΥ̓ ἐμ ΘΙ ΒΟ 68 ἴῃ ἴῃ 9 8614, ὙΥ̓ΒοΩ [Απά] «Ψοδὺ 

ΒΔῪ ἰμδύ (86 ἐτομύ οὗὨἨ [86 Ὀδι.10 ψγὰ8 δραϊπδὶ δἷπὶ Ὀαΐοσθ δηὰ Ὀδϑιϊπὰ [ἐπ8. δῃα], "ο 
6889 οὗ 4]] [86 ομοῖοθ τάθη οὗἉ ἴβγϑοὶ, διὰ ρμυΐ ἐῤλδινιβ ἴῃ ΔΥΓΑΥ͂ δραίϊηδε (ῃ6 ΒΥΓΙΪΔΗΒ; 

10 Απά ἐδο τοβὲ οὗἁὨ [86 ρϑορὶθ ΒΘ ἀο]νογοὰ ᾿ἰηΐο {6 Ββαῃμὰ οὔ Δ ἱβμδὶ ἷβ Ὀσοίδον ἰδδὶ 
11 Βο πυϊρῦ ρυΐ [8πὰ ρΡυ}] ἐΐόπι ἴῃ ΔΥΤΑΥῪ δρϑίηδὶ (ἢ οὨΙ ἄγη οὐ Απιηο. Απὰ διὸ 

βαϊὰ, 16 16 Κ'γτίδηθβ Ἂ ἴοο Βίγοῃρ' [ὉΓ τὴ6, ἔβη ἰδοῦ 88}4}0 μ6]Ρ τηϑ, Ὀαὶ [8π47 ἰΓ {ἢ 
ΟὨΠ] ἄγοι οὐὗἩ Απασοοη Ὁ6 ἴοο βίγοηρ ἴον, (866, (θη 1 Μ}}} οοπιθ δηὰ [0] μϑῖρ {Ποβ. 

12 Βο οὗ ροοὰ οοὐυζᾶρο, δηά θὲ ἃ8 ΡΙΑΥ͂ [ῃ6 τη [Β9 δίσοηρ, δηὰ Ἰδὲ υ8 ΠΟΥ͂ ΟΌΓΒΟΪνΕϑ 
ΒίΓΟΏ 7] [Ὁ ΟΌΓ ὈΘΟΡΙΘ δηά 07 {Π6 οἰτ168 οὗ ουὖν 4; δῃηὰ πο 1,ογὰ [96 μονδὰ κ}}}} 

18 ἀο5 (Παὺ τ ΒΙΘΝ ϑϑοιμοίῃ ἷτι ροοά. Απά Φοδῦὺ ἀγοῖ εἰσὶ, δῃὰ {6 ρϑθορὶϑθ ἐμαὶ ποῖ 
14 πῖι δἷη), υπΐο {86 Ὀδ 110 δραϊηδὺ (ῃ6 ϑυγίδη8, δπὰ ὑβογ θα Ὀοΐοτο πὰ. Απὰ πῆθη 

[οπι. ΒΘ] ἰδ σὨ] άγοῃ οὗ Απητλοη δ} ἰδὲ [86 Θ'γγίδηβ ογὸ θὰ, (μθη 86 (ἢ 
8190 [δπηὰ {με 464] Ὀοίογτο ΑἸ ἱδμδὶ, δηὰ δηϊογοα ἰπίο {86 οἰϊγ. ο [41ὰ] 9 
τοίυσηοα ἔτοιῃ (86 οἰ] ἄγοη οὗἁἨ Ατηστηοη δηά οδϑηιο [0 «6 γΌβΆ] 61. 

15 Απάὰ Μθὴ [οπι. ἩὮ6Π] (80 Αι γτίδηβ βανν (Πδὲ (ΠΟΥ͂ 6ΓΘ βιυλἱύϑη ᾿οΐοσο ἴβγβοὶ [ἐπ 
16 ΕΠΟῚ; [ΠΟΥ͂ χαίῃπογοὰ {μϑιίμθονοα ἑοροῖμοσ. Απὰ ΤΟ ΖΟΥἢ βαηὺ δη Ὀσγουρδί ουἱ 

{6 18 Π8 ἐμαὶ ψόγ Ὀογοηά ἰμὸ σῖνοσ; δηα [ΠΟΥ οι ἴο Ηδ]δ,, δα 5Βορδοὶ 
117 τὴο οδρίδϊῃ οὗἉἩ 86 Βοεὺ οὗ Ηδάδγοζον τυσπέ ὈΘΌΓΘ ἰἢθπὶ [ὑ)12Ἧδ δἰ {μοὶ μΒοβὰ]. Απά 

σι θη [οπ|. ΜὮ6Ὲ] ἰύ τᾶ8 ἰο]α Ἰλανὶα [ἐπ8. 8η4, Β6 χδίμβογθὰ 41} Ἰβγϑοὶ ἱορϑίδβεσ δοά 
Ρδββοὰ οὐοὸνρ [ἐπ8. [86] Φογάδη δηὰ Ἵοδῆιθ ἰο Ηοΐδπι.Ό Απά {86 β'υγίδηβ βοΐ ἰβϑῆ)- 

18 βεῖνεβ ἴῃ ΔΙΓΑΥ͂ δραΐμδὲ Πᾶνα δηά ἔουρηΐ πιὰ αἷσι. Απὰ ἰμ6 β'υσίδηβ βοὰ 
βοΐοσθ [βγϑο], δαπὰ Ῥανία εἷον ἰδδ πιθη, οὕ ϑεαυθῃ Βυπαάγϑα οδδαγίοίβ οὗ 80 συτίδῃβ δηὰ 
ΤΟΥ ἰπουβαπα Βοτγβοηθα [οὐ [89 5’. Βονθὴ Βυηάτοα οδδτγίοί- θη δηα ἔουν ἐπουβαπά 
ΒΟΥΒΘΙΏΘΏ], δα βιιοῖθ Θθορδοῖ [Π6 οδρίδίη οὗὨ ἱμοῖν ἢοδὲ ψγ8ὸ [80 ἐμαὶ 86] ἀἰεα (Πθζο. 

19 Αμὰά σβϑη [οη|. τ 6} 811 (ῃ9 τὸν ἰδ νΟ͵Θ βούυδηῖβ ἰο ἩΔάΔΓΌΖΟΥ βανν {δαί (ΠΥ 
ὙΟΓΘ δηλ {ὑθη ὈοίοΓΘ [5γ86] [{π2. 84], (ΠΟΥ͂ πη846 ροδβοο τι [Ε786] δη ἃ βεσυϑα {Π6δὶ. 
8ο [Απἀὰ] [86 Κι γτίδηβ ἔδαγοα ἴο μοὶρ [86 μι] άσθη οὗἉ ΑἸηπηοη ΔΏΥ͂ ΠΊΟΓΘ. 

4 [γέεγν. 9. ΡΏΠ Ι ΡῬΒΟΙ ΓΤΟΠ6Γ8: “ Ῥα Ὠἰτη5ο617,," δηἃ 5ὸ ὈΘΙΟΥῪ (ΤΟΣ. 10) “ἢ νΐ ἈΪπι86}7,." Ὀπὲ ἐπι] φοϑῖδ ἰθδθ 
πδίαγα! ὑΠδη ἴδ ᾿604] ᾿σαπϑδὶδιίοη.[.} 

Τ[γον. 12. 1 ἰβ ὑϑέϊου ἤΟΣΘ ἰο Ῥγοβϑογγο ἴπθ ἰάθη ἐν οὗ ἰδ 6 ΗΘΌ. τογὰ γϑηἀθγθα “ βίτοῃᾳ"," πῃ ἢ ἐθ υερὰ ἰδ 
ΒΟΥΘΓΔ] Ρἰδ668 ἴῃ ἢ σομοχί.--- ΤῈ. 

8. ΤΠ ἴοστῃη ΘΓ ἰ8 ἤχσίαγο, ποῖ ορίδινο (ὕ}ᾳ.}, που [ξ ἰ5 ρΡοδδίθῖο ταὶ ἐη9 814] Σ 5 γοροαϊθὰ ἔγουι ΘΥ. 
[ὴ9 ζο ἸΌΝΤΩΝ πογὰ.--Τα. 

9 [γογ. 16. Ηογϑ δ]80 ἴῆθσο ἰδ σαυϑσυίηρ ἰῃ ἐπ ΗΘ. Μ88, δε ἴο ἐδ ΒΡ6 πρὶ οὗἩἨ ἐπ 5 ἤδτηθ, ϑοῖλὰθ ΜΒ5. δηὰ οἀὰ, 
δΒαγίηςς “" Ηδάδάθσοσχ ;᾽" 866 ΟἹ σχ. 8.---Τὰὄ. 

10 Το γ. 18. Ετ ἐμ ἀἰβουδδίοη οὗ ἐΐ8 γοδάϊηκ βϑοὸ ἐῃο Εἰ χροδίἑοη. 80 οἹ τον. 18.--- Γκ. 
1 [γογ. 19. Βορί. γοῃηάθγε “ δὰ ἰο"" (ἠντομόλησαν), ἃ ἴγοθ ἰγαπδίδιϊοῦ ; 50 γοῦν γα]ᾳ. ΑΔ ἰο ἐπο δά ϊείου ἰδ 

[9 Κὰ Ε, (8906 Εχροϑιιο) Βδιίξοδον ποι]ὰ μαυΐ ἰΐ δἱ ἐδ Ὀ6 Ὡΐηκ οὗ νυ. 18. [0 ἐμ Ῥϑυῆδρϑβ Ὀοίίεῦ ἰὸ τορογά ἐξ 88 8 
ἸΉΔΓΕΊΣ Το δὶς τοϑθ ΟἹ βΒοῖῃθ ΠΟΡΥ͂ οὗ ἐῆθ νυ]... ὑμβουρσῇ ἰὑ ἰ8. ποῖ ϑϑδὺ' ἕο δοοουηὲ ἴον ἐῆθ παστοῦ κίνοι, δ" 
οἰκῃϊ ἐπουδαη . [5 ΔΌΘΘΙΟΘ ἔγου ἐδ ο οὐδοῦ γογδίουδ δι ἰῆθ6 06 ἰῃ οχοϊυάϊηκς 1ἰ ἤγοτὰ ἐπ ἰοχὶ. Τα 

δαμμρη τί ἀν Ὑτετω ἷβ 6 ΒΗΙς δ οἵ] 
.Χ]. 1. ἷ8 ΔΒ ΡὈΓΟΌΘΌΪΥ δροαυὶ ἘΧΥΘΈΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ,. ἀρπῖε α᾽ πε] τιν αὶ οίλαι γάμο. μὰ ϑνμμᾳ᾿ ἐδ τῶμαι ζω 

Οὐμρδσο ἐπ ΚΑΤΑ οὶ ὨΔΙΤΑΙ ΘΟ ἰπ 1 ΟἜτοη. χῖχ. | 18 μοββί 016, οοσίβ] Υ, {πὶ ἰμ6 ἵπὸ Κίτιρβ Νδβμδεὶ 
“γε. 1-Ὁ. δαιιϑὲ οὗἨἩἍ ἰδὲ ταν οὐδ ἰδὸ ΑἸ] ΤᾺΔΥ Ὀ6 (6 Βδῃγ6: Ὀυὶ 1ξ ἷβ ποι ΠοΣ οαγίδίπ ΠῚ 
“ποηἶΐς8. ΤῊΪΒ τΑΥ, μαυΐης Θθῦ ΟὨΪΥ πηϑη[ϊοηοά | ΥΘΥΥ͂ ὈτΟῦΌΔΌ]6, οοπαϊἀοτίηρ ἴπ6 δὶ Ἰθηρίν οἱ 
ἴῃ Υἱῖἱ!. 12, 8 ἤδγθ, ἱοροῖβογ σἱὰ 186 ϑ'υγίδῃ | του] ἡπτμὲ γεν. ταὶ γερ. 2. αὶ Κιπάπο 
ἯΔΙΒ ΟΟΟΔβοησϑα ὈΥ ἰξ (μχίνοη {Ὰ}}Υ ἴῃ οὗ. νἱ1}.),  Ν ΒΘ δὰ βδῆονῃ Πδυϊὰ 15 ηκηοσσῃ. ῬΟΓΒΔΡ8 
ἀεροσὶθοά ἴῃ 118 016 οουτβο, Ὀθοϑῦθο οὗ 18 οἷοβθ) 6 δὰ βοΐ οοῃστδία δίϊοηβ οὐ ᾿ἷβ δοοθβεῖοῦ ἰὸ 
οοπηθοίΐοη πὶ {86 ἰβίοσυ οἵ ὕλτίδη δηά ἰδ} ἴπ ἰβσοθθ. Αἱ 81} δυθηΐδ ἷβ γϑ]δίϊουϑ πὶὶὰ 
Υὶΐα, πο Ὀϑοδῖηθ ἴον Πανιὰ ἐπ ἔλί8] ροϊηὶ δἱ [ θανιὰ τογὸ ἐγϊθπϊγ, πῊ}}16 πῖῖ 8.8α] εἶθ τεὶδ- 
ψ θοἢ εἶδ Κίηράοια ἰυχηοά ἔγοσα ἸΟῪ ἴο ἀοπη- | ἰἰοη8 γογθ Ἀοβί 6. ΕῸΓΣ Ηἷδ ἀείοδι δὶ 9 δϑρδ δδὸ 
[41}.--- ον. 1. Δοᾶ ἐξ οᾶστθ ἴο Ρ6866 αἴϊοσ [816. 1 βδῃι. χὶ.-- -[δβοίὴθ τοί ἴὸ 2 ϑδω. χυΐἹ. 25 » 
Οπ (μὲδ Ἰοοθθ, θη 6 ΓΆ] ἴοσιηι] οὗ οοπηθοίΐοῃ 866 ἘΟΥ ἱμαϊοδιπρ ἃ ἔτη ]ν-8]]}Πδηοα ὑοΐποεα 
Υἱ1].1. 9 Κίηᾳ οὗ ἴπ6 οδὶϊἄτθη οὗ Ατὰ- γ]ὰ δηὰ Ναβαμδβῆ.--- ΤῈ. Ῥανίὰ δοοογα Εν 
ΣΏΟῺ ἀϊθἅ.--ΗἰἾ,κ ἡδηγο (το 18 ἱπροσίθα ἴῃ  ϑθῃϊ Δῃ θη οὗ οοηάοϊοηοα ἰο απεη {86 δοῦ 
ΟἈ του." ὈΥ ψΑΥ οἵ Ἔχρ᾽δηδίΐοῃ) 6 ῃοὲ τηοηϊοποὰ | οὗ ΝΑΒΩΒΗ.---Ὗ ἐσ. 8. Αδον ἴμ6 ἄσδί οὗ Ναβιβδὰ, 

Φ [ΤῊ Οοττθδη ἤοΙΘ [46 ἰποοισθοῖν “πο βορίαα. ͵ ὁ [Βρ. Ῥαϊγίοἷς ουκροδβίδ ἐπὶ ἢ τῶϑ ἔσίϑηα)γ ἰο δετὲ 
δἴιι," Ἰηδἰϑδὰ οὔ “ ΟΒβσοῦ ο168.;"-- π.} τε βα Βοδέ]θ ἴῸ ἄδαι. ΤᾺ. ] ἐμ 



ΟΗΑΡ. Σ, 1-|9. 

ὙΠῸ τὰ ἴῃ ἐγ γ οοπποοῖοι πῖϊὰ Παυ]ά, [89 
Αἰη)ουϊίθ γί ο65, ζο8] ουδ ἢ0 ἀουθὶ οὗ [9 ΠΥ 
στοσίῃ οἵ ἰδ εἰ πράοτα οὗ ἱπίγοάυοδ 8 ὨΘῪ 
6Γδ ΒΥ ΘΟ 5611 ηρ [18 ΒΙΟΟΘΒΘΟΥ ἰ0 δάορί ἃ Βοδί}]9 

ἰου {μὲ πουἹὰ 6 ἃ ομδι θηρο ἴὸ τϑγ.-- -ἰ8 
ανἱᾶ ἴῃ τὴ οὐοᾶ 8 Βοόμοσοσ οὗ τἂν 

ἔδαῖμοσ (πἰἰο αὐυοδίϊοη ἰγογεθ ἃ πορδίϊοἢ) ἢ 
Τὴ πυρδίίοῃ ἰἰϑθὶ οομίαίηβ 8 ἜΡΟΝ ΓΟΒΟΣ 
αϑαϊηπί (86 Κίηρ, (μὲ [6 8] οσσοα ἰὐτηβο} ἴο Ὀθ 
ἀοοεϊνοὰ ὃν Πανὶ 5 οομάυοί. ΤΉΘΥ͂ ΟΧΡΓΟδΘ ἴο 
᾿εὴπι (89 Βυβρίεἰου ἐπδὲ αν] βοπὶ [ἢ}18 οδίθΏ Δ 1 Ὁ]Ὁ 
ΟΟΠΒΟΪΔΙΟΥΥ͂ ΘΠΛΌΔΕΘΥ ΙΏΘΓΘΙΥ ἴῸΓ [86 ἘῬάτροϑο οὗ 
ΒΡΥΐῃρ ουὖοἱ δηὰ (σὲ ἀοδίγογίπρ (μ6 “ οἰϊγ,"" (δαὶ 
παι (1 88πι. χὶ. 1), (6 σδρ δ] -οὐἷγ οὗὨ 116 

ΒΑΌΘΘΙ νγὰϑ ἃ βίου ἰοσι θα Ρ]8ὸθ 
δχδιηϊηδίίοη οὗ 

Ν᾿ 
Ρὰ ἴο Ρ6εὶ 1ι.-τ ον. 4, ΤῊ Κίηρ 
ἰροδῆπρ Ν ἀποδδεκδάοσϑ 88 Βρὶοδ8, βυυ δ) οιοά βοτὰ 

18β6. νἱΐ. 20. 1. 6 
1δκοσιβοῆοσ, Οὖϑενυ. Χ. 145 Ρα., Ατσυΐϊοῦχ, Ναοῦ- 
σίολι. 1Π|.. 178, ΝΙΘΌΌΝΥ, ᾿Βερολ οί. φ. Ατγαδ., 317, 
δηάὰ ἔσθ ον ἴῃ Ὑ ΠΟΥ, 8. υ. Βατί.---[Κ οἱ], Ῥμὶ- 
Ὑμκῶν διὰ οἴμοῖβ αἀυοΐὶθ τηοάοσῃῃ ἐπϑίδηοοθ. 

Οτἱθηΐδ]β σου]ὰ γαῖ μοῦ αἀἷθ 1μ8η Ἰοβο {πο ὲγ 
ας βηβέον (06 Τυσΐα υροὰ ἴο τορασὰ θοαγά]θηθ 
ἘΘΤΟΡΘΒΏΒ 88 ΤΟΠΔΉΘΥ δἰανοθ, Α ΜΓ |ἴΚ {118 
ΟΟσΙΤΟΩ ἰῃ Ῥοσβίδα ἰῃ 1764.-.--1Τ}ῊῈ.} Ηδηυη Ρ0- 
εἰάε5 ουἱ ΟΥ̓ (86 ἰοπβ Οὐἶΐεῦ μδιτηθηίβ οὗ {π6 8ῃ1- 

οὔβ ἴο ἴδ Ὀπιϊζοοϊκα. ὙὩΤμοὸ [βγϑο] θα, 
ἐχοθρὶ (δ 6 ῥείοδίβ, ΤΟΤΘ ΠῸ ὑσθθοβοθ 830 του 
10 τόθθασ, ἱμθγοΐοσθ, γγὰθ [8:6 ᾿πβυ]ῦ.-- 9 Γ. ὅ. 
Αὔοῦ δοδγῖηρ οὗ (ἴθ ἀοιῖο ᾿ἱπβὺὶὶ οὔδτοα [18 
Δι) αδαδήύοτγε, αν ἃ αἀἰγοοὶβ ἰμοτ ποῖ ἰο χοϊυσῃ, 
Βαϊ ἰο Βίδυ δὲ Φοσίομιο δηἃ μαὶϊ ἴοσς ἰμοὶς θοδγάβ 
ἴ0 ἡ(ΜΤΟΥ͂. 
ἴα θ6-14. ΠΖεγαεῖ 8 δϑιιοοεξελι αν ἀρχαϊηδὶ ἴῃ 6 

ϑιυσίαλβ, ποσὰ ἴῃ6 Ατησηοηϊῖοα ἢδαὰ ἷγοα (το. 
6-13), δῃα δραϊησὶ ἰ6 Απωποηέΐδα, πμΟ δῇοσ ἰΠ6 
Βίρῃι οἵ (μοὶγ 4}1168, 1ΣἸκουσίθο ἰοοκ ἰοὸ ἢϊραὶ (τοῦ. 
14).---᾽ ,Ὗ(ἷΖ]6:. 6. Το. Αἰωητηοηϊῦεβ ἀραϊγοὰ τσ πὶῖῃ 
ἴατδοὶ. ΤΏΘΥ ΚηΘῪ ἰπδὶ ΟΥ̓ ἐμοὶν ἰγσοδίιηθηὶ οἵ 
186 δ΄ οἵβ οὗ δ δνυϊὰ ἐΠοΥ δὰ τδὰθ ἰδ οπ- 
βοῖυοδ δίέηλίπο, ἰδὲ 8, μαίοα! ἰο ἷπὶ (1 ὅδῃ. 
ΧΙ, 4), λϊγοά αϑ αἰϊίοδ: 1) ἰ86 5'γχτὶ οὗ 
Βειλ- γ6 Β'1ὴ- ελοδ; οοταρ. νϑσ. 8,7 ὙὮΟΣΘ ὙῸ 
ΡΙΥ ἴ6 πδηθ Βοβοῦ. ΤὮ8Β ΒΘΒΟῦ 18 106 Ὡδῖὴθ 
οὗ ἴδς βιγγίδῃ αἰδιχὶσὶ, τβοθθ οδρὶ 81 - οἱ. 'ττδϑ 
ΒοΒ-Εομοῦ. ΤῊ Ϊ5 18 Βασά]γ ἴο Ὀ6 βουρδὶ Ὑ8ΟΓΘ 
ἘΒοδίμδοη (ει διδί. Ῥοτεοδιπσ., Ρ. 488 [Απὰ. οὐ, 
111, 871, 372]) Ἴρου τήνας οοδίθδ 1ξ, ὩΔΙΏΘΙΥ 
ἴη 1.6 ταῖπϑ οἵ (Π6 ἰογίσοθαδ Ηπηΐη, βουϊπνγοαῖ ὁ 
ἴδ Το}} οἱ Κι αδὰϊ (86 οἱά 1,Α͵β}- 88}, (6 ποτίἢ- 
ὁτῃ ῬΟΌΠΑΣΥ οἵ Ῥα]οδίΐηθ, βίποϑ ἰῃ ἰδέ οδϑθ 1Ὲ9 

1:8}-οἱἷγ οὗ (μ15 Ατδιηγβδ ΤΈΒΊΟΣ που] Βανὸ 
ἰδίη πὶ ΐη 86 Ἰδηὰ οὗ [κατ] (Ε 611}; ἱξ '8 ὈοίοΣ 
Ἰοοδίοὰ [ὑποηίγ-θνο Επρ. πλῖ}06] Ὠοσί!-οδδῖ οὗ 

Φ[.νγν. χίχ. 27: ουϊ., χίν. 1 αγὸ ἢοὲ ἰη ροίηϊ Π6ΙΘ: 
ἐδΠογ τοίου. ὑοὲ ἰο ογάϊ ὩΥῪ Βῃδνυίηκ, Ὀσὲ ἰο ἰάοϊδιτουδ 
εἰϊρρίῃᾳς οὔ ἴὴ9 πδῖγσ. Οσοόοῖρ. 6 Ναεκαγίθιυον.--.) 

{ Ῥοι μη -.- παΐαεὲ ΟἾΤΟΙ. ἢδ8 ἐδθ Θαρβοζωϊδείο 

ΠΟ -- αἰορ, ἐμαὲ ἴα, ἐὴϑ ραγὶ οὔ ἰὴ Ὀοὰγ πῆθσθ 

ϑἰορρίτᾳ ἴα τηδιῖο ροθδῖοίθ, δίηδο ἐπ ᾿οχϑ ἔποσγο Ὀοκίη. 
ζ 6 θοστη. ἢδ5 οΟἢ. Υἱ.. πῆογο ἐπ πδίηὴθ θοῦ ἴδ 

οὖδ κίηκ (τοῖα. 8, 13), δαὶ ποὶ οἵ 8 ἀἰδισίοι.--ΤᾺ.} 
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Ἰϑαϊηδβοιιβ, ου ἴδ δἰίο οἵ {86 ργοθροηὶ Βυ δι θοἢ 
(Καοιαοσ, 2λαπι., Ρ. 192, Ελιος ΧΥ ΤΙ, 1472, διᾶ- 
δο η, δ6), ὑΠ]6β6, (ο]οσίηρ [86 τοδαϊηρ ἴῃ ΟὨγοη. 
Ναλαταῖπι ἴον Βϑί- 6 ΒΟ ), τὸ ὑσγοίεσ (89 ᾿ελο- 
(ἡ οΥ ἰδε τίυετ, ιμαὶ ἷ8, οἵ (86 ΒΌΡΒγδῖεθ (ἄβη. 

ΧΧΧΥΙ. 87), τἤογο [μ6Γ0 8 ὩΟῪ (ποᾶν [86 υποίίοη 
οὗ [6 Ομαθογαθ δηὰ [86 ΕἸΡγαῖθ8) ἃ Ρ]δοθ 
“8116 ΕΤ- τα μβ ροῖ οὐ  αλαδεὴ ( ὯΠ)., 4 Ἶ 
1Π. 2, 270 μᾳ.; Βιιίον ΧΥ͂. 128), τόσο ἐν. οἱ (Υ 
ΓΩΒΥ͂ Βα νο ὈδΘη βἰιυαίοα, ἘΚ 611} δυρυμπηθηῖ αραϊηβὲ 
{{||8 γ]6Υ,, ΠΔΡΏΘΙΥ, ἐμαὶ [86 ΒΤΑΥ οἵὨ [9 ἰκϊηρ οὗ 
ΖοῦΔ (γοσ, 16) οχίεπάθαὰ δογομά (6 ΕἸΡΗχαΐοθ 
ἰηῖο Μεροροίδπΐα, δὰ πρηοο ἰπϊ6 “ἘΘΒοΌοΙΙ οἢ 
[πὸ σῖ νον" οδπηοὶ γ6}} αν θθθὴ [88 σλρ118]- οἷν 
οὔ συ ΑΓ Κι ηράοπι, ἰθ ποί οὔ ἴοσοο, 

Υ Ὀθοδυδθ {μὲ8 ΒυΤΑΥ 18 ὈΥ͂ ὯΟ ΙηΘΔΏ8 ΘΟΓΙΔΙΠΙ]Υ͂ 
Ῥτγουϑῦ, Ἰγ Ὀδοδῦθα ἰΐ 'β ηοὶ Ἰηδάθ ουΐ ἐμαὶ 1ἰ 
ΘΕΔΌΓΣΒ (π6 ωῤλοίδ᾽ ἰοΥτΊΟΥ Ἀοΐγοο ὑμ6 ἵτο 
τίγοσα. [866 Ασίδβ. ᾿ελοῦ ἀπὰ ᾿ελοδοιλ ἴῃ βταλ }} 8 
Βιδ. Τώοϊ.--- ΤῊ.]---2ὁ ΤΏ Βγγίδηβ οἵ Ζοδαλ, 860 
γἱϊ!, 8. 8) Τα Κίηρ οὗ Μιααελαλ (ἴὰ Οἤσοη. 
Αὐϑιω- Μδδοβδῃ), θογάοσίηρσ οὐ (ἰθβῃοσ, δοοογάϊης 
ἴο Φοβῆ. χὶΐ. δ οὰ ἰῃθ ποσίδμοστι ὑοσγάϑν οἵ Βδβίιβδῃ, 
ΟἹ ἰδο βου }}- γοβίθσ ἀθο] ἰνἱγ οὗ Ηογτηοη (οομρ. 
Οποι. Μαχαϑί), οῃ [86 ὈογάοΣ οὗ (Π6 16γδ6} 1185} 
ἰγδηδ-]οσάδηΐο ἰοσυίίοσυ ( Πουΐ, 111. 14), ἀβρϑοῖδ 
οὗ Βουροὴ δῃηὰ Οἀδὰ (“οβὶ. χὶϊὶ. 11). 4) Νοὶ 
Ιρὶοῦ (88 ἰπ {πὸ ΚΝ Β5., Φοβορὰ., ἔπ., ὶ 278 δ), θυΐ 
(ὴ0 τηϑθὴ οἵ Τοῦ, δ'ποθ μι γῸ γγῶ8 ἃ σοβίοη οὗ {1115 
ΠΆΙΘ ὨὯΘΔΡ (06 ΑἸΔηοηἶ 6 ἰουσ συ, ἴὸ ψὨϊοἢ 
Φορδίδδη Βοά (δυάς. χὶ. δ). [ὦ Ἰοσδίϊοη ὁδπηοῖ 
ῦ0 ἔχοα πὶ οοτίδιηίγ. Ενγα]ὰ; 89 Τλαιδα 
(θαῦβα) οἵ Ριοϊ. ὅ, 19, ν ϊοῦ, ΒΟΎΘΥΟΥ, τηυδί ὯΘ 
Βοῦχί ἴον ἰπ ἀοσβοσὶ Ασγαδ. Κποῦοὶ: (Π6 ῥγο- 
βοηΐ Τιὀδηεδ, δρουΐ ὑνοηιγ-ουΣ ΕΏρ. τὰ }165 βου ἢ 
οὗ ᾿αραδδουβ, οομρ. Τιμδίοη (Τούβιον Ὁ ἸΤουβίν)͵ 
1 Μδος. νυ. 18; 2 Μδοο. χὶΐ. 17. Βιάμο!η : 1ἢ9 
ν γον γἹ] Ταϊδελ, ταθημοπμοα Ὀγ Βιἰιίον ΧΥ, 
91, 922, διὰ ρἰδοθὰ ποσίῃ οἵ ΤΊΡΩΘΙ ἴῃ Ὑ εἰ2- 

δἰοἰπἶΒ τ} οἱ Ηδύσδῃ. ΟἼσοη. μἶνοθ Ὄχδοίου 
ἰηϊοστηδίίοη : Ηδηυη βοΐ οη6 ἰπουβαηα ἰδ]οηὶβ 
οὗ αἰνὰ ἴο ἶτο ἔγοιη Ασϑῃ- ΝΑ αγδῖπι, ΑὙϑ.- 
Μαδοθδῃ δὰ Ζοθδὴ οπαγίοίβ δηὰ Βουβοπθῃ. 
Εον μὲ5 Ἰαῦρὸ βπι (ἍὐῈῦ ὑπο τα ]]]Ποη ἀ01]8Γ8) 
1:6 ΑἸαμπηοη 68, δοοογαΐϊης ἰο Οἤγου., ἰτοὰ Βὶ 
(ἰγίγι το ἰμοπβαπα οδμδγίοία δηὰ δοσβοιηθηΐ 
(393, οομιρ. Υἱῖδ. 4) απά ἴμ6 Κὶπα οὗ Μδβδοιμδῃ 
πὶ ἷδ Ῥοορῖθ. ΟἜσου. βἰδῦθα ἐπδὶ τ1896 μἰτοᾶ 
ΔΙΧΙΠασῖοβ οπολιηροα δ λοάοδα (οομρ. Ψοβὶ. 
ΧὶΣ!. 9, 16, πὶ Νυπι. χχὶ. 80), (86 ρῥγοδβοηὶ Μο- 
ἄδθα, ἔθου Επρ. τ ]68 βου -οδοὶ οἵ Ηθβροῦ, 
θοίποοῃ (6 Ασῶοῃ δηὰ {πὸ ὕδΌθοϊς ορροεὶίθ 
δοτίομο, ἰπ {86 ἰοιτίίοτυ οὗ Εθαθαη ; 1ἴ αἴλοσπασάβ 
ΘΆΙΩ6 ἰηίο ἐδ 6 οὔ οὗ Μοαῦ, 168. χν. 2.-- 
[κι ἰδ πα λ παν! ἴῃ ἔμιο ἱπβοσ ρου οὗ ἰμὸ Μοδθῖθ 
ἰπῷ Μοθῆδ δὲ ΒΕΤΒΚ, θοθὴ οδρίασοα ὈΥ ΟἰητΊ, 

δηὰ τοοϑρίυγοὰ ὈΥῚ Μεβμδ.-- 1Ὲ.}] ΤΘ στυΐηρ, 
εἰϊυδίοα οὐ ἃ 1}}, ἃζθ 8 πὲ] ἴῃ αἰσγουϊί. 8.66 
Ἐδυπιοσ, 264. Αβ 1ἐ νγδβ ἴῃ 8 μίαϊη (Ψοβῃ. χὶϊὶ. 
16), ποῖ ΤΏΟΤΘ ἔπδῃ οἷμῆς τα ΐ]ο8 βουϊ ποσὶ οὗ ΒΔὉ- 

, 86 εἰγοης Αἰρμηοη 8} σδρὶ 8} - οἱ, 1 τγλ8 ἃ 
ΒΌΪΔ0]6 τοηάοζγυοιβ ἴον (6 Πἰγοὰ δυχὶ Υῖοθ δῃὰ 
ἃ βοοὰ ροεϊίΐοη ἴον (μ6 ἀοίθηοο οὗ ΒδΌΡδἢ δραϊποὶ 
8 δῖορθο. Τα δυχὶ αν οὐ ΤῸΡ δῖὸ Ὡοΐ τῃ6ῃ- 
ἐἰοποα ἰῃ Οἤτοη. ΤΟ το δοοουηΐϑ [βδ1ι. δὰ 
ΟΠ τοι. δίτοο ἴῃ 186 ὩυχθοΣ οὗ [86 δυχὶ] γῖεβ. 

ἘαΝ τς 1 Μδοο. ν᾿. 13 Τίβομβοιμάοσί ἡτίθ8 Τώβιον, ΤοΟὈΪοΏ. 

Ἢ ἢ6 ποτὰ ἰηπ Οἤγοῦ. τηϑδὴϑ “ οὐδσεϊοίδ᾽" ΟἿΪΥ, διὰ 
ἄοθϑ οὐ ἰποϊυ ἀθ ὨοΟΓΒΘΙΏΘη.-- [Ἑ.]} ᾿ 
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᾿Αοοοτάϊηρ ἴο ΟἌγοη. ἴμ6 Απιιηοηϊίοθ πἰγοα ἐμιτίγ- 
ἔνο ἱμβουβαηα περ [(Ὠγοῆ. δαγ8 ““οῃαγίοια."-- 
ΤΕ. απὰ ὑμ6 ὥόοορβ οἵ Μλβομδῃ, βαμα. μῖνοθ 
οὯ6 1[πουβδηα ἴσου Μίδδοῃδῃ, ἵτὸ ἱπουβδηὰ [ΤΌΤ 
Ζοῦδα, δῃὰ ἔποῖγο ἰἰουβαπαὰ τοῦ Τοῦ. Βιυιϊῖ 88 
ἴο 6 οοτωροκίἰΐοη οὗ {πΠ6 δυχὶ ΥῪ ἴγοορθ, 186 
ἴνο δοοοιυῃίβ αἰ ΗΕδν : δοοογαϊης ἢ (ῃ6 ΟἸγοηΐ οἰ Ὁ 
{πο γ6 ΤΟ γῸ “΄ Θμαγίοία δηὰ ποσβθηιθη," δοοογήϊης 
ἴο Οὔν δαβιρ “οοἰῶθῃ,᾽") π 8116 γοῖ δοοοσαΐϊηρ [0 
Ψ11. 4 δπὰ 1 Οἤτοη. χυἹ!ὶ. 4 (6 Κίηρ οὗ Ζοῦδῃ 
ἰουρβὶ ἀραϊηοίὶ αν] ἃ πῖρὶ “ ομαγίοίθ δῃὰ Πογβο- 
τη θη." Κ6)]: “Ηογο, ἱμοη, (πθγθ δῖὸ οορυ δίβ᾽ 
ΘΥΓΟΣΕ ἴῃ ὈΟΙᾺ ἰοχία. Εον (ἢ6 ϑὲγτγίδη ἰγοορβ οοῃ- 
εἰδίϑα ποῖον οὗἁ ἰδ ΏΙΣΥ δ᾽, ΠΟΣ οὗ ομπασίοία 
δηἀ Βογβοιλθῃ 8Ϊοῦθ, ὑυΐ οἵ ᾿ῃίδ ΠΥ, σαν νΥ δπὰ 
ὙΔΙ-ΟΒΑΓΙΟἰΒ, 88 18 οὐ ἀθηΐ ποὶ ΟὨ]Υ͂ ἔγοπι υἹ]ἕ, 4; 
1 Ομ γοη. χυἹἹ. 4, Ὀὰϊ Αἰ80 ἔγοπι [ἢ6 οἱοβθ οὔ ΟἿΌΓΡ 
Ὠδυταίϊνο.-- - Το Θγγίδηθ ἰουσῆξ ἴῃ ὈΟΙᾺ Ὀδι.]68 
ὙΠ} 41} (ΠΣ ΘΟ ὉΓτηΒ, 80 (μδὲ Πδνα ὑπὶοο ἀοίραιοα 
οβασίοίβ, σα] ΤῪ δηὰ ἱπίαπίτυ." 

γες. 7. Αραϊηκὶ ἰμοθ ποδϑῦ]θ ἴσοοὸρ ᾿δνίὰ 
βοῃβ δἷθ ζοποσαὶ Φοδὺ διὰ {πὸ ““πῆο]6 ποδί, [86 
τα θη. Νοῖ “186 σἢ0]6 Βοδὶ οὐ ἐδα τραν- 
τίοτδ᾽" (6 Ὑ͵οθ), Ὀυϊ “ἸΡδθοτίπι" [πιϊσιῖν 
160} 8 ἐπ δρροδιοη τὴξι 186 “τ Π016 ποσί" 
ΤΏ πιοηίίου οἵ {1|᾿ὸ ωὐλοίδ ΔΥΤΩΥ͂ Θχοϊυάοβ ἰδ δὰ 
μαντ ὴ οὗ 8 βε]θοῖ Ὀοᾶυ, “8 Ἰουπάδίξοῃ οὗὨ {Π6 
ΒΓΘΘΙ 8 ἢ ΔΙΙΩΥ "ἢ (Βυηθθ), δβρϑοΐβ!ν 86 [86 

ΟἸΒΡοσῖπι δῖθὸ ΠΟΥ ἀϊδιλησυϊθῃοὰ τὶ [86 
ὙΠ1016 ΓῺ (Βεσίμοδι οὐ 1 Ομτοῃ. χῖχ. 8). 
ΤΠΗοῖθ ἰδ ἐδπογοίοσθ Ὧ0 ἐτοῦμα ἴον δαρριὶνΐηρ 
“Δη} Ῥεΐίοτο “106 σαΐρῃς τοοη᾽ (ΤΠ ΘὨ108). 
[Επᾳ. Α. Ὑ΄ ἱποοσγθοὶν ἱπβοσ “ οἵ."--ΤῈ.] 

γον. 8. Διᾶ ἴδο Διβσουτίθα οὐτθ οὐἱϊ 
ἐμαὶ ἐμ, ἤτοπι ἐμοῖς οδρέϊδὶ οἱΐγ, σβασθ {μ6 0 μδά 
ξαϊμοσεὰ σὲ μΐη (ἢ6 ῥτοϊθοηρ ἰοτι βοδύώζομβ. ΤῊ 8 
κ᾿ ὁ αβαβ ἴσου ἐμ Ἰο]οπίηρ πογάθ: δῃᾶἂ με 
Κϑίδοῖνθα ἰπ Ὀδις]θ6-ΥΥ Ὀθδίοσθ 80 
ξαῖθ οὗ [89 ΟἾΤΥ, (μα ἴα, ΒΑΔ (θοὸ ἴῃ ΟἈγου. 
““Ῥεΐοτϑ {πο οἶἵγ "). Τδα γροοίϊοη οὗ ἔθ ϑυγίδη 
δΔυχ. το “ἐπὶ ἐδς βεία," τμαὲ 18, οὐ (86 Ὀτγοδά 
Ρ]αΐῃ οὗ Μοράθρα, ἰβ. οἰϑασὶγ ἀϊδιϊηρσυΐϊθῃοα ἔτοσῃ 
ἐμαὶ οὗ [86 ΑἸημπηοηΐίοβ Ὀοίοσο 86 ΟἷΥ (ον ἀο- 
ἴθῃοθ ΟΣ δἰίβοϊκ), 8ο {μδὲ {πὸ βίδίθιηθηῖ οὗ ἰῆ9 ρο- 
εἰἴοι οὗ 706 0᾽ 8 ΔΤΤΩΥ (νοσ, 9) 8 οἷοασ.0 [{ 18 ποὶ 
Βαϊὰ : “Απὰ τπθὴ 06} ΒΔ (δὶ {ῃ6 δαζίϊς τ 
ἘΕΈΠΗΣ .1πι᾽ (6 Ὑοὐζ6), θυϊ: “πὲ (ῃ6 ἴβοθ 
(ἐγομί) οὗ ἐπ Ὀ8.116 γγδβ αρϑί ησί Ηΐτη, 1 ἔγοηΐ δῃὰ 
ἷῃ ταῦ." Ηδ οου]ὰ θ6 αἰϊδοκοϑά ου Ὀοιὴ αἰ θα, ὉῪ 
16 Απηπηοηΐίοβ ἴῃ Τοδγ, ὈΥ ἰι6 ϑ'γγίδηβ ἰη ἔγοηΐ. 
Ἡς τΒοσοΐοσϑ βὸ σρδΐζοδ ἢ18 αἰβροβὶ [Ο.Β 88 ἴο δείδοὶ 
δοηνὲ ἤοπι αἱ ἰδ6 ολοθεη πιο ἐπὶ ]εγαεὶ, ΤῊ οἢο- 
Βθῃ ΒΟΑΥ͂ Ψοδὺ βοίβ δραϊπβί (π6 βυσίδηβ, {ποὶγ ρο- 
Βἰἴο ἢ ἴπ6 οροϑῦ 86]4 τρδκιηρς ἱμοὶγς αἰδοῖ 
ΔΠΑΥΡΟΣ (ΡΟγΒαρθ, α]8ο, ᾿ΠΘΥ̓ τοῦθ 8:6 τἸοτθ Ὡὺ- 
ΤΑΘΓΟῸΒ), Μ͵Π116 [(ῃ6 ΑἸοΠΟὨ 68 δἰοοὰ ἰῃ ΤΌΒΟΥνΘ 
ἴο ΘΟ ΟῚ {Πποῖν αἰσοηρΒο ] ἃ ΒΑΡΌΔ}.-- ΤῊὴ9 χοϑὶ οὗ 
{16 ΔΥΤΩΥ͂ (νοσ, 10) ἢ6 Ρ]δορὰ ὑπάροσ [Ππ6 δοϊηδηὰ 
οἵ ἷα Ὀγοίμον Αδιῥδλαὶ δραϊηδὶ (ῃ6 ΑἸωημιοηξίοβ, ἴῃ 
πὐτῳ ΕΝ "Β ταϊρμὶ Ὀ0 Πρβλ ἣν ΤΟΆΓ ἴῃ 8 δί- 

οἹ ἰδ ϑ'υτίδηβ, δῃὰ σηΐσῃῦ παν δυρροτί, ἰἴ 
δΒὸ ποράρὰ Ἰ Τὸ ἐδ τοΐδσθ ἢ18 ἀπο ἐπὶ ν21}0 
Αἰβμδὶ ἴῃ νοῦ. 11. ἘΠΙΠΘΣ γα ἰο οοῃθὸ ἴο 18 
ΒοΙρ οὗ {86 οἰδεσ, ἱἢ ἐμοῦ τὰϑ ἀδῆρον οὗ Ὀοΐῃς 
οὐοσρονογοὰ ὈΥ 19 ΘΏΘΥ. [Ὁ ΒθῆοΘ ΔΡΡΘΔΓΒ 

2 (ἤσοη. 85 (9 δίπᾳ. (ἼΠ|3), τ οἢ ἴδ ἃ τῦοσο δοσῃ- Ε ᾿ 

ΤΩΟΣ ἀοείχηδέίοι οὗὁἨ ἰὴ ἀστὴν ἰδδη (Π6 Ρα. ΤῊΟ 5 

τὐοΣ Ἢ Ὀϑίογθ " [αγϑοὶ" 19 ἰο Ὀ6 τοίδἰῃηϑὰ (δραίη δὲ (88 
ΒΒ, δῃᾳα βοηὸ Μ58.). " 

ἐπιδι {μ6 Ἰαγϑο  ὑ85 ΤΟΓΘ Ὠοΐ ἴ0 Τηδκ 8 δββδοϊ σα 
Ὀοΐδ αἰάδθβ δὲ ἐπ βϑιὶϑ ἰΐπιθ, θυΐ Ψοδῦὺ ἰηϊοηδοά 
βγβὶ ἰο διίδοκ δηὰ ἀοίδα ἰμ6 ϑγχίδηβ, τ βῖ]6 Αδὶ- 
Βῃδὶ ΜΙ 0 ΟΟΥΟΡ ἷβ ΤΟΔΥ. Α δἰτη]δηθοῦν 
διίβοϊς τοῖρηῖ, βότουοσ, Ὀ6 πιδάθ Ὁγ ἐπα ὑπὸ δι- 
μαΐθ8 Ὀοίπθοη το ἢ ΦοαὉ δηὰ Αὐὐβἢδὶ οἱοοά, ΤῊ 
Ροΐηΐ ΒοΓθ, ἱπογοίοσθ, τγὰ8 αυΐϊοῖ]γ δηα εἰοῦι}γ ἰὸ 
ΟΑΥΤΥ ἸΒγουρῇ 8 ΡΟ]α δίχοϊζο.--- 18 18 {86 τοίοι- 
6Π06 ἐπ Ψ90Δ0᾽8 σοσὰβ ἴο Αὐίβμδὶ ἴῃ σνοσ. 12, οἵ 
μοι ΤἬΘΩΣυΒ ΒΏΘΙΥ τομδυκε: “ΤῚβ ἰδ ἃ πλΐῖ- 
1κὸ ὀχμῃογίδιίου, (89 ὑγιοίδαι πάθοά, Ὀαὶ ἰμὸ ἢ} 
εβὲ οἵ πηδδηΐϊηρ." ΒΒ αἴουϊ, εἰγτοηρ--ἰδὴ5 δρρίϊεν 
ἴο ΑὈἰβμδὶ Ῥθυβο ΠΥ δηὰ ἐπάϊοδίθθ βέοαὶ 
οἤ πιϊπαἀ--ιὰ 161 τα σον, οὕτδοϊΙνθοα κἰουϊ-- 
6 Τοῖοσβ ἴο ὙΔ|1ΚΘ αοίΐον, ἴοσ ΟἿΌσ ὑϑορὶθ 

δηᾶ ἴΠ6 Οἰτ66 οὗ οὖς Θοὔ---π ἢ (Ποδὲ ποτὸν 
ἢθ ἴῃ ουὲῤΛ, [δ9 ῥγὶσϑ ἴου πο (ΠΟΥ ογὰ οὐῦ- 
ἱεπαΐης. Τὴ τοδὶ δηά ἔγοθάοπι οὗ 88 σοῖο 
1βγδϑὶ ΕἸ 8} Ῥοορὶδ γ88 αἱ είακαο. “Τα οἰϊίεδ οἱ οἱ 
Οοα;," ἰεϑὸ πογὰάβ πηοϑδὴ οἰΐδμοσς ἰῃ6 οἱ 6 οἵ [5- 
ΓΆΕῚ ἱπ σΘΏΘΓΑΙ, τ ὐσἢ 88 σορσγοθοηίδίνεθ οἵ ἴδ6 
ἍΠΟΪ6 ἰδ διὸ οδ θὰ 86 οἰ[166 οὐ Οὐ, Ὀδολιβὲ 
186 ἃ΄ὸ ΣῈ (Π6 ψ180]6 Ἰαηὰ Οὐα᾽ 5 ῥτορετίν απὰ 
»Ῥοϑεέδβείοη, (Κ 611}, ΟΥ {λόθα οἰκὴδβ ῃ τὰ ΒΙΟἢ 1ἢς ποι- 
ΒΗΪΡ οὗ 6 ᾿ἐνίηρ αοα νγῶβ δβίβ! ἰβημθα ἔὸσγ (}6 
ὙΠ ΠΟΪΘ ΡΤΡΙ ΜΠοθ6 οΘοῃαθοσεδῖ ὈΥ [86 Θμοιγ που] ά 
ἢᾶγο σϑϑυ] θά τη 106 ονοσίμσον οὗ (ῃ6 πογεδὶρ αἱ 
δα μουδῇ δηά (μ6 δδἰ δ] βητηθηΐ οὗ [μ6 μοδίβεη 
ποσδὶρ οὗ 1άο]8. ΕἼ Β Ὡοῖ 80 πεὶϊ, 
1 (6 ταίδγθῃοο ἢὮθγθ 18 (0 Μοάθῦα δηᾶ οἷδε 
οἰεἦο5 ΠΟῪ {πτεδίθηθα ὈΥ (Π6 Θῃθίηυ, ἱμβουρῇ 80}}} 
ἴῃ (16 Παπάβ οὔ {π6 [6γδο]ἴε8.---ΤῈ.]. 00 Τοτὰ 
Ὑ11 ἄο δὲ ἰα κοοᾶ ἰπ δἰα ΟΥΘ68-: {[|6θὲ 
ΨΌΓΩΒ ΟΧΡγεβα ἐγιδέ  αοα οοτἱποα 11} ὑποσῦ- 
ἀϊομδ) δυδηιβδίοα. ΑἸοηχείάς οἵ {86 αὐ λιιίπει 
(ἰο 06 εμόνσῃ ὈΥ ὈΓΑΥΘΟΙΓΥ δηα ΠΓΙΏΏ6Ε8), ἰμδὲ τῶ 
ἴο ἀο ἰὼ ἀυ!γ ᾿ἰπ (15 κβιἰυδίϊοη 8δὸ ἀλη ρογοῦβ ἴΓ 
1π6 Ρθορὶα δηά τὸν ψϑβονυδα, ἰβ ρυΐ 186 Βίάάει 
ον Οοὰ ἷπ τεϑροοῖ ἴο ψἤδὺὶ Μ11] ὨΔρρϑη, δηὰ 
ὈΠΟΟΒΑΙ(ΙΟΏΔ] Βα Ὀπλϊβαίοη ἰο Η δ ΘΟ 86] δηά ἀδοά, 
ΤῊ ΒΘΏΒΘ ἷβ Μ06}} Ἔχργοββθὰ Ὀγ ΟἸογίουα : “11 
ΔΒου]α βοοῖι χοοὰ ἰο οὶ ἴο αἷνθ ΟἿΣ Θῃθμ68 (δα 
ψ]ΟΙΟΣΥ, Ἧ͵Ὸ πλυβῖ δοαυΐοθοθ ἢ Ηἰδβ ψ}}} - τηοδης πιο 
Ἰοὲ ὰ8 ρο Ὀγαν ὶυ ἰηΐο μ4119." -- Λεσ. 18. Θαυΐεχ]ν 
δηα ν᾽ ΟΤΟυ ΒΥ ἴΠ6 διἰΐδοῖς 18 ᾿)δθ οἱ {9 ϑδυγίακε 
--Ἰἰλο Οτοίυβ: “88 οἴδη βδρρϑηῆβ πὶ 
18οθθ ἰδαὶ ἄρξῦ ἴὉΓ ῬΔῪ δίοῃϑ πιϊπουΐ σοβροεὶ ἴῸ 
1ῃ 6 οδυ8ο.᾽ [80 Βρ. Ῥαιτίοϊ.--ΤᾺ.}. “ Ἰπδδηνυοὶ 
88 ἴοσ ἴδε), σβθαδ} } Υ Θβθθι Ὁ]ο, (μογθ σου]ὰ δὲ 
ὨΟΣΙΠΟΣΥ ΒΊΟΥΥ ἐπ ΥἹΟΙΟΥΥ͂ ΠΟΣ Β8π|6 ἴῃ δϊσμι," 
Ταοιὶ. ὅπ. 12. [ὈΡόγβδρα ὅοδὺ Βγαὶ διἱδοϊοὶ 
{π6 β'γυίδῃβ ποὲ 8016} θθοϑιβα ἰΠΟΘῪΥ͂ ΤΘΤΘ ΣΩΘΙΟΟ- 
ὨΔΓΪ6Β δηα ἴῃ {86 Οροῃ ἢ6]α, Ὀαὶ δἰἷβο θθοβϑῦθε ἱβεῦ 
ΜΟΓΟ Ὀοίίος ἀϊκοὶρ] ] η6α δηὰ ἐβογοίογα πλοσο ἴ0 δα 
ἴδαγοὰ ἰμδῃ (86 Απησηοηϊίοι.--- ΤῈ.]. --- ες. 14. 
ΤῊΪΒ τουΐ οὔ ἰμο 411}16ἀ ἴοτοθ οοοδεϊοηθα ἰμ6 ϊρδὶ 
οὔ ἐδ «Αἀπιπιοηίίεϑ αἰδο, ὙμῸ ΤΉΓΟΥ ὑμοΙΏΒοΙ γ 68 1η0 
ἐπ οὖν οαρίἑαὶ οἷν. Αἰἴἴον (μἷ8 Ὀγ1}}}δηὶ ὀχρ]οῖς δοαῦ 
Ὀτουσὶ {μ6 οαπιραΐρῃ ἴο δῷ οῃὰ δῃηὰ χοιυγηδὰ ἰοὸ 
Ψοχυβα θα, ῬσΟΘΌΪΥ Ὀθοδῦβο (βθα χὶ. 1) 186 δὶ" 
γδησοα θΟΆΘΟῚ Ὑ588 ΠΠΙΆΨΟΓΔΒΙ]Θ (0 ΘΑττυ Ὡς ἰμτουρὰ 
{π6 εἴοερο οἵ Βδῦῦθδη [ΟΥ̓ δ]βο, θθοδῦβθ {Π6 ϑυγΊδῃβ 
ΤΌΘ τοὶ Βυ Πο ΘΠ ΕἸ Ὀγόκοη, οὐ Ὀδθοδυκα ἢς μδ 
ποί ἐπ6 τρδίθσία]β [0 ἃ εἷερε (Βιδ. Οὐηι.).--- ΤῈ. 
γα. 1δ-19. ϑεοοπά δαίίία εὐῦλ κα ϑυγίαπε πὰ 

{πεῖν οομρ] οἰα ἀοίδαϊ υπάον Ηδάδσοσεσ.-- -Ὗεγ. 1. 
ΤῊο στουμὰ οὗἉ ἰμ6 ιγγίδηβ (0. δραὶῃ οὐ θοῦ πρ 
τοῖν ἴοσοεβ νγγὰβ δῇ δῃῃθ δὶ μβανὶπρ' ὕβθῃ ἀείεδιοὰ ὃ 
[Π6 Ι5γδο} 1068, αη ἃ οΆΓΟ [ῸΓ ΤΠΟῚΓ βδίοίν δραϊμεῖ 8 
ῬΓΟΒΌΙ180]6 οδπιραΐῖρη οὗ δαυϊα, Απιοηρ ἴμ6 8γ- 
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τῖδὴβ κίηρ Ηδάδσγεσος οἵ Ζοδαὴ (Υἱῖδ. 8) δρροθδτβ 
85 16 τηοαὶ ῬΟΤΘΓΙΪ Ὀσχΐποθ ἀηὰ Πν]᾽  πγοαὶ 
Βοβίλ]8 ορροηθηὶ. Ηδφθ δῃὰ ἴῃ ΟὔὭγοη. Πα ἰδ 8]- 
ὍΔ Υ5 (Δ]1οὰ Ηδαάδγθσζου, ἰῃ οὔδΡ. Υἱἱ. Ηδάβαορζοσ. 
ΤΏ6 ϑϑγγίδῃθ (τϑδβδοιηδ]ϑὰ αἴνοσ (ποὶγ τουΐ) 8ΓΘ 
Το Ιοσοοα ὈΥ͂ [86 ϑγγίδῃ ἴγοορβ ἰαἱ Ἡδάδγοζοῦ 
(τεσ. 16) οδ)]οὰ ὑοὸ ἷβ μαὶρ “ ἔγοπι Ῥογομὰ [88 
τῖνοτ," ἐἰαὶ ἰ8, ἔγοπη Μθθο ἷΔ. Τδεθο λέοβο- 
ἀλψησιεν ἰον161 ὈΥ πὶ Μόγο, {ΠΟ ΓΘ ΌΓΘ, ὈΠῸΣ 
6 ΛΓ βαϊ σοι (οο!ρΡ. γογ. 19). ϑλοδαοὴ, Ηδάδ- 

ΤΌΣΟΣ 8. Πα ἀ-ἸΔ ΓΈ Π4], 1οὰ ποθ ἰσοορβ, Ὀυϊ νγᾶθ 
Αἶ8ο 6γ}- 1 -οὨ]οῦ οὗ {89 σ|0]16 ΒΓΔ ΔΓΠῚΥ͂ 
(γοσς. 18. Διᾶ οὐἴλο ἴο Ἑξοϊδση.--Τηὸ Ηο- 
ὈΓΘῚΥ χαρῆ 4160 Ὀ6 ἰγΑπβἰθα: “δηα ὑπ ὶγ ΔΙΓΩΥ͂ 
σϑτ6᾽ ἄπει, Βδιίομου). Βυΐ 186 τοτηδεὶς σου]ὰ 
6 βοῃ  ῦηδὲ δυρογῆυουθ δΔηὰ Θχοθδδίγοὶυ ἀγαρρίης 
ἴῃ τηΐπ Ὠ}1} ΑΥ}}Ὶ νον δηὰ ουγὶ δοοουηί. Α8 
(ΒΓ 18 πο Βυσἢ γοιλδσὶς ἰῃ ΟἼτοη., δηὰ 88 ἱἢ γογ. 
17 1ὴ0 Ῥῇγδϑθ “" ΒῈ οδπχθ ἴο Ηϑ]διηδῖ, ἀρδαϊρηαῖοθθ 
1δ ρίδοε σθοσο Ὀδνὶα τοὶ {μ6 βϑιυγίαημ, (μ6 ποσὰ 
ἴα ἴο 6 ἰαἴκεη {τιν [86 δηοίοηί Υ 53.) 88 10:6 Ὡδπὶθ 
οὗ ἃ ρΐἴδοθ, οὐσ σογὰ ποσθ θοΐῃρ ΤΔΘΓΟΙΥ 8 ΒΠΟΥΙΟΓ 

ἴοστα οὗ ἰμδῖ ἴῃ σγοσ. 17 (Ὁ ἢ ΓῚ ὈΝΜ). ΤῊΘ 

Ρΐδος 885 ποὶ γοῖ θθϑὴ Ἰἀοηιβο. [7Πηβἰοδὰ οἵ [Π9 
Βοοοη Πείαπι ΟἸ το. Πα8 ““ἴο ἰμποη." [ἢ τὸ 
δορὶ {μὶ5 ἰοχὶ δηα σθηοῦ “(ΠΟΙ ΔΥΠῚΥ ἴῃ γ6Γ. 
16, ἐπ6 δοοουηΐ ψ1}} τοδὰ : Ηδήδγοζοσ Ὀσουρα [ἢ 6 
ϑυσγίδηϑ, δηα {πο}. ἈΥΤΩΥ͂ Ο8116 8ηἀ Βμορδοῦ Ὀοῖοσο 
ποτὶ... Δη4 εν ὰ ρῥϑαβοὰ ονὸσ Ζοσάδῃ δηά 
οϑτηδ ἴο ἰδ οπ, δπα ἐῃθ ϑυγίδπβ, εἰθ.Ί 10 8 ἢοΐ Θϑ8Ὺ 
ἴο ἀοεϊάα Ὀεΐτθοῃ {Π6 ἰοχίδ οἵ βδη. δηὰ Οἤγοη. : 
ἰδ ἀΣ σα] Υ οὗ εὐε αν ω Ἠδ6]4π} ΠλΑΥ θ6 8 8Γ- 
ευτηοηξ ἴον δοί}.---ΤᾺ. δὲς ἐπὶ 17. Ἡεἰδτὰ ἷ5 ἀὁ6- 
βἰρτιδῖθα 85 ἴμ6 ρδοθ δοοβα ὑπθ Ζοσάδῃ ἩΔΙΠΟΓ 
θανὶα Ὀγουραι 18 ΔΥΙΩΥ͂ δηἀ Τουρἢῦ [Π6 βυγίδῃβ. 
ΟἌτοη. 885 “ἢ σϑηθ οἢ {ποι (119 ΑΙΥΘΙΠβΔΠη8) 
πΟΣΒΟΥ 8 βου 4} ΟΥΓΟΥΙ, ΟΥ 8Π ἰηϊδθη( οη 4] ΟΠκΐ8- 
βίου οὗ 86 Ὠᾶπ)6 οὗ {π6 ρἷδοθ θθοϑδιιαθ ἰὶ γδ8 ἴοο 
1116 ἱπόστι. ΤῊΘ Ὡδηη6 Πείαην" ἷδ ἰπουρπι Ὁγ Ενν., 
Βδίέξ. Δα ΤΉ ρη. ἴο ἀδὸν ἴο ἴμ «ἰαπιαία οῃ 6 ΕἘπ- 
γδῖθβ (Ῥιο]. δ, 1δ, 25). Βυὲὺ δ6 βγτγίδηβ που]ὰ 
δαταν Βαγο (8116 Ὅδὸῖκ θοίογο Πᾶνα 88 [ᾺΓ 85 (ἢ 6 
ἘἈΡὨ τδίοβ ἴο γοοοῖνο ἢΪ8 δἰίδοῖκ ἤογο τ τ (Π6 ΣΙΤΟΓ 
ἴπ ἐμοἷν ΓΟΆσ. Α8 {818 18 (ὴ68 βαᾶιγ6 Ὀδ:116 ὑπαὶ (δο- 
οὐγάϊηρ ἴο 1 Οἤ του. χνὶ]. 8) νγγὰβ ἔουραι δὶ Ἡαπιαιίὴ 
(οοιρΡ. υἱϊὶ. 4), δηὰ [δδ δἰαίουχθηὶ “ οδηη6 ἰο Ηὁ- 
Ἰαπλ᾽ Παγὰ [Ὁ] ] ον ἰτα τ θα 1 6} Υ αν [Π6 τϑιηασὶς 
(δὲ Τανια ογοεβοα {ῃ6 Φογάδῃ, Ἡιδα τησδί Ὀ6 ]ο- 
οδίθα δοζοββ ἴπ6 Τογάδῃ, ηοὶ οα {86 ΕἸΡΉ γαΐθβ, αὶ 
ἴατι ΠΟΥ τοδὶ ΠΥ Ηδίπαίῃ. Ἡδγοῖμα Ὑ}0]6 [ΒΓγβ6]- 
Ἰωβῇῃ δῃὰ Ββυσίδη ΔΓΏ1165 δἰίοοα Ορροβϑὴ ἴο οὴβ 8ῃ0- 
186γ ἴῃ Ὀδίε]6. ἜΤ Τανα ἰοοῖϊκ σοτηπηδηᾷ ἴῃ ρογ- 
ΒΟΉ 18 οὶ βἰδίθα- ρὈγοῦΔΟΙΥ οὐ δοοουηΐ οὗ {πὸ ᾿τὰ- 
Ῥοσίδῃοε οΟὔΠ6 σϑδιημαΐχτι, ΠΔΓΑ]Υ ἔγοτῃ δὴν ἀἱβααι:ρ- 
ἴλοϊΐοη πὶ ἢ Φοαῦ. ὅβουμθ δοοουηὶ τδιιδὲ Ὀ6 ἐδίκοῃ 
οἵ Τανα 8 πιὶ ΣΆ ΓΥ βρὶτὶι.--- ΤῈ.7--- ἐν. 18. δ α- 
σἱ δ ερϊεπαϊὰ υἱοίοτν. Το βγγῖδηβ ΡῬδΌ]Υ ἰοοῖς ἴο 
ξισὶ, ΡΆΓΟΥ ἭΘΓΘ συ (0 ρίδοεθ ὈΥ͂ (ἢ 18Γγ86} 1168. 

ἴ6 σοι ρ]οίθηθαθ οὗ {86 ΥἱἹοίοΥΥ 18 ἰγίμογ 6βρο- 
ΟἾΔΠ1ν Ῥγουρῃϊ οὐδ ὈΥῪ χηθηιοΠηρ ἤγδέ (νοσ. 18) 
{0 Ἄν ΠΌΠΙΌΟΣ οἱ ἐπ β]αΐῃ: βουὴ δυπάτγοα 
οἰατιοί-βο] ἀΐθτβ δηὰδ ἰογιυ (πουβδηὰ Ποσβοιλθη 
(ἄγου. ρίνεβ βουθ ἐμουβδηατ οπαγιοίςτηθη πὰ 

Φ τη, “ἨΗ9Ὁ. ὨδΔη10 οἴ ἃ βυσυίδη οἱνν, ἀπ6]-ἴοστη 

ἔτοτω ἸΧ. (ἔν ο δΡτΏ 168), τί "ἢ {Π6 Γ.. Ἰοοαῖ " (Βδέέοδϑτλ 
τ 

1 [ΤῊ58. ΠΌΠΙΌΟΣ ἰ5. δἰτηοανι ἱπογθα [ὍΪΥ ἰδῦσο, δῃὰ (ἢ 
ἰεχὶ οἵ ὅδιῃ, ἰβ8 ἴο θὸ ῥχγοίοσιοά.- -ἴὰ.} σόοι ὺ 

ΤΟΥ ἰμουβαπὰ ἴοοίμηθη). Ὑ 18 {π|5 {Π6 εἰαίθ- 
τλθηΐβ ἴῃ ΥἹἱἱ. 4 δηὰ 1 Οἤγοη. χνυὶΐ. 4, ὃ (οὔθ 
[πουβαηα βουθὴ υπάγοα Πογβθπιθῃ, οὐ ομΘ ἐϊοῦ- 
ΒΔ Πα ομαγϊοί θη δηα βούθῃ ἐβουβαπα Ποτβοιηθῃ, 
δηὰ ΠΘΏΪΥ ἱπουβαπα ἰοοίχηθη οὗ Ασαι- ΖοὈδῆ, 
δηὰ ἱπϑηϊγεῖγο ἱμβουβδηά πιρη οὗ Αταπλ- Δ πλμθ- 
(118) ἀρτοθ καθ Ὑ06}} 89 οδῇ 6 οχροοίοα ἴῃ ἴῃ9 
γγ6 11. ΚουΤ ΘΟΥτυρίΐοη οὗ πα ΌΘΓΕ, 80 ἐμαὶ {πο γῸ 
18 ΒΟΔΓΟΘΙΥ 8 ἀουδὲ ἐμαὶ [6 ὨιΏΟΓ οὗ 816 ἢ Αγᾶ- 
ΤΑΞΒΆΤΙΒ 18 ἴῃ 6 ΒΒΙηΘ ἰτιὶ ΒΟ δοοουηὶβ (ἢ δρβ. τἰϊὶ. 
8ηα χ.»Ὶἡ, δηὰ ἐμδὶ οὔν οἰ αρίασ σοὶ δίθβ οἰ του πηβίδη- 
114}}γ 156 βδῆγθ Ὑγαγ, ὑΠπ6 γθβῸ οὐ]ν οἵ νηϊςῃ 18 
εἴνϑῃ ἴῃ οἷν. γ111. δηα 1 (Ἐν. χνἱ!].᾽ ([ 61}}. 118 
ἰλεη [ΣΙΠΟΣ δια θα (δὲ αν ἃ 80 βιγοὶθ ἰπ6 ρθπογαὶ 
παι πὸ αἀἰδα; ἵπδὶ β, μὸ ἀϊοθά οὐ μ6 δεϊὰ οἵ 
που Πα8 τοοοϊγοα 1 Ὀ6[116.---Ἶ ον. 19. ΤῊΘ σοβυὶὲ 
οὔ {μ18 ἀοίοαι: 1) “4}} [9 ψϑϑβα]- ὑὉσ  Πο 8) (Παὶ 
Πα [0] ονοὰ Ηα ΓΒ ΒυΙΩΠΊΟὨΒ ἴ0 ἯΆΓ δρδιηβὶ 
αν, τιδάθ ρβεδοθ πὶ [Ιδγροὶ πβθη (ΠΟΥ͂ ΒΑ 
(Παὐ ΠΟΥ͂ ογΘ Ὀθαΐθη, ΤΠ6 δα ἀλιίοη (δον ἐῃ9 
βτϑὶ “ 1βγαβὶ) ἔῃ 186 Ψὰυϊμ.: “ΤΟΥ ἔδαγοα, δηά 
ἴθεγο βΒοὰ βῆγ-οἰρῃι ἐμουβαηά ἴῃ [Π6 Ῥγδϑθῆοθ 
οὗὨ ἴβγϑ8],᾽᾽ ἀοδϑβ ποὶ τγασσβηΐ 15 ἴῃ ἐππαζ ες ι 
ἴηἴο 186 ἰοχὺ (τ ΤὨΘὨ 08), δηὰ βηάϊηρ ἐμογοὶῃ 
ἰδ6 βἰδίθιηθης οὗ 6 πυαδογῦ οὔ ἔμβοβο (δαὶ ΤῸΓΘ 
“ βαΐη ἴῃ ΗἸρηι; ἴον βυοῖ 8 πυπλογῖοΆ] βίδίθπηθηὶ 
ἄοοβ ποῖ βαϊν (ῃ6 ἴθποῦ οἵ ἔπ Ὡαγγαϊΐνο, ψ ἢ ΐοὶ 
ἢ 6ΓΘ ἰῃΐθ 8 ΟὨ]Υ ἃ βἜΠΟΓΑΙ σοπηδγὶς οἡ (μ 6 τεοορς- 
ηἰϊΐοη οὗ {Π͵π]} οοτηρίοίο ἀρίδαι Ὀγ ἰῃς ϑ'γχίϑιβ, βὸ 
{πὲ γγὸ βῃου]ὰ 16α8ὲ ἐχρϑοῖ βιοῖ 8 βἰδίοιηθηὶ ἤΘΓΘ 
δου ΤΠΘΓΟΙΥ ἃ Ραϑτγί οἵ {π6 ἀοἰραίοα δγηλγ---αρατὲ 
ἴγοπι (86 ἴδοί {παὶ ὑπ6 γοσὰ ““βπιι θη (νον. 19) 
ἱποϊυάοθ 41} {6 β]δῖη, οὶ τ γον {Π 86 {μδὲ (6}} 
ἴη ἤϊσέ; 2) ἴ9 βυγίδηῃ ῥγίηοοθ δηα ρθορὶββ Ὀ6- 
σδΙ6 ἰΥἰθυΐΆΓΥ ἰο ἴρτϑοὶ, δὰ σοηάοσγρα τἢ6 Αἰὴ- 
ἹΠΟΠΪ 68 ΠῸ ΙΟΓ6 δία δραϊηδὶ (6 [βγϑρ} 1[68.-- 
Νοιμίηρ 8 Πογὸ βαϊὰ οἵ (6 γαὺβ Ὑ1Ὶ} Παπιαϑοιιϑ 
δηὰ άοπι, ἴὸ πῇ ἰοὶι Φοδὺ ἰαγτηρὰ ἱπ (Πα βουϊῃ 
(οἢ. γ11}.), σ ἢ }]ὸ αν δ χαϊηΐϊηρ εἶδ νἱοίογοθ 
ἴῃ ἐδ ποσί, θϑοϑιδθ [ἢ 6 πηγγδαίδνθ 18 ἤθσο οοοῦ- 
Ρἱοά πὶ (η6 ἰογίυποβ οἵ ΒδΌΡΑἢ ΟὨΪΥ Ὀθοβυ8θ 
οὗ (λεῖν οομηθοίζοι τὶ ἔμοδα οὗ [Γσῖδὰ (Εν814). 

ἩΙΒΤΟΕΒΙ͂ΟΑῚ, ΑΝῸ ΤΗΕΟΙΟΟΘΙΟΑΙ, 

1, Οπθ ἰη)υδίϊοο Ῥγοάυσοθ δηοίῃοσ, ἀπ ἀσαρβ 
ΤΏΘΏ ΟἿ ἰγΓΟΙΔΓΔΟΌΪΥ ἰο ἀσδίγαοίζίοη ὈΥ {116 Τοβα ὑ- 
ἴὴς οἰιαΐπ οὗ δβ'ηβ απὰ ᾿π)μυβίϊοοβ. ἫΝ κίηρ οἵ 
ΑἸοσπιοη {1 αἰ [Ὁ] ἸΟΥΥ Ἰοπ8. ἢθ Θ8. ἴο {89 
118 γρ δηά οαἰ απ ΐδίοτβ (πδὲ βασστουπα Ὠΐπὰ ; (6 Π09 
ΘΟΠ168 ἐπ6 τηοδὶ οὐ ΓαρθουΒ ΣΟ] ΘΏ090 ἰοαγὰβ Ὠδ- 
γἱ ἀ Β διιθδββδάογθ, μα [86 πχοβὶ αρυδῖνα 180] ἰοὸ 
(86 ὙΠ8Ο1Θ ΡΘΟρ]6 οἵ [βγϑὲ]; οἡ {πἰ8 10] οὐ (89 
Πιαβῖυ ργορδσγδίίοη δηα ργογοοδίΐοῃ οὗ 8. ὙΠΟΙΪΥ 
απ] δὲ, πιο ϊκοα ταῦ; ἱπογοίη [Π6 ὈΓΙΏΟ6Β ἃΤῸ ἰογοοα 
ἴο ἴδ: ΒΜῸ Δ 50 ἰ0 βίακο ὑμ6ὶγ Ἰαηὰ δῃὰ ρθο- 
ΡὈΪΘ6. 6 δηὰ 18 οΟἸ ΣΡ] οἱθ ἀεβιγιοίο. 

2. ΤῊΪΒ στοαὶ ἀδηροῦ, ρσαραγοὰ ἴον θενὰ ὮΥ͂ 
8 ΘΏΘΙΏΪ6Β, τγ88 τηδἀ6 ᾿πτουρἢ {Π6 ἀἰνὶηθ ΘΟὨΓΟΙ 
ἰο οοῃάᾳοαε ἰο {π6 τηδρη  γίηρ οὗ μἷβ ἤδγ6, πα ἴο 
᾿ἷἰβ δϑοθηΐ ἴο [06 Βἰχῇμοδὶ μοϊηΐ οἵ σου δὶ φρίογυ. 
ΤΠ ΡοΪ]ὰ ᾿ῃβοΐθηοθ οὗ [86 Θῃθιη 68 οὗ Οὐ Β Ρϑορὶθ 
δῃᾶ Κιηρχάοτη τηυδί Βογγθ ποῖ ΟΠ]Υ ἴο Ὀγΐηρ δροῦὺϊ 
ΠΟΥ ΜΟΠΔΟΓΆΪΥ 1ῃ6 χονοϊαξίου οὗ [π6 1 ογα 

Ὑ6Ρ ἴῃ βυράδυΐηρ Θηθιἶο8 δηα μοϊρὶην ἰγιθη 8, 
αἱ 4180 ἰο τηδηϊίοδι πιοτὸ βρ μα αἰν 186 Ν]ΟΥΥ͂ 

δηά τϊρὶι οὗἨ ΗΠΐ8 Κίπράοηι ἴῃ ἰμ6 θαι.168 ᾿πῖὸ 
Ὑ ΠΙΟΒ 1ζ 15 Ἰογοθα ΟΥ̓ ΘΠΘΙηΐ68. 

8. Φοεαῦ᾽βΒ νοτὰ ἰο Αὐἰδῃμαὶ 18. 8 ὑγοϊυάθ ἴο ἐμ 9 
Τογὰ ποσὰ ἰοὸ Ροίογ: “ Βιγεηρίδϑο (ἢγ Ὀγθίσθῃ."} 



462 ΤΗῊΗΕ ΒΕΟΟΝῸ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΑΜΕΙ͂, 

Ἡδ τοῖς Ὀσαύ τ ἴῃ (6 πᾶς (1 Ἵσχβοσίβ) 18 ἴο ὃ6 
φορά 1) πὶ τ 6 ὑπ ἀρυβαῖς οὗ (δοθὲ τηοβὶ 
δδογοὰ ροεκϑεβδιοηδ απὰ ἐπ ἰοῦ ὙΠΙΟΒ {Π6 αἰσυρο]θ 
ἦβ ἴο Ὀ6 πη8ά6,---ἰΠΟΓΘΌΥ 1ἰ 18. 00 
2) ψῖῖἢ ΒυμΔ0]6, ειδηεϊεείον ἴο ἰμ6 οὐδ οὗ 
ἐλε 1,ογά ---ἰΠογ Όν ἰξ 5 ρῥγοβοσυθὰ ἔγοπι ἰβπιοσὶ Υ 
δηὰ ρῥγοδυταρίπουκποια. ΤΩΘ ΔΙ 8 ἃ δὲ δηᾶ 
ἈΟΙΪΥ͂ οπο, υπάογίδίκοη ἴοσ {86 ἀσίδηοο οὗ ἴθ ροδ- 
ΒΟΒαΪΟΩδ σεοοϊνοὰ ἔγοπι Οοά, ἰο ψυλγὰ [86 ΒΟΠΟΓ 
οἵ ἀαοά, δηὰ ἴῃ (89 πδιηο οὗ Οοάὰ, 

ἨΟΜΙΙΈΤΙΟΑΙ, ΑΝ ΡΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

ες. 12. Βναυεγν πη δαξἰπρ [ον ἰλ6 λίσλεεί οὗ- 
ἰδοία: 1) τὸ αὐμε, Υ κ πρὸ ΟἿΣ ὅρα πα ἴο ΟΌΓ 
τοί ἤγθη (ἢ9 ρευρίς οὗ : Αὐτν ΠῚ ΌΥ ἀε- 

τοίϊοπ οἵ ὈΟΑΥ͂ δηὰ βοὺ!] δῃὰ ἰδ σποὶς [16 ἰο 6 
αἶπ}8 οἵ 6 ζίπσαοπι οἵ αοἄ; 8) Ιὲ ἰ6 δαπείυ δα ὈΥ 
ὉΠοοΠαἑἰἰοηδὶ διὀηιίκείοπ ἴο {Π6 Ρύγροθοθ δηὰ 
ἀοΐηρβ οἵ με υὧἷϊ οὗ αοά. 

“ Τῆς ], τὰ ἀο ἰλαξ υλιοΐ, δοεηιειλ, ἡ ΐπι Ὁ 1) 
Α οοηίορβαϊου οἵ μδυμπιδὶα διὀηιίδείοπ ἴο δ ΥὙ1]], 
ἦπ ργοβθῆοο οὗ {Π 6 ἀῥτη θα Ῥογὶβ τοίδστίηρ ου γΥ- 
ΑὐμΝ ἰο Ηΐπι; 2) Α ἰοβι τ ΟὨΥ͂ ὈΟΓΠΘ ὈΥ͂ οὨ ]4Π1ΚῸ 
δηὰ εἰγοηρ γείϊαποο οἡ ἰμθ 1ογὰ᾽β Λείρ, τ] ἢ 18 
σου ΘΏΥ̓ 6 Χ ἴῃ ἐπ οδυβα οὗ Ηΐ8 ρθορὶὸ 
δηά Ηἱΐδ ἰηράοπι; 8) ΤῊ Ἔχργοβαίοη οὗ ἃ ἀευομέ 
ἴταπιε οὗ πεϊπα, “ Ὀΐομ ἴα (86 θδβὶβ οἵ 411} φεπιιῖπε 

ἐν τὰ [0] 8}}ΠἸπρ [86 ἀυ68 οἵ οῃ6}8 οδ]]Πηρ, δηὰ 
ΘΑΡΘΟΙΆΠΙΥ οὗὨ 4}1 ἴτυϑ ὄγαυεγν ἴῃ Πρμ προ ἀραὶϊποὶ 
{6 οηδιΐοβ οὗ αΟοἀ᾽ 8 ἰκησάομμ. 

Ἅοτη. 1 βΒηᾳ. ΟΒΑΜΕΕΝ: Νοίδίηρ πουίβῖοῦ οδῃ 
6 ἀονίοοὰ ἐπδη ἴο τοαυΐϊίθ ἐμδηϊκα τὶν ἢ ΤΠ δηκα. 
Ῥτονυ. χυῖὶϊ. 13.---ΞῈ. ΕσημΜῦ: πο αοἀὰ π|}} 
οἰαβίΐβθ 8 ροορίς, Ηθ πὶ πάσαν ἔγομι Πόσα 
δηὰ βοηβὶ Ὁ]6 συ]οσα; δηα ποθ ἴο ἰπ6 Ἰδῃὰ ψῆοθο 
Κίης ἰβ 6 οἱ ([οοὶ. χ. 16).-- ευ. 8. ΒῈ8. [ΚΤ 
ΞΟΗΜΙΡ: ΟΔΙΌΠΙΗΥ 8 8 αἰδΌΟ 081 νῖσθ, βἴῃοθ 
ὉΠΟΥ͂ ΔΡΡϑδγδηοα οὗ ρῥγιάθηοθ δηα ἰγυ ἢ ἰΐ 641} 
ἑοσίν [16 στοαίοαϊ πιϊβίογί θα. -- -ΘῬ ΤΑ ΚΕ: Τὸ ρὰὶ 
8 οΥἱ] οοπίγασίΐο ὈρΡοὴ ροοά ἰδ ὑμ6 Ὀδδὶ δσὶ οὔ 
6 υηροάϊγ.--[ΗἌχ͵: Οδγηδ] τΏΘἢ 8.ΓῸ ποηΐ ἰὸ 
ΤΑΘΆΒΏΌΓΟ δηοίμογα ἰοοί ΌΥ ἱμοὶν οὐ ἰδδϑῖ- (Ποὶγ 
οΥι ἐΑ]θο Βοοά τηδίςοβ (μοι ἀπ πε] γ᾽ δαδρὶ εἶουβ οὗ 
ΟΠ ΟΓΒ. - . .. [0 ἴΪ6 δειὰ [ὉΓ ἃ υἱοῖζοα πϑασγὶ ἰο 
τ ΐηῖκς τὸ] οὗ δὴν οἵμοῦ; Ὀθοδῦβα Ὁ οδῃ {μῖηκ 
ὨΟΏΘ δοίίογ [ἢ 8 1ἰ86] [, αηα κζοῦσα ᾿ἰμ6] οὐ]. ΤῊΘ 
ἔγθου 8. Ώ8 ἷβ ἔγοῦλ νἱοο ἢ ̓ πρ6] ὗ, (Π6 τόσο οδ8- 
Τἰ [8016 Β6 τ868 ἴο 6 πο οἰμοτα.- -ΤῈ.] 
εν. 6. ΟΒΑΜΕΕ: Τῆδιὲ ἰδ {πὸ ΤΔῪ ὙΠῸ 8 οΥἹ] 

οοηβοΐθῃοθ; 1ἰ ἤδοβ Ὀοΐογο 10 186 Βυπιοὰ (7οῦ χν. 
20).---“. ΤΑ ΝΟΕ: ΤΏ ἢ ἃ πδη πον ἰΠπδὲ μ6 δδ8 
ἀεβογνοὰ ἀνε μβο, αν. κρθν γαῖ ἷἰβ ὑπ} }ΐηρ ἴο 8ο- 
Κηοπ]οάχσο κἷ8 χα], ἢ ἰ6 δα ΓΘ ἰο ΠΘΔΡ ὕροἢ ᾿ιΐπλ- 
Β6] 7 τηοτο δηά ποτ μι }]1.--[ΗΑΙΤ.: 10 18 οὔθ οὗ 
ἰπ6 τηδὰ ῥγίποΐρ]οα οἵ τἱ]᾽οκοάμποθα, ἐμαὶ ἰὲ 18. ἃ 
ὙΓΘΆΪΉ6586 ἴο το]θηΐ, διὰ σδίμοσ ἰοὺ ἀϊ6 ἱπδῃ γἱοϊά. 
Ἐνϑα 111 σδῦθοβ, οὔθ Ὁμἀοσίδικοη, ταδὶ Ὀ6 ὉΡΒ6]ὰ, 

---απὰ | χονϑ οὔ ἱ 
ἡ υὼν ἡργίαυ τα 

ΔΙ ΠουρῈ π 1 Ὀ]οοά; τμόγοδα (ἢ 6 ρστδοίουκ μβεωΐ "Ὁ 
δηάϊησ πἷδ ονῃ αἰρεοκίην, ἀστῆς οὶ ἐπὶ, ἐμαὶ 
οὗ δῇ υπρτουπαοά αἰδρίοαϑαγο, ναὶ πὲσάοδ ἰο ἰε 

ἴο χὶγο δβαικέβοιίξου ἰο ἰὲς 

γες. 12. ΒΤΑΒΚΕ: Α ΟἸ γβεϊδη τουσὲ ἱπώοο 
ΒΙΟΥ 8]] αἰ σοῆοθ ἰῃ ἢ18 ΘΑ] Πρ δᾶ βἰδίζου, αὶ 
τηυδί Ἰοοῖς ἰο αοἀ ἴον τι βδίενοσ ρῥ Βα πίενα 
ἴο τδῖκο (1 Οὐοσ. ἐἰ. 6). [Εᾶσε;: ΣΝ τοῦ ροε οἱ 
ἃ ΘΟΠΔΉοΥ ἤρἢϊδ τόσο ἰμδὴ ἢἷβ "δι. Α γον 
Ἰεβάοσς πηυδὲ, ουΐ οἵ δ οτῃ δρυπάδηοο, ρὺὶ ̓ ξ 
δηὰ πρὶ τὶ ἰηἴο 81} οἰδμογε: 1 δ ᾿οὴ οδά μαι 
ἰηΐο ἐπ 86]4, ἔπογὸ ἰα ορα οἵ νἱοίοσγ. ... 
Υ̓ΔΙΟΣ 18 σου ἶοο ἰ0 ἰδὲ τ Ιοἢ ἰδ ὈΌ1)Ὲ Ὄροι το 
᾿ἰχίοη.- -ΗΠΕΈΝΕΥ : “ἀοὰ δηὰ οὖσ ΘΟὈΠΙΓΥ " τὰ 
(με ποτάὰ,... θη νὸ πιδίκα οοπεβοίθωοο οἱ ἀν- 
ἴῃς οἷν ἀυί(γ, τὸ δΥ πιιἢ (᾿ς ΑΔ ἸκΙλΟ. 
ἐἴοῃ ἰοᾶνα ἴῃ ουοηὶ πῖῖἢ αοὰ : ποῖ ταἰηκίηρ με 
ΟΌΡ γϑῖοῦ ὈΪ46 Ἡΐπ ἰο ἘΓΕΡΥ 8, αὶ (Πδὲ ε}} 
ἩθυΩΑΥ ἀὁ 88 Ηοδ ρ]θδβοβ, γοῖ πδορίῃρ ίοσ Η!δ βαϊτι:- 
ἰΐοη ἰῃ Ηἱβ ον ὙΔΥ͂ (π16.--ΤΕὰ.. εκ 1} 
84ᾳ. ΟΞΒΙΑΝΘΌΕΒ.: Τθοθα ὙΠΟ ΧΟΪΥ ΟἹ δὴ διῃὰ ὁ 
ποὶ ἰγιιδὲ αοα, οοιηθ ἴο βῆδιης (Ῥᾷεβ. χχυ. 3).- 
ΜΠ ΕΤΕΥῚ Φο8 ργονϊ θὰ ἴοσ ἐδ ψογβὶ, διὰ μαὶ 

6 0886 ἴδ ἴπὸ Θγυῖδηβ ΟΥ Αὐλτποη  ἴδ8 τηϊρὴί 
ΡΓοΥ͂Θ ἴοο βίτοηρ ἴον μῖπα (γοσ. 11); δυΐ Βα ρεοτοὶ 
ἴοο βίστοῃρ ἔοῦ ἰἤστι οί. γε ἀο ποῖ Ηἶπάοτ σα 
ΒΟΟΘΒΘΟΒ ὈΥ̓͂ ρΓΟρδτίης ὉΓΣ αἀἰδαρροϊηϊτοηϊ.--ΤᾺ. 

γετα. 1ὅ-19. ΒΟΗΙΕΒ: Ηδ πο ἄοσα 6Ὁ]} πὶ 
ΑΙρῸ ΓΕΒΡ ἃ παχυοδί οἵ ΟΥἹ] ; δῃα μ6 γὖῃο δεῖμα ἰῃ 
61] γ}} ΘΓ ΔΙΏΪΥ 6180 καὶ ἃ ῬΟΟΥ γονατ ἴοι ἰἰ, 
ΑΒ ἰδ6 δορά, μο μα βαγνοαῖ.-- - 6 1, οτὰ ἢδ8 οτογ- 
(πηρ ἰη Ηἰδ μαπὰ, [βοῃ Ηδ ἢδ88 {ἢ 1ηβοϊδηοε οἵ 
ΘηΘμ 68 ἐπ Ηἰβ δηα δηα Πλ8,Κ65 81} ποτὰ σε]. 
Ηδ οδὴ οἤροῖὶς δῃὰ συαδάυθ ὄυοῃ ἰδ 6 δὲ ᾿Ώβο- 
Ἰρθ τς δηὰ οοηγοσὶ 1 ἰηίο ἃ ὈΙοβαιηρ ἕο Ηΐ 

6. 
[ἡέετε. 8, 4. ΤΏΟΥ γὃὸ δὲ ἰοιηρίοα ἰο οἵες 

ἱπρ} 18 μδὰ αἰ ΤΑγΒ Ὀοϊΐον Ἰοοῖς ᾿οίοσε τὴ 
ΘΔΡ.- εγὺύ. δ. “Τάγτυ αἱ «ετγίολο," εἰς. 1) 6 
πιυδὲ ΘΒ ΓΟ οἵ σαί ΡΘΔγ]8 Ὀοίογο βυσίπο (νεῖ. 
2. Τῆο Απποηϊίοβ τησδὶ αν Ὀθοη ΚπΟτ ἴο 
Ἀνὰ 88 ἃ οἽγυοὶ δηὰ Ὀαγθδγοιβ Ρθορ]ο). 2) Χο: 
Κη 18 80 οἴδηβὶνε 88 8 τσδηίοῃ 106}, ἱῃ σοίαπὶ 
ἴου σοβροοὶ δὰ κιπάπεθα. 3) ΤΊ σταγοδὶ το 
8ΙῸ βοῃβὶ γα ἰο στ αΐσυ]α οὗ {πο ῖσ Ρογε δὶ δρρολι- 
ΔΘ. 4) ΑἸ] μουύβοῃβ οὗ ὨΟῦΪῈ Ὡδίωσο δ. οοῦ- 
βἰἀοσαίθ οὔ ἰὴ 1θο]ΐησβ οἵ οἵ μοΊβ. δ) Τίπιο ἢολὶς 
ΤΩΒΩΥ͂ 1118.--τ ον. 12. 7 οδὉ νἂβ 8 βεϊ ἤβἢ, Ὀπϑοτ- 
ῬΡυϊουμβ, ἀηργ ποὶ ρ]οὰ τδῃ ; γαῖ ἴῺ δηίοσῖηρ προῦ 
8. ῬΟΙ]οῦΒ δέ] 6 μ6 ἴδ! κα ρἱουβὶγ. 8:0 ἀ0 δἰπιαΐ 
Δ} χοποσγαὶβ δηὰ οἷνἱ! ΤΌΪΟΓΒ ἴῃ ΒΩΥ͂ Ἐπ ΘΠΈΟΙ- 
ΦΘΏΟΥ ; ποῖ ΟὨ]Υ͂ θοοδῦδα ΤΠ6Υ ον ἰδὲ (86 ῥο0- 
ΡΙΘ γ Δ {ποεῖν ἀοροπάθῃοα οὐ οὐ, Ὀαὶ Ὀοοδαβε [ὴ 
{π6 Ποῦγ οὗ ἰγϊαὶ πον ἴδοὶ ἴξ τ ϑγηβοῖνοα. δυαὶ 
Ἰδηρσύδρο ὑΠ 6 Γ ΒΌΟ ἢ οἰγουταβίβῃ 68 4068 ποὶ Οἰ ΔΆ ΠΥ 
ῬΓΟΤΘ οὔ ἴο Ὀ6 ἀονουΐ, οὐ ἴο 6 Βγροσσίιοαὶ ; 1ἱ 
ΘΧΡΓΟΒΒΟΔ 8 ἴδ] ηρ τ ΒΙΟἢ ΤΩΔῪ 6 σοηυΐηθ, 
ἰσδηβίοηϊ δηὰ βυροσῆςϊβὶ.-- -ΤῈ.] 



ΟΠΑΡ, ΧΙ. 1-27. 468 

ΞΕΟΟΝῸ Ξ5ΞΕΟΤΙΟΝ. 

ἘΒΠο Ὀορϊοοσαίηβ, οὗ αν δ᾽ α τοΥΑ] σὰ]6 ΌΥ ἴ86 αἷμα οὗ Βἰτη601{ αηᾶ δία ΒοΌδ6, δδᾶ 
[8Βο ἴπθετιοο σϑϑυίηκ σοϊδίοσιπ686. 

ζ(Ηαρβ. ΧΙ. -ΧΎ ΤΠ. 

Ι. 7πιογπαὶ εδλαξετίπο οἱ Ἰραυϊά᾽ 8 τιῖο ὃν ἰδ στίουουδ εἶπδ οὐ ἀὐπιδεῖ απὰ Ὺλὴὶβ λοιδε. 

ΟηλΑρΡβ. ΧΙ.--Χ ν. 

1. Τλαν 8 ἄθορ (811 ἀυσίηρς [μ6 γὙᾶῚ δραϊηδὶ ἘΔΟθδΙΒ-Ασηθοη, ΟἾΔΡ. χὶ. 1-27. 

1. ΑΝ ἴΐ σϑηηθ ἴο ΡΆ38, δου 18:6 γὙϑδῦ ᾿8 οχρίὶγοά, δὺ [86 {π|ὸ τ θη Κίηρθ' ρῸ ἔτ (ἢ 
ἰο δαΐίί6, ἰμαὶ Ἰλανα βομὺ 9040 δινὰ 18 βεύνσδηΐβ τὶς Ὠἴτη, δηα 411 [βγϑ6]; δηὰ {Π6 7 
ἀοδίγογοα ἴδ οἰ] άτϑη οὗ Αἰποη, δηα ᾿οϑίοροα ἘβΌῦΔἢ. Βαυΐ [Ἀπη4] αν! ἰατ- 

2 γἱϑὰ 811] δἱ [δϑοάἀϑ 18] Ψογυβο]θμ. Απα 1 οϑῆιθ ἴο ρ888 πῃ 8ὴ δὐϑηϊησίίάθ, ἰμδὲ 
Ἰανὶα ἀσοθο 1τοηὶ οὔ ἷθ θ6α δηα τα] κοα ἀροη (86 τοοῦ οὗ ἰ80 ἰκἰηρβ Βουϑθ; δπά 
ἔσομαι ἐμ σοοῦ Β6 βὰν 8 ΟΠΊ8η ΔΒὨϊηρ ΒοτβοΙ ἢ, δηα (86 ποσδη 88 ὙΘΥῪ ὈοΔυΘΑΙ] 

8 ἴο Ιοοκ ὑροῆ. ἊΑμηὰ αν! βοηὶ διὰ Θῃαυϊγοα ΔΕΟΥ (80 ποδη. ἊἈῃα οὔθ βαϊά, [5 
4 ποὶ {Πἷ8 ΒαίΒ-8μ6 θα, [0 ἀδυρπίοσ οὗ Ἐ]ιδ, (μ6 τὶ ΐο οὗ Ὁτίδῃ {86 ἩΠΕΘ᾽ Απά 

Πανὶ ἃ βοηΐ τα ΟΒΒΟΏρΈΓΒ δη6 ἴοοῖκ ΒΟΥ, δηα βῃ6 οδῖὴθ ἴῃ τπίο Βἷπι, πα 6 ἰδ σὶ(ἢ 
Βον; ἴον [84 βῃθ ψγ88 ρυγβοά ἔγοια Βδὺ ὉΠΟΙ ΘΔ ΠΏ6ΕΒ, δηἃ 886 χοίυσποα πἀπίο ΠῈΣ 

δ ἢ Ἀμὰ ἰδ6 ποιηδῃ οοηῃοοὶνοα, δηἀ βού δηὰ ἰοΪα αν α, δμὰ 5814, 1 δὰ νι 
ΟὨΣ]ά. 

6 Απάᾶ αν! βοηΐ ἴὸ Ψοδῦ, δαψίησ, βοπά τὴο δ (86 ΗΘ. Απᾶ ΦοΔὉ βρηΐ 
1 Ὁ σα ἴο αν. Απὰ ψ βοὴ ὕτιδ 88 οοπο [Απά {0τ|8} Θδ1ι6} αηΐο ἢϊπι," [ἐπ8. 
84] Τλαν!α ἀδιηδηαρα [4581.64] οὗ ἀΐπι [οηι. οὗ Ἀἰπι} μον ΦοΔὉ αἱά, δηα δον (Π6 ρΡθο- 

8 ρΡἷ6 α]4, δῃὰ μον 6 γᾶ ρσγοβρογοά. Απὰ αν βαϊὰ ἰο γίδια, ὁ ἀομνπ ο (ὮγΥ 
Οοὔδ6, δα πΑΒὮ (ΠΥ θεῖ. Απα Τύγίδῃ ἀορατγίοα [πη] ουὖ οὗ (Π6 Εἴη 5 Βουβο, 

9 8ηα ἰβ6γθ [0] θα αἶσα ἃ πιοβϑ οὗ πιθαέ [ [004] ἔγοτι [86 Κίηγ. Βαϊ [44] Τὐτῖδα 

ΤΈΧΤΟΌΑΙ, ΑΝῸ ΟΘΟΕΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

1 τον 1. 8ο ἐπ φογὶ (γῦρο) Βδίίοπον δηὰ Ηἰἰσίς τοϊδία ἴῃς ούμ ἰ Ὁ “ ΤῊΘΒΘΟΏρΡΟΙΒ,," [Π6 ΤΓΟΥΤΏΟΥ ὉΠάΘΙ- 
εαἰδηϊηρ ἰὲ οἱ ἀπὸ Ὀαϑηδάοτγβ, ἰγ6 ἰαἰίοῦ οὗἩ ψαΐσῃοτῦβ ἴο ΟΌΒΘΥΥΘ {Π 6 ΠΘΎ ΠΊΟΟῚ (ΠΟΙῺΡ. Φος. χχχί. 6); ὈθὉ [686 νίθνγβ 
ΔΙῸ ποῦ ῬΓΟΌΘΌΪ]Ο; ἰΐ 8 οὶ ἰκϑ]ν ἰῃδὺ ἃ ἰἴωθ οὗἩ ὴ6 γοϑγ ψουὰ Ὀ6 ἀοδμῃοά Ἷ δὴ δοὺ ἰἢδὶ δὲ ρϑγίοσιηδα ἔν! νθ 
ἐὐτηθδ ἃ γοϑσ, δηά {ἰ ἰα ὌΠΙΠΚΟΙν [δὶ δι Ὀαβδϑύοσβ ΓΟ δοηΐ οὔ δὺ ἃ ΒρΡΟΟΙδ] ἐγ οὗ ὑῃῆ9 γοασ. ἸΤπουκὴ ἰηο Κο- 

[2.Ὁ}.}.] (229) ΤΊΔΥ Ὅ6 ὑῃπ6 ΠΑΓΟΓ, δηὰ 80 ἴδ ἐπ 6 Ῥγϑίθγβ Ὁ] 6 ζοττΩ, ζὥΘΏΘΓΆΙ σΟὨΒἰ ΘΓ 00.}8 ΒΙΓΟΏΡΙΥ ἵἴανοῦ (ἢ 9 
θοσι.-- ΠΟΥ Β ἐΠΘΟΥΥ ἰβ ὑπδὲ ἔῆ 976 οχίδἰθὰ ἔνγο ΓΘΟΘΏΒΙΟΏΒ οὗ ὑπὸ ᾿ἰδίογν, οὔθ τηδὴθ ὉΥ͂ ὑσίοθι (16 ἢ ἢθΘ 
τηαγῖζα ΡΕ.), ἐῆθ οἶον Ὀν Ἰαγιηθῃ ([.Η}, οὗ τη σῇ {πο ἔοστη ον ἰδ Πόγο ἠο] οσοα ὈΥ “ ΟΠ τοῖο θη ̓ (Ἰλδείης Φοιῦ δοὲ 
πὰ ἀοηῦν, δηὰ βοοηΐης [ἢ 6 “ ΑἸηγ)ο;ἶ 98. ἰηἴο ὑπ 9 “ Ἰαπὰ οὗ Ατηποι "), δὰ ὑπο Ἰδοῦ ΌΥ͂ "" ΒΘ ΠΊ16] ᾽" (Θ1- 
[}} Ὥ 6 Κἰη κ᾽ δοι νἱίγ, δ... Ἠδὺθον τὸ βῃουϊὰ βαὺ παῖ [6 δαῖμον οὗὮ “ ΒΩΙΠὨ96] ᾽" 5Βοῖ θα ἢΪ8 τδίογίαὶ ἔἴσοπλ 
8 πτυρλεῆναί Ῥοΐπὲ οὗ γνίου, [Π9 διυίῃον οὗ “ ΟΠ ΓΟΏΪΟ168.᾽" το 8 ζουίοαὶ νοἰεὺ οὗ νἱον.--- Τὰ.] 

5 ΓΥογ. 4. ὙΥ 6}! ιδιδθῃ τ ΠΕ οΌΘΘστΘ8 τ᾿ιδὲ τι ΑἸ μπβοὶ αβοα]ά Ὀ6 ἀπάος ΤΉ), δηὰ ἐδι6 ρυτΙΒοδίΐοι ΜΠ} ἐμθα 
Ὀ6 Βα ρϑοαποηὶ δηὰ ηοὐ ῬΓΘΥΪΟῦ (88 ἔῃ ἐδ ζ0]] τίη “ ἴοσ " οἵ ΕὩς. Α. Ν.) ἴο ἐδηο ἐἶτηθ οἴ 2303..--Τὰ]} 

8 [ψοτ. δ. Αἴδοσς “ ὕτζίδῃ " ὁπο ΜΒ. οἵ "θ Βοβαὶ, βγσ., σμαϊὰ., ἰββϑογι “ἐμ ΠΕ 6," δὰ ἰηϑίαποο οἵ ἐμ ὑθῃ ΘΠ ΟΥ̓ 
ἐο δδδ᾽ τ ]δέίοη.--- δ ο οτηἰδβαίουῃ οἵ 9 ον (“" βαυίῃς ,) τοῦῖζθϑ 0 αἰ ΠΟΌΪΟΥ ΠΟΓΘ (30 αἷἰϑὸ ἰὴ χίχ. 1δ); ἰξ 5 ΘΑ 5}}7 

αρΡΙ θα ἰῃ ἐπουρδὲ, δα ὰ [δ ἱηδβοσγίϑα Ὁ βορί,, αϊᾳ., ΑΣΘΌ. ἕνα ἴῃ Ἐπ. Α. Υ.). Βοίξοδοσς ἐπι η}κ8 ῃδὺ ἢ 9 οτηἰδϑί ἢ 
ΟὨΚΒ ἴο [ὴ9 ουσὲ ῥὑγἱοδἊίοχε, (μ6 ἱπδοσίίοη ο ἐμ ἰαγ-ἰοχί.-- ΤᾺ.] 

4 Γγοσ. ἴ. θοπιθ ΜΒΒ, οὗ Κοπηϊοοίὶ δηὰ Ὧδθ Βοβϑὶ, δῃὰ βὅγτ., Ασὐϑδὸ., γα α., τοδὰ “ ἰο αν," δὴ 11.ϑἰγαῆοι οἵ ἐπ 9 
ἀϊπροοί ίοη οὗ νὴ δφα δῃὰ ἐγβη β᾽δίοσβ ἰ0 τη Κο ἴπο ἰοχὶ Οἴθαγου ὉΥ͂ δίδίίηβ (ἢ 6 ῬΦΥΒΟΙ ΟΥ ΠΤ ΘχΡρ Οἱ ΠῪ ΓΑΙ ΘΓ 
τη ἰσυκὶ ἰο ἐπ ΤΡΘΑΌΘΩΟΥ ἰμἀοδπηίοο Ῥχοηουη. ἴῃ ΚΘΏΘΓΑΙ, ἐμ Ῥγϑίθσθῃο9 18 ἰῃ ϑΌΘὮ, οα868 ἴο ὈΘ βίγϑηῃ ἴὸ [Π9 
1068 οχρίϊοὶ(.- -τὰ.}.. 

δ ΓΥ͂ΘΡ. 8. “ΟΥ̓, 8 Ρογέΐου, κμἱ,"" ΗϊοΟΥΑΙ͂Υ “ βοτηοίηΐης οαὰ ὑΡ" (Βορὲ. ἄρσις), Μαϊς. δὰ ΟΠ δ] ὰ. γου ον 70οὐ κι ὰ 
«δαὶ, Βντ. δηὰ ΑτϑΌ. σύ. ἀπ τὰ ΘΏΟΏ ἐταὴ Οτϑοῖς ἯΙ (1 ἘΣ ΕΝ ἔ6χ) Ἔμμανα βΒίγδηκθ ἀὐλῤρέη : ὀπίσω 
ἀντῶν παρε ὧν τῷ βασιλεῖ “ αἴϊον (ῃοδο ἐπαΐ βίοοά ὃν ἴδ Κίηκ " ΠΡΆΟΤΟΣ τὸν ἴον ἀντῶν), 85 { ὕἷτίδη ψΟΓΘ ῥγθ- 
οοάοε ὈΥ ΤΟΥ] οἤἶοογα, ἤτοσα ποπὶ αν ἃ πιδὺ Βαγτο ἰοατηϑὰ (νοῦ. 10) ἐμαὶ Ὀυμδὴ ἀἰὰ ποῖ 5ὸ ἤοῖηθ. βοΒ]ΘΌΒΏΟΣ 

βυῤκοθία ἐμαὶ ἐδον τοδὰ ἰλ5}. 0) (τϊηϊδίθυ) ἰηϑίοδὰ οὔ ΓΕΌ.--Τὰ} 



40 ΤΗΒΕ ΒΕΟΟΝῸ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΑΜΥΌΕΙ, 

βορί δὲ [Π6 ἄοοῦ οὗ [86 Κἰηρβ Βοῦβο πὶ 4115 [6 βοσυδηίδ οὗ ἢ18 Ἰοσὰ, δῃὰ πρηΐ ποὲ 
10 ἀοσῃ ἴο δἷβ Βουϑ6δ. ἀπά σψθῃ {ΠΟΥ͂ μά ἰο]α [Απά {δ 6γΥ 1014] Πανὶ, βαγίηρ, υδ ἢ 

πο ποὺ ἀονη ἰο δίβ Βουδο, [ἴπ8. Δη47 Ὠανὶα βαϊ ἃ πο ͵τίδι, Οδπιοβὲ ἕπου ποὶ ἔγουι 
ἐλγ Ἰουγηογ ἢ [Ασὶ ἰποὰ ποῦ ΘΟμ16 ἔγοπι ἃ ᾿ΟΌΓΏΘΥ ] ΨὮΥ ἑΐση [οπιὶ. {μ6}] ἀϊάθπὲ ποὺ 

11 ποί ροὸ ἀοσψῃ υπΐο (πο μβουϑοῦ Απὰ ΤπΔῈ ϑδὰ υπίο Πανὶ, ΤηῸ δύ, δῃὰ [βγδοὶ, 
δῃα “Ψυάδῃ δ 146 ἴῃ ὑθηΐβ [Ὀοοΐ8] ; 8ηἀ ΤΑΥ͂ Ἰοτά Φο8}0 δηὰ (9 βογνυδῃηίβ οὗ τ Υ Ἰοσγὰ 
8.6 Θηοθιηρθα ἴῃ {6 ορϑθῃ ἢδ᾽ ἀβ [Ά6]4}] ; 88.841} 1 ὕμοὰ [8πᾶ β.4}] 1 ἰπίο τοΐῃθ 
Βου8θ9 ἴο οδὺ δηὰ ἰο ἀγιὴΚ δῃά ἰο 116 ψι ἢ ΠΥ ΜΙ ἢ 88 ἴμου ᾿ἰνοϑιΐ δὰ 88 (ΠΥ δοῦὺ] 

12 Ἰίνοιι, 1 π}1 ποὺ ἀο {μ18 ἰὴ. Απά αν βαϊὰ ἐὸ Ὀτίδῃ, ΤΆΓΤΥ Ποτὸ ἰο- δ Υ 8180, 
Δα (ο0-ΠΔΟΓΓΟῪ [ {11} Ἰοῖ (ῃθ0 ἀορασί. βο [484] Ὁ τῖδα δοοάθ ἰπ “96γυβδί θαι [μὲ 

18 ἀΔΥ δῃὰ {δὸ τούτον. Απά θα Τϑανα μὰ [Απὰ 1)αν]4] ο81164 τα [ἐπϑ. δηα] 
86 ἀϊὰά οδὐ δηά ἀγίηϊ Ὀοίογο ίηι, δηὰ Β6 χιδάὰθ ᾿ἷπὶ ἀγυηῖϊ: δηὰ δ ουθὴ ο τϑοῶϊ 
ἐμὰ ἰο 116 οῃ ὲβ Ὀοὰ πιὰ [86 βοσυδηί οὗὨ [ἷ8 Ἰοσά, Ὀυΐ [4π4] πη ποὶ ἀόπτῃ ἴο ἷ8 
Οὔδ6. 

14 Αμπά ὶϊ οδτηο ἴο ἴῃ [86 τιοχηΐηρ ὑμδὲ Ὠανὶα ττοῖο ἃ Ἰοϊίου ἰο Φοϑθ, δπᾶ βοηΐ 
156 10 Ὀγ (86 μδπὰ οὗ τίδ. Απά δθ τγοῖθ ἴῃ {86 ]οἰΐεῦ, βαγίηρ, 3 δ γοὸ Ὀτίδὰ ἴπ [86 

Τογοΐγοπν οὐ (μὸ Βοίίοοι Ὀδίι16, δα τοῦγο γὸ ἔγοσαῃ δἰ, {μδὲ ἣ ΤΩΔΥ͂ ὈΘ δι ίο δηά 
16 ἀϊθ. Αμά [ζ οἈπιθ ἕο Ῥ888, Ώθη ΦοδὉ ορβοσνοὰ (86 οἱἷΐγ, [8αΐ [6 δϑοεϊμτιοά Ὁ σίβῃ 
17 υηΐο 8 Ρ͵δοθ ἢΘγΘ 6 ΚΗΘῪ ἰῃδὺ ν] δὐ τὴθ) ογθ. Απά [ῃ6 τηθη οὗἉ [Π6 οἰ ὉΥ̓ ποπί 

ουῦ δηά Τουρμὺ τι 9080; δηᾶ ὑμογο 16]] βοπιθ οὗ [86 ρθορὶϑθ οὗ [86 ϑεγνδηΐβ οὗ 8 - 
18 υἱὰ ; δηὰ ὕτίδα ἰμ6 ΗΠ! ἀϊοά 4158οϑ. ΤΏθη [Απ4Ὰ] Φοαῦ βουΐ δπὰ ἰοϊὰ Πανὶὰ 81} 
19 {πὸ [ϊηρϑ οοποογηΐηρ (80 ψᾶῦ; Απᾶ ομαγροαὰ (ἢ 6 “ηθβδοθηροῦ, βαγίην, ἮΔοα ἰδοὺ 

Βαβῦ τηδάθ δὴ ουᾷ οὗ [6] Ἰηρ (86 τηδίζοσβ οὗ [411 6 ἐπ ηρσβ Θοποογηΐηρ) [860 ΤᾺΣ ὑπίο 
20 ἰδ6 Κιηρ, Δα 1 8ο Ὀ6 δαὶ (86 ἰκἰηρΒ ἩΤΘΙὮ αγῖδο, δηα ἢ Ε8Υ υπίο ἴπθ6, Ἦ ΒΟΓΟίοσΘ 

ΔΡΡτοδοιιδα γα 80 ηἰρσρῇ υπίο [ἰῃ6 ΟΥ̓ τ Βθη γο ἀἰὰ ὅσηι [ἰο ἔσμι7ῖὴ Καοτ γο ποί 
21 (ῃδὲ {Π67 που]ὰ βμοοὶ ἔγοτωη ἴθ ν8}}7 ΒΟ βυιϊοῦθ ἃ ὈΪπλ ΘΟ {ἢ 96 ϑοὴ οὗἉ Φογυδο- 

Βῃοί ἀϊὰ ποῖ δ᾽ γοϊηδῃ οδδβί 8 ρίϑοθ οὗ ἃ μι} }]ϑύυπθ ἀροη Εἷπὰ ἔγοπι (86 ψ8}}, {πὶ 
Βο ἀϊοᾶ ἰπ ΤΒΟΡο27 ψ ΠΥ ποηΐ γο πἰρὴ (86 Μ8]} ἢ (Π6 ἢ ΒαῪ ἰδοῦ, ΤῊΥ βοσυδιὶ Ὁ γῖδῃ 
[80 ΗΟ 18 ἀθδα 8180. 

22 83Ξ’ο [Ἀπ4] {86 πιοϑθοηροῦ ποηΐ, δηα οδη6 δηα βῃονοα αν α 411 μὲ Φοδὺ μδὰ 
29 βοηΐὺ μἰπὶ ἔογσ. Απάὰ [86 ΠιΘΕΘΘΏρΡΟΓ βαϊἃ ὑπίο Πανὶ, βυγΟΙΥ [οὁῆϊ. ΒΌΓ617} [86 τηθῃ 

Ῥτουδι]οα δραϊηδβὺ υ8, δα οδτὴθ ουὖὖ υπίο 8 ἰηΐο (86 614, δηὰ τὸ ψθγθ Ὅροῃ ἰδοῖα 

ὁ [γόγ. 9. ΤΉ οπιήεαίΐοῃ οἵ ἐμ υγογὰ “ 811" ἴπ Βερέ. διὰ Ατβῦ. (ας. μδδ οωπε αἰέ δοτυἱδ) Ὧ85 διταρ ἢ οἰ ἐγ ἴῃ δ 
ἴλσοτ; ἰὶ νου α Ὀ6 παίαγαὶ ἰο ἰηϑογί ἤθγΘ 8 ἀδθβογίρεννο νογά.--Τκ.] 

ΤΊΨοτ. 11. ΤῊ Ηθῆ, ὑρχὶ 5 ἤθ ΓΘ δυρροτγίοθα ὉΥ 41} (π9 νσογαΐοηβ οχοορὲ βορέ,, πῃ] ἢ ἤδα: πῶς; ζῃ ἡ ψνχή σου, 
“ἘΟΥ 1 285 (ἢν βοιυὶἱὶ νοι," ἰδὲ ἰ8, ἰῦ ΕἸ) “ὁ ὯοΥ 1" (866 Ὦδη. Χ, 11) ᾿ηϑι68α οὗ ΤΠ. Οἱ δοςουῦῃὶ οὗ ἰὴ δδοζῳ- 

ἴῃς ἰδ ΟἹ ΑἹ οἵ [ἢ 6 Ἡοῦ., ΤΠποηΐ 8 δπὰ Βδιϊίοδον δάορὲ ἰδ γσοδαΐηρ οἵ ἴπὸ ϑορὶὲ. (1 πη, πόσσονοσ, ἐπ λοι ἐ2 
ἑπτο] ογαῦ]6., πῆ ο ἮΝ ΘΙ μα πο ψουἹὰ το ΠῚ ΠῚ ΌΥ ἴὴ6 {6 οὗἨ Φ4) γοῇ." οὗ βίγικο οαυὐ (ὴ6 δοσοῃηὰ ο͵δι)56: 
ἐ ΝΥ πῷ "τρις οἵ ὍὮΏΥ δ8ο0}." Βυὶ πἰ8 ἀο 0}]0 δϑβουθσζωϊί οῃ ΓΔΥ Θϑδὶν Ὀ6 υηὐἀογβίοοα δ8 ἐμθ σοροι τοη οὗ δὴ οσχοϊίοα 
δο! ἀἷογ.-- 

4 [Ψογ. 1δ. 3527; δορί. ἐισάγαγε “ Ὀσίης ἰἢ " «ὦ ΚΟΤΊ, Ὀυὺ ὑὴ6 Βίηᾳ. ἢθτθ ἀο08 οὶ δυτὸθ Ὑἱ ἢ 186 (ο]ονηρ ῬΊα. 
Υ ἰρυνς « 

Ὁ.25)} (δο ΘΙ] Δ 159}}.--- Τπ.] 
4. ἘΞ 

9 [ΨΝογ. 20. ΤῊ Βορί, χορϑϑία ἰῃ γϑυ. 223 (ἢ τ ῆο]ο οὗ (6 βροϑοοῖὶ (στῇ οηθ οὐ πὸ νου Α] αἰ ἐοσδεὶ 8) ἰδὲ ΦοδὉ 
ρυί ἰηἴο αν 8 τη ἢ ἴῃ γόγη. 20. 21, Οἡ ἴπ9 οἱδοὺ δῃηὰ πὸ Ηρθῦδ. ἰοχὶ βῶγβ ποιῃηίης οὗ αν 5 δ κοῦ, Ὡοτ οὗ 
ΒΩΥ͂ Βύσῃ ΒρΡΘϑοῆ, στ ἤθη [ἢ9 ΤΘΗΒΘΏΜΟΥ ΓΟΡΟΓΙΒ ἴοὸ Ὠΐτη (νου. 23 84.) ΒΟιξζομοτ. ἐπογϑίοσο, γοθοιϊίης (πα “ τθηϑίγοιι 8 
ΤΟΡΘΙ ΟΣ ἡ οὔ ὑπο Βορὶ,, Πο]45 ἐπαὶ {πὸ Ξρθϑοὴ ἰὴ αυοκέοῃ Ὀθίοη 5 (ἱἢ δὴ 1 ΓΟαΌ ΠΟΙΟΥ͂ “ὁ ἀηαὰ αν ὰ γ͵αϑ 
πίη 9080.) αὖ {π6 ϑῃηὰ οὔ γοτζ. 22, ὑπαὶ ἰὑ νὰ9 αὔογναγαάβ ἰῃϑοσίθα ΔΘΓ υϑγΓ. 19, ὈΘΟΔΈ.56 ᾽ξ βροϊηθαὰ ὨΘΟΘΘΒΑΙΥ ἴδ 6 
τὴ9 δορί. ἐγβηδβ᾽ἰίης ἔγομ ἃ ἰδχὺ ἐμπαῖ οοπίδίηθα ἴδ σοροίϊίοη, νυ 116 [ῃη6 τηδϑογοίία ἐοχὶ ἀγορρϑαὰ ἐδῆθ ϑοοῦῃ 
ΒΡΘΘΟΝ 85 ΘΟ ὈΘΥΒΟΙΏΘ. 80 4180 (845 ἴο ὑῃθ ἔογιῃ οὗ ἰ ὑθχῖ) Β ὑϑι δ ἸΑ}}ν ᾿ΓΗΠΘηἑ 5. γῆ οὐδε νοῦ. 21 28 ΓἌΓ δὲ [8 
δϑοοπὰ “" Ὅ}}}." Το Ἰαιϊίον, ποννου, ἱπίηϊκβ ἰη9 δ᾽) οσοα οπἰβδίοη ἰῃ ὑπὸ ΗθΌ. (δὲ ἴη6 δηὰ οὗ νου. 22) ἰο ανὸ ὑθϑι 
ῬΠΓΡΟΒΟΙ͂ν τηϑὰθ ὉΚ ἰδ6 ἐγαηβοσίθοσ, ἰπ οσάθυ ἴο σοῃσθϑαὶ ἢΐβ γθοοζη ξοα ΟΥΤῸΓ οὗὨ ἰπβοχίίοη ἰὴ συόγα. ΣἹ, 23; Ἰ 61 .. 
ὁπ ἴΠ6 ΘΟΒΙΣΆΓΥ, ὨοΙαΒ {Π8ὲ [0.6 οἸη βδίοη 18 [ὉῸΓ Ὀγουἑ ν᾽ 5 δῖ δἰ ΡΙΥ.- - ὦοᾺ0 5 ΒΡΘΟΘΟΉ, 85 Ὁ βίδη ἀκ 1 τἶθ Ποῦ. 
οοτία ΠΡ ΒΠΟΥΒ Α ΥΘΥῪ [ἰνοὶν δης οἰ ραςίοη οὗἩ αν 5 γί θῖν οὗ {}16 σϑδὸ: Ὀπὶ ΒδίσῃθΓ ἰδ στόπρ ἢ καγίπρ ἐπὶ δυο ὴ 
δηι οἰ ραϊίοη ἰ8 τ ροβαί ὈΪ6, ἴοσ 700 οὗ σοιγϑο ρυῖβ 10 ΟὨἿΥῪ 85 8 κι ρροϑιίοῃ, απὰ ΑὈΪπλ6] ΘΟ ἢ Β σαβὸ ποιὰ πδῖυ 
ΟὐΟΌΓ ἴω πὶ. ΤΏΘΓΟ 18 πο πθϑὰ οὐ ὉπΠὲ8 δοσουηῦ ΠΊΘΥΘΙΨν ἰὸ ἘΠΡΡΟΡΘ 1πῶὶ εν δοΐαδ!ν κοὶ ἈΏΡΤΥ, οΥ οἷα Α 
τ Θ᾽ ΘΟ ἢ ΝΒ ΠΥ ΒΙΟΤΥ ; ΦοΔὈ᾽ Β Πνοῖν δὴ οἰ ραϊίοη ἀοθα ποΐ Ἰορίσα!ν ηνοϊνο αν 8 οοηίογτη ἐν ἴο ἐξ οἱ, 1{ αν ὰ αἱὰ 
Φ ΠΟῪ ΔΏΚΟΓ, ἔθ γθ ἰ8 51}} Ὡο0 ΠΘΟΘΒΒΙΥ͂ [ῸΓΣ δαρροδβίης ἐπδὲ 6 τηϑηςοηοὰ ΑὈϊπιλοϊθοῇ, δῃὰ 8 οὐὐθοΐίοη ἰο Δρρτοθς ἢ- 
ἴηρ [ἢ 9 Ὑ7γχ8}} τη κἢῃ δ ϑαβδὶ!Υ ανθ ὕθΘη ἰαίζθη [ὉΓ κγϑηϊθα δηὰ οπηἰθα.--- ΤΠ ΘΏ, ἰξ 15 ΔΙ͂ΘΥ 811 τ ογθ ρῬγοῦδὉ]6 τἰἢδὲ τη8 
βορί. βῃου Ἱὰ σηδῖζα βὸ πϑδέιγαὶ δῇ ἐπδοσίζου ἔμδῃ ὑῃδὲ ἴπ 6 ΗσθΌ. ἰοχὺ δῃοῦ]α οὔΐ ὁ. ἯὯἶῸο, ὑπογοίοσο, νυ ἐδ Εγάϊτηασιν, 
τοίδί ἢ ἴῆ9 πιαϑογοίίο ἰοχί.- - Τὰ. 

10 ΓΡΘΓ. “1. δορί. οεγιδδααϊ, ἐπα οτ αἴ δὶ ἤόστη οὗ ἔπ πηι: Ὀὰὲ ῬΓΟΌΘΔΌΙΪΥ ιΪεγδόεκλείδ (8ο Ἐδιίοῖθγ) 15 ἐδθ οοῦ- 
τϑοὶ ἰοχγοδαΐηρ πατο, ἐΠΐ8 ἤοστη πανί Ὀθοοτὴθ σοτωτηοῃ ἴῃ [ἢ9 ἰἰθ οὗ 1ῃὴ9 δυΐδος οὗ οὖσ Βοοῖς. ΤῊ ϑορὶ- 
ἐγαηϑίδίοσυ τϑηῖ ὕδοῖς ἰο [ἴΠ9 οτἰκχίπαὶ ἔοτα. ΤῊ8 ἀοθ8 ηοΐ ΟΥ̓Γ Βιρροτί ἰο ΒΟδιίοποτ α Ὠνροιϊμοαίβ οἵ ἔπ 9 πο ΓΘΟΘΏ- 
εἰοὴβ οἵ οἷν ἰοχῦ (ρτίθϑε Υ δηὰ ἴαϊ6).--Τ 9 δορὶ. αἴδὸ 081}8 Φοσ 688) ἐπ βοὴ οὗ δῖογ, πὶ σὰ ΤΉ ΘΗ 5 ἐλ ηΚο ἐδ ἴον 
Ζον, [ἢ Ἰαδὺ βνυ])] Δ ὈΪο οὐ ΑὈίοσου (566 ΨΔιιάρ. νἱ. 11). [10 ΤΉΔΥ, ΠΟΎΘΥΘΥ, ὉΘ ΠΌΤΙΗΥ οὐ ποιέοϑ πὲ (π6 Βγτίδο Βδϑ 
“ ἈΒΙ πιο] ϑοὴ ἐπθ βοὴ οὔ Νϑαθ069) " (ἴον. Νεγα 661), ᾿Βυ δεϊυ ρ 1ΠπΠ6 ϑνσ. π οὗ [6 8 δἰηρβ.“ΤὯ8δο. [τυρῦ ίος ὃ 
Ἦοῦ. ἵοα; διὰ ἔΐθγθ πιδὺ Ὀ6 δοὴθ οὐομηθοῦοη Ὀδίνγοθια ἰδ 8 δΔηὰ τἢ9 δορὶ. -ἰογιη.--.} 
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24 ον [οηι. 60 6}} ὑπίο (86 δηὐοσῖπρ [ἀΟΟΓΝΔΥ οὗ {80 ργαίθ, Απά [86 Βμοούοθυβ βῃοῦ 
ἔγοιῃ οδῆ τλ6 τὸ} ὑροη [ΠΥ βογσνυϑδῃίβ ; 8η6 βοῃγθ οὗ [86 ἀπ ἢ βουνϑηΐ δ6 ἀοδα [ἀϊ6α], 

25 δυά [ῃγ βογνδηΐ 88 π0 ΗΘ 18 ἀθδα 480. Το [Ἀ.4] Ὀανὶά Βαϊ υπίο [Π6 
ΤΑΘΒΒΘΏΡΌΣ, ΤῊ Βῃ810 ἴμοὺ ΒΑΥ υπίο Φοδὺ, [,μεἴ ποί (μὲ8 Τρ ἀἸΒρ] 686 (Π66, ἴον [ἢ 0 
ΒΓ ἀθνουγοί ἢ Ο06 88 76}} 88 Δη ίΠΟΥ ; Πλ8 κ6 {ΠΥ ὈΔ.016 ΤΊΟΤΘ [0η1. ΤΩΟΓ6} Βίτοην; 

26 ρδίηβι (Π6 οἰ δηὰ ονοτίμσον ἰ{. Απά δμῃοοῦγαϑθ ὑδοὺ ἷπ. Απὰ πθθη [οηϊ. 
Ψ Ὦ6η] {πΠ6 πῖΐο οὗ 1188} ϑασὰ (μδὶ Τσῖδ ΒΟῸΣ Βυδραηά ν88 ἀοδά, [͵π8. Δ] 589 

27 ταουζηθά [ὉΓ ΒοΥ υβῦδηά. Απα πμοῃ [οη|. Μ Β6η7 (δ6 τηουγαΐηρ γὰ8 ραϑί [ουϑυ], 
ΕἰΜΑ. 84] Ἀνὰ βοηΐ δηὰ ἔοίομοα Ποὺ ἴο 818 μουβο, δηὰ 886 Ὀδοδη6 ᾿ἷβ νυ], δά 

δῖτὰ ἃ ϑοη. Βυΐ [ΔηΑ] ἰδο ἰδίην ἰδὲ αν ὰ μα ἀοπθ αἀἰδβρ]θαδβοὰ {δ τὰ 
[ὁ ον]. 

ἘΧΈΕΈΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝ ΟΕΙΤΊΟΑΙ, 

γὸοσ. 1. ΤὮΘ βίορο οὗ Εδῦρδαῃ. Οομρ. 1 (ἤχου, 
Χχ 1. Δμῃᾶ ἐξ οᾶξζηΘ ἴο 888 εἰ ἴδ σϑοϊσῃ 
οὗ 189 Υ8τ--ἰμαὶ ἰα, δί {Ππ6 βοϊκἰπρ' ἰῃ οὗἁ ἐρηρ 
1 [56 τοητἢ οὗ ΑΌΐν (ΝΊΒδη), πὶ τ ποῦ [Π6 
ΠΟῪ ΥΟᾺΡ Ὀοβδη. «Φ᾿βορῃαθ: “88 (6 Βρσίηρ βαί 
1η,᾽ [ΟορΡ. οὖν ατγοὶ ἴγοτῃ 6 ροὰ οἵ τγᾶσ, ΝΜ Ἀσβ, 
(6 δορί ππίηρ οὗ {π6 ο]8ὰ Ἐοτηδη γοαν.- -.}] ΤῊὴΘ 
ἔετπι. α φιο τοίοττοα ἴο ἴῃ (18 σΠσοποϊορίοαὶ βἰδίθ- 
τιθηΐ 8 (6 (π|η6 (χ. 18, 14) πἤθη ΨΦοδῦ, μανίηρ 
ἀγίνθῃ ἰῇ6 ΑΥ̓διμθϑηρ ΟἿ δηὰ ἴπ6 ΑἸητηοηὐίθδ 
μανίηρ τοιγοὰ Ὀθίοσο ΑὈϊδμδὶ ἰηῖο ἐποὶν οδρί δὶ 
οἶνγ, δα τοϊυχτοά ἴο ΨΦγιβα θην οἢ δοοοιιηῖΐ οἵ ὑῃ9 
Σαὶῃ ἴῃ τϊηΐοσ, 10) Τ]Δ66 Ὁ Ὡητῖθθ ἰοὸ Ὀορίη 8 
δίορο. Αἱ τ86 Τξτ:29 νυ δθῃ ἰκίη μα ΚΟ ζοτιὮ.--- 
Τηκιοβὰ οἵ (ἢ “΄“Πηθαβθηροτ ἢ οὗ ἐο Η οὗ. ἰοχί, τοδὰ 
“ ἸκῖηρΒ᾽᾽ (6171), 88. ἰὼ 81} 109 γϑσβίοῃβ δὰ ἴῃ 
ΟΒγοῃῖοῖθα. Α σϑίθγοῃοθ ἰὸ {πὸ ΘΙῚ ὈΆΘΘΥ οὗὨ οἴ δΡ. 
ΣΧ, 2, δον 411 [ῃ6 ἰηἰοσυθηΐης ουοηΐα, σοῦ] ἃ ἢ 6 γῸ 
Ό6 ΘΟΙΩΡΙοἰΕΙΥ ουὔΐ οὗ ρἷδοθ. ΤΏ “Κἰηρη᾽ Πογο, 
Ββονονοσ, τ ποῖ {μ6 Ὠοβίῖ]6 Κίπρβ (Ἑἤδρ. χ.) ἐμαὶ 
οβιη6 ουὔΐ ἀϑαϊηποὶ δυϊὰ (ΝΜ δυγου)---αραὶηδὶ ΓΟ ἢ 
δ [6 Ῥγθοθαϊηρ οὨτοο]ορίοδὶ βἰδιθηγθηΐ, δὰ τἢ 6 
ΔΟΘΟΏΘΘ οὗ ΒΩΥ ΤΟίδγοηοθ (0 (Π6 ρμαβί ουϑηΐβ γχοὸ- 
οοταθά ἴῃ οἤδρ. Χ.---δαυι [Π6 Ιαταθ] 8} ἰκἰηρα. Οἡ 
186 τοίατῃ οἵ ἴῃ: ΒΟΒ80} ἔΆΥΟΣΔΌΪ6 ὑ0 ΤΣ] ΆΣῪ ΟΡΘ- 
τϑίοηδ, τ μθη ἢ κἰπρΒ οὗ [θτ86] γεγο δοουβίοιχϑά. 
ἴο ὸ ἔοτἢ ἴο {πο ῖν πᾶτβ, αν! ἃ δἀναηοθὰ ἰο ἴδιο 
εἷερε οὗ Βαρῦδα, πο ἢ6 δα ἀοίεστοα [ῃ6 γ88 

ΓΘ οὐ δοοουπξ οὗ (89 ᾿ΠΙΆΥΟΓΘΌΪΟ δβοϑβοη. 
[9080 μδά πο ἀουδὶ ἰδίζθῃ ργϑοδυϊίίοηβ ἴο συατὰ 

ἴηδὶ Βοκί]6 τηονοιηθηίβ οὗ {6 δπριηγ.-- ΤῈ.] 
ἃ Ῥανίἃ δουῖϊῖ ϑοβῦ δηᾶ δ βοινδηῖα 

Ὑὶτ Εἷ πὶ δὴ ἃ 611} Ιϑτα9]---ἰ δὶ ἴ8, (86. τ} Δ ΥῪ 
εἰοδαῖὶμβ ἔσουλ δϑοιυϊ ἷβ Ῥούϑοη δηᾶὰ ἢΐβ οουτῖ 
(σοῦ. γνεσ. 9) δηὰ ἴῃ π|ῆ0]6 δυτωυ, ἱποϊυσϊηρ 
ΒΟ] 6 τ δηὰ οἴἴοοτβ, Το “βοσυδηίβ᾽᾽ ΔΓΘ ποῖ {86 
ὙΔΓΙ-ΘΟΙΥΔΏΪΒ ὈΙΌΡΟΓ ἴῃ αἰδεϊποίΐοη ἔγοιῃ 8 τα 118 
ΒΟΙΤΏΡ ΟὨ]Υ͂ 1η {Πτη6 οὗ γᾶν (Μ|ς}3.)--τδη ΘΟ] 
ἈΓΌΣΓΓΑΓΥ ἀμ} ΠΟΙ] ΟΠ ΟΣ 1806 “ΟΠ ΟΟΓΒ᾽ ἴῃ ἀϊΐδ- 
(ἰηοίξοη ἔγοτῃ “811 [δγϑθ]} δὲ [0 αγπιν (Τ Ἀθη). 
Διπᾶ ἴ89ν ἀοαϊτογοᾶ ἴ86 ΟὨ]ᾶσθι οὗ Α:- 
ΏΟΤΙ.--- ΟΠ γοη. : Ἴδ6 Ἰδηά οἴ (μ6 οὨΣ] άτοη οὗ Ατ- 
τοοῦ." Βυὶ ἰδθ γψουρ 185 οἰβθνογα ὑβοὰ (88 ἰὴ 1 
88). χχυϊ. 16) οὗ Ῥϑυβοῃβ 1π σοΐδγθηοο ἴο ἔπ ἰδηὰᾶ 
ἸΒΑ ΣΙ ϊΘα ΟΥ̓ ἴθ. [1 18 ὉΠΗΘΟΘΒΒΑΓΤΥ ἰ0 σορασὰ 
“Ἰ]Αηα" 85 ΙΏΟΓΘ οΟστοσίυ ὑϑοὰ Πογο ἴῃ οοηϊγαβὶ 
ὙΠ} [ἢ 6 σΔΡΙ(8] οἷνν (Τβεαίμε), Ὀθοδιθο ἱΐ γγ88 
888], 116 βοΙ.θ βίσοῃρ ρμοΐῃὶ τγαᾶβ αἰϊδοϊκοά ἰο 

4 [(Βογηθ ἰπἰοσργοῦ: “ ὙΏΘη ἐπ ΒΌΤΩΙΏΘΥ δοὶ ἴῃ." ΑὉδι- 
ὈΔΠ6Ι]: “σΏθΩ [6 ΒΌΠ ΓουΓηΘα ἰο [6 δϑίηϑ ροίΐηϊ," 
Ῥογῆθρϑ ἐπ ῬὮΓΩΒΘ [8 8 ΚΘΏΘΓΩΙ ΟἿΘ: “ ὙΠΘῊ (ἢ 0 γδδγ 
παν ποίου τ ἡκωῶν δηαὰ [Π6 {{π|6 ΟΔΙῺΘ ζῸΓΣ Κίημο ἰὼ κὸ 
Ὁ ΤΆ κα... Ἁ. 
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Υδυϑρο [86 Ἰδηὰ [ᾺΓ δη ἃ ΠΘᾺΡ ΌΥ ̓ ΠΟΌΓΥΘΙ Ο-ῬΑγίΐϊθα» 
ΒΟ] . ΧΙ. 16, 17. [ΟυὖΡ΄ ἰοχὶ, 88 (6 βδαγάϑγ, 
ἷβ ἴο θ6 Ὀγοίοσσοα  Οἤσοη. [88 ἰηἰγοάυορα ἃ ἡδίυ- 
ΤᾺ] οχρίἰδηδίίοη.---ΤῊᾺ.}] Δηᾶ τ86 0 Ὀθαίοκοᾶ 
ἘΔΌΌΔΗΉ -ΞΞ “ἘΔΌΡΔΙΙ οὗ {πὸ ΟΠ] άσθη οἵ Ατὰ- 
Ιλ0η,᾽ --οἰ αὶ 18, 16 χτοαὶ οἱἱυ οὗ (86 Ατωτωοηΐίθβ. 
8,66 “οδβῖι. χὶϊὶ, 25; Τοαϊ, 111,11; (86 ῥὈγχοβθηΐ συ ΐηβ 
οὗ Βεανθαι-ΑἸημηδη οὐ ἴμ6 ΝΔΙΓ- Απιτάδη ({Π6 ὑΡ- 

τ ΦΌΡΟΙ), Ρογίθοι  Υ ἀθθοσὶ δηὰ ὑπ ἰοα, 
οἰγδίαθ: Ἠδορδιμβαίπαπα. Βαϊ Ὠανίὰ τὸ. 

ταιϊηθἃ πῃ δοσυθα]ϑῖι [{Π|ὸ τη ροηἀϊηρ  ᾺΡ ἢ 
1ὴ9 Απμπηοηΐίο8 8]οη6 ποῖ Ὀεοΐηρ οὗ πα ήϊοίοι ἦτω- 
Ῥοσγίδῃοθ ἰὸ τϑαυΐτο ἢΐ8 Ῥσοβθῃςθ---ΤῈ.]---οχ ρὶα» 
ΠΘΙΟΓΣΥ ἰγδηβί το ἴο (6 ορίϑοαο οὗ 1.4 γν 105 δαὺ]- 
ΘΟ ΥΥ. 
Τὰ 2-ὅ. Ταυϊαδ αὐἀιυμίογῳ υοἱἱὰ Βαίλελεδα.---- 

ΤῊ Ϊδ βοοοι δηὰ {116 [Ὁ] ρ 6 τὸ σδηϊηρ ἴῃ 
ΟΒγοηΐοϊοα. ονσασᾶβ ἴπ δυϑῃίπᾷ [ΗδθὉ.: ἰη 
{π6 Θγοηϊη---ΤῈ.]--- ἤθη [16 Ποοη-Γοδὺ γγ788 ΟΥ̓́ΘΣ, 
δα ἰδθ σΟΟ]Ὲ ΣΡ μαζί οἵ (0 ἀδΔΥ δὰ οοιηθ. [[η 
Ἰαύοῦ ἰἤπηθδ {86 ονοηΐϊηρ (3..})) Ὀερϑὴ δἱ ἰδ γθθ 

ο᾽οἴοοῖκ ἴῃ ἴπ6 δἤοσηοου ; 1ὲ ψγὰϑ πο {πὸ τ ἤθη 
ἦι τγῶβ κοι πρ ἀδΥίκον, ψ ἰθὴ [86 Β} ΜΔΒ ἀφο] Ἰἰης, 
Δα δίϊοσ βυῃβοὶ [}}} ἀδυῖ.---ΤῈ} αν νυϑὰ 
νοι κίης (ἴον ρἰθαθυσο) οἱ [86 τοοΐύ οὗ ἴ86 
Ἰκί κ᾿΄ 5 ὨΟΌΒΘ, π ἢ 10 ἢ} τγὰβ Ὁ} οὐ [6 οάρο οἵὗἉ 
Μουῃὶ Ζίοῃ, μο ἐπα οη6 οου ]ὰ [6 η06 ἸοΟΙΚ πη πι6- 
ἀἰδίοΥ ἀοτῃ ᾿ἰηίο (Π6 σουσίβ οὗ {π6 Τότοῦ ΟΕ, 
ογο ὕτ|84}}8 βοῦβθ ᾿δ8, ΘΟΠΊΡ. γοῦ. 8. ΤῈ 
ποϊηδῃ ὑπαὶ Ὠαν ἃ ΒΔ γγ͵ὰ8 ἴῃ ἴπ6 δοί οὗ βδ(ῃίη 
(19 Ηδθῦ. υρε8 [89 ῥαγί οἷ }]6) ἴθ [μ86 ὑποονθ 
οουχί οὗ ΠΕΡ πουβο, ῆογο, ἱπ δοοογάδηοθ ὙΠῸ} χ6- 
ΠΟΣῚ Εἰδβίοσῃ οἰιβίοτῃ, ποτα γα ἃ γχὰ}}. [Ο γ᾽, ἴῃ 
ΟΣ σμδαθογ, {π6 σδβοπλθηίβ θοϊηρ ρθη (ῬδίγὶοΚ). 
Ιὴ οἴ μοσ οδδθ, ἴῃ ρ]δοθ 88 ρὈσὶ γδΐθ, υἱβὶ Ὁ]6 ΟἹ]Υ 
ἴγοῖὰ ἃ ποῖ μἢ ογὶηρ τοοῖ; αὶ} ἴῃ {86 Εαβὺ Ῥθορ]θ 
τούγδϊη ἔσο Ἰοοϊκϊηρ ἀονγῃ ἔγομι ἃ σοοῖῦ ἰηἴ0 οὶ μ}- 
ὈοΓθ᾽ οουσί (ὮΣΙ ΡΡΒΟΩ) ; 8ὸ {παὶ ἰὺ 18 οὐ (Πὶκ 
τουπᾶ δῇ οὐι ἀματἢ καρ ἐς ἰδα {πὶ Βαβι θα 
ΑΒ ῬΌΓΡΟΒΟΙΥ Ὀδιἰηρς ἰῃ δὴ οχ ἰαδο ἰῇ οτ- 
ΔΓ ἴο δἰϊγδαοὶ (ἢ Κἰηρ᾽β ψα2Ζ6.-- [Ἑ.]---  οὃγ. 8. 1- 
Βαιηοα τ ῖτ} βοηδυ}] ἀθοῖτο, ᾿ανὶα τϑῖκο5 πη] υἷ Υ 
δρουΐ (Π6 σοϊάδη ΠΟΘ6 Ὀθδυΐ Πα αἰϊγβοίθα ᾿ἰπι. 
“Αμὰ οπδ βεϊὰ (γ᾽ υἱρ. : πυπεέίαέωπι εἰ ἐ8ι), 18 11 ποῖ, 
εἰο.3" ΤΆΏΔί ἴα, “1 18, εἰο.᾽ (186 ποραῖάγε αποβίίοη 
6 οἴθῃ υβοᾶ ἰῃ ᾿ἰν ον ἀἰβοουγθο). ΤᾺ Ϊ8 ἴοσιη οὗ 
ἜΧΡγθββίοη ΒΡ ροβϑβα [Πδὺ (Π6 ΟὈ]θοῖ ΟΥ̓ ῬΟΙΒΟῚ Τπ6ἢ- 
ἰἰοπιθα νγὰδ ΒΟΠΊΘΠΟΥ 8 ΓΟΔῪ Οὐ μου σῖβο Κηόπη.--- 
Ἰηϑἰοδα οἵ “Βαίμεθορα, ἀλυρηίοσ οἵ ΕἸΐδτα, 1 
Οἤτοη. 11]. δ 88 “Βαδίβημβορα, ἀδυρηίοσ οὐ Ατὰ- 
ταὶς]. ΤᾺ ίοσιὰ Βαίλοἠεδα (ΞΞΞ “ ἀδυρῃίογ οἵ [π9 

[1 ἰῖα οὶ ΠΟΟΘΆΒΑΓΤΥ ἰο ΒΌΡΡΟΒΟ ἐμαὶ αν δίδεζα 
δηα ογὐϑηΐϊηρ-  Α}}κς ΒΠΟΥ {πὲ ἣθ δὰ Ὀθοοΐη ᾿ῃογὲ δηὰ 
Ἰυχυτγίοιιβ. 1 τα {πὸ Πδῦΐν ΟΥ̓ ἴῆ6 ε{πη68., δα ἣο ΞΟΘΙΦ 
ἴο Βαῦο ὈθχΌΣ ἢΪ8 τ }}ς τ ἢ πὸ ΘΥἹ] ἀθεαίχη.-- Τὰ. 
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οαἰἢ," ποὶ “ἀδυκῃίον οὗ 5608.) 16, δοοογάϊῃρ ἴὸ 
1 Κι. 1.11, 16 δῃὰ οἵδον ρίδοβ, ἴο θ6 γοραγάθα δ8 
{16 υϑυ8], δῃὰ 50 88 [86 ογἰ ἰδ] δῃᾷ οογγθοῖ, Οὔ 6. 
ΤῊ αἰ ου Ὑ οὗ ἐχρίαϊηῖπρ 10 πλδίκθβ 10 ᾿ταροκβὶ- 
Ὀ]6 ἰο δάάυοο {μ6 πιοδηΐηρ ἰῃ ἴανον οὗ 86 οτἱρὶ- 
ΔΙ δηὰ οογγθοίηοδθ οἱ ἴπ6 ἴογῃθ Βαδίμβιιυδ 
(Τ θα ἱυΑ), τ οι ΤΑΔΥ͂ ΘΑ ΒῚ]Υ πδνΘ οοπι6 ἔτομι ἴΠ6 
οἴμσ ὈΥ 8 ΟΟΡΥἑβ0 8 οπδῆρο οὗ 8 βίηρίθ οί (9 
ἰπίο 1). Αοοογάϊῃκ ἰο Εν ὰ (ᾧ 278 ἀ), ΕἸίαπι διὰ 
Απιαϊοί ἀγα αἰ δγοηὶ ἴοσπλβ οὗ {116 β8ῃ16 ΠΔπΊ6 Ὁ 
Δ ΔΓΟΙΓΓΑΓΥ ᾿νοῦ ο οἵ (86 οοπηροηθηΐ ρᾶγία, ἢ 
[Ετοτὰ 2 58:ι. χχὶϊὶ. 84, σογο ΕἸ 81 ἰδ ο4116ἀ ([}6 
βΒοῃ οἵ Αμἰ δορὶ, ἰδ 18 βαρροθθά ὃν βοῖῃθ ἰδδὶ 
Βαίμβηοῦα 88 ἰπ6 ρταπμα-ἀδυρσ ον οὐὗὁἨ ΑΒ ΒΟΡΠΕΙ, 
δρᾶ (παι {π18 Ἔχρίδϊηα {Π6 Ἰαιυοτ Β δά ἤθγθηοθ ἴὸ 
Αὐβαΐοτα. ὅο Φοζοιμο, (μβδηαϊογ, ὑ. 407, Νοῖα, δηὰ 
ΒΙυπί, ὕπαοδισποά Οοὐποϊάφποεβ, Ὁ. 148 Βα. (Α΄. 
οἀ.). ΤῊΘ βυρροβι του βθοπιβ ποὶ ᾿πῃργοῦ8Ὀ186.-- 
ΤᾺ] ὕυίαλ τὰβ ἃ Ηϊπεῖθ. Ἠὰδ Ὀοϊοηροα (χχὶιὶ. 
39) ἰο Πανὶ 8 αἰδθογι [Πγοθ8]. Ἐμο Η 65 
Αἰ το αΥ ἰῃ ῬΑ] θϑυηα ἰῃ Αὔγϑ δηλ {πι|6 (θη. χν. 
20) ἄν ῖι ποῦ Ἡϑῦτγοῃ (ἄθῃ. χχὶϊὶ. 7 844.) δἴϊον- 
ψαρὰθ ποᾶγ Βοίμοὶ (ΨΦυάκ. ἱ. 24 544ᾳ.); δοϊοσηοῃ 
τοάιυοοα (Π6 τοπληδηὶ οὗ ἔθ ἰο βογνίϊυὰθ (1 Κι]. 
ἷχ. 20). - ον. 4. ΒΒογὶ Ὀυΐ ΕΙΣ γιν ὰ παγσαίΐνο 
οὗ {ἐμ6 βἰηΐα! ἀοοά οοπμἱ6α ὈΥ Πενία ἴῃ βρὶΐθ 
οἵ εἶα Ἰοραγηϊηρ {πΠ80 ΒΑΙΠΒΠ θα γ͵886 ἃ πηασγὶοὰ πὸ- 
τάη. Τμαὶ αν α υβθα ἴοΓΟΘ ΟΥ γί ῆσθ ἴο κοΐ 
Ῥοβϑοββίοι οὗ {86 “ἱπηοοθης" ποιμδῃ (Μ]ς}.) 18 
οὶ ἱπαϊοκιοά ἴῃ ἐμ6 Θχργοβαίοῃ : “δηὰ ἴθ ἴοοῖϊς 
μον." Το παιταῖνο ἰθδάδ υ8 ἰο ἰηΐοσ ἐπὶ Βδίἢ- 
46 θα σπιο δηὰ βυ δι θα ΠοΙβο] ἢ ἰο αν ἃ τ 1ι}}- 
ουαὐ ορροβί οη. Τμὶθ Ὁπαουδίβα! ᾿γουύοβ ΠΣ 
Ραγιοιρδιίου ἴῃ ἴπ6 συλ, ἱβουρὰ τὸ δγὸ ποῖ ἴο 
δ861π16 (μα΄ Β6Γ ὈΔΙΒΙὴρ ἱμ γα 188 “Ρυτγροβοα,᾽ ἴῃ 
οτάορς ἴο 6 βρη (ΤΠποηΐυ8). Β6 τῶϑ πηογοά 
ἀουθι}] 688 ΌΥ υδηϊῦν δηὰ δι ἰτοὴ ἴῃ ποῖ νϑημισίης 
ἴο γοίιιβθ εἶθ ἀεοιηδληὰ οὗ αν ὰ {Π6 ἀίπς. Ηδγ 
Ριιγ βοκίίοη (ν δίοἢ ψν88 δοοογάϊηρ ἰο ἴπ6 [τὶ 16 νυ. 
χν. 18) ψα8 ρογίογπιθα Ψ}}116 8ὴ6 8 γοῖ ἴῃ 1Π6 
Κἰηρ᾽β ραϊδοθ. [Ἐῃρ. ἃ. Ν. ῬΒΙΠΡΡΆΟΩ δηὰ οἴ θ.Β 
ποῖ 80 Μ068}} πιᾶῖζο {86 ῥυγ βοβίίοη Ργθοθάθ ΠῸσ 
οοπλΐηρ ἰο ἴΠ6 ρΡδ]δοθ, μιν ἃ []}] βίορ δῇδεσ [ὴ9 
ποσὰ ᾿ὉΠΟ]οΔΠΠ6Β6.᾽" Τα] γεν. δ. Αἀχ]ίοῦ 
88, Δοοογαϊηρ ἴο [ογ΄ χχ. 10, μιυιηΐβῃ 8} ]9 πῦϊ 
ἄθῃ. Ηδογῦ τηρββαρο ἴο ανία δὰ 1η νἱ θῖν [16 
Ἀνοϊάδησα οὗ (Π6 ΘΟΠΒΘα  ΠΘΏ 068 οὗἉ {Π18 δ'η (ΓΚ 61}}. 

γεγα. ὃ- 13. αν 5 εΠογίβ ἴο οοπσθαὶ {Π6 8άι}}- 
ἸΟΥῪ ἐγυδίγαϊοα ὈΥ ὕ{14}}.--ο ον. 6, ΤΉΘγο ἰβ Ὡο 
δυϊάοηοο (μαὲ ὕὐγιαλ χα (Π6 ΔΡΠΊΟΥ- ὈΘΆΓΟΓ οὗ 080 
(Φοκορμιβ). Ηδ }ιδα ἃ οοπιπιαπα ἴῃ [Π6 ΔΥΙΩΥ͂, 88 
8. αἰοὰνῦ ἴσοι τμαὶ ΤῸ] ονα, ΘΒΡΘΟΙ ΠΥ ἔγομα [Π8 
αιδβιϊοηϑ ἴῃ σον. 7, τ] οἢ οου] 4 6 Δηβυγαγθα ΟὨ]Υ 
Ὀν οὔδ ψΠο86 ροβὶἰἰοη ραν ἴηι ἃ Μ|46 8π4 οχδοὶ 
Κποσπ]οάρο οὗ ἰμ6 οοπαϊτίοη οὗ 6 γᾶγ. ἢανίά 
Ὀιουρἂὶ [εἴτ ἰο ΨΘγβα] τὰ 1 ΟΓΘΓ (Βαϊ, 88 Βαιἢ- 
Βιιοθδ κα Βυβθαηά, ἢ τιϊχψῃϊ ΠΟΣΟΔΗ͂ΟΥΙ Ῥᾶ88 ἴοσ ἰῃς 
[Αιμαν οὐ 186 ομ]ὰ Βοροίοῃ ἰῃ δάυοσγ. ΤῊΘ 
φιιεβίϊοτιδ δἀἀτοββοά ἰο ἰιΐτὰ ΓΘ ἰη θη 6α ἴο Θοη- 
668] ἔγοτπι ᾿ΐπὶ 88 ΤΡ 88 ῬΟβαὶ Ὁ]6 {(Π 6 ΡΌΓΡΟΝΘ [ῸΓ 
ὙΓ ἢ Ϊοἢ} ἢ 6 γγ88 604116ἀ, δηὰ ἰο τη Κα [Π6 ᾿πῃ ρτγθββίοῃ 
{8 6 ψαβ βυπμιηοηθαὰ ἰο ΓΟΠΘΥ 8. τ} 1ΔΓῪ ΓΟ- 
ρῬογτί. Ὑ δαβίηρ [π6 ἔδοί 18 [ἢ 8 βυτηῦο] δἱ [ἢ β8Π16 
ἐἶπηθ οὗ τοαῖ δηᾶ γοίγοβῃμαθηῖ. Αὔτον Πᾳν]α 1188 
ἀἰδηχίδδοα ῃλη} ἰο δὶ Ποπλθ, ἢ6 ΒΘΩἋΒ Ἀπ [116 ΓΆ}}Ὺ 
“βοιμοίίηρ ἑαζοη, μρ,, νι δὶ [Π6 Ἰηδῃ οὗ τδῃΐ βείβ 

4 [ΤῊκί 8, [6 παπηθα δύο σοϊωροβοὰ οἵ αἀἢϊ-- Ῥοορΐα, 
ἃ εἶ «« Οοα. ἰα; -- Οοα οὗὨ ἐπ Ῥϑορὶθ: Αὐαπ οὶ - 

Ῥθορίο οὗ ασσἁ. ἘῸΓ οἵδ σ γί θνγ8 566 [6 οχίοοιϑ οὔ θΘ6- 
ΒΘΏ108 δῃὰ Εὔγοι.-- Τὰ.) 

Βοίοτο ἰιἷ6 ραρδὶ ἔοτ ἷβ πῃ ἱδρἷο (6 οη. ΧΙ. 
84), δῃὰ {ποθὴ δὴν ργοϑϑηΐ (Ατὰ. ν. 1] , ἔδίῃ. ἰἰ. 18). 
Ἡρτο ἰΐὺ νὰδθ ῬΓΟΌΔΟΌΪΙΥ 8 ἀἶδῃ οὗ Ὠοδοσ, πἰιοὶ 
τα ναὶ ἴὸ Θῃ)ΟΥ̓͂ δὲ Ποπιο.--- τ. 9. δὴ, 
Βονονον, αἰά ποὺ βοὶ δοοογάϊηρ ἰο Παν 8 π1}} δπὰ 
οχρθοϊδίοη, θυ στϑιμδιηθὰ ἴῃ (μα Κιπρ᾽Β Ρβίδοο 
“δῇ ΟΥ ἴῃ {πὸ ΠΟοΥ,"" δά δρϑῶν ἐπ ηἰρμὶ ποτα, 
ἴῃ {πΠ6 χυδτγά-τοοιῃ (1 Κίηρ χὶν. 27, 28), πίιἢ 1.8 
ΓΟΥΔΙ] οουτγί- οδςο 1418 ΟΥ εἰ ὑτν χαλ ἴν 18 ροε- 
βἱ Ὁ[6 ὑμδὲ μο ἀϊὰ (μι ὲ8 ΤΔΘΓΟΪΥ ουἱ οἵ 268] οἵ Βεγνῖοα 
(οομΡ. γοῦ. 11); Ὀυΐ 8180 Π]8 Βυβρίοί ἢ ΠΠΔῪ ΒΑΥῸ 
ὈΘΘῺ ΔΙΓΟΔΑΥ͂ διουθοῖ, δηα Β6 ΙΏΑΥ̓ ἤδνθ ποδὶ 
βοιιοί ἷηρ οὗ (π6 αθλὶν στὰ Βαιμημεῖα Ὁ ΕΓ. 
105ᾳ. [᾿Ῥεγιαρα αν μδα βοῃΐ ἰο Βηὰ ουἱ ν8ο- 
1Πὸν νίδη σϑηΐ Βοπλθ, Οὐ 86 βοσυϑδῃΐβ (ἢ δί οδι- 
τὶ θα 16 Ῥγϑβθηΐ ΠΊΔΥῪ ἤδνο ἰηίοσιηθα  ιΐ.---ΤᾺ.] 
ΤΠΟΓΘ 18 8 σοσίδ! η ἰοη6 οὗ αἰδρίθαϑαγα ἰῃ ΠΥ ΔΒ 
ΜΟΓΩΒ δἰτοδαν, ᾿Ιπουρὴ Ὠΐβ αιοβίϊοῃ ΔΒ 8 πδίπγαὶ 
ΟΠ6, αἴποο {{τ|8 8 οοπαποὶ (85 ἱπαϊςαιθα ἴῃ τπ6 
τοβι 1 οἢ) πιυδὶ να ὈΘΘῚ Βί γα {{τ|8}} 8 ΔῸΣ 

ἵγες 11] 5. δὴ ὀχρ βδηδίΐοη δηὰ δι} σδιίοη οἵ ἢ 8 
ῃοΐ σοΐηρ Βοιηθ, ἰομοῖποῦ ν 1 ἢ 8. ΒΟΪΘ ΠῚ Δββ ον ΓΆ- 
(100; ἩΒΟΓΘΌΥ ἦ)6 δοποθδῖα ᾿ΐβ σθαὶ ατουπὰ οἵ δὸ- 
ἰΐοη, ἢἷ8. ἀν ]ΠἸρτιθδβ ἴὸ τηθοΐ (86 Κἰηρ᾽5 πίεῃ. 
Ασοοραϊης ἴο Ὠἷ8 βίδίοιηθηΐ, (86 Αὐκ ᾿ιδὰ Ὀθθη 
σδεγίθα δἱοης ἰηΐο {μ6 Β61α, "---ἰίονυ (6 ἨΔΓΓ ᾿ῶδβ ἃ 
ὙΆΡ Οὐ (ΠΟΙ οσὰ. ὙΠ θη ἰϊ, ἰπ 6 αἰρη οἵ Οοὐδβ ρῖο- 
ΒΘΏΟΘΘ, 8η6 411] [6γϑ6], (οὐ Ποαὶ, σόγο ἴῃ ἐξηές, διὰ 
ΨΦοαῦ δῃά το Κἰηρ᾽κ ΟΠ ΟΟ Β τ γο ᾿γὶηρ οα {Ππ6 ὈΑΓΕ 
Του, ΠΟῪ οουϊὰ δα ἰαἰκα ἷβ ρμίοδδυσε ἴῃ ἐ8 
οἰϑοῦ Ἐν ἴδγ 6 δηὰἃ ὍΥ ἴδ9 16 οὗ ΤῈΥ 

80] ἱκ ποῖ 8 ἰϑιιϊοίοσυ, θυΐ ἃ Βίγβη κι οηΐηρ οἵ {δ 
οδίβ ὈΥ͂ τοροι οι οἵ {π6 ᾿πουρῇὶ, [16 Ἔχ ργθββίου 
σον δἰ πἴπρ (Π6 βΘΏΘΓΆΙ δα [ἢ 6 ἀρθοῖϑ]. [3668 186 
ἰοχὶ οχϑδιη]ηδα ἰὴ “ Τοχί. δὰ ατδη." ΤΠ ΡἤΓδρο 
“ἾΩΓΑΘ] δηα 068} ΡγοῦΔΌΪΥ ἱπα Ἰοδῖθα δὴ δυῖ Ποῖ 
ΒΕΣΡ ἴοσ οὔὐῦγ Βοοῖ αἴϊοσ {πὸ ἀϊνἱβίοη οὗ {πῸ Κίηρ- 
ἀοαλ; γοί οί σογίδἱηϊν, βδίησο ἐμ ΓΘ γ88 (ουπάδιίοη 
ἴον {6 αἰδιϊποϊίίοη οἵ ἴπὸ ἔτο ρδαγίβ ἴῃ ἐμ ἴλοί {π 
υπδῇ 6] οπο δὲ ἤγβί δάἀϊπιοσγοὰ ἴοὸ θανι ἃ. ὅθε Επὶ- 
ΠΊΒΠΠΒ 7πἰγοαμοίϊοη, ἢ θ.-- ΤῈ.]---Ἶ ον. 12.6.4. ΤῊ 
αἰϊοιηρὶ (Ἀ]}ΠΔ1ὴρ, αν αὰ ἰγίθθ ἴο χβϑὶπ ἢἷβ οπά ὈΥ͂ 
Κοορίηρ γίδῃ 4 ἀδὺ Ἰοῆροσ. Ηδ ἰητνϊῖοα Ὠλ (0 
ἢὶ5. 140 16, δηὰ τηδάς πὶ ἀγαηΐς, ἐμ ογάογ ἴπὺβ 
ΠΙΟΓῸ ΟΟΥΔΙῺΪν ἴ0 ΒΟΟΌΓΕ ΠΪΒ ὑδββδίηρ ἴῃ (ὉΠ ης 
ἶσα τὰ ἷ8 τὶ. ὙΠαΐὶ ὨἹριΐ, ποτοτοσ, [ὐτδὲ 
ἀραῖη βίθρὶ δ' (Π6 ρμαϊδοθ- άοοσ. Α ἔδείυδὶ ἱγοηγ' 
Τανὶα βθθβ Ηΐβ ὑἴδὴ στρ ]ν ἐγυδίγαίθα, δηά 18 ΠΟΥ͂ 
ατγίνοη ὈῪ ἷβ Αἱ ἢ-ϑηἰδηρ θα, εἰ η-ἀδγκοηοα πραγ Ὁ 
δά τηυγάον ἴο δά υϊίογσυ. [Α σὨγομποϊορίοαὶ αἰ - 
σαν 18 πδὰθ ΠΕΓΘ ὈΠΗΘΟΘΕΒΑΥΙΥ ΟΥ̓ ΒΟΠῚΘ ΟΠ ΠΟΘ: 
1 18 Βαϊ ἐπὶ ἴπ6 ἰηνδἰϊοη οὗ νοῦ. 13 σα ψίγεῃ 
οἡ 6 “ΠΔΟΓΓΟΝ;,᾽) δηὰ (Πἷ6 ἰαϑὲ ποσὰ ἰβ Ἰοϊηθα ἴὸ 
νοῦ. 18 β0Ὸ 88 (ο γοδα: “Ὁ γδἢῃ δθοῦθ ἴῃ “ΓΑ οπὶ 
ἀβαὶ ἀαγ. Απά οι (πὸ πόστον αν οδ]]οὰ Ὠΐπι," 
ἐΐδ. Τὴ {πδὶ οδδο {0πτ|4ἢ} ἀϊὰ ποῖ ἀθρασὶ οὐ ἴδε 
ΠΊΟΥΤΟΥ͂, 89 αν α ῥχοπηδοα (νογ. 12), αἴποα ἢὸ 
Β]αρίὶ ἴῃ Ψογυδβαΐθ (Πδὶ πἰχμί (νον. 18), ὑαΐ {Π6 
ἀΑΥ͂ αἴοσ [86 λοστοῦ (γοσ. 14). ΤΒα ἀἸΒΙ ΌΠΥ ἱβ 
τοιηονϑαὰ ὈΥ βυρροβίῃρ (85 18 4" ῬΟΒΒῚθ]6) [δ6 
ἱπνἱϊδίίοι οἵ γϑῦ. 18 ἰο να Ὅδθοῃ ψίνϑ ου [δ 

. [ΟΟΙΌΡ. 1 βϑγω. ἴν. 4(, Τπο αὐὶς γὙδκ ἐδ ἢ ΘΙ ΟῚ Καὶ 83 δ 
Θησουγαρῖηκ βίζη οὗ ἐπο ἀνθ ργϑεθῆσο δηὰ ἀῤῥα κνὰ 
ὈΔΌΪΥν ποῖ ἴἰο ἱπαυΐτγο οἵ Θοὐ (αχαϊπαὶ Ῥαϊσὶοῖκ δπὰ 
Οὐπῖπι.). Βυ6 ἢ ἰηαιυΐγν 88 τοῦθ ἐπγουχῃ ἐπθ Πίκῃ- 
υγίθοτ 5 Θρῃοά. [1 Δοβῆ. νἱΐ. 6 (16 ΟὨΪΥ οαβα οὗὨ ἱπηῦ 
δὲ τῆ ατγὶς τηο!ξοη66) Φοβῆυδ δὰ ἃ δρϑοῖαδὶ αἰγίηο ΓΈ τθ’ 
Ἰδιΐοῃ, 850 Μοβϑβ υδοὰ ἴο ἤδτο. Οἱ 1 8δηι. χίῃ. 18 8εὲ9 (ἢ)9 
ἀϊεουπδίοη οὔ ἴΠ6 ἰοχί ἐπ ἰοουὕ. Οὐ ἃ τα Ὀ θοαὶ νίον τμδὶ 
ΓΟ Μ6ΓΟ ἔνο γῖζβ, 0η6 οομίδἰηΐης [Π6 Θρῃοά, 590 ΡΆΡ 
᾿ίρρϑοι ἐπ ἰοου.-- π. 
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4“ ῃδἱ ἀΔγ᾽ οἵ τεσ. 12. (ἤθη {Π6 “ΤΔΟΥΓΟΥ͂ ̓̓  οὗ νου. 
12. ψι}!} ὃ6 ̓ άθη 1681 ὶτ {π6 “ππογαΐπ ς᾽ οὗ γογ, 
11. ὙΠΟ “ἈΠ ἢ" ἴῃ νος. 18 4068 Πποὶ ΠΘΟΘΑΒΑΓΊΥ 
Το] ἶΓΟ 8 ΠΊΟΓῸ ἀοἤηϊίο βἰδίθπιοηϊ οἵ {π|6 ἰΠΔῈ 18 
δι ἴῃ νοσ. 12.---Τ Ὰ.] 

οτβ. 14-272.0 Τῇιο ἰοῦ σοηοοτηίης σίδῃ. 
τῦεῖδ ἢ α ἄρα. Βδίμαμορα Πανὶ ν|ῖ6.--Ἀ;Ὗῦ ὁσ.Ψ 
14.544. {{τἰ8}} Εἰ πλβοὶ ἢ πληδὲ ὍθαΡ ἴῃ6 Ἰοι(οΣ ἐμαὶ 
ἀοοτγοοα ἢἰβ ἀθαῖῃ. Α ΠῸ δσίιῆοο οἵ αν 8 ὑπδὲ 
ΤΟΔΊΙκοα τυ τον ἰΐβ τηἰηϊβίοσ. ἰὐτίδῆὴ ψ858 ἰο ὃθ 
ἰδοοά ἴῃ 16 ποιοὶ, πιοδῖ ἀδῆρογουβ ρασὶ οὗ (ἢ 6 
16, γῆ θτα 8 τοίγοδὶ που]ὰ ποῖ ὕ6 βίγδηρο, δηὰ 

ἢ, Ἀεανία νὸ}} Κηον, 18 8 Ὀγανϑ μκοϊἀἶδὺ (οὔο οὗ 
τς ΟἸδθοτί οΥὁ Ἠδτοθθ) πσοαυϊά ἠοὶ 50 οδδὶἱν τὸ- 
τοδὶ. ΝΟ γοδδοῇ ἷἰβ δϑαϊρτιιϑα [ἴῃ (86 Ἰοἰί6.] ἴον 
τΠϊ8 σοηπηδηά, νἢΐϊοῖ Φοδὺ οου]ὰ ποὶ πχἰδυπάοι- 
βἰδηά, Ης ᾿ιδὰ ΠΡΡΥ ἴο ΟΔΓΤῪ οὐ (Π6 ΓΟΥᾺ] ἰη- 
Βἰσυ οἰ 005, δπὰ δὸ ἢ ἀϊὰ (νογ. 169η4ᾳ.. Δηᾶ 
οδ9 ἴο ρ866 ννῦϑιη ϑοδ᾽Ὸ ὐναιοπθα 189 οΟἱτγ 

(δυοἢ ͵ἰα {86 16 γᾺ] σοπἀδγίηρ οἵ (86 Η6Ρ. 97) 
“ὙΥ6 τουδὶ υπάογαίδπα ὈΥ {Πἷ8 ἃ ῥργοοθάυγο αἰ 8 γ- 
ἐπὶ ἴτοπι (μ9 ὑβα8] βορθ, ἃ ὨΘΑΓΟΓ ΔΡΡΓΟδΟΪι, ψ ΒΟ 
οΠΔ]]Ἰθηροα ὑπὸ ὙΔΥΤΊΟΙΒ ἴῃ {Π6 ΟἿ ἴο 8. β4}}γ} 
(Βιιηβ868) [οομρ. πάρ. ἰ. 24, οτο (86 ραγίοἶρ]6 
οὔ {μ8 ἄετ Ης ἀμὸν ΤῸ αἰ ὐϑ με “βρῖε8᾽ Ἵ8 
Ἐηρ. ΑΟΝ., ΡῬΓΟΡΘΕΙΥ͂ 9 ΟὈβογνίηρ (1. ἐ., 
δ᾽ οσιης) ἴοτορ." -- κ.]. Φοαῦ Κπον " ἴδοθ 
ψἤογα [ἢ 9 ΘΠ ΠΥ 5 θοδί ἩΔΥΓΟσΒ που]ὰ ἢρπὲ ἰη 
{Π6 58}}Κγ. ΤΊθγο δ ρυὺ τί, τποβθ Ὀγαυ ΤΥ 6 
Κηον, σι πουΐ ποράϊηρ 0 βὰν ἴο [8 βο]άϊογε: 
Ἴδαν πἷπὶ ἰὼ {μ6 τοῦ "ἢ (Μ|Ίςἤ 6115, Βιιηβϑη), 
δἴησθ ἢ6 οοἰ]ὰ ἴΌγοβθα {παῖ {Π||8 σου] ἃ ΠΆΡΡΘη ἔγουη 
186 ἀδηρογουβηρμη οὔ 6 ροδ. [ἃ Ὀοοοιηϊηρ [ἢ 6 
Ἰηβίσατηθηὶ οὗ [ν᾽ 8 τηυγάθγουβ γί ῆςθ, Φοαῦ 
Ὡοραρα οἱ (0 κου {Π6 στουηά οὗ (Πα ογάοθσ.0. Αβ 
οδοαϊοηϊ βοσνδηΐ οἵ πα κίηρ πο οαγσίοα ἰΐ ουἱΐ ἐπ6 
ΙΏΊΟΓΘ Ἐ}]1οα᾽ δι οσν, ἰπαϑηηθ ἢ 89 16 88 Δ ΟΥΘΥ 
οἵ [88 δογμιταδηὰοῦ οὐ (Π αγτῖν ἴῃ Το] δίΐου ἰ0 ἃ βο]- 
ἀἴεν, πὸ ταϊσηΐ μαναὰ οουλη} 64. ΒΟΠ16 5176 οἵ- 
ἴδποβ Ἀβϑϊηβί πῖμη, δηἀ τ] Ο86 βοοι ἑηρσ!]ῦ δοοϊ θη] 
ἀοδίῃ σαΐριι θ6 ἀορὶ το Ὀγ Πΐτη ἴὸσ βροοΐαὶ γθαβοῃβ. 
-- νον. 18 8βᾳ. υοαὐ᾽ 8 -- Ετγοῖὶ ἴμ6 δοοουης 
οὗ 16 πιοϑεαρθ ἰξ 18 οὐνΐοιβ ἐμαὶ {6 ΧΩ ββθηροΓ 
ΚΠΟΥΓ ποίη οὗ {Π6 ογδγ ρῥ]οὶ δραίϊπϑι {0018} }8 
118. [1ι ἴδ δὴ οἰαθογαίθ γϑροσί Ὀγ «οαδῦ οὔ ἴμθ ἤθδαῦ 
ΔΡΡΙΟΔΟΝ οὗ 8 μετ οὗ ἴΠ6 Ὀορίορίπρ ἴοτοθ ἰο (ῃς 
νι 8}} οὗἨ [86 οἰΐγ, Ἰοδαϊηρ ἰο 8 Ἀγ Ὀγ [86 δῃοιην, 
Ποῖ ἃ ὨΌΤΑΡΟΣ οὗ [86 [βγϑο] [168 (611, Τὸ (ἢ 18 
οἰγοιτηρίδηςἰα] δοοουηὶ [86 σοροτί οἵ [{γ|8}}8 (8}} 
({π6 ΟὨΙΥ ρατί οὗ 10 πον ἰηἰογοϑιϊηρ ἰο αν α) γγϑβ 
ἴο θῈ δαἀφρά ἰῃ ἃ ΒυρρίοπηθηίΑΓΥ ὙΑΥ δὶ ἰῃ6 δηά, 
οαὉ δ]κ685 1ἰ ἴῸΓ τσ οὰ ἰδὲ (Π6 Κὶπρ τὶ} Ἔχ ὶ- 
δὲι πὐ ἐνὶ (ργοίεπαάθα οὐ γθα]) δὲ 1μιΐβ. ῃββΊ θβα 8ρ1}}- 
ἱῃγ οὗ Ὀ]Ϊοοα, ΦΔΌΪϊΘ]Θ08 86 δου οὗ ϑοσηῦ- 
ὈΘΒΒΟΙᾺ ---ἰ, ε., ΟἸάθου, Φ πάρ. νἱ. 32.} Ηἱ ἀρϑίῃ 
ὃν 8 "1}}]-πίομο ἰβ τοϊδιοα Ἰ υὐρ. ἰχ. δ8, [ΒΒ ῤίε 
(ὐπιπιεπέατν ᾿λοτὸ υϑηλδγῖκα ἐμαὶ “1818 τοίδγθποο ἰὸ 
ψυάσ. ἰχ. 88 ἱπαϊοαίοα {Π6 οχίβίθρῃοο θὰ Πανὶ 8 
ἔπι6 οὗ (86 Ὠδίζομὶ 58} }818 οὔ πὲ ρογίοὰ ἴῃ δῃ 
δΟσοββ Ὁ}6 ἴοστω, δηὰ [Π6 Κ᾿ πρ᾽8 πϑθὶι οἵ τοδϊῃρ οσ 
μβανίηρ τοδὰ ἴο ἢἶπὶ 186 ᾿ἰβίοσυ οἵ Ηἷβ δουῃιγγ." 
Βαὶ “οδ0᾽8 τοίβγθηοο ἐὸ ΑὈἱπιοίθος βῆονβ πηογο] 
ἐπδι (Π6 [Δσἷβ γογϑ ἱζθονη (Ποβϑὶ Ὁ]Υ Ὁγ ἱγααοηΐ, 
ποῖ οατίδἱη]ν ἰμδὲ παίΐοπὶ δῃ π6]6 δχίβιθὰ (ἐπουρὰ 
ἦς 18. ποΐ ἱπλρσγοῦβὈ]9 ἐπδὲ ἐποσ πτογα πείθῃ 86- 
οουπίβ οὗ βυοῇ δὐοηίβ). [{ ἴβ Παγάϊυ ργοῦδθ]ο 

4 [ΤΉ το τὶ ΐϑη ζογωδδαα!. Οἡ (ἢ 9 οἴδημα οὔ παπλθ 
869 οη 2 Βαπη, {|. 8; ἰχ. 6--αηὰ οὨ ἐη9 8ορί, τοδάϊηςξ 860 
“Τοχὶ, δηὰ Οσδζοπι," οὐ ἰδία γθιβοιεται 

(δαὶ οἷς Βοοῖ οἵ Φυάχοθ οχἰ βίο αὐ {πιὲ8 ἐἰπη6.--- 
ΤΓΕ.]-- ὅν, ΤΥ δοσνδυὶ ὕεια τ[86 Ἐξίτιτο 
ἰ6 ἀϑαὰ 61δο.--- ΤΉ ΪΗ [Π|6 ΠΙΘΕΘΘΏΡΘΙ ὙΓΔ8 ἱπι ΔΗ͂ 
ΠΆ86 ἴο0 ΒΥ ἰαδέ, 88. ἢ ΔΡΡΟΏΟΙΪΧ ἰο ἢἷβ τοροτὶ, “88 
1 είδῃ, οἵ ἷ8 οὐγῃ δοοοσά, οὐ θυ εῇ δραϊηβὶ 7080᾽8 
Ὑ}}1, Διὰ ᾿Γθαβοά ἴογναγὰ πὶϊῃ ἢ18 τωθη, δηὰ βῸ 
ὙΓ88. ΟἸΔΡΡΌΔΌΪΘ τ] Πα οσῃ ἀοδί δηὰ {πὶ οἵ ἢ 9 
οἰ μογΒ (ῃ δι Πδά [4116 π᾽ (1Κ(611}. “080 ἴῃ ον  ἀθη ! Υ 
οοποογηθὰ ἴο σοποραὶ {Π6 πιοκοὰ ἀοοθὰ ἴτοιη (ἢ 9 
ΤΊΘΒΘΘΏΡΟΥ, ἈΠᾺ αὖ ({6 ββϑηθ ἰξπι|6 ἴο ἰοὶ ᾿)ανίὰ 
ἜΡΟΝ (ῃδὲ ἰἰ ἘΠ ΡΟΟΙ ΒΗ τα 

ΘΓ. 22 6. τε δία, ἐϑάν ς τόὰ οὗ ἐδ πιξαβοηγθν.--- 
ΤΙΗΘ ἠρπε δι ἷθ. ἀοἰΐνα ταν εξ ΠΗ Ηξλαῆε μοσα 
αὶ ἢ 7 040᾽8 ἱπαισγυσιϊομβ." Βοίνγοθη νοσβ. 22 δπὰ 
238 1π6 δερί. μα8 δὴ ἱῃβοσίΐίοη [δερί. γοδάβ: δηὰ 
αν 8 δῆσον δὰ Κί μα] αραιηβὶ Φ 0980, δὰ ἢ 6 
βαϊὰ ἴο {Π6 τρθβθθηρεν, ἢν αἸἃ γ8 δρργόοδοῖὶ ἴὼ 
(Π6 ΟΣ Υ, εἰδ., ᾿πϑο ΓΙ ὨΘΑΓΙΥ ἸΒτουρῇ νοῦ. 2].-- 
ἀὐ ἢ ΤΗῖΒ ΤΠοηΐυβ δάορίϑ ου {πὰ στουμά ἰμαὶ 
ΠΟΙΠΟΣΓ αν α᾽ 5 Ὀγοδυμπηθα αἰ θρ᾽ ΘΑΒΌ ΓΟ, ὩῸΓ ΔΏΥ͂ 
ὀχργοββίοη οὗ ᾿ξ οῃ {Π6 τεροσί οἵ [8:6 πη ββοηροῦ 18 
πηρηἰϊοηοα. Βαϊ (Π|15 18 ὑπ Θοθδθαασυ. ΕἸΤΠον (Π 6 
“Κιηα] ς᾽ οὗἨὨ Πᾶν] 8 ΔΙΡΈΓ, Βα ρροδθθά ροββῖ "19 
Ὀγ ΖΦοδῦ, αἸἃ ποὶ ἰαἰκθ ρ]δςο---οσ, 1 ἰϊ ἀϊάὰ, {Πποτϑ 
ΜᾺΒ ὯὨῸ πορᾶὰ (0 σο]αίθ 1ΐ δἱ Ἰθηρίῃ ; 1ϊ νγὰβ ἰδίζοη 
ἴοσ ἰοὰ, ἀπά ἰῃ6 Ὠδισδίίου γῖνοβθ ΟἿΪΥ {ἴ16 
ὙΟΓῸΒ οὗ [Π6 ΤΠ] ΘΒΕΘΏΡΟΣ ἱπ ΓΟΡΙΥ ἰο αν 8 οοπ]- 
τηθηΐ οἱ (6 τββἢ δῆδίγ, ἰΏ οὐγάθυ ἴο ὀχρ δίῃ δηά 
7υβιν ἢ. [Τια ἰαχὶ Βαγο ͵8 ἀϊδοιιροα 1η “Τοχί. 
δηα Οὐγϑγαπι." δηα (6 ργοβοηὶ Ηθῦ. τοδάϊηρ ἀ6- 
[6η4ς4.-- ΤᾺ. 

γον. 23. Τῆδ ΘΏΘΙΥ δυρροποά {πᾶΐ τ ῖὶἢ {ΠῸῚΡ 
ΒΌΡΘΓΙΟΓΙΥ͂ οὗ Ὠυ ΡΟΥΘ ΠΟγΟ ΠΟΥ͂ οοὐ]Ἱὰ πιᾶκα 8 
ΒΙΟΟΘΒΘΙ] 841}ν. Τ]}18 βΒ4}}}7 16 ἰοὸ ἃ μοὶ ἔρῃῖ, 
σῃογείη (μ6 ἰβγαὶ θα ργοθβοὰ ἤθᾶγ ἴἰο {π6 ψα]] 
ΜΠ Βῃοὶ οὗ (ἢ 6 Δγομοσθ, δά ἰμυβ ΠΠΔΗΥ͂ ΟΓΘ 
ΚΙΠω4. ΤῊΘ πη θα ηρῸΥ ἱΠΟΓΘίΌσα σορουία 8 βα] } 
οὗ [Π0 Ὀοδίεροά, πῃ ϊοῖ οοσδείοηρα {118 ἀδηρόογοιβ 
ἈΡΡΓΟΒΟΒ ἴο (ἢ νγ8]}}.--τὰὖν ογ. 25. Πανὶ 4 5 ΒΟΥ 
ἷα, 88 1 ποῦ, δὴ ὀχίοηυδίίΐοη οὗἩ [Π6 πηγαίίον, δηὴ 
οὗ βυσῖ παίαγο ὑπαὶ (ἢ 6 ΠΤ] ΘΑΘΘΏΡΟΓ σΔηηοὐ ΒΌΡΡΟϑΘ 
ἃ ΤΟίδγθησα [0 8ηΥ͂ {Πρ τηογθ ΤΏ δὴ {18 Βΐδοῦν 
ΤΩ  ἰΑΥΥ αθλῖν. δῖ ποῖ [δϊ6 πίη ρ Ὀ6 ον! ἢ 
ΤΥ ονγοῦ: βοδηὰᾶ δο ἄδονουτα ἴδ δβυνσοσᾶ. 
-- αν α᾽ 5 τογὰβ ΒΟΟΣ ὨΡῚΥ ΟΧΡΓΟΘΒΒ (ἢ 6 αυϊοὶ δὴ 
ΘαΟΒΕΪ ΠΥ οὗ 8 ΠΟΙ ΔΔΠΘΟΓ ὙΠῸ ἀορη ποὺ ροσιμὶὲ 

ὁ Γ)7ῦ) νίτἢ ὑτγο Αθουϑ.; ἐο δοῃὰ ἃ ῬΟσβοῦ υ]τἢ ἃ ἰδ ς 

-οοπηταίβοίοι Ἀἰτα, 1 ΚΙ. χίν. 8; 15ι. 1ν. 11. 
{3 «αἱ {Π6 {{π|0 ἐλαέ, τολδη, ἴγοα ΘΝ 80 δοὰ ἴῃ 

Εχ. χχί, (ἰὰ ἀϊδιἰπούδοςῃ; ἤγουῃ ἐδ σοπαϊιίονῦ ἃ] Ὁδ), ΟΥ̓ 60 

φιοΐ « δεοαυδα, ΓΟΥ δ '" “0(0Γ {Π16 ΓΟ Ὀθοβιι86," 

ΟΡ. 188. ἱ. 59,30; Φοῦ χχχυ . 206. [ΟΥ̓ .« ὅτι, ἐλαέ, ἴπ- 
τγοαποΐηρ δαρθαίδηνίνο οἸΔ8Βο (85 γοαθθηῖΥ ἴη Ν, Τ'). 
ΤὨΘΩΪΒ ὑπ ΘΟΘΒΘΑΥΠΥ οἰθοΐθ ἐο ἐπ 18 3 28“ τοίογσης 

ἰο ποιπίης."--Τα) 

᾿ 1 ΤῈΘ δὲ ἴῃ 3 δπὰ Ὁ ΝΝἸῺ νοῦ. 24] ἰ8 δὴ Ασαπηδὶς 
ὈΣΊΏ. 

ὃ ΤῊΘ ἰπίγαπβ. 9) στ ἐπ6 ϑίρτι οὔ ἰπ9 Αοο. Πλᾷξ (88 
ΘΙ ΒΟ 66 [6 Ῥαββ. ϑ οσῦ ἰθ (οσυηὰ ψὶ ἢ ἐδ Αςς.) δοσογά- 
ἴς ὑο ἰῃὴ6 δεπδε. ἴῃ αεἰΐυό τασδηΐϊηρς οογλίηρ ογυναγὰ 
δέξαίϊμϑί ὑπ ἰπίσρῃβ. δηὰ ρβᾶβην.. Εν, δ277 ἃ. [Τῃο Πὲ 

ΠόΓΘ ἰηἰγοάποθβ ἰἢ6 Αοο. οἴ Κοῆθγαὶ ᾿ἰπηλιδιΐοη.--- ΤῈ. 
ΤῊΘ 56η86 8: οοῖς ποῖ οὐ Πγ οὐ ἐμῖ8 τη. ΟΟΙΏΡ. 

Βδἴω. χχ. 18; 306. χχίΐ. 17; Νοῆ. ἰχ. 382. Οἡ 1113] [13 

860 Εν. 6 105 δ. ἘΠο ἤτϑὲ εἶτ ὁ 5 ρα ἴοσ 6.8 αἰἰκἢἑ ρῃο- 
Ὠοίΐα σπρησθο ϑακὶϊν οοουγγίηρ ἰῃ ϑυοῦ οογγοϊδίίνο - 
ΡῬὮγαδβοθ (ΦΤυάκ. χυὶἹ, 4; ᾿ ΚΙηκ5 χίν. ὅλ. 
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ἩϊροΪΓ ἰο δα ἀϊδίαγθοα ὃν διιοἢ Ὀ8α ποθ. ΤῊυΒ 
ἢ6 ΠΟ 6818 ἢ͵8 δχοϊιοπλθηΐ ΟΥΟΡ (116 Βιιοοθρα οὗἁὨ ἢ 18 
Ρὶοι. Ηδογίοσε ([μ9 βίορε οἵ Εδῦθδῃ ἰο "6 ργοδββοὰ 
δηὰ {Π6 οἱζγ ἰο θὲ ἀοβίγογθοα. Τ|16 ΠηΘαΘΟΏρΡῸΓ 18 
ἀἰδιηϊβθοα πὶῖ (18 ΔΏΒΉΘΙ ἴο Φολῦ, πὶ ἐπα ἴαγ- 
(Ποῦ ᾿πδίσαοίίοη : βίο ρί!οη Ὠΐηλ, ΘΠοουΓΑ6 Ὠΐπ,. 
ΝΟΙΠον τ[ῃ 6 ἰβοϊαίοα μοβιϊίοη οὗ {ἢ 686 ΟΓῸΝ, ΠΟΓ 
θαυ οησοιγαρίηρ {πὸ Β6]4- οομλταδηάοσ ὉΥ͂ ἃ 
ΤΑΘΘΒΟΉΡΘΡ, Πα ἶκ65 1Π18 ΘΧΡΓΟΒΒΙΟΩ ἃ Βιγδρο ΟἿΘ 
(Τ]ιθηῖ 5); [ὉΓ ψγῚ ὨΘΘα ποῖ ΒΊΡΡΟΘΟ 18:6 “πηϑβδεη- 
φεγ᾽" 8ὸ ἴᾺΓ ὈΘΙΟΥ “18 σεπεγαί᾽" ἴῃ ΥΔῺΪΚ 88 ἰ0 
τᾶ Κα βυοἢ δη ὀχμογίδι θη ἴῃ ἴῃ6 ἀπ᾽ 8 πχοεδδρο 
ὨΘΟΘΘΒΒΓΙΥ͂ ᾿ποοοπλίησ, Τὴ “ΤΩΘΒΕΘΏΡΟΥ ἢ ὙΠΔ8 
ΟΟΥΔΙΗΪΥ͂ Ποῖ 8 σομμμοη βο] ἀθγ, θυ ἀου.1688 8 
Ηἰρὴ ΟΠ ΟΟΥ 80, 88 18 πογάβ βῆον, δὲ ἰκηον- 
Ἰοᾶχε οὗ (9 σΠοΐθ οοηἀαοῖ οἵ πο τὰσ δοίοτο ΒΑΡ- 
θ8ῃ. Τῇ ϑερῖ., βϑυσῖδο δῃᾶὰ Ασδδὶς ἰσηβ]αίθ: ροὶ 
Ῥοββϑαβίοῃ οὗ 1ΐ, Δ ΠΊΟΙΥ, [ἢ6 οἰΐγ, φορ. 1 Κίωρβ 
χυὶ. 22. ΤΠ ορΘ ποσγάβ που]Ἱὰ ἱμθὴ ἴογια {6 οοὩ- 
οἸΪυδίοη οὗ 1Π6 τπηορϑβαρθ. [ΟΟΏΡ. 8180 Ζ6ζ. χχ. 7. 
Βιιὶ {818 βορῆβθ οὗ (6 σοῦ σδῃηηοὶ Ὀ6 6βι δ] βμοὰ 
ἔγοπι ἴῃ Ὀ10}168] ὑϑαρθ. [1 ἸΏ 68}8 ἴ0 ργέββ ὁπ, ΟὨ 6 
(Φογοιι. χχ. 7), ἰο ργεναῖϊ ασαϊπδὲ (οἵ Ῥογβοηβ, 1 
Κίηρθ χυὶ. 22), θυΐ Δρρδγθῃν ποῖ ἰ0 ΘΟΠΟ]ΌΕΣ 8 
οἰΐγ. Αποίδον οὐ]οθοίζοη ἴο {828 τοῃἀογίηρ 18 τμδί 
ἦι πουϊὰ ᾿ηἰγοάυοθ δὴ δηϊὶ-οπλαχ: “ἀοβίσου 1 
δια ῥγεύῦδὶὶ δραϊπρὶ 11. Οἱ (86 οἵποσ μαπά, ἴπ6 
εἰμὶ ἤοβδίίοῃ ἐποοιγαφά 18 Ὅ116}} Θβί δ} 1866, 1)6α, ἰ. 
88. 184. χἸ!. 7.-.-ΤᾺ.] 

ὕεια. 20, 27. ΒΑιΙβῆοῦα ᾿ανὶ δ τι. Τῇδ 
1581 πηουχηίηρ ἰαϑίοα βουθη ἀκα γ8 (οοιαρ. 1 5,61). 
χχχὶ. 13. Βδίμβμουα γγᾶϑ ῬΡΟΘΑΤΙΣ ἰδίκθηῃ ἴο 
αἱ ὈΥ Παγιὰ ἱπππηθά δῖο] Υ δἰῖοσ (Π6 ὀχρί γα οη 
οὗ (ἴδ {ἴπη6 οὗ τλουχΐηρ. [1 [16 ΤΟΙ ΓΏΣ μ-{ἰΠ26 
οἵ πἰάονβ 88 ἢ0 Ἰοηρον (ἤδη [86 ΟΥΟΪΠΒΤΥ ΤΟ ΤΏ- 
ἰηρ, [6 πὸ ἰπίογγαὶ δοίπθο [6 δά] [617 δηὰ 
186. τηδγτίασθ γγα8 ἀουθι] 688 βμοσί θπουρῇ ἴο ΔΙ]ΟὟ 
Βα 5 οὔ δ᾽ 8 οἢ 1] (Ὀοχοίίοη ἴῃ ἐμαὶ δά] γγ) ἴο 
ΔΡΡΘδΥ ἴο ὈΘ Ὀοροίΐοῃ ἴῃ ρα ]οοῖς. ΤΠ σομο] υὐΐης 
ποιά οὗ [6 παγσδίίοῃ: Βαϊ [86 της ὑδαῖ 
ῬὉανὶᾶ μεᾶ ἄοτο ἀϊδρ]θαεοᾶ ἴδ Τιοτὰᾶ Ἐ οοη- 
ἰαΐη {6 χηογὰ] ἀδοϊβίοῃ οτα {π6 ἐμ οοσζαί!οαὶ ροϊηΐ 
οὗ νίονν, δά δσϑ, 88 1ὲ ογο, [ἢ 6 τς ἀρὸρ δῆ μενα ἴο 
6 [0] οπίησ ἰδίου οὗ (6 αἰνίπο ᾿υσρηθηίβ 
(Πδὲ [611] ουὐ αν δπὰ .αΐ8 βουβὸ οὐ δοοουῃί οὗ 
1818 πίῃ. 

[Εοτν πηρηϊΐοη οἵ οἶον ἐἰπιθ8 οὗ τηουσηϊηρ, 866 
αεη. 1.10; Ῥευϊ, χχχῖν. 8; 1 δι. χχχὶ. 18; 2 
βαπα. χὶν. 2. ἴὴ ῬΑΙΓΙσΌΪΔΙ Ο8868 Βρϑοΐδὶ [66]1ηρ' 
που]ὰ Ἰοδῆ ἰο δὴ οχίθηδίου οὗ {Π9 οσαϊὶ ΤΟΙ ΓΣΏ- 
ἰμρ-Ρετίοά.--ΤῈ.} 

ΗΙΒΤΟΒΙΟΑΙ͂ ΑΝ ΤΗΒΟΙΟΟΊΟΑΙ, 

1, ΤΒο Ὠϊδίοσυ οὗ Τ.αν 8 [8]] ἔγοταῃ ἐπ μοῖρες 
οὗ 8. οοτηπηυπίοη Ὑὑἢ οὐ 845 “8 τιδῃ ᾿ 
Οοα᾽Β οὐ Βεαγί" ἰπίο {μ6 ἀθερεβδὲ ἀβθρίβ οἵ βίῃ 
δηὰ οΥπλ6 σοηίδί δ ἃ Βουϊουβ δηα παγηϊηρ ἸΘΕΒΟΉ 
ΟΠοοτηΐηρ [ἢ 6 οὗ βἷη ουϑῇ οὐδὺρ ποθ ὙΠῸ 
ΔΙῸ ΠΟΥ ἴΠ6 συϊάδηοο οὗ Οοα᾽Β ψ11] διὰ ποχά, 
ἩΒΘῺ (ΠΟῪ αἶγο ΡΪδοθ ἴῃ ἃ βίπρ]α ροϊηϊ οὗ ἰποὶσ 
06. {6 ἰο [Π6 γοῖ υποοσουρὶθα βἰη[] Ἰυδὲ {Ππογαὶῃ 
Βἰἀάφῃ, διὰ [81] ἰῃ ΓΤ ΚΉΡΟΝ ἴῃ (πὸ βίσυρα!ο 
διραϊπδὶ (μον οσσῃ ΟΥ̓] Ποδσίβ, δηὰ ἴῃ βο αὶ, 

Φ ΓΑ. ΟἸαγῖκο σοΐϑγβ ἰῸὸ ἐῃ9 9΄πλΐϊαν ἰμοίἀϑηὺ ἴῃ ΒΘΙ]ΘΤῸ- 
ῬΏΟΣ [{{8: 

δ' λ 
ον δὰ ρου ον ΕΒ πολλά, 

(ΤᾺ ΥἹ. 168, 109).--Τκ.} 

[1 6 οὐνΐουε, δῃά γοὶ οἴθῃ ουοσϊοοϊκοα ὮΥ δβεαὶ]- 
δηΐ οὗ [86 ΙΩΟΓΒΠ ΠΥ οὗὨ {πὸ ΟἹ Τοοιαπιρηὶ, ἐμαὶ 
(Π6 ἸΒίογυ, ἰὼ οὨγοη οΙηρ 1818 κῃ οἵ [6 “ πιδὴ 
ἴον (οα Β σῇ μοασί,᾽" ἀο68 οὶ δῆδοσβο, δυὶϊ ἀΐε- 
ἰη ον οοημάἀδηγηα 1ἰ, [1 δάπῖ (μδὶ βαοὶ ἃ πιδὰ 
οου]ὰ σομμμἷϊ βιιοἢ 8 β'η, δῃα δἰζασυγαγάβ ΘΠ]0Υ 1ἢ6 
ἴανοσ οὗ αοἀἂ-: Ὀυϊ οὨ]Υ οἡ [μ6 οοπαϊτίου {ἰλί (ἰἸ6 
ΤΟ] Ὀθηΐ οὗ 8 βοὰ], ἰυγημοὰ δβ1ὰ6 ἴῸΥ δὰ δ 116 ὑπάοῦ 
ἰοτηρίδίίοη, 88 ἰοπναγαθ αοα δηα Βο] ῃοβ8.-- - ΤῈ. 

2. Τῆο προσ δ0]6 ἀνθ ορεηθηϊ οἵ ᾿πδην ἱπα]- 
ν᾽ ἀυΔ] αδἰὴβ ἴγοπι οπς ἰδάθῃ γοοὶ δοοογὰ- 
ἴῃς ἴο δὴ ἱὩΠῸΡ ΠδίΌΓΑ] Δ: [16 Βυπιδη Μ1]]}, Ὁγ 
ἀοίδοτηρ (86 Ποατὶ ἔγομι ἴΠ6 ἰνίηρ οὐ, πυστοῦ- 
ἄογβ 1861 το [π6 ροτοῦ οὗ αἰ Ὁ] Ἰδὲ, δηα 106 Ἰδὺ- 
ἴοΓ ἱπγουρῃ (86 ΓΘΙΟν 8] οὗ ἴπ6 ΠΟΤᾺ] [ΌΓΟΘΒ {μἱ 
μιδὰ μἰ Πογίο μ6]ὰ ἐν ον δηὰ σομιγο ]οὰ {16 οὔ ον 
8ΔΠ0 ἱπποῦ ἰδ, κοῖβ πγοβίσαϊη θὰ ἀοταϊπίοη. Ποα 
188 116 18 δ {π6 δἰ χμοβὶ ρμοΐηὶ οὗ οοπηταυπίου «1 
{86 νης αοὐ, ρῥχιὰθ 81}108 ἐπ δηὰ 16 βαβ ἰὸ δὴ 1} 
ἴΠ6 ἄφθορον 8]}1. Τῇ δη)ογιηθηΐ οὗ Ἔχροσίθποῦδ 
οἵ ἀϊνίηο ἴδνον δηὰ οἵ ἰδ ἔγυϊὶβ οἵ βίγυρρὶα ἴον 
[86 Κιίηράοιη οὗ Οοά, Ἰοδνοθ ἐμ ἀοοσ οἵ (6 Βοδιὶ 
ΟΡΘΩ ἴο δορῃ]Υ βϑουσιγ. ἸΤοτροόγατν τοὶ ἔτοῦι 
ποσκ δηὰ παῖς (Βουρὰ ποὺ ἐπ 1 βοΐ ἐπειάϊουμ, 
Ἰοββ ἴο προγὰὶ ἱπάοϊοποο, ἰο αρὶ γι] δ] οί, ἰὸ 
ΟΕΓΘ ΒΘ 6.8 δη ὦ πη 81} {π|Π 688 1 ΟΠἶοςα δηα 08]}}- 
πᾳ. ὙἩΥοἰκοα Ἰδὲ, ὀχοϊ ρα ἔγοπλ πὲϊμουΐ δὲ ἃ ᾿1ἀ- 
ἄφη ροΐηϊ οὗ {πὸ ἱππονῦ 116, Ὡ0 ἸΟΩρΡῸΓ ἤηάβ ]]πῖ- 
(ΔίΊΟΠΒ πῃ ἐπουρ (8 οα {6 βοϊ πη ἀϊνίης οοιηπιδηά 
δηα ρῥγοβιοη: Του βῆ]: δὰ ποὺ κβἢδὶί ποὶ, 
ἴῃ ἰῃ6 ταιὶηρ δηα ἜσουίὩρ γοΐοα οὗ σοῃβοίθῃοο, 
ἷῃ 1Π6 τεβισαϊηΐβ δηὰ ἰηάγδμποδ οἵ αἰνὶηθ ῥγουΐ- 
ἄδηοοσ, ἱπ (ΔἸ Ὁ} ρΡοσίοσιηδηοδ οὗ ἀυιν δηα ᾿ΔΌῸΓ 
ἴῃ Ομ δἶβ ἈΠΕ ης, ὙΠ γοῦν ἴμ6 Κιμα]οα ὅγο παὶρμὶ 
αραΐη Ὀ6 βιηοίογοά, Το “ 6ν]}]} οοπεοϊθησο" 
ἀπρήλμι 186 ϑυλώβεα μὰ οὗ 6Υ1} Ἰυδὶ Ἐν ἡ: 16 

ἰ6Ώ, ΒΙΣΡΡΟΓΥ δηᾶ ρῥγεοϊρίΐοιβ ἴο της 
διὰ ἀρεῖ ἴῃ Ἀμε ἴο ΘΟΠΟΘΆΙ {Π6 δ[η ἴτοῦι 
τη6η. ΕἾΟΠῚ ἐπα 801} οὗ {πΠ6 Ποαγὶ να δόρυ μ 0πὲ 
βίῃ, ἔγοση ροσνυογβίοῃ ἕζοιῃ (οὰ οἵ ἴθι ἑηρ δηὰ πὶ}} 
ἴῃ οπὲ ἰαάθῃ ροϊηϊ οὗ 16 Ποδσί, Θυῃγ68 οὔδ εἷπ 
8Δ΄ΟΥ δηοίμοῦ: δηάὰ ῃοΐ ΟΠΪΥ ἀοοδ ὑπο ἔγυϊ ]Π 6:8 
διὰ ἐγ ΒΕ] ΠΏ 665 οὗ βίη] ᾿αδὶ βίον 1186} ἴῃ ἰὼ 
Ργοδυσίίοι οἵ δὴ ὈπΌΓΟΚΘΩ δβαγῖοβ οἵ σίεϊκοά 
ἱπουρσίβ δηὰ ἀσείγοα, θυΐ “16 συγβα οἵ {116 θυ} 
ἀφο" ἷβ ταδάδ οοιαρϊοίο ἴῃ (δαὶ “1 Γχυδί ΘΟ ηυ0 
ἰο ΡΙΌδυο6 671}. 

8, [018 8 εἷἶγτι οὗ [6 ἱἰστοβ  β Ὁ]6 βόνγοσ οὗ οοῦ- 
Ββοΐθῃηοθ, δηά δὴ ἱηγο πίλσΥ βο! οοηαοιηηδίίου, 
ΜΉ ΘΠ ἃ ΙΒ} Β6Θ ΚΒ ἱΏ ΟΥΘΓῚ ἯΑΔΥ͂ ἴο ΘΟΏΘΘΆΙ Ἠ8 βἷπ 
ἴγοται τῆθῃ, Ὀυὺ ἢ. ὀχίθηυδίδ δηα ἰΒ "Υ͂ 11 Ὀοίοτο 
(οά: δηὰ οἡ ἴδ οἱμοὺ μβαῃὰ ὑῃν 1} Ύ6 88 [0 
ἸΏΔ ΚΘ ΟΟΠ οβαΐοη [88 118 ἀδερεβδί στουηά ἴῃ {8 
Ῥγίάο οἵ (6 Βυπιαη ποασγί, ΒΙΟΝ ΏΟΓΘΆΘΟΒ 1η ΡΓγῸ- 
ΡΟΣ ΟΏ 88 6 Ἰηδὴ Ὀθοοιη68 ἱωγοϊ γοὰ ἴῃ βίῃ, διὰ 
1.6 601} ἴῃ πἷπι ἀθνοῖορβ ἰϊβο ἢ τοσ [Π}6 Αἰ ἐσ ἰοϑὶ 
Βορίπηΐπρβ ἰηῖο0 8 ΡΟΥΟΣ ἰμδὺ Ἔχογοῖβοβ ἀομλϊηΐοῃ 
ΟΥ̓Ρ ἴΠ6 2016 ἱππον ᾿ϊθ. ““ὙΠΟΘΟΘΥΟΣ οὐπ» 
τηὶΐβ βίη, Β8 18 1η6 βοσνυδῃὶ οἵ βὶμ ̓" [908ὴ ὙἹἱῇ!. 14, 
ΟΟΙΡ. ΒΟ). νἱ.-- ΤῈ] 

ἩἨΟΜΙῚΙ ἙΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

Ἡλτα,: Ὑ ταὶ Ὀππ ]Π]ΠἸηρτιοβα, τ πἰιδὶ 
μα ἀοῚ 5111 Ἰοοῖς ὑροὴ {ῃθ Ἶαρο οἵ (89 
τη δῇ (οὐδ οσγὴ βοαγὶ ΐἱ Ο ΒΟΙΥ ργορβείν 
ΜῈΟ ΟδῺ Ρχοιηἶθθ ΕΪΠη861 Δ] χαγβ ἴο βίδηὰ, πβεῃ 
Ὧ6 5668 1866 ΤΆ]]6η, δῃὰ πηδίτηθαὰ πὶ ἐπ6 ΜΠ] 
1μεἱ Ῥγοίδλῃθ δυο ὈθμοἹὰ ἰμθ6 οοῃίοηϊοαϊν, 88 8 
ῬδίλοσΏ, 88 δὰ ΘΧΟΌΒα ἴῸΣ βιπηΐησ; 1 ὩοΥοῦ 
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Ἰοοῖ υροῦ (66 θυΐ (Βτουρἢ ἔθδσα, 88 ἃ γοΐῃ] βρθὸ- 
ἘΣ μυονα ἰπῆγτϊίγ.-- ΤᾺ.] 

νεγ. 1. ὅσησμξε: [{ αοα [48 στγδπίθα τ βοιθ 
Βρθοΐδὶ σοοά ἰοτίυπο ψὸ ΜὙ1}} πονοῦ ὃ6 ρυυῆδα υρ, 
αὶ π|ι}} ταί Ὀδοοῦο 11.116 δῃὰ ἰουυ, δηὰ (Πθ 
Ηἴρθογ νὸ τἶδθ (86 τοΓ0 Μ11} νσὸ υσ Ὁ]6 ΟΌΓΒΘΙ ΘΒ. 
Αἢ Βύμ]6 πλδη ΑἸ αγβ ἤπἀβ στδοθ δηὰ Ὀϊοδαίην, 
δαὶ ρτγίἀθ δἰνσαυβ χΌθ8 Ὀδίοτο 8 [8]]. 

ΘΓ. 2. ὈΙΒΒΕΤΙΗΟΡΕ: [416 πουγθ Ὀτϊηρ ἕοστὶΒ 
1416 ἱπουρὶδ, δηὰ ἰά16 ὑπουρἢ8 δῦ ποίμτπσ θυΐ 
αὐγ Κἰπά ρ΄ ποοά, (πὲ γαῖ (8 ΟὨ]Ὺ ἴοσ ἃ βρατκ ἴο ὃ6 
δβυσάοηὶ ἀἰήακο.- - ΑἹ ἔδυ ᾿ιδὰ ἐπ6 ραϊμ ἢ] οΧ 
τίοηοο δαὶ ΟΌΓ 8᾽π8 οἶἴδῃ πᾶν ὑμοῖγ γοοῖβ 1η ἰη60- 
Ἰοποθ δηὰ ὑπέρ ἐπ Ὁ} 686 ἴῃ ΟΌΓ Ο8}}}ρ. Α'8 Ἰοῃς 
880 τὸ π|ῖὶϊς δπὰ ποῦ ἰῃ οὖν οὔἶοο, γὰ 8.6 ΘῃοΟΙ- 
Ῥδεϑοά πὶ ἃ ἵγὰ}}1. Α18 βοοῦ 858 ψὰὸ (]}] ουΐ οὗ ΟὉΓ 
οἴἶ Το, τὸ (8}} ΔΎΎΔΥ ἴγζοπι ΟΌΣ ἰογία θα δηὰ ὈθοοαλΘ 
ἃ ῬΓΟΥ͂ ἴο (86. ΘΩΘΙΩΥ͂.--[ΗΑΙ,,: ΤΠΘΓΘ οδῃ 6 ὯῸ 

εἰν ἰο (μδὲ 500}, ὙΒΟΤΘ {6 86 Ώ8ο8 τὸ ἰδὲ Ἰοοθθ. 
Ἠκς οδ πόνον ΚΘΟΡ Ηἷβ οοὐθηδηΐ ὙΠ} Οοά, ἐδ 
ΤΩΆΪΚο 5 οἵ 8 οογοηδηΐ ὙΠ ἷθ ογοα. [0 18 δὴ ἰά]6 
τοθαχαρίϊοη ἴο ἐμπῖηἰκ (πΠ6 ΟὈΠΤΑΓ Ππηδη ΙΩΔΥ͂ ὃ6 

τὐδ ΜΏ116 1Π6 ἱπνψαγὰ 18 βαίο.---ἘᾺΑΎ 0 Ὲ: Εἶοτγο, 
(θη, ἰπ [Π6 πλοτᾺ] Ἡγθάκηθθα τ ιοῖ οοηδίδηϊ ρΓΟθ» 
Ῥοεΐν ᾿ιδὰ οτοαιθά, ἰῃ [86 Ορρογίπη Υ πΐοὴ 14]6- 
Ὧσδα δῇογάρα ἴὸ ἰθιημρίδίίΐου, δηὰ ἢ ἴμ6 Ὀ]υπίοα 
ΒΘΏΒΙ ὈΙΠΠΥ ππϊοῖ ΡΟΙΥΆΙΩΥ ᾿δαὰ Ββυρογϊπαποορά, 
Ἧ6 866 ΠΟ εν α ῬψῚ 8Ὸ ΘδβῚΥ ΟΨΘΓΟΟΙΏΘ.-" 
ΟἩΒΎΒΟΘΤΟΜ : Ὑουτῇ ἷβ βοῃθί τηθ8 ῖβθοῦ δηὰ Ὀοῖ- 
(ας ἴμδὴ ρὲ. δνὶα [Π6 γοῦίῇῃ βιηοίθ ἀονγῃ (Π9 
θαγθασίδη, δῃὰ βῃοπρὰ ΡΣ ΟΘΟΡΩΥ (τίράοια 
δηά ρμἱοίγ), δηὰ πβθὰ 6 16} οἰάδγ, ἱμθὴ 6 
εἰπηοα.--ΤῈ.] 

γοτα. 2-4. ΒΟΗ ΡΒ : [οἱ υ5 ψαίοἢ δῃα ῬΓΆΥ : 
ἯΙ ΤΩΔῪ Ὑ6}1} ποοά ἴἴ, Ὑ)ιδὶ 8}.8}} Ὀθοομηθ οὗ 18 
1 δ ἴδοις οὐ βοΟΌΓΣΓΥ δυῖβοβ 'ῃ τ ΗΟΥ βμ4]} 
πὸ μοεῖ ἰμτουρῇ τι} ἃ ΡᾶΓΟ ὈΟΑΥῪ δηὰ Βοδτὶ ἢ τὸ 
ἃτὸ Β]]οὰ τῇ 
δυοϊὰ ἸΏ 658: ᾿ΑΌῸΓ 18 ἃ τηραϊοΐῃο δραϊηβί β]1η.-- 
ΖΦ. [ΑΝ αΕ: Οὔ εἰ γίηρβ ον ἢ ἀποϊῆσε, δηῃὰ οὔθ 
δοῖ οἵ υῃἸ }Ὁ] 688 ἴο οΘοηϑοΐθηοα ἀγαῦγα δηοίμο Ὁ 
αἴϊον ᾽ἰ. 9 διλοαὶ.1ὅ.-- ΞΘ ΆΒΚΕ: [ΟΠ Ο] 1685 αθοταβ 
[86 πιοσὲ οοηγοηϊοηΐῖ 1π16 ἴον {π6 ἰοπιρίδιϊοηβ οὗ 
Βαίδη (Μαίί. ἰν. 1 8αᾳ.).-σ[.,. ΒΟΉ ΜτῸ : Τὸ αυϊοίον 
Δ ΒΟΟΌΓΟΥ ΠΊ6Ώ 86 ἴῃ ἰπῖηρΒ ματος {πὸ ΙΠΟΓΘ 
ῬΟΣΊ]ουΒ 18 1{ ἴογ ἱμθτλ ἴῃ ἰμπΐηρθ βρὶ τἹ 08] .---.185- 
ΒΕΙΉΟΡΈΕ : {{{{πῸ ποί [Ὁ]}Υ 8] αἰ ὑπ ρΌΑ Υ ἱταρυ]δοα 
ἴῃ (86 τϑδὴ δῆ οὐδ οὔτι ᾿ἰϑασί ἡΚ᾽ Ὺ ἊΡ 50 
ὉΪΟΚΙΥ δηὰ ἰο ϑυοὰ δἰγοησία το ἢ6 αἀονίαιρα 8 

᾿αφάέροη Ὀγοδά ἢ ἔγοπι (Π 9 ἯΔΥ οὗ πο 1,οτά---δηά 
186 τὰ Δ] ονγοὰ ἢΐτα ἴο μον Μ1Π2Ρὲἃω θ6 τι 
189 υπιδηιοα Ἰυδίβ πὰ οὐγ ρα [1 βυοῇ ἃ βίου 
ἀοεβ ποί ρἷνθ ομθ ἃ Υἱοῦ οἵὗἨ {π6 πηίδι οι 8]6 
ἀορίβ οὗ βίη δηά οἵ 118 ροῦγοσ, ἢ8 ψ1}} Ὡθυοῦ ἸΘ ΤῺ 
πῆ δὶ βἴη 18.---Θ, ΤΑ ἘΚΕ;: ΒΌΪΟΣΒ δἰ ἴῃ Ἰθδαϊηρ (ΠΟΙ͂ 
Β0 δ) οί ἰηΐο βίη, ἴον [ΠΟῪ διὸ ποῖ Ἰογάβ ονὸγ αοα᾽ β 
οομληλδηα (Αοἰδ ν. 29; Μαῖϊ. χχὶΐϊ. 21).-- - [ΗΑ ,: 
Ηλὰ Βαιδμρβηθθα Ῥθοη ταἱ πα Ὁ] οὗ ΠΟΣῚ τηδίσΊ πο ἶΑ] 
βά 6} 1 γ, Ροσπδρα αν δὰ Ὀδθθη βοοῦ ομοοκοὰ 
ἴῃ ἷ8 ἱπογάϊηδίθ ἀοβῖσα; ἢοὺ 801} }}γ ἔσο [ἢ 6 
εἷῃ. [{ 15 )Ὸ ΘΧΟΙΕΘ ἴο ΒΔΥ, 1 νγὰ8 ἰοτηρίοα, ἱβουχἢ 
ΒΥ (86 τοδί, ἱμπουρῇ ὈΥ {π6 ΒοΙ͂γ δῃά ἰϑασηϑὰ. 
1μὲ (86 ἸΔΟΥ͂ΟΣ ὍΘ ΠΟΥ͂ΟΓῚ 80 ρίοτγίουβ, ἰἦ ἢθ Βὲγ 
Ὁ ἴο 671}, ἢ6 τρμδὶ ὈῸ οηϊοτίαϊηοραὰ τι} ἀο- 
ἤδηοο.--ΤῈ.]- -ΞΟΉΣ ΕΕ : Ησυτδη ουδίοπημα δΓῸ 
σΆΓΟΙ ΠΥ οδϑογνϑά, δηὰ (068 οοτημηδηᾷ ἷ8 ἰτοάάδη 
ὑπάον ἴοοί. ῬΘΟρΪο αἰϊθηὰ ἰο ουϊνγατγὰ ἴοσπηβ δηὰ 
ὨδΑρΟΒ, 8η6 |ἴνϑ οὐ οοηβο]οα ἐῃπογοῦν 1ἴη {(Π6 
εἷπα.--[ἩΈΝΒΥ: ΤῊ γδϊζοηβ οὗ 1 αν] εἴη. 
(1) Ηἱ5 δρϑ, δἱ ἰοδοὶ ΠΥ γεᾶσβ. (2) Ηθ διδὰ 

Βο οοποοῖ 7 [δὲ ὑ8 4180 σδυοι  ]γ | ἀοδά 

ΠΙΔΩΥ͂ ἩΪνοΒ 8 ΘΟΠΟΌΡΙΏ68---ἰἢ}8 18 ᾿Ἰηβίδίοα οη, 
αἰδρ. χὶὶ. 8. (8) 148} ναβ οὔϑ οὗ ἶβ. ““σχογ- 
(8168, 8 τη8ῃ οὗἁ ΠΟΠΟΡ Πα νἱ γίιι6, ΠΟῪ ἰδοραγάϊηρ 
18 ἰῃ Ηἷβ βοσνίοο.1. (4) ᾿ανὶ ἃ νγγχὰβ ἃ Κιηρ, στ βοιῃ 
σά μὰ ᾿πιγυδιοα πιὰ {Ππ6 βσοτσά οὗ ᾿υβίϊοο, δηὰ 
6 τη8δ66 πἱ π1861 Ρδίίθγῃ, στ πθα ἢ6 βῃου!ὰ αν 
ὈΘΘΩ 8 σοῦ, ἴο ουἹ]-ἀοοτβ.--- ΤῈ.] 

γογα. 6-9. ΟΒΑΜΕΒ :  Θἢ αἰη μδ88 οὔοο Ἰοάροά 
1186] ἰδ Ὀδοοπμθθ ἐγυϊα!, δηὰ Ὀθᾶγα Οὐμο β᾽ὩΒ 
(ϑαπιϑ ἰδ. 10).-ΓΗΑὰ,: 10 'Β ταῦθ δῃὰ μαγὰ ἴο 
σοι Πἱΐ 8 δἰηρ]6 βιη.---ΤῈ.7---3ΞῈἘΒ. ΒΟΉΜΙΡ : ΤῊΘ 
ταοϑί σππηΐηρ ἀσνΐοοβ ἃσὸ οἴθῃ, ἱπγου ἢ {ἢ 8 Βρ6- 
οἶδὶ Ῥγονίάθῃηοθ οἵ αοά, πιδὰϑ ἃ Ἰδυρῃϊηρ-θιοοὶς 
Ἢ 6 βἰταρ οί βἰ τα ρ  οἱίγ. --- ΟΒΙΑΝΘΕΒ: ΑΧΚ]- 
οὔσα ἴῃ6 υπροάϊγ βοοῖκ ουὐ 411 πιδῃηθν οἵ ουῃ- 

Πἰηρ ἸΠΥΘΏΓΟΩΒ ἰο οἴοαῖκ {πο ῖγ βίηβ, γοὶ 1 ἀοϑϑ ποῖ 
Βυσοοοα; ἴογῦ αοἀ Κηοτε ΒΟΥ, ἴῃ ἃ ποηαοσίαυ] 
ΤΑΔΏΠΘΥ, ἰο ὈγίΏρ ΟΥ̓ ἢ Βοοσοῖ βῖηβ ἴὸ ᾿ἰσῆς (Μαῖί. 
χ. 26).- -ΞΟ.ΟΗ ῈΒ: θα πὸ μάνα βἰῃπθα, ΠΟῪ 
οἴη γο ἰγου ]0 ΟΌΓΡΟΙΨΟΒ ἰοὸ 46 ΟΌΓΡ βἱῃβ [ΠΟΤ 
(6 πουὶὰ, Ὀαὶϊ ΒοῪ 1190 ἀο ψὸ (ἰὴ κ οἵ αοὐ᾽β 
ἐξ δηα Οοἀ δ ̓͵ υάρκπιοη [ Ηον οοηϊρηϊρα 76 ἃ ΓΘ 
1 ΟἿΪΥ ψὸ πἰδπὰ ἔγουλ σΘΏΒΌΓΘ ὈΘΙίΌΓΘ ΠΊ6Ώ, 
Δηα σλπ ἸΠΓΟῪ (Π6 ὈΪΐδπη6 Ὁροῦ ΟἰΠΟΓΒ] 

618. 14 βῃ4. ΟΒΙΑΝΡΕΒ: 5.0 χτοδὶ 18 [9 ἀ6ν}}}5 
οὐπηΐηρ δηὰ τ]οϊκοάηοαβ {πὺ τ θα ομοο Π6 ἢ88 
Ὀγχουρῆΐ ἃ πδὴ ἰο [41], 86 ἀγῖ γϑϑ Ηἷπὶ οὴ ἴο τοσο δῃὰ 
δτοδίον. δ᾽} 8.--- ΠΙΒΒΕΙΉΗΟΕΈ : ΑΒ ἴπ6 ροϊδϑοηουβ 
8666, Ἰαἰὰ ἴῃ [π6 Ὀοθοπι οἵ {Π6 Θατί, ΘΟπ. 68 ὕὑρΡ απὰ 
Ὀγίηρα ἔσο 8 Βυπάτοαϊο]α, 85. ὁπ6 τοοῦ Ὀσδηοῆοβ 
ἰπίο ἃ Βυπάγρά ΠΟῪ Οποβ, βργοδὰβ σι ταρὶ ἃ 
βτοσίι ὑπγουρὴ ἴἢ9 σῃοΐϊο β6] ἃ δηὰ βοπᾶβ ἃ 
ΟΥΟΙΥΎΟΓΘ (86 Μ]]ὰ βῃοοίβ, ποῖ οἰ ου 186 18 11 
γὶ ἢ (ἢ 6 εἷῃ τ ΠΙΘΝ ἃ τηδη ἢἴ 468 πῃ Πἷδ οασγί. 1Ὡ- 
ὙΓΓῸ]Ὺ [{ δι γί κοα 1 τοοίβ ἄθοροσ, Ὀβοδάδγ, τηϊρἢῦς- 
ογῦ; ουὐ γα ]γ ἱΐ ΟΣ ΡΒ Βα ρογαραπάδηϊ ἔγαϊι, 
ΒΠ1 πα 8 [ῃ6 Ἔγοδα, βίορβ ἰδ ϑᾶγβ, ρϑίσίῆθβ [Π6 ἔβα ηρ, 

6.5 ἴῃ οοῃροΐθηοθ [ἰ θυχδία 811] ἰδοῦ θοηαα, 
ς ἀ}15 δῃὰ Βοηυταῦβ ἰο 811 οἶϑο ἐπδὲ ομο μοϊα ἀθδν 
δηἃ ΠΟΙΥ οἡ οβυῖῃ. ΗΟΙΪΥ ἴθ. υδῃ δῆ θβ, {116 ΣΤ ἢ8 
ΔΙῸ οὶ ΟἿ ἴγοιῃ {π6 ᾿οασί, 8δη6 τβοϑῃ, δαἰθῆι 
ἴου! ἐΓαὶίβ οὗ ομδγδοίοσ, τῇ] ἢ οπο δα γϑοῖοη 
᾿τη ροβδὶ Ὁ]6, γουθδὶ {Πϑπηβοῖ γθα ἰῃ πῃ ΟΌ ΤΩ] Πα κοά- 
ὯΘ6ΒΒ. Η1ΛΈΕΒ: Βἴη ἰδ Κοβ ἃ τῆλ σδρίϊνοα, 8ο (παὶ 
ἔἴγοῃῃ οὔθ ἢ6 δυγὶβ Ηἰτβ6 ἢ πο δηοίποσ, βὸ {πα 
βίῃ ὈΘΟΟΠλ68 ἩΒηΪΟΏΠ 688 Δηα ΟΓΙΠ16, γοδ, ΘΥ ἢ αὔο- 
τηἰηδοη. Ηδ γΠ0 οομθθηἊα ἴο βίῃ, ΚποττΒ ὙΠ Π6ΤΘ 
1Π6 οοστυρίίοη θορὶπβ, Ὀπὶ το ψ111] ἀπαοτίαϊκ ἰὸ 
ΒΔΥ ὙΠΟΓΙΟ ἰὑ ομἀβ ἢ Απά πῇ αὐ 18 πηοβὶ (δα γ.]} 15 
6 ὈΠΠπάπθϑα ἰηίο πῃ ΐϊοῃ βἷη οδβίβ {Π|6 8}, 80 
ἐμδὲ ἷβ ογϑα δγὸ μοϊάθῃ, ἰμδὲ 6 0 ἸΟΠρῸΓ κοντα 
παὺ 6 16 ἀοἰηρ, πο Ἰουρον βοοβ (Ὠγουρῇ [86 αἰπλ- 
Ρἰοδὲὶ ἐπίηρβ (μὲ πόσο οὔσα πόση 8Πη6 ἴδ η}} 8 Ὁ 
ἴο Πίπι, θαΐ τὶ ογοθ Ορθῇ τΌβἢ 68 1ηἴ0 συ ΐη. 
[ΤΑΥΤΒ: [Ὁ ΠΙΔΥ͂ Ὀ6 δϑκθα, ΒΟῪ σδἢ γοῦ 80- 

οουπὶ ἴοσ βιο Θῃοσιηοῦβ ἰπίαυΐ ἴῃ βυοῦ ἃ τηδὴ 
88 6 δνθ β6οὴ ἰδμαὶ αν γαβῦῇ.... ΤΠΟΓΘ 
ἈΓῸ ΒΟΠῚΘ 6 ἴῃ ὙΠ Ὸπὶ Θνοσυ ΐηρ ἰδ ΟἹ 8 ἰαγῶθ 
Β0816, Ὑμοη ἐμποῖν μοοὰ παίυτο 18 πρρογιηοβί, 
(Π γ᾽ ονοσίορ 41] οἰβοσβ ἰῃ ΒΟ] ηθϑβ, θαΐ 1ἴ, ὉΠ ΠΑ Ρ- 
ΡΐΪγ, ἔΠοΥ βῃου]ὰ 6 (ἤτον οΗ͂ (οἷ, συγ, δηὰ 
{π6 οἷά τηδῃ βου]ὰ μαΐϊῃ ἢ) τη δβίθγυ, βοῖηθ ἀγοδα- 
1] π]ιοϊκοάμθαθ ΤΑΥ͂ [9 ἀχροοίοά. ΤῊΐ8 15 41} (Π6 
ΏΟΓΟ ᾿ἰἸκο]ν ἠο Ὀ6 ἐπ σἈ86 1{{π6 αὐυδ]γ οὗ ᾿Ἰπίθη- 
ΒΙ γ Ὀ6 αὐδοὰ ἴο ἱμεὶν ρτοδίηθθδ; [ὉΓ ἃ τηδη ΜΠ 
δυο ἃ ἰδιη ρογαιηθηΐ 8 ΠΟΥ͂ΘΥ Δηγ ἱηρ ΟΥ̓ ΠΑ] 7, 
“ον. Α δὴ οὗ Ὀαν ἀ᾽  παίυτο οὐρῆί ἴο θ6 ΠΊΟΓΘ 
ῬΘΟΌ]ἰΑΥΙΥ ου Ἀἷ8 χυτὰ {μδὴ οὐμοῦ πλθῃ: ΤῊ ἐχ- 
ΤΟΔΒ (Χ810, ἀΑβῃῖηρ ΔΙοΩρ δὲ διγίουβ εἰαρν ψ}} 
Ο ΤΟΙ σαϊβοϊί οὗ 1{ 1 τυηβ οὔ (δὴ {86 δον -κοίης 
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ΒΟΥΙΘΘ-ΟΑΓ ἴῃ (Π6 Οἷ(Υ δίγοοίβ. ΕἸΨΘΣῪ οὔθ ὑπᾶοτ- 
βίδῃ δ ὑπαὶ; θὰϊ ΘΥΟΙΥ ΟὯ6 ἀοιηδηάα, 'ῃ ΘΟΏΒ6- 
ἀυθηοθ, {παῖ {π}6 ἀσῖνεγ οἵ [88 οΠ6 8}18}} θ6 ρτορογ- 
Ὠοπδί Ι Υ τότ Ἡδίο ὰ} ἰῃδη [Πδὲ οὗ {Π|| οἴδον. 
ὙΠ βυοὶ 8 Ὠδίυχο 88 θαυ δά, δηὰ κηον [μα ἢθ 
Πιδὰ, ἢθ οὔ ἴο ἤάγα ὈΘθ ΒΌΡΓΟΠΔΟΙΥ οὐ ἰδ ρυδτά, 
ψΠ116 ἀρϑῖη (6 ΓΙ  ]ΟζοΒ μα τη Β8 δὰ τϑοεϊνρα 
ἔγτοῃι οὐ τοηαογοὰ ἐξ Ὀοίῃ ΘϑϑΥ δηᾶ ργδοίίςδὈ]ς 
ἴον εἶτα ἴο 6 νἱρὶ ]δηι.---ΚΊΝΟΒΙΚΕΥ : Βυσἢ ἰοσγι Ὁ} 

᾿ ΟΓΙΠλ168 ΓΘ ποὺ σου 6α ΟΥ̓ πηοὴ ἰπ ἃ τὶρὰϊ βία 
οἵ ταὶ. δύίδηιο τεροης βεϊ ἐωγρὶδεῖπδ. Ηρ πο 
ΘΟΙΠλ 8 Δα ΘΡΥ, ἰΓοΟ ΠΟΥ͂ δηα τυ γοΓ, τσὶ 
Ἰιᾶνο Ὀόθῃ Ἰοηρ ἐδ ρογίηρ, αἱ Ἰοβδὶ ἴῃ ἢϑασί, τ ἢ 
811 1Π.866. Ηδὰ ποὶ εν: ἃ ὕδθθη ρἰαγίηρ ὕροῖ 
{π6 οὐρα οἵ δἴη, ἰῃΐο βὶῃ 9 ποῦ] ποί βδνθ αἸΐση, 
Ἦδδ τδὺ ἰἰᾶνα Ὀθθη 408 ἀποοηβοίουβ οὗ θδα Πα ἱΐΘ 
οὗ πιϊπα; θαὶ {Π6Υ τηυδί μάνα Ὀδοη ἴμογο, σγονίηρ 
ἴῃ βοογοῖ, Τμοὶ οὐδ βο πὸ] }}, τ ΐο 18 ἴοο 
οὔδη ἀονοϊορθαὰ ΟΥ̓ Ἰοῃρ δυοοθδθ δηά οομδη : 
1:6 ὉΠΒΟΓΌΆΡΟΪουΒ ογαῖϊ, 1 ἢ 16. ἴοο οἴδθῃ ἄσγο- 
Ἰορθὰ ὈΥ͂ ἰοῃρ δάνοσχειϊυ, δηὰ (ὴθ προθβαῖνν οὗ 
δβυδίαἰηϊηρ ΟὨ Θ᾽ 8 86] 7 ἴῃ 4 αἰ συ] ρορὶἰίοη, .. .. 
δα {Ἰταὶ ἰρΑΓΙ͂ΙΪ ΤΔΟΓΆῚ] Ἡοδίσμθαθ ἩΙΟΝ ΘΟΠΊΘΒ 
ἤγτοτῃ ἰοηρ ᾿ἱπάυ] οηοο οὗ {ΠῸ6 ρϑβαΐουβ. . ...ἥ 
Ῥαν ΒΒ οσῃ ἐθθοσγ, ἐμαὶ 6 τδϑ δὴ υὐίου νυ δ Κ 

Γβοῦ ψ]πουΐϊ (Π6 μεὶρ οὗ (οὐ, (0 δοὶ 18 ρϑῖ- 
ὉΠ ἅκὸ αν, [018 πῆδὶ θδυϊὰ που]ὰ ἡδίυ- 

1ΌΓΑΙΪΥ ἀο, το ἢ δὰ ἰοῖ Βοϊὰ οὗ αοα. δὰ 
ἢ Ἰοἴν μο]ὰ οἵ (ἀοά ἴῃ ἴμ6 νι] ἀογῆραβ, ἢθ που]ὰ 
ἤανθ ὈΘΟΟΠῚΘ ἃ τῃθ τὸ σοῦ ογ-οὨἱοδαίη, 16 ἀοοθ 
Ἰοᾶνο μοϊ]ὰ οἵ αοὰ ἴῃ πΐβ ραΐδοθ οἡ Ζίοῃ, δῃὰ 9 
ὈΘΟΟΙΩ6Β 8 "676 Βδβίοσγῃ ἀδϑροί.-- ΤᾺ. 
. Ἀ7ΙΒΒΕΣΉΟΕΕ : ΤΠ6 [8}] οὗ (Π6 τῆδὴ δῇοσ 

Οὐ οσιι μοαγί: 1) Ἶ αὲ Ὀσουρῆς ἔμδ6 Ὀοϊονοὰ 
οἵ αοά ἴο 80 ἀ66ρΡ ἃ [Ἀ}17 2) Ηδ πῆῦῆο οὔποθ ρἶνοβ 
Ὠὐτ 86] ἘΡ ἴο βία Ὀθοομλοβ 118 βανθ, δηὰ 18 ἀγίνθῃ 
ΘΥ̓́ΟΣ ἀθοροῦ δη 466 "γ ἰϊα δι. 

[Πατι.: Ο Οοα, Τποῦὰ 
ἀθδγ ἃ ἵηνοσγιίθ οὗ ΤῊΪμο ἴὸ [811] μὸ ἐθαγίιγ, 
Του Πδάβὶ ποὶ πηϑϑηΐ ἴο πηδῖτο τι ἃ ὈὉΠΊΎΘΓΒΑὶ 
ΘΧΘΤΊΏΪ6 ἴο τη πα, οὗ ποΐ Ῥγοβυσηΐηρ, οὗ ποΐὶ 
ἀοδραιγηρ. ΗΟῪ οδῃ ἯΘ ῥγοδυτὴθ οὗ μοὶ βἰη- 
ΠΏ, ΟΥ ἀοαραῖὶσ ίοῦ εἰπηΐηρ, θη τὸ πα βὸ 
Ετοαὶ ἃ βαϊηΐ ἐπ υ8 ἴα] Θη, (08 τίβϑη ]--ΤῈ.] 

[δ εν. 1. ΤῊ β ὁμτο οδιοραῖμη, τὶ ἰἢ9 αἷορο 
οἵ 8 σϑρ αὶ] δηὰ βἰαγίηρ οὗ ἐπουββηαβ, ᾿πιαγοβίβ ὑ8 
ὨΟῊῪ ΟὨΪΥ͂ 88 ἴΠ6 Οοοβδίου οὗ αν] 8 βογίοα οὗ 
τοδὶ βἰηθ. Απαὰ ἰὴ γα ἐἰμὸ βγη Ἔχοθ]]θη- 

δβὶ ΠΟΥΟΥ δυῆογοα βοὸ. 

οἷθ8 ΟΥΓ ἴδ} 5 οὗ οπθ ἱ δῃὰ ροοά πδη, πὶθα 
ῬΟΥΤΩΔΏΘΏΠΥ τοοογάθα δηὰ πὶιάθὶυ τοδᾶ, Ὀθοῦμο 
ΤΏΟΓΘ ἐπηροτγίδηϊ ἰ0 186 το] Ἄγ οἵ [86 ΠΌΠΙΔΏ Χϑὸθ 
(μ8ὴ ἴπ6 ονουί σον οὗ οἰοβ οσ Κἰπράοπιβ.---Υ ἐσ. 
2 Βηᾳ. δὶ ἃ βοσϊεδὶ Α ἰδβοϊ γίουβ Ἰοοῖς (Μείὶ. 
ν. 28), δοίι] δα: ον, οἱ. } δα ἰμθη Ὀδδα δί- 
ἰεταρίϑ δ Θοπο}δ)ηθηΐ, δηὰ ΠΑ 1}}]}}Ὶ 8. ἰσοδομοιοῦθ 
τουτάοσ, ΗΝ Μ11|6 αν ὰ ἱπιδρίποά, ἴῃ ἰδς 
πομθηΐ οἵ ᾿ἰυδιυ] Ἰοοϊκκίηρ, (μαὲ 6 νγδβ ἐκ: 
186 ἄγβί βίβρ ἴῃ βυοῖ ἃ σοῦγβα οἵ {τἰρηια} π]οκοὰ- 
ὯΘΕΘ ἰ-οΎ τα. 14, 1δ. Ηογο ἰδ (86 ἀδυϊκοαί τποιηοπὶ 
οὗ 1818 ἰοττί Ὁ]6 δἴίοσυ. ΕῸἮ βοθῆϑδ ἴῃ 81} (ἢ κβδἀ 
ΒΙΒΙΟΥΣΥ οὗ ΟὟΥ ΓΒΟῈ 8Δ1Θ 60 αἱ ἰο Βυμιδη 
Πδίαγο δηὰ βὸ υἱίουγ αἰδηθαγίοαΐηρ ἴο ἰμ6 δ6- 
ΒοΙ ον, 838 βοὴ Πδνὶά, 6 Ῥεδαιπιΐδὲ δὰ Κίηρ, 
ὙΠ 00} ἃ Πἰβίοσγ, εὐοἢ Ἔχροσίθῃμοοβ, βθοἢ ΡτῸ- 
Τηἶβοβ, βαὺ Ὑγιηρ (ϊ8 ]ἸοἰζαΣ.--- Ἄγ. 16. ΤῈ ἰδ 
οἴξδῃ μδγὰ ἴο δηα ἢοῖροσβ ἰο νυἱγίῃθ, θαϊ δ᾿ πδγο 
ΘΔΩΥ͂ ἴ0 δὰ ἢοὶ ἴῃ νἱορ δηᾶ οὐἹπη6.--- ἐγ. 17. 
ὕππδὴ ἔμὸ ΗΣξο---ἰ πη οσίδὶ ὉΥ νἷθ ἩτΟΏρε (--- 
γεν. 25, ΑἸΙ48] οἴδθηῃ ἀο ρθη ἤϊάρ πίἰοκορα ἀδ- 
βἰσηθ, δῃὰ βδιϊβίβοιου δὲ δβυοοθβείη! ρ]οί της, 
ΠΟΥ {Ππ6 ΘΟΙΩΙΙΟΏ- ΪδοΕ68 οὗἁὨ Γεβί ρτιδί!ου 10 {6 

Οπ | ἱπονΣδῦ!]6, οὐ βυηλϊδδίου ἰοὸ ἰδ οομαϊοπο οἱ 
Θχἰβίθηοο,--- εν. 27. Εὸ ἢ βϑοιηθὰ ἰὸ ἤδυύα οὐ π)- 

ἢ}8 οηᾶβ δηὰ οἴξδοίι!υγ οοποοαὶοὰ ἢ] 
οὐῖταθ ὈΥ 8 8[1}} θδβῈσ οσῖπλβθ. Βιυὶ ᾿ΐθ σοηβοίθῃοδ 
Βἰορῦ ὈΠΘΑΘΙΪΥ [108 τὔ- ΒΙδθρ, δηὰ Ψψεβουδὰ 
γγ88 αἱ ΒΡ] δβρα |-- -ΤἙ.] 

[νετβ. 2-27. αυϊᾶς Γισλμι {α. 1) Τὰ 
ἱπορίγοὰ υυϊτηρβ (11,6 χηοδὲ ὈΣΟ τ Ϊ68) Πδ- 
τοῖο σἱτῃουΐ σοβοσνα [86 ἔδυ] οὗ πιρῃ. 2 
ΤῊΪΒ ΒΙΟΥΥ ΒΟσυ 8 88 8 ΘΠΟΟΌΓΕρΟΙΘηϊ ἴ0 εἴη, οἵ 
88 ἃ ΒΟΪδΙΩἢ ὙΔΙΓΏΪΗρ δραὶηβὶ δίῃ, δοοογάϊηρ ἴο [86 
βρὶ τὶ οὗ τὰ 18. τοδᾶθ 10. 78 δβου]ά ἀἱϊβοὶρ}}ηθ 
ΟἼΓΒΟΙ γοβ ἴο (δ Κα δ σίμηῦ δηὰ ἩΒο]θβοίηθ υἱοῦ οἵ 
Οοῦ πιθηΒ ἔδυ] 8. 8) Οπο κμἱῇ ἰοδαβ ἰο δηοίβεγ; 
δα αδἰξοιηρί δὲ οοῃμοθα ποτὶ οἶδ ᾿ηγοϊνα οὔθ ἴῃ 
ἔτιοδίορ αἰ που] γ, δηθὰ ἰθτρὶ δὶπι ἰο δααϊιϊουδὶ 
στοῦ. θη ὃ ροοᾶ τῶδῃ [88 ὕθϑῃ δοίταγοὶ 
ἑπίο ογίτηθ, ἰδὲ Βΐτπη ΒΌΤΔΘΙΥ οομΐρϑθ 1ΐ, δὰ οἱ 
Βῃοσὲ {π6 βοσίοδσ, 4) 1 ᾿ανὶα [6]}, 1οἱ Βἷπὶ {μδὶ 
(Ὠἰη κοί Π6 δίβηάθιμ ἰακα μεδὰ ἴεβὲ μὲ Αἱ ι] 
ΟΟγ. χ. 129). ΟἨΗἩΒΥΒΟΒΘΤΟΜ: Τῆδ6 ΠΒΙΤΟΝ πὰ 
[88 ῥγοοὶρίοθβ οὐ ὑοίϊι βίάθβι [,εοἱ ὕ8 σὶκ ιὶ 
ΔΆΚΘ δορὰ πίοι α]. ΕὟῸΣ Ὑ1ὁ 8ΓΘ Ποΐ ΠΟΓ6 οχδοὶ 
(δὴ Παγὶὰ, ψῆο ΌΥ͂ ἃ πο ἢ 8 πορ]θοὶ γ88 ΡΤ 
οἰρι οὐρὰ ἱπίο [86 γε μα] οὗ εἰη.---ΤῈ.] 

2, Ναί μδη᾽» Ἐχβοχίδιίου ἰο Ἀδρεηίδηοοι Ῥανὶ4 8 Βοροπίδποο Οσπαποδὲ οἵ Βδρθαι αδὰ 
Ῥυπίδητοηΐ οἵ ἰδ 6 Ατηπηοηϊίθβ. 

ΟΕ». ΧΙ]. 1-81. 

1 ΑνπΡ' {8 Τοτὰ [6 Βόν8}}} δοιαὶ Ναίμδη ὑπο Πανὶ. Απᾶ δ οάτηϑ υπΐο Μΐπι, 
δηἀ βαϊὰ υπίο μίτη, ΤΏΘΓΘ ΘΙ ὑνο ΠΏΘἢ ἴῃ ΟἿ6 Οἱ, [δ ΟΠ6 γχἱοῖ δῃᾶ ἴδθ οἶδα ῦ 

2, ὃ ροογ.ἢΖ Το τοὶ τδη δα ϑχοθθαϊηρ ΤΏΒΩΥ ἢος διὰ Βογάβ. Βαΐ [ἈΔ14Ὰ] [δὸ 

ΤΈΧΤΟΑΛΑΙ, ΑΝ ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

1 Γνον. 1. 869 δοβϑρηδ᾽ ἀγϑβοίης ὑΡ οἵ ἔηο παγταίίνϑ οὗ (8 ομβαρίου (Απέ. Ἰ, 1. 3-8ὃ. Ηἰΐα δα ἀϊείουϑ ἄγὸ Ῥγοῦθ' 
ὈΠῪ ἰη γνατί ἷβ οσγῃ ἱπυθηίίοηῃ, δηὰ ἰῃ ρϑγὶ (88 Βδίίο ΠΣ ΓΘΙΊΔΥΪΚΑ) (Δ Ἰκθὴ ἤγοτῃ ἰδὲϑ χίοδϑϑβϑ, ἵγοπι ἩΠΙΟΘΝ αἷδὸ ἐδθ 
Ψαυϊμ. δα ΟΠαΙα. δ. ἢανο ἄστη. [ἢ ἃ ἴἿ9 7 οᾶϑ8985 ζΊοβ868 οὗὁἨὨ 5 βοτγί βϑϑῖῦχ ἰο ἢδᾶγο ουμὰ [Πδὶγ ὙΑΥ ἰδίο οὐ 
ΗΘ}. ἰοχί.--Τὰ.] 

εἰ νος 1. με, ἱπαίοδα οὔἰπο ἀϑυλὶ 1 Ὃ, [5 Του ΟἿΪῪ πῃ ϑατη. δὰ Ῥγονυ. ἴγ9 δὲ ἰ5 δἴδυβ ἰβγονη οὐἱ Ὁ 
[1.7 οσὶ ΘΠὩΪ 108 (ροεὺ ἰὰ [9 οσιαος Ὀοοὶς (οτ θὰ ἔσο ἐδ ἐοχὺ ἴῃ ὑσϑηίγονο οὔ Εὶ οοὐξ), Ὡόγοῦ ἰῃ δ9 
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Ροογ᾽ δὴ δὰ ποίδίος 5176 ΟὯΘ 1010 ονο ἰδ, ἰοῦ Ἀ6 8α Ὀουρβ δηά οι- 

τίθϑὰ ἀρ; δά ἰΐ στον ἃρ τοχοίμοῦ τὰ Βλτὰ δα νὶ} 18 Ομ] αγθη ; 10 ἀϊα οαὶ οἵ 

Ἠΐβ οσῃ πιϑδὶ [[004], διὰ ἀταιῖ οἵ ἷβ οσσῃ ουρ, μα ᾿ΔΥ ἴῃ []8 Ὀοβοπλ, δπὰ παϑ 

4. υπΐο μἰπι 88 8 ἀδυρῆϊοτ. Απα ἴμ6γ6 σϑπιθ ἃ ὑγϑύϑ! 8. ἀπο (6 το τπηϑη, δῃὰ ἢθ 

βρϑγοὰ ἴο ἰδίκο οὗ ἰδ ονῃ ἤοοκ δηά οἵ δἷβ οὐγω βογὰ [ὸ ἀγϑεὲβ ἴὉγ [8:6 δύ Ἀγ πρ' ταδὶ 
{παῖ ττᾶϑ δοῖὰθ υηΐο πὶ; θὰ [487 ἰοοῖς {Π6 ῬΟΟΙ τηβὴ 8 ἰδιαῦ, δηά ἀγεββοα ἰξ ἴθ τ 

δ ἐδθ πιδη ἰμδὲ 7183 οοῖμδ ἰοὸ ἰπι. Απά θδν 8 δῆροῦ 3 ρτθῦΥ Κἰηα]οα ἀραἰηβὶ 
[Π6 πι8ι, δηὰ ἢ Βα υηΐο Ναίμαη, Α8 ἴῃ Ιμοτὰ [ΦΘ ον} ᾿ἰνθῦμ, [89 τηδῃ {παῖ 

6. Βαϊ ἀοπθ (μΐ8 (μΐῃρ 888}} βϑύγε!Υ ἀἷθ; πὰ ἢθ 888}} γοϑίογο [86 ἰδίῃ ἴθυσίο!]α, 

Ὀδοδιιβθα 86 ἀϊά (μ͵8 τἱηρ δῃ ἃ Ὀθοδυθθ 6 δα 20 ΡΠ. 

7. Αἰπὰ Νρίβδβη βε]ὰ ἰο Πανὶά, Του δὶ ἴ[π6 ἤδη. Τδυ8 βαῖὰ [6 1 οτὰ [96 θονδἢ] 
Οοά οὗὨ [8γϑοϑὶ, [ δυοϊηϊοα [66 Κίπρ οὐδοῦ ἴδγϑεὶ, δῃᾷ 1 ἀθινογοὰ (μθ6 ουἱ οὗἁἉ {Π6 

8 μαμὰ οὗ ϑὅδυ]; Αὐάὰ 1 ραν {66 ΠΥ πιαβίθγ᾽ Β πουβθ,, 8ηα ΠΥ πηδδβίογ᾽ 5 ὙΪνῸ8 ἰηΐῸ 
(ᾺΥ θόβοπι, απ σανὸ ἴΐθ6 [6 Βουδοῦ οὗ ἴδγϑϑὶ δπᾶ οὗ υάβῃ ; δῃὰ 1 τῃδὺ δα Ὀθϑα 
ἴοο {{π||0,  πουϊὰ τηογϑόνασ [ἔτ  Β0γ} πᾶν ρσίνοῃ ὑηἴο ἴπ66 βο δοά βιιο [ΊΏρΒ. 

9. ὙΥβογοίοσο μδϑὲ ἔμβου ἀοθρίϑοα {10 οομ πιϑηἀπιθηὺ οὗ [80 1οτὰ [96 Π ον}, ἴο ἀο 6υ]] 
ἰῃ ἰδ᾽ εἰσαυῦ ἴΒοα Βαϑὶ ΚΙ] Τὐτδ ὑμὸ ΗΘ τὶν {86 βποτά, δηα. παβδὲ ἰβίϑηῃ 
ἢἷθ πιο ἰο θ6 [ΒΥ νἱΐϑ, δια ἢιβὺ β] δῖ ἷπὶ ψ 1} [86 δποχὰ οὗἉ (86 οὨϊ]άτγθη οὗ Απι- 

10 οὰβ. Νον," [πογοίογο [πὰ ἢον] (λ6 βιυογα 8}41}} ἤϑυδσ ἀδραγί ἔσομαι {Π1Π6 ὨΟυΒ6 ; 
Ὀοοδαβο μοῦ παϑὲ ἀθαρίϑοα πιο, δὰ Ὅιαϑὶ ἱδκϑη ἴ86 σὶΐθ οὗ τίδῃ (80 ΗΠ 6 ἰο ὃ6 

11 τῃγ πὶ. Τϑυβ βδῖθἢ [86 Τοτὰ [ΨΦ6 μον 7, Βομοὶϊὰ, 1 Μ1}1 γδῖϑθ ἃρ δνὶϊ δραϊηβιί 
[866 οιἍὖ οὗ [ΐπ6 οὐσῃ μουθο, δηά ἵ ν}}} ἰα,κο (ΠΥ ψίῖνοθ Ὀοίουθ ἐμ] ὴ6 Θγε8, δῃαά ργίνθ 

[οὶ αὐΐο ΓΒ Υ πορθμοῦ, δηα 6 888}] 116 τ ῖτἢ (ΒΥ πῖγϑα 'ἴῃ {π6 ᾿ἰρῃΐ οὗἁ {π|8 βυη. 
12 Εὸν δου ἀϊάδὲ ᾿ὑ ΒΘΟΙΘΟΥ ; θυ 1 {1} ἀο (818 {μϊπηρ Ὀαΐοτθ 811 [βγϑϑὶ δῃὰ Ὀβϑίοτο ἐμ 

ΒΌΠ. 
18 Αμὰ )Αν]α βαϊὰ υπίο Ναίμδῃ, 1 μανὸ β' πηϑᾶ δραϊηβὺ (8 1οτὰ [96 μον}. Απὰ 

Ἰωξέϑυ. [ἴὲ ΏΔΥ ὍΘ ΟὨΪγν ἃ δογίρίΐο »ίδνα, ΟΥ̓ ὰ ΤΩΔῪ ὉΘ ἔγοϊω ὁ τοσὺ 1 οο]]δίθγαὶ ἰο 29..1 (ΘοτΡ. Οπα, “φονοσί νυ," 

ΡτοΥ, νἱ. 11). [ἢ δἰθποῦ σᾶ8ο ἰὲ βϑϑίωβ ἕο ἤδγθ Ὀ66Ὼ ὑμπουσῃέ ὈΥ ὑπ Μαδϑοσίίθα ὑπδὺ [ῸΓ ἃ ργοϑοιίοχί, ΤῊΘ βίϑζῃ ἰ5 
Βοῦ ζουα ἴῃ Αγαμπλαΐο.- -Τ α.] 

8 (Υογ. 3. βοιηθ ΜΒΙΗ͂, ἤοτὸ τσὶ ΖΝ, 800 ΤΌΝ ΠΝ οἵ ΠΙΟΣ3 τὸ δηὰ ἔῃ ἰῃ9 Ῥοηϊδίδυσ 523 δηά 

(ὈΚ ἰγϑηβροβί 08) 309 (85 32 ἴοσ 0.32); Βδιίοδοσς δυρροϑίδ ἐμδὲ τὴ ΒΘ ἀογοῦ ΤΟΥ͂Θ] ([) χίγϑοϑ ἜΤΗ ἃ ἀἰπη!- 

πυξΐνθ 96η896, Ὀαὶ (818 8 ἀοιυθὲδι)].--Τὴ6 [πιρογίϑοὐβ δΌΜΙ, ΡΟΣ οπὰ Ἴ2ΌΟΪΆ ΠθΓΘ ΟΧΡΣΘΒδ ΘυβίοσοτΥ δοἰΐοῃ. 

Ιασέορὰ οἵ Π23 δοπιο ΜΒ8. μβαυθ Π2}.-- Τα] ᾿ νι μὰ 
4 (Υοσ. 8. Βυτ. ΠΣ, ἀοιΌΓ1988 8 οἰθσίοαδὶ ΟΥΤΟΣ. ΤΏΘ ΑΓΣΔΌ. 0] οὐκ ἐπ9 Βγγχίδο.--ΤᾺ.]} 

δ {Ρὸσ. 9. βοῖηο ΜΒΗΗ. δηά (9 Ψαϊρ. τοϑδὰ : " ᾿ἢ ΤΩΡ οΥ08,᾽" τί οἢ ἰβ ρῃτονθα Ὁν ΝΌΡΣΙτ15 πα Ὠθ Ἠοδαὶ. Αῃο- 
{Ὧν τοδαάϊημ ἰ9: ἰπ ἴδ ογοὸβ οὔ Φοῃονδῃ (ϑοΐηὴϑθ Μ88,, Βνγ., Ασγδῦ.).- -ἴη [ἢ9 ἰδί ον ὁ οἵ {π9 γϑῦβο [6 χοροί ίοη 
οὗ ἐπ βιαἰοιηδηῦ δαὶ Πενία δον τί δῶν κίνϑη οἴἴδϑῆσοθ ἕο Βοτὴθ οτγἰ εἰσ, το 6 ἴε ἴο ὈΘ6 τηϑϑῃΐημ͵]658; δηὰ 

Βγτ. οπιΐίδ ἐμ οἰδαδο: “ ὕγίδῃ ἴῃ.» ΗΠ Θ που Παβὶ βία ψ ἢ [ὴ9 δινογα," δηα ὑγβῶβροβοθ (0 ὕνψο [0] οσσ Ὡς. 

Βδέϊζοδοσ ὑπογϑίοσθ δομ θοίασθβ ἴοσ ἰμ6 ὅσϑί ρῆγαθο 3 ἽΜ2 ΠΣ, “δου ἀϊάδὲ διοραβῃ τίδῃ," ἴο πιο ΤἬθηλ5 
τον 

οὐ οαῖδ ὑπαὶ πη Δ ΤΊ οὗ [86 {0]Π]ΟὙ]ἹΠΡ' γὙ9 89 γϑαῦ γ68 ἴῃ} βΒδΙῺΘ τογὰ Πότ ἴῃ ἐδο ἰοχὶ, δὰ ἐπαὺ ὑπὸ ἔπτγο οἰδυβοβ 

δῖο ποὶ ἰάθη ςίσεϊ ἰη βίδιίϑσηθηξ, Ὀαὰὺ ἔῃ βΒϑοοηὰ ἰ8 ἀϑβοσιρείνο δῃὰ οχρ᾽ απδίοτυ. ὙΠῸ δ ίδ.- Οὔηι. διιρκοβίβ ἐμαὶ [ἢ 9 
16δί οἷαιιβο οὗ (8 γόσβθ Βῃοιὰ 6 δρροηάδϑὰ ἰο γϑυῦ. 10, ῆογο ἰδ βϑϑῖὶϑ γϑαυ τϑα, ὙΠΟΓΘῸΡ ἐπθ σορϑιοη ἰῇ Ὑϑυ. 
9 ποιυϊὰ Ρ6 δνοίάϑα, Οἱ ἐδ οὐῇὸῦ παηὰ ἐπ δῦβθηοο οὗ Ἰοκίοδὶ βυπιπθύγυ ἴάυοσβ [ἢ6 ργϑϑϑῃηΐ ΗθΌ. γϑδαΐῃ [μ8 
τηαϊεῖτς Ὁ Πατ67), τ ͵Ὦ1]16 ἐΏΘΓΤΘ ἰθ γοῖ ἰπ ἰὺ ἃ οογίδίῃ γῃοίουἶοϑὶ ἴΌΣΟΘ; ἐἢζθ ΒΡΘΘΊΚΟΥ ὕγθϑδθβ Ὠοῖϊὴθ ἰπ γϑγῦ. 9 [ἢ 9 
ΘΏΔΓΚΟ οἵ τη γάθσ, δῃὰ ἴῃ γογ. 10 ἐΠ] Κα 1ἰ βυδήοίοπε ἐο βέδίθ ἐὩθ οὔϑ ἰδοὺ (09 Σρδστγίηρς Βδιῃ 606) ἐῃδὺ ΣΟΡΤΘ- 
δορὶδ ἰἢθ ὙΠΟ]6 ογίτη9.--Τ.] 

4 [Ψοτ. 10. ὙΠ παῦδοη τορβαγὰβ γόγη. 10-12 δα δὴ ἰπἰοτροϊαϊίοη, Ὀθοδῦθθ ὯῸ Τϑίδγθησο [5 τηϑᾶθ ἰὸ ἐΐθ Ῥυπίβῃ- 
τϑηΐβ δηποπηοσοά ἰη ἤθη, οἰζμον πη ἰὴθ “(ποῦ Βἢ4}} ποὲ αἷθ᾽" οὔ νου. 18 οὐ ἰη νϑσ, 14: δῃηὰ ἰΐ ἰβ ὑγχ6 ΥὙ9 7. 1} δίίβοῃθ8 
{891 δαβϑὲὶγ ἐο νϑσύ. θ. ΟΥ̓ ὈΘΓΙ 8180 (ἸΪη ΤὭδηϊΐ8) Βαυ5 ἐμαὶ ἢο ραγάοῃ ψουἹὰ σϑα!ν ἤᾶγθ ὕὈθθη μταηίθα θανία, 
1 Ναίῃδη ἤδὰ βροίζκθῃ γϑγβ. 11, 15, Τὸ τ]18 Ἰαϊον ΤΏ Θ ἢ 118 ὈΓΟΡΘΟΥΥ τορὶἰθβ, [πδὲ ραγάοη (Ὀθίπρ σοῃαϊτοηθαὰ οἢ ἃ 
βίαϊο οἴ 801}}} 068 Ὡοῦ ὨΘΟΘΒΒΘΑΓΙΪΥ ἰηνονο ἃ βοίείης δϑίἀθ οἵ ἴ[ἢ6 πδίυσαὶ οθοίβ οἵ βίη. 80 αἷβο 89 ἴο ὅ79}} ΑΒΘ ἢ Ἡ 
οσ  ἰοΐϑπι, Ναί ἢ 8 Θοῦγβ6 οὔ ἐπουρἢν τὴον 6 ἢ 18 ΓΟρΡΓοΒΘηὐθα: ἢθ 808 ἔοτί Ὀαν ὰ᾽ 5 βίῃ (ΥὙϑγ. 9), ἀθϑῃοῦποθ5 
δπαίηδὶ ἰδ λόιδα (6 Θγου δ Ωρ; σΘησΘΆΏ66 οἵ [Π9 πθφογά (τότ. 10), δ ἃ δῷ Ορϑῃ γοαυίίαὶ οὗ ἢΐϑ ογί τη Οἡ λέηι ρϑτ- 
ΒΟΏΑΙΠΥ (τ τη. 11, 12); ὑπογθαρου αν σοηΐθβθβϑθϑ ἢ δίῃ, δηϊοὶ ραιίης (πη γογϑὲ ΘΟὨΒΘαΌΘΏΘΘΕ ΤῸΓ ΒΙΓΩΒ6Π, δηα 
ΝΑΙΉ ΔΗ ΤΟ} ]168 ἐπαὶ (μοἰν  Πδίδηαΐπς ψ δὲ Πδὰ ᾿.8ὲ ὈΘοη βαία) ἀθαί ἢ βου]ὰ ποῖ ΠΟῪ ὃ6 γἱβ θα οὐ ἶσα; γοὺ {πα 
ἢ6 χτοΐϊσλ ποὺ Ὁ6 πίϊπουΐ ἱπιπιοά ἰδῖθ Ἰαγ μα τὰ Ἠΐθ Θὰ βῃουϊὰ ἀΐ6. ΤΉυ5 ὑπο οοηΐϊγαδέ Ὀθι θϑη [ἢ6 ΡυπἰΔἢ- 
ταϑηςϊ οἵ τότ. 10.128 δΔῃηὰ ἐπεὶ οἵ νοσϑ. 13, 14. ψ1}} 16 1. [8ὴο ἱπηπηθά αίθηθ85 ΟΥὁ σοζηοΐθῃθβδα. ἘῸΓ ἰῆθ γρϑῖ, ἰξ ἰ8. ποῖ 
ὨΘΟΘΑΒΆΓΥ ἰὼ δΊΡΡΟΒΟ {Ππδῦ (8 Βοϑῆθ οσσυγχοα ἴῃ ἃ πηϊπαΐθ. ουθη που χἢ τό βου ποὺ (γἱ ΕΑ] 4) δδδΌσωοθ ἃ 
οομδίαθγϑῦϊθ ἐμίθσγαὶι οὗ ἰἰπλθ ἰὼ ἰῃ9 τοἱἀ]ο οἴ γϑγ. 18 (δὲ ἔῃ 6 Ῥίβα 4). ΤΡ] 

ΤΊΥΟΥ. 11. Το Υοά ἰῃ δ᾽. 5 ἰο ὉΘ ζΤορμαγαϑὰ 88 τδάἰοδ] (πουρσὴ βοιὴθ ΜΒΆ8. ογηἱὺ 10) δῃὰ πὸ ᾿οσὰ 885 βίῃκυ- 

16;.---Τκ.] ᾿ 
8 (ὸγ. 18, ΤΊ τηδδοχγοίίας ηοΐθ ἤθσ 5: “ Ῥίδηδ (ΠΕ ΡῸ) ἰ ὑπὸ το οὗ ἐῆθ γοτδο." Τηΐβ ἀουθεΐοδβ ἰπἀ ΐ- 

οδέϑα ἐμαὶ ἃ Ῥθ1189 ψ͵ὰβ 761} ἰο ὉΘ ἀοβίγϑΌ]6 Ὀϑέψοϑθῃ δδυ 5 βοϊϑηη σοηΐξβϑίοη οἵ βίη δη ὰ Ναί Β Δη Πουποοσηθὴξ 
οἴ ραγάοῃ; Ὀπὺ ἩΒΘίδοΊ ἰὐ 16 8150 ἱπίθηασϑὰ ἰο ἐπα ἰοαίθ δὴ ᾿ύθσυαὶ οἵἉ ἐἰτὴο ταυδὲ γοσωδίη απ ἀοίοστοϊηϑά.--Τὰ.]} 



473 ΤΗΕ ΒΕΟΟΝῸ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΑΜΌΕΙ, 

Νδίμδῃ βα!α υπίο ᾿λαν!α, Το 1μυτὰ [96 Ὠον8}}} δἷδο μαίμ ρυῦ ΔὟΑΥ (Δ Ὺ 5ἰη; ἰοὰ 
14 8.8}0 ηοὐ ἀΪ6.ἁΎ Ηοπνθοὶϊ, Ὀθόϑυδβα ὈΥ (18 ἀθθὰ ἰδοὺ αϑὺ ρσίνθη ργοδὶ οοοδϑίου ἴὸ 

(6 Θηθπηΐοβ᾽ οὗ {μ6 [ωυγὰ [ΨΦεΒυνὰ} ὕο ὈΪΔΒρΒθμιθ, [86 ομ ]α αἰβο ᾿μδὲ 15 Ὀοσὴ υπῖο 
1δ 166 814}} βυγϑὶυ ἀἰθ. Αμπὰ Ναίμαῃ ἀθραγίθα [πη] ὑπο ᾿ἷβ ἢοῦθ6. 

Αμὰ [89 Ἰμογτὰ [ΨΦοθονδ] εἰγυοῖς [86 οἰ] ὑπαὶ Τὐτίδ ΒΒ τη Ὀδτα υπίο ανὶά, 
106 δηά ἰΐ νγ3ϑ ΨΘΕΥ διε, αν ἐπογοΐοσο [Δπὰ Πανὶ 7 δοβουρῃὶ αοά ἴον (μ6 Ομ] ]ὰ : 
17 διὰ θανὶα ζαδίθα, δηὰ πϑηΐ ἴῃ δηα ᾿ΔΥ 81} πἰσμῦ ἃροὰ ἰδ6 οδγί [στοῦ]. Απὰ 

(8 6]άογβ οὗ διἰβ Βουβθ δῦοβθ απα τυοηξ ἴο ᾿ἶπι, ἰ0 χαΐϑθ ἰπηὰ ὉΡ τοι ἰδ6 οδτίι 
18 [χγουπῃὰ 7; δυὶ ἢ6 που]ὰ ποῖ, ποίΐμοῦ ἀϊὰ πο οδὲ Ὀγοδὰ σὴ ἰΒοη. Απά [1 οβηιθ ἰο 

ΡΔ88 οἢ [89 βαυθηῖῃ ἀδγ, ἰμΠ80 {86 ΘΠ ἀἰοὰ, Απά [89 βεγνδηίβ οἵ θαυ ἴδασεὰ 
ἴο 16}1 πα ἐΠαὺ [89 6Ώ}1ἃ ψῶ8 ἀ686 ; [ον {Π0Ὺ βαϊα, ΒϑβοἹὰ, ψ 8116 {86 6}}}}] ἃ τᾶβ γοὲ 
αἶϊνο, γὸ βραῖίκο υπίο ἢϊπ|, δηαὰ 6 σου Ἱα ποῖ μϑδυκϑη ὑηἴο ΟἿΓ σνοΐοο; ΠΟῪ Μ}}} Β6 
ὑπο νὸχ 86] ἢ, 1 τὸ 06}} αἴπλ ἰμδι [ἢ ΟΠ}]α ἰ8 ἀθδα ἢ [δῃὰ ΠΟῪ 8}}8}} πὸ 88 ὺ ἴο 

19 δἷπι, Το οἱ Ἱ]α ἷἰ8 ἀοβα ἢ δ Μ1}} δὴ δοὶ ὑδαϊγ.}] - Βυὶ νοι ανὰ [Απὰ .δυ]] 
ΒΔῊ ἰῃδὺ ἢΪ8 ϑουνδηίβ ἩΙβρογοα, [ἐπΔ. 8η47] αν ἃ ρογοοϊνοὰ {μαὶ ἰῃ6 ομ]ὰ τᾶ 

20 ἀεοεά; {μογοΐοσο [854] Τανία βαϊὰ υπΐο ἢΪ8 βουυϑδῃίβ, [8 μ6 οἢ]]ὰ ἀεβα ἢ Απὰ ἐπ οΥ 
Βαϊ, Ηο ἰβ ἀοδὰ. Τβοὴ [Απ4] αν ἀγοθο ἔγοσα {86 δύ [ρτουῦηα], δὰ παβῃρα 
δηα δηοϊηὐοα Β᾿ 186], δηα ομδηρθα ᾿ὶβ Δρρᾶγοὶ, δῃὰ οδπιθ ἱπίο ὅπ ἢουθο οὗ (86 
Ιρτὰ [9Φ6Βόον8}} δηὰ πογβμὶρρϑα ; ἰβθὴ 6 [8η4] σδπιθ ἴο ᾿ἷθ οὐχ μουδο, δηὰ νῆθΣὶ 
6 γεαυϊγοα [Δηἀ Δ6Κ64], [ἴπ8. Δ} {Π6} βοῖ ὑσγοδά ὑοίοσθ ἴτω, δπὰ ἢ αἰά εβϑί. 

21 ΤΠθη βὶα δ18 βαυυδηῖδ [Απαὰ ἷβ βοσνυδηίβ 8814] υπίο μία, Ἦ αὶ {μην ἴδ {18 ἰμδὲ 
ἴδοι αϑὶ ἀουο ἔμου ἀϊήεὺ δϑὶ δὰ τθορ [ὉΣ ἰῃ6 οἰ] εὐλὲὴΐδ ἐξ τοαϑ αἰϊνο: θα 

22 [84] θη ἢ ΟὨ ἃ τγὰ8 ἀθμά, (ποὺ ἀϊάβί χίϑο δῃὰ οὶ Ὀγοδᾶ. Απὰ δθ ββὶὰ, 
ἌΝ ὮΙ]6 6 οἰ] ἃ 88 γοῖ αἰϊνο, 1 1Ἀβ θὰ δηὰ πορί ; [ὉΓ 1 βαϊά, ἿΒο ἌἽβδὴ [6}} ποῖ μοσ 

28 αὐνἀά ν1}} Ὀ6 ρτδοίουβ ἴο πηϑ, ἐμδὺ ὸ Θἢ1]ἃ 8 [π|8..} ̓ νοῦ Βυὺ ΠΟῪ 86 ἰδ ἀεΔ6, 
ΜὮΘΓΘίοσο βμουϊά 1 ἴδοι ἢ δὴ 1 Ὀτίηρ Εἰπι ὑμεῖς ΔρΆη ἢ [8}}8}} γρὸ ἴο δΐπ), Ὀυΐ ΒΘ 

24. 58Π4}} ποὺ τοίυγῃ ἴο 6. Απά θανιὰ οομηίογίοα Βδιμδῆθῦα ᾿ἷ8 τὶ ῖθ, δηὰ σποῆὶ 1 
απο ΒΟΥ, δηα ᾿ΔΥ τὶ} ΠΟΥ; δι) 86 ὈΔΓΘ 8 800, 8ηα ἢθ οΔ]]οΘ Ηἷθ πϑηγα 'Ῥοϊοιη οι ; 

25 διὰ 1860 1,ογὰ [ΨΦ6μονδ}} Ἰονοὰ Ἀπ. Απα ἢθ βοηΐ ὈΥ̓͂ ἴῃ6 μδῃά οὗ Νδαίμδῃ (9 
Ρτορδιοῦ; δπὰ δ 9816 ἢ͵8 Ὥδτηθ «66 8}, Ὀοοδυδο οὗἉ {86 τὰ [ΦὁΒονδἘ]. 

26 Αμπά 9οδὺ ουψμὺ δρδίπδὶ ΒΑΌΌΔὮ οὗἨ [186 ΘΒ] άγϑη οὗ ΑἸλσοοῃ, δηά ἰοοὶ ἰῃο τογα] 
21 οἶἱγ. Απά Φ080 βοῃὺ τηϑβϑθύρεοιβ (0 Πανὶ, δηα βαϊὰ, 1 βανὸ ἔουχῃὺ ἀραϊηδὶ Βδὸ- 
28 Ὀδῇῃ, δῃηὰ πᾶνθ ἰδίκθῃ [86 οἷγ οὗ πναΐθσβ.0᾿ Νον, ὑβογοίοσθ [πὰ πὸ] ρσδίμοσ 186 

τοδὶ οἵ (86 Ῥϑόρ]ο ἰορθίμϑὺ, δα ϑῃσβηρ δραϊπαὺ (ῃ6 ΟἿ δηὰ ἰδκο ἰΐ, Ἰοδὲ 1 ἴδ ΚΘ 
29 [86 οἰἰγ, δηὰ 10 "6 6816 ἡ ΔΙΎΘΙ ΤῺ ἤδθθ. Απά 1)ανὶα ρδίμογοα 41} (86 Ῥθορὶϑθ 
80 ἰοροίμον, ἀπά ποηΐ ἰο Βαθῦδη, πα ἔουροῦ δραϊηδὺ ἰὸ δηὰ ἰοὸκ ἰ. Απα Β6 ἰοοῖκ 

{πον Κἰηρ ΒΒ σόν τοι ΟΠ ἢΪ8 μοδά, (89 ποῖρὰς σδογοοῦ [δὰ [1ἴζ5 ποῖρἢ}}] τπὸϑ δ 
Δ] οι οὗ μο]ὰ σῖῖ ὑμ6 [884] Ῥγθοίουβ βύοῃϑ ; δηά 1ὑὺ ν8 δού οὐ 1 αν δ μοδᾶ. 

81 Απὰ δο Ὀτγουρῃϊ ἔοσί {86 Βρο!]] οὗ {86 αἱ ἴῃ γστοδὺ δῦυμάδηοθ. Απά πὸ ὑτουρῃς 
ἔοσῦ [ἢ6 ΡΘορ]6 (μδὶ ᾿ϑγο ἐπογοίη, δηά ρυ ὑμθ τὰ ὉΠῸΟΥ δα δα ὉΠ66Ρ ΒΔΙΤΟΥΞ 
{{Πγοβῃϊηρ-8]Θαρ68] οὗ ἰγοῃ δηὰ ὑπᾶοσ ἄχοβ οὗ ἴσο, δηα τηδάθ ἔμοτὰ ρδδ8 ἱβτουρσὰ 
ἴμο τὶς κ- Κ᾿] (ἢ δηά ἰδ υ8 Πα ἀϊά υπίο 411] {86 οἱὧ68 οὗὁἩ {86 ΟΠ άτοι οὗ Διτηοιι. "δο 
[Απα] αν δπὰ 4}} (89 ρϑορὶϑθ γοϊυγηθα ὑπο «θγυβδίθμι. 

9 ΓΥον. 14. Β0 411} γογβίοῃβ δηὰ Μ858. Θοΐκον ἢ πἶκα ἐμαὺ ἐνῖϑ ἰβ ἃ 6886 βίαν ἰὸ 1 βωζῃ. χχῦ. 93, τ ΟΤΟ ἐδ 
“ ΘΏΘΙΠΙΪΘ5᾽" ἴα ἐπβογίϑα ἐο δυοία δῇ ἱσγουθγθηΐὶ οὔ ἰηυτίουβ ὀχργοβδίοη. Βυὲΐ (ἢ ἐμὲ ῥϑθδθξο (8866 ἐμ αἰκουδηίοιι, 
[Ὥσγο ἐπ “ Τοχί. δηα ατγϑπ).,,) (Π9 πογὰ “ Θῃηδῃηἶθα ᾽" 18 ὉΟΥΠΟΕΙΥ͂ οιιϊ οὗἩἨ τἴδοο, 6 ἤθτο Ἰὶ βὺυ 18 ὙΘΣῪ ΜΠ|]1; διὰ 
[6 νῬοβϑί ὲ 1 ν οὔ [η6 σαυεαδίἑ γο ϑθηβο οἵ ἐπ Ρίϑὶ τηιϑὲ Ὀ6 οἴαϊτοὰ. Υοὶ [Γ 1Ἀπ6 ΗΘΌ. ἰοχὲ Ὀ6 τοϊαἰηρα, τὸ πιυδὲ 
ΒΠΡΡΟΙΘ ΒΟΙῺΘ Ρυδ)οἰν κίνοη ἰο αν 8 οσίτηθ; διὰ [Π6 σοδαάΐηᾳ: “ἰδοὺ ἢδδὲ ἀθδβρίδοα Φοβόουδῃ," που] δᾷτθθ 
ψ6}} ψ ΤΠ ἢ ἴπ σοηίοχί.--- 4 

10 (Υγοτ. 81. Οἤγτοῃ. ων ) 85 Ἅ23.), “ἢ δαιποα," ἢ ἢ ἰ8 Δἀορίοα ὉΥ Εγάτηδηη, δέδ.- Οὐηι. δθ!Βὰ τηοδὲ ογςϑ. 
ΤῊ ΗθΌ0. ΡΏΓΑΒ86 ἤΠοΓθ ἰδ απυδυδὶ δηὰ πασχα, ἀπὰ ἰδ τοδαΐηρς οὐ σῆτοῃ. ἢ85 δαί ηδὶ [ἢ ΟἿΪῪ ἰπδὲ ἐμ νοῦ δαμοὰ ἀ068 
Ὠοΐ δρτοοὸ Ὑ086}} ψ ἢ (Π6 ᾿πϑέγυτη θα οὗ ἡπγοϑῆΐης πὰ οὐκ. ΤὨοΓθίογο ἃ ΚΘΏΘΓΑΙ 5686, σεξ, 85 ὈΘΕῺ ἀϑϑίμηδα 
ἴο 1Π6 νογῦ, ψῆΐοῃ, πον νον. ἰ5 ἀουδεζι!. [{ ἰ8 Βα! ἃ Ὀν βοῖηο ἐξπδὲ οἵἵγ ΗϑΌ. ἴοχὶ τὭθϑηβ ΟἿΪν ἐπδὲ Ῥϑαυϊὰ ρῃξ Ηΐδ 
ΓΙ ΒΟΠΘΓΒ ἴο ψοτὶς τί ἢ πη εἰς Σ Ὀσὲ ἔδο ψνογὰβ Μ}} Παρὰ ϊγ ὈθαΣ ἰηἷ8 ἰηϊογργοίδιίοῃ δαὶ. μΒδο “"βανοὰ 
505) δηἀ 50 ἐπο υ]κ. (ρΓΟ ὈΘΌΪΥ 8 Ρδγαρῇγωδο)--- -".] 

" ὍλωΣ 81. ἘΓΑΠΊΒΏΩ : “τηδάθ ἰἤθ τη οηΐον τον ΜΟΙΟΟὮ." ΤΟΙΔΙΒΙΌ Κ᾿ ΕἸ ἘοίδΌ, 86 6 ὀχρίδῖνιβ ἔῃ ἷ8 ἀχροοϑῖ- 
εἰου. Ε- Α. Υ͂. δαορίδ π6 Θοτί, γὩϊοἢ βοϑῦλδ ἴθ Ὀθιίοσ τϑδαίΐηᾳ.--- [8.} 

εἷηι, ὅτ. ἌΜΕ διὰ τα ΜΒ5,, τίρδι)γ ἐπάϊ- 
οϑίθ Θ ἰοη οὗ {6 Θχριδηδίοσυ ρῆισαϑθ ἘΧΕΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΔΕΙΤΊΟΑΙ, ΥᾺ ὁ Ττορῆαι αϑον “ Ναίβθη"]. ἐφ λαοτοι 

1, γέ εκ. 1-12. Ναίδαπ᾽8 ἐχλογίαἰϊοπ ἰο τορεπίαποα. [ ποτὰ β “' βαια υπίο Ὠΐπὶ ἢ (86 ψυϊραῖο δα ὰβ “ ρὶνϑ 
-- ον.1. Δᾶτδο Σοσᾶ δοηῖϊ.--- ΝΑΙ δη γοοοϊνοα ᾿ πη γοὺΣ ορἱῃίοη ᾽, (γεβροπάς πιλὲ μιαϊοίωαι), ἃ 
[ἱο οοπηπιΐδδίοη ἴο ὨΑΥ ὰ 86 ργορλεξὶ; δὲ ἴἰλ6 δερίῃδ- ἱ χίοββ, ῬγόῦθὈ]Υ οοοδδίοηθὰ ὈΥ ἰδ ἔδοὶ ἰμδὶ Να. - 

ΠΥ ΘΟ ΘΥ 
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{ΠΔ} 8 ἀἰβοοῦσβο Ὀορίμδ ἰπχπιοά αἰεὶ τ ἢ ἃ ραγα]- 
16]. --λῃανϊὰ ἴθ σαυσμὶ Ὀοίογομαμπά τὰ {16 ΟἸΘΥΘΓΙΥ 
Βρτοδά τοὶ οὗ (π6 ρῥτορ οὐ Β ραγβθῖ]6.---Ὗ ογ. 8. ΤῊΘ 
ῬΟΟΓ τηϑη μδά “ποιμίηρ αἱ 411 δαΐ οηθ ἰδία, 
π οι ΒΘ “Ἰκορί αἰΐνο,᾽ βαρροσίοα, τοδυεὰ, [{πγὰ8 
ποῖ 8. ρού-Ἰδιιὺ ([Κ61}}, βἰποθ (6 πιδὴ πδα δῦϑο- 
Ἰμέο! Υ πο ΟΥΠΒΡ Ῥοββοβϑίου ἴἢ οδίί]θ. ΑΒ ἃ ῬΟΟΡ 
ταδὴ Β6 δὰ ἴῃ τηϑὰῃβ οὔ δυγίηρ ΟὨΪΥ οὔθ 100 
Ἰαιῦ, πιο ἢΘ αθ ΠΟῪ γχαϊβίηρ, δὰ τοῦ ἢθ 
Ἰονθὰ {86 πηογΘ 88 1ϊ τ ἷβ ΟὨΪΥ ῥγοροσίυ. [8ἰὃ.- 
Οὐπι.: ΑἸ] τλο86 οἰγουπιϑίδηοοθ ἃΓῸ ΘΧΑΙΙΒΙΟΙΥ͂ 
οουϊγὶ γοῦ ἰο μεϊχσιΐθη τῃ 9 Ρῥἱ ἐγ δηὰ ἱπαϊσυιδίοη οὗ 
186 Βαοαγου.-- -Β.].--- νον. 4.7 [ΤῈ ἴλγθο ἀοβὶρ- 
ὩΔίΟΩΒ “ ἰγαυθ!] ον," “ παγίαγον," “1ῃ6 τηδῃ δὶ 
οἌπιο ἰο Ἀ1π),᾽ ἅγὸ τμοίοσὶ 8] ναγ δίζοῃβ δηὰ 68} 
[868 581|0 Βίηρ' Βα δίδη 4} ν, (που ἐ86 Ἰδβύ ἰδ 
ΟὈν]ουΒΙυ βρθοὶα!]}Υ ΔΡρτορσίδίθ ἴῃ 118 ρΡ]8οθ. βοπὴ9 
οὗ [86 γβδῦθ19 δηὰ (9 ἐμῃ Τϑ (αθοῖος ΜΠῈ ΞΡῸΝ- 
Τοῦΐ ΒΡΡΓΟΥΔΙ ὈΥ Ὑγοτάσποσίὰν πιαΐζο ἰδ 6 ἴχθθ 
ὭΒΠΙΘΒ βοί ἰοτ ᾿ἰυδὶ ἴῃ [18 αἰ δγοηΐ βίαροθ οἵ 
ξτονίι, 86 8 ΡΆΒΘΟΥ- ΟΥ̓, 88 8 βιιοβί, 88 ἃ ρουπηδηθηΐ 
Ἰηπηδίθ ; οὗ οὐιγϑο {818 Δ] μοῦ ζίρ ἰδ οαἱ οὗ Ρ]Δο6 
Βοσε.--- Ὲ.].---  οῖν. δ ὁη5. ΝΑΙΒΛη 8ὸ το]ὰ ἰδ 
δίογσυ ἐμδὶ αν τασδὶ πϑϑάβ Ὀο] ον 1ὲ γοίδγγοα ἰὸ 
ἃ ἀοοα οὗ νἱοίθμοθ ἴο θῸ ἱπιηθαϊδίο! Υ ρυηϊβηοά, 
οὶ Βυρροαΐηρ δὺ 411 ἰμδὶ ἱΐ οομοογηϑά δΐπ 
Ἡρδηοθ διἷ8 τνἱοϊοης ἱπάϊηδίίοα. ΤῈ6 ἠοιιγοία 
οομμροϑηβδίίοῃ [ῸΓ 8 βίο θῇ βῆθορ γΠΕγ8ἅ ἃ ἰοραὶ ῥγο- 
Υἱοίΐοῃ, Εχ. χχὶ. 872. Το δευεπίοία οἵ (Π 6 Βερί, 16 
ἴο ὃδ6 οχρίαἰηοα ὈΥ͂ ἰπ6 ἕδος {μδῇ [ἢ 6 ὨΌΤΩΡΘΓ βούθῃ 
ἯΔ8 80 ΟΟΙΏΠΊΟ. 8Ππιοηρ ἰδ Ηοῦγοσθ. ΟὈΏΡ. 
Ῥτον. νἱ. 81, [Το ΟἸ δ]. βαγβ ψογίμίοίϊα, οἰ ΠῸΡ 
ὈΥ͂ οΟἰοσίοϑὶ οστον, ΟΓ 1 8. τ 6 Γ6 βρί τὶϊ οἵ οχ' 
ἄοη. ΤΈ18 ναγίδιΐοῃ ΤΔῪ βὺ [86 ὉΠΟΘΓΔΙΠΙΥ͂ 
οὗ Βδιιξοϊιοτῖβ νον, ἰδὲ (6 Εἶθ. ἰοχὶ ποθ 88 
16 ὈΓΙΘΒΟΥ τοοθηδίοη (δοοογαάϊηρ ἰο [πὸ ἰὰτ ἴῃ 

ο .8) δῃὰ {Π9 ἀὐλ λει ᾿ τὰ Ἰαΐο ἀηρ ερΣ ἢ ΝοΥΣ 
15 1Π6Γ6 ΔΩΥ͂ στουῃά ἴον (86 Δββου 00 ὁ Θηΐυ8 
(απὰ 7611 ὑδιροι) (δὶ Ταν α γγῶ8 οοσί δἰ ΠΥ ΒΘ ΓΘ 
ποΐ {πἰηκίηρ οὗ μ6 ΔῪν ἰπ Εἰχοάιια, δὰ ὑῃπδὲ {Π|0 
ατθοῖς ἰοχὶ 18 (86 οτρίπαὶ. Ὑδουρὰ (Π6 Βοοῖκς οὗ 
Ἑ χοάαΝ ἰῃ 1.8 Ῥγοβθηῖ βῆ }θ ζδΥ ποὶ βαγο οχἰβιθα 
ἴῃ Τυαν]᾽Β {{π|6, ὑΠ6 ΓΘ 18 ἢῸ γθάϑοη ὙΠΥ (π18 Δ 
Βῃουαὰ πο παν ὕδθθὰ Κηονη.---ΤῈ.]..-- ον. 7. 
ΤΒουῦ ασὲ [89 σὩδῃ.--- ΤῸ (λυποῦ Ὀανίἃ ττδβ 
ἔγοπλ ἰΒἐπἰκίτρ οἵ 8 γοίθγθῃοο ἴο ἢἰπιβοὶ , [ἢ 9 σγοδίογ 
186 ἴογοθ σὰ Ὑ81Θ ἢ ἰμῖ8 ποτὰ πιαϑὲ ἤανο βίσυοϊκ 
Ηΐπι, Τῇ δοοουηΐ ποτὸ σίνοῃ οὗ [9 ἤγπγηθδ δηὰ 
ψϊράοηλ πὶ} τ Βοἢ ΝΑΙ δῃ ΔΡΡγοδομοα ἐμ Κίηρ 

4 [Πἐ ἰα ἀου θε] τ οίπον ἐπα Ρῃγάϑο ὈΘΙΟΏ ΜΒ ἰοὸ [ἢ 9 
Μηϊρδίο ἰοχέ. [ἐ ἰδ ποῖ ἰοππὰ ἰῃ ΟἿΡ ὑγϑβοηὶ ρῥγίηέοα 
φαϊ ἴοι, ΟΡ ἰῃ {π6 Οοάοχ Ατηϊδί δ; δὰ ἐπ ὀχργϑα- 
δίου 6 οὶ Ηοῦτον Ὁ 1,δἰΐη Τρ χων ὡς .-- οϑορῆσυε᾽ 
ἰδπχύακο “ 6 βεϊεοὰ ἢίτω ἰο ἐ6}} ἢἰπὶ τῆδὶ ἣθ ἐπουρμὶ " 
(Αηῦ. 1, 1,3) 16. ἃ πδίΌΓΣΑΙ ἰηἰγοαπαοίίοη ἰῃ Φοβορῆυππβ᾽ 6χ- 
ῬΛΏΒΙΥΘ ΤΩΔΏΏΘΥ, Θηὰ ἀοθα ποὺ Ὠθοοβθαυ ἢν δυραοδί ἃ 
ΟΟΥΤΟΒρΡΟΠαΪης Ῥίισαϑϑ ἰὰ ἢἰ58 ατοοῖκ ἰοχὶ---Ἴ8.] 

1 ϑῦννὦ), ἀπογιμγοαβ, ἀοδηθὰ ὉΥ ἐμ Ατέϊοὶθ τη (89 
{οϊϊονίης δἀϊθοίίνο, 866 Επαϊά, ἡ 293 α. 

1 [Ἐσρϑοίδ!ν δα ἢο πλυταάοτγ ἰα ἰηἰγοάυσοά ἰπίο ἔῃ ὁ 
16. Νο ἀομδὲϊ ψ88 ρμαγί οὔ Ναϊῃβῃ" 5 ρίδη, δ8 Ὦτσ. - 
ΤΩΘΏΩ δι μαοδίδ, ἴο ΘΟΏσ668)] (ἢ ἰτηπηοαϊδίο γοΐοσοῃοϑ ζγοσῃ 
Ῥανίὰ. Ηο ἐδπογοΐοσγο ἀοϑϑ Ὡοὲ τα ον ἰμιἐξαὲο ἐῃ 6 οἷν- 
οἰγδίδησοα οὗ δνία᾽ 5 οσίτηθ. δηὰ ἐπ ἰηἰογργοίδιίοη οὗ 
189 ἐαρΥχμε: τηῦδῦ 5  ΠΙΡῚΥ ἰαἶκο [ἢ 6 δϑηίσγαὶ ἐπουσῃΐ ἀπά 
ΦΡΡΙΥ ἰδ, Ηθσὸ ψῶϑ ἃ ῆλῃ δὶ πτοημοὰ ἢἷπ ποίρβῃ θοῦ 
ὈΥ ἀορσίνίης Πἰτα οὐ ταϊιιϑϊθ Ῥγοροσὶν ; ἐῆϑ ψγοῖς 15 
δοϊκίοηοα Χ ἴηο ἕδοῦ [πὲ ἢ 9 ΔΑΘΤΟΒΒΟΥ Ὧ88 πγιισἢ ἀηὰ 
{6 αμήθγουν {|6. Βυσἢ δὴ δ ΤΟδΘΟΥ τγδ8 Ὀδνυία, ἘΔν- 
ψρβῷ Ἵ ἀφ λό ο, " δ 80. ἘΕΟΡῸΣ το ἘΑΠΗΥ͂ τὸ τἐληάνας τᾶ 
Γ) 2: συ] ]αγα. Ὦ6}᾽ 8 ὁΧ οὔ (κίγοῃ 

ῬαϊΣσίο]κ) ἰα ἐοο τηϊηο.--Τκ.] ᾿ ᾿ὦ ᾿ 

18. “ ᾿ηἱτ Δ] δάπαγα]ο᾽᾽ (Επτ 4] 4). ΤῊ ϑορί, 
δηὰ Ὑαἱρ. [ποῖ (Π6 οὐπιαοη Υἱῷ. ἰοχί,--- ΤῈ], 
Βαγο: “Ἃἴἢδοὺ γί (86 πιδὴ {0 88 ἄοῃθ (15, ἃ 
ἴΏΘΓΘ ΘΧΡΙΔηδίουυ δααϊάοη. δ δαῖτ ἐμθ 
Τιοτᾶ [89 Θοᾶ οἵ [6τ89].---ΤΊιο [Ὁ] ον Ὡς πογάμ, 
88 ἴᾺτ 88 Υϑγ. 9, Ὀγίηρ οαἦ ποδὶ οἰθδγν ἐἠδ σγεαί»- 
πδ88 οὐ ]λαυϊα᾽ 8 συλ ἴῃ νατὶουβ ροϊηίβ: 1) ἔγοιῃ ἴῃ 9 
Ροΐηϊ οἵ ν]60Ὲν οὗ ἷθ γοψαί οὔέοδ; ᾿νὶβ οσΐτηθ 18 τηοϑὲ 
ΒΙΔΓΡΙΥ͂ οθροϑει ἴο Πἰ8 αὐσίπο ἱπαιιοίίοπ, ᾿Ππ γα ηΐο 9 
2) ἢ18 ἀο  γογαηοα ἔγοπι 861} ψγ8ἃ8 ἃ ργδοίοιβ δοῖ 
οι ἐν τν ὩΣ τ ἢθ [88 οὐλὴ εὐ ματι ἀρηυΝ ἴῃ 
ἴ6 Πἰχῆοοί ἀοστθο υπρταίοίι! ; 8) αν! τιὶρῃς 
ὉΠΟ]διθὰ ἤανθ ἰδίθη ἢΐα ΡΓγθαάθοθββοῦ Β τω 
(ΤὨδαΐυ8); 16 16. 186 ΟὨΪΥ προδηΐηρ ἴο δ6 δἰ- 
ἰΔο 64 ἴο ἴῃ6 τογὰβ: “1 χαγνὸ ἰπ66 ΠΥ τηϑβίθσ᾽β 
ἤουδβθ, δηὰ [ΒΥ τχδβίοσ ΒΒ ψίνοβ ἰηΐο ὑμν Ὀοβομι.᾽» 
Βρ. Ῥαϊιγὶ οἷς δῃὰ οἴμοῦβ χὶνϑ (Π6 δι Τοπίοι 1Π- 
ογβίβησίηρ οὐἉ (6 ΔῊ ΟΥ Οοἰιδίοιῃ : ὑμ6 Κὶπρ δηπὰ 

ὯΟ ΟἾΠΟΓ Ρογβοῦ ζ6}1} μοὶρ ἰο {116 ῬΥΟΡΟΣΙΣ δΔηα [ι8- 
ΤΟΣ οὗἉ ἷβ ῥγθάθορδθοσ, Ὀυΐ 11 ἀϊα οὶ [01] ὑπαὶ 
ἢ δοίυδ ΠΥ τδυτὶοα (16 ἱπιηηδίοβ οὗ [86 ΒδγοΩ ; 
{ΠΟΥ͂ τηΐρ!ιῦ ὈΘ ΤΔΘΓΟΙΥ 8 ρμασὶ οἵ ᾿ι18 θαι] βῃιπϑηΐ, 
1{ ὸ τῶϑ ἃ βοὴ ἰδαὶ βυσοροαθα ἢ {λίμοσ, ἢθΘ 
ἰγοδίρα ἰῆθθο ποχθῃ Ὑ{1Π} ΓΘΥΘΓΘΠΟΘ ; ΖΓ ηο Ὀ]οοά- 
ΤΟΙ ομβμΐΡ οχἰθίθα Ὀοίτθθῃ {ΠπΠ0 ὑπο Κίηρθ, 1ῃ9 
ΒΌΘΘΟΒΘΟΣ Πιΐρς δοίιδ]}γ ἰαἶτο [80 ποσηθῃ 88 [ιἷ8 
παίνοθ (ΡὨΣΠΡΡΒΟΏ). ἴο ἴπθ ΣΩΟΓΆΠΙΥ οὗ (89 
δοῖ, 1ΐ τψγχὰϑ ἃ πιδίασαὶ σοθαϊῦ οὗ ἃ ῬΟΙΥβΆΠΛΟῸΒ Β08- 
(61, Δ ΤΊΟΓΆΪΥ ἴῃ ὑπ6 βαηιθ ΟΔΙΘΡΌΓΥ ἩϊῈ} χ 9 
δη4 ΡΟΪΥΒΆΓΩΥ Μ͵Ο88 ΔΙ]οσοα Ὀγ (9 Μοβαῖο 1[,δνν.- 
ΤΕΗ.]. Αοοογαϊπρ ἴ0 1 ὅδῃι. χῖν. δ0 84] ῃ8α ΟὨ]Υ͂ 
οπὸ ὙΪΐα, δὰ δοοοραϊηρ ἴο 2 βδηι. 111. 7 ΟὨΪΥ ὁπ 
ΘΟΩΘΌΒΙ 6 ψ}0 [611 ἰπίο Αθηθτβ μβδαηάβ. 4) Ὠδ - 
ΥἹἱὰ, 88 ἰπρ, μδὰ οοπίγοὶ οἵ δ}] [ηγϑβὶ] (1 ϑδπι. υἱϊΐ, 
16), διὰ τοῖρῃς μανθ ἱπογοδδοὰ Ηΐβ θβί Ὁ] θη πηθης 
ἔτοῖὰ ἐμοὶ ἀδυρμίοτβ, πὶ πουΐϊ σομΠλ  ἐἰηρ 1.18 
οὔἶηθ. Αμδάΐ δανο καἰνϑῃ ἴ869 [86 Ὠουδθ 
οὗ 1δ6τ89]; ἱπειοδα οἵ “ Βουβθ᾽" ὅϑ'υσ. δῃὰ Αὐδθ. 
ΓΟΔα “ ἀδυρμίοτη," ἴὸγ ποῖ σμδηρο, δοοοσάϊηρ ἰο 
ΕἸ μι, ἘΣΘΙΒΉΡΠΟΝ, ὑπο τὸ " ὯΟ πέος δ) 
νυ] ἱμοά, ὑγαπαρτοδβοὰ {86 “πογὰ,᾽ (δαὶ 1 
[Π6 [Ὁ οἱ Αἀοὰ ΡΥ εἰαγίην ὕτίδῃ. Το ΗΘ. μετ 
αβ: “ἴῃ δὲλΠ 6γ68, [π6 Ἰηδτρίῃ : “ἴῃ τὴν ΟΥ66,} 
180 ἀϊδγοηοθ ἰβ ᾿πδὶ σηὐἤσδηι. Ἐ Τῆι8 οὐΐπθ 18 
Βοϊχίδηοά, Βονγονοσ, ΕΥ̓͂ π6 ἔδοϊ {παὶ Βα οοπηπιϊῦ- 
ἰοα (Π6 πητάον ΟΥ̓ “186 διυϑοταὰ οὗ {π6 Ομ] άγοῃ οὗἁ 
Ατατηοη." ἍΜ. (16 δΔαάἀεα Ββίαϊομηθηὶ δηὰ {Π9 
086 οὗ [86 ΒίζΟΠΡΟΥ ΟΣ “χη γον ᾽ἢ ΓΕΡᾺ ΑΥ 
Β]αἰ ] ̓ πίοδα οὗ “μ]αγ," (Π6 ἰδοὶ 8 πρὶ ἐς ΤΩ6}- 
(ἰοῃρὰ 18 τορϑαίθά, ἰῇ ογάδγ {πὶ 16 οὐ] ηδίζοη 
οὗ [86 ἰηἰχαϊίν, ἰΠ6 υκΐπρ [Π6 Θῃθπι168 οὗ (0 8Β 
ῬΡΟΡΙ. 88 1.6 Ἰηδίσυπιοηΐ, ΤΔΔῪ ΟΟΙ.Θ ἴὈΣ(ἢ ΤΠΟΣΘ 
ΓΡ Υ. 

γοβ. 10-12, Τῆροαξ οἵ ριεπίδηπιεηῖ, Πλαυϊα 8 πιΐδ- 
ἀεεά δεῖπο αφαΐπ, ολαγαοίογιζοα αδ α [αοίμαί οοπίεπιρὲ 

ἐμε 1,οτά, Ἰποιοδα οἵ: “ Τποὺ Βαδὶ ἀφδρίβοά 
6 ψοσχὰ οὔμο 1οτγὰ,᾽ ἴὉ 16 Ποῖ βαϊὰ : “ἼΤΒοῦὺ 

Πιαπὶ ἀοβρίδοα Με." Εν ἰῷ Ηἰἴἰἴβ πογὰ ἐλ ζΖογά 
ἩΗἱὐπιδοὶΓ τονθαὶθ ἨΠ πθ6 1, ΕῸΣ (πὶ8 σϑϑβοη, Ὀ6- 
οϑυθο αν ὰ ἷβ στ] γ οὐ ἀοερίδίηρ (80 1,ογὰ, 1) 
"“ ἐ[δ[ιο διοογά δλαὶϊΐ ποὲ ἀερατί ἥγοπι δὲδ ἤοιιδε {ογευον," 
ἐμιδὲ ἴθ, 88 Ἰοῃρ' 88 (88 ῃοῦβθ ΟΣ ροβίθσι Υ οὗ θανιὰ 
8}}8}} Ἰαϑί. ΕὙοΙΩ {πο βοοὰ οὗ {Π15 οὐ]! ἀορὰ οἵ Ὠα- 
Υἱὰ βργδηρ ἰμ6 Ῥοϊϑθοηουβ ἔγαϊ οὗἩ 19 ουἱ ἀφοάβ 
οὗ δἷ8β βοῃ8 δῃὰ ὑπ οοῃβοαυθηὶ ἀοτηοβίίο δπά ἔγα- 
ἴ6ΓΠ 8] γᾶσ. ΤῈ Ὀ]ΪΟΟΑΥ͂ επσογά ΔΡρθδΓ8 ᾽πὶ [Π6 τη Γ- 

4 [Τὴ ἨΔΠ ἢ 5 οα. οἴ πο ΗθϑΌ. ΒΓΌ. Ὀοΐἢ ἰοχὺ δηὰ τδυ- 
κίη ἤδγο “ ἢ ΟΥῸ 8. (ἢ ἃ τοῦθ οΥὐἰἱδοργαρηΐο ἀἰβθον- 
Φ66); δι ἴῃ Βοῖὴθ οἰῇον οαὰ. (6θοὸ Ὀθ 1) [89 Θοσί 
οΟΥ τρϑγρίῃ ἰ8 ἃ8 Ὦσ. ΕΣασηδζ βἰδὺθβ.--- Τὰ. ' 



474 ΤΗΕ ΒΕΟΟΝῸ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΑΜΌΕΙ, 

ἄοε οἵ π6 ἱποοείυουβ Αἰηοη ὈΥ͂ Αὑβα]ομλ (χ!]1. 

98, 29), ἰῃ 116 ἀδδίὰ οὗ [16 γϑῦ6] Αὔβδίοπι (χ|1]., 

χίν.), δηά ἴῃ [π6 ἐχοουύοη οἵἨ Αἀοπίδμ (1 Κίη 

1ϊ, 24, 25). ὙΒΘΓΘΌΥ 18 {τἰδ 8 πη γάογ Ραμ βμιοά ; 

9) Ῥαγὶά ἴδ {πτοαιθηθὰ σπῖτι ἀἴδστδοο ἱμρουρὴ (86 
᾿ οἵ ἰδ τίνο. Το ΤΥ ποϑίαΒροσ.... 

ἐπ ἐδθ αἰεδϊ οὗ 189 δπη---ὐὈοίοσο 411 [βγβϑὲ]. 

Ἐὸν ἐδ ζι]ΔΙπιοηὶ ΌΥ Αρβδίοῦι, βθθ χνὶ. 22, διὰ 

οοΏΡ. 1 Κίηρ 1]. 29 μαᾳ., σβογθ Αἀου 78} ΔΒ κ8 ἴῸ Ὁ 

Αδίβμας ἰπ6 Βμηυπαιητθ. [ἡ ἴΠ6 ἰοχί 1ῃ ΥΘΓΒ. 

9, 10 ρβ6 “Τοχί, δῃὰ ἀτδ."-- ΤῈ. ᾿ 

ψοτβ. 113-23. Παυϊα᾽ 8 ρεπίίεηὶ οοπ[εδδίοπ απ ρυη- 
ἐδληινεηὶ ἐπ 9 ὕει θς τες αἰλδλεδα.---Κ ἐγ. 
13. 1 8ᾶανϑ δίῃηθά «ἀφψαίϊπαὶ ἴδ9 Τοτᾶ --- ΤῊ 8 

ἔγβηκ, βμογὶ, Βοπϑαῖ οοῃϑβαΐο οἵ δίῃ γ{88 δὰ μοί 
ΒΟΏΔ6 ἴἰπι6 δον (πἷβ ἀΐβοουγμο οἵ Ναίμδῃ, θαΐ ᾿πὶ- 

τηοα ἰδίου 88 1.8 αἰγοοῖ γον, ὙΤῊΘ ΡΟΝΘΓ οὗ [Π90 
τορμοιίς πογὰ Ἰἰαἱὰ Βοϊὰ οἵ ἴπ6 ἀερίμβ οὗ δ8 
δαχὶ δηὰ οοηβοίοηοο: ἰδ αἰγίηο ἰγαιῃ, τίοῆ 

ἔπ Χ Δ Ό]} Υ Ἰαϊὰ θδΓα Ν αἴ, ρυξ 8ὴ οδῃά ἴο 8]] 
βοϊ ἀοοορίοη δηὰ 8}} δῃηχίουβ οἴϊογί ἴο ον ἀρ 
ἀπὰ ρδ}}1δΐθ 18 ἱγαπδρτθββίοη οὗ [Π6 αἰ νὶπο σογά. 
δ οοπῃἕρβεθθ ἢἷβ δἰῃ 88 8 βίη αφαὐύιδέ ἰδέ 1,οτά, ἰο 
ΒΒΟΥ ἰμαὶ μ6 ΟἸΘΑΤΙΥ ΤΟΟΟΜΏΪΣΟΒ ᾿'ἴ ἰο θ6, πδὶ 1 
ΘβΘΘὨ Ἶ4}}0 18, ἃ οοπιγδαϊοϊίοη οὗ (οα᾽Β ΒΟΙΥ Μ}}]. 
ΝΑΙ Δἢἶἷ ΒΒ ΔΙΒΉΎΟΙΣ 8 (ἢ6 δῃπουποοπιοηΐ οὗ ἐῃθ 
Τωγὰ δ χταοθ 1) ἴῃ ἐογρίνίηρ [}6 θη: ἘΠ6 Τοσά 
τνἰ}} οαῦδ9 [οτ, 86 οδὐυδθᾶ--ΤΗ.]} [ΒΥ δίῃ ἴο 
Ῥαδα οὐοσ, {πδὲ ἷβ, ἰδ ἰβ ηοὲ ἰ0 σϑπγδίῃ Ὀθίογθ 
τα, θαΐ ἰο γαπίρῃ, 6 ἰογχίνοῃ; 2) ἴῃ σγϑπλλ 
με ἀοδογνοά ρυπ᾽βηπιοηῖ: ὅΒΟυ Β8α]ϊ οἱ ἄϊθ 
---Αα δἀυ)ίογος δηὰ Βομπϊοϊάς Πανὶ α δὰ ἀεϑοσυ θὰ 
ἄδαδι ; δυΐ 0π18 }.8ὲ Ῥαπὶβμηθηϊ τᾶβ ποῖ Ἔἐχθουϊεα, 
Ῥοοϑυβθ 6 μβοῃθρί!ν σοροηϊοά δηὰ αἱὰ ποί παγάθη 
Ηἷβ Ποατὶ αραϊπεὶ (μ6 [ογά. [ῬτγόρΑΡΙΥ (86 οἷἶνῇ! 
1ΔῈῪ ἴῃ δυο ἃ οαϑθ οουῃἹὰ ποῖ αν ἤθθῃ φηΐϊογορα 
αὐαϊηδὶ δὰ δυβοϊυθ Κίηρ ΌΥ Βυμηδῃ δυϊπου ; 
δι αοἄ οουἱὰ Βαγο ἰουμὰ τοῦθ ἴω ὀχϑουΐθ 1. 
ΟἸ δυσὶν ἰΐ ἴθ Ῥ᾿γβίοαὶ ἀθδῖμ {πᾶὺ 18 ἤθγθ πηθβηΐ, 
ποί ἴπ6 ἀοαϊὰ οὗ ἰπ6 βοὺϊ (αχαϊποὶ Ὑογάβιοσι ἢ 
δὰ Βώ.-Οὐπι.).---Ἴη 16 Μοκδῖς οοάϑ {Π6ΓῸ 18 πὸ 
Ῥτγονίβιοῃ ἌΡΑΙΠΕΙ βύς ἢ 8 Τηδτΐδρα 88 ἰμδὶ οἵ Ὠδ- 
γἱὰ δὰ Βαίμϑηοθα; οὐ βὍΠΘΓΔΙ ΤΟΣ] στοῦπαη ἷὲ 
ποῦ] μαγο Ὀθθῦ ργοηουποοά Ἡτομβ. Ὑοὶ (πο ΓῸ 
ἬΓΟΙΟ 8ἰ80ὺ ΓΟΆΒΟῺΒ ὙΓΠΥ͂ [Π6 πηδιτίαρο δῃου]ὰ ἰαϊκο 
Ρΐδος, δἠὰ αοἀ Ηϊπ56}7 βοῖγϑβ (Π9 διϊιῖς8] χυθθ- 
ἰΐοη ΒΥ {π6 χπουϊῃ οὗ Ηἷδ6 Ργορϑῖ, ποῖ ᾿Ἰπογθαβῖπρ' 
16 δΥἹ] ὈΥ δυπάοτίηρ [Π6 τηδετίαρθ (6, Ὀαὶ 5ὸ 
οἰδαι βίης ἰμ6 δἰπηθτβ ἰμδὲ ομθ οὗ ἴμοηὶ δὲ ἰθϑδί 
χασρῖ μάνα χοῃοηθογοὰ (6 Ἰοββοῦ (0 (ῃ6 ἐπα οὗ 
18 11{6.-Αοοογάϊηρ ἴο 86 ᾿δίεσς δου ϊδῃ ἰδ 1.6 
τηδυτίαρο τάαβ ἀ|16ρ68]; δηἃ βοὴθ 68} ΓΙ ΘΓΒ 
᾿ᾶνο ἰγ]οά μαγὰ ἴο οἰϑδῦ ανίὰ οἵ {86 Ἵμδγρο οἵ 
Δα] ΕΥγ. 869 Ῥαϊγιοκ᾽Β Οοτηπι., 2 ὅδ. χὶ. 27 
διὰ 4.--ΤῊ.].-- ΤΗΐδ 18 ποῖ ᾿ποοῃβἰβίθης τῖῖμ {86 
ἰῃτοδὶ οὗ Ρυῃἰβηπηθηΐ ἴῃ νοσ, 14, (π6 [Ὁ] Β]πηοη οὗ 
σοῦ ἰθ Βρθοῖδ!}Ὺ ἰοαπαθά οἱ {πὸ ῥσχονοοδίϊοῃ ἰὸ 
ὈΙΔΒΡΗΘΙΩΥ͂ ρίνοῃ ἴὸ (6 Βοδίβθη. ΟὨ]Υ͂ Ὀθ- 
οαυδο δου μεδὲῖ στϑᾶθ ἴ89 θη ϑιρίθα οὗ ἴῃ9 
Σιοτᾶ ἴο ἅθϑαρί 869" (Βὲτ). Τῇ Θῃθπι68 οὗ ἱμ6 
ῬΘΟΡΪΘ οἵ [πγ80] ποσθ δἰβὸ δῃθιηΐθβ οὗ (86 Τωγὰ 
δηὰ οἵ ἴδ Κίηρ οὗ (μὶβ ρεορὶ8. Τογαγαβ ἰΠ6 ἢ 68- 
[6 16γ86}᾽8 ΤᾺ ΜΒ, ὈΥ οΟδεαϊοηοθ ἰο οὐ Β 
πογὰ δηὰ οοπηαδηθε, ἰο βοὶ ἑοσί 1Π6 ἱΠΘΟΟΓΔΟΥ 
δα Ὀτίπρ ἰΐ ἴο Βοῦοῦ δηᾶ ἰοπ. Ττδηδ- 

ἴου οἵ Οοὐ πε οοτησηδῃὰ ὈΥ ἰπ6 Κίηρ Ἀἰπλβο 
τηυσὶ ἰοδά (πὰ μοδίμοῃ ἰὸ ΠθδΡ βῆβδπι)β δῃᾶ σὸ- 

5" ὙΣ ῬΙοὶ 1ηἷ. Αὔβ.; ἴδ ὁ ῸΣ δεϑοῦδῃοοϑ Ἡ{ ἐμ ἴοὶ- 

Ἰοπίης Ῥοσίοοϊ, Εν. ἢ 340 ἃ. 

ῬΓΟΘΟΙ οὐ [6γ86] δηὰ 15 ἀοὰ; δηὰ ἰδβοσγο τηυρὶ 
1μογοίοσο 06 οχρίδώοῃ ΟΥ̓ Ρρυπίβμιηοηί. Ὀανίά 
δηὰ Βδίμεμθῦα πλυδὲ ἰοδο ὑποὶσ δα] Ἰθσουε]ν ὑὕε- 

ΟἸὨ]ἃ, δηὰ (μἷ8 βῃουϊὰ δ 8 εἰψῃ ἴο 1.6 
τὰ δηθηῖοθ οὗ ἴΠ6 βουθσα ᾿μβίοο οὗ ἰμ6 (οὐ οὗ 

Ιδγϑδϑὶ. “Ἴδὸ οὨΠ]ὰ δ]8ο, εἰο. ," (86 δπἰδίοπιοηι ἱμ 
ἰμιγοαυοορά ὈΥ ἴ6 ποσὰ αἰδο 88 ἴῃ Κεοορίης πὶ 
ψπδὲ ργθοθᾶθθ (Ὁ), ποὶ ἀοιοδείξ, θυὶ αἰδο).--- ες. 
186. ἘΒο τοτὰᾶ διοοῖο ἴδ ΟὨΙ]ἃ --ΤΊο (16]- 
τηθης [Ὁ] οννοα ἱἰτηχη θα δίοὶυ οὐ ἴμα ρῥτσεάϊαίοῃ. 
ΤΠ6 βἰοἰζηθεθ ἦβ σοργοδοηίϊθα 88 ἃ ῬΌΠ δ Πη6Πὶ 1η- 
Βιοιοα ὃν αοἄ : ἱβετγείοσε κὐδεὰ : Ὅ Βΐοδ ἴδ9 
νν ἢ οἱ τα; Βα Ὀοτμο ἴο Βανίᾶ.--ἘΠΙ παι, 
(θη, ΔΡΡΆΓΘΏΙΥ ποῖ 11}} δῇῆεσ {πὸ Οἷσι οἵ (δε 
οἰ ]ὰ ἐμὲ Ν᾿ δ] δ οδπλο ἰο ᾿αν]ὰ ; 186 ἰδίίετ μδὰ 
ΤΟΊ θα ΤΩΔΏΥ͂ ΣΩΟΠΙΒ ΒΕΕΙΩΪὨΡΊΥ ὈΠΟΟΙδΟΙΟυΒ οἱ 
Ηἷθ βὲῃ. -- ΤῈ.).--νοες, 16. ᾿δνια δοκπον]εῦρ 
6 Ρυπίλΐηρς πδπὰ οὗ ἰδ ᾿οτά. Ηρ ροεβ ΔΝ 
ἰο 8 ζοϊ γε βροΐῖ, ἰο οο]]ϑοῖ Ε᾽τηδο] ἢ δὰ ροῦτ οὐ 
ἷβ ποατὶ Ὀοΐογσε ἀοά. Τῇ Ρἤσδξο “ σεῆι 1 δ τε- 
ἔεγβ ἰο δἷβ βοίΐῃφρς ποὶ ἴο 10:6 δαποίυδσεν (10 πιὰ 
ἢ6 ἀοφ8 ῃοΐ χοὸ 111} νοσ. 20), Ὀυϊ ἰο ἃ υἱοὶ τοοῦ ἰῃ 
Ηἷβ Βουβθ, ἤοσο μ6 οοὐἹα 6 δοῃς; Ὑυἱκ.: ὅ- 

ἐδδιιδ δεογτειῖηα [“ 6 ᾿ΘΩΐ ἢ ἃ "].-ῷ8ν ἐγ. 11. 
ΒΘ θ᾽] ἄοσα οὗ δα ΒΟῦδΟ τε 118 οἰ ἀδεὶ δῃα πιὸν 

ἱππιϑίοα βοσυδηίδ. (ομρ. ες. χχὶν. 2; 1. 7. δὸ 
ΟἸογίσπα. Βοος αν ΒΒ ὑποῖοβ δὰ οἰἱάρεὶ 
Ὀγοίδοσβ δΓῸ ὑπ γ Ό τοδηΐ (Επ͵4]4) πιυδὶ Γειηδίῃ 
υηἀοοϊάἀοὰ.---ὙνΣ. 18. ΤῊ οάοσβ Βοειίδιθ τὸ (6}} 
Ῥανίὰ οἵ (μ6 ἀρθδίὰ οἵ (8 οἰ] ὰ, Ἰεβὲ Βα δὲ μ᾽ υπρεὰ 
Ἰηΐο ἀθοροῦ ατίοῖ, ΟΣ ἀο πἰπηθοὶ ἃ ἤδη. ὗυ!ρ.: 
“ΒΟΥ τιυοἢ τογο ὙΪΠῚ1 6 Δεῖ μἱτηεο 7 [10ὲ- 
νἱ 8 δῇδοίίΐοῃ ἕογ (18 οὐ] ἷβ σοσρδυῖα]ο. Ης 
88 ἃ “βτοδὶ ἴον οἵ ἷβ ΟΠ] άγθ "ἢ (δι γος Κ) δηά 
ῬΕΓΙδΡΒ βρθοΐδ!!ῦ δἰίδομβθὰ ἰὸ {μ18 ὁπ ὈΥ σεβϑοὴ 
οὗ Ὠἰθ. ἰΙοτὸ ἴος 118 χῃοίδον.--- ΤᾺ.}.- -τ-ὸῷῖθν ἐσ. 19 βᾳᾳ. 
Πανὶ 8 οοπάαοι 16 (μΠ6 ορροεὶΐβ οἵ τδδὲ 86 861 
γα Ἔχροοιοά, ΤΊ βοϊιιίοη οὗ {ποὶσ Ρουθ ον 
ἸΔΥ ἦῃ (ῃ9 ἔπος ἴαὶ Πενία μδὰ ἈἰιΒοσίο ῥγαγοὰ 
ἑῶτὴς ἐμας ἧς πῇ "Ἢ ὨΟΥ͂ ὕονγοα ΒΌΣΛΟΙΥ ὑθηοδὶβ 

Β Βεαῃά, δὴ 8 581}8 δβίγοῃ ᾿οχῥιν ἰὸ 
Ὀοδρ 86 Ὀυτγάσῃ αἱ οἡ Ὦ1τΩ. τὰ πεν τα ΠΟΟΓΒΕΒ 
οἵ οοηάυοὶ ἰῃ ἱπηπιοαϊδίθ ᾿υχίαροαιιἑοη μᾶνο σπέ 
ΘΟΙΏΙΩΟΏ βοῦσοθ ΠΗ Πΐπι; ΔΊΔΟΥ, ΒΌΣδ]ο, 
Ὁποοπάϊίξοηαὶ ἀσνοώοι οὗ μοαγί ἴὸ 186 ψὶὶ}} οὗ 186 
[οτὰ. Αδον “δηὰ 8 δείκοὰ ᾽ [νϑσ. 20] “Ὀγεδὰ " 
8. οταἱθά, Ὀϑοδιμβα ἦΐ 18 πηοηποηρα ἱπηρρεαϊδίεἰν 
δδοσπαγὰβ. Τῇ βΒοσίοσ ῬὮγΑΘΘ 18 ΟΟν ΟΌΔΙΥ ΟἿ» 
Εἶπα! ; 16 δααϊιΐοη οἵ 186 βεορί. : ““Ὀγοδὰ ἰο οδὶ," 
6 ΔῊ ἱπίεογρσοίδιίίοη.--- ον. 21. Βευάον: ““τθοῦ 
ἀϊάπὲ ἔκδι δηἀ σθὸρ [ον (Ἴ2}3) (λς «11, πϑλ]ὸ 

ἦι γοί ᾿ἱνοὰ᾽" [{Ξε- ἴον ἰη6 Το ]]ὰ νὶηρ--ΤΆῈ.] ; 50 
γυϊς., ΟἸογ., Ἐπ. ᾧ 841 ὁ [ϑερος Επρ. Α.Υ.]; 
ποῖ ““πἢ}16 1η6 οἢ]ὰ ᾿νοα᾽ (68. ΝᾺ γγείιο, 
Μδαγ., οὶ! [Ομα!]ά., ὅγγ., 1λ86Ὁ}}, Εἰ ποδ 85 οὐῦ- 
Ἰυποίλοη {π6 ποτὰ ἀδηοῖθβ ΟὨ]Υ εἰϊπον (Π 6 
ΟΣ ἐμὲ οῃα,""--ὟΓὟ ἐσ. 22. ὅ66 οῃ γεσβ. 19 εαᾳ. ἢ - 

4 (Βορὶ.. ομδηρσίης ἐπ βοοϑηΐϑ, ἤδα : “ πε αὶ ἰδ [ἢν 1081 
[ποὺ δαὶ ἀοὴθ ἴοσ ἴῃ σἢ ]α} πῆ] ἰξ γοῖ ᾿νε τπ08 
αἰάϑδὲ ζαδὲ, εἰε..᾽" δηὰ ἐπ|5 ἰᾳ δοοριοὰ ὮΥ ΤΠρΩΐῃΝ (ΠῈΣ 
Ηἰισ κα), δληὰ ἀϑοϊδγοὰ Ἦν Ἦ 6) })δθθ ἴ0 Ὀ6 ἐδ 86 ΘΗ]Υ μΡοϑ- 
Αἰ Ό]6 σοηϑίτιοιίοη οἵ δ ποτάβ. ΤῊΘ ἰδίου, ΠΟπΈΤΟΙ, 
Ῥοΐπίδ ουί ἐμ ὑπο αἰ δ οα}[68 ᾿ῃ [Π}5 οοπείγιαοιίοι, 4, 
ν9 ἀο οί ἘΣΡΤΟΙ ΔΩΥ ια! νης ΤῊΣ δἷἴνοσ “ ἴποιι δ δὶ 
ἀοῃθ," δηὰ δαὶ ἰῃ6 ουτίηθδο δηὰ ἰδοϊδείου οἵ ἴμὸ Ἢ ἰδ 

μασὰ, ΗἊ ἱβοσγοίοσο γοϑὰβ Ὦ»ΆΑ (86 'π τοῦ. 22) “σλῦο 

[η)6 σἾ ἃ ττᾶῶ5 γοὶ αδἷϊτο "" ἱπαϊεοὰ. οὔ Ἴ2}»3, ἴοτ πῆ οδ, 

βανα Βδιίοδοσ, ποτ ἰθ πὸ Ὠοϑὰ. Τὴ οοπείσηοίίοι οἵ 
Ἑηκ. Α. Υ΄.. ἱπουρὴ δοῖ Ἡιιμοῦὶ 5 αἰ δου ἶ85, τοᾺν Ὁ 
τοϊβίϑὰ, ἐπουκὴ ΘΙ Πδυδοη 5 δὺ οη οοερσωθιθ 
1.561 8β ἸΏΟΣΘ διὰ 68ὶ.-..-1κ.} 
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νἱὰ Βαὰ οομιϊπυρὰ ἰο Βορο ὑπαὶ ἰμ6 1 οτὰ που]ὰ 
ΠΘ8Ὺ μῖβ ὑγαυθῦ" Δα βραγθ ἴῃ ο1]4.---Ὗ ον. 20. 
ΤῊ οοπηιιοα οχἰβίθηοο οὗ (6 οὨ1] 8 θοὰ] ἴῃ 
Βῃεοὶ ἰϑ ἤθσθ δϑϑιηθά, δηὰ (6 δορα οὗ γϑυῃίοη 
ἢ ἴἰ ἜΧργθεθοα. “Νοιῃίης ᾿β 5βδ!:, ᾿μἀθοὰ, οἵ 
οοὨδβοΐουβ οχἰδίθηοο, Ὀυὶ [ὲ8 ταυβὲ παν ὈΘΘη 80 

» ἰδ ογάὰογ ἰο Βηα σοῃϑβοϊδίίοῃ δηὰ σὰ 1η 
οΐηρ ἴο (μ6 ἀοδά" (Βδιίοϊ., ἐἐ ἐπ ετίδ, ᾧ 109 πα.). 

Ὕοτα. 24, 25. Βἰγὶλ οἱ ϑοίοσιοη. Ὀανὶἃ ορτ- 
ζοσϊϑᾶ ΒδιΒΘΒΘΌα, Ὀοοδυβο ἢ ἰτηβ617 ᾿8δαὰ σὸ- 
οοἰγοα οομίοτί. Το βαρ. Ῥγοῖῆχοθ “88 οοῆ- 
οοἰγοα ᾽ τ΄ὁ0 ΟΣ ΔρργοργιδίβιΥ ουτὶ ἰαχί “δ!α Ὀδγὸ 
δ 5Βοη.᾽" Δηὰᾶδθ οδ] ἃ Β᾽5 παπλ6 ΒΟ] ΟΣ ὦ 
ϑοϊομμοῃ 5 Ὀἰγὶ 18 τηοποηθα ἤογο οσδῦθο οὗ 118 
ἔδοίυδ] σοπηθοίου πὶ ἢ δὲ ργοοθᾶθθ 1 86 Ὡδτηθ 
ϑοίονποη, ᾿κὸ (ῃ6 βὲπλῖ]ν Ὠδηη68 ἰῃ ἴον. χχῖν. 11; 
Νη. χχχὶν. 27: 1 (ἢσγ. χχυΐ. 26 βα., ᾿ν88 “δὴ 
οΪ]αὰ δηὰ οοπμμηο οΏ6. .. 1 ἰ8 ἱπογϑίοσο ΒΟΥ 
Ὑὶῖπουὶ ἰουπάδίου ἴο βαὺ 1μδὶ ϑοϊομοῃ ἢγβὲ σὸ- 
οεῖνοα (ἢ 8 πβ8π)6 ἔγοιῃ ἴ6 “ ᾽ οἵ ΗΪ8 εἰπηθ᾽ 
(Επτ., σοβοῖ. [Ηἱἰδϑὶ, οὗ [6γδ6}} 1. ρ. 228, πὶ. 
1). [18 ῥσόθδθ]ο, ἱπάθεα, ἰδὲ βοϊοπηοη Β ὑ] τῖὶι 
ΟοοΌττΤΕαα ᾿υ8ὲ αἴζοῦ ἴῃ 6 οοπασοπὶ οὗὁἨ Βδθῦδῃ γοὶδ- 
ἰοα ὈΘΙΟῪ ; ἴοσ, 88 Βα μϑ ἢ θα 5 ἤγαὶ βροῦ ψ88 οοῦ- 
οεἰνοά ἀυγίηρ (Π6 δὶ 18:18 βίορο, 1{ ΒοϊΪοπηοη γ88 
Ὅοση ὀφξίογα 1ἰδ ἰοσιηϊηδίίοη, πουἹὰ μᾶγο ἰδοιθά 
δῦουϊ ἵντο γοδγβ [Ο]6γ., ΓΒβοηΐ8]. Νογοσίβοι θα 
16 Ὡδηλ6 ϑοϊοσηοῃ 18 ἰο ΡῈ οχρἰδϊποὰ ποὶ ἔτοιῃ 
116 ῥϑϑοθ σαί θα ὈΥ̓͂ πΠ6 Ατητηοηΐθ γγχαγ, θαϊ (Δ ΟΓ 
1 Οἷιν. χχὶϊ, 9) ἔγοῦ (ῃ6 ψῖβῃ {πὺ ῥϑδοθ χαΐῃὶ 
Ὀ6 4]]οϊοα ᾿ΐπλ 88 ἃ ρ!ῇ οὗἩ αοά, ἰῃ σοηϊγαδὲ ἢ 
[86 οοηηυδ! ψᾶγβ οὗ [19 δι ποτ 16. Απᾶ 9 
ΤΣιοσᾶ Ἰονϑθᾶ Ἀΐτι.-- Ἰοτγο ἱπβίοδα οὗ Ῥαν]ά, [86 
Ιωτὰ Ἀρρθασε δὲ βυδ᾽θοὶ ; δῃὰ βρὸ ἰῇ ἰδ γογὺ 
“βρη [γοσὶ 28] [86 ως ἶα διιδ᾽οοὶ, πος Ὀανὶά, 
δὲποθ ὑπὸ Ἰαἰΐοῦ ἢδα δγοϑαῦ αίνοη [86 πϑηο βοίο- 
ΤοΏ. ΕἸ 8]α ΓΟΠΔΘΓ: “ δ6 (Πανὶ) δοικοὰ ἱῃσουρἢ 
Νδίμβδη ἴγοπιὶ {86 οσϑοὶθ ἃ ἰοΐὶοῦ πδῖὴθ ῸΣ [18 
ΠΘΥ-ΒΟΓΏ βοὴ ;᾽ Βαϊ (Πὲβ τοϑΐβ οὐ [δ ἐπαρρτορτί- 
δία οοποορρίοη οὗ 86 ποτά “ ΨΦοδοναῖι ᾿ονϑα λὲπι᾽ 
88 τοί Ὡρ ἴο {86 τηαϊηὐδηδηοο οὗἉ (ἢΪ8 6.118 1118 
[1π οοῃίγαβὲ ψ 8 [80 ἀοδὰ ο}4---ΤῊ.], δραγὶ ἔτοπι 
ἐῆ ἴδεί {π80 [9 Βυ δ) θοί “ 76 ονυδ᾽ 18 δραίῃ δῖ- 
ὈΣΙΓΑΥΠΎ ομδησοὰ, ΤᾺΪ8 δαὶ οοπεἰ ἀϑγαίίοη 18 δ18ὸ 

ἴηδὶ ἴΠ6 τϑηδοσίηρ: “δηὰ 9 (Π)αν ἃ) μᾶνθ 
Ἀπ ᾿πίο ἴΠ6 αηὰ οὗ Ναίβδη ὑμ6 ργορῃοὶ ((ο ὑσίης 
ὉΡ),᾿" τβϑγθ {86 ΡΊ6] οὗἩ [6 σοῦ που]Ἱά ὕὈὸ τὸ- 
θπε, ΤῊΘ οχργοβδίοῃ ἴῃ (μα ἰοχὶ (94] πὶῖῃ 
3 [το βοπὰ Ὀγ ἴδ μαπὰ οἵ) πβϑδῆβ ἰο ρίνε ἃ 

οΟΙ Πιἱβοίοη (οορ. Εχ. ἷν. 13). Φοβονδὰ βοηὶ 
Ναδίμδη ἴὸ αν σι [Π6 Θοπηπηϊβδίοη ἴο ρσὶτο [ἢ 6 
ΟἿ] [Π6 πδπιε ὕεαϊάϊαλ. ΝΑΙΒδη 8 ΟΧΡΥΘΘΒΙΥ 
οΔ]1οὦ ργορῆεί, Ὀθοαυθθ 6 ἀρροαγοὰ ἰῃ αἰνίῃηθ 
ΘΟΣΏΓΩ ἸΒΘΊ 00 88 βΒῦοῃ, ΤΐΒ γγὰ8 (6 ἐλοί8] ον 
δἷϊοα οὗ [ῃ9 ΤΌΥΤΩΘΡ πιοαδαρὸ [νογ. 1], σοὐβ ἃ 
ταϊου ἰπαὶ Ηθ δὰ Ὀεοίοποα Ηΐ5 δηἀ γὴ 
οὨ Πανία δηὰ ἷβ ο]Ἱὰ. ΤῈῸ Ἢ ἡδὴ οὔ (6 νϑὺ 
“ ς3}16᾽ 5 Ναίβδη, “ΟἹ δοοουηὶ οὗ Φϑπονδὴ," 
ἐμαὶ 16, θοσδυθο Φϑῃονδὴ Ἰἰονϑαά Ηΐπὶ, 88 [9 Παπλθ 

Φ Κοί [Ὁ ἸΕΡΑΝ Ἰτηρί. ΟδὶἹ, Θοσί 7) Ῥογί. σὰ ον 

οορδοουΐξίγνο. ὲ 
1 (Βοϊοπλοῃ. ἴῃ ΗθΌ. Αλοίοηιολ, τὰ “ ἴα]. ΟΥ̓ ΟΣ 

ὨΔΙΠ65 ἔγοτῃ {ἢ βϑῦιθ δίϑτηῃ ἃγο 3ῃδ)τηαὶ (Εσυ. 1. 46, τηδτ- 
Εἰπν ΒΠο]οτηΐ ἐλάυμ χχχίν, 27), ΒΘ] ὉΓ6] (ΝΟ. ἰ. 6), 
Πποϊοηηίδῃ (1 ἢν. χχτί. 14} Βῃοϊον ἢ (μον. χχίν. 11; 2 

ΟὮγ. χί. 20). βορί, δηὰ Υγαηΐκᾳ. ψτίϊο Βαϊογηοη, δπὰ ΝΟΥ 
Ἴϑαί. (Οτγϑοῖ) δΒοϊοιηοη, ψἤίοἢ ΟἿΌΣ ἰΥΘΏΒΙΔΙΟΣΒ ΠΑγΘ 
δὰο (Βι.-Οὐπι.). Το Ατδοίο ἤογιῃ ἷν Βαϊ οί γδῃ, βῃυ νυ. 
πλονᾷ ἄπυρον Τὴ ἢηα) 5 ΟΟποε ΤΓῸΠὶ ἐπ αἰἱοτηρὺ ἰνᾷν 8 

γ6 [ῃ6 ὨΔΠῚΘ 8 Οτοοὶς ἃ 8ΏΟΘ, ΟΥὉ ἐἰ 
ΓΘΔΙῪ Ἦδγνο ἰδ ιεθὴ (18 ἔοσιω ἰῃ ἘαΥρὶ, ΤᾺ] ΡΣ 

αἱ ρη βοα (Ξε “ θοϊονεά οὗ Φομονδῖ,᾽᾿ ὅσια, Οο 
ἐϊεδ.}" 1116 ϑοίοπιοπι ;γᾶβ ἴ:6 ἤδπλο σχίσῃ ἰἷπὶ 
ΌΥ εἶα Ραγϑηΐβ, Ὁ ὙΠΊΟΝ ΒΘ 88 ἰο ὑ6 ολ]]οα, ὕἱεαϊ- 
αἰαῖ, 18 186 εἰσὶ πδπλο σίνθη πἷμ ὈΥ {116 ῥγορίια 
ἀοηοϊοα μ6 [,ογα ἰονα δηά δι ἴα] 688 Ὀρϑίον 
οὐ Εἶτα ψ8ο86 ᾿ἰμμϊ ψγ88 ἰο ἐΠΠυπιῖπὸ 18 τ μο]6 
16. [Βδιείομογ, Τποηΐυβ δηὰ 6} ]αυβθη ἱπβίαὶ 
ΟἹ ΓΟ οσίηρ νογ. 2 : “ δπὰ μα οομμη θα πὰ ἰο 
186 οᾶτο οὗ Ναίδμδη," ἐδέα., Ἡ ἰς ἢ ἀσγοοδ, βαγ8 ΤῊ 6- 
Ὠἶυ, τ 1} [86 ΖΘΏΘΓΑΙ ορίπῖοη (οὗ ψΐομ, Πον- 
Θνοσ, ἔμογο ἰβ ποῖ ἃ ογὰ ἴῃ ἴ[μ6 Β1016) ἐμαὶ Νὰ- 
18 ψ͵8 βοϊοῃγοῃ β ἰυἱογ. ΤῊΪΐΒ 18 δ]μὸ ἱπΠ6 ν᾽ ον 
οἵ ν)]οϊοσίηυβ ἜΠΗ ΣΙ αυοϊρα ΝΕ ιφρβ θη ΔηἋ 18 
ΘΟΓΔΙΏΪΥ τόσ ἴῃ οορίης τ ἢ ἴΠ6 οοηϊοχὶ Γμ8ἢ 
1Π6 οἴμοσ. [1 τ6 νἱοὸν οὗ Εηρ. Α. Υ΄. δῃὰ Ἐπά- 
ΤΏΔΏΏ ὑὕθ οοΥζϑοῖ Ἧὸ βῃου]Ἱὰ ὄχροοὶ βοπὶθ δα ὰ]- 
[οη 8] ὌΧ βηδίουυ ῬὮγΑΒΘ; ὉΠ]686 ἴμ6 ποχί βοῆ- 
ἰθῆοα δ βῦςἢ ἃ ΟΟΙΩΡΙΟΙΘὨΙΔΓΥ͂ ΡἤΓΑΒΘ, ἰῃ τ ἰοἢ 
6886 ἴΠ δυῤ]οοὶ οἵ “΄ ο41164᾽ πκυδὺ Ὀ6 [Π8 Βδ6 88 
{π81 οἵἉ “ βκοηϊ,᾽ δι ὶν Φοβοόνδῃ. Βαΐ, δὲ Εγὰ- 
ΤΒΠῺ ἢ᾿ π18617 ροΐηϊ ουΐ, [Π6 δι) 6οἱ οὗ “ οΔ]1.α "ἢ 
5 ποΐ Φεμονδῖ, θὰ οἰϊποῦ Ναίδη οὐ θανα. ΕῸΣ 
[8.18 ΓΘΆΒΟῺ ἰΐ βθοιὴβ Ὀδίίεσ ἴο ἰδίζο Πανὶ 8180 δ 
βι ] Θοὺ οὗὨ “ βεπε᾽ οὗ ἀο]  νογοα." αν ὰ οοτωτηἶί- 
ἰοα Βἷπι (τοδάξηρς τμ6 Ρὶ6]) ἰο Ναίμδη, δὰ Νἅὰ- 
ἴδῃ χανο ΐπλ ἢΪ8 πἰρῆοῦ ἤδπη6. ΟὈΠΊΡ. βἰ Πλ 1 8 
Βροοῃα Ὡδη168 ἰῃ 186 Βιἰρίοτγίοβ οὔ Αὔγδῆδαχ δηά 
βδγδῖ, Φδοοῦ δῃὰ δίπιοῃ Ῥοίεσ.-- - ΤΠ 6 ἢ. ΓΟ ΥΪΒ 
οἵ {18 τ μοἷθ Ὠδγγαίδνο [πὲ 116 οχϑοὶ βάθ! Υ ἴο 
Ὠδίατο δηὰ ἰουοιἰηρ δἰ Ρ] οἱ γ, τ θῃ 1 ΓΟΟΟ]]θοὲ 
{π8ΐ [86 Βοβῆθβ ραββοὰ ἰὴ (μῸ ἰηίοσῖοσ οὗ ἰπθ ρμᾶ- 
Ιδοθ, βμῃον {δὲ 11 τασδὶ μανο Ὀθθὴ οομμπμυηϊοδιθα 
ὈΥ 8 οοπίοπιρογατν.--Τ Ὰ.] 

γ οῖΆ. 28:81. ζωπφωεεὶ οἵ Ἑαδδαΐ απά ογυεῖ ρυη- 
ἐδὴηιθηὶ ο ἰλα ΑἸιπιοηῖίεα. Οομρ. 1 ΟἾν. χχ. 1-9. 
--τΉν εὐ. 26 "ᾳ. ΤΒδ παιγαῦνε σϑίαγηβ ἰὼ χὶ. 1. 
Ετοπὶ ἴΠ6 οοηποοίίΐοη {Π|6 “ οἰτγ οὗ πΠ6 κἰηράοπι, ἢ 
{Π6 οδρΐ8] οὗ τὸ Κἰράοιῃ, 18 (86 τ ῃο] εἶν, ποῖ 
ΤΑΘΙΟΙΥ [Π6 παίογ- ἰο (νον. 27) “Ἔχοϊυάΐπρ [ῃ9 
ΔΟΙΌΡΟΪ 54 (Κ αὶ]). Φοαῦ, 88. οοιητηπαϊηρ βοηθ- 
ΤΆ], οομἀσίης [86 δὶ οομαυογοα ἴκ6 ἩΠΟΪΘ 
εἰἐν ; δηὰ (8 γϑβυ] 18. ΠΘΓΘ ΒΓ. ΠΊΑΥΙΥ͂ βίδίθα ἰῃ 
δάγδηοθ. [Βαὲ (μΐ8 βἰδιθηχθηὶ ἀοθβ ποί τοδα 11 
ΔΏ δηί( οἰ ρδίϊνθ ΒυΣΩΙΏΔΥΙΥ ; [86 σδρίυτο οὗ νοῦ. 29 
ΒΘΘΙῺΩΒ ἴο δα αἰ δγοηί ἔγοσα {μα οἵ νοσ. 26.-- ΤῈ. ]. 
--Ν ον. 27 εη. Ποιὰ δοοουηὶ οὗ ἐμ6 δϑαϊνγ, 68- 
ΡΘοΐδ}}γ ΠΟ ΦοαΡ, δῇδσ ἰδϊκίηρ (Π6 ψδίθ- Οἱ τυ, 
βαταπλοηοα {δ6 ἰκϊηρ, ὙΠῸ δὰ σϑπιδϊηθα ἴῃ Ψοσυ- 
βδ]θπὶ (χί. 1), ἐπ ογάες ἐμαὶ [μ9 τοι πίπρ Εἰ ρθε 
Ρασὶ οἵ 186 Οἷἐγ τισὶ μ6 ἰδίζθῃ ὑπά θοῦ ἢ18 ἀϊτθ0- 
ἰἰοὰ ἴο ἐὴ9 ΒοηοΣ οὗ [9 τογδὶ πϑῖῃθ. Απὰ βμο ἱΐ 
Βαρροποὰ, ἐπουσὰ ἰΐ γγᾶϑ ἤοηΘ (6 1οδ8 ἔσθ (ΥΣ. 
26) ὑπαὶ Φο80 ψχα8 (19 σϑὸὶ οοῃβαθθσοσ. Ὑυ]ρ.: 
“168ῖ, 186 οὐἱγ Ὀεοΐηρ ἰδκθ ὈΥ τὴ6, {8:6 νἱοίο ῦσΥ 
ΒΒ ου) ἃ θ6 δδογι θὰ ἴο ΠΥ ὨΔΠ16." ἔαιμοῦ: “ἐμαὶ 
Ι τΩΔΥ ποῖ μᾶνο ἴδ πδιηδ οἵ ἰ(."--Τὸ ΠΝ ἴτοπι 
{8μ6 τυΐῃδ οὗ Ατωπο (οομρ. ΕΠ ον ΧΥ., Ρ. 1148 
Β4.} [Π6 οΔρ (81-οὐϊγ οἵ [6 Ατωτηοη ίεβ ἸΑΥ ο ὈοΪΒ 
ῬδΏΚΒ οὗ ἴῃ ἴρρον Φαδθῦοϊς, ᾿ἢ ἃ ΠΑΙΓΟῪ Ὑ8]16γ, 
οη {88 που ΠΕ οὗ ψμΐῖομ Οἢ δῇ ΘιΆ  ΠΘΏΟΘ 8 
{86 οἰϊδάοὶ (“186 οἶϊγ " γοσ. 28) ὑονεγίηρ αῦονϑ 

4 [ΤῊοὁ δτϑὲ ρατὶ οὔ ἐπ πδαιὴθ 7  αἐδὴ 68} [ἢ 9 8810 
86 Ἰϑανίἃ. Οὐτηρ. Απηδάθυκ.--Τὰ.] 

Ἐ{[ΤΠότο ἰϑ ἃ ἀϊπροκίοη ἰο δϑαί πη] δϑ ἐπ ἔττο ἀθϑὶρ- 
παι οἢΒ ἴῃ γόσε. 26 δηὰ ΖΙ, Ὁ οὔ ἴΠο ίη κάοπῃ δηὰ οἱνγ 
οἵ ψαῖοσ. [ἢ τϑυὺ. 91 ὅγγ7., Ατϑῦ., ὉΠπδ]., δηὰ βοὴϑθ ΗϑθΌ. 
ΜΒ8. τοδὰ 88 ἰῃ τϑσγ. 26, δηὰ Δ ΦΙΠΤΤΤ ΤῊ ῥγθΡροϑθ6 ἴο 
τορὰ υϑσ, 98 δ5 του. 2]. Οοσίδίη!ν 1{ ΨΦοδὉ δωὰ δἰ γϑϑαῦ 
οδρίαγοα ἐδ ψῇῃοὶο οἱΐν, ἔπϑτο ψουὰ ὈΘ ΠΟ ΓΟΟΙῺ ἴῸΓ 
ΠΣ ΟῚ ΘΡΡΙΟτΟ (του. 39), δῃὰ 80 Καὶ 8 οχρίδηδιίοῃ τωυϑδϑὺ 
Ὀθ δἀορίοά {{ νγὸ γοϊδίω [9 ΗϑΌ. ἰοχὶ.--Τα.) 



476 ΤΗΕ ΒΕΟΟΝῺ ΒΟΟΧ ΟΕ ΒΑΜΌΕΙ, 

(86 πῇο]6 Ἰονγεσ οἷἐγ (“186 παίθγ- εἰἰγ᾽.. ὙῊ18 
οἰιμάε] νγδβ ποῖ ἰδκεὴ ὈΥ ὅοδρ 1}}} 1λανιὰ σᾶπης, 
πῃ ογὰδν ἰμδὲ [86 οοταρ]δίϊοη οὗ [16 οοπηυοβὲ ἢ 
ΔΡΡΘΔΓ 88 [89 ἀοοὰ οἵ {1 Κὶπρ ἰπιβο!. 8.660 Οὐαί. 
6, 6 (ᾳιιοίοά ὈΥ͂ ὐβσθο “16 (Ογαύθγιβ), αἴϊογ 
δνογυ πίπρ νὰ ργοραγθα, ἀνγα τθα ἴῃ 6 οογΐηρ οἵ 
"6 (ΑἸεχϑηάθν), γἱιοάϊηρ ἰο Ἶπ), 88. νγἃ8 
τοΡοῦ, ἴ86 ΒοηοΥ οὗ ἽΝ οδρίυγο οὗ {6 εἰϊγ." - 
ἔξ. ΑΟ. Πα: “δῃὰ ἰδ Ὀ6 οδ]]16α δῆδγ ΠΥ 
ὨΔΙη6.) ΑΒ ἴδπογο βθϑηϑ ἵο Ὁ6 Ὧ0 ΘΧΔΠΊΡ]6 οὗ 8 
οοηααογορὰ οἱϊγ 8 θοΐηρ ο4]1εἃ δἴθσ (86 ἤδιιθ οὗ 
(ἢ6 ΘΟΠΑΈΘΓΟΥ͂, ἰΐ τηΔΥ̓ Ὀ6 ὈδίίοΓ ἴο γσϑηάογ (πῖ1ἢ 
Ἐγάπηδηη δὰ οἰ 68) : “ δῃηὰ ΠΑΥ͂ Ὠ8Δπ16 ὃ6 68]16 
(ογ Ββοπογϑά) ὑροῦ (ἰῃ ὌΡῸ 10) ἰ1. Ηοόσγσου, 
{πὸ ΟΥ̓ ΠΑΡΥ͂ τηοδηϊης οὗ ἴΠ6 ῬΉΓΑΒΟ 18 88 'η Εηρ. 
Α. γ᾽. - δ α᾽Β οοπάυοιὶ Βογο ἷἰβ οὐδοῦ (παὶ οἵ ἃ 
ἀονοίοα βοστδηίΐ, πὶβεϊηρ ἴο χὶνο Π]8 σηδδίονς ΠΟΙῸΣ 
ΟΥ̓ βΒ 16] ἃ ̓εΐπλ οπὰ Ῥορυΐασ αἰβίανονυ (ὁ δοοουης 
οἵ {Π6 δϑαίν οἵ Βαϊ μβῆθθβ), ογ {πὶ οὗ δὴ δάσγοϊϊ 
οουγίϊον, τὸ ὙΠ ποῖ συ [6 τίακ οὗ ὁχοϊης Πἰδ 
᾿κεῖ πρ᾿Β ΘΏΥΥ ὈΥ ἴοο ταυοἢ βιοοθεθ (806 1 βδιῃ. χυἹ]ὶ. 
θ6-8).-- ΤἈ.]. -- εσ. 29. Α11 τ89 ῥϑοριὶϑ, (ἢ 
βοϊἀϊοσβ ἐμαὶ πδὰ σχοιηδιηθὰ δὶ δοῖιθ: ἴθ Ὀο- 
βἰθρίπρ ἴογοθ Βδα ἴο ὃὈ6 βἰγεηρίβοηϑὰ ἴῃ ογάδσ ἰο 
ΘΟΠΟΊΌΘΡ {6 βίγοηρ ρροσ ΟἸγ.--νογ. 80. ΠεΩ 
{6 οἰίδ46] τδὲ ἰδίκοη, {π6 Κίηρ οὗ ἰῃ6 Ατωϊηοηϊίοβ 
ἯᾺΒ οἰΠογ Κ|]]Θὰ οΥ οδρί θανὶὰ ἰοοῖς ἐπ 6 
ὁγοιση ἴτοτα Εὶβ μοβά, δηΐά βοὶ 1ΐ οὐ ἢὶβ οἼσῃ, ἰῇ οἵ- 
ἀδγ ἰο σοργοβοηὶ Ηἰπιροὶ δὲ ἰοσὰ οὗ [π6 Απιπιοηΐϊίθ 
κἰησάομη. Ἴδα ζίζκαν [1416 Πη0}] τγὰβ 8000 βῃ οἰκο]β 
(οοπΡ. ὙἾΠοΓ, 8. υ. Οἰειοϊολίε); ἴ6 πεῖρῆϊ οὗ ἐ᾿6 
οὐον τᾶ 83} [Ὀτεϑάοη] ρουπμᾶβ [Ξξξ δρουΐ 100 

ἸἸΒῃ ρουπάβ, ἴον (ἢ 6 δὲ νον ἰδ] οηὶ, σοῦ ὙΓΔ8 
Ῥγορδθὶν τΠ6 συτγοηΐ υπϊῖ οὗ ποὶρῃξ; 119 μοϊά- 
ἰδ] οηὶ ποϊχηοὰ ἔπὶοθ 88 τΠ0}.--ΤῊ.]. ΤῊ 6 ΠΟΑΥΥ 
οτότπι οἵ ρο]Ϊὰ δηὰ ρῥγοοίουβ βίοῃϑ ζχηϊσῃὶ μδνο 
Ῥδϑοῃ πόογ ἀυτγίηρ [86 Βῃοτὶ {ἰπ|6 οὗ οφογοηῃδιίο ὈΥ 
ἃ Βίγοης δὴ ᾿κὸ αν. ΤΙ ΤΔΗΥ͂ Ρ]δοθδ ΠΟῪ 
ποῖρἢ 8 βοβ γον 1688 ἤΘΑΥΥ͂ ἃγὸ ὈοτΏΘ οἡ (Π9 ποδὰ 
οσθ Υ ψοποη. 6 ποοᾶ ποῖ, ὑπογοίοσο, βῃρ- 
Ῥοβα (δὶ {π6 νεΐϊρηϊ 8 ἤθγο δοοὶ ἀθῃ δ} οχαρρο- 
χαϊοὰ (1 611}, δοῦν (δὶ 186 στοῦ τῶϑ δβυρρογίοϊ 
οὐ {Π6 Τγτοηο δῦονο ἐδ Βοβα ((ἸἹοσίουβ). [βοπηθ 
σψοι]ὰ υηδογβίδηα ἐμαὶ ἴΠ6 σαἰμό, δηὰ ποὶ (ἢ6 
μοῖρ οὔ [Π6 σσότῃ 8 ἤοσα σίνοη; Ὀυὺ (ἢ ἰοχί- 
ΜΟΓΑ ολη Τηθϑη ποίμΐηρ δυΐ “πεῖρη. ΤῊΘ 
δορί. μα8: “δΒο ἱοοῖ 86 ογονῃ οὗ Μοίομοιι ὑπ ὶγ 
Κίηρ ἔγοπι ἢἷ8 μοδα. Τηΐκ τοδαϊηρ Μοϊκοπὶ οἵ 
ΜΊΚοαι ἱπδίοδα οἵ “ {πεῖν Κἰηρ᾽" 186 δαἀοριοα Ὀγ 
εἶχον (ρ. 3060), γἢο 5668 ἴὰ οὔν ΗΙΘΌΓΤΟΥ ἰοχὶ δὴ 
1]]πκἰταίΐοη οὗ (6 ὑΘ Πα ΠΟΥ͂ ἰο μοὶ τἱὰ οἵ {8 ὨδΠγ68 
οὗ 140] ἀεἰιῖοα. ΑΒ οὔν ἴοχὶ βἰδηάβ ἐδο βιυ ἔχ 
“{Ποἷτν᾽ [8 αἰγδῆρο, βίηοο ἴπ6 Ατηπιοηΐίοδ δσα ἢοΐϊ 
τηαοηἰοποὰ ἐπι θα αἰεὶ Υ θοίοσο {7 611}.}, δηὰ ντὸ 
ταὶ 8160 6 Χ ἴογο 6 τηρηΐοι οὗὨ [π6 Απὸ- 
ταοηΐϊΐθ Κίηρ ΟΥ̓ πδπιὸ (Βιδ.-Οὔπιπι.). ͵ςα πᾶν 
ἐδπογοΐοσο θη οῦ : “Πα ἴοοὶς Μα]οομηϑ (Μο]οο 8) 
στον ἔτομι ἷ8 μοδᾶ."-- ΤᾺ.].--τ Άοσ. 81. Το 
ογαοὶ ρμυηὶβηιροηὶβ ἰηΗϊοιοα Ὀγ Πανὶ οἡ (6 Ατὰ- 
ΤΔΟΠΪ 68 ὙΟΓΘ ὈΓΟΌΘΌΙΥ (86 βδλθ {παᾶὶ {ΠΥ ΤΟΓΘ 
δοοιπίοπιοα ἰο ἱηῆϊῆοί οὐ ἴΠ6 Ιβγϑο  ΐθ8 οὐ οἴοσ 
ὨΔΙΪΟηΒ ἴῃ ψῶγ. ΕῸΣ {Πποῖσ ογυο θα 800 1 5,8. 
χὶ. 2 δῃὰ Απὶ. '. 8. Α ἴδον ἀϊά, βο 1ξ τγαβ ἀοῃθ 
ἴο (πολ. Ιηπαίοδὰ οἵ “Ππ ρυΐ ἴμοθιη Ὁπάου βαῦσα, 
αἰ." πὰ ταυβί γοδά : “6 οὔ τοῦ τ ὶΓῊ βατσα, οίο.,᾽} 
86 ἴῃ Οἤγοη. δηὰ ἰμὸ Ταγριτ (1 ἱποιοδὰ οἵ 
Ὁ7) ; οὔ Ῥγοβθθηὶ ἰθχί οδὴ οἠΪν δ6 γοπάογοα: 
“ἢ ρΡπὲ {πηι ἰηἴο βαυγα,᾽ ἐἴδ., ἃ ρἤγαδο δὶ οδῃ- 
ποὶ 6 ΔΡΡΙ1οά ἴο (Π6 δανσ.0 Οοιρ. Ηδοῦ. χὶ. 37, 
δηὰ ϑαυοίοη. ΟΑ]]ρ]8 27: “6 οὖἱϊ ἰμοπὶ ἰῃ ἵπο 

πὶ} (6 βὰν. Δπᾶ υεῖτ οὐτεσς ἱπεῖττι. 
τϑηῖδ [Επηρ. Α. Υ. αχϑϑ) οὗ ἔσουι. [ηοιοβὰ οἱ 
{πἰ81 ΟἸγ. χχ. 8 μδ8 "'βανγβ᾽᾽ ἃ ϑεοομά ἴΐπιο, ἃ 
ΟἸ6ΓΟΆ] ΟΥΓΟΥ ΤῸΓ “ΔΧοβ᾽ ὉΊΑΟΨ. οὐΙγοοίδ 
(86 ΟΥΓΟΣΥ, δηὰ σϑηάθσθ ““δχϑβ'".--- ΤῈ.].--- [ἰῃ τὴ 
ποχί οἰδυθα {μ6 Θοσὶ, ϑερὲ. δὰ γψαὶς. {πὶ Επρ. 
Α. Υ.] τεδὰ : ““τηδὰβ ἔμ6πὶ ρϑβδ ἢ 1} Ὀτίοῖ- 
Κη, ιμδὶ 18, θαγηθα (μϑτὶ ἴῃ Ὀγοὶς- 1] (Καὶ]). 
Βαι {16 ἰοχὶ ἰδ ἴο ὃὉ9 τοίαἰ θὰ τὶ Κὶ ἱπηολιῖ, τμοδο 
Θχρἰδηβίίοῃ 8 θαθθης18}} ν οογσοεῖ : “" Β6 μδεθϑὰ [Βοπὶ 
{γοῦρμ ΜΑΙ μη, ἐ. 6.,ὄ ἐπ ρ]δοθ τ Βθτο ἴῃ 6 ΑἸηπιο- 
ΠἰΐοΒ Ὀυσποα ὑμοὲτ βοτς ἴο τμοὲτ  40],᾽ [ποϊοδὰ οἴππαί- 

ῥαη (ἴτοια ἼΠ0 τες Μοϊοϑὶ) ἭΘΤΙΩΔΥ Υἱτ Βδιΐ. ὑτο- 
ΠΟΌΠΟΘ ἐμ ψορὰ πε ξοπεξενηϊζοπι. ἢ ΒΟΉ ἀοποίε Βο 
φμισε οὗ Ἀοϊοοὐἡ (οορ. 1 Είηρ χὶ. δ, 85). [ἢ (86 
ὈΌΓΗΣΩρ ᾿Τλδρ6 ΒυΠΉΔῊ βδουὶ ἔσο τ γο Οἤοσθα ἴὸ Μο- 
Ἰοοῖ, δῃᾷ “"ἴο σδιιβο ἴο ῥΡδδ ἰῃγοιρὰ (οτ, ἰΒγουρα 
{πο ἢσο) ἴο Μοϊοοῖ ᾽ 8 (88 ὕδὺυ8] ρἤγΓαβα ἕοῦ (818 
Ἰάοἱ-φοσγίοο ᾧ (866 [,ον. χυἹ δ. 21, 2 Κίηρα χχῖδ, 
10; Φετ. χχχὶϊ!. 85; Ἐσεῖς, χχ. 81). ΜΝ ἀδ- 
βἰχη μν͵αϑ ἴο ἱπῆϊοὶ ἃ βγεῖ Ῥυῃἰδητηθηὶ οἢ 
Ἰἀοϊαῖγγ, δῃὰ ἰῃ βὸ (Ὧσ ἰδ ὯΣ ἯΔΒ ἃ ΒΟΥ ομοἦ 
(ΤΠθη.). Τὸ πλ]ᾶθσς Ἐχρίδηδίΐοη οὗ (ἢ ρυη- 
᾿δῃτηθηὶ 88 οοηβίβίϊηρ 1 [86 ᾿τη ροπὶ 0 οὗὨ ΒΕΥΈΓΘ 
Ἰαῦογθ, οὐλὴν εκῦτα θυγηΐηρ Ὀτίοϊκβ, εἶθ. (δῆς 
δ Οἱ 68) ἰ8 ἱποοῃειβίοης τὰ (Π6 πογάβ οἵ [δ6 
ἰοχὶ. Ἠοστογοῦ, (6 ἰοχὶ ἀοοθα οὶ τραυγα 08 (0 
ΒΌΡΡΟΒΟΘ [ἢδὶ 81] {π6 ἐπ δ Ὀἐδηΐβ οὗ ὈΔῊ πεῖὸ 
(πυ8 ἰτοδίοη ; ἰζ τὲ ῬγΟΌΘΟΪΥ ΟὨΪΥ [ἢ 580] 161 
ἐπδὶ τότ ἴῃ {π6 Τρρεῦ ΟἷἐΥ ἶ. 80 δ ἀἰά ὦ 
811 (Π6 οὐτ68 οἵ (16 Απιπιοη!ε8."--ΤῈ.]. 
Βγ (πὶβ Αὐησποηΐίθ γΔΡ (ργοῦδοΪγ [Π6 [Δὲ (μαὶ 

δο τψαχοὰ) Πανὶ Παδά οχίοῃηδρα δηὰ βεἐγθηρι μοποὰ 
Βἷ8 Κίπράοι ἰοπαγὰ 186 στο] οαϑί. ΒΥ δὶ} δἷδ 
ΜΆγ6 ((Ὥτοη. γἱ}}. Ρα4.) {π6 Ὀουμάδτίοβ οἵ δ] 
κίηράοιι Μ6ΓΘ 50 ἴᾺγ ὀχίθηἠ θα {μὲ 1ΐ γ)ᾶβ βϑοῦγθ 
δρδιηδῦ Ποδί θη πδίΐϊοθβ, Βαΐ {18 βρ!επόογ οἱ 
ουϊγαγά ΡΟΥΘΥ δηα ἀοτηϊηΐοη αἰοοα ἱῃ κἢδΥΡ οθῦ- 
ὑγαδὺ σι ἴΠ6 ᾿ηπαγὰ ἀϊβίῃ 'οΏ οὗ {86 τογαὶ 
Βουθθ δηὰ οἵ [86 π]1016 ὑϑορὶθ {πσουρῃ αυ Β 
βἷη, 

ἩΙΒΤΟΒΙΟΘΑΙ͂, ΑΝῸ ΤΗΕΟΙΟΟΙΟΑΙ. 

1. Ῥαν 8 οοπα δέοι οὗ δοιὰ ἴῃ (μ6 πη ἔγαα 
Βιΐθ [811 ἰο πιἷὶβ τορϑηΐϊδῃοθ ΤΑΥ͂ θ6 υπάοχπιοοά 
ἔγοια 16 ἔδοϊ ὑπαὶ ἰΐ ποοαϑα βοὶ ἃ εἰγοὴρ ᾿πηρυΐθδ 
88 Ν δι δῃ᾿ 8 ἀἰβοοῦσθο ἴο Ὀσίηρ πἷπὰ ἰ0 Γερθηίδῃσο, 
Ψ8116 οὔ ἐπα οἶος πδηὰ ἰῃθ ποσὰ οἵ οοηΐομεϊου 
[0]ονγοά ἱπηπιράϊδίθὶ οὐ ἴῃ6 ἀϊβοουῦσθο. ΤῊ 
Ἰαϊζο ἰηάἀϊοαίοβ ὑπαὶ ἢϊ8δ οομβδοίοποβ ᾿δὰ δοσυβοὰ 
Βἶμ οὗ δἷῃ ; Ὀαὺ ἐγδηὶς δοηΐθββίου δα ὈΘΘΏ 80Π16- 
ΒΟῊῪ Ηἰπάοτγοά, 11}} [86 ἰπάσαμποθ νγὰβ βοὶ δϑὶθ 
Όγ Ναιδιδηβ ποσὰ. Τῇ οοῃίδεαϊοη τ|δϑ ργοσοοὐοὶ 

" ΠΛ ὑοῦ ΠἸ 25. 

Ἵ 139 ἱπϑἰοδὰ οἵ ΚοιΜὉ 130. 

ἃ Βδείομοσ : Το ΚοίδὶὉ Ὡθϑὰ8 πὸ σὨΔΏβΟΘ, (ὉΓ 13} 

ἴω ἃ Ἠοῦτγαϊσοα ἔοστῃ οἵ Ὁ299, ἐμ οοάΐῃς ομβ Ὀείπᾷ 

διιστηθϑηίδίγο, 

ὁ [Ακ Ὅτ. Ἐγάϊηδπη γοπηασῖζε, ἐπ δίδπα τρ; Τοσττωπὶδ [6 
“0 ρμ885 ἐπτουκῇ ἐο Μοϊοσἢ,᾽" δπὰ ἐπ ΗθΌ. ἴοχὶ σδημοὶ 
ὍΘ 80 τοῃάογϑα; ἰΐ 5 “ ἴῃ " τοδίκοη. [Δ ἰκ ἃ ζαγίδεῦ 
οὈὐθοιίου ἴο ἐπ|8 γνίϑυν ὑπαὶ [π6 ρῆταθο ψὼϑ ποοὰ ἀν 
Εἰη οἷν οὗ ἐὴθ ψογβῃὶρ οὔ Μοϊοοῖ, δῃὰ ποιὰ παγαὶῦ Ὁ 
ὑυδοὰ οὗ δὴ δοὲ οἵ ρυηϊπτωρης. Βαϊ ἰΐ ἐπ6 σαι Ὁ 
δαορίοα, [ὴ6 ΡἤΓΗΑΒΘΘ ἴδ 8.}}} μαγά. Ὀθοϑιιδθ οὐ ἴπ ὑτῈ 
δἰϊίοη : κ ἢθ πηλὰθ ἐἤϑτι ραβα ἑῃγουκῇ ἐπὶ ἐπ6 Κῖϊ.᾿" (86 
9118] ρἤγαϑο οὔ (Ὡς [Π6 ργοροαί οῃ. Νὸ δὲ! 
ἐχδηδιδέίοῃ οἵ ἔμ: ποσὰβ 885 γοὶ Ὀθϑῃ οδογοά.-- τὰ.) 



ΕΟἼἾΔΡ, ΧΙ. 1-91. 

ὉΥ 8 δίϊεποε, Ὑ ποὺ ἀἰὰ ποί Ῥτοοθοά ἔτομι 8 ᾿οη- 
ἰγὶῖο ποδσί, θὰϊ σοῃ θα] θα δὴ ὑπαυϊεῖ σομβοΐθῃοθ 
δηΐ ἀϊαιγβοίθα δΒοατί. Τμοηΐυβ σἰσ  βαγ8: 
“«Ῥραίπι χχχὶϊ. ἀθδογίεβ ψπαὶ ᾿δυϊὰ [610 Ὀδίογο 
δ πδβ ἰοα ἴο οοηϊρβαίοῃ οὗ δὴ ὈὉῪ Ναδαι βδη᾽ 8 δά- 
ἀγεββ. ΤΠη6 οχργοραίοη (τοσβ. 8, 4): “01 
Κορῖ 5᾽ 1606; ΓΩΥ ὈΟΏΘΗ Ἡαδίθἃ ΔΥΔΥῪ ἴῃ ΤΥ ΟΥν- 
ἱπα 811} 18:6 ἀΑΥ; ἴῸΣ ἀδὺ δηὰ πίρῃϊ ᾿ἢγ πδηᾶ γὰ8 
ΠΘΑΥΥ͂ ὈΡΟΏ Π16,᾽" 568 Ἰουί ον ἷ8 δἰ 'θῆοθ Υ͵88 
δοσοιηραηϊοα ὈΥ̓ οΘοπβαμιέηρ δηρτιίὶβῃ οὗ ὈΟΟΥ͂ δηὰ 
βουϊ, τ πογοΐῃ 6 ο]ν ἴῃ [α18 οοπβοίθηοθ 6 ορ- 
ῬΓοδαῖν Ὀυγάρῃ οὗ οὐ ρμυῃϊῖγο στ ΟΙΙΡΏΘΑΒ, 
πὶ μβουΐ Ὀοΐηρ ἐΒΟΥΘΌΥ τηονοὰ ἴο οοηίοβαβίοη οὗ 
αἰ. “6 βθ6 Ἀ]ΔΙΉΥ ἔσοπι ῬΒ8]πὶ χχσχὶϊ. δαὶ 
Ὀἰτίοῦ ἱππναγὰ εἰγυραίοβ 6 οηδατγοὰ θοίογθ ἢθ 
γἱοϊἀοὰ ἴο ἴπὸ ἀΐνιηθ οἰμδβιϊβοιηθης δηὰ βρτ 
ΒίτΟΩς: Θηουρῆ ἰ0 οοηΐδαβ Ηἷθ β'ἢβ Ορϑηΐυ δαίογο 
αοα" (Επεϊά). Τθθθο ἱηπψαγὰ οοῃϊοῖα Το ΓΟ 
ΡῬτοάδυοσρα ΟΥ̓ ἵντο ἰδοίογη: (1) [16 σοηδίδῃης “ποεῖοὴϊ 
οἤ αοα᾽ 8 λαπά οἡ ἀΐπι"---ἰ 6 δοοιυδίηα, οομἀοηγηὶ 
γοΐοθ οὗ οοῃβοίθησο, ἵμ6 ἰηπαγάὰ οομπηρ  οίΐοη ο 
16 ἀἰνὶπο ἡυθρταρην; (2) ἷβ πηροηϊθηΐ, ΠΠΟΟΏ- 
ἰτῖ6 μοαγί (τη ϊοῖ δα ἐλδ δαμδὲ οΓ δὲδ δἰϊεποεὶ, 
ψΉ ΟΣ πίϑη θα ἴὸ ““χηδἰηἰδίη ἰδ τὶ ρῆϊα᾽ ὉΥ 586]- 
Θχοῦ86 8Π4α 5861 δι 18 σαιίου ἀραϊηδὶ [6 πον 80]. 
ἀϊνῖίπο Ἰυἀρτηοηΐ (οομρ. Ῥρ. ᾿ὶ. 6). ΤῊ ΐθ ̓ τγδϑ 
“δὲ συ ἴπι Ἰνὴ8 βρὶ γι ̓) (νοῦ. 2), το τγαϑ (Π6 
στουπα οἵ ἷ8 5] 6ηοθ (“ 3ἴ0γ,᾽ γνογ. 8). Ηδ πᾶβ 
ποῖ μρτίσἧξ ἴπ, ἤδαγί (νοῦ. 11), Βο ἱμαὶ πο ἀϊὰά ποὶ 
ΒοΠΘΒΌΪν σοηΐοαθβ ἢ]5 βίηβ, δυΐ οοποεαίοὦ ἰπϑιὰ 
(οουιρ. γϑγ. ὃ). Τίιυβ Ῥβαΐτη χχχὶ. 4118 οὔυΐ οὐγ 
ἐοίατο οὗὁἨ Ἀν 8 οοπαϊ τοῦ δἀπὰ οοπάποϊ δῇΟΥ 
18 βίη δηά δίϊοσ Νδιπδῃ ρἱογοίηρ ῥυηίίοτν αἷθ- 

οοῦτΒθ. Αμραϊηϑὲ (Π6 τοΐδγθηοα οὔ {8 Ῥμαΐπλ ἴο 
1Π6 ογί πιο οὗ Πεν] ἀρδὶπϑὶ ΒΑ μβμοθα 11 ἢδ88 Ὀθθη 
δ!ερεά (Πς ὕῇοίίο, Βάον, ΟἸδυρα, ἩΠ|2 6) (μι δὲ ἴῃ 
10 {Π6 ΘΟ οββίοῃ ΘΟΠ168 ἔγομη ἰηπταχὰ μαΐη οἵ οοη- 
βεΐθησθ, ψΠ1]6 πῃ 2 ὅδ). χὶϊ. 10 18. οοσβαϊοηρά ὈΥῪ 
ΝΑΙ Δη  ἀϊἰβοοῦγθο. Το ὑπο ἔδοίβ, Πούσονοῦ, ΔΘ 
ποῖ πλυτυ}ν Θχοϊυπῖνο, θὰΓ τασία6}} }7 Θοπιρ]6- 
ΣΩΘΏΔΙΤΥ. ΝΑΙΠ ἢ Β ἀἰδοοῦγηθ ἰθ ποῖ {6 σγοιπα, 
θυ ([πΠ0 οοσαϑίοη οἵ αν ΒΒ οοηήοβαίοη. ὅ'66 
Ἡδηρπβίοη οι οἡ ῬΒ. χχχὶϊ, ἴοσ {πΠ6 ραγίζϊοι]δσ 
Ῥοΐπίβ ἱῃ ΒΟ} {π6 Ῥβδὶτὰ δηὰ [μ6 Ηἰἱβίοσυ οοσγϑβ- 
Ῥοῃπά ἴο Ο26 δῇΟΙ ΟΡ. 

2. Τα ἀεοεὶξ οὗ 1π6 ᾿πηροηϊΐίοης οατὲ σοηβίβίβ 
ἴῃ 1(5 Βοοϊκϊηρ ἴο ὀὁχοιβο δηὰ ᾿υβι γ᾽ 1156}7 ἀδδρὶϊθ 
186 σοπάριπηδίίϊοῃ οὗὁὨ σδομβοίοποθ, πῃ ]6 1 γοῖ 
οὐδ᾽ 8 πο το] οῖ ἴσοι 86 ἴδο ηρ οὗ φρο, ταῖ που 
Ὀτὶ αὐοὰΐ ἃ ΒΏΔΓΡΟΙ Τοϑοίϊ ἢ οἱ ο ΘΟὨΒΟΐΘΠΟΘ, 
δ ἀ ΙΠΟΙΘΔ568 [ῃ6 ρεαΐη8 (παῖ σοῦ ἔγοπι ἴθ οοῃ- 
δϊοῖὶ οὗ που ΠΥ δοούθίηρ, δηα ἐχουδίηρ ἐμουρὨία. 
Β΄ ἷ8δ ποῖ ροϊίξοῃ χἱὰ οὗὁἨ ὈΥ (υΐωγδ ἴο ἀέρι 
ἰοάσε ἰΐ; ἰὰὶ τοδίβ 41} (86 τωοσθ ΒΘΑΥΥ ΟὨ 
[π6 οοῃβοΐοῃσο, δηα {ῃ6 οἷοθος ἰδ χοῦ! ἐδαὶ 
οὐκὶ ἰο οσοηΐεδββ ἴθ βδυϊ, (Π6 ΟἸΘΑΓΟΣ βουπάὰβ ουἱ 
18. δοοσυκίησ, ἡιδρίπᾳ γοΐοθ οὗ οοῃϑοίθῃοθ. “ΤῈ6 
τοοίβ οὗ (16 ἀθοϑὶξ {8 ῖοΒ 80 ἐπ) 6} Υ 
δον (86 ΕΔ]] οὗ τ28}} δΐθ ρειθς, Ἰδοῖς οἵ ἱγιβὲ ἴῃ 
Οοά, ἀπά Ἰονε οὗ εἷη. ΜϑῊΥ δἤἴὸ ἰμπουθῦυ Κορὶ 
δἰϊοχεῖοῦ ἴγομη οοπίδββίοη οὗ βίη, ἱῃ Ῥοαρίδη 
βο - ὈΠπαΐϊηρ ἰδκα ἀο χη ἴῃ τΠποὶς πσοιομβοάηοβ, 
δηὰ {{Π|1ΠῈῈ {Ποῃβοῖ γ65 τηοϑὲ Ἄχοθ]θηΐ. [ἢ ΟΥΠΟΥΘ 
δγα βϑροῇ ἴπ6 Ῥερί πηϊΏρη οὗἁ ἰσγυΐδ οοηΐοβαίοη ; Ὀαὶ 
(ΠΥ ἀο ποὶ οδίαϊη ἰΠ6 ροδὶ, Ὀθοϑδῦβθ χα ΐ]6 ῥτο- 
γοηΐβ πο πλ ἔσοπι δοϊκηοπίαρίηρ [ῃ6 τ ῆοἷθ 6ὁχ- 
ἰοηὶ οὗ {μοῖτ δάση. Απά ονυθὴ {Π 6 Υ ἐμαὶ μαγθ 
ΤΟΙ ΘΟΠ16 ἰηΐο ἃ »»,βοϊουβ δίδίθ, ργθδί!Υ δε ἱ- 
ἴον ὈΥ͂ συϊλ]ς (86 Ὀ]ραῖηρ οὗὨ (Π6 ογχίγοηρϑα. (Παὶ 
(86 μιανθ δἰλαϊηθὰ ἰπγουρἢ βἰποοσὶγ. ὙΒδὶ 
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ΘΑΡΘΟΙΔΙΙΥ ΘΧΡΟΒΟΒ ἰποῖλ ἴἰο {μ|8 ἰετηρίαιρῃ ἰ8 
1Π6 }Γ βίγὶοῖ νίαν οὗ βἷῃ δπὰ οἵ ἐΐβ οοῃάοιμηβδῦ]ο- 
Ποα5 ὑοίογο αἀοα πη ἰΐ οοπβοϊοιβήθεα οὗ {6 
ΓΆΘΘ γοοοϊνοα ἴτουλ αοὐα δηὰ οὗἉ {᾿ποὶν εἰϊυδίίοῃ. 

Ναΐαγο βίγυρρ]οθ ΥἹΡΌΓΟΙΒΙΥ͂ δρδίπαὶ {6 ἄθερ 
τ] διϊοη Ἡ ὨΙσἢ (Θβρθοΐδ! νυ ἴοσ {Π|61}} Τθοορτι!- 
(ἰοη δηά οοπέρδοϊοη οὗ βίῃ οδυτῖθ 11} 1. [0 18 
ἘΠΟΓΟΙΌΓΘ ὨΘΟΘΕΒΑΥΥ {ὑπαὶ (ΠΟΥ ἰδῪ ΘΟΘΡΙΥ ἴο Ποατίὲ 
᾿ν ἱ4᾽ Β ποτά (νοσβ. 1, 2), βροίζθη ουῖ οὗ ραϊηία] 
ὀχρουΐθησο οὗ {Π|6 ΓΑΊΒΟΣΡΥ οἱ ρμι}}6: ὨΒΡΡΥ ἰ8. ῃ6 
Προ ἱ ἸΟῺ ͵8. Γοιηουθα, εἰς." (Ηφηρβὶ.). 
Βυϊ ἰὑ 8 ἃ αιδίν οὗ {πὸ ἀεοοὶ οὗ {86 ἱπιροηιίοηὶ 
᾿ιδρασί ἴο δρ0] ἢ Ὑοτα, {Π6 ΤΑΙΓΤΟΣ οἵ βίη, 
ἰο οὐδοῦβ γαϊπον {π82η0 ἴἰὸ [186 17. δῃηὰ ἴἢυν ἴο 
Ρυϊ ΔΥΤΑῪ β6ὶ ὑ ὀχδυϊπδίώοη δῃα β6} {που ]οάρα ἴῃ 
λ9 Ἰΐχδι. 

8. Τῇλοε φγαοε οὐ Οοα ἄορα Ἰοὺ βυ δ  πηδῃ ἰοὺ 9Ὸ 
οἢ ΠΑ γηΘα ἰη {Π6 ραίῃ οἵ κἰη, Ὀυΐ ἰοδ48 Ηἷπὶ ἴο 
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ΒΙἾ 6 ἷπι ἴον ἢἷ6 βῆ. Τμθ αἰνῖηο 
ΘΠ ΡΙουΒ δεπιαπ ἐπδίγμηνεπίδ 1|κ6 
1116 οπὲψ εἰὔΖόοιἴυε πιρατα ἴῃ (8 σα86 οὐὗὨ Ὀγϊηρίης 
τ60 ἴὁ0 οοηΐδβαίοη ἴθ (6 τογὰ οὗ Οαοά, αἰιοῖ 1) 
ΒῆονΒ {Π0 πὰ δίπ ἰῃ 118 ἐγὼ ἤογτα, ἱπ υηδαογηοα 
"με τοαϊζίψ, ἴλ 811 1ϊ8 αβθῆθεβ δηἃ βῃοςκιηρτιθαϑ 
(δι .« γαῖ, 1-6); 2) ροϊηΐδ ουἱ (Π6 ἤι]ΠΘρα οὗἉ 
[ῃΘ 
ἔτγοπι βίη, ἴῃ 1Π6 Ῥσγδεβθῆοθ οὗ ἩΊσἢ 58] ἈΡΡΘΆΓΒ ἃ8 
ΒΏΘΟΡ ἱηρταϊίπἋς6 (γογβ. 7, 
ἰδ ἀεπιαπβ οὗ Οαοα᾽ δ λοὶν 
αν (νον. 9); δὰ 4) Ἄχῖθῖ ἰδέ ἱπευϊαδίς ταδυζία 
οὗ βἷῃ δ 1Π9 βίρῃ οὗ 186 ἀϊνίηο χοίγὶ ραΐίνο τ χπῖ- 
ΘΟΌΒΏΘΗΒ, ὑοῦ ἩΊΟΝ τηδὴ πιυθὲὶ ὑον.--- ΠΟ 8 
ἸΏ8Ὼ ΑὈΘΕΥ ΟροηΒ πἷβ Ποατῖ, δ αν ἀϊά, ἴἰο 
118 τ] ΒΕΓ οὗὁἨ ρστδοὺ ({παὶ ᾿οαα αὶ ἰοὸ 
{Π6Ὸ ΔΡΡΘΔΓΙΕ 1 ρὲ 
᾿ἰθηΐ γεοοφηϊίον, οὗ βἷῃ, ποὺ ΤΊΘΓΟΙΥ 88 80 οἤδῃποθ 
ἘΕΡΊΩΣΙ Ιη8η, δυΐ 88 ΘὨΠΊΣΥ “δραϊηβὶ (Π6 1,οτὰ 

ἷ 

ἰ{ο δηα οοηΐδββιοῃ οὗ βίη, δῃ4 ἴο 8ῃ ἢ11- 
σἰηρς ὑπάον {πὸ τ ΣΟΥ Βαπα {Π|π2ὶ τηυεῖ 

66. Πογοίῃ 
Δίῃδη:; δηά 

ἰυΐπα δεπεῇίς (αὶ βιουϊὰ παν Κορὶ ἰμϑῖὰ 

8); ὃ) πος ΠοπΊ8 
δ ἴῃ ΗΒ υογὰ δά 

ὈΕΒΉΈΠΟΡῚ; 
ῳογδῖπρ : 1) ἀθορ, Ρ6ῃ1- 

ΤΉ801{ βο ἰπδὶ πόσο 18 8ὴ οηά ἴο {6 ὈΪΣ ΠΏ 688 
δρουΐ [86 παέιγε οὗ βἰπ, ουπάφα ο βο ον ; 2) 
ΒΙΏΘΘΓΘ, ἔγϑδηκ οοη οβδίοη, οὗ Β' ἢ 88 δὴ οἤξποε ἀραϊηδὶ 
{ΠπῸ ΒοΙγ αοά, βο {μπαὺ ΠΟῪ οδαδθβ ἰἢ6 Ἰῃη να Γα σο- 
βϊοὶ οὗἨ ορροβίηρ δοουβδίίΐοῃηβ δηὰ οἽχοῖ οὗ ἃ 
σΟΠἀΘπληης σΟΠβοθο6 δηά δ ρμγὶάθ ἰοῃπαά θα οἡ 
Βο  ἔ7υδε σὶρ βο! ῖονθ. Ορθῃ οοῃίδβαίοῃ οὗ βὶπ 
88 ἃ. Ἰαραὶ ρματὶ οὗ (Π6 5 ῃ- οἤογίηρ, [μον. ν. δ᾽; 
χΥϊ. 21] π ς ν. 7.---“ 1 πδνο βἰπηδα δρδϊηβί (ἢθ 
Ιοτὰ. Τὴ σογάβ ἃγ ὙΘΡΥ ἴον, 88. ΜῊ [Π6 
ῬυὈΠΐοβη ἴῃ Τὸ χυ. 18, Βαϊ υδί {Πδὶ 18 8 
βοοά εἰρη οὗ 8 ἰγυΐϊν Ὀγόκϑὴ Πιοατί; ΠΟΘ 18 20 
Θχουβίηκ, 0 ΒῃΣΟυ ηρ, ἢ0 θ6. {ΠῚ πρ’ οὗὨ βἷη; πὸ 
ΠΙάΙΏρ-ῬΙδοα ἰβ βΒουρηδ: η0 Ῥγοίοχι ὑβοᾶ, ὯὨῸ0 Βὺ- 
Τὴ ὙΘΆΚΏΉΘΙΒ Ρ]ολαοα᾽ (Βετί, Β18.); 8) ρεγϑοπαὶ 
ἐχρεγίδηος οοτηίοτέ οΓ ἰδλδ ᾿ογσιυεποββ οὐἨἁ δῖπ, 
ἐτοπἰεὰ τῷ ἥθμδι τ ἀκ ἴτοϑ .ιθ 
ΑΥΩρ ἀοηθ ποι ὶηρ ἰο ἄοροσνο 1. “1186 Ιογὰ 

Δῖβοὸ παίἢ ἰδίθα ΤΑΥ͂ (ΠΥ δίῃ (νϑῦ. 18). ΕΎΟΙΩ 
1Π16 Θχροσίθηοθ οοπιθβ δουβάρηοθ 8η6 οοσίδ ηἰΥ 
οἵ ἐπ 6 ατᾶσα χσοοοϊνϑα , 4) λιυπιδίο, φιιϊεί διιδηιίδδίοη, 
ἴο 116 διιγεγίηρ ᾿ηβ!οιοα Ὀγ ἴῃ 1,οΓγὰ 885 ἴΠ|0 σο0η86- 
αυθηοθ οὗ βῖη, τ ΒΊΟΝ 8 ἴο ἰϑι (ον (86 οΠδβιἰβοπηεηΐ, 
μά νβασνα Δα ἰγγίηρ οὗ (Π9 Ροῃϊίθηὶ δηὰ Ρ6- 
Ἰονίηρ Βοαγὶ (γογβ, 14-23), δηὰ δ) τοπονοά 
εη)ογπιοπέ οἵ ἱμ6 ἰεπαϊἧτεδα απὰ φοοάπεδδ ο[ ἰδ 
αἰυΐπα ἰους (γ τὰ. 24, 25). 

4. Αψἥδ Ῥμ. χχχὶϊ. Ἄχ! ἐπο ἔγαπιθ οὗ τρϊπὰ 
οὔἱὐ οὗ πιο αν σα ἴὸ βίποοσο Ῥθηϊ ΘΏΟΘ, 
80 ΡΆ. 1ϊ. (48 Π6 1016 ᾿πα σα168) 18 [6 Θοδο οἵ (89 
Ῥεγδοπαὶ ἐχρεγίοποε οΓ Οοα᾽ δ σγαορε, «ϊοΙ δίοτθ ἰδ 



478 ΤΗΕ ΒΕΟΟΝῸ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΑΜΌΕΙ, 

10:0 δϑιεγοῦ οὗ [Π6 ἰὈγρίνθηθβα οὗ βὶπ δηὰ Ὀϊοϊης 
ουὖἱ οἵ σὺ (νογβ. 8, 4 [Επρ. 1, 27), υπᾶορ {Π6 

- φοηαϊίοη οὗ ροηϊίθηϊ οοῃοβαίοη οὗ ρθΊβο δ] ἴγϑηβ- 
ζτεββίοη ἀραίηδὶ (Π6 1 ογὰ ἀδαρὶγ ἰουπάοα ἰῃ 
ἸηΟΓΏ αἰπύ θβα (σοσθ ὅ-8 [3-6]}β, δῃὰ οἵ δυμ- 
016 διιρρίϊοαίίοη, ἴοτ στᾶσα (νϑγᾷ, 9-11 "ΠῸ ) δηὰ 
ΤΌΠΟΜαΙ (γτογα, 12-14 [10-12}} οι οἱ α ὑγοίκθϑη 
Δ οοηίγιϊα Πεασζὶ (νοῖβ. 15-2] [13-190]}. Ου 
{116 ΠοΥγοθροηάθῃσα οὗ ἰῃ6 οἰϊοῦ ἐδαίαγοα οἵ ἐπ 18 
584] ψῚἢ (Π6 ἰβίΟΥΥ 8δ66 ΗἩδηρβίθη θογρΒ δὰ 
ἩαρίδΙ4᾽ 5 Θοπιπιεηϊδγθ ἱμθγθοη.--- [1 Βα. 11. γαβ 
ὙΠ] ΙΘῺ ΟΥ Ομ ροθοα οἡ ([ἷ8 ὀοοβδβίοη, ἰμθῃ ἰῃ6 
ἔννο ἰαϑύ ὙΘΓΆΘΒ. τουδὶ ὈΤΟΌΔΟΌΙΥ 6 Θὰ 88 8 
Ἰδαῖον δα ἀτιΐοη (ἰδ 6 βοπ πη 18. δἰ πλ}} αν ἴο ἐμαὶ 
οὗ 112. 7 (6); Ιχχῖχ. 9, δῃά οἰδμοῦ ). 
Ἐὸγ (π᾿ γαβῖ, {πὸ βρί γἰϊυ8] ἑβδοῃίηρ οὗ (18 ῬΆΒΙ πὶ 
δηα Ῥβμ. χχχὶϊ. 18 ΘΠ ΓΟΙΥ ἱπαοροπαάρηϊ οἵ με ῖγ 
Ἀἰδίογιοδὶ ογἰχίη.- -ΤῈ.] 

ἨΟΜΙΠΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΕΑΟΊΤΟΑΙ, 

(ὡΠοά ἀοεββ ποῦ ἰθοαᾶνθ τηϑθὴ ἴπ ἐμοὶγ αἷπα ἰὸ ρῸ 
ἸΠΟΙ͂Σ ΟὟ ΜΑΥ ὉΠ ΤΑΥΠΘα δηὰ πο αβιϊβοα, δυΐ 
Βοηβ ΗΝ Π]ΘΒΕΘΩΡΌΓΒ δον ἔπ 6 πὶ ἴο 681} (ἤθτὰ ἴο 
γοροηίβῃσο.--Τὴο. ποτὰ οἵ αοὐα {πὲ που]ὰ ο8]} 
16 Εἴ ΠΟ ἴο Γεροηίδησα τοιΐηβ ᾿ΐπ οἡ ἴΠ 6 Οη6 
διαπὰ οὗὨ {6 ΠιΐΏοε8 οἵ (Π6 αἰνίηθ πηδη  δαίδίϊ ομβ 
οὗ σγᾶςθ δηὰα {Π6 τῃδηϊ 14 μἱ πα οὗἩ Οοα᾽ Β χοοάῃοβα, 
ἴῃ ΟΓΟΥ ἴο βῃδπιθ [ἢ βίπηθν ἴογ [ἰβ ἱπρταιί 46 
αηὰ αἰβοροάϊοηδδ, οὐ ἰμ86 οἴοῦ παπᾶ 1 ροϊηίβ 
Ὠΐτὰ ἴο {ΠΠ6 δαγηοβίηθαεβ οἵ (οὐ ΠΟΙ 688. δηά 
ΥΙ ἢ θουβη 688 ἰπ ΗΒ οοπιηδηα., Τὸ {{||8 φῃὰ ἱΐ 
οἴη οἰοίϊιθβ 186] ἴῃ ἱπιᾶρο δηᾶ β᾽πι}}Ἐ}ξυ46, ἴη 
ΟΥοΡ οἰΠὸν ἴο ψοσκ ἴῃ ὑπΠ6 πῆδὴ Γροθρί Ὑ [ῸΓ 
{|Ἰὸ πα τ 6] ηρ’ μόνοῦ (Πα Δυγα κθηΒ ἰο Γοροηίβῃοθ, 
1{1Π6 πηδη οἱ χῖνα Παρ, οὕ 8Βὸ (ἌΓ δὴ {Π18. ἱβ ποὶ 
{Π|6 οΆ86, ΒΟ πιιισἢ {ἢ 6 τοῦ ἴο Βαγάθῃ ἰδ6 ΠΥ 
ΤΉΔΤι, Τοπῖῃ. Μαίο, χὶϊ!. 10-16. 

ΤΊα τὶ χηϊ βοτὶ οὗἁ αυγαἰςοπὶηρ ργθδομίης οοπαίβίη 
ἴῃ ᾿πηπηρά δία ἀἰγοοῖ Δρρ]οαίοη οὗ ἴπ6 πψοτγὰ οἵ 
Οοά ἰο ἱπάϊν! Ὁ] Ποαγία, βο ἐμαὶ αἴον δΒοϊάϊηρ 
ἪΡ [Π6 ΤΔΪΓΤΟΥ οὗὁἨ οὐδ ἰανν, ἰξ 18. ΔΙνγαυβ βαϊὰ: 
Τοῦ γί 16 απ} Μϑῃ δγὸ δἰ γανβ, δοοογάϊηρ 
ἴο {Ππ0Ὶν παΐα γε] ἀἰϊβροβιιοη, ἱπο! ρα ἰο Ἰοοῖκς οὶ 
δὲ {Π010 ΟΥΤΏ 818, ἐπι δὶ (6 81η8 οὗ οἴπογα, ἰὸ 
λυάρο δῃὰ Ρᾷβ8 βοηΐίθῃοθ οῃ ἴπθο. ϑαςῖ Ἰοοϊκίη 
ΔΜΑΥ͂ ΤΓΟΙῚ ΟΠΟἾΒ 86] ἰ0 (Π6 βἷηβ ἴῃ ἰπ6 ποῦ] 
δτουηα οἴη πα 118 οσσεβίοη δηὰ ἰοπιρίϑίϊου ἴῃ 
ἀνε ρθε ΡΟῚ {δ 6 ὉΠ Θ,ΒΆ] Αἰ ὨΠΠ] 058. ΟΥ̓ Ιηπἢ- 
᾿πὰ δηᾶ ἰῃ ἰθϑυϊπχοηΐοβ ἀραϊπαὶ {Π6 β'πθ οὗἩ (6 

ΕἸ] 68 ΟΥ Οὗ 8 Μ]}1016 μοορῖδ; ἱἴ [ἢθι6 ὑδβαιϊ πο 65 
ΔΘ ἴο Ρ6 οἤκοοίι) ἴοσ αυακοηΐηρ ἢ [Π6 ἈΘΆΓΟΓΙΗ ἃ 
ἴσια ΓΟροηΐδηοθ, ἴΠ6Ὺ πλιιδὲ ἤανα ἐμοῖσ ροΐηΐ ἴῃ 
{6 πογὰ : Του ατὶ [Π6 τδη 1---- 8 οἱοαγίν 88 Π 6 
βῖπβ οὗ οἴδοσβ, βῃο ἃ τὸ βορα ἈΠ σϑοορηϊζα ΟἹΓ 
ΟΥ̓ΤΏ ΕἸΠΕ; 88 ἸΠΘΧΟΓΔΌΪΥ δηὰ βίσίοἰΥ 88 τὰ ᾿υά ρα 
Δα μᾶ88 δβοηίθῃοθ Ὁροῦ οἰ ογα, βΒῃου)ὰ τ δῃΐδῦ 
πο )πάρτηοηὶ ψ]1}} Οὐγβοῖνοβ. Βαΐ (8 18 ἀοπθ 
ΟὨΪγ ψῃοη Μ᾽ ἰοὺ {πὸ ποιὰ : “Του αὶ {μ6 τηδη," 
ῬΓ͵ΓΘΕΒ 1πῖ0 Οὔ Πθδγίβ. 
ΤΊ Βατ]6 οοηϊοβαίοη : “1 πανο βἰπηρὰ ἀραϊ δὶ 

186 Ιογὰ," τοοίβ ἰ86} ἴῃ {π 6 ρϑηϊϊοην γοοορηϊοη 
οὗ συ ]ῦ, απ ἢ88 ΔΒ ἃ Θοῃαθάυοησα {ἢ} ΔΒΒΌΓΣΔΏΟΘΒ Οὗ 
ΤοΥΡῚ 6 ΠΟΒΒ Οὔ Ὁ]] βὶ πα, ποί 85 βοιμθί ἰης ἱμογοῦν ἀ6- 
βουνοα δηδ σοη Ὀι 45 8 γί οἵ (ἢ 6 βταοα οὗ 
Θοά, ψ ῖο ἢ στᾶσο 1 πο αἴθ! Υ ΔΉΘΥΤΟΓ [Π6 Ποηδδὶ 
δηὰ ρϑηϊίθηϊ οοηοβαίοη οὐ σα ὉΥ δοσυϊαίτρ, οὗ 

"ππν 1η6. βἰ ΠΟΥ 8. πητοβουνοά οοῃίδαβιοη ͵8. [0]- 
ονγοὰ ΌΥ͂ ὉπΠοοπάἑ ΟΠ] ἀϊνίπο δοβοϊίοη. 
Ἰδεβοιι οὗ (λ6 παρ ζαἰίεη, ἱπίο δῖα. 1) ΤῊΘ οοτα- 

ἱμδ ὑνοὰ Αοά βεγοίομε οαΐ ἴο μἴτ [Π6 γοοεϊνίπρ 
δΔηά (Νδιμδη᾿Β τιϊβδίοθ δηὰ γεργοοῦ). 2) ΤῊ 

[Α]]6ἢ ΟἿ βοΐζϑβ 113 μδηά, δῃιὰ ὈΥῪ 119 Π6 1 {116 
ΒΙΠλ86 1 ἂρ ἴῃ Βυτα  ν οἵὗὁἨ ποδγὶ δηὰ Βοῃσδδὶ οου- 
ἴμββίου οὗ χυ}]}1.---Ἱθερενέαποε απὰ σταοε: 1) ον 
Γορϑῃίδῃοα 18 ἃ ὙοΣὶς οἵἩ ρτδοδ, ΟΓΥἹ ΠΟῪ ζτδῆσθδ ᾿οδὰβ 
ἴ0 Γορθηίΐδηοα, δη 2) ἢπον 86 Ἵχροσΐίθῃοθ οἵ 
βτϑος ἴῃ ἴμ6 οοπβοϊδίϊοῃ οὗ ἰογρίνθηθεα ἰ8 οομπαϊ- 
[ἰομθα οἢ γθρθηίΐίδῃοθ, οὕ ΒΟῊ γοροηΐδηοα 16 δὰ ἰο 
5τδς6.---Τῆε τίρἠέ δοτέ ᾧΓ αὐυαξεπῖπο Ῥτοασλέπο ἰβ 
{παι νΐσοῃ 1) [ἢ νἱον οὗ 86 Γα]ηθεβ οὗ Οοβ 
βοοάῃοββ γεῦθα β (ἢ 6 δἰ ΠΏ ΓΒ ἱπργαίκιυάς, 2) [ἡ 
γον οὗ ἴΠ6 οαγηθδίμθθθ οὔ αοα᾽ βΒ Θοπηεηδυμίβ γὸ- 
ψοΔ]8 [Π6 βἱ πῃ τ ἀϊβοῦυράϊθηοα, δηὰ 8) Ῥυΐβ δὴ 
ἐμὰ ἰο 411 βϑὶ ̓)ιβι βοδιίοη ἀπά δχοιβθα Ὀγ ιδ6 
Θαγηθβίῃοαβ οὗ ἰἢ6 πογά : Του ατί (μ6 χῃδῃ ] 

ποὸ: 1) Δ πογοΐη ἰἴ οοπδιδέβ Ιὴ 
Ροηϊοηὶ σοοορηϊοη δηὰ οοῃίοβεΐοη οὗ δἰ 88 οἵ 
ΘΠ ἀραϊηδὶ (6 ΠοΙΥ οὐ (“1 Βανθ αἰπηρά 
αφαϊπδί ἐδλε 1,.ογα "). 2) ον ἴΐ 18 αἰαϊπξα. ἴῃ 
116 8 Υ8 δ᾽οηρ ψ ΟΣ (ἢ 6 ΕἸΠΠΟΡ ἰ8 ἰοὰ ὈΥ βϑοῖ- 
ἴηρ, Ρυιγβυιηρ δηὰ ργενθηίηρ ρταοο. 3) ΤΡ μέτθοῦ 
1: ἰεαάδ. Τὸ {Π οοπροϊδιίοη οἵ (Πς ἰουρίνθηρρε οἵ 
81] δίῃη, ἴο δῇ Βυπιῦ]6 γἱο]άϊηρ ἴο 1Π6 ἙΠπαβιοαίην 
ἢδη4 οὗ ἀαοὐ πηάογ {Π6 βυβετὶηρβ τ ἢ] οἢ Ὠθοαϑβα- 
ΤΊΪΥ [ὉΠ] ἴτοπλ αἰη, δῃὰ ἴο ποὺ δχρογίθῃσο οἵ 
οὐ Ἰονβ ἰπ ἰμα 7οΥ πῇ λοὶι, αἴϊοῦ θυ ΠουϊρΒ Ρ8- 
ον ὈογΏο, ἰΒ ργδηῖοα Ὀγ Ηἷπι.---Τ 6 ρμαϊηω 
ΘΟπδοχιθηοῦδ ΟΓ δῖα γα ἴῸὸσ ἴῃ ρΡοηϊθηϊ τδὴ ἃ 
ΤΏΘΒΠΒ Οὗ ργτδοθ. 1) [ἢ ογάοσ ἴο ργοῦε δῃ( ἰγὺ Β18 
ἄμ δηὰ ΉΠΠΕΜΕ ἴῃ (οὐ ἔδίμογν ἰόν. 2) 
Ὁ ολαδίοπ πα ἰηδίσιοὶ ἰπ σὶρ ὐθουξῆθβα, δοοοιὶ- 

ἰηρ ἴο {πὸ Ποῖγ πὶ} οὔ αοά. 8) Τὸ ρυγφε τα 
6(1}} ΟἸἱρίηρ βία ποϑα. 4) ΤῸ εἐδβίαδίϊδὴ ἴῃ ἃ βίδιθ 
οἵ ρ,Ίδοθ. 

γοχα. 1-4, ΒΤΑΒΚΕ: Οοἀ ἀοε68β ποὶ Α᾽ νᾶγβ Κθορ 
βἰ ἰΙϑηὐ ἴο {1π|0 βἷπβ οὔ (8 ὑπροά!ν, Ὀυϊ δἱ 86 ῬσΟΡΟΓ 
{1π16 βεῖβ ἢ θηχ θείογα ἐμοῖσ ουϑϑ, Ῥὰ. 1. 21.-0)15- 
ΒΕΣΠΟΕῈ: Τβμαὺ ἴ8β ΔΙ ΥΒ Ἐ πᾶν, δγεί ἴὸ 
ΒΡΘΑΪΚ ἴο {Π6 Βἴπῆοῦ ἴῃ δι ἐ ΠΠἀσ6α, ἰὼ ἀλτκ βαγ- 
ἵπρβ, 'π σόα ἀπά ἀθοάα, Τλυτα μγοδομοῖα, δηᾶ 
χοῦ οὨ]Ππρ βὸ Ἰουά ἢ ΕῸν {μοβ βἰ μι Πἀ68. ἴῃ 
πθ]οἢ [6 Ἰογὰ ἀρϑδ ΚΒ ἴο υ8 Θομίδ᾽ἢ ΠΟ ὑπίηι61]}- 
αἴθ 16 βροϑοῖ, {π656 ἰγαμηροίβ σῖνα πο πηρεγίαϊῃ 
βουη4.--ΟΕ ΜΕΚ: ἴῃ πὸ οδῖοο οὗ τορτοοῦ οὔθ 
ταῦ ηοΐ 6 ἴοο χη1]4, ποτ γοῖ ἴοο βῃδγρ, δυΐ τηπεὶ 
Β0 Πιδηδρο {Ππ8ΐ ταί 18 Βαϊ βἢ4}} Ὀ6 ροηῃοίγα μην, 
81.4}} βπιλίθ {Π6 θαγὶ, β0}4}1 βὲὶσ δῃὰ μῆδπιθ (86 
οὐ ῃβοίοηςθ.---[Η Α1,: Ηδ {πῖ Παῦδ8 βὶπ 80 ππθοἢ 
1Π6 ἸΟΓΤΟ 858 ἰ6 ΟΠ (ΘΓ 18 οτο ἀθδγ ἴο ἢϊπι, 11} 
1εἰ Πανὶὰ ἴδε] {Ππ| Ὀτγαΐβ οὔ ἷβ (411. [ἔ Οοὐ᾽ε Ὀεεῖ 
σὨΠ]Πάγθη πάνθ ὈΘθη βοπιθί π165 β δ γοα το 5106 0 1ἢ 
ἃ βἷη, αἱ ᾿Ἰδεὶ Η6 βαίἢ αχαϊκοαμο Πότ ἴῃ ἃ ἐπε 
--Ναίῆδῃ {π6 χοροί 18 βοηΐ ἴο (86 ρῥσχορβοὶ 
νἱά. 1,εἴ πο πιβὴ 1Βῖηκ εἰ πλβ6 1 ἴοο ροοὰ ἰο Ἰδᾶτῃ; 
ἰοΔ ΟἤΘΥΒ {ΠΟΠΆβαΙ γθ 8 ΤΟΥ ὃ6 ἰδηρῆς {Ππαϊ, ἴῃ (ΒΕΓ 
ΟΥ̓ Αγ οι] αν, ποῖ, ἴῃ 84 σϑηογα ΠΥ, ΤΠΟΥ͂ ἤδνα 
οἴδῃ ἰδυρπὶ οἴδιοτα: ἐξ ἴα ποῖ ΟἾΪΥ ἱρηόγαηοο μὲ 
8. ἴο Ὀ6 γαπχονοά, θαϊ τη ϊβαβοοίίοη.---ἤθγα })8 πὸ 
οὴ6 ἰπΐηρ τ Πδγοῖῃ 18 ΤΏΟσΘ 86 οὗὨἨ ΙΒ πη, ἴπλη 
{86 ἄμα οοπί τ νίπρ οὗὨ 8 γοργοβϑηβίοῃ.- -ΤᾺ.] 

Ψετβ. ὅ. κα. ΒΟΗΣΙΕΒ: 16 βο66 ψ}6}} (Π6 πτοῦᾷ 
{παὶ οἴποτα ἄο, Ἔνθ 1 1ϊ 18 ΟὨΪΥ ἃ {ἸΕΠῖπρ πιοίε, 
δπὰ μον 1116 τῦᾶὸ σᾶγθ [Ὁ ΟὟΓ οὐσὰ [ἈΠ Ὠρα, ΠΟΥ͂ 
1116 τὸ πᾶὺῖκ οὐν ἰαρβοβ οσθῃ θη 1ΐ 15 Ἄν 
Ὀοδσηκ {παὶ τγγὸ ὈΘΆΓ ἰπ οὐυγβοῖνοβ.---[ΗΑ1..: ΠΟΥ͂ 
ΒΟΥΘΓΘ δἰ ΘΟ ΤᾺ ΜᾺ σαη ὉΘ ἴ0 ΟΌΪ ΨΘΥΥ͂ ΟΥΤΏ ΟΥΙΠΊ6θ 
ἴῃ οἴ γα.-- ΤῊᾺ.7-- 110 τποὰ υάρε, τἤθη ὐαάρε 
{Πυβοὶ, δηὰ νὴ] (πόα 6 κέγὶοι, {πο η Βαίογο 41} 
βίσίοὶ αχαϊηβὶ (ἢ γ86] ἢ, δὰ ψ}1}} ποὺ ὕ6 ἱπάυϊρεηί, 
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ἴποη Ὀροίοτο δὶ] ὈῈ ἱπάπ]ρθηὶ ἰονσαγὰβ οἴποσρ, Βαϊ 
ἰοταγὰθ {μυθο 1 06 δἰγὶοὶ δηὰ υπϊηα]κεηί. 

οτη. 76.αᾳ. [Ηλλτὶ,: ΤῆΘ [Π|Π6 οὗἠ ἀοσίτϊηθ 
(ἰδαομβῖηρ) 15 ἴῃ {π6 δρρ])οβίίοη. Ἧ7,6 ΤΩΔΥ͂ δἰ 
Ῥ᾽οδβυγο ἴο ΠΘΔΓ ΠΏ Ὲ ἢ βρϑαῖ ἰπ {ΠῸ οἰουάβ.---ῦσο η6- 
γΟΓ δίκα ῥγοῆιὶ 1}} τὸ ἤηα ἃ Ῥγοργίοιυ ἴῃ {Π6 6χ- 
᾿ογίδιου οσ γοργοού. ΠΟΤ γᾶ Ὠοΐ ΠΔΟΓΟ ΟΠ Πρ; 
ἴῃ (6 Ῥδυβῦ]ο μπδη οὐπηϊηρ ἴῃ ἴΠ6 ΔΡΡΙἸσδίίοη : 
“ὍΤδοιι ἂτί {πῸ τηδη."- -ΤῊῈ.].--ΙΒΒΕΓΉΟΣΈΕ : Ης 
ὙΠῸ ἴ" προ ὃν (οα (ο ς8}] ουἱ ἰο ΔηοίΠογ, “ὙΠΟ 
δτὶ {ἰπ6 πλδη,᾽᾽ οἴδη ἄοοβ ποῖ μὲ πη56 1 Κπον {παὶ Π 6 
88 ρογίοτπηοα Ναί δη ἢ βοσνίοο, Τμο [γα βοπα5 
ΗΐΪβ ποσὰ ᾿1Κ6 ἈΓΓΟῪΒ; 80 ΠΊΔΠΥ 8.6 δἰ ΤΌ, ἴῃ ([Π6 
Ῥγοβομίηρ οὗ (μ6 αἰνὶπο πογ, οχδοῖ!ν 88 1ἶ [Π6 
ψογὰ δὰ Ὀθθη δἰ τηθά αἱ ἐμοῖν μοαγίὶ δἷοπθ. [ἰ ἐδ 
αἰπιοὰ δὲ {|η6πὶ ἴοο, ΟὨ]Υ͂ ποὶ ΒΥ πιϑῃ, θυΐ ὈγῪ οα 
Ἡ π561{.-.3. ΒΟΉ: Ενοσν δἰ 18 ἡορρίβί πα 
Οοἀά.--ΟΒΑΜΕᾺ: Πυδρίβίηρ ἴΠ6 ἀἰνῖπο ψογὰ ἴα (Π6 
οΥἱϊ ἰουπίδί οὗ 4}} μπβ {Ῥγονογῦα χχίχ. 18).-- 
ΒΤΑΒΕΒΕ: ἩΝΊ ἩΠδίθνοσ οὔδ αἷπρ, νν τ ἰπαῇΡ Π6 
ἷβ 8180 ΘΟΙΏΠΠΟΠΪΥ μι 6α.---ΕΟΉΙΙΈΕΚ: Ηα γῆ 
1ηκῃ 6 {πΠ6 πογὰ οὗ ἴῃ 1,οτὰ, ονθὴ {18 πουγὰ ψ}}]} 
ΘΠΙΑἢ Πΐπ ἰὼ δίοπια, δη [6 ἩΠῈ δἰ πβ βραϊπβῖ {Π6 
οομαπηδηδιηοηὶ οἵ οὐ, ὄνθη [Πἰβ σοπη πηδηἀπΊοηΐ 
πῃ οι Π6 ἢ858 ἀθαριεορα ψ01}1} Ὀδοοῖη ἴο ἢἷπὶ 8 σοη- 
Βυτηΐηρ ἦτο. ΠῚ πο Ῥγδοίϊαθβ ᾿π]ιβίϊοο δηα νἱο- 
Ἰθῆοα 8}}81}} ἱπ ἢΠἰ8 {1π|6 ἢ πη50}  Αἴκὸ ἜἘχ ρουϊθησο ἰῃ- 
ἡππιῖίςθ δηᾶ νίοϊθποθ, δῃὰ ἢ6 πο ΠΟΙ 8 δα ]- 
ἸΟΤΥ Μ|1 1Ἰη πἷα ον ΠΟΠΟΥ Ὀδοοπλθ οοπεοίουα οὗ 
(οαἀδ ᾿υάρπηιοηί.--- ΟΕ ΜΕΒ: Οοα Ριυηΐβῆοθ βὶ η 
Ὑ{1ΠΠι αἴη, ποὶ {πὶ Ηδ 88 ρ]θΆβιγο ἴῃ αἱη, ΟΥ {Παὶ 
Ηδς ποῦκαὰ 1 οὐ νόογκα πιῇ 1, Ὀὰΐς τῃ δ΄ δα ἃ βἰγὶ οί 
Φυάρε, Ηδ ῥγοῃπουμοοβ βοηΐίςποθ δηὰ ἱηΠ]1οῖβ ἀηὰ 
ῬοΓπαβ [Π6 ΟΥ]], 

γεν. 138ε4ᾳ. ΚΕΟΗΙΤΡΕ : Ηδ 20 ΟΡΘΗΪΥ͂ δηά υπ- 
ΤΟΒογυ Θ᾿ γ ΔοΚπονυ οίροι Πἰ πιρο } Ἐπ μὲ ΒΔ ΓΠΟΥΘΌΥ͂ 
᾿Ἰηπαγαϊν οὐἱΐ τη 86] Ἰοολθ ἴγοτῃ βἷπ, μα ὑὈγόκοη 
αὶ 1 ἰπ 1118 Ποοτγί, --- ὈΠΙΒΘΕΙΉΟΡΕ: “1 Πᾶνα 
βἰ ρα ἀραϊπδί {Π| [,οτά." ὙΠΟΓΘΟ ἐπ ἰῃ ἴῃς Β10]6 
ΠΟ ΟΠ ΪΌΒΒΙΟΏ Β0Ὸ ὩΠΘΟΠΟΙ ΙΟηΔ], πο οχργοβείοη οἵ 
ΤΟΡΟΠΔΠ06 κ0 ββοσγί, Ὀιΐ 8160 ὭΟΠ6 80 {ΠΟ ΒὮΪΥ 
ἰτ6. 80 Ἰοῃρ 88 βίῃ σοῖβῃβ ἀροῖ {Π6 οατίῃ, αἱ] 
Ροηϊίθηΐ δἰ ἤΠοτα Μ1ΠῸ ἢ (Π18 οοηίρβείοη ἐδαΐ 
{Πποπηβοῖνοβ ον Ὀοίοτα αοά, ἰηΐο {18 ΘοὨ δι οη 
ΜΠ {Π6Υ Ῥοὺγ οὐὖἱ {πεῖν ιοαγία, [Π18. σοῃίοββίοη 
ὙΠ11 ῬΘΟΟΤΩΘ ΟΥΟΓ ΠΊΟΤΘ ΟΡΘΏΪΥ, ἀΘΘΡ]Υ, ἰΓᾺ]Υ ἀπὰ 
ΤΟΥ ΪΠΜΙῚΥ ἰΠοὴτ Ῥγάγον, απὰ (δ6 ΜΗ Κηον ον 
ο ΚΑΥ͂ ποι ἰῃρ 6 [Ἤλια;: ὑ νγ8 θυΐ 4 κῃογί 
ποιῇ, αὶ Ῥαβδί ομαίθ; δηὰ βΌο ἢ 88 οϑπηθ ἔγοπι (ἢ 6 
Ῥνοϊίοπλ οὗ ἃ οοηΐγιία ποατί. Τὴ ἰοβὲ χτὶαἴβ 
ΔΙῸ Ποΐ τηοβῖ γοῦῦδὶ. δ] οοῃῆ ὮΪ8 β' ἢ ΠΊΟΓΟ 
ἸΆΓΩΟΙΥ, [666 οβδοίυ }}γ. οἷ οαΓ6Β ποὶ [Ὁ ἢ ΓΆΒΟΩ 
Βὺΐϊ ἰοῦ δῇθοίοηβ. ᾿ανϊὰ μδὰ βύγοσι, ἔῃ 8 σϑαὶ οὐ 
)υδέσο, [πὶ {Π6 τ]ο} ΟΡ Γθβϑοσ, ἴον θυΐ ἱβκίηρ [εἶδ 

Γ ὨΘΙ ἢ ΟΣ ἰδ, κἢ4}} ἀϊθ {(πΠ6 ἄθδίἢ (οὐ, 
Υ Ναί δη, 18 ΠΟΤ ἐβνόσγδθι ἰο Πανίὰ ἰἤδῃ ἰὸ 

1.6 Πῖπῃη δὲ ἷἰβ ποσὰ, “Τῆου β[4}} ποὶ ἀϊ6.᾽ 
Οομρ. Ῥσον. χχυῖ!. 13.--ΤῊ.]-- ΟΕ ͵ΆΜΕΒ: Οοὐ 
ἰογαῖνεα (Π 6 βῖπ ουἱ οὗ δΔηἋ χου 8 4180 (86 
οἵδ 8] ρυῃ]βῃπιοηὶ : δι δ σθθοσγοα [Π6 οΓΌΑΒ 
τη (Π6 σμδαιβομηοηΐ, ηοὶ [ῸΓΡ βαιἐαίβοίϊοη, θυΐ ἰῃ 
ογάδν (0 σοῃ τ η}8] ΓΟΙΠΘΙΩΌΓΒΠΟΘ οὗ β'ἢ δη ὄὀχϑῖῦ- 
εἶκε ἰῃ ρῥἱοίγ, δηὰ δα 8 ἴοσσοῦ ἴο οἴποσβ.--- Ὁ ΑΒ ΚΕ 
[το ΗΑΣ,]: 80 Ἰοῃρ 88 Ηο βιηΐϊίθβ 9 ποΐ 88 8ἢ 
ΘΠΡΤΥ ψυάκο, 1͵7ὸ ΤΑΥ͂ ΘΠὉτα ἴο βῃματί ἴγομι ΗἾπὶ 
δὲ ἃ Ἰονϊηρ ΕΔΙΠΟΡ (Π οὐ. χΙ!, 6-9). 

γεν. 1585α. ὅ. ΖΑ͂ΝΟΘΕ: Οοά νἱοῖ 6 ρῬαγοπίβ 
ἴπ 16 οἰ ] ἄγη, τθοῖθοῦ ρΥΔΟΪΟΌΑΙΥ ΟΥ ἰἢ ψτδίῃ. 
-ΘΈΜΕΕ: ΤΒοῖο ἐπ ἃ ἀϊδιϊποιίάοη Ὀεϊνεοη ρυη- 

Ἰρἢτηδηὶΐ οὗ δἷη δηὰ (6 ουϊνγαγα σΟΠΘΘα ΘΏΟΟΒ οὗ 
β'η, σιίοι πηδᾶν (Ὁ]ο ονοὴ ἴον Ηἷπὶ ΜΠΟ 1.48 ἴοτ- 
εἰνθηθεβ, ΟὨΪΥῪ ὑμδὲ 8}} [Πα ἴΒ ἢο Ἰοησοῦ ἃ ῥαηΐβἢ- 
πηθηΐ οἵ β'π, Ὀι1 8 φγϑοίουβ, ἐδ ΠΟΙ υἱβὶϊαιίοη οἵ 
1π6 ΓΑ}: 11} αοὐ, πο οἰδδίθηβ Η18 ρθορὶθ δβυοθῇ 
ψ ἤθη Ης Ἰἰογοα (ἢ οτη, γθα, ουο ὑθοδλιθο οὗ ΗΒ 
ἴον δῃὰ σοπιρδββίοῃ οἤδβίθῃβ {Π6Π}, ἐπ δὶ {ΠΘΥ͂ ΠΙΑΥ͂ 
ποΐ δῇον 411 ἰηΐο βἰη.-- ὈΙΒΒΕΣΉΟΞΕΕ: ΟΥ̓ΔΟΘ 18 
ἔτϑθ, ΠΟ] ὑποοπα!ἰοποα. Βιυϊΐ γοὶ ΒΘ ἴἰο ν ἤοῖα 
βτδςα 18 δον τηυβί σοηδῖη ὑηάονῦ ἴῃς οΠδβίοηϊης 
τοὶ οὗἉὨ {Π6 δἰ πιῖ ἢ δπὰ μον Οοά.-- -ΘΟΗΣΙΕΒ: 
ον βου ϊὰ βονογὸ βἰοκηθεβ 1η ἴπ6 ἤουμβα 6 8 
Ῥγοοῦ οἵ ἀϊνίπθ νοῦ ῦ [ἀ(οα {Π6 τὰ Παὰ Ἰοὶ 
ΘΥΘΓΥ͂ {Πΐπᾳ αἱ οἤοα ρῸ οἡ ἴος ᾿ανία δοοογάϊηρ ἴο 
ἢΪ8 ἀσεῖγο δνὰ π|}}, ψ ἢο Καονσα ΠΟῪ βοοη Π6 νου]ά 
ΡΟΓΠαρΒ ἀρεῖ ἤανο ἔθ᾽ ἢ βοοῦγο δηαὰ Πᾶν ἰογροϊίοῃ 
π6 1οτὰ ψ ἢο Πδά ἰογρίνϑη Π8Β δἰ πβ ἢ δυϊΐ Ὠον (Πα 
1π6 1,ογὰ οἰϑαίθηβ Ηἷπλ, ΒΟΥ ἴν6 ἸΘΆΓΏΒ ἴ0 ὈΓΑΥ͂ δηα 
Ὑ66Ρ, ΒΟΥ ἢθ ΒιΠ10]68 Εἰ πη86 17, μον Π6 0148 81] 
ἪΡ. ΠΙΘῚῈ ΤΑῚ  }]}}γ ἰο 186 Ιοτὰ δὰ ἰο Ηΐ 
γογά!. 

γεν. 17944ᾳ. ΟΒΙΑΝΡΕΒ: Ἐνοῃ ἄσδγ οἱ] άτθη 
οὗ αοά ὃτα ποῖ δἰ ψαυβ ποαγὰ, σποη (ΠΟΥ ὈΓΑΥ͂ ἴῸΓ 
(ΘΠ! ΡΟΓΆ] ρὶ δ δηα οδίδίῃ, ποὶ ψηδὺ {ΠΟῪ ἀοβῖτο, 
θυ ψιμδὲ 16 ὑΓΟβίΔΌ]6 ἴοσ μοῦ (1 Φοδη ν. 14.- 
[ΠΑ1.: ΤῊ] ψὸ Κπον ἴπΠ6 ἀοίογπιϊ παι οηβ οὗ ἴΠ6 
ΑἸ μν, ἴἰ 16. ἴγθα ἴῸγ υ8 ἴο βίγί νθ ἴῃ ΟἿΓ ὈΓΆΥ- 
ΘΓ, ἴο βίγινο πῖι} ΗΠ], οὶ ἰηβί ΗΠ πὰ; τ Θη 
ΟὨΘ6 γγ6 ΚΠΟΥ {Π6π|, 1ΐ 16. οὔγ αυἱν ἴο εἱΐ ἄονη ἴῃ 
ἃ 581]16ηι οοπίοηίδιίοη.---ΤῊ.7---ΛΙΒΒΕΨΉΟΕΕ: Τὶ 
8 {1π6 ἰσ πρἢ οὕ βταοθὶ [1 ἰγϑηβίοτμ ἴΠ6 ἱπονὶ- 
140]6 ΘΟὨΒΟΠ ΠΘΏΘΘΚ οἵ δἰ δῃὰ ᾿όγγοσε οἵ ἀαπηπδί] 0ἢ 
Ἰῃΐο ἃ ρυγιίνίηρς το, μοὶ ἱπάφοα, Βυΐ τοι ἐπ Ὀ]6βθ- 
ἴηρ, ἴῃ ψ ἰσἢ [6 οὐ]οοίβ οὔ στο γθοοῖνο ἴῃς ᾿πηδρ6 
δηὰ βίϑδιρ οἵ {πεὶρ Ἐϑάθομιεσ. [ϑΟΟΤΥ: Τῇοδθ 
ὙΠΟ ἅγΓ ᾿μῃογδηΐ οὗ 16 ἀϊνίηθ }16 σδῃ ποῖ σΟΠ1- 
ΡΓΘ θη (ἢ6 ΓΟΒΒΟῚΒ οὗ ἃ Ὀ6] νου Β οοηάποῖ ἴῃ ἢ 8 
ναγὶοα Ἵχρογίθμοε; {πῸν πιϊδίαϊο ἀθορ ΠυΠν} }1{Υ 
δηή ἔδγυνθηΐ ῬγΆΥΟΓ [ῸΓ δὴ ἱπιραίΐοῃοθ δηἀ δῇ ἰῃ- 
ογαάϊπαίθ ἰονα ἴο οτοδίθα οὐγ)θοία ; δοαυϊθεοθηοθ ἴῃ 
(6 1μονἀ δ ψ1}1, ἀπὰ ομθογ σγαϊ 6 ὑη 6 Γ᾽ 
ΒΔΓΡ ἰγίαϊα, νὰ}} θῸ ἀθοιηθα ἱπάὶ ἤἔδγεηοο δπα [5 
1(ὮΥ,, Εἰο.---ὟὮ ὁγ. 23. ΝΈΒΣΕΥ (βοσοη ΟΧΧΧΙ].): 
Ῥγοίΐυδβα βογγου της [Ὁ {Π 6 ἀοδὰ 18 ὩΩργοβία]6 δηὰ 
ΒΩ]; δηὰ 1Π6 ἴοχί δῆτα ἃ οοπεὶ ἀβγαίΐοη ψΒ1ΟΒ 
οὐχὶ ἴο ργονϑηὶ (818 βοστοῦ.- -ἰ .} 

γογ. 245.4ᾳ. ΟΕΑΜΕΕΒ: ΟΟΟ᾽ ΒΒ Ῥγοπιῖβα ͵8 [ἢ 
σ8066 οὗ ἬΠΑ ἴῦνε ἴοναγὰβ π8, ἢοΐ οὐγ πιοτὶ δηὰ 
νον ΐποβ (1 Φόμῃ ἷν. 10).- ΞΟ Η ΕΒ: ΝΥ θη τὸ 
αν δοσοὰ ἰΠ6 1,ογὰβ ομδβιοηΐηρ 0 ῥγοπηοῖθ 
οἂν τοὶ τα δηὰ ρεδοθ, δηάὰ δγὸ μοίαἰηρ β(1}} δ6- 
ἴοτϑ [6 [ογὰ, ονθὴ 1 ψὸ β66 δγγουπᾶ 8 ποι εἱς 
μυΐ βμυῆεοτγίπρ δηά ἰγου]α, θη 186 1,οτὰ ἰλκ68 8 
ὉΡ αφαΐῃ δηά Β]6β868 υ8 δῃὰ ρίνεβ ὑ8 ἱνόοίο!α [ῸΓΣ 
αἢ (η6 μαγάπορα τὸ πᾶν ᾿ἰδὰ ἰο θῃάιιγσγο. Τῆθ 
Τοτὰ ὈΙοββοθ χ οἢ τόσο ὙΠ} ΏΡῚΥ (Πδη 116 οἰϊδδ- 
ρημ, Ηΐβ ἐδ μου μδηα8 ἢδὰ ταυςοῖ γαῖ ΒοΓ ρθη ἴῃ 
Ὀοποῆσοῃοο {μδῃ ἴῃ δ] οἴοη. 

ΤΥΙΒΒΕΙ ΗΟΡΈ : Τῆς ἰγιπιρὴ 9, τασε ἴῃ 811 18 
αἴοτγ. [ἰ ἀπο] ᾿ἰβο]  ἰη ἰῃτθθ βίαρθ: 1) Νοί 
186 {8]]6ἢ οὔ Ἰοοῖβ ὕρ ἰο Θοά, θυὶ 604} 5 ργονθηί- 
ἱῃρ χτϑοθ ἱῃ οὐδῦν ψῪ ἰοἰβ 1186] ἀονῃ ἰο Πἷπι, ἴῃ 
οὐτε ἴο αὐγαίκοη ἢ οοηβοΐθηοθ. 2) Ηδ Ὑ}0 1οἷβ 
Ηἰτηρο ἢ θ6 δυνακοηθὰ δηὰ ΟΡ δηὰ πποομαϊ- 
[ἰοΠ8}}} οοῃἔδβρθβ, γθοοῖνϑ 181] δῃ ἃ υποοηα ποδὶ ὦ 
δτάοη. 8) ΤῊ ρασγήοῃοα Π)Δ} πιυβί Γοπλαη υη- 
ἊΝ 18} ΒΒδτρ οἰιαβδίοπίηρ τοὰ οὗ {16 Οοιηρδββίοη- 
δἰ Ομ, ἰῃ ογάὰορ ἰμαὶ δ ΤΩΔΥ͂ ἰδᾶστι τθΟΓΘ δηᾶ 
ἴΔΟΓῸ ἴο ΚΠΟΥ ἰμ9 ἀορίλ8 οὗ β'ἢ 88 γ706}] 88 οἵ ζσδοο. 
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ΚΣ ΕΕΥΒΕΙ. αν, {πὸ Ηδῦτον Κιηρ, Πιδὰ 
ἰαἸ θη ἰμΐο 91π8 δπουμῇ ; δ] δοκοὶ ογίπιθα; ἔπ 6 ΓῸ 
ἯΔ5 ὯὨῸ ᾿δηΐ Οἵ δ'πβ. ἀπά {πο γθΌρου ΠΏ 6] 1ΘΥΘΓΒ 
ΒΗΘΟΓ δη δβῖ, “18 {ῃ1|8 γοόοὺῦ πηδ δοοοσαϊηρ ἴο 
Οοα 8 ποιυγὶ Ὁ" ΤῊ βῃθοσ, ἴ τηυδὶ ΒΑΥ͂, ΒΘΘΠ)Β ἴο 
τι δεῖ 8 ΒΗ] ] 0 οαθ. Ὑ͵Παὶ ἀγὸ ἔδιι 87 πῆ δί 
816 {πὸ ουϊναγά ἀοίδ!]β οὗ ἃ 116, 17 [Π6 1ΏΠΟΙ Β6- 
ογοῖ οὗ ἐῦ--ἰῃ6 τοιηογϑο, ἰδιηρίδοῃβ, ἴταθ, οἤθη- 
᾿λ0 164, Ἡονο-οηἀἸηρ βἰγυρρὶα οὗ ἰὑ-τοο ἑογροίίρη 
Τῆι ἀθδ ]οβῖ δῖ 6 γὸ (ἢ ΒΕ ρογο ουΒ οοπβοϊουδ- 
ὯΘΒ5 Οὗ ΠΟ β'ἷη. αν δ᾽ 116 δηὰ Πἰβίοσυ, 88 Ὑτὶΐς 
ἴοῃ [ὉΓ ὺδ ἰῃ {πο86 μα] π)8 οὗ ἰδ, [ οομβίογ ἴο ὉΘ 
{6 ἰγυσδί Θ Ὁ] Θὰ οὐοῦ ραἴνοη οὗ 8 τη8η᾽ Ἐ ΠΟΓΑΪ 
Ῥτορτοῶθ δῃηὰ παζγίδγο μογθ θοῦ. Α1} δασῃηοϑί 
Βοιι 8. 111 ονὸσς αἰβοοσγῃ ἱῃ 1 ἐπ δ ἘΠ] οἰγυσαὶθ 
οἵ δῇ οφαγηοϑὶ ἢυτδη βοὺ] ἰονγαγὰ πἢδί 18 χοοὰ δηὰ 
θεαὶ, ϑβιγυρίο οἥθῃ Β4Η716α--Βογὸ μ4816α---ἀτίνοη 
88 ἰηΐο οηϊγα γθοὶς, γοὶ ἃ δίγυραίο ὩΘν ΟΡ ὁπ αοα; 
Θνοσ ὙἹ ἢ ὕδατα, τοροαξρννοοι 6, ὉὈΠΟΟΒΟΌΘΓΣΔΌ]Θ 
Ρύγροβο βοζιιὴ 8δη6}ν.--- Ἑ. 

ΟἩΒΥΒΟΒΤῸΜ Ὁ αν (Π9 ρῥγορὴεί, ἩΒοδο Κἰηρ- 
ἄοιῃ νγγὰ8 ἱῃ Ῥα]θβίῖηθ δηᾶ ἰθιαροσγασν, Ὀυΐ ΤΏ ΟΗΘ 
ἙΟΓΩΒ Δ8 ἃ Ῥγορβοῖ ΓΘ [ὉΓ 116 δῃαβ οὗ (Π6 ϑδυίῃ 
δ.Πἀ πη ΠΟΥ], [6}} ἰηΐο 84] 6 ὙΥ δά τυ γάογ---ἰπ 6 
ἀρ τ τ ἴῃ δα αἰΐοσγ, (πΠ6 ῥῬϑδῦὶ ἴῃ 1[Π6 πιὶγθο. Βαϊ 
6 αἰά ποὲ γεοὶ ον (πδὶ ἢ6 δα Ββἱ πηρά : 80 βίι- 

αοά Ββοηὰβ ίο πἷπι Ναίμδῃ : (16 
ΓΡΟΡΊΡΙ ΘΟΠ 68 ἰο ἴπ6 ῥγορδοῦ--Ἴυδῖ 88 ἰῃ 1Π6 σ886 
οὗ Ρηγβιοΐδηβ, πθ ἃ Ρἢγϑιοΐδη 18 β᾽ οἷς ἢθ Ὡϑοᾶβ 
ΔΏΟΙΠΟΥ ΡΠ γβὶοἶδη, Ναῖπδη ἀοοβ ηοΐ δἱ ἰπ6 γΟσΥ 
ἄοον Ὀθορίη ἰο γοῦυκο δηᾶὰ ὑρῦτγαϊα ἰΐμν--ἰ παῖ 
σοῦ ὰ παγα τηδᾶάθ εἶπὶ παγάθηρα δηαὰ βἤῃδπι6 1688. 
... Ἀδὰ ἰδδ ἰκῖπρ Βαϊ, “1 πανϑ βἰῃηρα δρδὶηβὶ 
{πὸ Ιοτὰ. Ἠὸθ ἀϊὰ ῃοὶ βαυ, ΕΥ, πο δεΐ δοιὰ 
ὑπαῖ τορτονοβὲ τλὸ ἢ δῃὰ ψῖο βοηΐ 99 ἴο 
ὈΟΙΑ]γ ἢ δῃὰ ΠΟῪ δαβὶ ἕπου ἀγορά ἰο ἀο {πε ῇ. .. 
Βυΐ ῥΓΘΟΙΒ6ΙΥ πη {Π]16 18 1η81 ΠΟΡ]6 Ἰχδη τηοδὲ δά- 
πιϊτο δῖε, {πδ΄ Βαυϊηρ (116 ἰηΐο [Π6 γΕΥῪ ἀορίῃβ 
οὗ νὶοκοάμπομη, μΒ6 ἀϊὰ οὶ ἀθβραῖν ὯοΣ δϊηρ Πἰπι- 
Β6] ργοβίγαίθ 80 88 ἴο γϑοϑῖνϑ ἔγοῃχ ὑπ 6 ἀ60}]} 8 πιο Υ- 
4] δον, Ὀυὺ αὐ! ΚΙ ἂἀπὰ πὴ ἢ ρστοαῖ γοοση Ώ00 
Αγ 6 ἃ ΤΏΟΓΟ ΤΟΥ] ὈΪΟῪ ἰμδη ΠΟ γθοοϊγοᾶ.., .. 
Τανΐβ ΠἰΒίΟΣΥ γ͵δβ γι θη ποὶ (πὶ ποὺ ταὶ Ἢ ὐθϑί 
2876 δ. ὁῃ6 ὙΠΟ 61], θυ ({Πᾶὶ ποὺ τιϊρσῃ οὶ 8α- 
ΤΩΪτΟ ὁθ6 ΨἘΠῸ ΤΌΞΟ δραΐῃ; (Πδὺ ἵδοὰ τὶ οδὶ 
ΙραγΏ, ἤοηονοῦ ἰμοὰ παρ {116 η, ΠΟῪ ἴο Υἱβθ 
δρεβίη, ΕΣ πδὶ 88 ῬΠΥΒΙ ΟἾΔ η8 βοϊθοὶ ἰῃ6 τηοβί 
Ετίονοιιβ ἀΐεθαβοβ δη σοοογὰ {ποῖ ἴῃ (μ6 Ὀοοΐκα, 
οχρ  δἰπῖης 86 τηοἰποὰ οὗ Βοδ]ηρ ([Π6π|, 1 ΟΥΘΥ 

Ῥοβοά νββ Πα. 

4 ΞΉΗρΡρο- ἸΟΣΒΗΪΡ." Οποίθα τῆοτο ζ}}γν Ὁν Τα νΐοτ. 

ἡ Οοἰοοίθα δηὰ δὐγίἀϑὰ ἤγοτ ἃ ὨΌΣΩΡΟΣ οὗ Ῥαβϑϑίῃβ 
δ] δἰ ο. 8, 

ΤΉῊΉΞ ΒΕΟΟΝῸ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΑΜΌΕΙ, 

{πδὲ ὈΥ ὀχογοῖϑα ἰῃ {86 [6 (ΠΟΥ͂ ΤΏΔΥ οδ8]} 
ΟΨΟΓΟΟΙΩΘ ἔἰ6 ᾿ΟΒθῸΣ ᾿ολλα , 80 ΑΝ Οοά μ 
ὑτουρῆὶ ἔοσπδσὰ [86 ρμτοδίοαιὶ βἰηβ ἴῃ Ογάογ (πὶ 
{ΠΟΥ 4180 ὙΠῸ οοπγπλΐ [1116 ΟΗΏΟ68 τηδὺ (Ὠγουσὰ 
{Π086 χτοδί Ὄχϑη}]68 ὅπαὰ (ἢ6 ἴ83Κ οἵ οοττοσίου 
ἴο Ὀ6 Θ48γ.--ΤῈ. 

[Νον. 1. δαυίά ζεερίπσ εἴἰεποε. Οομιρ. Ῥεδὶπι 
ΧΧΧΙΣ, ὃ, 4. 866 δῦονο, “ Ηἰμι. δῃὰ Τ60].,᾽" Νο. 
1.-,-,Οογα. δ, θ6. Νοῖὲ ΟΠ]Υ͂ ΤΔῪ ἃ κΌΣ Υ τλδη θυ ρα 
ΒΟΨΘΓΟΙΥ [16 ΟΥ̓ Π168 οὗ Οἴιοσα, Ὀὰϊ Ηἷ8 ΘΑΘΥ͂ 600- 
βοϊ ουβηθδθ οὗ συ] ΔΥῪ ουθη ογοϑίθ δὴ 11}}- βΌΠΙΟΥ 
ἐπδι ψ1}} ἀϊ8 Ὠΐηι ἴο 841} [16 χτοβδίθυ βου τ. 
--᾿͵Υ ον. 7. σα ατίὶ (δὲ τἸιαπ." Οπα πιϊρῆϊ ρμὶο- 
ἴυΓΟ δὴ πηρταίοία! βοῦ, 8. βροπαι γι, ἃ δυϊοιὰ 
εἰς., δη ἃ σμδγρο ϑδοῦ, 88 ἴο βρί τι] γοϊβίϊοτθ 
Ἰλἴδ, Ὁροὺ {10 θᾶγον.- -ΤῈ.] 

[δοτα. 1-14, Α͂ ραξίετη ἐπ τερτουῖϊπο. Ιὶ ἰδ ]- 
ὙΆΥ8 αἰ οι] ἴο τοργοσο Ὑ 11} ᾿τεέβεϊω, διὰ 
μογὸ ἴπο αἰ ου 68 πτογο ρθουϊίασ!ν στοαὶ. Αἢ 
Οτἱθηΐαὶ Κι ὙΠῸ 88 οἱ 6 8. ΒΟΙ68 οἵ 
ΘΠΟΥΓΙΔΟΏΒ ΟΥ̓ ΠΊ6Β, ΠΆ8 ἰγ]6α ἴο ΟΟΥ̓ΟΣ (Ποῖ ὉΡ, ἰ5 
ΠΟ ΙΠΟΟΟῪ δηα ἱσυλ80]6. 8δϑθθ. ὩΟῪ ἴΠ6 οοῦϊθο 
Ρυγβυρα ὈΥ [86 ῥγορδοί. 1) Ηδ δρργοβδοῇεβ 189 
ΟἸἴδποΓ ἐπὶ ργίυαίε. 2) δ 868 δὴ αβδοϊϊηρ μα- 
ταἰϊεὶ οαδε ἴοὸ ΔΤ ΚΘ {Π6 ϑοῆβα οὗ 7υδίϊοο, πιῖπουΐ 
δΙιουκίηβ δυβρ  οοη οὗ μἷ8 ἀθεῖρσιι---(ὺ8 Ἰηἀυοσίηρ 
(16 Κἰπρ ἰο ἴθοὶ, δῃηὰ ὑὸ δαργοδθὲθ ἢ: π)β6} τε 
ΒΙΓΟΩΖΙΥ. 83) Ηδ βυδάθη!ῦ δηά Θσρ ἢ 81108}}γ αρ- 

ἐδ ἴΠ6 ΒίΟΓΥ͂, 8δη4 ρουγα ροη [δ 6 ΕΓ 
[π6 τϑοῖῖδὶ] οὗ Ηἷβ οσίπιθβ. 4) Ηδ μ᾽ δά] υ ὑγϑ]οοπλεβ 
οοηΐδβδίο δηἀ ροηϊΐίθποο, δηα δὲ οὔσα [ΤΏ ῸΠι 
τοῦυϊοο ἴο οοπγίοτί.---Ἴ ογ. 14, ““ Οτϑαξ οοοαδιοη ἰὸ 
ἐπ ὀπενησξ (ΠΈΠπ ττο ὦ. στῦλοκε 1) Οηἱγ (86 
ἐπεηιΐες οὗ (πα 1,ογτὰ που] ὈἸ]ΑΒΡΒ πο, ὑροὺ νἢδῖ- 
ΒΟΟΨΟΡ οοσοσβαίΐοῃ. 2) Τῆουρὰ {πμ6 ἔδυ] οὗ φοοὰ 
ΓΘ ΔΙῸ Ὠοΐ ἴΠπ6 σι οὗἩἨ ὈΪΑΒΡΒΘΙΏΥ, 1 ἰδ δ σζτοδὲ 
ΟΥ]] ἴο χῖνο οοδαδῖοι ἴου 1. (α) ΤΏ ϑῃθιηΐοθ πιὰ 
ἐδ Ραγ 4} ἀο]υά6 ᾿Βοτηβοῖγεβ (δ) ΤΏΟΥ πὶ 
6 βΓ6 ἴο χηϊβ]οαὰ οἰμοσαΌ 8) ΤΒουρῇ ἰδ ὈῈ 
οοοβϑίοῃ, γοῖ {πὸ οομητηοηίβ οὗ ἀο Β ΦΏΘΙἶ6Β ἅΓῸ 
διασρλεπιοιδ. Ἐ, α. (π᾿ ὝΥΒοὴ ἴμεν ἱμέεν [δὶ αοά 
ἄοοβ ῃοὶ μαίθ εἷη. (δ) Τμαὶ ἀοα᾿ Β βογυῖοθ πιϑῖκοβ 
εὐδν Ἢ Ὀείίος ἰδ ΠΟῪ που] οἰμογσὶθα θ6. 
--Τ . 

[γετα. 156-23. Τῆδ αἀεαίξἧ, οὐἱἨ Ταυϊα 5 οὐλϊά. 1) 
ΤῊ τηογίαὶ 1|1π688 οὗ 8 θδΔ06, Αἰ ΨΥ 80 αἰ γοβεὶ 
ἴο Ῥδγοηΐίβ, δῃὰ ἴῃ (μῖ8β οῶϑθθ δυϊηρ ῬΘΟΌΪΔΡΥ 
ἀἰθίγοβδιηρ ΘΟὨαἸ οΏ8. 2) Ἀν αἶ 8 ῬΟΓθο τ Πς 
ΓΆΥΟΥ, ΠΟΙ βίδα ϊηρσ (86 Ρτορ μοῦ δβ ργραϊοϊΐου. 
δ) 18 δ ΠῚ ἸΒΒΊΟΏ, 88 ΒΟΟῚ 88 Β6 ΚηΘῪ {ἰπ6 οδ]ὰ 
ἯᾺ8 ἀοδ, 4) Ηἱἰβ οομδάρηοε οὗ θοίης ἱ 
σὰ [λ9 οὨ114 Βετοδῆοσ.--ΤῈ.} 
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8, Βτοακίηρ ὑρ οὗ αν 5 Βοῦδο δηὰ ἴδσαἹγ ὈΥ ἰδ6 οτγῖτλοδ οὗ μ16 δοὴ8 Ατοποη δηὰ Αϑδίοζῃ, 

ΟἬΑΡΤΕΒ ΧΙΠ. 1-39. 

α, «πιπλοῖ᾽ 8 Ἰποεαί οἱ Τάπιαν. Ὅατκ. 1-21. 

1. ΑΝῸ ἴζ σ8π|6 ἴο Ρ888 δῇον {μἰ8 ὑμδὺ Ααδ]οῦι {Π9 βοὴ οὗ αν ἃ μδὰ 8 9Δ]γ εἰϑίου, 
2 ψὮοθΘ Ὡδη6 8 ΤΆΠΙΔΓ; δηἀ Ατπου {86 βοὴ οὗ αν ὰ ἰονϑὰ θσ.0 Απά Απῆοὴ 
88 80 ψεχοὰ [του Ὁ]6 1 {πὲ Π6 [81] ϑῖοἷκ [ὉΓ ἈΪ8 ϑιδίοσ Τ ΘΙΏΔΓ ; [Ὸγ 810 ννϑ ἃ νἱγρίη, 

8 δηὰ Απιποῦ ἐδβουρῆῦ 10 Βαγά ἴον μἷπι, ἴο ἄἀο δηγίμίης ἴο μοσ. Βυΐ [454] Ατηθοη 
δά 8 ἔγτίοπαὰ τ βοδο ἤδπη6 Ἧῶα8 ΦοηδΔ0ἢὌἉ, ἰμ6 βοὴ οὗ ΘΔ αν ἀ᾽8 ὈγΟί ΟΣ ; δηθὰ 

4 Φοηδαδο νγὰϑ ἃ γϑΓΥ 8001] τῆϑη. Απά ἢ βδϊα υπΐο εἶμι, ΒΥ δτὶ που, δείησ [89 
Κἰρρς Β0ῃ, ἰθδὴ ἴγοπλ ΠΑΥ ἴο ἄγ [ὙΕΥ γί μοῦ δὸ ἰϑδῃ, Ο βοὴ οὗ {μὸ Κίῃρ, τηοτγῃ- 
ἴῃς ΟΥ̓ τιογηΐηρ] σ}10 ἕπου ποὺ [6}1 πιο ῦ Απηά Ατἴηποι βδϊα υπίο πίῃ, 1 ἰογο Τὰ- 

ὃ τοῦ ΤΑΥ͂ Ὀγοίῃ ον Α ὈΒΑ] Ομ Β βἰβίθσ, Αηὰ ΨΦοῃδαδ βαϊα υπΐο πΐπὶ, 1,ΔΥ [860 ἀοττῃ οἢ 
(ΠΥ 66, δηὰ πιᾶῖκ [{δἰρη] ὑΠ γ861} δἱοῖς ; δῃὰ πθῃ ΠΥ δίπουν οοιμοί ὕο 866 {{|60, 
ΒΑΥ͂ απίο ἷπι, 1 ΡΓΑΥ͂ [Π|96, ἰοῦ ΙΩΥ δἰδίον ΤΆΠΊΒΓ ΘΟΠ16, δηα Εἰτὸ Ιὴ6 τηθϑὺ [(οοἀ" [0 
687, δῃηα ἀγϑϑϑ [ργϑρ8Γ6] {π6 πηοϑί [[Ὁ04] ᾿ῃ ΠΥ δἰρμῦ. {μαὺ 1 ΠΙΔΥ͂ 866 ἐξ δηὰ οδί {έ 

6 δὺ πὲ βαπά, Κ5'ο [Ἀπάᾶ] ΑἸηπου δύ ἀντ δηα τηδαθ [{δἰρη 64} ΗΪπ|86]}} δ. Κ. Αμπὰ 
ΜΠ 6 [86 Κἰπρ 88 οοιὴθ [πα [86 Κίπρ 68Π16] ἴο 860 Βίηι, [ἴπη8. 8πΠ4] ΑἸωηποη β8]ἀ 
ππηίο ἴδ Κίηρ, 1 ὈΓΑΥ ἴμ60, ἰοῦ ΤΔΙΠΒΓ ΤΩΥ̓ Β᾽βύοσ. ΘΌ10, πη Π8 ΚΘ [16 ἃ ΘΟ ρ]6 οὗ 

7 οΕἶκ68 ἴῃ ΠΥ βρη, ἰμδὺ 1 ΙΔΔΥ δῇ δὖ μοῦ απ, Τῆδα [Αη4] Πενία βουΐ ποθ ἴο 
Ἰδιιδὺ [βοπΐ ἰο ΤΑ Ρ ἰο 106 Ποι186], βαγίηρ, ὁ πον [ σῷ ἴο ΠΥ ὈΤΟΙΠΟΣ 

8 Αὐπιποι Βουδθ, δηα ἀγθβ8 [ρΥΟρΆΓΘ] πἷπι πχοαὶ [{86 [006]. [4π4] Τδπιᾶσ πος 
ἴο ΒΟΥ Ὀτοίμοῦ Αὐπηου᾿β ἤουδο, δηἃ 6 νἂὰβ ἰδ!ὰ ἀότη; δηᾶ 86 ἰοοῖς ἥοιιγ [[}9 

9 ἀουρἘ] δηὰ ἰκποδαθϑά 1, δη4 τχϑθ οδίζϑθ ἴῃ ΗΒ βίρει, δηὰ ἀ1ἃ Ὀδῖκθ {89 οδίκοϑ. Απὰ 
889 ἰοοἷς ἃ [[1|68] Ρ8ΔῈ," δῃά ρουγοά ἐλόγι οαὐ Ὀθίογο εἶπ; Ὀὰῦ [8η4] Ὠθ τοξιηβϑά ἴο 
εδί. Απὰ Ατηθοη βαϊά, Ηδνο ουΐ 8]] 26 ἢ ἴγοτῃ τ. Απά {ΠΟῪ ποηΐ ουΐ ΘΥ̓ΘΓΥ͂ Τ8η 

10 ἴγοτα Βἰπι. Απά Απηποῦ βαία ππίο Τϑηδσ, Βυΐηρ [πο πηοϑὺ [004] ᾿ηῦο [86 ΘΠ ΔΙ ΌΟΥ, 
(δὲ 1 πιδῦ οδὶ οὗ [81] ἰδἰηὴθ βαπά. Απάὰ Ταπιδῦ ἰοοῖς {86 σα κοβ ποι βὴθ πδὰ 

11 τηδᾶάθ, δῃὰ Ὀσουρεῦ ἔμ θη ἰηΐο {Π6 ΟΠ ΘΓ ὕο ΑἸΠΟΩ δῦ Ὀγοΐμοσ, Απά πῆθῃ 889 
δα Ὀγουρῶῦ [Απά 889 μαι64α7 ἐΐσην απο ἷπι ἴο οδί, [1η8. δΔη4}] δὸ ἰοοκ μο]ὰ οὗ 

12 Π6Γ, δῃά βαϊὰ ἀηΐο ποῦ, Οὐπι 116 τὴ ΤᾺΘ ΠΑΥ͂ δἰβίθοσ. ΑἈπά βῆθ δηβνογοὰ [βδ]ἀ ἰο] 
Βῖτη, ΝΑΥ, ΤΩΥ Ὀτοίδοῦ, ἀο ποῦ ἴοσοο [υπ|0]}6] τὴ6, Ὁ Ὧ0 βυ οι τΒΐηρ οὐρὰ 0 Ὀ6 

ΤΈΧΤΙΑΛΙ, ΑΝῸ ΟΕΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

1 Γοτ. 2. ᾿τηρζ 9]. οἵ ἜΣ, ᾿χορϑσβοῃδὶ δοῃβίγ !0}.---ΤῊ9 δ᾽ 7 ἴῃ ἐδ18 γ 786 [8 ττ ἰἔθη δ} 1ῃ ὁη9 Μ8. οἵ 

Κοπηϊοοιῖς, 6 15 ῬΟΓΔΡ6 ΛΑ ΠΙυσιγαοη οὔ ἐμο ἔδοΐ ἐπδὲ ἐπὶβ ἀγομβαίο ἔοστη τγοδ οὶ δοπδηοὰ ἰο ἐῃ6 Ῥοπίοίθοοί. 

-- ΜΠ όπαθὴ δυρκκοβίβ ἐμδὲ ἐμ9 Αἰ πηδοὴ που]Ἱὰ Ὀοεογ δἰδαηὰ πᾶον ἸΠῚΓΠ}..-- Τὰ.] 

3 Γῦδυ, 8, ΤῊΘ ἤδη οπαδαῦ (αὐτου ίαίοὰ ὕγοτυ Φο ΟΠ Δἀ80) τηθϑηθ "ὕδηνυθἢ ΩΝ ἔΡΘΟΙΥ κίνυθη," δ5 οπαίλαη 
ΤΩΘΘΏ5 “ ΦΑΠνυθἢ ἢ885 ραίνϑῃ ;," δὲ ἐπογο ἰ8 ἢο κρουμὰ [ἴ0Γ δυρροθδίῃηρ (μδὶ ἐδ ἔνγο Ὡδιὴ99 (ἢ 610 δηὰ χχί, 21) τοργϑδϑοῃξ 

ΒΆΓΩΘ ὈΘΥΒΟῺῚ (ΨΟ80Ρ}).--ΤᾺ.} 

8 [νὸγ. δ, πο ἀἰδθγϑης τοσὰβ αρὸ ὑδϑὰ ἴοσ " 1οοἀ," ἐῆθ δγχϑὲ ἐἢθ σά ΠΑΤΥῪ Θχρσγθδοίοι (ὉΠ), ἐὴο δβϑοοοῃὰ ἃ 

ΤΆΤΟΥ ποτὰ (ΓἼ" 5), στοῃἀογϑὰ βρῶμα ΌὈΓ ἐδο βορί. ΤΊ ποσὰ μον; “σοἶκο᾽," ἰ6 ἀϊδουβαοοὰ ὉΥ γα ΘΏ: ἴῃ [ἢ 9 
Ἐχροδίιοη.--- Τὰ. 

4[ΥΧὲσ. 9. ΓΦ, δὴ οὔδοῦτο ποσὰ. [Ὲ 15 ποδυὶν ἰἀϑῃηξοαὶ ἰ ἴοστα τΐ ἐδ 9 ὉΒιδὶἀθϑ ἘΓΠΟΌ “Ῥδϑη," νη] ἢ 18 
φο Π Ὥφο 

[86 τοῃοσίης [ἢ (ὴ6 Τασσῦτη οἵ ἐμ Ηοῦ. ΠΟΤ “Ῥδῃ," δηὰ 15. Ὁ Βο}9 (ΟΔἘΘ}) τοκαγάἀϑὰ δ ἐδ ΟΒαϊὰ. ποσὰ {δε ]ζ 

Πόσο ὑκοὰ [ῃδἰοοὰ οὗ ἐπ ογά πα ΗΘ. ποτά, πϑ ἢ 8, ἩΟΎΘΥΟΘΣ, τ ΡΤΟΌΔΌΪο πὰ ὑπο Βοοῖς οὗ βαιηποῖ. Βυὲὶ πὴ {16 
Οδαϊὰ, δηὰ δορί. (απὰ 9οβϑρῇῃ 85) το άοσ [ξ “ Ῥδῃ," 5υ1. δοὰ Ψυϊς. τοκαγάοα 1 86 ἀϑαϊκηδιέης ἐμ 6 οοὰ ἐμαὶ βαὰ ὕϑϑῃ 
Ῥτοραγοὰ : ψυϊα. φιοά οοαογαί, ὅγν. “ οαἶκο δ," δη ἃ βυσς ἃ τηϑδηΐης Ἡου]ὰ Ὀοέξζον βαϊἐ ἐπο οοηπιϑοΐΐϊοη. Βιυιὲ πο δβδὲΐ8- 

Φονυ 

ΤῊ τηοδηίΐίηρ οὗ δο ποσὰ τιῦδὲ Ὁ ἸοΣ πῃαοίοτστηϊηοά.--Τπ.] 
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482 ΤΗΕ ΒΕΟΟΝῸ ΒΟΟΙΚ ΟΕ ΒΑΜΧΣΕΙ, 

18 ἀοῃθ ἴῃ [ϑγβϑοὶ; 40 ποί ἰδοὺ ἐιῖ8 01]1Υ. Απά 1, ψΑΣΌΠ6 Ὁ 8}}8}} 1 σϑῦβα ΤΥ βίνδπιο ἰὸ 
βο [514}} 1 ΘΒΓΕΥ͂ ΓΑΥ͂ ΤΟΡΓΟΔΟΝ] ἢ δῃὰ 88 (ὉΣ 1866, ἰοι 584}} θ6 δϑ. ὁῃ6 οἵ ἐδιδ ἴροὶβ 
ἴῃ ἰϑγϑοὶ. Νον, ἐμθγοθίογο, 1 ἈΡγδΥ (866, δρθαὰκ [Απά ποῦ, Βρεᾶᾷξκ, 1 ὈΥϑΥ {866} ὑπ 

14 {86 Κίηρ ; ἴον δ ψι.}} πού ψιθ01α τὴθ ἔτοτα ἴἢθ6. Ηοπῦοεῖ [πὰ] μα πουϊὰ ποὶ 
ΒοαγΚθη ἀμῃ10 Β6Γ νοΐοθ, θαΐϊ, Ὀδίηρ' ΒΙΓΟΠΡῸΣ [8 886, ἰογοθὰ μοῦ [δῃὰ 6 ψ88 βίγζοη ζει 

1δ 1Ἀ88ῃ 8Π6, δα ὨυτΔὈΪΘα Π6Γ.], 8δηα ΑΥ̓͂ πιῖὰ μου ΤΒοη [πὰ] Αἰπηοη Βιαίορα δὲγ 
Θχο ρα ἸὨΡΥ [π11} 8 ὙΘΣῪ τοδὶ μδ6]; βὸ [δὶ (89 ἢδίγθοα ποσόν πα Βαιοα δοὺ 
8 ΚΊΘΑΙΟΓ (πὴ ἴδ6 ἴονθ ὙΒΘγου ἢ ἢ δ8α ἰονοὰ δοσ. Απά Ατημοη δβαϊα υπϊο δοῦ, 

16 Ατῖβθ, Ὀ6 βρόῃο. Απά βὲθ βδια ὑπο μΐω, Τογοῦ 18 ΩῸ σϑ086 ; {18 ΘΥ]} ἰῺ βοπάϊηρ 
ἴῺ6 ΔΨΑΥ 19 στοδίν ἴδῃ [6 Οἵα ῦ [πδὲ ὑΒοὰ ἀϊάδὶ υπΐο 6. Βαϊΐῖ [4] Βα πουϊὰ 

17 ποὺ Βοαγίκθῃ υπῦο μου. Τβοῃ [Απ4] δ6 ο416ἀ 18 Ββογνδηΐ [γουῃρ; τμΔη] {πδὲ τι] ηϊϑ- 
ἰδΓθα υπίο δἷπι, δηα 8814, Ῥυὺῦ πον [γ6]7 (18 τὐοπιαπ οὐ ἔγοπι τη6, δὰ ὈοΪὲ ἐπα ἀ00Γ 

18 δῇιον μοῦ. Απά 886 ἢδα ἃ ραγγιθηΐ οὗ ἀἴψοῖβ οο]οῦσβ [8 Ἰοῃρ- Θ᾽ ϑευθα ραγτηθη  ὕρο 
Ποῦ; ἴον πῖἢ δυσὶ τοῦοθ ποῖο ἴῃ Κἰηρ᾿θ ἀδυρῃύοτβ ὑμδὺ ΤΟΙΘ Ὑἱγρῖπθ δρρδγο) ]ε. 

19 ΤΏοη [ΑΠ8] δ βεασνδηῦ Ὀγουρθῦ ποὺ ουΐ, δηὰ Ὀο] Θά [86 ἀοοῦ δῆσ βοσ.0 Απάτα- 
ΙΔΔΓ Ρυϊ Δ80|68 Οἢ ἢ6Γ Ποϑά, δῃὰ γϑηΐ Ποὺ ραγιηθηΐ οὗ ἀΐνοσα ΘΟ] οῦγ [086 Ἰοπρ-ϑ]οανοά 
φϑυταθη } ἰμ8ὺ 8 οὐ Π6σ, δια Ἰαϊά ἤθγ βδηὰ οἡ δῖ ἢοδά, δῃὰ πδηΐ ἢ ὙΠ 

20 [ἴπ8. 88 δ8ὴ6 θη]. Απάᾶ ΑὈβδίομ ποὺ Ὀγοίμοῦ βδι ἃ υηΐο μου, Η δίῃ Ασμοη [ὨΥ ὑτο- 
[μοῦ Ὀθθὴ σι [μ66 ἢ Ὀυὺ ΒΟ]ἃ ΠΟῪ [ΠΥ Ῥ6806, ΤΩΥ͂ Βἰδίοῦ [8ηἀ ΠΟΥ͂, ΤΥ δἰδίδσ, μο]ά 
ΠΗ͂ ἀρερῖι [6 'β (ΠΥ ὈγΟΙΒΟΓ ; τοραγὰ πού ὑμῖ8 ὑΒῖησ. 80 [Απὰ] Τϑιλδὺ τοιμδιποὶ 

21 ἀοβοϊδίθ ἰῃ ὮΘΡ Ὀγοῦπον Α 88] οπιΒ ουβοό. Βυΐ πβοη [ἈΠ6] Κίηρ Πανὶ μοδσὰ οὗ 
81} [8080 ἐδπιηρβ, [ὑπδ. 84} ἢ τῦχὰ8 ΨΘΥΥ ττοί. 

δ. Απιποη πιυγάενεα ὃν Αδϑαΐοηι. Ὕ ετα. 22.833, 

22 Απά Αὔβδίοπι βρβῖκο υπύο μἰ8 Ὀγοίμου Αππῆοι ποῖ μ}ῦ ροοὰ ποῖ Ὀδᾷ ; ἴον Αεᾶ- 
28 Ἰοπιὶ παρὰ ἀσηθοι Ὀεοδυβο 6 δὰ οσοϑὰ [υ0]64] εἶδ βιείος Τϑιμδυ. Απὰ ἱξ ολπιθ 

δ[νον. 14, Το ΣΝ, ροϊηἰδὰ ἴω πο ἰοχὶ δθ Αδοῦδβ., ΤΏΔΥ Ὁθ τοϑὰ ἽΠΝ “ γῖ ΠοΥ," ἴοΣ ἩΒΙοἢ δογοσοὶ Μ88, 

τοϑδὰ ΕἸ}; Ὀπὺ ἐπ: ΑΘΟΌΒ, [8 ΔΙ] ΟΥΔΌ]6 (Ἰαἴθε υδάξο, δοοογαϊῃρ [ο Ὑ61ηδυ86}}.-Τκ.] 
τ 

4 [Υογ. 16. ΤῊ ἐσαῃβιαἰίοη οὔ ΒΏκ. Α. Ν'. ἰδ ἱτω ροβδίθϊο ἴῃ ἐμ ῥγοϑϑης (Ὅστη οὔ [89 ἩΘΟΌΓΘΥ ἑαχὲ; ἐδο ἰοχί, ἰῃ- 

ἀοοά, κἰνοβ ὯὨῸ ΒΘΏ86 80 Δἰ], δΔῃ!ὰ πηιδὺὶ ὉΘ τορασάθα δΔ5 σογγυρί. Ὦγ. Εγάπιδηῃ (πη ρίης ὃχκ ἰπΐο ἣκ δηὰ τοκαζά- 

ἴπμ ἐῖο βοηίθποο 89 ἰῃύθστι ρῦθα) θη Γ: “ ΟὨ δοοουῃηὶ οὗ [Π͵8 ΟΥ̓], ὙΠΟ 5. στοδῖον ἔμδῃ (6 οἶδποτῦ, δίο." Ὀσὶ 

δβυοῦ ἃ γοηάοσγίης οὗ ΓΥκ-ῦΝ ἰ5 τὶιηουὲ δυξμοσίεγ, απὰ ἀοϑο μοὶ ἂξ ν)ὸ]} πίϊὰ ἐλθ οοηίοχε, ῬἈ ρρθοῦ αἶϑο, 

τὨτοπίης ἔοτνψαγαά [ἢ 6 Ὀοσίπηΐης οὗ ΤΑΙ Σ᾽ Β ΒΡΘΘΟΟΉ, ἐγ β᾽δὲθβ: “δηὰ 889 βαϊά ἰο Ὠἰπὴ γοδροοϊίης {πὰ οΥἢ ἀθοὰ, 

ατγϑαίου 18 ἐΐ5 ἐδ (ἢ Οὐ ΘΓ, δέο.,," ὙἩΏ1ΟὮ 15 ἱπίο] ΣΌΪ Δδὶ. 9 βῃουα παιογα!ν γοραγὰ [86 ἣκ 88 ἰηἰτούποίηξ 

ἃ Ῥγοίοϑί, 88 ἴΏ υϑσ. 12; δὰ, ομβδηρίπρ ἐπ ΠΥ ἫΝ ̓ πίο ὙΠ, τὸ οδίαίπ ἰη9 βθῃ 86 (ὉΥ ἰσαπϑροϑίηβ ὅδ Αἀ͵θοῖτθ 

ΠΣ): “ ὩΔΥ͂, ΤΑΥ͂ ὈΓΟΥ ΟΣ, ἐδ18 Θν}} 18 χγθδίοσ ἔμδῃ ἐπ οἰῆοσ, δές.," Ἡξίοἢ ἰδ ὨΘΑΣῚΥ ἩΒΔὲ [86 αὶ. δορί. (ἰὰ τ τὸ 

18) πὰ ΒΟΙΏΘ ΟΥΠΟΡ ΟΥθοῖς τ υΘ] 0.8 (ἴη Μοηϊδησοι κ ἨΘΣΔΡΙ) κίτο : κ ἨΔΥ, ΓΩῺΥ Ὁτζοίδοσ, ἴοσ ἐπ 1688 ουΐὶ [5 χγοδίοῦ 

μβῃ ὑῃ9 ἄγδί, σέο." ΤΉΘΒ9 Ογθοὶς γϑγβίουιβ ὡρραγοπῖὶγ μεὰ Γ) 5 17 ἰπιδίοδὰ οὗ ΤΙΣΙ, 80 (μὲ ἐμοὶ ἰοχί τοϑῆ: 

ὝΦΙΝ ΤΙΣΙΝ ὝΠΟ ΓΓΙΝΤῚ ΠΡ ΓΙ ΤΙ 33 ΤΙΝ ὍΝ. Το ἦεδι᾽" οἵ ον Ἀϑῦσονν ἰοχί [5 βαρροσίοα ΒΥ {δ 8γτ. 
ὁ ὮΥ ἀοθϑὲ ἔπου τὴϑ ἐδ 8 ατίονοιβ Θυ]], σέο. 7") δηὰ ὉΥ ἰδ9 βερῇ. ἔπ τόσ. 16, πῃ οἢ δϑοϑῖηβ, Βουσουθυ, ἰο 9 αἰἑδσϑὰ 

[πἰοὸ σοῃίοττοὶν σψίῃ ὑπ 6 Η90.--ΟΥ᾽ [ΟΠ] ον πη γϑΓ. 13 ΤΏΟΣΘ ΘΧΘΟΌΨΥ, Ἧ ΙῈῺΔῪ τείο: πρὶ ὯΝ ̓ κ “ΔΨ, ΤΏ 

Ὀγοίποσ, ἀο ποῖ {8 Θν]] π᾿ ἢ 18 στοδύον, εἴθ. "Ὁ ὑπο ἰοχὲὶ δοουθσίνθῃ ἰ8 αἰτορῖοσ δηὰ ΤΆΟΓΘ ἴῃ δοοογάδηοο χἕϊῃ ἐμ 

δηοϊθηὶ γϑσβίοηα --ϑοόσοθ Μ58. ἀηὰ ῥχἰπίθα ϑαϊεΐομδ ἤδγθ ὃν ἐμπδιϑδὰ οἵ Ὀκ (δοοοτάϊηξ ἰο ἐπ σοπιδίδηϊ υϑ869 τί 

ἈΥΝ ἴὰ ἐῆο Ο. Τ.), δηὰ ἐπ 8 σϑδαϊπρ ἰα δἀορίοθα ὉγΓ ἐπ Βίδ.- Οὐπι., ψὨϊοἢ γϑηάθτα: “ΘΠ α 586 βραῖζο νεῖ τῇ Πΐμη ὁ 
δοοοιηΐ οὔ [ἢ 15 ρστοδῦ στο ἰὴ 5 η αἰ ἢ ΠῚΘ ΔΥΓΑΥ͂, στϑαῖθῦ ὑμδη ἔῃ οἴθσ, σέο." δαρροδβίηρ {πὶ ἐπ 6 ντί ον πδβ Πετὸ 
Ἠϊομἀθα ΤΆΠΛΑτ᾽Β ᾿Ογὰβ υγ ἢ ἢΐ8 οὐσῃ παγγαϊΐγθ (Βο Οββϑη)λ Βυξ (ποὺ ἰο ἐπϑίϑβέ (πδὲ (ἢ τϑηάϑυίης “ Βραῖκθ μὰ 
᾿Ἰγπ᾽ ἰ5 ἐπ|ΡΟ ΒΕ ΒΘ. ἐθοὴ 8. ὈΪΘΠ ἀπ; ἰβ ἐπηργοῦΌΒΌ]6, δῃ ἃ [ἢ ῬΡῆτδβθ “ οὐ δοσοιπὲ οὔ " πῃ βϑῇϑσαὶ ἐβ ποὲ ἴῃ κθδρίῃᾳ 
νὶτἢ ἴΠπ6 σοηϊοχ. γαὺ ἔβκοα (Π6 ποτὰ 848 ἃ βυθαίϊδηξίνο, δὴ ἃ ὕπο γ: “ 1οἔ [Π6Γ6 ὉΘ Ὧ0 ὁσοϑδίοῃ οὗ ἐμ [8 ΟΥἹ]}, εἴζο 
ψΠίοἢ ἰ5. πους παρροτύ ἰἱπ [6 πδᾶχα οὗ τὴ Ο. Τ᾿. αηὰ 15 Ὀοϑία θα νοΎῪ ἰδη)6.--ΤῊ.] 

τ Ψον. ῬΙ. Βορέ. “1ἢ}9 ΟΥΟΣΒ ΟΣ οὗ ἢΪ8 ἤου86 ;" ἐπθ ποχὰ 15 ογηἐ θὰ ἰπ οὔ Μ8. οἵ Κοδηίοοιξ, δηὰ ἐπ οο οἵ Ρίη- 
ὩΘΣ (ΤΊ 1.5).--- ΤᾺ.] 

8 [νογ. 18. 80 δορὶ, δπιὰ οὐδοῦ θγϑοὶς γοσβϑίοῃβ, Ψ ακ. απ ὰ Ομ δ] άθο (Βγυ. διὰ Ασδῖ. ογαῖξ ἰῃ 6 τογϑϑ). Τ8ὸ θτϑοὶ 

ΤΠ οΥγίη ΚΒ α΄Θ καρπωτός Θηἃ ἀστραγαλωτός.--ΤῊ 9 Ὁ ΡῬῸ (Επκ. Α. Υ. “τοῦθ5"») ἰδ δοιαὶ ἀμ οα] , ἀηὰ γδγίου 

τι δα  βίδοιοῦν δ ἐογαι [0.8 οἵ ἐῆο ψογὰ Ὦδγθ Ὀθθη Ῥτοροϑϑὰ (ΘῈ. : βο ἐδιο κί ρ᾽5Β ἀδυμκηϊοσα. .. τουθ δρραγοϊϑὰ 

οἵ οἱά, ὈΠ»9Ὸ). ΤῊΘ βοῃϑέθῃοθ βδουπάδ βίσϑῃβθ: " 5Π6 8 οἡ ἃ Ἰοηρ-δϑευϑὰ ἐπῃίο, ἴοσ δο ἔθ υπταδσειϑὰ ρεΐῃν 

6Ο688508 ὙΌΤΟ ΟΥ̓ΘΣΣΤΩΒΔΏΓ]16Α ;)" δυὲ ποίῃέῃρ Ὀοέΐου 85 ὈΘΘ ρτοροβοὰ. Βδέξοδονς τοβασγὰβ ἴξ 88 δ βίοδε."-- -ΤἈ.} 

9 [νοτϑ. 21, 22, τι ὑγσοροθοά σῆδῃμοθ οὗ Βδιίομοσς δηὰ ΤὨοηΐυδ ἃζὸ οἱ ἰοϊϑοα ὮΥ Ἰγάσαδμῃ.-- - [8.} 
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ἰο Ρ858 αἴϊογ ἵτνο {]] γϑᾶσβ [δου 2 ἔνσο γθ8 18], (πὶ ΑἸ βδίοπι μ8α βῃθορθΘΆΓΟΙΒ 1ἢ 
94 ἘΒ441-θζοσ, ψ ϊ ἢ ἰβ θοβ1 46 ΕΡὨγαΐπι; δὰ ΑὈβδίοια ἰην θα 8}} [86 Κι πρ᾿Β ξοπβ, Απά 

ΑὐὈὐβδίοιῃ σϑπῖθ ἴο ἰδ ἴῃς, δὰ βαϊ4, Ββϑιο!ά, ἢν, ΠΥ βογυϑδηΐ δ δα ρβ ΘΔΓΟΓΒ; 
25 ]οὲ {86 Κίηρ, 1 Ὀοϑοθοῖι ἔπ 66, Δηα ἢΐβ βογυυδῃϊβ ρῸ ψΠ [ὨῪ βογνϑηῖ. Απὰ ἰδ6 Κίηρ 

βαϊὰ υηΐο ΑὈϑδίοπι, ΝΆΥ, ΠΥ 80}, ἰοῦ 8 πού 811 ΠΟῪ [οὁηϊ. ὨΟΥ7]} ρΌ, ἰοδῦ γγ ὈΘ οἤδαγρε- 
Δ0]6 υπΐο ἴμθο [Ὀυγαάσδηβοπιο ὕο 0866]. Απα ἢθΘ ῥτοβθοα εἰπὶ; δον δοὶί [4π4}} Βα που]ά 

26 ποΐ ρο, θυΐ ἔπη 867 Ὀ]ρεβοὰ ἢΐω. ΤΆρθη βαϊὰ Αθβδίοια [πὰ ΑΌβδίομη β8]4], 1 ποὺ, 
ΤΙ ΡΓΔΥ͂ ἰμι68 ἰοῦ ΠΥ ὈγΟΙΒΟΓ ΑἸηπο ρῸ ψ|ὰ 8. Απά {86 Κίηρ, βδ: 4 υηΐο πῖπι, ὮΥ 

27 5ῃου!α "6 ρὸ ἢ [μοο ἢ Βυΐ [4.α]7 ἈὈϑαϊοπι ργεββοα μΐμ, μαι [44] Πο ἰοὺ Ατω- 
28 ποὴ δμὰ 4}} (6 ἰκίπρΒ Βοὴϑ ρὸ ψ| εἶ. Νον ΑὈϑαϊοια παά οοτηηδηᾶοδα [ἀπά 

Αὐβδίομι οοϊη 8664} ἢΐ8 Βογυδῃίβ, βαγίηρ, Μδυκ γ80 ΠΟῪ ποθὴ ΑἸηΟἢ ΒΒ Ποϑτί 18 
ΤΟΥ͂ ὙΠ Ὸ πὶηθ, δηἃ  ΒΘῊ 1 ΒΔΥ Ὁηΐ0 γοι, 16 Απηποη, {μθη Κ᾿1] Ὠΐπι, ἔδυ ποῦ ; 

29 δανθ ποὺ ἴ οομητοδηθα γοιῦ ἵ ὍΘ οουτάρεουβ δπα 6 γ8]18πηΐ|. Απαὰ (μ6 βογναηίβ οὗ 
Αὔβδ]οπι αἰὰ ππΐο Απληοη 88 Αὔβδ] πὶ δα [οπι. 84] οοπμηδηαοα. Ἴθι [ΑπᾺ] 

90 81} ἐμ8 Κρ Β ΒΟΏΒ ΒΙΌΒ6, δπα ΘΥΟΓΥ͂ Δ ρῖ αι ὉΡΟῺ 18 ται] δὰ θὰ. Απά ἴτ 
68Π16 [0 ΡΆ8538, Μ|16᾽ [ΠΟΥ͂ 6ΓΘ ἰῃ {Π9 ΜΑΥ, ὑπ ἘἸἀἸΏηρ5 οδπιο ἴο Παν]α, βαγίηρ, ΑὉ- 

81 βδίοπι δι βἰδη 4}1 [π6 Κρ Β Β0η8, δα ὑβοῦθ 18 ποῦ ομὸ οὔ ὑμοῃχ ἰοΐ, Τ θη [4.6] 
(86 Κίηρ, ΔΓΟ86, δηἀ ἱδῖθ 818 σασιηθηΐθ, δπα ᾿ΔΥ οἡ (86 οαγίϊι ; δῃα 4} [ἷβ βογνδιύ 
βίοοά ὈΥ Ὑ } {Π 6 ἱν οἸοπο8 τοὶ. Αμπά ΉΒΕΩΝ [86 βοὴ οὗ βιιίμηθδη, Πᾶν ἀ᾿Β Ὀτο- 

92 {Π6Γ, δΔηβνογοα δηά βαὶά, [,δὐ ποῦ ῦῇ Ἰογὰ βυ ρροβθ [581] 8αὺ (μον Βανθ βίη 41] [86 
γουηρ 00 ἰδ Κίηρ᾽᾿Β ΒΟΠΒ; [ὉΓ ΑἸΠΟ ΟΠὨΪΥ͂ 18 ἀ68α ; ἴου ὈΥ (ἢ δρροϊηϊπιοηΐ οὗ 
ΑΡδβδίοιι (μι ἷ8 μαίδι Ῥθθῃ ἀοίογιϊποα ἔγοπι {Π6 ἀΑΥ͂ ἐμαὶ 6 Ἰοτοοα [Π}π|064 ἢ 18 818- 

38 ἰδ Τδιηδγ. Νοῦν ἱμοσζοίοσο [Δπᾶ πον] ]6ἱ ποῖ ΤΩΥ͂ ἰογτά ὑπο Κιηρ ἰδκο ὑπ6 ὑπίηρ ἴο 
"Ε Ὡὼ ἴο ἰΒίηἰκς ἰμδὲὺ [βαγιηρ], 4.11 {86 Κιηρ᾿Β 8018 816 ἀθδά ; 0. Αὐλποη ΟὨ]Υ͂ 18 

684. 
ἃ. Αδεαϊοπι δ ἰσἑ. ὝὍοτα. 84:80. 

84 Βαιί [Ἀπὰ]}8 ΑὈβδ]οπι θ64. Απὰ (86 γουπῃρ πηδὴ ἰπδὲ Κορ {86 ταίρι ἶοά α 
018 αὐ88 δηα Ἰοοῖκϑα, δηᾶ Ὀ6}ο]4, {μβϑγὸ ὀϑὴθ πιο ρθορὶθ ΟΥ̓ {86 ὙΑΥ οὗὨ [86 111 

85 5146 6145 εἶπ. Απά Ψομδαδὴ βαϊά υπίο {86 Κίηρ, Βε}μῃο]ά, {Π6 Κη Β ΒΟΏΒ Θοπ16 ; 
86 88 [ΠΥ βογνδῃί 8814, βοὸ ἰὺ 186. Απα ἴὑ σϑῃλθ ἴο ρᾶϑ8, 88 Β00ῃ 88 ἢθ ἢΠδἀ τη866 δὴ επάὰ 

οὗ βροακίηρ, ὑμαῦ Ὀ6 8014 [Π6 ἰπρ᾿Β Β0ὴ8Β οδπι16, διὰ ᾿ἰδοὰ ὑρ ὑμεῖς νοΐοθ δηὰ σψϑρῦ; 
87 δὐά [86 Κιῃρ; 8180 δπὰ 411] Ηἷβ βοασνβῃ(β νγαρὺ 6 βοῦο. Βυΐ [Απ4]}} Αὔβδαίοτα ἤθα 

δηά ψοηΐ ἴο ΤΑ] πὶ {86 δοῃ οὐἨ Ατημπϊμυά, Κίηρ οὗ Οοϑθαγ. Απά δ ανΐά ταουγποή 
38. ἴογ δΪ8 ΒΟΏ ΘΥ̓́ΘΙῪ Ἃ6ΔΥ. 80 [Απᾶ]} ΑΡδαίομι θα, δπαὰ σψϑηΐ ἰο Οἴθβῆυσ, πὰ τὰ 
89 ἰδμοσὸ ἴἤτοθ γϑϑσβ. ἀπά ἐΐδ δοι οὶ κῖηρς αν ἃ Ἰοηροα ἴο ρὸ ἔοσι ἢ υπίο ΑὈβδίοιι ; 

ἴῸΣ 6 Μ88 οομηϊοσίθα οοποοσηΐης Αὐληομ, βοοίῃρ μ6 88 ἀθϑά. 

10 [γογ. 23. υοσα!}ν : “ αηἴο ἔννχο γΘΩΓΒ ἀαν," ἃ σοΙτηοη τηοὰθ οἵ ΘΧργοβδίοῃ ἰῃ ΗΘΌ. (566 ἴ,ΟΧ. δ. υ. ΠῚ ΓΙ) 

τὴ ξϑΘταὶ ἀοδί παΐίοη οἵ ἐἶτὴθ Ὀρίηρ ἀο ποὰ τῇοτο ργϑοίϑο!ν Ὁγ ἐῃ6 δα αἰ ] 90 οὗἉ [Π6 δἰτηρὶ δύ αηἱΐ “ ἀν." --ΤᾺ.] 
{Υὃγ. 30. Αὐβοϊυαίθ σοπβύσγαοίίοη, οογγϑϑροπαΐης ἴο 9 ΑΌΪ. ΑΌ580]. ἰη 1,αὐίη, 1ωἱξ. : “ δῃηὰ ἰδ ὁ8Π})6 ἴο Ρᾶ38, [67 

οὗ {ἢ 9 ΥΨΆΑΥ, πὰ Π9 ΠΘῪΒ σα, εἴς."--Τα.] 
γον. 831. Εγαάτηδηςῃ (αἶοσς ΤΏ ΘΙ 9) ΓΟ ὍΤΕ: κ ἔγομῃ ἐπο Ἰ οαὶ,," γούθγγίηρ ἰο Ἐχ, {Π|.1 οοτηρδγοὰ στῇ ἴαϑ. ἰχ. 

11, Φοῦ χχί!. 8. ἰη Ὥοπ6 οὔ ψῃΐοἢ ραββαβϑε, πόονθυοῦ, 88 ἐῃ6 ψογὰ ἃ βι Ἦχ 88 μογὸ; δηὰ {ῃ6 ργοβϑηὲ Ηθἢ. ἔογπι ἰδ 
ϑυΒρίοϊουβ Ὀθοδιθθ [Π 6 ΔΏΔΙΓΙ ΣΟΙ ἡ (180, 88 οοηδίτασος, νουϊὰ πδίαυγαι! ν γϑαυΐτο 8 δυ ὈϑίΔὨἰίνο αἷνθοσ ἰι. Μογο- 

οὐϑσ, ἐπ Βορί., βγυ. δηὰ Ψα]ᾳ. ΠΟΥΘ δῆ οῦν ἱπηροτγίδη!ς ἀουί δἰ οη δ ὕγοτη ἰη 6 Ηθρ, ΤΉ Βγγ. οτηἰτβ ἐπ΄ 4 πογὰ ΟἽ δ), 
πΠ6 Τα κ, γϑη άθγη [0 τὶ ἢ ἀσυειηι, πὰ {Π6 ϑϑρὲ, (Δὐαἰπας ἰο οὖν ἰ6χυ) [188 : “ δηὰ Ὀθῃ0]α, του! οῃ Ῥϑορῖθ ψϑγο σουΐης 
ἴπ ἐῆς ΨᾺΥ ὈΘΗἢἰηα Ὠἰπὶ οη {ἢ βἰάθ οἵ [δ τηοπηϊαίῃ οὐ [Π6 ἀφο νεῖν (ἐν τῇ καταβάσει), ἀηἃ ὑῃ 6 ῬΑΟΠΠΊΆΠ ΟἈΠῚΘ 
αῃὰ ἰο]ὰ τη9 Κίημ δηὰ βαίὰ, 1 ἢανὸ βοθὴ τῇ} ΟἿ {Π 6 Ψ4Υ οἵ ΟΥοπ θη ἡ [Π6 546 (μέρους) οὗ {ῃ6 τηοι πη! ]η." ΑΒ ίο 
ἴα δα αἰ ΐου 1ἐ ἰ8 Βαγὰ ἰο ΒῈ}ὺ τ ποίπον ἰὃ ὈΘΙοΏ 5 ἰο [Π9 οτίμχίπαὶ ἰοχὶ, οὐ ἰ8 δῇ οσρίδηδίουυ ἰπϑογίίοῃ ; ἰὑ 8}}α ουῦ 
16 παῦσαι ας ὙΟΥῪ παίαγα ἢν. Ὀιὺὺ (8. ἰβΒ [(56}Γ ἃ διιδρίοίοια ἰδοὶ, δπὰ ἐπο νογὰβ βρόκϑῃ ὈΥ͂ [Π9 νδσῃτηδη τον 
οογῖαί ΠΥ Ὁ6 ἃ γαγίδηϊ ὑγβ ἢ Β] αὐΐοη οὗ [ἢ 9 βαῖηθ ΗρΌ. 85 ᾿ΐθ5 αὖ ἰῆ 6 Ὀλαΐβ οὔ ἐπ βιδιϑπηϑῃΐξ ἰῇ νϑὺ. 84 (ἰὴ ἢ Ηοῦτον 
Ἡονουοῦ {Πἰ8 τηᾶν Ὁ (ΤὨρηΐαα, ΒδιίοοΓ δηὰ Ῥ 6 δυ8θη δοοορὲ ἐπ δα ἀἰτοη), [Π6 Ογοῦθη οὔ ἐπ δορῇ. Ροϊπβ ἰο 
Ἡοτοῦ οΥ ΗΟΓΟΏΒΙ, ἃ ψΧ6}}- ον ρί866 οη ἔπ πο κῃ οτίηρ τροπῃίδίη. δηὺ {π6 ρἤγαρθ “ οἡ [Π6 ἀθο} ν ν "18 ὉΠ} 
ἐχρίδἰημϑὰ 85 σοίθγτί πα ἴο ὑπ9 ἀϑοιγΥἹίοιια 549 οὗ ἐπ δ }} (δὰ 8ὸ ἐμθ νυ ὶα. ἀδυίμη, Η 60. Ἴ Ἰ). ᾽ο (19 γϑροὴ 

{η9 ΓΡΠΘΟΓΙΩΝ “ἘὉν ἐπ τᾶν οὐ Ἠοσοθδΐτῃη (Βοίἢ -ΒοσῸἢ) οὐ ἴΠ6 5'ὰθ οἵ ἐπ τηοπηίαβῃ,᾽" σῃϊοῆ ἴα βγη δοξίοδ!ν δη ἃ 
ΚΟΟΙΓΑΡὮΓΟΔΙΥ δα ἰβίδοίοῦσυ ; δὰ θὰ βΌΡροβϑ οἠἱὶν ἰμδὲ Ὠ )ἽΠ] 8 Ὀθθῃ δἱίοσϑα πῃ ἴἰῃμο στωσδογχοίίο ἰθχὺ πο 

Ἰ ΠΕ. Τῇ δα αϊείοῃ ἴῃ ἐῆθ βρέ, ταν ὃθ 8 τοδυμίηδὶ οχρ] αηαϊΐοη ({ξ ἰ8 πο ἴοηηά πὶ [πο Ὑυ]ᾳ.), δηα 115 ἢτβέ οἴασβϑ 
ΤΩΔΥ ὉΘ δἰἑογοα ἰηἴο σοῃίογ ν υἱν ἢ τὴ6 οχίβιίηρς ΗΘΌ. τοχῦ; {π6 ἐν τῇῪ καταβάσει ΤηΑΥ Ὀσίοης [0 Π6 οΥἰ αἰ Π8] [ὈΥΤᾺ 
(νυϊκ. ἀευίωηι), ἀπά ἐἢθ “ οὨ ἐπ δήθ οὐ ἐπ τηοπῃἰαίη "ἢ ΤΩΔΥ ὉΘ δΏ οχρίδηδιίίοη οὗ (8 οἰ κίμδὶ οὐ σραῦχίηαὶ. αὐ 
ΘῺΥ τοῖϑ ἴῃ σῆδηκο οὗ ἸἽΤΊΜ ἰο Ὁ) ὙΓ[ἔ[ ΚΕ ἰκ δ᾽ ἐοχοίῃοτ μγοβαδῖο. "ΤΑ 

15 [γοτ. 38, ΤῊ γοροι ΐοη οὔτ ἢθ ϑέαδίοτηθηι [Π8ὺ ΑὈΒαοτη ἤθα ἰ5 αἰγὶ κί ρ, δηα [Π6 Πασγαὶῖνθ Υ ΓΒ, 36-38 [8 οὺ ΟἸΘῊΓΡ 
δη ἃ παῖ ΓΑ] ᾿π αγσαηροπθηῖ. 78 Βῃου]α γαίποῦ οχρϑοῖ 31 ὃ (1π ψ ῃ θῇ πο βαδ᾽θοὶ 18 Θχργθθαθαλ) ἴο Ψ0]]ὸν 86, πὰ 38 
τοαῖκοα 87 ὦ ΠΠΠΘΟΘΆΒΑΓΥ. 80 [ἢ6 ἤτηϊ οἴλιαπο οὔ 84 βϑϑπη ουὲ οἵ ρίαοθ. Βυῖ, ψΠ116 11 15 παγὰ ἴο ᾿πδΉ!ν [Π9 ργϑϑϑηΐ 
διγϑη κοτηθηΐ οἡ Ἰομί δὶ στοῦ ηά8, ἔπ 6 ΠΠΠΘΟΘΕΒΑΓΥ Γορο 0 Π8 ΤΩΡ χοϑὶ]δ ἥγοση ἐπ ἴδεΐ ἐπαὶ ψγὸ ἤδνθ ὅπ οὐ] 9 
οἵ δῇ οτἱβίρα! ἢ Υ ̓Ισπροῦ πγγαῖνο νυ πϑγοίη [ἢθ86 γτορϑαῖθα κἰδζοπιθηΐδ σψουἹὰ ποῖ ὉΘ ουίῤ οὗ ρΙδοθ. ΤῊΘ ογὰάϑυ οὗ [ἢ 
Τηλδογοίιο ἰοχί 15 ϑυϑίαἰ η66] ἣν ἴΠ 6 γογείοην, [Ι͂ἢ τοῦ. 31 αὐΐο σοβῆῃν (Γεδσούρ) βορί, δα 48 εἰς γῆν χαμμαχάδ, 2 Ὁ ἡ 
ΤΗθηΐαα δοσορίβ 88 γορτοκοηης δῃ οτὶ μίπαὶ Ηοῦ. “Ἰαηὰ οὗἩ Μαδοδῇ " (ΒδίξοποΓ : Ἰαπα οὗ Π]κ τοῖον Μδδοδἢ), δὰ 
Ἅ6}}}. τε οσίδ ὑθοδιβθ οὔ ἴλ9 Ατί, (χα - 77) δηὰ Ὀϑοδδ οἵ [29 ΔΌΒΘΏΟΘ οὗ ἐμ πογιὶ “τοίμοσ."-Ἴκ.} 



ι 

ΤῊΕ ΒΕΟΟΝῸ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΑΜΌΕΙ. 

ἘΧΕΘΕΤΊΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ,. 

τα. 1-21. Απιποη᾿δ οτίηιο τ. 1. θη6ᾳ. Απᾶ 
τ οδπιο ἴο 8886 δίϊοσ ἴἢ ὭΘΓΣΑΙ ὩΟ]ο- 
εἶσαι δἰδιθιηθηῖ, τοίοστί ης πμδὶ (011 ἰοὸ {86 [ἰπ|0 
δῇ ἰη6 Απιπιοηΐϊ ταῦ. ΤάπιαΓ δηα ΑὐδἈ]οῖω 
πετο [Π6 οἰ] άτοη οὗἨ Μαβοδῃ, ἀδυρῆίον οἵ ΤΑΙ παῖ 
κΚίης οἵ ἀδεμυγ, ποπὶ ανια τηδτγὶοὰ δον 
Β6 βεοοηδοά (ῃ6 ἰἤτοπθ δἱ Ηδβθσγοη (ἰ}}. 8). Ἂτιη- 
πο πὰ Ὠαν 8 οἰἀοαὲ βοὴ; ἷδ τοῖον ψὰδ ἴῃ 6 
Φεζγοο θα ΑΒιηόδαι (ἰϊ . 2). ΤΏ δροδοεῖβ ὑο- 
1η8 ὙΠῸ} (16 πχογάβ: “ δηὰ ΑπΊΏΟ ΜγῺΔΔ δ0 ἰσοὺ- 

ἔϊοὰ » (νογῦ. 2), πϑ]θ νον. 1 ἔγοῃ δῃ ἃ ΑΌδδίοσα 
ἴο {π6ὸ πὰ 18 οχρ  δηδίογυ Ὠ[ΠοαἾ8.--- Ἴ οσ. 2. 
ΤΑίογα!]ν : ἐξ ὡοαϑ δἰγαὶϊξ ἰ0Θ Απιποπ ὠπίο δεοοπιὶ 
δἰοξ, (αὶ 18, 6 88 βογὸ ἱγου ]οά, βὸ πὲ ἢ κῃ 
εἷἰοῖς. Νοῖς: “[εἰχηϑα Εἰτηβοὶ ἡ δἰ οἷς" (αι 6γ), ἴον 
Βο ἄοοβ ποὶ ἔοῖρῃ 11}} γοτβ. δ, 6 (πῆογοὸ {π πογὰ 
ἦθ. ῬΓΟΡΟΓΙΥ 80 τοπάογοα). [Εν] ά (ᾳιοίοθα ὈΥ͂ 
ΤὨδηΐ 8) σοιλδσίκβ ἰπδὶ ΑἸΩΠΟῚ ΒΒ Ομδγβοίθσ δηᾶ 
οοπάυοι σψοῖθ ἀουθί]οβθ δβδοιεα Ὀγ ἴμ9 ἴδοι ἐπὶ 
[6 τδϑ ἢ ἢτβὺ-Ὀογη βοη, δηὰ οὗ 8 τηοΐμοῦ δρρμδ- 
ΓΘΏΤΥ ποῖ οὗ ἐδ ποδ]οβὶ Ὀἱγιἢ.--ΤῈ.}] Υ,ο πανο 
ἃ Ρἰοίατο ΒΟΓΟ οὗ {π6 οοηβυτηΐϊηρ γα οὗὨ ραϑβϊοῃηδίθ 
Ἰονο, π ἢϊςοῃ οου]ὰ ποῖ ὃθ βα(1ϑῆϑά, θοοβδυβο ΤϑΠΙδΣ 
85 νἱτρίη δηᾶ 1 δοοιϑᾶ ἴο δἰπὶ ἐπ ροα- 
αἰὉ16 ἴο ἅἄο δι υι πίη ἴο ΒΟΥ, {Πδἱ 'β, ΠΟΥ πηδὶ - 
ΘὨΙΪΥ͂ ΓΟΒΟΙΥΘ δηαἀ Π6Γ ᾿ῃδοοθδαὶ Ὁ11Υ [1π {π δοιὰ 
ΟΓ ὙΟΙΔΘΠ᾽ 8. δραγίηθη!) ΟΥ οἴδοσ αἰ Β᾽ου 165 
(ὐπαγιοὰ ἷδ ἀοβίρτιβ.---Ἴ ὁπ. 8 »ᾳ. ΒΥ ἷθ πὶοϊκοά, 
ΟΥΔΗ͂Υ οοπαίῃ «οπαάαδ, ἰμ6 βοῃ οὗ 18 ὑπο]6 δ88,- 
ΤΩ ΟΔἢ (δηοίο Ὁ 800 οὗ ποπα, Φοηδίπδη, 18 τη - 
ἐἰοποά χχὶ. 21) Απιηοῦ ἰδ ποὶ ΟὨΪΥ βἰγοηρίποηοὰ 
ἰὴ ἷα βἰ Ὁ] ἀθαῖγο, Ὀυὶ 18 βῃονσῃ ἃ ἩΔῪ ἩΒΘΓΕΌΥ 
6 ΠΛΔΥ͂ δἰίδΐη πα οημὰ ὈΥ͂ χα }]9 δῃὰ υἱοΐθηοθ. Ηθ 
Ῥδοοπιθ8 “]οδη,᾽" δὴ δρρϑδγαηοθ 81} [16 ἸΏΟΓΘ 
εἰσὶ κίηρς ἴῃ 8 “ Κἰπρ᾽β βοῃ,} ἰῇ πβοθθ ὁΆ56 ἔμ 6 γῸ 
ἯΓΆΒ ΠΟ ΓΌΟΔΒΟΩ ἔογὶϊ. ἘΊΟΣΔ ΣΔΟΣΤΏΪΏ κ᾽ ἴΟ ΠΊΟΣΙΣ- 
ἰπηᾳ---ηἶδ 85 ὙΓ88 ΤΙΏΟΓΟ Ἡχοοδοα ἰὴ ἴῃ ΣΟΙ" 
ἐπι δῇδν πἰσμίθ τηδάο δ} 688 ὈΥ͂ ἰοτίατῖπρ Ρ88- 
βἷίοα. [Τ]ιοπίυδ: ἃ πον ομόθοα ροΐπέ ἱῃ {|| ἀ6- 
βογὶ ρίΐοη οὗ ἷβ τηδ δάγυ, ίσοτα Ἡϊ οἷ 8180 ἐΐ ΔΡΌΘΆΙΒ 
(παὶ Φοηδάδο τϑβ, 1 ποῖ ἃ μουδβο- πιδίθ, δὶ Ἰϑδϑὲ ἢ18 
ἀαὶ]γ οοπιρβηΐοη. Βιδ. Οὔπι.: δ9 τηϑηϊοηβ {ἢ 6 
πιοτηΐηρ Ὀδοδυβο ἐξ γγ88 ἢ 18 ουβίοσα ἴο οοτὰθ ἴ0 Ατ- 
ὨΟῺ ΟΥΘΣΥ͂ ΤΩΟΓΠΪΠΩ ἴο ᾿ἷ8 ἰδενθθ.-- - Ἑ.} ΤῊΪ8 
Ἡτοϊοποὰ 8 ὁ6 οὗ Ηὶθ ἰδυογοὰ {πε δἀνῖοθ ἐὸ 
{εῖση λὶ δίοκ (νοῦ. δ). ο 866 ἴ866, ““500- 
Δ᾽" υδοὶ ῸΣ υἱδύέπο ἰδ δἱοξ (Ῥβ. χἹϊ. 7 (6); 2 
Κίηρβ γἱϊ. 29). Φοπδαάδθβ οουπβοὶ ἰδκαθ ἴῸΓ 
δταπιοα ἐμαὶ (16 Δι Ποῦ πὶ] τοὶ τοῆι8θ {Π6 βἱοἱς 
ΒΟῚ δυςοἢ ἃ τϑοαοϑί. ΕἼοῖλ [6 ΤΒΟΪ6 δοοουηΐ ἨΘ 
800 ἐμαὶ (ὴ0 Κίηρ᾽κ οἰ] άγο ἀποῖν πῃ αἰβογοπὶ 
Βοῦβοο  άβ, “ ῬΥΟΌΒΟΙΥ οδοὶ τὶΐο τὸ μον Οἢ}]- 
ἄτοη ἀποὶὶ ἴῃ ἃ βαρασαίϑ ρμαγί οὗ (Π:0 τογδὶ ρδ]δοθ᾽ 
{εὶ!) διὰ {γί μον [86 ΩΤΟΎΏ ΒΟΏΒ, 85 ΔΌΡΟΒΙΒ 

πὶ γ618. 7 δπὰ 20, μιδα 6δοῖ ἢΐβ βεραγϑίθ ΠΟιῖ8Θ. 
“Α οουρἷο οὗ οδΚοβ "Ὁ" βοπηθ βο 14, ἀΐἰβι μοῦ Υ βμαρϑὰ 
ῬΓΡΡΕΤΙΒΟΝ 16 Π6σὸ τηθϑῃϊΐ, δίηοθ ἰῇ στὸ ΟΓῸ “ἜὍπ 0 ἢ 
οὗ ἔπεα. Ὑμοῖδοσ 1ἰ τοοοϊνοὰ 1ΐ8 πδηηθ ἤῸπι 18 
λδαγί- Εἰ κὸ βῖδρο, οὐ 115 βιοαγί-οἱ τα τωβαὶ 
(Κεἰ), [[π6 ποσὰ ἴα ἰοδίδαλ, δῃὰ (6 Ηθῦ. ἴοσ 
μιοατὶ᾽ ἰα ἰ6Ὁ7, ΟΥ Ὀοοδυβο 1ΐ ταϑ τοδὰθ ἔγτοτΣ 

τοἰἰοὰ ἀουρὰ, 7 ἰδ Ἰοδ ππάοοϊαθα, ΤαπιΔΥ Μγ88 ῥὑτὸ- 

4 [Εγοτὰ (Ὠΐδ ἜΡΙΌ ἰο χχὶϊ!, 1 (δηα οἷν, χὶ. ὁχοθρὺ Υο 7. 
1) 6 οτο δὰ 1 ὕπτοῃ., ἐδ ποὺ ϑηϊοτίηκ ἰηἴο ἐἢ9 δεῖ κὴ 
οἵ ταὶ Βοοῖς ἰο τϑοοσὰ ἐῃ9 τη γοὶν ἰμαϊν πα] ἢ ἰδίοῦγ οὗ 
Ῥαυνϊά, Ὀυξ ΟἿἹΥ δἷα ὑἱποοοζαιίο δηα τἰΐ18] δοὶ8.-- ΤᾺ.] 

1 Βδιθοδοσ: ἔγοτα Ασδὸ, 32), σμιδὶὰ. 8), Βοῦ. ΓΤ}. 

ὈΔΌΪΥ ἰδιηοα ἴον ΟΡ δ} οοοκίησ. [[η (6 
Ἐδδοὶ βυς} 8..}}} ἰδ ἢοῖ υπυδιυδὶ, ουθ ἴῃ τοτοθη οὗ 
Βικὴ πη 1) 

6ΓΒ. 8 βαα. “8ὴο ἴοοῖκ 8 ραπ [γϑγ. 97, βὸ (8]4, 
δηὰ δορὶ. [Οἱ (6 πογὰ χοηάδοσεά “᾿Ῥδῃ᾽" ποθ 
“Τοχι, δηὰ (}γδη). :" 10 ΒΘΘΙῺΒ ΤΟΣ Ὁ]6 ("αὶ 
ἐξ ἰθ 8 ὨΔΠ16 [ῸΓ ΒΟ Ργοραγδίίζοω οἱ ἰοοὰ --- ΤῈ. 

“ Βαϊκοὰ" [γ6γ. δ] 18 Ηοδῦ. ποτὰ ()}93) δ υροὰ 
ἴου τοϑβίϊῃς οὐ Ὀαικιηρ, 800 Εχ, χὶϊ. 9 οοσῃρ. πὶ 
ῷ ΟἾγ. χχχυ. 18. ΑἸ ΠΟ; δ τοΐιδαὶ ἴο οδὶ τηυρὲ 
Βανο οοηγογοᾶ [ἢ6 ἐπηργοβαΐοῃ ἰμδὶ ἢθ γῶβ Ὑ 7 
δὶοκ, δῃὰ ἰῃθ δχοϊ βου οὗ δὶ} ρεογβοῃδ ἔγοιῃ (8 
τοοῖι ταϊρὰὶ ὈῈ ΡΣ Υ ἐχρ αἰμθα Ὀγ {π6 “βεὶ τῃαὶ 
Β6 πδὲ ψοδίςοῃμϑα ὈΥ ἢ} 1] οδα. Ης ἯΓΔΒ 85 ΟἾΘΥΟΙ 
ΔῊ δοίοῦ δὲ Φοηδάδῃο 8 Ὁσδῆγ ΘοθΏ 56 110 Σ.--- 6ΓᾺ, 
12 βηᾳ. Ταιηδῦβ ΠΟΌΪΘ οοπάπςεξ ἴῃ το)θοιϊϊηρ 819 
πὶοϊκοα Ργοροβαὶ 15 ἃ σοπῆττηδίίοῃ οὗ Ἡἢδὶ 15 καϊὰ 
ἴῃ τος. 2 οὔ {π6 δἰπάγδῃοοβ ἴῃ ΑἸ που ΒΒ ΓΔΥ. 
ΒαοὮ τα Δ.ΤΘ οὶ ἄομο ἰῃ Τδσϑοὶ, ἰὶ 18 
δραϊηδὶ {Π6 ἰδ δηὰ οὐπίομι οἵ [ἢ Ροορ]6 οὗ Θοά 
(48 οοῃίγααιοα πῖῖϊ πα Ὠθδίμοη). ΟὐμρΡ. 1,Υ. 
χχ. 17 πὶ νοσβ. 7 δῃὰ 206. ΤδΙΩΔΙ σοροΐδ ἰδ6 
πὶοκοάποϑθ ἔτομῃ (ἢ 6 Ηἰγβοδὶ τ ΟΧᾺ] ΡοϊΪηὶ οἵ Υἱὸν, 
ΜΠ ΊΟΝ 16 ἀοίο,τηϊηοα ὈΥ {πὸ ἱποοογαῖὶο- "δι οΠ8] 
Ροβίιΐου δῃα δἰ χηΐβοδμοο οὗ 1βγϑεὶ. ΤῈ ποτὰ 

“00}1γ (Π232) ἴδ Βοτδ ὑροὰ οἵ Ὁπο δ σι Εγ 88 ἴῃ 
χχχίνυ. 7. [Το βδίὴθ βοῦϑε 8 οίγθῃ δυῦ- 
ἰδ 8} Ὁγ 1Π6 γτοπάοσίηρ οὗ ἘὩρ. Α. Υ.: “ποῖ 
80 Βιου]ὰ ἰΐ 6 ἄοῃβ ἰπ 16γδοὶ"" (88 ῬὨ1 ΠῚ ΡΡδΟη). 
-- οὶ] τουδγκδ ἴμαὶ 1[Π 6 Ἔχργθβδίοῃ θα ΟΘε. 
χχχῖν. 7 (ποτ ἰΐ 18. 8 ΟΟΙΔΙΠΘΌΪΑΙΥ ὁπ ὅ8}6- 
σοἤοιη 5 οοηάυοςὶ ἰο Ὠ΄ΠΔ}}, [86 ποτάβ Ῥοΐηρ (8 
βαηθ; δῃά Βὲδ. Οὔπι. δά ἀβ {πὶ Τατηδὺ Ῥσοῦδυὶ 
ΚΘ (86 Ῥαδββαρὸ ἴῃ αοηῃοαῖβ, δηὰ πα ϑα ἰο ῥγοδϊ 
ὃν 1. Βυὶ, 85. (ὶθ Ῥδββαρὸ ἷἰβ δ σοίδυκ οἵ (6 

ον οἵ ἰπ6 Ῥοηιϊδίθυσι (88 1Π6 ρῇγϑβθ “ ἐπ 1» 
ταδὶ" Βῃον δ), δηά ἰϊ 15 ἀουδι{Ὁ] πῇ οῖποσ [Π6 Ῥεα- 
ἰδίθασι ἰῃ ἰϊ8 ῥγοβοπὶ βῆδρα οχἰείθα ἴῃ 1λαν] 8 
εἶπα, {πΠ6 σϑϑου Β]δηοα θοϊθθ 186 ὟΣ Ῥδββδβοβ 
τησδὶ Ὁ6 οἰμογνθα οχρίδϊποὰ. ΤῊ ῥῆγδβε ἰῃ 
ἀοϑίϊο ΤΏΔΥ Βαῦο ὈδθῺ 8 ΘΟΙΠΙΏΟΙ ΟἿ, ΟΣ ἴδ 
ἰοῦ οὗ Οδηθαὶβ ΠΔΥ δύ ἰδίϑῃ 1ἰ ἴτοῦι ΟἹΤ' 

πδετδίΐνο, 88 ἃ γοιηδιῖς δρρΙΟρτίδίο ἴῃ ἢ ἷ8. ἩΔΙΤΆ- 
ιν6.-- ΤῈ.]7--Νοχὶ ἴο (86 ἦφπον οἵ Ζ1εγαεὶ δα ἴῃ9 
προ νυ βδηοι γίπας ᾿ἰβο] το {Π6 1,οτὰ, βὴε δἀάῃοοβ 
ΘΓ ΟΥ̓́Τ ΒΟΠΟΥ δηὰ ΑἸηΟ0η 8 (νοσ. 13); οί, δὴ 
ποῦ ]α βδυ, Μὶ111 βυ ον ἔστε [6 βῆδιηθ. ΕὩ- 
{Π6γ, ἰῃ ογάον τἤοσγο οοσί δ ὩΥ ἴἰὸ Πο]ά πὶ ΟἿ 8βἢ9 
ὈΤΩοδ ἢῖπὶ ἴο δδὶς ΠῚ ἴῃ τηδγτίαρο οὔ {86 Εἰἴηρ, πῆο 
σοι]Ἱὰ ποῖ ἄθηυ ἶβ σοαυοθὶ. ΤῆΪΐβΒ που]Ἱὰ δα ἴῃ 
οΡροκβίου ἴο {Π6 ἰατν, 1μον. χυϊὶϊ. 9; χχ. 17; θευς 
χχυΐ!. 22, ὙΒΟΓΘΌΥ βοχὺδ] σοπηροϊΐουδβ θοίπθοῃ 
Ῥγσοί πο γ9 δηά βἰβίοσβ ([βοθο μαυΐηρ ΟὨ]Υ ὁ86 Ῥδγθηὶ 
ἔῃ σΟΤΊΠΊΟΣ 8Γ6 οβρϑοΐδ ἢ τ ΘΠ ΣΟ; 64) δΓΘ ΒΟΥ 
[ουϑ ἀἄάθῃ, [πῃ ὁὍσάοῦ ἴο ΠδσΊΟΠἶΖΘ ἰδ ἷδ Δρρδγοηῖ 
οοπίγδαϊοιΐοα ΤΉΘΩΣαΒ {ΠῚ ΏΚ6 ἐλ τοὶ ἐπηροβεὶ θ]9 
{πὲ (Π6 ῬγτοΒΙ ᾽ οηβ ἴῃ 1μδν. χυἹ!. 7-18. χχ. 19- 
21; Ἀοαυΐϊ. χχυΐὶ. 20, 22 χοίοστοὰ βγεῖ ἰο ἐμ πηδίη- 
ἰθΏδΔηο6 οὗ ΤΟΤᾺΪ δύπ πῃ ΤΔ1}1]γ-11 6, δηθὰ ἐμαὶ 
1860 ἀϊά ποὶ μοὶ] ἰουθἱὰ τοδὶ τοδγτίδροβ ὕ6- 
ὑποθῃ ὈτΤΟΙ ΓΒ δηα αἰδίοτα μη ἡ ΟὨΪΥ͂ 026 ῬΔ’ 
Σοπξ 'ἢ ΘΟΙΣΠΊΟΏ), ῬΑΥ σΌΪ ΔΓ ἩδΕΓῈ ἰθοσο Μὴ 
δρϑοΐδὶ ἱποιἐπδιίΐίου Βαὶ (ἢ ]8 νἱϑν σβῃτοὶ ΡΒ πεὶ] 
ΤηδΔ6 ἴο δοοοτὰ πίῖῃ (ἢ Δοβο] αἴθηθαβ οὗ {μ6 Ῥτο- 
ἰδίου δηὰ ἴλ9 ββαγρηβββ οὔ πο ἐμ γοδὶ οὗ ρυμιαν- 
τηϑηὶ. ΤῊΘ βίγίοιὶ ργοῃὶ δἰ οῃ οὗἨ βεχῦδὶ οομῃηεῦ" 
εἰοπ ἐπ ζοποσαὶ τηυδὶ ἤᾶνθ δρρ)!θὰ ἰο πηδστὶαρθ 
δἷϑο. [ἐ πιυδὶ "6 δυρροθδοὰ οἰἴδπος ἐμαὶ [6 [Δ τα 
τοὶ δἰσὶο11} οατὶϑαὰ οαἱ, οΥ ἐμδὲὶ Τδιρδσ, ΚΩΟΝΊΩΘ 
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(ἣς Ἰδτν σον τὸὲ]], πίϑμοὰ ἰο ϑορ ὑδοῖκ (ἢθ ἴο ἴπο ἰγαηδϊδἰΐοη κίνοῃ ἴῃ (πὸ ΒΒ. Οὔηι.--- ΤῈ. 

εἰοτιδῖο ἐέβθβ νηοῦ ΑἸῆθοη. 80 νέοὴν Ἱπμὰ (7.8, γον. 17. [πιπὸπ ογάογα Τάπιαν ἰο δὲ ευροϊϊεα. 

1]: “1ἷ5 616 εδἱά, πὶδηϊηρ ἴο θθοδ 6 ῥϑββίοη ΤΊ ἷ8 ογάοσ δηὰ οοπάποῦ πιυβί μᾶγθ Ἰθα (86 βοσυδῃης 

ἴον ἴθ Ῥσοδοηι, δὴὰὰ ΟἸοσίουβ : “πὶ 886 τοΐχπί 0 δὰ {πδὲ δ δὰ ἀοῃθ βοιποίμἰηρ' βιδηλο- 

εἰτάς Ηϊπὶ ἱπ ΘΥΘΙΥ͂ ἬΔΥ ῬοβαβίὉ]6, Ἰοαῖ, ἰἴ 411 Βορο ] .].---[Βιὃ. Οὐπι.: ΤῊΘ Ὀσυ δ! ἐν οὗ ΑἸλῃοη ποοᾶὰρ 

οὗ τηδιτίδρο τότο ἀοηίοα, (6 τῦδη διουὰ θῸ (δ  ὨῸ οοτητηθηί.--- ΤῈ.]- ον. 18. [7Ταπιαν ἰ ἐχρεἰεα.] 

ΤΔΟΓΟ ἰποϊϊεὰ (ο νἱοϊθηοο. ἢ , 886 δά οἢ 8 βαγιδοηὶ τλι Ἰοηρ δίϑονοβ (Ὁ. 99); 
Μεγ. 16. Οη ἴπ6 καιξαίβοιζου οὗ βεχυδὶ ἀθαῖγθ (86 ὕδαβὶ πηδογχασταθηὲ οουδγθὰ ΟὨΪΥ (μ6 ΡΡδΡ 

μοι ρει αὐ β τὰν εὐ 18 θ07πὶ κὔς ὨΡΤΙΝΙΕΗΙ ΠΝ τὰ, ΜἘ116 (ἷ8 οονογοὰ [πὸ πἢ016 δ). δῃά ἴοοῖκ 

ψΟΌΘΝοΑ ἴον ἴδ ἰγυϊὰ οὗ (88 παγταίϊνο."---  οσ. 16. 186 ρῥΪδοο οὔ {π 8 δῦ θδα πιοὶΐ [οὐδοῦ ρβδγπιθηΐ ΟΥ 

ΤΔΙΘΑΤ 5 ΤΟΡΙῪ δ ποῖ ἴο Ὀ6 τεπάογοὰ (Ὑυΐρ., [χ1- τοῦθ. Ὑτγδηβίδίο: 1808 σσϑῖθ ἴ86 εἰ β᾽ 8 
ΕΣ δαδυρπῖοσα, 89 νἱγρί:, οἰοϊμοᾶ νὴ τΟῦΌΘΕ; 

μους ΠΝ ὙΠ ἀλτρθένοτᾳ ̓ μρλβ τω τε βαοῖ ἰοηρ-Βἰϑουθά τδαῃῖ]68 ἀἰδιϊηρτίδμοά [16 ρτΐῃ- 
: : οΘ65868.--- ἡ Σ. 190. Ησν ἱπάϊοδίλοη οὗ ρτίοΐ αἱ {Π9 

Νοτ Ἵδὰ πὸ {πῖι ὙὨθαΐυ8) δας (86 Ε’ΘΡ. ὑοχὶματηθ ἀσηθ μοτ. ΤΏ Βδηὰβ οἶδε δῦονϑ ἐδ 

δῇοσ 86 Ξορὶ. : “ ΠΑΥ͂, ΤΥ ὈΓΟΙΒΟΓ ὑπο τν), ἴον ] Βοδά οσ ἰαϊά οἱ {με ιοϑδά, δγθ ἃ βίῃ οἵ φτὶ οἵ δ (ἢ}9 
11 ἴ6. φτϑδίοσ," ΓΝ Δ 8116 [πα ἢᾺ5 οοῦ)6 οὐ [6 ποδὰ δ 6 Ὀθασορ οὗ 

βαρ Ἰδοῦ τὸ δυοϊὰ ἐδαξαν βορὰ Ἐν λενμρ τ οπθἶβ ρϑγβοῃα] ἤόθογ. Οὐσαρ. 76Γ. 1}. 87, [6 γ. 18 ὃ 

σἤδῶκο οὗ ἰοχέ ἰ8 ἴοο νἱοϊθρηῖ. ΤᾺΘ ΓΘΩΘΓΊΩΡΕ: ἩΟΙ]α δϑθῦὶ ἴο οοῃηθεῖ ἰἰδθ ἢ ΠΊΟσΘ πδΙΌΓΑΙΥ π] 1 
“ χῖνο πὸ οοοδαΐοῃ οἵ (μΐβ φτϑδίοσ δὶ! " (ΟἸ6γ., ΕΣ. 17, δῃηὰ γϑγ. 18 α πὶτἢ νοῦ. 19. [11 πΙΔῪ ὕ6, 88 

(66.), 8δηὰ: “δυὶ ποί ἐμ χγοδίον ονἱ] ἤδη 180 Ἰζ 61] »αγα, [Πδὺ ΠΡ ΤΟΥ] ἀΓ668 158 πηθη οηοα ἴο ὈΓΊΩ Ως 
᾽ : .} οἂὖξ ΤοΓο ΟἸΘΆΓΙΥ {Π|ὸ ΠΑΡΒἤ 668 οὗ ΠΕΡ ἰγοδίμηθῃϊ, 

οἰμογ β' (Ὁ9 γ7οι46) ἀο ποὺ δοοοτὰ σία (διε ποσὰ δἷποθ {86 βοσυδηϊΐ τουσδὲ μδνο σϑοορηϊσζοα ἴμ6 ἀγοβα, 
ἔτρ οὔ 8ὸ Ηοῦ. ἘΒδιίοεδοτ, ὉΥ ὑπο ομδῖροα ΟΡ ἴοε Τὴ ΤΟΝ Α τορε0 ' γου. 18 18 ἀἰϊδβουδβοοα εἰρερρεν ἴῃ 

χε, δπὰ ἱπροσίϊου οἵ [12), καί [ἢ δϑῆθθ: “πθογθ- “ Τεχί. δηὰ ἄταπι. ᾿Ὁἢ [86 θοῃίθῃοθ που] ἈΝ ἈΡΘ 
ζῶο ἰἢΐα βτεαὶ δῖ! βτοανογ ἔβα... Τ᾽; οπ πίοι, ὑο μθΙροα ἈΥ οἰμμ τ ὅλο ποδά, ΤΣΗδ' οῦσν οὺεν 
ΤΗοπΐυδ τα Π ΕἸ σοιραῦκα {πδί 1 16 ΙΒ θυ ὑο 860} ἤν Βορβὰ ἔγοια ἰδ6 ΨΟΙΥ͂ ρίδοο ὙΠΟ εἴθ δὰ 
ὙΓΠῪ (ἢ) ΠΑΓΓΑΙΟΡ βου] ᾶνθ μυΐ {18 υπίπέείεσίο οροκεὰ ἰμ6 ἰοοὰ ἴον ΑἸαθου.--Τ.]--- ασ. 20. 
διε ῬὮγαβο ἰηΐο (Π6 τουτὶ οὗ (δά μπίοτέμπαίδ ϑοπιαὴ [Αὐϑαΐοπι δατοβ [ον ἀἰδ δίδίου.} Ιπρίοδα οὗ “Απὶ- 

τδῖμοῦ ἰπδη ὑμ6 δἰ παρ] “ νὰν Ῥ᾽ (Κ»)ῈῚ9 οἵ τ95).-- πο" (86 τὸν [88 Ἴπεύεῦηι: 8 Ὁ ὙΔΙΡΝ ΤΟ, 6χ- 
. Μ ΒΩ ῬΓΘααῖγα οὐὗὁἨ ἁ ΘΟΟσῺ δηα οΟὨ ΘΙΏΡ ΟΠ] 5 

τ  ξλανν δ ἡ Ὴ ἘΡΠΕΓ τὐ δ "δ, ὑλδεν: ἐν ποίου βἰιοτα (Πδΐ ἃ δυβρίοίοη οὗ Ατηποη πδίυ- 
Μ . ᾿ ΓΆΪΥ δυραεοίοα Σἰβο ἰο πὶ: Εἶδα Απιΐποῖ 

ἴδοι (11), βο (μα 1ξ 8}4}} τεδά : “'ἊῬθοοπιθ ποί ἴὮν Ὁσοῖδος Ὅθϑιι ὑνέϊ 8:66 Ὁ ΘΟ ΡἢΘΠλΐθτα 
τς οδῦθο οἵ [8 ΕΙΣ 61], πὶ οι ἰδ στοδίογ (ἤδη ἰ (0. Απιπους ἀθοὰ. Αθαϊοπὰλ, πίϊ μἷβ οδγοίθεα 
. Ὁ." (Λὕαυγ,, Ο᾽θίσιο ἴῃ Οἷε8. ΪμεΣ. δ. υ. ΓΥΝ);} ὀχμοσίβιίοη : ΙΔΥ ποῖ μία τδίηρ ἴο Βϑασῖ, 
Ῥαὶ {πα ΟΧΡΙΟβαΊ ἢ δ]βῸ: “θοῦ ποῖ (ἢ) οδιθ6᾽ 4, βαὰ οογηξονίδυ, [Μοτγο ρυοόθβθῖγ, πάθον (μὲφ 
15. ποῖ κἰτρ]6 ἀπά πδίασδὶ ἐπουρῇ ἰπ (Π9 τηου!ἢ | οργϑίθβα οχίθσίου [6 οοῃοθδὶδὰ ἃ ἀοὸρ ῬΤΡΟΡΘ ἰο 
οἵ {με εχοϊϊοὰ Τάτηδυ. 11 ἴα θοίϊεσ ἰ0 ΒΌΡ οϑϑ δὴ ΔΥΘΩρῸ {116 οτῖτλο, πη ἱοἢ ΒΘ δὲ (18 τοοπιθηΐ ᾿ιδᾶ 
τη δηἰβηοα βοηίομοϑ δὰ τορος (οβδηρίης 2 ἰπίο | μοἰίμος πορὰβ πὸ ἱποϊἐπαίίου ἰο ἀΐβουβα. Ηθ 
-ῦ {845 Βο6 πὶ Ὠοὶ ἴο πανο ἔπ οὰ ἴῃ ἷ8 ἀπ Υ ἴο ἰδ αἰβίθσ. 

δ): Ου δοοουῃῖ ο Βιϑδῖοσ ουΐ].... .|.-.-ὄ ΤᾺ.]--Αὐὰ Τδσαασ αοοᾶο πῃ δία μΠοῦδ9 δ 
κῃ ἷβ ἰηἰοστυρίοα ὈΥ̓͂ ΑἸηπου, δῃὰ σδηποὶ δηΐβα ἃ ἅθβοϊαϊϑᾶ υυοσηδῃ ; ̓ἰΐο γα! ]γ, “ δηὰ δα ἀθβϑο- 
μον δήάγορμα. Τ]ιβ 6 οἷθδῦ ἴτοα ὙΠδὶ ἱτωταο-  Ἰδίρὰ," ποὶ “88 β80]181γ. --’ ν οὐ. 21. [δαυὶδε 
ἀϊαῖοὶν ΤὉ]]ονθ: Βαϊ Β9 νου]Ἱᾶ ποῖ πϑῶσ Ποσ, ἰ ἀποεγρ.] Αδὔοῦρ ἴ9 ποσάδ: “δηὰ μ6 ψ848 ὙΘΣΥ͂ 
εἰλᾶ παἰὰ ἴο μία δοτνυδῃῖ, ΡυϊοΣ οὐϊ ἔτοσι | ποι, [Π6 δορί. δα ἀβ: “ δηὰ δ στ ονϑὰ ποὶ (μ9 
ΣΏῺΘ; ᾽θ ογάἀογοὰ ἢθγ ἴο Ρ6 ρυΐ οαΐ δαοίοτο κδο βρίγὶϊ οὗ Ατωποῃ δΐβ βοῦ, θθοϑδῦβθ δὸ Ἰονϑᾶ Πΐπα, 
οουϊὰ βδηΐδ!ι. Τῆϊΐδ ΘΧΡρυ] βίου 85 8 διἢ}} “ σγοδίϑν [ἰ ὑθοδῦδθ μα γῊδβ ἢἷβ ἄσεί-οση." Βυΐ (δῖ8 δά! οι 
οαΥἷ] {πδη (ἢ ΟἴδαΓ υἱοϊθῶσθ ἀοηθ Ποσ, ὈοΓᾺ ἴον | αἶνοαβ ἴοο οἰγουπλείδηιίαὶ δὰ [1}} ἃ γσθδβοῦ ΜΠ 
μος, θϑοδῦβα ἰΐ τοῦ] ογοαίο ἴΠπ6 ἱστωργοββίου (πῃ δὶ νἱὰ οοηἰοηίοα Ὠἰμηβοὶ πὶ Ὀοΐπα δΏΡΤΥ δηά 
Δῃο δὰ ἄοῃϑ βοπμδίῃϊηρ βμδπ οι], δηὰ ἴον ἰπι, ἰ ἀἰά τοὶ ρυπίθηῃ Απηποη; γὸ οἽδηποί ΑΡΑ 189 
οἷῃος Βα ἰδυ8 δἀἀοὰ γος 0 στοηρ. [Οπ ἰμ18] ΗΘ}. ἰοχί ἰο δοοοσὰ πίῃ 1ὲ (κ8 ΤΊ η. δηὰ Ἐπὶ ὰ 
το πρ 666 “Ἴοχί. δη Οταπι.," τ ΠΘΓΘ ΓΘΆΒΟῺΒ] 40). Πανὶ 5 [δῖ το ἴο ἰπῆϊοσὶ ὁ ΑἸηποη {89 
διὸ αίνοη ἴοσ δορίηρ βυθοίδης 1 }}Υ (6 ἰαχὶ οὗ ] ῬΘΏΔΙΙΥ οὗ ἀοδέῃ [1ωον. χχ. 17] ταϑ ἃ βὶρῃ 
(6 8ορι.: “ -" ΤΑΥ͂ ὈΓΟΙΒΟΓ, ἴον {18 6Υ]} δ] οἵ γϑδίκῃοββθ, δηὰ 1ϑὰ ἰ0 ΑὈβδ]οπιβ σοσθηρα δηὰ 
ξτεαίοσ," εἰδ. 6 οδ᾽οοίίοη ἰο Ὦτγ. ΕγάτηδῃηΊ] μὲ ἀλϑος τιν ϑ δος ρον ἷα ἰδίδογ. --- ογ. 22. 
τοπάογίηρ ἷ6 (ἢ 9 βαθθ (μὲ ῃ6 μ85 ΒἿπλθϑ! Γ ὑγροά | [4 ὁϑαίοηιδ Ι Απιποη.)-- οσὰ Ὀδᾶ ἴο 
Ὡραϊηδί ΔΠοΟίδοῦ: 10 18 ἴο0 ἕογτηδὶ, ἰοο 1116 ἴῃ | Κοοᾶ, ποὶίμον ὑδὰ ποῦ βοοὰ (ἄεη. χχὶν. 60), ΒΘ 
Κοερίηρ πίῖὰ 100 ὀχοϊ θα δἰαὺθ ἴῃ πο ἢ τὸ μου] ἐδ] κοά ποῖ δὲ 81} πείιὰ Ηἶπι Ὀϑόδυθθ ἢθ Βαίοὰ Ὠΐπι, 
ΒΌΡΡοΟΒβΘ ἸΤδιραγ ἰο Ὁθ6. Α βίη ἑ αν ουὐθοίζοῃ δρῃ]168 | --ΤΈθτα ἰδ πὸ ποοὰ πὶ Βδιίομοῦ ἰο ἰγϑῆβροβθ 

ΘΒ. 21 διὰ 22, οχθο 20 δμανίηρ ἀεβουιροὰ 
«ΓΒρ. Ῥαΐοῖς πηϑηξίοης δὴ (πηίοαηἀθα) 72οἱδῇ ονΐ- Ἐξ 

Ὠΐοο δαὶ ΤΑΙΑΓ γδὰ ὕογη οὗ Μδλοδλὴ ψῃ]ὸ ἐπ ἰαίίοι 
γγ86 ἃ οϑρίϊντο (Ὀουΐϊ, χχί. 10 5δᾳ4ᾳ.). (Πδὲ 8, Ὀϑύογο δὴῆο Ὀ6θ6.}] “δ Βδίϊαπον δηὰ ΤῊ θηΐηπ, οὐδόν ἢ} δη δ ΟΥ οἵ [ἢ 9 
σϑῖλθ ἃ ὑγοβοὶ γὶϑ δηὰ αν ἀ ν]θ. δβηὰ ὑπαὶ Τδμασ τδϑ ᾿ Αγδῦϊσ, ἰὴ τη οἢ 6 ἀϊπλίαὐϊνο 19 ἡοστηϑαὰ ὉΥ ἱπδβογιίίης ἃ 
ἐποχοίογο ᾿ἰοβα ν Ὡοὲ ΑἸηποη᾿ 5 βἰδίοσ,--ΡΓΟΌΔΌΪΥ Ὀοί(ἢ ] ἸδίίοσΣ Ὺ οὐ) οαἴἴος [πῆ δβδϑοοῃὰ γδαϊοδὶ; Ὀυὲ ἐπ ἀϊτηΐηυ» 
6ιο ΘΧΡΙΔΉΒΉΟΙΝ βυρκοϑίθα δῦουϑ Ὁν ΕΓΔ ΔΉ; ἃΓῸ σοσ- Ϊ εἶγο ἤοστῃ ἰ5 ἀουδεζαὶ ΠΟΣΘ, ΡΘΕ Ὀθόδυθο (ῃ6 δῃηοίθης 
τοοῖ; [Π61,οὙἱσα] οοάθ γ)͵ὯἋϑ αΓαΥ οὐδογυϑὰ υἱὲ δἰσγίου [ γατδίοηδ (Αγρῦϊο ἰποϊα 464) ὁχοορὲ ΟΠ δ! 4600 ἀο ποῦ ἤθσΘ 
μέγα δὶ ἀμὸν πρὶν ἰοίῳι πρρδ ῦ ἢ ἘΠ ᾿ ΤΟΝ "0 Πδθς μὴ Εἰγο τὴ 9 ἤλας ̓ ΑΙ ΜΗΟΝῚ 46 του Ε 

μεγάλη ἣ κακία, Ὀὰὺ ΤΊΘΟΒΘΏ- ᾿ ἤΟΓΘ [ὯΔ 8 016 ΟΙΤΟΣ (60 Ἦ Θ᾽] Πδυϑο δηὰ Δδίδ.» 
ἁὐὐῖι μείζων.--ΤᾺ.] ἔφ ναι, Ἂς 



486 ΤΗΕ ΒΕΟΟΝΌ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΑΜΌΕΙ, 

Ρτο- 
Τῆοηΐαδ ἐπληϊκα οδ 

ὃ. Ἄεῖβ. 22- 93, Απιποη᾿δ πιυγάεν ὃν ΑΑὐϑαίοπι.--- 
ὝοΣ. 22. ἴδ οἰοθϑὶῦ οοπηθοίοθα πὶ τοῦ. 28 Ρᾷ, 
εἰνίης [86 ατοιπὰ οὗ ΑΒΔ] ομλ 8 ἐγαιγοἱάο, ποῦς, 
ἔνο ΥοδῖΒ δἰδρβὸ ὑὈδίοσγο (Π6 δοΐ οὗ νθῆρϑδϑῃοθ 18 
ὀχοουϊοά, Αοοοτγάϊης ἴο γοσδο 28 Αὐβδίοῃ μδὰ 
ΔῊ ἐδίαίς ἷὰ Βααίλαζον πεαν ρλταῖι. ῬτΟΡΔΟΪΥ 
αἰβο {9 οἵμοσ βοῦδ οὗ (μὸ ἰκίηφς μδαὰ δύο Ἰδπαορα 
Ροεβδβοβδδϑίοῃβ. Α ἡουίαυ! 7εδίτυαὶ 188 οοηηθοίοα πῖῃ 

ὑπ (οοιαρ. 1 βδιι. χχν. 2, 8), 88 ἷβ τοὶ 
δοϊ οι (ἢ 6 σα86 81δὸ ἰῇ (ὑὐθγΓΊΔΏΥ. ἷθ 
ΙΔΟΓΟ ΘΧΘΟΙΪΥ ἀοβοσί θα δα ὑοΐηρ πόαν Ερλγαΐπι. 
ΤΊθ σδηηοὶ Ι6ΔῺ ὩΘΑΣ ἰμ6 ἐγίδο- συ ΟΣ οὗ 

ἘΡἢγαΐμ ; 86 Ῥγορ. “ποαρ᾽ (Ὁ}}) βονβ ἐμαί δ 
εἰίῳ ς411οὦ ἘΡΠγδίτη 8 τοοδηῖ (2 (ἤγοη. χὶϊ!. 19 
Θοτΐὶ, οοσρ. οβῃ. χυ. 9; Φοδη χὶ. δά; ΦοόβερΒ., 
δεἰ!. “υὰ. ᾿ 9, 9, δοοογαΐϊηρς ἰο ΕἸ βοῦϊυΒ οἱρδὶ 
τα 168 Βουιῃ οὗ Φοσυβαὶθ). Τδοπῖμβ: “σοῦ δ! 
ΤΟΙ] Αδὺγ βουτὰ οὗ Β 1] 9 ἢ; βοο Κἄυβον, δέωα. 11. 
145δ."5---Σ. 26. Ηδ Ὀ]οοθοὰ ᾿ιΐπ, ἱ. 6. τἱδιοὰ 
ἷπλ ψ6}} (1.3 δδ ἰῃ 1 βδῃι. χχν. 14).--- οσγ. 26. 
“410 δου ἔπ Ὡοῖ,7 ἰΓΟΓΑΙγ: “ απὰ ποῖ; θὸ 
Βορί. διὰ γυϊ,. Βυὶ Τβοεΐυθ σοηάοσγα: “Ὁ ἐδιδὶ 

Αππμοη τηΐρῆϊ πὶ π8᾽ (ἰακίπρ νὉ τὰ ὑὉ, 
Ἐν. ᾧ 8358 ὁ). ἔμ ἰϊηρ, ΠΥ) ὋἜἝΕρ ἴο ρῸ Ὠ1π- 
861 7 18 δ΄δὸ ὑπ Ὴ}ΠΠ}[{πρ ῸΣ ΑἸημοῦ ἰὸ βῸ, 85 {89 
τπιοϑέϊοη : “ ψἩΥ βμουϊὰ ἢ ρὸ πὶτῖ (Π66 7 ββιονα. 
ὉΣ ἢθ οοὐ]ὰ ἠοῖ ΡῈ ᾿φποσγβηὶ οὗ Α θβδίοσηβ Βαίγοὰ 

ἴο ΑἸἴδρὔῦοῃ. [Τποηΐϊυβ: “οὶ Απῆηοη, ἰδ6 δγεὶ- 
θοτ [πα ΠΟΙ ΤΟΘΡΡΘΓΘΏΙ] Βο δος Μιὰ τ (10 
δηὰ [π6 οἷδοῦ Ἅ ΤΠ) 88 (ἢγ τσοργοδοηίδνο."-- 
ΤῆυθΒ Ἀανϊὰ ἰοπηὰ 1 Βατὰ ἰο ἀθὴγ Αβδ] ΟῚ Ε 
τοχυοβὶ σψὶϊουΐ αἰ νίηρ 86 ἃ τοδδοὴ Ἡΐδί ἢ6 ΔΒ 
ὈΠΉΠἸὴρ ἴο β8γ.- - Β.]7--- ἐγ. 27. [αυϊὰ οὐπ- 
ϑεπίδ.} νἱὰ Πογθ δἷὶϑο βῆῆονγβ. ὐπμβοὶ ἢ τοδὶ ἴῃ 
γ᾽ο] τη ἴο ΑΡβδ] οπλ᾿ Β γθαυοδί.---Αθ ΟἿΣ πδισϑῦου 
15. ΟὨΪΥ οοποργηθα ἰο ἰ6}} δον [Π6 ἔγαιτοἰἀθ ὙῸ58 
ΔΟΟΟΙΏΊΡ ἰΒη64, ἢ6 Οὔλἱία πιοηιϊΐοη οὗ {πε τηοαὶ ἐμαὶ 
ΑἸ βαϊοπι ργεραγοά, ΡΘΕ 88 {π18 τὰδ 1πα]- 
ΓΘΟΙΥ κίνθῃ 1ἢ τοσβ. 23, 24. Το δαάϊιίου οὗ 
186 δορί. : “ δῃηὰ Αεδίοιι ἢ 8 Γἧἕ Ιἶκο 
1Π6 τορδϑδὲ οὗ δ εἴης," ἰθ ἰοὸ Ὀ6 τοραγάθα, {Π670- 
ἔοχε, 88 ἃ Τ.6Γ6 ΘΧΡ ΙΔ Δίου ἱπρεσίίοη. ζ---νῦ ας. 28 

4 Ἐσιίοποῦ: “ΤΏ6 δῖὴο ὯΝ ἐδ ΠΌΘΟΥ ἕγοτα 
Ὁ 2)}» οὐ 1)». Τηθηΐαδ: “0 (πὸ ἰγίθθ ἘΡΉσαίπι 

ἮΤΟ τηθδηΐ, [ὑ που]ὰ γοδὰ : "πὶ σἢ ροσίδί 8 ἰο᾽ ὠ ἽῈ) 

(δοταρ. 1 βδσζω. χυἱ!. 1; 1 ΟἜτοι. χί τ, 6), ποὲ '"πϑαν᾽ (Ὁ), 

Ψορ. μισία ἘΡ δῃ δ09 θη. ΧΥΧΣΥ. Ἢ δηὰ οορεοίαϊν 
δ τὶ τῷ υἱ!. 2. -- ΜΉ ν. ατοτο, ἰὰ βγη 5 ΒιὉ. τη Κα 
{πεῖ ἰτοο αἰρτοηξ ρδοθθ δὲὸ πηϑδηΐ ἰῇ Φοόοῃῃ χί. δά: 2 
ατω. χυὶ!. 6 δηὰ 2 Οἤγοῃ. χἰ. 19, αη ἃ ἀοοθϑ ὩοΣ ἰάοπ ἐν 
οὔτ ΕΡΗγαὶπὶ ἩΐΓΠ ΔῺΥ οὗ ἰὭσθτη ; ἐῆογο ἰ6, ἢθ δϑυβ, ὯΟ 
οἷον ἴο {8 δἰζιδιίοη.--Τὰ] 
{ [ΚΙο (δαί. Βίδ. 11.) γοτδσῖκα ἐμαὶ τ 5 γϑϑδοῦ ἴῃ 

γοΥ. 26 ἰδ πο ὅτγαης ἱπείτηδιϊ οι ἰη ἰδίου οὗ ἐὴ6 τυϊοοῦδ 
ΘΧΡΘΏΒΟ οἵ ΤΟΥΔῚ γνἱδὶῖϑ, δηὰ τηϑηϊίοηδ ἐὴ6 0856 οὗ 9 
Ἡοκπίοη απ ἰῃὰ 1.Δησδϑἢ το, δαί ἴο δ γο Ὀδ6ὴ χυαυϊηθὰ 
ὮΥ ἃ Υἱδίι ἤγοτω Κίηρ 96 π|98 1.--- Τκ.] 
{ΤΉ δ η108 (ο] ονγοὰ ὃν Ὑ͵ 4}1}..) δοοορὲδ ἐπ ἴ6 δὰ ἀἑξίοι 

858 οὔ Π6 οΥἱκίπαὶ ἑἰθσχὶ Ὀθοδῦθο οὗ {86 πα[Ό ΓΔ] 686, 
ΒοΙαϊηκ τ[λ}9 ΓΘϑϑΟῺ ἴοσ ἰἰδ οσηϊδοίου ἔσοσω ἐπ Ηοῦ. ἴο Ὧθ 

5η4ᾳ. [76 πιωράεν.} ΑΔ θενὰ μοὰ πρρκ]γ Ἰεἢ 
ΑἸΣΠΟῺ Β ΟΥ̓ ὈΠΡΌΠΙΕΠοα, ΑὈβδίοσα Βοϊὰ 1 ἢΐδ 
ἀυΐγ ἴο ἰδἶκο υσθρῆζοδῃοθ οἢ ΑἸηποῦ διὰ πιδἰπιδίη 
ἢ16 βἰδίοσ᾽ β ΐιοῦογ. ΤῊ ἴῃς ἀοεοβ ποὶ, μον- 
ΟΥ̓ΘΣ, Ἔοχοϊυάο (6 τοοῖϊϊνο οὗ Δι δ᾽ το ἴῃ 
ΑὈδδίοι ; ΟΥ̓ [86 ἀθδῖίι οὔ Ατωπο πὸ πουϊὰ ὃ 
ΟὯΘ δίθῃ ΠΟΆΙῸΡ ἰο {π6 ϑυσοοθδαίου ἰὸ ἰδ ἰἤτοπο: 
ἴΠ6 ΓΘ ΤΩΔΥ, ἱπάσοα, δυθ ὕθοῃ δηοέβορ ὑτγοίδοσ, 
ΟὨΣ]οδΡ, οἰάον [8 Βα (ἰ11. 8), Ὀὰϊ Ῥχοῦδῦὶγ (ὦ 
)αάξο Ααδ οι δ οοπαυςῖ, χγ. 1-6) ἢ πδϑ 
ὯΟ ᾿ἰΟΏΡΟΣ δἰΐνθο Αὐδβδιουλ"βΒ διγυλιΐοη, πμϊοὶ 
δΔλοστδσὰα ἰοὰ πἴπι ἰηΐο σεῦ] ο, Ὀγοθ Ὁ} πεὶ- 
οομηϑα ἰμὲ6 ῥγοίοχὶ ἴογ ρυϊίπρ Ατώποῦ, ἔπ6 δεῖν 
ἴο ἴΠ6 ἰβσοῦθ, ουἱ οὗ ἴ!6 ψῶγ, Οὐμρ. ΝΥ ΠΟΙ, 
Ἐ.- ΡΟ 1. 14.--«Νἡ ἐν. 29. [ΕἸέολι ο( ἐὰλς γ»είμποιι.) 
ΦΕΥΟΓΥ ΙΔ ΟἹ [18 "» Μαυϊ!οτοοάϊηρ ἷ 
ἀμλυι τ μὐτ ΤΑΥ͂: χὶχ. 19. ; οἱ το 0]68 τος 
ΓΟΑΌΘΏΓΥ Υ̓ ΡῬΟΓΒΟΏΘ οὗ αἰοιϊποϊου, Α 
Ἰοὰ (2 διὰ. χυἱ. 9), αν α δηὰ δοϊοιοοῦ (] 
Κιίηρη ἱ. 88; χ. 28), δῃὰ ὙΌΣ6 ῬΓΟΌΔΌΙΥ :ηΐρο- 
ἀυοοά ὈΥ͂ ΘΟΤΩΙΏΘΙΟΘ ΟΥ ἯΔΙ. ΟΥὝΓ Ρδβδαξὸ ΓΝ 
ἰδίτδ ἰπ 6 Νγβέ πχϑηϊοη οὗ ἰἤ θη ; ΔΙΟΓῪ 167 
Β6ΟΠῚ ἴ0 πᾶνθ ὈΘΟΟΣΩΘ ΠΠΠΉΘΕ {1 Κίηρε χυἱ!ὶ. ὃ; 
Ζοοἢ. χίν. 16; Εσγα ἰΐ. 66). Επδ]ὰ {πλη κα {δδὶ 
16 ΔῊ ἴῃ ἴον. ἀοϑβ ποὶ ἰογθὶα Ὀσγοοάϊηρ ἱδοῖι; 
ΘΟΣίδΙγ 1ὑ ἀοεθ ποὶ δὺθοϊυνθὶ ΤΟΣ Σὰ οποίος 
θὰ. ὅδ.ο Ασί. λδέαιμλίον ἴῃ Ἡδτσορ.--ΤῈ.]-- 
γον. 80. Ῥιδίηκα οαζῶθ, ΠΔΡΟΙΪγ, 86 56- 
γδπίβ, πο 84 ΘΟΥῺ6 οὐ ἴῃ δάυδῃοο οὗ (δ ὑγίηοα. 
ΤῊο οχαρρογδίίοη ἴῃ ἐμοῖς σοροχί ͵ἰθ ραγοβοϊορὶ- 
681} ταρι Σ ἐαριεθοι Ὀγ 186 εἰγουσηδίδηορι.-- 
γεν. ἯΙ ἀνπσ᾽8 σι σ' Το Κ᾽ηρ᾽ δ βοσυδη 
βἰοοὰ ε(1}}, ἱπηπιονδῦϊο (Ὁ332), οοζαρ. Νίυπι. 
χχὶϊ. 82 εᾳ.; δαί. γν. 20. 1 πεοὰ ποὶ ὑ ἱπίειτοα 
ΠῸΠῚ 156 Ῥῆγαδο: Απᾶ 811} Βα δοσνβδῃῖδ βιοοᾶ 
Ὀσδίοσθ 

ἰὰ ποὶ Γϑαῦϊτο 
811 ἷθ βοσυδῃίβ 
τοπὶ (πον 
δηὰ πδίῃ 
ϑτουμὰ ἴογ δ! ἰθτ 
1ι..--1ὕϑΒΡΔ.]-- ἐγ. 82 ραᾳ. υοπαάαδ, Ὑἢο ϑα οουπ- 
8611. Ατπηοη 0 δοιαὶ ἷβ ΟΥΠ6, ὩΟῪ οὐγγοοίβ 
[86 [3166 τοροσΐ ἐλ ατρ ΕΚ βϑοΐῃρ ΒΟῊΝ [ἢ 
{πρ ταυδὶ ὑ6.-- , δηα ρἶνοδ 8 ΓΌδβθοὴ [ὉΣ ἢ 
δδροσίζοη ἰδὲ ΑἸοῃου δίουθ ΜδῈ ἀδδὰα:" ἴοσ οὔ 
ΑΌΦΘδΙ ΟΣ 5 ΔΟΌ τγϑ 1 Ἰαἰἃ (1ἰ 1Δγ) ἔτοσι 
[86 ΔΥ ; ἰδιδὶ ἰδ, οὔ οοὐ]ὰ ἐπΐον ἔτοια δ ποσὶ 
(δαὶ Βὸ ἱπίιοηάδοὰ ἐἷ6 (06 Ὑ οἰΐ6), οὐ, Ὀοιίεῦ: 
“0η6 ΘΟὈ] ἃ 866 1ξ ἰῃ Εἶτα ; ἴον [86 τηογοιηθηῖ οἵ 
[πὸ 800] δσθ ϑϑϑῦ (ῃοσχὲ ἴο ἐμ Ἰοοϊκ) σηοαὶ οἰ δῦ 
δρουὶ ἐδο πιουϊὰ" (ἸΒομίυ8). ΤὮΘ δπδῆθοὶ οἵ 
(86 γοῦν “πδ8᾽ [Επρ- Α. Ὗ. ἐλί2], πιδπηοὶν, [86 
ΤΌΣΟΣ οὗ ΑἸρθοη, ΟΣ Βαίγοα ἴο Οὔ, πδιυ» 
ΓΆΪΥ Βυχροδθία ἰἰ861ζ, αθὰ [Π6 ομϊβαίο ἷθ ἴῃ 80- 
οογάδῃοθ ἩΣ Φομδαδθ᾽β Ἵχοὶϊοα, μαγτῖθα δρϑθοὶ. 

Ηΐε Ῥύγροθθ Μγὰ8 βεὶ, ἀεέεγμείποὶ (ΤΠ), οοπιρ. 

ἐδο εἰτωῖπος ομΐηᾳ οὗ ἐμπο ἐνο οἰδιϑοθ ΟΡ ὉΣῚ, Βατὸ δοὰ 

ἴῃ γοσ. Βαὶ Ετάτηδηπ᾽ 5 διρυσοοηὶ δραίηδὶ ἐμέ οἷα» 
δἰδαιον ξιβέφειθαὶ ἐβ ἦμλοὲ δὰ ομεοα το οοξιϑέάογι 
ἐἰοῦ.--ΤᾺ.] ἐκ 

4 [Βοῶὼθ 89. δηὰ ΕἘΏΏ). δ “ΤΥ Ἰοτὰ ἰδ Κίπᾷ, 
ἔλο οὗ “ΤΩΥ Ἰογὰ ;" δι ὰὰ βοΐὴθ ποδῶν .2, “«οΣ," ἱποίοδὰ 

οἵ ὍΝ 3, “Ὀπὲ." [πὶ σύ ναγίλοϊϑα ἐδ)ο ἑαχὶ 16 ὕυβοόῦν 

ἰαἴ".- -Τὰ.) 
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ἘΣ. χχὶ. 18: εἶα ἀεοιοτιαϊπαίίοη ἰο ἀο ἰδ ἀοοῆ 
ἸαῪ οὐ ἷδ του, ψῶϑ ἀθοί θα Ὁ δηᾶὰ οἰθλνῪ 
Βἰδιωροὰ ἴῃ ἰδ δαί τοο δρουὶ ἷδ του. Ψαυϊκ.: 
“1 " ἱπεϊοδὰ οὗ “ἴῃ (π6 τουτῇ ;" Αα. 
ϑὥγιω.: “ἰπ τυ" (ΠΟῪ τοδὰ "Βὲὲ ἱηρίοδα ὁ 
8). [1 οὖὲε Ηοῦτον ἰοχὲ ἰδ γοϊδὶποὰ, ἰΠ6 γϑῃ- 
ἀοτῖης οὗ Επρ. Α. Υ. ἰ6 ἴῃ δοοογάδηοο πὶ {10 
οιοταὶ ὑκρὸ οὗ ἰῃ6 πογὰβ: “" δοοοσζαϊηρ ἴοὸ [86 
οοτηδηἀπιορηὶ οὗ Αὐδδίομη ἰΐ ψδβὰὸ ἀοίογτηϊηοά 
ἔτοτα ἴδε ἀδγ,᾽ εἰο.,) ἩΒ6Γο {πὸ αἰ ΠΟΥ ἷβ ἰῸ δαρῇ 
{δὶ νδλὲ ἀοίοστϊηοα δηὰ ἰο τοῦ ἢ οομμπηδηά- 
ταϑῃΐ Ἧἢδ4 ρίνοη. Οὐ ἰδ0 οἶδας ᾿δηά, 1ξ ἷἰθ ποὶ 
Ῥτόθδῦο (48 ΕἘγάπιδη ἡ γρηδοσίηρ δοϑοσία) (ἢ δἱ 
ΑἸΡδδίομη ΟΡΘΏΪΥ εμονοὰ ἰδ ρύσγροθο ἰὸ Κὶ}} ἢ18 
Ὀτοΐῖδοῦ; 1 [Πδὲ σαδοὸ [Π6 Ἰδοῦ πουϊὰ αν ὈΘοῺ 
ψαγιοὰ. ΤΠ “ΟΏΘΓΑΙ ΤΑΘΔΉΪΠβ, ΒΟΎΓΟΥΘΓ, 18 ΟἾθΑσ, 
πὲ ΑΡδδίοπι ἢδὰ πηδὰθ ὮΡ 18 ταϊηὰ {ὺπ0 γοδγβ 
Ὀαίοτσο ἴο Κι}}] ΑἸπηοη.-- ΤῈ. 

6. οτα. 84-39. Αὐδαίοπιδ ἤίολι.--- εν. 84. 
Δηᾶἃ ΑὐὈδαϊουι Βοἅ, Τῆογο 16 η0 ρτουπὰ (οσ 
δοδοδίϊηρ ἰμ686 πογὰρβ ἴο ΨΦοηδαδ0᾽8 , Υ͂ΘΓ. 
33 (Μίοῖ., Πδ.Β6), βίηοο ἐμ ]διον οουϊὰ ποὶ ανὸ 
Κηόνσι οἵ Αὐδδιομ Ηρ, δηὰ 1ἱ 'ἰ6 ἢοΐ 8. ΣΊΘΓῸ 
δυγτῖ8θ δδουΐ 1 ἰμδὲ 16 ὀχργοββοά, δαὶ (ἢ 6 {ἀοί. 
ΕΎΟτΩ τοῦ. 29 οὐ {Ὑ 1ἴπε8 οὗ πασγδίϊοῃ τηυδὶ ὃ 
αἀἰδιϊηρστίεμοα. ΤὨΘ οπο, δίιαγίἑηρ τὶ [6 δίκαι 
οὗ Ταν "δ Β βοῇβ (γοσ. 29), χίνοβ. ῃ6 σύτηογ, ἐμ 6 
ἔλοι δβὲτγπιοὰ ὈΥ̓ ΨΦοηδάδο απὰ 118 ἐπιργθβαίοῃ οἢ 
Ἀδνιά, ἂρ ἰο γοσ. 838 (9 οἴδοσ, Ροϊηιίης ὈΔοΚ 
ἴο νος. 29, θεχίῃβ τι ΑΒΔ] Ομ 8 θη ρσηὺ (αγ πο γο- 
ὩΟῸΒ ἩΠῈ (μδὲ οὗἨ ἴῃ ΡὈΥΪΠΟΘΘΒ), ἐἐδῚ Ῥγοσθϑάβ ἴὸ 
[611 οὗ ὑπ6 δγτῖναδὶ οὗ ἰο οἴμογ βϑοὴβ δῆσον Αβδ- 
Ἰοτλα δίσηι. ὙΤῆθ δοηΐοποο: “Απὰ Αβαδδίοιι 
Βεὰ,᾽" οογίδίη!Υ Ὀσοδῖκβ [Π9 οοηῃηποοίίοῃ, βἰηοθ [ῃ6 
ποχὶ βεηίθμοθ (“ (9 Ἡδίοβιηδη [ἰπρὰ ἀρ δ 

68᾽)) 186. οἰοβοῖν οοπηθοίθα πὴ} νοῦ. 88. Βυὶ 
ἐδο ἩΟΓδβ ἀγὸ οὶ ἰΔἰζοη ἔγοπι γοσ, 37, 88. ἢ 88 Ὀθθη 
ϑιδδιιτηθα; ἰπθ6 οὐ͵θοὶ οὗ (μΐ5 ἰηἰογγαρίίοη ἴα ἴο 
Ὀγχίτρ ἰογπναγὰ (Π6 ᾿τηροτίδηξ ονοηΐξ (μὲ ῥγοοθάρά 
ἐμὸ διτῖναὶ! οὗ ἰὴ βοῃβ οὗ αν, βο ἰδὲ οῃ ἰδ6 
οὔθ μδηὰ Αθβδϊοπινβ βίρεης δηὰ δὔβθηοθ ἔγοπι (δ 6 
ΤΟΥ αὶ οουσί, οὐ ἴμο οἰοὸῦ Ββδηά {86 ῥγϑβοῆοθ οὗ 
ἷα Ὀτοίδοσβ δηὰ ποῖ οοπιρ δίηὶ ἰὸ ἐποῖν ἔδίμοῦ 
ἃτὸ [6 δ) οἱ τηδίίος οὗἠἨ ἰμ6 πδιγαίίοη, πο ἢ 
οἰοδθοθ τὶν [Π0 ρο4] οὔ Αδὐδδϊοπιβ ἢϊσῃξς δηὰ 
Τθαυ δ οοη]υοῖ ἴῃ χοβροοῖ ἰο Αὐϑαίομῃ δηὰ ἰδ9 
ἀοαῖ οὗ Ατηποη.---ον. 84, πὸ γοῦσηρ σδῃ, 
πὸ νυαϊοβσωδῃ, ὙΠῸ τγδ3ϑ Ἰοοϊκϊηρ οὐὖἱ ἴοτ ἐδ6 
ῬΕΥΒΟΏΘ Γεϊυτηηρ ἴοι ἴθ ἰραίϊνα. ΜΌΟΒ 
Ῥθορ!ὶο, δ σγσοτχὰ οἵ ροορῖὶθ τωδάθ ἂρ οἵ ἴπ6 πυ- 
ΣΩΘΙΟΌΒ τοϊΐηυθ οὗ ὑπο βοῃβ οὗ ᾿δνί ἃ. ““ Ετοιὰ 
ἘΠ6 ἨΔῪ δελιίπα Ὺλέηι," (μαὶ τ δοοοσαΐηρ ἰο ν0}}- 
Κπότῃ διῶ ξέναι (βοο ἔχ. 11}. 1 οορ. πὶ 
166. ἰχ. 11; Φοῦ χχὶϊΐ, 8) αἰ ἤοπι ἐδα τοοοὶ᾽} 

4 [Τ||ὸ σοτητῇου οΪϊΑᾳ. ἰοχὶ ἢδ88 “ ἴῃ (6 ΤαΟΌ ὮΝ (ἐπ ογό) 
οὔ Αθεδϊοπι." ὙΤΠῸ ὅυτ.: αἴ δ ἤχοα (ΠΣ) ἴῃ ἰὴ 
ῃ οὗ ΑὈΘδΙ Ομ," σοηβδιτηα ἴἢ6 ΗθΌ. 88 Δ ἴγϑϑο γϑῃ- 
μα αψας ΜὮ1Π6 ἐδθ Ομαϊ]ὰ,: κἸΣΟΔΟΒΟΘΙΥ (ἸΥ]ΑνΥ ἢκ) ὙμῈὲ8 
ἴῃ ἐδο Ὠοασὶ οὗ ΑὈδδίοση," δϑοιὴδ (0 ἰδῖσο ἐδ ἜἼΥΝ 
(1δἱά ) 0ὧ5 6 δυνοίδπείϊγο (- 7], Τηθϑηΐ8). Ηθῃοθ 

Ἑπαϊὰ που]ὰ τοδὰ [ὲ πιθοῦ [δἢ ΒΚ πογὰ] - 

“Ἰοοῖς οἵ τουϑηβο," δβηὰ ΟΠ δύδϑη ἰδῖίκοα οὔσ πογὰ 
(ἔγοτη ἐπ Αγϑῦ. σζοοί «- φέμέδίογ {μ|() Δα ἃ κυθαϊδηςίγο - 

ταϊκ 
ἐπί," σίε., σ ὨΙοἢ ἰπδογίίηκς ἐπ πογὰβ “ [ἢ 16 κ᾽) 
πουϊά οοττοδροῃά Ὑἢ ἢ ζο]Π ον πα οἰαῦδο. Βαὶ διὸ 
δο γαλτολα Ἔ "" δι δοίθὨιγ δυρροτίοα ΌΥ οχίθσζῃαὶ 

οΟ. “18, 

(ΤἩ θῃἶ8), βἰποθ ἐπ Κγοπὲ τχθδλὴβ ρϑορταρἢ οδ! }ν 
1)ὴ6 Εδεὶ. “ΕἼοὰ ἴπο βἰάθ οἵ ἴδ6 λοι έρπαν 
ῬΓΟΌΔΌΙΥ Μουπὶ Ζίοη. ΤῊ6 ῥυΐποθβ οδπὶθ ποὶ 
ἴγοιαῃ {86 πογί, Ὀυΐ ἴτοτα (6 νϑϑί, θθοδυβθ 89 
Γοίυσχη ΟΥ̓ {Π18 τουΐϊθ ψ͵ὰ8 ϑϑβϑίϑὺ δηὰ αυΐοϊοσ.-- 
γεν. 85, Φοπαάδὺ οοῃπῆσιηβ 8 Ῥγουΐυυβ 86867- 
ἰἴοη.--- εν. 86. Βοροιλοη οὗ [86 πιουγηΐης οὗ 
γΟΓ. 81, οὐἱν ἄἀθοροῦ.---οσ. 37. ΤῊΘ παγτδινθ 
Τοίσβ 0 ΑὈΒδίοτα, τοδυταΐηρ ἴμ6 δβἰδιθιηθηὶ οὗ 
ιἱθ Βίρῃι (ἔτοπα νοσ. 84), (͵8 χοροϊἴοη '8. οοολ- 
εἰοηϑά ὈΥ (6 ρῥγθοθάϊηρ σϑθδυ: κ(μ6 Κίηρ᾿Β 
ΒΟΏΒ οδ116." Τῇ βοῆβθ ἷθ: “ οχοθορὶ Αὔδβδίοῃ, 
ὙΠῸ μεὰ 64." Οὐ Ταϊπιαΐ βὸθ 11. 8. Αθηδ- 
ἸοτλΒ βίδυ σι Ὠῖπὶ Ἰαϑίθα ἔπ γθο γοασα. [ἡ (6 
ἰεχί οὗ νϑγβ. 84-88 ρθ6 “ Τοχί. δὰ ατδ. ΤῸ 
οοποϊυδίοη ἔπ ογο γοαομοὰ ἰδ ἐπδὲ {6 ογάοσ ἰπ οὔῦ 
Ῥγοδοηΐ ἰοχί οδῃποὶ ὑὸ ἀοίεπάθα, ἰἢογα Ὀοΐης πὸ 
Υἱὲ 16 σϑαϑοῦ ἴοσ [86 χορ λιϊομβ, δπὰ (ἢ 6 ΟΠ}}8- 
βΐοῃ οἵ [δ βυβ]θοί (Πα ν] 4) ἴῃ 87 ὁ Ὀεΐῃρ ἱπιροθ- 
Β' 0190 1 {πδὺ οἰδυβδθ γϑγὸ ἴῃ 18 ῬΥΟΡΘΓ ρμμοωι 
Ὀαὶ ἰδὲ ΟΣ Ργεθοηὶ ἰδχὺ πῆδῪ ὃ6 ἰῃ6 Δυγϊ ἀροιηθηῖ 
οὗ ἃ Ἰοῦροῦ παισγαῖίδνο, ἴῃ πιο (9 χοροί τοῦ 
ΜΟΓΟ ποὺ ουξΐ οὗ Βίδορ, διηὰ [86 Ομχἱβδίοη οὗ δυ 7)θοῖ 
ῃοί ἱτηρτοροσ.--- ΤᾺ.] 

ερ. 889.Ό Αὐὰᾶ θανίᾶ 89 εἰκῇ Ὠο]ᾶ 
Ὀδοῖς ἔτουῦι κοίηρ οσ ἢ} δραίηδὲ ΑΌΒΑΙ ΟΣ, 
ἴοσ Β6 δᾶ οοσιϑδοϊϑᾶ Βίπ)80} ἴοΣ Απιποι, 
ἴδδῖ Β6 νγᾶβ ἀϑαᾶ.--- Τῇ οοππίσυοίἑου Βοΐῃ 
πῦρ ΒΟΉ Α] [1 τοδίγαϊηθ σε γα Υ]α νγ89 χεδίγα θα ; 
ὯΟ 8 ᾽θοὲ ͵6 ἰο Ὀ6 Βυρρ!] ϊο(, 88 “ το γχεϑίγαϊποα 
(Μδυγογ), ογ : “"ΑΡβδιοτηΐ Ηἰρῶν ἰο αὀδυν δηά 
ἷ6 δῦοάθ ἔμ γὸ γοϑίγαϊ ποά "" (ἴζ 611); ἴοσ. [9 σϑδ- 
50} οὗ Ε͵8 ποί ροίΐῃρ' ουἵ δεν ΑΡβδί τι ἸΑΥ ἴῃ Ηἷ8 
ἰοη9 οὗὨ ἴδε! ηρ, 85 Ἰηἀϊοαίθα ἱῃ [Π6 πΟΓᾺΒ: “ΤῸΓ 
86 Βαὰ οοπβοϊϑά ἱπ)8611.) ΤῊΪΐθ τγδα Πἷβ στουπὰ 
οὗ δοίϊΐοῃ, ποὺ ΒΟΓΓΟῪ [ὉΣ ΑἸ Ρβδ] τ Β τ ἀκ δηὰ 
(19 δοοογὰβ πὶΐῃ {Π6 σΑΡΘΟΙΥ (ῸΣ ταρὶ ΔΏρῸ 
οὗ Εἰ βδησυΐῃθ ἔθιὰ οηΐ; Πὶβ ποῦ ΔΏΡΟΓΙ ΒοΟὴ 
ΒΘ ΠῈ ἰπο υἱοί. ΠΡ. γΟΥ. 2] δῃὰ χὶ!. 20-24, 
ΤΒΟ χοηδοσιρ: “ΔΑπὰ θαυ ὰ Ἰοηροὰ ἰο ρῸ ἴοσί ἢ 
ἰο ΑΡϑδϊουι᾽᾽ ((Βα]ά., 16 Ἐδοθῖβ, 6 ὟὟ. ἱπ ἐῃ6 
ἘΘΠΛΑΥΪςΒ) ΒΡ ΡοΟΘοΒ [ἢ ᾿ηβογίίοη οὗ [88 σοχὰ δοι 
(9) ἴεν (6 νοσὺ (θο Επρ. Α. ἡ.} Βαυὶΐ (ἀρατί 
ὅτου {Π6 παγάμῃοϑ οὗ (ἢἷβ ᾿πβοσγί 00} {ΓΟ ΔΓῸ ἔνχο 
οὈ)θοοβ ἰο {πΐ8. σθῃάθσῖηρ, πδυλοΐγ, ὑπαὶ Πανὶὰ 
οουὰ μανοὸ βρηὶ ἴθ Αβδίοσω, ἢ δ νδηϊθὰ Β1πη, 
δηὰ (πὶ, δῸ (ὯΣ ἔγοπῦ ἴθ] ἰηρ ΔΩ ἰονο-ἰοη βίην 
ἰονασαβ Αὐβδίομι, αν τῶθ ῬθΥσ Δ: ΘΏΙΥ δοὲ 
διαϊπδῦ Ὠΐπλ, 85 ΔΡΡΘΑΣΒ Ομ ἴπο ἴδοὶ ἱμαί, δνοσ 

4 ( Πανὶ ὰ ἐπ εἴ πα," ἰηδἰοδὰ οὗ ἰἢ9 υδιαῖ (ἔϑρξ, 
ΨΚ.) “ Κίς αν] " (σοτῃρ. 6698., ἐ 18, Βόπ).λ. [Βοῖὴθ 
ἰαἶζο ἐὴ9 Ἢ ἢθτα, οὔ δοοουπὺ οὗ 16 υυδβυ8) ροδί οι 

(Ὀμπὲ 5669 1 βότη. χυ ἱ, 6), ἰο ὍΘ 4 οοττυρέΐοη οὗ 8016 
οὐδοῦ ψογζγὰ πηϑδηΐϊης ατὶο, 801}, οΥ ἐῃ6 |{ἰπ0.--Τὰ.Κ- 

Ὦ2ΠῚ ἔγοσω 72 -- "22, “το ῥγογϑηῦ" (Μδυσ., οἱ), 

" 18ι686 ἔπο τοσὺβ οἴδϑῃ εἰ ΥσΔΏ ΙΒ." ΑΒ8 ἐδ 8 ΡόΓβ. 

τη880. ἰ8 οἴδη ἱπαρϑγβοῦαὶ [77 ὝΧΡἽ) 50 βοτηϑίϊγαϑα ἐμ 

8 ῬΟΓΒ. ἴϑιη. (1 βδγη. χχχ, 6; Ῥδ. (. 8; ϑόοσωρ. 668. ἢ 137, 3). 

Ὁ2.Ὶ ἐποσγοΐοσο 610 “-- “"δηὰ ᾿-ε πἰηάοτϑὰ δἰτη." [Τὸ 

ἐὲ6 ἱτ ΡΟ ΒΟ Δ] σομδέσιυ σέο ἔΠθΓΘ ΔΙῸ ἔνγο δυῳΐδοιῖοαὶ 
οὈἠϑοίίουβ: 1) [9 δυοίδηκίνο ἰάθδ οὗὨ [Π6 τοῦ 19 δοῖγθ 
ἰηϑιϑδὰ οὗ πουίοσ, δηὰ ἴῃ ΘΩΥ 6.590 τὸ δῇ. α οχρϑοὶ 
ἐῃο οὐἹοοὺ (Ἢ) ἰο Ὀ6 ἰπιίγοἀποοα ΌὈΥ 6 Ῥγοροδίοῃ ; 3) 

ἐδ [ὩΣ οἷον δε )2 18 Ῥσοροσὶυ ἱπέσοἀυοϑθὰ ὮΡ [9 Ἰποιϑρὰ 
οὗ Ὁ δα βοζο. Μδῦγοσς σϑηάθγ: “ [ὃ σοϑίταίπϑοα Ὠΐη)," 

4, ἂς ἐτιοί; οἶδπογο: “ αν γοεϊγαἰῃϑα [18 τα θμέροινυς 
πνοὴ ἐὴ9 ἕοσῃι οὗ ἐδο τοσὺ (ἔδει...) ἀοϑα ποὲ ρμοσγιωηϊὲ. 



488 ΤΗΕ ΒΕΓΟΝῸ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΑΜῦΕΙ, 

Φοεῦ ᾿δὰ χοϊίοη ᾿ΐπι Ὀδεῖς, 11 σῶδ Ὁ υθδσα ὈοίΌΓΘ 
6 Κίπρ σου] βοο μἰπι (χὶν. 24, 28). Ἐνδὶὰ" 
Τοηογ: “ ὈΑν ἀ Β ΒΩΡῸΓ Θοδϑοα ἴ0 ἜΧρτϑδβ 1186] 
δϑοιῖιτ ΑὈπΔ]οπι. Βυὶΐὶ 16 νογὺ (δ᾽) σδηποὶ ὃδ6 
ΒΟ ἰγδῃβὶαἰθα, δηὰ ἴΠ ἰηθοσίίοη [οἵ ἔπ6 ψογὰ ἀπφεν] 
δ ἀΥδὶὶ δηα νἱοϊοπί. ΒδιΟΒοΓ 8" (Γδηβ]δίιοῦ: 
“δηὰ Πανὰ ἰεῖϊ ΟΥ̓ ροίηκ᾽" εἰε., δὺ τῶι {πὶ Πα 
Ἠδὰ Ὀορυῃ ἴο 90, δηαὰ νῶ8 βίο ἐὰαὶ Υ͂ Οὐβίβο]οξβ, 
ὙΠ ΟΝ 185 που 6 το ἰηἰἰτηδίθά, 116 ββιλα οὐ᾽θοιίΐ οη 
1168 ἴο ΤΠ οηἑυθ ἢ χοπάουίηρ: “ Π6 ἀραὶ ἴτοπι 
ξοϊηρ ουἱ᾽ (4ῇενγ παν ον ὑπ κππ (ἶἰπι6 αν ηρ 
βοϊϊομοα Ηἷα στοῦ; θυΐ ποι πίῃς ἰδ βαϊα οἵ ἰϊ8 ἴῃ 
16 οοππροίίοη. [ΤῈ6 ἱπιρογβοηδὶ οοῃβίγαςσοι 
(οἵ Εταάπιδπη δηά οὐ γβ) σδῃπποίῖ δ6 πηδἰ ἰδ ποα 
ἢογο, δηά {πὸ Η6Ά. ἰοχί ἴω 1 ργοβθηΐ ββρε μχῖνθβ 
ΠΟ δρῆβθ. γα τουδὶ οἰΐποῦ δαορὶ ἰμ6 γσοῃάογηρ 
οἵ Επρ. Α. Υ. καρρ]γίηρ ἴ89 πογὰ δοιὼ, ογ (αἴας 
Ἐν δ] ἃ) δΌΡΡΙΥ βοὴ δυο ἢ ἩΟσὰ 85 ἀπσέγ. 
γἱ ἀἦ 166] 1ρ ἰοταγάθ Αὐδδοι ἤθγο ἱπάϊοδίοα 8 
ΔΡΡΑΓΘΏΙΥ 8 ΚΙΠΑΪΥ͂ ΟὨΘ, Β' 06 1ὲ 5 ργοῦδο Υ πδὲ 
δοδ 1ἴ8 βαϊὰ ἴῃ χῖν. 1 ἴο ρογοοῖνθ, δηὰ ἰη {πὶβ 1δὺ- 
ἰοῦ γόῦβα ἴΐ ἷβ ἃ ΚΙΏΘΠΙΥ ἐοοϊηρ (Ὀτ. Ετάμηδηῃ 
[Δ Κοβ ὁ ἀϊβδγοηὶ νἱον). Τἢ6 δοῆβθ, ἤθη, βθϑῃλδ 
ἴο δ6 88 Το] ]ονγα: Πανὶ Ἰοηροα ἰο γθ68}} Αρβδίοτι, 
Ὀυΐ ρο 168] δηά ͵υά οἶα! τϑϑϑοὴβ ἀβίεγγοὰ Εἶτ ; 

Ρογοδῖνο [Π18, δηα 6106 π6 Κίπρ ουἱ οἵ [86 
ἀμπδβου ιῖο8 (μαὶ Ηἷα βθῆθο οἱ )πβίϊοθ γον ἴω 16 
ὙΆΥ οἵ (ῃ6 Ἔχμι οι οὗ ἷβ ἰονθ Ὁ. ἷ8 οχὶ]οὰ 
βοη.--ΤῊῈ.] 

ἩΙΒΤΟΒΙ͂ΟΑΙ, ΑΝῸ ΤΗΕΟΙΟΟΙΟΑΙ, 

1. “ΤΉ βἷηβ οὗὨ {1 ΤΆ Ποσθ δσὸ υἱδι θὰ οἡ ἐΐἢθ 
οἰ] άτοη." Το ἰσυτὰ οὗ (πΐα τῇογαὶ ΔῊ 8 111υ8- 
ἐγαϊθαὰ ἱῃ {π6 Πἰδίοσυ οὗ ΤϑυἹ᾽ 5 δι γ. Το ἀΪ- 
σἱπα ἐμ τοδὶ αἰλογοὰ ὈῪ Ναίμδη (χὶϊ. 7-12) γνῳ 
ἤοτγθ ἴο 6 δι} 6116 Σ 16 αἰδἰηἰοσταίζοη οὗ δ 8- 
γἱἀ᾽  (Δτ}}γΥ- 16. ΑΔ μο ἀοδίγογοα (ῃ6 Ποθοῦ δὰ 
ΒΔΡΡίΏΘαβ οἵ δ᾽ 8 5 Βοῦδο, 8Βο ἷα ἤγδι- ὈΟσ δοῦ 
ὈγΙΏρη Βῃβῃγ6 ΟἹ ἢ]8; 88 Β6 οοτ τ θὰ τη Σά Ὁ γ, 80 
ἴῃ δψογὰ ἀοοπλ ἷβ οἢ}]ὰ. Οπα βἷη ἰϑὰ ἴο δῃο- 
Ποῦ; 1π6 ὈϊιδΓ δρτγίηρς οὗ δἷῃ στον ἰῃ (πο ἴο ἃ 

, Εἶνον οὗ ἀοεϊγασίοη ἰπδὶ βοποα ονοῦ ἴ[Π6 πβο]ο 
Ἰαπὰ, δῃηὰ δυνθὴ οπάδηροσγοα Πϑ.δυ δ ἰἤσοῦθ διὰ 
6 (Βαυτηρατίοη). 

2. ΤΊιο Ἰοϊάθ Αβδίοπι ἰδ ἃ ἴγδῃ τ οὗ 
(οὐκ οοπιιηδηά, ἱπέγι ρίηρ ὈΥ 8 πα δαν πος 
{Ππ|ὸ αἀἰνῖηθ ΔΥγδηρετηθηΐ ἩΠΟΓΘΌΥ δἰ δπὰ βίπποῦ 
τηοοῦ πὶ {πεῖν ἡαἀρτηοηῖ. Οὐ {π6 οἴμοσ δαηά, 
Οοα δοηΐγο]8 ΑΒΔ] Ομ Β ογῖπιο, δηὰ ὈΥ ἐΐ ρυμπίβἢ 68 
Απληοη Β οὔθ. Αβδίομα 18 (ὐο᾽ Β ̓πβίσυσαθηί, 
(πουρσὴ ποὺ Ηἱπγθ6 1 1688 συγ. ὙΏδ Ἰοτὰ ὑδο8 
ΤΩΘῺ Β δ᾽ 8 δοοουαϊης ἰο Η]8 ρἰοββυγθ; μυσηδη υἢ- 
Τἱ ἢὐδουβῆ 688 πλυδβὲ ΒΟΣΥ6 ἴῃ δηἀβ οὗ Ηΐδ χἱρῆ θ- 
Οὐβη 688. 

8, ΒΙ ἢ ἐλτ1]γ- ἀἰβοῖ Ρ] 6 σοπαὶ δία ἰῃ οηΐοτγοὶ 
(οὐ ΠΟΙΥ ἰδ ἴῃ ἴΠ6 οοῃίγοὶ οὗ οἰ] άτοη, ρὲ 
ΟΔγο οββηθ88 ἰῃ [Π|16 οΔ568 αἰῃ ἴο 5ΤΟῪ αὐυΐοίγ, {1}]} 
[Π6 6Ὁ1} υτεῖβ βυδάφην Του δηὰ ἀδθαίγογβ ἐδ 
Βδρρίποββ οὗ (86 Ὠουβο 1] ἃ, Βυὶ πῃ θη ον ἱ] τηδῖκοα 
16 Δρροδγδηοθ ἀοά β ἰδ γοαυΐγοθ βίγίοι οἰιδδίῖβο- 
τηοηΐ, Ἡπογοΐη Ὠανὶα δἰ ]οά ἰοαγὰβ θοΐ ἢ ΑἸηηοη 
δηὰ Ανεδίοω. Τΐδ ἢ ἡρδὴς γρρκαροι (ἢ γοβῈ]} Ὁ οὗ 
γοαὶς δῇδοίΐοῃ (πὰ ἴθ βανὶ δ 0880 ἱπάυοοα 4160 
ὉΥ {Ππ| τϑοο]]δσίΐου οὗ ἷ8 οτγῃ βἰ), 16δάβ ἴο 8ι}}} 
δτοδίοσ δ᾽η8 δηὰ ογίῃηθβ ἰῃ [9 [αταῖΐγ. 

5 Ἑναϊὰ: Ὀὐγϑνς Ὧν ΠΚΣ) Ἢ ΠΌΡῚ 357; Βδέέ- 
4μοσ: ἽΤΥ) 35}; Τμοιίαϑ; ἰξ ρη. - 

4, ΤΠ666 ἀτοδα ἢ] οχρογίθησο οἵ Πανὶ κηὰ ἢἷν 
ΒΟΠΗ͂ 86 ἰηἰοπἀ ρα ἰο ἰοδὰ Ηΐπὶ ἴο ΡΌΓΙΥ, μαπι  "γ 
δηα πβαηοί(ἤοδίοη, “Ηὀς (Πδὲ ἐπ ίηϊτα 411 (ἢ ΐδ ἃ 
βῖψῃη οἵ Οοα᾽Β νγδίἢ δηὰ ἀϊδίδνυοσ ἰζῆον ᾿ἰ{|6 οἵ 
ὙΠδ81 1ἴ Π6ΔΠ8 ἴ0 Βδνϑ ἰουχζίνθηρδ οἵ αἷἶπα. αν ὰ 
οοηΐρβδθα ἷβ αἷωβ, δῃὰ βὸ ουπὰ ἴαγοσς πὶϊῃ ἰἢο 
Ιοτὰ 8 ΟΘο. Βυῖϊ ον Ἡβοϊθρβοπιο ἴῸΣ Ηἷπὶ τᾶς 
ἴπ6 [,οτγα᾽ Β ο᾿μδαιἱβοπηθηΐς πον, ΠΟΤ 6 ποοάοὰ οοη- 
βίδῃϊ μοὶ ("τ ρ, δὰ τι μδὶ Ὀοίζοσ ἰὸς (μὴ ομά 
{Π8ὴ ἰμοθθ ΟἱΓῈΣ οχροσίθῃοοβ οἵ δ ἐβι)γ] 
ὙΒοῖα (86 1 ογὰ ἴονοα Ηθ ομιδδίθηβ᾽" (8. οτ). 
“ ΒΟΡνθηθαΒ οὗ βἷῃ ὑδηδι} 7 ΤΩΘΓΟΙΥ͂ ΘΟὨΥΟΙΙΘ 
Ρυμίϑηπηοηΐ ἰηῖο μδίθγῃδὶ οἰμδδιϊδοιμθηὶ, [ἢ 6 στοὰ 
οὗ δῆρεγ ἰηΐο {πὸ εὐ πς οὗ ἰογθ. ἘΣΧΊοσπδΙ}ῦ 
[6 ὀοῃθθαυθηοαδδ οὗ βἷῃ σοιηδίη (Π6 βδ8πι|6, οὐ] 
{ΠπἸῸῚΡ ἱπίθτδὶ οδδγβδοίοσ ἰδ ομδηροὰ. ΟἸ οσπίδε 
ἔογχίνθηθϑϑθ οὗ βἷη τοΐρῇὶ ἴοο οβαῖυ ἰοδὰ ἰὸ πὶ !δ}- 

ἴ)ὰ- | βοαθ᾽ (Ηφηρβίθηρ. Οἐδολ. ἀ. Ἀείολες Οοἰίεε [Ηϊμ, 
οὗ [λ6 Κίηραοπι οὗ αοἀ], 11. 127). 

ἩἨΟΜΙΙΠΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΕΑΟΤΊΟΑΙ, 

γος. 1. ΟΒΙΑΝΘΕΕ: ἔνθ ἰδοῦσα Οοὰ ἰογχῖνα 
(86 δἷπ, πονογ οῖθδα Ηρ ἰαγβ ὈροῺ ἴδ εἰῃποῦ 8 
ΟΙΌΒΒ, (μαι ἢ6 ΠΛΔΥ͂ Ὀ6 τηοτὸ Βορά[ι], δηὰ ἷδ ποὶκἢ- 
ὈΟΓ ΠΊΔΥ͂ 6 ἀοίογγοα ἴγοιῃ βίη (Νυηι. χῖν. 230-23). 
--νεσ. 2. ΒΤΑΒΚΕ: ἤ μοσο (π6 Ῥδγϑηϊβ {ἴτε ἰδ 
δῖ, 186 ἙσὨ Δ] ἀγθῃ σΟΙΩΤΩΟΏΪ Ό]]οὸν δῆσον (1 Κίηρ 
ΧΥ. 1- 8). -[ΗΈΝ ΒΥ: Ἰγ Ραγοηΐβ δδνο οὔξι 
Ὀδοη δοιὰ πιῇ τἱοϊοὰ ΤοὨ ἡ] άγθῃ : ἄοδα 
ποῖ γῦῃ ἰῃ ἴἢ6 Ὀ]οοῦ, Ὀυὶ οογτυρίΐοη ᾿ὐδα Ὗ6 
ἀο ποῖ ἤπὰ ἐπὶ ᾿ανΐα᾽8 οἰἑ]άτοῃ ἱπηϊταὐθὰ Εἰπι ἰῃ 
ἢΐ8 ἀδνοίίοη ; Ὀαξ ᾿ἷ8 ἔδ]βα βίθρα (Π6Υ ἰγοὰ ἰῃ, δυὰ 
ἴῃ ἰβοθο ἀἰϊά παθοὴ ἭΟΙΒΟ, δ τοροηϊοα ποί.--- 
ὙΟΒΡΘΎΟΒΤΗ: Ηθ Μὰἂδδ ἰοσρίνοη ὃν Οοά, δυὶ 
1Π6Υ ΟΆπη0 ἴο 8 ΤΩΪΒΟΓΔὉ]6 οηα.---β'οτῦ: 80 ἀδ- 
Ριδυθὰ ἰδ (86 δυμηδῃ Βοδσί, (δὲ ουθὴ ἠδίυγαὶ 
Δῇδοιίοη ΩΔΥ ἀοχοποσδαίο ἰηΐο ᾿οοη(ἰουκηοβε; διὰ 
186 ἱῃίδσγοουγθα ουθῶ ὈΘ ΤΘΘἢ ὨΘΆΓ γοϊδίσοηϑ βμουά 
6 οοπἀυοίεα πι1 οδαϊδοη δπὰ γί ας, (μδὶ πὸ 
ΟΡΡΟΥΓΠΠΠΥ͂ ΤΥ Ὀ6 ρσίνγοῃ ἰὼ ἵποθα τῆ δΓὸ ἀἱδ 

ἴο οομμτϊὶ ἱπίαυ γ.---ΤῈ.]---ΟΒΙ ΑΝΘΕΕ: 
ἢ6 ΣΊΟΓΟ ΟΠ6 ἰπῖηϊκα δρουΐϊ Δ υ Ἰονβ, 186 

τοδῖογ 1 Ὀθοοτλοβ. 
γε. 8-8. ΟΒΑΜΕΒ: 1.χδὲ Ρυῃΐθἢοδ 1ἰρο] , οοῦ- 

ΒΌΤΩΘΘ [ἢ 6 ΠΙΔΙΓΟῪ ἴῃ 1ῃ6 ὈΟοηΘ66, δΒῃογίθῃα ᾿ἰΐρ, δὰ 
Γυΐπβ ομδἶβ μοοὰ ἤδιο (Εδοϊυβ. χχὶϊὶ. 22).---΄ἰ. 
ΓΑΝΟΕ: ΟἿ πηδ ἷβ δΔηοί ΟΣ 5 δΏρεϊ, ἃ ποοα δῆ- 
[6] ἴον ψαγηΐϊηρ, δηα 60 ρου βοἀῃοιοῃ δὴ οὐ] δῃ- 

].-ΓΒαχ1,: Ηδα Φομδάδῦὺ ὕθθ ἃ ἔσο τοπὰ, ἢ 
δὶ Ὀδηΐ 411 {μ6 ἴοσορα οἵ ἷθ ἀϊβουιδδβίοῃῃ δρδιῃδὶ 

[86 τί οκοά πχοιϊΐομμ οὗ ἐμὲ εἰ] Ἰδὲ; δὰ βῃοπεά 
{πὸ Ργΐποθ οὗ [βγϑϑὶ ΠΟῪ σωῦσοἢ ἱπορβο ἰοπὰ ἀρεβῖγοθ 
τονοϊκοά ἀοὔ, δηὰ Ὀ]θι θα ἰπλθο] ἢ, δηὰ μιὰ 

[αὶ ̓.ἷθ Βαηά ἰο βίγδηρὶο ἔπθπὰ ἰῃ ἰποὶν ἢγεὶ οοῦ- 
οορίΐίοη. ΤΠογθ οδηποὶ Ὅ6 8 ΠΟΓΟ ἩΜΟΓΙΒΥ ἱπ|- 
Ῥγονοιηθηὶ οἵ (πο πβμῖρ, [π80 ἰΏ δ ἰδγνυθηῖ ὀρρο- 
Βἰιἰοἢ ἰο [6 δἷπα οὗ ἰμοὰ ὙΠΟΣΩ γἯ ῥγοΐοας ἴὸ 
Ἰονς.- -Τα. 

νας. 10. Κ,ΊΛΕΚΕ: ΤῈ6 Υ͂ 8: δδῃδιηοὰ 
ΟἿΪΥ Ὀοΐοτθ τηθῃ, μοΐ Ὀαίοσο (Εδϑοϊυβ. χσχὶϊ!. 
25 βμη.).-- 858. ΒΟΉΜΙΡ: Ηδ γὙὃῸ π18868 ἴο ̓ γρθ 
αραϊηδὶ εἰπηΐπρ τἰΐ οἴμοτα, βου τοὶ (ΟἸ]ΟΥ͂ 
ἴθ ΠΟΤ 86 ΙΏΔΥῪ ὈΘ ΟΟπδίγαϊ πο ἴὸ βἷη.-- 
ἩΈΕΡΙΝΟΘΕΞΕ: [τη ύδουβ ΟΣ ΚΒ ΔΙ σαγθ βοοκ ἰὼ 
τουδὶ οοποραϊοὰ (γον. υἱὶ. 18--20).---  ἀτα. 1δ- 
17. ΒΤΑΚΚΡ [ἔτοπι ΗΑῚ,)} : ἱπογαϊηδίδ Ἰδὲ Ὡε τεῦ 
οηάβ Ὀυϊ ἰῃ ἀϊποοῃίοηϊ. . .. . Βευιϊδῃ Αὐηηοῦ, ἰέ 
88 {πυροὶ ἢ πβομὰ ἰμοὰ βμου]άδι μανθ μδιθὰ ΤῸ 
(6 νὴ] δίηγ, ποὶ (πα ἱπυοοθηὶ δἰδίοσ. Ο ΒΟΥ͂ 



ΟΗΑΡ. ΧΙ. 1-88. 

ΤΩΔΏΥ Ὀτοίθοῦ οὗ Απιποη ἴθ τὸ ἀγὸ ουθὴ ἰο- ἀδν.--- 
ἔπ σττ᾿ ἴν σαπηοῖ ΓΟΒΡΟΏΔΌΪΥ ὃ6 ἐχροοϊοα ἐπεὶ 

οΒ6 10 "18 ΚΘ ΠΟ ΒΟΓΌΡΪΟ οὗ ἀθὈδυςμληρ {Π6 ροῖ- 
ΒΟΙΗ οὗ (Ποβ6 ἴογ σῆμ ἱΠ6Ὺ ργείοπαά αἤάεοίζοπ, “1}} 
ἴδει δὴν τοιηοσθο δὺ ἀδϑοσίϊπρ [πὸπὶ πὶ ἢ ΟΓΙΘΙΥ 
δηὰ αἀἱράκϊίη, αἱ Ἄχροδίηρ (ἤθη ἴ0 βῆδηιθ δῃηὰ οοῆ- 
ἰϑιιρῖ, ΟΓ δὶ ἰοανίηρ (πολ ἰο 84]}} [Π6 ΠΟΓΙῸΓΒ οὗἉ 

ΟΓΥ δηὰ ρῥγοβἰυϊοη. [Χοὺ ὩοὴΘ ἜνῈσ Ὄχρθϑεῖ 
ἰγοδίπηθηϊ ἔσο 086 ὙΠῸ δθ σϑρδῦϊθ οἵ 

αἰλοταρίΐηρ ἴο βοάθοο ἰΠοιλ.---ΤΒ.} 
Ψεν. 21. σεετ. Β.: 16 ρμαγοπὺβ βου ά 

Ἰονο τον οὨ]άγοη, γοῖ ΓΠ6Υ τηυβὶ ποῖ Βρδῦθ {ἤθ τὴ 
ἴθ (Π6Υ Πάγα ἀοτθ δυ]], θυΐ Ὀγίηρς ἤθη ἰο ἀσ6 
ῬυπἱδΒπιθηῖ, ἱπδὶ ΠΘΥ͂ ΤΙΔΥ ποῖ αν ἰο 6 Ραῃ- 
Ἰαῃρὰ ὃὈγ αοα οΥἦ ὈΥ (δε οχοϑουϊζοποῦ (1 844π). ἰΐ. 
29).---Ηϊαι,,, : Το θοιοτ- δ Γοα δ Πα τηοΓῸ μγᾶ- 
οἰοῦβ 8 τηϑδῃ ἷδ, {π6 πλοσὸ βυ )]θοῦ 6 8 ἰο ἴΠ6 ἀδη- 
εν οἵ δῇ οὐδυ- οι ἰδαηθβδη, δηὰ (Π6 Ἔχοθρβ οἵ ἔα ΟΥ 
δα ΠΊΟΙΟΥ.-- ΟΒΡΘΎΟΒΤΗ : ᾿Πδνὰ τῶβ τγοίῃ, 
θὲ ἀϊὰ ποι ρΡυπίδι ἷβ βοῇ Αἰηηϑῃ ; Ὀθίηρ (οη- 
βεΐουβ οἵ ἰῃ6 βίη πιΐοι 6 δα ἱπλμ6} οοπητ- 
ἰοά, δηὰ Υ ποῖ ἢ Β8α ἰοτηρίοα Ηἰβ οὨ]Ἰάγϑη ἰο 
βἰη. Αηὰ Ὀθοδυβο ἰδ6 Κίηρ ἀϊὰ ποῖ ὀχϑουΐθ 1:18» 
ἐΐοο, ἱπογοίοτο Αὐβδίοῃμχ, 188 υ 8 Ὀγοΐπου, ἰδίκοθ 
[16 ἰδν ἰηΐο ἰδ ον Βαπάβ, δηὰ τηυγάθγβ ἢἷθ Ὀσὸ- 
ἴον Αἴθηθοη. Τυβ ΟὯ6 βΙ ἰοδάβ ἴο δῃοίῃοῦ Ὁ 
8τι δἰπγχοοῖ οηἄ]θβ8 οἰιαΐῃ οὗ οοῃβθαθηοςθΑ.--- ΤῈ. 
--. [μβΑΝ6Ε: [Ὁ ἰβ ὙΘΓΥ ἱπηροτγίδηϊ ἐπὶ ρογβοηβ ἴῃ 
δυϊπογὶ ἐγ, ἰοβοῦο γα δηα ἰδίποτη οὗ ἔδη}165 βῃου])α 
Ιεβα βυοὴ 8 [8 {παῖ ἰὼ Ρυηἰβηϊηρ ΟἸ ΠΟΙ (ΠΟΥ ΠΏΔΥῪ 
ποὲ δανὸ ἴο ἔδαγ γοριοδοῦ, δῃὰ {πο σθῦῦ ὃθ τὸ- 
βιγαϊηοα.---ΞΟΉ  ἘΕ: δὲ 16 ἴο Ὀοοοιηθ οὗ 8 
Βοῦδβο, ἰῃ προ {δι 8Β6Γ δηαὰ τηοΐμογ, ἴῃ ἰμ6 οοῦ- 
βοϊουβηοβα οὗ ἐμοὶς ον ἴδ0}18, ΠΟ ἰοΏΟΣ νοηίυγο 
ἴο ἀο ἱμοῖν ἀυϊγῦ 
ἌΣ. 28 θα. ΒΟΗΊΙΕΗ: ΤΏο [τὰ οὖν Οοα ᾿δ5 

δυοσυ ἴῃς ἰη Ηἰ6 μαμὰ ; Ηθ υδ68 Ἔνθ (86 εἰῃ οὗ 
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ΙΏΘη δοοογάϊηρ ἰο Ηΐ π|}}, Ηδ ρῬυπίβιιθβ. οὴθ 
ὑγΑ ΒΩ ΤΌΒΘΟΡ ἰπγουχ δηοΐπον, Ηα οἰ δϑίθηβ ΟἿΘ 
ΜΤΟΏρΡ-ἀἍοΓ ἰτουσὶι [π6 πτοηρ-ἀοἷηρ οἵ δηοίπογ. 
ΤῊΟ [γα ταϊρίιν δηα οοΙη68 ἰηΐο 1Π6 ΘΟ Π]ΟΏ 
σοῦΓβα οὗ ἴπ6 ποῦ, δηα [μ6 ἐχοουϊΐοη οἵ ΗἶΒ5 [υάρ- 
ἸΩΘηΪ8 ζ068 ΟἹ σἱρῃϊ ᾿πγου ἢ (ἢ6 πηϊάβὶ οἵ {Π6 υἢ- 
Το ΒΏ688 οἵ "Ὡ6η.-ΑἸ ΧΑγ8 ἀ068 {π81 τοπηδίἢ 
(τὰ ὙΠΙΟΉ 8 τι ίοη: ΒΘ ποῖ ἀροοϊνοά, οά 18 
ποῖ πηοοϊκοα ; δ' ἢ ΓΟΙΏΒΙῺΒ ΔΙ γᾶν δη ἃ ΟΥ̓́ΟΥΥ ΠΘΓΘ 
{6 ΤΌΣ οὗ ΡΘΟΡΪΘ8.--- ογβ. 86 β8ᾳ. ΟΒΙΑΝΡΕΒ: 
ΒΥ πον δἰίδοκβ δηὰ δῆ])οιὶ 8 Ὀγίηρβ ίο Ηϊ 5 
ῬΘΟΡΙο᾽ Β πκηὰ {πεῖν Ὀείογο οομητἱ ἰοα βἴηκ, ἰῃ οσάοσ 
ἰμαἱ (ΠΟΥ ΠΙΑΥ͂ (Ππ 6 τογΘ ΘΔΓΏΘΒΙΪΥ σὰ ἰογναγὰ ἴὴ 8 
Ροηϊίοηις [|1{6.--ΟΒ ͵ΑΜῈΒ : Νοχὶ [0 Ἔχρογίθποο οὗ 
86 τσδίῃ! οἵ ἀοὰ μοῦ 18 ΠῸ ΒΟΓῸΣ ρδίῃ ὑπο ῦ 
ποανθη, ἴπ8π δ Ῥδγθηΐβδ Ομ ἰ0 πᾶνα εὐςἢ 
δα υ -ΒΟΥΓΤΟΥ ἴῃ ἐμοὶ σὨΣ ΓΘ 88 ἴὸ ἀουδθι οἵ {μοἱγ 
800} }8᾽ βαϊ ναίζοῃ, χυἹὶ. 88. 

[«4πιποπ. (ΤῊ ἷθ τοὶρηϊ 6 δαἀάἀγορθοα ἴὸ 80 88- 
ΒΟΙΆΘΙΥ οὔ θη δἰοπθ) 1) ΑὮ ἱπρτοροῦ ἰονο. 2) 
Βεθδι πα ΟΥ̓͂Σ 8 Β' [Ὁ] δἰἰδοϊιπηθηὶ [111 ὈΠΠΔΡΡΥ͂ 
(νοῦ. 2). 83) ΤΏ σου βῃηρ 8 κἰηΐ} ἀρβῖγθ, οὔθ 
Πηθ68 ἐμὴ ἀπαῦνῃ ἴο ἱπήυϊμα 1 (νοῦ. 83-). 4) 
ὕπιηδηὶν ἀδοορίζοη δηὰ υπηδίυταὶ ογίτηθ (νο γα. 
θ-14). δ). Β΄] ον 6 ΒΟΟΏΘΓ ΟΥ̓ ἰδίϑὺ ἰυσηΐηρς ἴο 
᾿ιαίδ 8δηα αΐπρικὶ (νοτα. 16ὅ-18). 6) [οοηιουβῆθβα 
οἴδη ᾿οβάμ ἴο οὔπαὺ οὔίμπηθβ δῃὰ ργοδὶ σδ τα 68 
(νογβ. 28, 29).---α πιϊϑοναδίοε [αἰδετ. 1) Ηδ [88 
Ὀδοη ΟὈἸροα ἰο Ἰθανθ ππρυπίμῃοα ἃ ἀἰβρατγαοθίῃ] 
ογ πιθ ἴῃ ἷβ Βουβα (γ6Γ. 21). 2) ΤῊΪΐΒ μδ8 αίνϑη 
Θχοῦβθο ἴο ἃ ποδαβίγοηρ δηὰ δι} 1100} ΒΟ ἴ0 ΠῚ1Γ- 
ἀον ἷκ Ὀγοίμογ, 8) Βαμπλον, βοοαρίθα ὈΥ͂ δ β ἔδαγε, 
ἢδ8 ΚΡΘΘΙΪΥ τπηαρηϊδοά [Π6 οι Ὑ (νοτ. 30). 4 
Ης Κηονβ ἴπ686 ἰθυγῖ]6 ουθηΐβ ἴο 6 ἄδβϑογν 
οΠδειἰβοπηθηί ἴον Β18 ΟΥ̓ ΌΓΠΊΘΓ παἰβοοηα οὶ (χὶϊ, 
10, 11).-.-1ῈῈ.] 

4. Ταυΐϊε Ἰγαιΐξηέδε ἰοιατδ «οαὖ απὰ Αδϑαϊοηι. Αδοαΐοηϑε είν, απὰ Τδοοποϊϊιαξίοπ, ἱἱλ' Τυαυϊὰ 
ἐλεουσὴ «“οαδ'᾽ 8 νιον οεδδιοΆ. 

ΟΕἘΑΡ. ΧΙΝ. 1--32. 

1. Νον [Απὰ] 9οδῦ ἐδο βοῃ οὗ Ζογυίδῃ ρογοοινοα ἐμαὶ ἐμ ἰκΐηρβ Βοατέ τγϑβ ἑοτασα" 
2 Αὐδαίΐοῃι. Αμπά ΦΨοδὺ βοηΐ ἰὸ Το ίκοδι δηὰ ἰδίου θα ἰἤθηοθ 8, ἯΠΙ66 ψοιηδη, δηὰᾶ βαϊὰ 

ὑηΐο ΠΟΙ, ἰ ΡΓΔΥ͂ (866 ἴδϊ μη ΓΒ γ586} 7 ἴο Ὀ6 ἃ ππιουσπογ,} δπὰ 
ἸΩΟΌΓΏΪΩ Ρβϑεὶ, δηα δῃοϊηὐ Ὠοὺ εἴπ 

8 δά [Ἐ5ε7 δὶ οἠρ ὑΐπι6 πιουγχηθα ἴῸΣ ἰδ6 
1 ψὶ} οἱ], Ὀαΐ [8 
ἀοδά; Απὰ οοἴμα ἰὸ {86 ἰκίηρ, δηὰ βρϑδὶκ 

Εὐα! ΟὨ ΠΟῪ [οἹπ. πον] 
7 ὍΘ 88 8 σψοιθϑῃ ἰδμδὶ 

οἢ (18 ἸΏΒΠΠΟΣ ὑπο ἔα. 85. [Απάα] Φοδὺ ρα (Π6 πογάβ ἴῃ Ποὺ τοῦτ. 
4 Αμπὰ θη [ὁπ|. ΤὨ6η] {86 τομηδῃ οὗ Τοίζοδ δραῖκο [οϑιηθ] ὑὸ {μ6 Κίηρ, 8860 

[8π4] [61] οῃ Πασ ἔδοθ ἴο {πΠ6 στουπά δηὰ ἀϊά οδοΐίβδβδηοο, δῃὰ βαϊὰ, Ηο]ρ Ο ᾿ς Ὠζ. 

ΤΕΧΤΟΌΑΛΙῚ, ΑΝῸ ΘΟΕΑΜΜΑΤΙΟΑΙ, 

1. [ψγὸος. 1. Ἑτζάπηθ Του ογ: " δραίϊπαι " δηὰ κίγοβ ἢίβ ΓΘΆΒΟῚ8 ἐΠοΓΣΟΙΌΣ ἴῃ ἐδο ἘΧ ἰἰο. Τῆὴ6 γογβί 8 
ΚΟΏΦΓΤΑΙΥ δηα τηοδὲ οοϊση Δίογ ἔανοῦ [Π6 Γρηἀογιὴς οἵὁἩ ΕῺΡ. ΑΝ. δο ἐτδηδὶαἰίοη ΟΥ̓́Κ 5 ρΡγοροβί(οη ἀθρθηὰ 8 
9ὁῃ (δ Υἱον ἰδἰκοῃ οὗ [Π0 ν᾽ 016 δοῃπηθοίίοῃ. οἢ νν ἢ ἢ 866 ὑπ 6 ποίθϑ οἡ οἷ. χἰϊὶ. 30.-- π.] 

ὕον. 2. ΤῊΘ ἩΠΕΠΡΔδΟοΙ ἰῃ ἐδ 80- σα] θὰ Ὠγροογί 68] δοῆδο, ἃ ἀογίγαϊίοι ἤγοτα ἐἢθ σοδοχίγο οὐ σγοῆοχὶνθ. θ- 4 
ἀεί Βοῆδο. 866 Οομδης ασ6δθη., ᾧ δέ. ΕΔ], Ον., ἃ 1.24 α.--- ΤᾺ. 

8 (νὸν. 8. Το ΕΚ. “ ὯὭΟΥΝ ᾽ ἰδ ΒΟΙ.ΘΟΔΠΊ68 ἃ ὈΓΟΡΘΣ Σοῃάϑγίης κ᾽ ἐπ ΗϑΌ. οομοτγίδείγο ρμασίίοϊο δὲ) (χομβάογϑὰ 
Τ 

δὲ Ὀοΐοσθ ὉΥ “1 ΡΓΑῪ ἐμ 96, Ὀπὲ του] ἃ ΒοΓΘ δυο ἔοο ζω υΟἢ ἴδο οἴθοοϊ οὕ Δ δάυοσῦ οἵ ἐἰσηϑ.--Τὰ.} 

[ω 



490 ΤῊΕ ΒΕΟΟΝῚῸ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΑΜΌΕΙ, 

δ Απὰ ἰδο κίηρ᾽ βαϊὰ υπΐο Βορ, Ἦ δαὶ δ οἱ (μοῦ Απά βῆ δπβδινοσοα [8414], 1 δὴὶ 
ἱηἀοοά [[π ἰγυΐῃ, 1 811] ἃ πίον ποδῃ. Απα σωΐμο δΒυδυδηά ἷ8 ἀοβδα [ἀϊοα]"; 

θ6 Απὰ ἰδγ Βαπάμπιδιὰ μαὰ ὕτνο βοῃϑ, δῃα {Π6 Ὁ ὑνγχ2 Ὺο ΒΙΤΟΥΘ ἴοροίμοῦ ἰπ {μ6 δ6]α, δῃὰ 
[μογθ 88 ΠΟΘ ἴο ἀρν (Βοα, Ὀυὺ [4η4}] (86 ομ6 βιιοίθ᾽ ἰῃὴ9 οἰμὸῦ δηα ΒΘ ῊῪ δῖπι, 

7 Αμὰ Ὀο8ο]4, (86 ποθ ἔμ μ}}} 16 σίβοη [τ066] βρϑίπβί {8ΐπθ Βδηστηβδια, δᾶ {πΠῈγ 
[οπι. {8607} Βαία, οἰ νον ἴπι ἐμδὺ βιχοῦθ ἷ8 Ὀγοίμοσ, [δὶ Ἧ᾿Ὁὺὁ ἸΏδΥ [πὰ πὸ 51}}} 
Κ|}} Ηἷπι ἴον {π6 116 οὗἉ μἷ8 ὈΓΟΙΆΘΥ οηὶ ἢΘ Β]6 7; 8ῃα πὸ [{Π| 007] Μ1}} ἀδβίγου (δ 
Βοῖγ αἶϑο, δῃὰ 8ὸ {860 88}8}} ἀυϑποὶ [ἀπ αυθη 0} ΤῸΥ οοα] ποῖ 15 ἰοἷ, δηὰ 5884]} 
[νὶ}}] ποὲ [ο» 'ῃ οσάϑὺ ποῖ ἰ0] ἰθᾶνθ ἴο τὰ ῦ Βυδϑηά πείζλον [οηὲ. ὩΘΙ[86.} ΠΔΠῚΘ ΠῸΓ 

8 Τοιηϑἰ μοῦ ἀροι [86 Θατίμ. ἃ [86 Κίηρ Βαϊ υπΐο [86 ποιηδῃ, (ὐο ἴο (ΠΥ ΒΟῦΒο, 
9 δηὰ 1 π1}} ρῖνθ σδῦρθ δοῃποθσγπίηρ 8906. Απὰ [86 ποϊιβῃ οἵ Τεκοβῇ βαϊα υπίο [δ 
Κη, ΝΥ Ἰογὰ, Ο Κίηρ, [6 ἱπίαΣ 6 ΟἿ Ππ|6 δπὰ οἡ ΤΟΥ͂ δ μοΣΒ μουδα, δῃηα [Π6 

10 Κίηρ δῃὰ .ιἷβ {βγοηθ Ὀ6 ζυ}}}1688β.0 Απά ἴδ Κίηρ βαίά, ΨΥ μβοβόθτες ΒΑ] απισλέ υπῖο 
11 (μθ6, Ὀτίηρ Βἴπι ἴο 6, δηά μα β84}} ποὺ ἰοῦ ἴμ00 ΒΥ ΙΩΟγ0. ὙΠΘΩ βαϊα β[6 

ΓΑπὰ 886 5β8]47, 1 ῬΥδὺ ἰμθ6, ]οὲ {1:16 Κίηρ ΤΟΊ τ θοΣ (86 Ἰμοτὰ [9 6δονδ}}} {πΠγ Οοὐ, 
[μδὺ ἰμοὰ πουϊάοδί ποὶ βυβδν (Π6 γονθῆροσθ οὗ ὈΪοοᾶ ἴο ἀφεί ΤΟΥ͂ ΔῺΥ ΤΩΟΤΘ, ]οβὺ ἐμ 6 Υ 
ἀοΒΙΓΟΥ͂ ΤΑΥ͂ βοη [1Πδὺ [86 Θυθηροῦ οὐἩἨ Ὀ]οοα τυ] ΡΥ ποὺ ἀεβιγυοοῃ, δὰ ὑπαὶ (Π6Υ 
ἀοΒΙΓΟΥ͂ τοῦ ΠΥ ΒΟ]. Απὰ ἢ6 Βαϊ, Αβ ἐδ τὐτὰ ἴπεβουδῃ] γος, ἐμ 6 Γ 5}4}} ποί 

12. οῃ6 Παῖγ οὗὨ (ΒΥ βοῃ 1811] ἰο {89 οαστίβ. ὙΤμοὴ [πὰ] [86 ποθδῃ βαϊά, 1μεὲ {δῖπθ 
μδηιηδὶά, 1 ΡΥΑΥ (866, ϑροαὶς οπδ [8] τογὰ απο τὰν ἰογὰ {86 Κίηρ. Απᾶ δι εβδὶὰ, 

18 ΝαῪ ουὐ. Απὰ {πὸ ποιβϑῃ βαϊά, Υ Βογοίογο, ἔβθῃ, [Απὰ ψἘΥ} μδϑί ἰβοὺ ἱβουρβὶ 
ΒΌΘΝ 8 (Εἰπρ ἀρβίηβιϑ (86 ΡΘορ]ο οὗ αοα ῇ ἴον (ὃ Κιῃὴσ ἀοίῃ βρεδκὴ (Π18 {8}Ὲρ 88 
918 ρτον παρ, ἰ8 ΤῈ ΠΥ, ἴῃ ὑμδὺ ἐπα Κίηρ ἀοἱλ ποὺ ἔοίοιι Βοτηθ ἀρϑίῃ [Ὀτίηρ 8801] 

14 μϊ8 Ὀαπίβδιθα. Εἰ οσ᾽ τὸ ταυβὺ πθϑᾶβ ἀΐθ, δῃ ἃ δ. 88 ψδίοσ βρῃ}}Ὁ οἢ ἴδ στουπα, ψ οὶ 
οδϑηποῦ ὈΘ0 μαίμοχοά ὑρ αρδίπ; ποῖ ποῦ ἀοι Οοα τοϑρϑοὺ αἀπν βρούβο [πὰ ἀοά ἰδἴκεθ 
ποῖ ΔΉΘΔΥ ἰδ6 116], γοῦ ἀοίῃ Β6 ἀϑυίβο τθϑπβ [δῃα {πὶ π κοί (Βουρ 8] δαὶ δ18 

4 [γοσ. 4. ΤῊο γτοοάϊπᾳ “σδλθ᾽" (Ε2ΓΔ1, ΟΣ, δὲ ἴπι ΟὯΘ Μϑ οἵ Κοπιίοοίί, 2}. ἐδ ὨΟῊ ζΘΠΘΙ}Υ δ ορίοα, δπὰ 
Ἄλὰ ὙΣ 

ἐδ τοσαίϊγοὰ Ὁγ {9 βϑῆϑθ. Βσγθηδ (1 Ὅο6 Ἐοαβ1) ἐπ η}κ8 ἐμὲ ἐπθ ἀδίθ οὔ ἐπ ἰηἰγοἀποξίοη οὗὨ ἐδ οοττυρὶ τοδάϊηρ 
ἽΘΗΠῚ ΤΏΘΔΥ ὈῸ ἤχοα ἰη ἰῃΐα μέτνς Το σοττοοὶ τοδαΐης ἰ5 Του ἱπ 41} ἐπ δηοίθῃί νογβί οΩκ (00. ἜΧΌΘΡΗΝ 109 

δἰὰ., [Π6 ἰοχὺ οὗ γῇ ἢ ἰπ πο μοπάου Ῥοϊγμ)οῦ ἰ5 οΘογγαρὺ Ὦστο, δηὰ Βῃοι!ὰ Ὀ6 ΓΏΝΊ),; Ὀπὶ ᾿ανία Εἰσὶ πδὰ 

ἐπ ργϑβϑηῦ γϑοδαΐηρ (2.1) Ὀθίοτο πίπ), ψἢ}}6 Οοά. 1δ4 Δ, τϑησθ ἢ τὴν Ὀ6 οομοϊυάοα ἐπὶ [ἢ σ0Γ- 
τυρίϊοη ἰη αυθαίίοη οδηὴθ Ὀοίποοϑη Α. Ὦ. 1106 (ἀδίο οὗ Οοα. 164) αῃὰ 1190 (ἀαἴθ οἵ Κἰ τὰ ἢ 8 σΠΟΙΏΤΟΘΗΓΔΤΥ.} Τηΐϑ ἰ8 

8 ΥΟΥῪ ἰηπιογοβίίης ἕαδοὶ ἴον ΟἹὰ Τοϑίδιηθης ὑδχίςογ ἰοίβαι, ( 1 Ὅ6 ἰσῦο, ἴον ἐξ {ΠΘ ΒῆοΥΒ ἰδὲ οὖσ ἰοχὶ ΓῚ 4.121. 

ΥΟΓΥ τοοϑηῦ σἤδηβοα. [Ὁ ἀθροηαβ οἡ ἴΠ δϑϑυτηρίίοη ἐΠδ Δ}} οοαΐοθ8 ἶπ ἐδ Ὀσκίηπίης οὗ ἔηο ν 6] Ὁ ἢ σϑηία βεὰ 
ἐὴ9 βδῖηθ γοδάϊης; Ὀαὶ ἰξ 8. ῬΟββί 016 ὑπδὲ Οοά. 1δ4 αὰ Κι] ἢ ̓᾿ 8 Οοά. δὰ αἰ θγοηῖ ΚΘ Ώ ΘΔ] ομΊ68.-- Τὰ.) 

δΓΨνοσ. δ. ΤῊ σϑηδοσίηρ: “1 δπὶ ἃ τίαοΥ, δῃὰ τοῦ Ἡπβθαηὰ 18 ἀθαά," ῥσϑβϑῃίβ ἃ ὑδοῖθηβ ἐἰδυίοϊοκν ; ΒδύνοοΓ 
ἐποχοίοτθ βυριζοδίε ἃ σοϊαϊίνθ ἔοσοα ἔογ (9 1: “ἰπβατηοἢ ΔΒ ΓῺ πυβραπά ἰε ἀοδὰ ;" Ὀυΐ ἰξ ΤῊΔΥ 6 ὑθίίθῦ (πὶ 
ΤὨθη 8) ἴο σοπηθϑοὶ ἐπ 8 Ἰαϊξοτ οἰδάμθ τ ἢ ἐῃθ 210] οί πὶ γογ80: “δια ΤΩ Ὠυδυδηα αἰθὰ δηὰ 1 δα ἐν 8088, 
ἐμαὶ 18, ἩΘΏ ΓΩΥ̓ Ὠυδοαηὰα αἰθάὰ, 1 ντᾶϑ ἰοΐς ἱΐῃ νο ΒΟ. Β.-- ΤᾺ. 

4 [Υ͂Θσ. Δ. Βὸς 19 τοδὰ 3. ΤὨΘ εὐΒῚΧ 5 ΒΑΓΑΙΥ ΔΙ] ΟΝ ΔΌ]6 ΒΘΣΘ; ὑπ ὑθχ ΤΌΣΤΩ ΤΩΑΥ Ὦδυθ ὈΘΟΘῺ οσἰ κί ΒΔΕ 

Ῥίαγαῖ, 8ὸ τυτ θη Ὀθοδαδο ἐδ 6 ὕπο Ὀσοΐῃοτο ζοττηϑα ἐδπο βυῦ᾽οος ἴῃ ἐπ ταϊῃά οὗ ἔμ9 ττϊίοσ.- -Ἴ .] 

Τ [Νοσ. Ἰ. Βο βγσ. δδὰ Ασϑῦ. [ἐ ἰδ ποῦ Ῥσοῦβθ!θ ἐπδὲ ὑπ18 ἰ8 ὑπ8 οχρσγϑβδδβίοῃ οἵ ἔθ ποιηδῃ ἰδδδ ἐπιδὶ 880 
Βῃουϊὰ γναυὲ ἰὐ 1πηἴο ἔπ τοουτῇ οὔ ἢ ᾿κἰ η58(0]}ς (αχαΐηδὲ Ετάτηδηη δηὰ Ἦ 61 886 }}. Α Τῇ ΤΩΔῪ ἜΕΒΙΥ͂ ΤΩΣ 
ἰηῖο ἃ 3. Βδείοῃϑυ ρσγοόροϑοὸ ἰο χσοδὰ: “νὸ ΥὙ11] 11}, δέο., δῇ ὰ ἀοδίσου (Ὑ50.,); ουϑῷ (81) 186 διοὶγ ἐμ 7 

ἀοϑέγου," εἰε., το Ραΐδ ἐπ ϑχρσγοβαίοῃ δρουῦ ἐπ 9 Ἀϑὶν ἰπίο ἰῃ6 Ἰγοσηθι δ τηουέῃ, Ὀὰξ ΒΘΘΙῺΒ ὈΠΠΘΟΘΑΒΑΓΙΙ͂ 
᾿ηγοϊνθα.--ΤᾺ.] 

8 [γϑγ. 11. ΤῊ Τηζ, (ΠΛ ἽἼΠ) Πα5 ἴοσ ἐξα δα δος ἐμ Θοοὶ, μὰ ποὶ “το κί" δἰ Ἐπα. Α. Υ͂. ΤῊΘ πογὰ γοοὶ 
8180 ἰ5 Βίημρ.. ψἢ 6 ἰὼ ἐπ δυοοθθάϊῃρ οἰδβ9 εἶνὸ ἰηάοξ, ΡΙα. οοποιτυοιίοη ἰδ υδϑὰ, 5ο ἔμας ἱξ τοϊχ αὶ Ὀ6 τορἀογθά: 

“ διειὰ [πὲ ΠΟΙΥ ΒΟΏ ὉΘ οὶ ἀοδίγογοα,"--Τα.] 

9 [γόοτ. 13. ᾿πεέϑδὰ οἵ" δραίπαί," ΤΉΘη 5 σοπάθσβ ἐπο Ῥγθρ. (Ὁ) ὉΥ “1Ὁ τϑβρϑοί ἰο," οὨ ἐμ βτουηὰ ἐδε, 
Ῥανυ ἃ δὰ ὀχρτγοϑϑοὰ δο ἐπουρβῆηϊ δοπίγατυ ἰο ἔπο γγ9}}-Ὀοίης οὗ Θοά᾽ε ρϑορὶθ. Βαϊ (89 ποϊῶδῃ ΟΟΥ̓ΘΥΕΥ ΤοΐογΒ 0 
16 ὑγοσθάυτθ ἑοτγασὰβ ΑΌΒΔΙΟΣΩ 88 δοιηθίίης δφαίηϑι ἐμ9 Ῥϑορὶο οὗ 6οἀ.--ΤἈ.] 

10 [γοτσ. 183, Τὴ ἽΣἼ2 15 Ὀοέξοσ απάἀθγϑίοοα 85 ἃ μασι οί ρ]θ, δὲ ἐμοῦ 88 ΗΠ ΩΡΔΟῚ τὶθὰ οδαϊ γα ]αιΐοι οὗ ἢ (88 ἕἰῃ 

ΝΌτα. γἱ1. 89; Εσοῖκ. 11.2; χἹ". 6) οΥ δὲ Ῥίοϊ (αϑ Βδέξοδοσ ἰῃηδἰ ἐδ) τ] ἀδροδἢ ἤοτίθ δ ρ διὸ (δ ἴῃ ἴδ. ἸῚ δ; 3 

ΟἌτοι. χχχυΐ. 16). ΟἿΪΥ 1Ὲ {818 γγῶῦ ὁδὴ ἐπὸ ὈΝΞ (“88 5 ὑδ0]γ τοδῃ ") ὍΘ ΘΑ οοπβίταϑα, ἴοτ, ἐζ [86 ΔΡΟΥὸ 
τι 

ἕοστω 0 ἐδίκϑῃ δα 1η8π. (6 ἤγοτῃη ἐῃο ἰηρΒ 5 ἴῃ ἐπί8 ποσὰ ἢ τὸ βου! ὰ τῶοτθ βδίῃσδ!ν οχρϑοὲ ΜῚΣΊ δδὲσ 
ὈΦΝΘ; οΥ Ροββί Ὁ. τὸ ταῖρι συ ὰθν (ἢ Ν ΒοΡ(): “ ἤγοχῃ ἐμ αρορϊχίηρ (στόματος) οἵ [89 (δ 8 ἐδίπᾷ [5.88 

8 Δ] ,," τ ἢ ΘΤΘ οὔκ [6 τοδὰ ἱποίθϑα οὗ Ὀὔι.--Τὰ.) 
τ τ 

1 Γγοτ. 14, Βδέϊοπου : “ ἤθη τγχὸ ἀἶο. [ἐ ἰ8 δ (π|Ἐἢ} πνναΐϑσ," σέοσ. ΤΉΘ “ Ὠθϑᾶβ᾽" οἵ πα. Α.Υ͂. ἘΡΙΟΘΟΒ Στ" 
Ἰηδηϊνο ΑὈδοϊαϊο δα να ὑείων ἀπρίθλ νη ΑἸ ον ἰπ 14 γοσϑθ [168 ῬΑΠΙΥ ἴῃ ἐπ ἐγβηῃηϑιδιίος οὗ ἐἢ 6 βροῦδῦ ΡΗΙ " 

ἴηι {Π6 γοϊδέΐϊοῃ οὔ ἐπουκῃν Ὀδένγθϑη ἐπ ἔψο δϊνγθϑθ. ΤῊΘ ἐποῦρηΐ οὗ οὐγρ ἰοχὲ ἰδ: “Τὴθ Ἰκὶημ δὲ ἀϑο ΜΝΡῚ “μὰ 

8617 (δα ν, ἰὰ ἐπὶ ἣθ ἀοθ8 ποὲ γϑαίογϑ ἰδ Ὀαηἰδηθά. 9 ἀϊ6 δῃ ἃ μα 88 ΔὟΑΥ; αοὰ ἀ068 οὐ κθ Ἰἰζδ, ὕει ἣν 

ΤῊΘΔῺ8 ποὲ ἰο Ὀαηΐδῆ ἰα θη πο." Βοτο, ἐπ οχργοβδίοῃ : “10 Ὀβαΐηῃ ΟἿΘ ΒΙΓΟΒΑΥ θη 594," ͵5. πΑΙ, ἐν 

τὮΔΡΑ απάἀογρίοοά ἰη ἐδθ ργοβηδηΐ 86086 οὗ Κοϑρίημρ Ὀαπίβῃθα ἰπ6 ὈΔπΙπ θὰ. 80 {π9 ΓΘΡΓΘΑΘΏΙΔΙΟΩ ΒΟΥ 
δδ ἰηἰηκίηρ ἐποῦρη δ οΥ κι δ μδὶ ΤΩΘΔΏ5 ἴο μεΐη δῇ Θῃ ἃ ἰβ δοτη ναὶ τυὰοὶ δα το ροπρ γρ λο δαὶ ἷβ 50}. ἐπθίευ 

ουὺ οὐ Κοορίηρ νἱδἢ (Π6 ἐἶτηθ8 δηὰ πίτῃ ἰἢ 9 ἕϑσϑο δῃᾷ οὔλοιιγο δά ἀγϑβϑ οὗ ἴῆ8 τῦβθ ΜΟΙ ΔΉ. 6, ἴδ ΤΣ ΚΕ 
ἐο ἢυτηδῃ πιουίδ! ἐν (δ δου ἴο Ατπηοι, ΑὈκαίοιῃ οὐ Ὀαυϊα 3) ἰ8 ἰο φαϊοῖςθη [π 9 Κίῃᾳ 0 μοδῖθ Οσ ῖο μνρλιἐ δὴ κρρϑὴ ΠΗ 

Φχμοσίδιίοῃ ἰδ ϑῃηέοσεθὰ ὉΥ 8 σϑίθσγθῃοθ ἴο ἱἰμὸ αὐγὴὴθ ΤΟΣ ο8ι.--Νασίου δι ἰοσδίίοδ ὮΔΥΘ ὈΘΘῺ ῬΣῸ 
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1δ Ὀδηΐθηθα Ὅ6 ποΐ Ἔχ ροὶ]ϑὰ [Ὀδῃ 864] ἔγοτῃ ἢ). Νον ἰπογοίοσο [πὰ ἢ0] ἐμαὶ" 
Ι δὶ οοὴθ ἴο Βρϑβϑκ οἵ (μἷ8 ᾿ς αὐΐο ΤΥ Ἰογὰ {86 ἰίηρ, τ ἐθ Ὀδοβδῦβο (86 Ῥθορὶθ 
Βδνθ τη846 πηὸ αἰγαϊα ; δηὰ (ΠΥ μδηαπηδία βαϊα, 1 Μ1}} ὨΟΤ βρϑδᾶὶῖς υπίο [86 Κίηρ; 

16 10 πιᾶγ 6 [δὲ {86 Κὶπρ νὶ}} ρογίογια [80 γϑαμοϑί οὗ ἷὶθ πδπαπηδϊα. ΕῸΣ ἴδ Κιηρ 
Ὑ] ραν, ἴο ἀο᾽ νον ἷ5 Πδηἀπηδὶὰ ουἱ οὗ [6 Παηὰ οὗ [86 τηϑδη ἐἠαέ τυοιιία δ ἀφδῖτο 

17 τὴῦ δῃὰ [ὯΥ δο0ῃ ἰοροίδου ουἱ οὗ [9 ᾿πμουϊίδηοθ οὐ αοά. Τδοη [ΔπᾺ] ἰδΐηθ δηά- 
ΤΩ Ϊα 8βε14, Το ποτὰ οὗἩἍ Τρ Ἰογὰ [πο Κίηρ 8.18}} ΠΟῪ Ὧδθ οομξογίδ]6 [ΜΑΥ 186 ποσὰ, 
Θΐα., Ὀ6 ἴον τοδί"; ἴογ 88. δὴ 8δῃηρο] οὗἩ 606, 80 18 ταῦ Ἰογὰ τῃ86 Κίηρ ἴο ἀΐδοογ) [8681] 
Εροα ΟΝ μδα ; ἐμογοίογο (89 1τὰ [Πγ Οοα Μ1}}} Ὀθ [μὰ τπλᾶγ Φοῃονδὰ (μγ αοἀ δ6] 
τ 1166. ᾿ 

18 ΤΒοὴ [Ἀπὰ] ἴδο Κίηρ δηϑυεγεὰ δηα βαϊὰ ὑπο [86 ποιηδῃ, Η1Δ6 ποῖ ἔσομλ τηο, ὦ 
7 [Π66, [ὴ9 ἰδίην [80 1 58}8}} δϑὶ (66. Απὰ [ἢ6 ποιλδῃ βαϊὰ, [,μοὐ ΤΥ Ἰογὰ [89 

19 Κίπρ' ΠΟῪ [ὁπ|. Ὡ0.7] Βρθδῖκ. Αμπὰ δο Κὶπρ βαϊά, [8 ποί [οπι. πο} (μ6 βαπα οὗ ΨΦοδὴ 
ΜΠ ἰἢθ6 ἴῃ 411} (19) Απᾷ [86 ποιηδῆ δηϑνογοα δῃὰ βαϊά, Α8 ὑὮΥ βοὰ] ᾿ἱνοῖ, ΤΥ 
Ἰογὰ {π6 Κίηρ, ποπθ σδῃ ἰυγῃ ἰοὸ ὑπ6 τρῶν δπά ΟΥ ἰο [86 ἰοῦ; ἴτοαῃμ δυρῃῦ (μδὺ ΤΩ 
Ἰογὰ {μ6 Κίηρ παῖ! βροΐίϑῃ ; [ὉΓ (8Υ βοσνδηΐ Φοδῦ, ο Ὀθθ τη6, Δῃὰ 6 ραυΐῦ 8}} (8686 

20 πογὰάβ ἰπ ἰδ τουτὶ οὗ ἐμῖπο δβαυάπιμαἰά : Τὸ ἴδίοι. δοουΐ {18 ἴοττὰλ οὗ Βρϑϑορ [ΤῸ 
σμδηρο (89 ἴδοο οὗ {86 ἰϊηρ] μδίμ ΓὮΥ βοσνϑδηΐ “080 ἀοηθ (8 ἰμίηρ ; 8δηα ΤΥ Ἰογὰ 
" Ὑν186, πορ μὰν ἰο {86 τιβάομι οὗ δὴ δηροὶ οὐ αοά, ἰο πον 81} [ϊηρΒ ἰμαὺ ἀγὸ ἴῃ 
[η6 οαγί 

2] Απάδο Κίηρ βαϊα αηΐο Ζοδῦ, Βομο]ὰ, πονν, [6 αν ἀοῃθ 18 ἐμίηρ ; ργο, ἔπογο- 
22 ἴοτο [δπὰ ρο], ἘΠΩΣ [Π9 γουηρ πϑδὴ ΑΌβδ οι δραΐη [ὕὉ80Κ]. Απά “040 {61} ἴο (6 

στουπά οη δ]8 ἴδοο, δ Ὀοτοα Βἰπηθ86 17, δα {μη κοα [ὈὉ]688647 [86 Κίῃρ ; δῃὰ Φοδὺ 
βαϊα, Το- ἀν (ΠΥ βοσνδηΐ πον ὑπαὶ 1 μᾶνὸ ἴρυπα σταοθο ἴῃ (ΠΥ δἰζῃῦ, ΤΥ ἰογὰ 

23 Ο [[86] Κίηρ, ἴῃ ὑμαὲ τπ6 Κίηρ μαι {0]8116α [Π9 τοᾳποϑὶ οἱ 185 βοσυδηΐί. Β'Ὸ ἴαμα] 
24 ΦοδῸ διοβο δηὰ ποηΐ ἴο Οἰεβδυγ, δὰ Ὀσουραΐ Αθδδίοπι ἰο Φοσζυβαίθα. Απὰ (89 

κἰηρ βαϊ4, 1.οὉ μἷπι τη ἰο δῖ8 οσσῃ μουθθ, δῃά ]οὺ Ἀἷτὰ ποὶ 866 ΤΥ ἔδοθ. 80 [ΑπαᾺ] 
ΑὈβδίοτα χοίυγηθά [{ὰτη647 ἰο ἷθ οὐσῃ ἤουΒο, 8ηα βαῖν ποῦ {86 ἰκεἰηρ᾽β [866. 

25 Βιυὶι ἔων ἴῃ 8}1 19.8.6] {Π6γ0 88 ΠΟΩΘ ἴο ὯΘ 80 ΤΟ} ργβῖδοα 88 Αὔβδίοτη [ὉΣ 
ἢἷβ ὈοδαΪΥ ; ἔτοια {Π6 8016 οὗἁἨ ̓ ἷβ ἔοοί ὀνυϑθῃ ἴο 86 γονῇ οὗ ἷβ μβοδὰ ὑθμοῦθ ψ88 50 

20 Β]Θταΐδὰ ἴῃ πἶπι. Απὰ πῆθῃ 89 ρο]]οὰ Ηἷθ μοδὰ (ον [8π4] ἰξ ψϑ δὲ ΘΥΘΥΥ͂ γὙϑδιΒ 
οὐ [γοῖὰ τηθ ἴο (π|6] (μαὺ Ὠ6 ρΡο]]οα 1ΐ, Ὀοοδυβο [07] ἐλδ δλαΐγ τγᾶβ ΠΘΑΥΥ οἡ Βΐἷπι, 

ξεὲ τὶ ὰ οἵ δυρροδοὰ ἀϊ δου! 95. ΕΑ] ἃ (Ο δον. 7ενγῖ. 111. 236) Οδημκοβ Ὡ70977}} ἰο "  Γ απὰ τϑπῃάθσγε: “ αοά ἰδ|κ68 
-- -" .. 

ποέ ΔΤΑΥ [ἢ 5801] οὗ ΟὯ6 ἰῃδὲ ἐπ: ὩἶκΝ ποέὲ ἕο Ιϑανθ ἔῃ Ὀδη  ῃτηθηὲ οὔθ ὈΔη 5:68 ὉΥ͂ ΗΙΓ.Α6 17." ἩΗρτο {πο “ ἀον βίη" 
δηὰ [ῃ6 “ὈΔη Βα " Δ.ο ἰγαηϑίογτϑα ἰο ἐῃ6 τηϑῃ ; Ὀπὺ ἐπ τοϑυϊίδηςξ ἰδουρῃς (ἐδαὶ αοα νγνἱ]}] Ὡοὶ δἰ ἃ πηϑγοϊζαὶ 
Τ8}) ἷβ Ὠοΐ ΒΡΘΟΙΔΙΥ δ σ κί οὐ ἀρργοργίδίθ. 76} δυδϑῶ (σοδάϊης 200. ἴοσ 230. Π) ἰγδηϑιδίϑδ: " ἯἮ  τηυδὲ αἷοθ, πος ΘΙ 
αἰε., δη ἃ νῆϑη Οοὰ ἰδ 65 ΤΑΥ͂ ἃ δοι], ἀοϑϑ Ηθ μῖνο ἰξ ὕδοῖκ 7 ἴῃ πῆ ἐπα δοοοηὰ οἷδαδθ δ, ΤΩΡΙΥ γορθαίθ 9 
ἐποῦρῆς οὔθ γϑι, ΤῊΘ δἰξοιηρέβ δὲ αἰϊοσαϊίΐοη δγϑὸ δὶ] Ὁ ΒΕΔΕΙΡΙΒΟΙΟΓΥ. δηὰ ἐη6 διηοίθης νϑσβίοῃβ ποὶρ ἢ 116 οὗ 
ποϊπίηρ, διορᾷ. : δῃὰ αοἂ ψ|}} (αἷκο ΠΠἴθ, ον ἀον βίης ἴο ἑῃγυϑὺ ίσοτη Ηἰπὶ δὴ ουἱοαδί; Ὑποοάἀοιίοῃ : 88 ταίοτγ, δίς... 
δηὰ ὑῃ 8 βοὴ] ὨΟΡ68 ηοΐ ἰῃ ἰὲ; ΒνΥ.: ἰΑκοα ἢοῦ ΔΨΆΓ ἐδ θ 500}, ὈὰῚ ἀον ποι τϑϑηβ ὑπαὶ ὯῸ ΟἿΘ ΓΠΊΆΔΥ ὙΆΠῸΟΣ 
ἔτοτη Ηΐτη (οσ, ρου δὴ ἐγουρὴ ἢ ἰπι). ΤῊΘ δά μ ολαν 8 [Ο]ΘΓΘΌΪ Ἰἰύθταὶ σϑοηοσγίηρς οὐ 'ἴπ9 ΗθΌ.--ΗΠουδίρδηῦ (ἢ ΟΠ δῃ- 
ἀν) ργοροϑθα ἴο ἰπβογὲ γϑγα. 16-17 ἰὴ γοσ. 11 Γ(ἢ9 νογὰ “ 6ΟῺ ;" Ὀυΐ (Πθγὸ ἴα 0 βτουηά (0. ἐπῚ18 Ομδῆρθ ΠῸΓΡ 
δἀνβηίαμο ἰη ἰξ, ΤΏΘΓΙΘ δϑοτηδ ὨοιὨίης θέον ἔμ δῃ ἰο τοίαϊῃ ἐδ Ῥγοϑθῃςρ τοχὶ.-- ΤῊ. 

12 [γογσ. 15. ΤῊΘ ποσὰ ἐπε" (972) [5 ογα θα ἴῃ βονθγαὰὶ ΜΒ8. δπὰ ρυϊπίοὰ ΒΡ. διὰ ἰπ ὅ'κυτυ., Ατὐδ., αϊα., 
ῬΈΠΑΡΒ θοόϑιι8θ ἰξ βοοιηθα βυρογῆσουϑ ἴἘΡΡ δ). --πϑΡαιτίοῖς : ̓πουρῆ [06 ρϑορῖθ 86 τὴρΡ δἵσγαία. ῬὨΠρρϑοῦ : 
ΜὮΘΗ ἴ ΘΒΓΉ6, ἐξε., τ 8 ῬΘΟΡΪΘ τηδ69 ἴὯ90 δύγαία. Βοίϊον (096 ἍΝ: ὑο τοίϊδί 64) 86 ἔῃ. Α. ν.--Ἰ π6 Ἰδαὶ οδδθ 
ὡς δεν οὗ ο Βοϑβ, ἢδ8 »ῬΌΔΨ'᾽" (ἢλϑαγ) ἱποϊϑδὰ οὗ ΓΙ» (ἀο), οογγϑούίϊοῃ Ὁ: ἐμθ βίο οἵ ργορσγίοίυ οὔ ὀχργϑϑϑίοῃ. 

15 γον. 16. βοτηοί τς μ85 ὮΘσΘ ζἔβ]]θη οὐδ οὗὨ ἐπ ΗΘΌ. ἐοχὲ, Ῥϑσῆδρα Ρ39 (Βδείομοσ). Ψαϊκᾳ. ἐδῖκθα ἐδ 

ποτὰ  ῬΤῚ δϑ οοἸϑοῖίνο (ἀδύπαπω οηιπίωηε φιὶ υοἱοδαπῶ. Βγτῖαο (85 Ὡοὲ ἰηἴγθαυ θη} 7) κῖνοα ἃ δοῃἀϑηδθὰ γϑηᾶθι- 
"πὶ “ἹἸ ψΠῚ βρϑϑδῖς ἰο η6 Κίηχ ; Ῥογῆαρα ἣθ ὙΠ] ἀοἰ νον  Ἡέρον μα ἔτοτη τ᾽ μΝΣ) εἰς τηθῆ, ἐπαὺ ἐΠῸΥ ἀοδίΓΟΥ͂ 
ἮΝ Τῇ 8δΠ4 ΤΗΥ͂ ΒΟ},᾽" σέο. Υοῦ (Π6 αἰ 86 Ἰαηκύαρο οἵ [πΠ6 ΗΘΌ. ἰδ τογο ἴῃ Κϑοορίης υῖ ἐμ 9 Θμαγϑοίθσ οὗ ἃ κἰἰὉ- 
Ὀξαθα ποτ δ δϑϑαπηϑα ὉΥ͂ 9 αρϑαῖϊζοσ.--- ΤῈ. 

Ἡ [γοτ. 11, Βγτίδο: “ἐδ νγοσὰ οὐ τὴῦ ἰοσὰ ἐδ Κίηρ 58}.4}} Ὀ6 Βᾶγα, δῃι!ὰ 881} Ὀ6 δῃ οδδσίηρ (12), τοῖα» 
ἀοτβίδπαΐης {ἢ ἑοχὶ.--- ΤΠ ΘΌΘΘη τοϑᾶϑ δὲ [ῃη9 Ὀοκίηπίης: “ δηὰ ῆ6 ΟΓΩΘΔΏ 58] " (οἷος ἐὴ 9 86 ἕ “88 ἐὴθ Θοἴ- 
τόδ ΤΤΠΠΙΑ ἱπιγοάδποίηρ (ἢ6 σομοϊαϑίου οὗ ἃ Αρὸ ΡΩ Ερῳ ΤῊ8. 18 γϑηδογοα δβοϊηθυῃδε πορδὴς ὉΥ ἐδ9 

πηίδεϊνο ἕοστη οὐ ἰ}9 [0] ουσίπες βϑῃίθποο; Ὀὰὲ ἐῃΐ8 ἕοστη ἰ8 ποὲ ἀθοίβί γθ ἴὺσ 8 σἤϑηβο οὗ ἰοχί---ΓᾺ] 
Ἰὸ ΕΥ͂Θγ, 21, θο ἐ ἘοίπιὉ (ἑοχὲ ΤΊ (ΤΩΔΥΚΊΙ ἢ) Π8Δ8 βοοοῃα ροόγβοῦ: “(ἢοὰ δας ἀοῃο," οἡ νηΐ Ὧθ Ἐοβοὶ . . ΙΣ ἘΑΣ  ἐβδὲ ΤΒτΥ οἵ μ8 Μ88. δῃὰ ργίηὐθά ΕΌΌ. δανθ ποὶ {18 Ὀοτίς, πὰ 6 αὔοίθθ ΒΕ. 766οὉ ΟΠΑΥ πὶ δηὰ Νοὸ ἐχρα ᾧ λωτοΣ οὐ γῇοπὶ βαυβ (ἢδὺ ποῖ τῶοτϑ ἔῆδῃ οὔθ ΜΒ. ἴῃ α ἐποιιαδπιὰ δα ὑπί8 Θογὶ, δηὰ ἐῆο Ἰοίίοσ ἐπῶς ὧν 16. ὯὨο πη ἵ ἰδ οογτϑοίθυξβρδηΐνῃη ΜΒΒ8, ΤῊ δποίϑης ΝΒ. αἷδο το ]ον ἐπα Κοιη δ, ον νη! οἢ, ἐπογϑίογθ, ἐπ 9 οχέθσωδὶ ΝΠ τίν [5 ἐΟΠΙΡΙΘ δ: (ἢ τ, Πονονθν, ἀϑίθη δ ἔμ Οδϑσί οἡ ὑπὸ σκτουηά ἐπμδὺ ἰξ Ὀοέξοὺ δα [(8 [πΠ6 ἰηϊεα] : “ Ὀ6- 

» ΔΟΥ " ΔὨὰ [ῃδὐ ἃ Θἤδημο ἴγοπι ἰξ ἰο ἰπ6 ΚοΙ Ὁ ἰθ ΤΌΣΟ οδϑΣΥ Θχρὶ 68 Ὁ]6 ἐμδη ἐμ δοῆγογθο. Βαΐ, δὲ ἐἢ9 ἘΣ σον εἰ φα  υκιω ον [986 οσοῃδίἀοτγαϊί 8 (ΘΥΘῺ ἰ7 ἔθΟΥ ψόγο υδαυοϑέίοῃΔ0}6) οδηηοὲ γαῖὶ δρφδίησὲ ἰὴ οχίθε- 

νὸ ΓΥ͂οτ, 25. ἘΘΕΠΙ (6) ἴῃ 81} ἐμ Ὑ88 σαϊκ.; Υ 
6 ῬΓΟΡΟΣῚΥ σοϊοίπϑά ἐν αὶ ρρῖοὸ θη Ἐπ ΧΡ ΤΩΡ ; Οοτί (ἢ γ}) ἰὰ Ταὶκ., δῃ ἃ δοζὴθ ΜΒΈ3. δηὰ ΕΌ. ΤἈο ἴοχέ 



492 ΤΗΕ ΒΕΟΟΝῸ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΑΜΌΕΙ, 

{βογοίοσο [8π4] δ ρο]]εὰ 10), Β6 ποῖρμοά [Π6 δδῖν οὗἁἨ ἢΐϊ8 Βοδά δἱ ὑνο δυηάγοά βἢ6- 
27 ἴκ6}8 δου [86 ἰεπρΒ ποῖρῃί. Απα υπίο ΑὈΒΑ]οπλ {ΠογΘ ΟγΘ ὈΟΓΠ ὑπ γθ0 βοηδ, δηὰ 

ο86 ἀδυρῃύον, τ ΠοθΘ ἤδη Ὅ͵ὰ8 ΤΆΙΏΘΥ; 8ὴ6 ἮΒΔΒ ἃ ΜΟΙΏΔη οὗ ἃ ἴδ[1γ σου ίομΔῃΟΘ. 
28 8.0 [Ἀ14] Αθδδίοιι ἀν οὶ ὑπὸ [1}} [οηι. 1}}} γοδγβ ἴῃ Φογυβα θῦ, πα βὰν ποὶ [86 
29 Κίηρ᾽β ἴδοο. Τμογοίογα [Α πα] Αβδίουι βοΐ ἴον Φοβδῦ, ἴο Βᾶνϑ βοηΐ [ο βθηὰ] ἢίπι 

ἴο ἴδ Κίπρ ; Ὀαΐ [884] πα ψου]ά ποῦ Θογ16 ἰο ἴηι; δῃά σβθη [οπὲ. ἩΠ6Π]7 Πα δεοηΐ 
80 δραΐῃ {86 βοοομὰ ἰἴηη6, [ἐπ4. Δ 4} ἢ6 που]ὰ οὶ οοῆθ. ἸΤδμογοίοσο [Δπὰ] [6 κδἱά 

αηΐο 8 βουυδηίβ, ὅ66, 9080 8 δαὶ ἃ 18 ἤϑδαὺ [Ὁ 68146] τηΐηθ, πὰ 6 μαι ὈΔΥΪΟΥ ΠοΓο; 
81 διηά 5οὺ ἰῦ οἡ το. Ληὰ ΑὈθδ]ομλ Β βοσυδῃηίβ βοὶ {86 6] ἃ οὐ ἢἔγτο. Τδοη [Αμπ4] 

οΟδῸ δ.ῸΘ6 δηὰ οϑιῃθ ἴο ΑὈδδίομι υηΐο λὺ Βουδβο, δῃὰ βαϊὰ υπΐο δΐτω, ΥὙΥ̓ Βογοίουο 
82 ἢδγθ (ΠΥ βογσυδῃίβ βοΐ ᾿γ ἢθ]ἃ οὐ τοῦ Απὰ Αθδβαίομι δηβδνογο [βαϊὰ [0] «“οϑδῦ, 

Βοβιο]ά, 1 βεηΐ υπΐο {μθ6, βδαγίηρ, οτηθ ἰζΠοΓ, δὶ 1 ΤΠΔῪ βοηὰ (66 ἴο {86 Κίηρ, 
ἴο ΒΔΥ, Ἦ Βογϑίουθ δὰ 1 οοπθ ἔγοπι αἰδβυνῦ ἐξ λαά δέεπ σοοὰ ῸΓ τὴο ἰο λαυε δὲεέῃ 
(Πογ6 8111} [δέον [ῸΣ τὴ ἰμδὲ 1 τ γο δι}}} {86.0]. Νον ἐμογοίογο [Απὰ πον] ἰεὶ 
1Ὼ6 8606 [1 νὶ}] 566] {μ6 Κίηρ᾿Β ἴδοϑ, δῃὰ 17 ὑῃογο Ὀ6 ἀπῆν ἱπΙ αΟ ΕΥ̓͂ ἴῃ τα, ἰοῦ εἶτα Κ1}} 

88 τὴ. 80 [Δπὰά ΟΒῸ σϑῖηθ ἰο0 ἰπο Κίπηρ, δῃὰ ἰο]ὰ Β'ω. Απὰ “θὰ δ6 μ8ὰ οδ᾽]οὰ 
ἴον [Απὰ δι6 681164] Αδεδίοιι, [ὑπδ. 84] ἢ6 σϑῆμθ ἴο (π6 ἰκίῃρ, δὰ θονοά Ἀἰπιβο 
οὨ ΕΪ8 300 ἴο {86 ρστουσά Ὀοίοτο (86 ἰκίηρ ; δῃὰ {80 Κίηρ ἰκϊεροὰ ΑΌδβδίομι. 

ἘΧΕῈΟΘΟΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

γε τβ. 1-24, )οαῦ ὄν α εἰγαίαφεπι ρτοσιτεδ Αὖϑα- 
ἴοπια γείαγη ἰο ας: οὐϊδοιά Ῥιωιπιδἠπιεηί.---ν εν. 
1, Ἑουρὴ εν 8 βου] τγᾶ8 οοπιΐοτγίοα [0Υ ΑἸπποῖ" 8 
ἀεαίλ, διὰ 6 δὰ οοῃροαυθηνν ἀφδίβιοα ἴγοτ {π6 
Ῥυγβυϊ οὔ ΑὈΒδΙοπι, μὲ8Β ΔΏΡΟΙΣ δὲ {16 Ἰαἰΐοτβ ἔγαὐῦ- 
τὶοάθ δὰ πουθγίμοῖοβα ποῖ αἰβαρροαγοᾶ, Ταμὶδ 
ΒΡΡοσί(ἰοη ἰδ Ῥβγοῃοί οι Δ} 1] ὩὨΘΟΘΘΒΑΓΥ͂, ΒΙΠΟΘ 
οἰπογπΐθο Πενία που]ὰ δΔΡΡΟΔΓ 88 δὴ δχίγο 6 } 7 
ἪΘΔΚ ΠΔη; δηά ἰΐ 18 βΒυρροτίρα ὈΥ (Π6 ἔδει (μαὶ ἢ6 
“ου]ὰ οὶ βο6 Αὔβδίοσῃ [ῸΣ ἵνὋοιι γοδῖδ δου ἢΪ8 Χὸ- 
ἴατῃ [γογ. 28]. Εογ [816 σϑϑβοῃ {8 Ἰαΐίες οἰδυβο 
οὗ (818 νθῖϑα 18 ἰοῸ ὃ6 δχρί δ ποὰ 88 πα ϊοδίίηρ οὶ 
Ταν 4 8 τοϊυγηΐηρ ἱποϊηδίίοη ἴο Αὐβδίομλ (88 
ψυϊρ., ϑερί., ϑ'γγ., Ατδῦ. [Εῃρ. Α. Ν.], Φοθορᾷ., 
ΟἸοσιο,, δὰ τηοβὲ τηοάσγῃ δχροαὶ ογθ), Ὀὰὲ ἢΐ6 6ἢ- 
ἀυγίης αἰδ᾽ πο δοῃ ἴο μἷπ. [Ἐγμδηη 
Τοπάογθ: ““Φοδὺ ρογοοϊνοα ἐῃμδὶ [86 Κρ Βοδγί 
ἯΓΔ8 ἀζαϊηεὶ Αθαδίου,."-- ΤᾺ. [{ποϊρδῖ ἤάγο θη 
Βυρροβοὰ ποτὰ {πὸ ἀἰδοοημυδηοο οὗ ἰΠ6 Ρυτβυϊὶ 
{δὲ Ταν ἀ᾽ 8 μοασὶ ἢδὰ ἰυτησρὰ ἴο εἰμ: δαϊ ΦοΔΌ, 
ὙΠῸ ᾿Ἰιαὰ ἀχδοῖ Κπου]οάρο οὗ οουγί- ΔΒΆΙΓΑ, οὐδεγυθὰ 
{μδῦ [π6 Κίηρ᾽δΒ ποατί ν88 ἀρβί πδὶ εἶτα. Ηον (6 
πογὰ “Ῥοσζοοινοα" 15 ΘΟ ΓΆΓΥ ἴο (Π18 νον (Νδυτ., 
ΤΊιοη.) ἀοοδ οἱ ΔΡΡΘΆΓ, δἰ ποα 1ϊ οοηίδί ηβ {Π6 βί τὰ- 
ῬΪ6 πἰδίοιηθηὶ ὑπαὶ Πᾶνα τὴ δἰ}}} ]ιοδί! ] ον αἷ6- 
Ῥοβοὰ ἰοπαγὰρβ Αὔβδίοσλα. Απὰ “"Ἷ {Π6 ΟὨΪΥ οἰ 
Ῥίδοθ τθοΓο {Ππ|8 οοπαιγυοίίοι (πἰι ποιῇ δυθπίδηιἶν 
γοΓὈ) οοσυγβ, ὕδη. χὶ. 28, 6 Ῥ͵ΕΡ. 6808 ἀσαϊη δι᾽" 

(Κι). [Τῇ Ῥτεορ. ὦ») ἷ6 οἤδῃ προᾶ, Ποτόνογ, 
ἴῃ (00 φΘΏΘΓΑΙ βοῆβθ οὗ “ἰονγδγάβ," βοτηθίτηρα 
ὙΠ ἵΆΟΓΔΌΪΘ τηοδηϊηρ, δ [ἢθ δθβοησ οὗ [86 
Βα δαί. γοτῦ ἴ6 ποῖ ἱπηρογίδηι,. ΤῊΘ τ ΠΟΪ6 ΘΟ Πθ0- 
οη (βοιηον δὶ ἀϊορσυΐαοα Ὀγ ἴΠ6 αἰ νἱβίοη οὗ οἢδ 
ἴ6Γ8) Β6Ὸ 8 ἴο ἔδνον ἰδ γοηάογίης οὗ Επρ. ΑΟΥ͂. 
Τὴ (Π6 ᾿δαὶ νϑῦβα οἵ [8 ργοοθάϊης ἀπαρύρα Ἰδανίδε 
Ἠδδασί 3068 ἰοΥ ἢ ἰονσαγβ Α Ὀδδίοσα (μθο δῃηοίδ  0ἢ 8 
οὐ ἴδι8( νϑγθ6), δηὰ ἤϑγο Ψ08Ὁ ἰβ βαϊὰ ἰὸ ρόγοεϊνθβ 
ἱϊ, 80 ἰπαὶ ἢ ἀονΐθοβ δ βοοπηθ ἴο σϑηοῦθ [116 
ΚιηρΒ 74 ς4] οὈ]δοϊΐοηβ ὑοὸ γϑοδ  πρ Α θΑΔ] Ομ. 
Τῆδ υπάογείδηάϊηρ οὗ (πΠ6 παγγδίλνυθ, ΠΟΎΤΘΥΘΣ, ἷδ 
Ὡοΐ αβδοιοὰ Ὁγ (Πππ χοπάοσχίηρ οὗ [Π6 Ῥγορ. [ἢ 
δἰ 6 ο866 908 Ὁ ΔΡΡΟΔΓΒ 88 ἃ Βῃ γοαχὰ τηδ. Ῥοβ- 
δἰ ὉΪν ὸ ντδὲ ἱπδυοποοά ὈΥ ἃ ρεηυΐῃθ θα] οὗ 
πάπιο88 ἰοχαγάθ αν δηὰ ΑὈβδ]ομ; ἰΐ 18 ἸλοσΘ 

ἸΠΙΚΟΙΥ Ῥοσθδρα δαὶ πα πίδμοᾶ ἰο Ἰηρταῦδιι μἷπ)- 
8610 πὶῖὲ (θαι δηὰ (ἢ 6 ρϑορὶς (Ῥαίγὶςκ). Α. Ρ. 
Βίδηϊου (ἴῃ βια 11 ̓8 Β δ. Ζιοί.): “Φοδὺ οοπιθῖποθ 
πὶ τδ6 τυάογ α08]1168 οὗ {Π6 βο] ἀΐθι βοιῃϑίϊησ 
οὗ 8 ΣΏοΟσο βίδιίθβδι δ κα οἰ δγδοίοσ, Ἡ  ὶο ἢ ὑσῖηρδ 
᾿ΐπλ ΤΟΥ ὨΘΑΥΪΥ ἴο 8 ἴανοὶ τὴτἢ Πἷβ γου Ὁ] ὑὩ- 
616, δῃὰ ὉπαθΘα ἰοΏΒΌΪΥ μῖνοθ Ὠΐπλ (Π6 ϑοοομὰ 
Ιδοθ ἴῃ 6 ὙΠΟ0]6 ᾿ϊδίουυ οὗ δυνά 8 γχεΐρη." 
ογαδπόυίῃ: “Φ080 ἰδ ἐε ἱτηροσγβοηδιΐου οἵ 

ΜΟΓΙΑΙΪΥ ΡΟ ΟΥ, δηὰ ἰοπροΓγαὶ δι} θη Ργβκι βίηρ 
οὔ ἴῃ6 ψοδίζηοβα οὗ ὈυΐοοΒ ΤῸΣ 118 86} [-1η|οΓοείβ.᾽ 
Βὼ. Οὔπινι. “"Ἠς Ἔὐδγ δρρθδσβ ὙΠῸΥῪ δηὰ μοϊϊτς 
δηα ὈΠΒΟΤΌΡαΪουΒ."--ΤῈ.]---- Κ ον. 2. Ζελοαΐ, ΠΟΥ͂ 
Τείυδ, δρουὶ ἔνα [Επᾳ.] τα ]68 δου ἢ οὗ Βα ]ο- 
Ποπι, {86 παίδνε ρίδοβ οὗ (π6 ργορμοῖ Απηοβ. ὅθ 
ΕοΡ πη. 1. 406 Γ[Απὲ. οἀ. 1. 486 5α.; δῃιὰ βοο Ὦτ. 
Ἡδοκοιδ Ατί. ἰὴ Απ. οα, οἵ δ 1Π᾽8 Βι). ία.-- 
ΤΕ.]. Α58 Βοιῃ]θἤοπὶ 'νγᾶβ 9084 0᾽5 ἡδίϊνο ρἶδοβ, 1ὲ 
ἦβ ποὺ βίγδηρο ἱμδὶ "6 δὴ δου υδϊηἰοὰ ψῖτἢ Το αλ.. 
Ης ἱκπὸνν (Πΐθ “ἷδὲ τοοπιαη "ἢ 88 οὐδ διϊοὰ ὉΥ ΠΕΣ 
τοδϊηοδα οὐ βρϑϑοῖ, Ὀοϊάπθαα, βῃγοπάηομα, δὰ 
δαγοϊίῃμϑθα, ἰο δοὶ (ὴ6 ρασί μο πδηϊθὰ." Τῇιδί ἰΐ 
οὐδὲ 5080 δ8ὸ βζγοδί μαΐπβ ἴο ζδΐῃ μἷθ οῃὰ 18 ουϊάβῃδε 
ἸΩΟΤΘΟΥ͂ΣΡ δῷαϊηδὶ ἰμ6 βιιρροκϊου {πὶ αν δ 
Βιοδγὶ γ͵δ ΔΙ σθδαγ ἰυσηϑὰ (ο Αρβδίουι.- ἐγ. 4. "᾿πὰ 
{86 τοπιδῃ οδιμ6,᾽ Ὁ δίο.; ἴογ 80 ἯῸ τηυεὶ σοδὰ ἰη- 
βἰοδὰ οἵ {μι ἢγεὶ “αἱ " [Επρ. Α. Υ.: “δραῖε"} 
οὔ (6 Ηδρτον ἰοχὶ. ΒδιίοθοΣ ΒΌΡΡοθοβ (μὲ βεῖθ 
ὉΥ δἰ τα τ οηάΐηρ (ΒοιηςδοἰοἸθυο}) ἔν ο 1λη68 Βδγθ 
[4}1|6ἢ οὐ, ἰῇ π} ἢ 18 αίνοη (Π6 ΔΏΒΎΟΙ οὗ [86 το- 
ΤΩΔ δοΙΟΓΟ δ[8 ἰο (8 Κίηχ; αν {πο γα ͵ 8 πὸ 
ἐξα ἴῃ δΔὴγ δῃηοϊθηϊ ψϑγηΐο οἵ βυ οἷς δὴ Οὔ βείου, 
--Φ͵ὟΟ2ου. ὅδ. σγο Ῥορίηβ (86 Ἰἴγοϊν, βονίηρ Ὠδττϑ- 
οη οἵ [86 ἐοϊποά τηϊδίοσίαμθ. Τπουρῇ 2οαὺ μὰ 
οΡρυΐ {86 πογὰβ ἱπίο [6 ποϊηδῃ β πηοῦίὮ," γεί 
οομβί ἀογαὉ]9 τοδάξημθθα τᾶ σοαυϊτοὰ ἰπ ΟΓΥΟΟΥ ἰὼ 
Ὀγίης ἰδεῖ οαἱ 60 Βὑ 1Ἰ}}Ὺ ἰπ ΠΟΙ δδδιιπιθὰ οδδ- 
ταοίοσ, δηὰ ἴο τοδκα βυςῖ δὴ ἱπιργοβαίΐοῃ οὐ ἴδ6 

4 (Λοοοτγαάϊης ἰο ἐπθ Ταϊτου ἃ (Μομδοηοίἢ. 8δ, 3) ἔΒετὸ 
ψότο ἱπιροτίδηϊ οἱϊ-οἰδηξδ 5 ὭΘΑΣ Τοϊκοδῃ, δοὰ ἐδ9 
ψοϊήθῃ ὦ Ἰὼ “6 γ0 ποίθά ἔοσ ποὺς ΒῃγοΊάῃθ88 (ΡΈΣΡΡ. 
ΒΟῺ).--- 

4 ΤΉ οττοῦ ἴῃ ἐδο ἩοΌ. ἰοχὲ ΤΏΔΥ ΘΘΘΠΥ ὃδ6 δοοοσῃίδα 
ἴον ὉΥ δυαρροδίης δμδὲ ἴῃ [ῃ9 τηδηυδοτίρι ἴο Ὀ6 οορίθά 189 

331 [Θατη9] δίοοὰ ἱπιπιθά δέοι οὐὸσ ἐμ (οδοπίῃβ 

ἼΏΜΒῚ [6614] (ΤΉ θαΐαο. 
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Ε ἱ 
Κηφ 86 ἴο Ἰοδή ἷπι ἰο (6 ἀοεγοὰ ἀοβηὶο σοβϑοὶυ- [οὐ οομῆϊοί, 8 ΡῬατγροβοά 
ἴοι. [ἘεΔα: [Δ ἃ σίάον. Απηά τΥ Βυδυδηΐ 
ἀϊοά, δπὰ [ μαὰ ἔνγο βοῇ}, εἰς.--- Ἑ.]---ν ἐγ. 6, Τῆς 
,βδιαξνγιοίαε. “Απά δα βιποίο πίη, {86 οὔθ {Π6 
οἶος," « ρἰδοῆδβῃι δυδίησ ἤγουι [Π9 οἰ γουπλαίδη 1 4]- 
Ὧδδδ δπαὰ ᾿Ἰνο] π688 οἵ ὑπΠ6 παγγαϊίοη. ἢ’ [Α εἰΐμαι 
σμδῆρε ἰῃ ἴπ6 ἰοχὶ Μ|]1} σἷνο [Π6 τοδάἷῃρ: “06 
βιαοῖο (6 οἶμον," δὲ ἴῃ Βηχ. Α. Υ.--Ὰ.]--- ον. 
7. Τδε ἀεπιαπαὰ [ον ἰδ6 διιγυΐῦογ. ““ΑὨΔΑ πὸ Ν}}]} 46- 
δίσου (ἢ Ποὶγ 4180. [πδιοδά οὗ ἰῃΐβ, Μίομδοὶ: 

6 δηὲ ΤὨοηΐυβ Ργοροβο ἴἰὸ γοϑδὰ (δίϑν 5.01. δῇ 
ΑΥΔ0.): “δηὐ {86 ψ1}} ἀοαῖσον," εἰς. Βυὶ {1680 
Δυ ΒΟΥ 165 [1Π6 γογβί ΟΠ] 8ΓῸ τοὶ β0ΠοἼθηΐ ἰο 
ὙΔΙτδοὶ (186 οπγχοηδίϊοθ, Τμοηΐυβ γροα {πδὶ 1 
116 τγοτλδῃ Π86 ρμραΐ ἐλέδο τγοτάβ 4|80 ἰῃηἴο ἰ 6 που ἢ 
οὗ {86 Κιπμβηγθη, βΒ6 πσουϊὰ πάνθ γοργοδοηϊθα [ἢ θη) 
8.3 αἰδθο]} } 6 8}}Υ πὶοκοὰ , δαὶ ἰς ἀοοα ποῖ (ἸΟῪ {τῶι 
ἦς 18 ΤΟΔΙῪ 8δὸ ὑδ84, κἰ ΡΥ Ὀδοδῦβο δῇ 6 
λὲν ορ᾽πίρπ οὔ πδὶ ΓΠΟῪ ιτσίδ ἰο ἀο. Τἢ680 πογὰβ 
[πὸ π|ῇἢ}} ἀραίγου [86 ποις, δῖο δα ἀρὰ ἴο {6 
Ῥγοοθήϊηρ “πὸ ψι}} κὐϊϊ Βλτα" (0 ἐπα! σαὶ ἴῃ 9 Ῥατ- 

οὔ ἰμ6 ἰκἰπβηαιθη) ΟΥ̓ τορδβοῇ οὗ ἴΠ6 βοοοπὰ 
τθουσπὶ ἰμαξ σΠαγδοίοσίοθ (ἢὴ6 Ὀ]οοά-τονθηρο--- 
ΠΔΙΩΘΙΥ͂, (μ δὲ, γἢ}116 πον Σὴ  λύπι (οΥ δίιοοά-υεπσεάπος, 
ΤΗΟΥ͂ ΜἩΠ5} δ [Π6 Β8Π16 [1016 ἴ0 ἀθβίσου [Π6 Βυγνὶνιης 
Ἀεῖγ. Τμὸ ποπιδη᾽ 5 8 ποῖ ΟΠ]ΪΥ ἰο Ὀγίη 
οὐδ ἴΠ6 ἀοεῖμη οὗ ϑι ἰπβθη ἴῃ ἱποὶν δίοοιν 
ανεπιοίησ 88 ΠΆΓΒΗΪΥ 85 1016, Ὀὰὲ αἰθο, ψὶ το- 
ἔοσοπος ἴο Πανὶ Ποβί!]α ἔθο ρ ἴἰο ΑὈπδίομ, ἰὸ 
ΘΙ Ὁ ἢ 85129 ἴπ6 Ῥοϊηΐ (πᾶ. {π6 Ἰαἰΐον ἷθ {116 λεῖ" ἴο 
Τθαν]α᾽ 5 ἰἤσοῃθ, δηὰ ἴο βαγὸ ᾿ἷμὴ 85 διροὐ ἔγοτω ἢΐθ 
Δι ΒΒ σἢ δηρογ, [6] πδάβθῃ: “ἼΒ6 ποιηδῃ ἄοθθ 
ποί σϑδὶ]ν ᾿ηἰθηά ἴο γοργοθοηὶ ἴπ6 ὑπμδυοϊ δ]. τθ- 
8.1: [ΚΙ] Πρ [ἢ λεὶγ] 859 116 ρυγροβο [οἵ ἴΠ 6 Κ1η5- 
ΤΟ Ἷ, Ὀὰΐ 18 οδττὶοα οὐ ὈΥ ἴῃ οοπηροίίοη οὗ [ἢ6 
ἀϊθοοῦγβο; ποὶ [1] βλ9 1848 αἱξετοά {ῃ6 πογὰ ἄἀοϑβ 
δ. σογτγϑοὶ μορβο] ἢ ΥὙοἱ [πΠ6 (Πϊγαὰ ῬΟΥΒΟῚ ΒΘΘΠΊΒ 
ΤΟΤΘ ΠδίυΓΆ] ἤσΓΟ, οθρθοὶα! }ν 8686. ἴΠπ6 τ 016 ἐπὶ 
14 ἰεϊσηοα, δηᾶ (ῃ6 ποϊχδη δα οβγοί}]Υ ῥτὸ 
Ποῦ νογήβ Ὀοίογο]δηα.---ΤᾺῈ.}] 80 τμαῖ ΠΟΥ 
4ὩΘ.ΟΏὮ. --Τ νότον οὗ [π6 αἀἰθοοῦγθο 1168 ἰη [6 
ἔαοϊ ἰμαὺ (ΠΟΥ 8.6 σϑργοδθηϊθα 88 δγοδαυ ἀοὶηρ 
Ὑδὺ (Π6ῚΓ ΤΟΓΕ 5ΠΟῪ ἴο θ6 {Ποἷγ ΡῸΓ “ΤΜγ 
ο06},᾽ τ1Ἀπ6 Ὀαγηΐηρ οο8] (ζώπυρον) τὶϊῃ πιο ἢ ἢγο 
ἦ5 Κιηαϊοά, “ΪΙἢ ογάογ ῃοΐ ἴο βοὲ (ροσιιϊὶ, στϑηΐ)" 
ἴο ΤΥ Βυβυθαπα Ὠδιὴ6 δηὰ γΓοπιδί ποῦ (ροπίογλγ).} 1 
ΠῚ Ξ δ ἴῃ {πὸ σβδθ6 18 αίνϑη 'ῃ ΝΌσΡ. χχχν. 18, 
9. Βἰοοά-τευθηρθ γᾺ8 η0 ἀουδὲ δῇ δποϊεπί ᾿γθ- 
οπαϊο οὐπίολ. Τ]6 ἩΠ0]6 ΤΆΓΟΥ τγ88 
ὅδο ἔγαίσϊοἰάς, "“Τηΐδ ἱπαϊοαίοβ {Πδὲ 41} [Π6 Κἰ ἢ ρ᾽8 
ϑοῦδ δηά {μ6 Ἡπο]6 οουτὲ ΓΘ δραΐπϑέ ΑΡΒ6]ΟΤὴ 
δηὰ ἐμαὶ ἴμ6 Κπονϊοᾶρο οἵ 18 γγῶϑ παὶ Ὠϊηάο 
Τανταὰ ἔγομι γἹϑ] ἀἰης ἴο ἷ8 δϊδοιΐοη δῃὰ σϑοϑ  ης 
ἮἩϊτα᾽ (Βιδ. ΟὈπιηι.).---ΤῈ.7---Ὑ ἐγ. 8. 1 τ ἱ}} κὶνο 
ομδσεο οομοθσηίηᾷ [866 ἴῃ ἰμγ θο 41. 1)8- 
γιὰ ρτδηΐβ Ποὺ χοαυοϑὶ δηὰ ργοίθοίβ ΠΟΥ βοῇ θ6- 
80,86, 848 ἰῃ6 Βουλίοῖάθ νδϑ οογμῃ θα ἴῃ [μ6 ἢοδὶ 

5. ὙΠΟΓΘ 15 ὯῸ Γθϑβοὴ (ὉΣ ομδηρίηρ 3" ἰο 33" (Ἑ ναϊά, 

{352 α; ΤΆΘΗ.), δἴποο ἐμο δα δῆχ ἢ τὴ τοσθβ Τ7γ), ἱπουκὴ 
ἤγϑηυσϑηί, ἰθ ποὺ ποχοσηρὶ θὰ ; πος ἀοο8 ἐἢθ Ῥια. 5αϊὲ 

'Βοσὸ (196]}}.--ἰ ΒΥ τοδαϊπα δ νὸ Δνοΐα [ἢ9 ἰπίοϊογῦϊο Γο- 

Ῥοιείοη οὗ ἐἢ9 Ηδθοτον ἰοχι, δῃὰ [Π6 ἱπαρρσοργίδίθηθϑ 
οἵ ἐμο »ὶ --Τὰ.) 

1 τοῦ" [ος λχοπμ ἰπδιοδὰ οἵ ἰδ ἐοχύυποσὰ 

Ἀπ Ν 51. 
τοι.“ 

1 (ΒΊΘΠοΡ Ῥαΐσ! οἷς ροϊῃὲθ ουαὲ ΠΟῪ οἸυοΥῖν ἐδ ἸΤοΤη Δη ̓ 5 
ΔΊΟΥ ΜΔ Ρυΐϊ, 80ὺῸ δὲ Θπβϑη Δ} ν ἐὸ ἱποϊυθ ΑΒΔ] ΟΠ ἡ 
0826, ΤΠ116 γοὶ [6 88 αἰϑγϑηξ ϑῃοῦρῆ ἵγοσω {{ (9 δνοϊάὰ 
τουδίηςρ ὑΠ6 Κἰ ρ΄ 8 δυδρίο! 9 δὲ ἐμ ουἱδοί.--Ταὰὄ] 

Ἰπαὶ | ρἷ6 οὗ 

ΤΑΌΓΟΘΙ ψΜὰ8 ουΐξ οὗ [86 
τα ηύ μα ῬαΝ τὶ 9. Ουὺ σϑοΖ Ὀ6 [89 ἰπίαοίῖγ.--- 
ἰδὲ ἴα, 1 10 Ὀ6 Ὑυτοῦς ποὺ ὕο ΟΔΓΤΥ ουΐἱ {6 Ὀ]οοά- 

ΔΥΘΏΡΊΩΩ. ΤΠ ψΟΠΊδ ἷ8 οὶ γοῖ βαιδῇοα πῖιῃ 
[9 ϑοιμ δὶ ἱηἀοδηΐίε οἰδίθιοηὶ οὗ 'μ6 Κίηρ {μὲ 
6 που Ἱὰ [μ8] Ποῦ γοαυθϑὶ, ὅ': 6 ργοοοϑάκ ἰο πουῖκ 
οὔ ἶμὰ 8βι1}} {γί 6 γ.---Ὗ ογ. 10. ΣΝ ξαϊηβ Π6 οπά 
{πὲ δ δῇ ἰὰ Ποῖ σϑυλαῦὶς ἰῃ νϑσ. 9, Ὠβιηοῖγ, ἰὸ 
Ὀγὶης ἴλ6 Κίηκ ἴο ϑαν αἐβτεν {αὶ ὯΟ οΠ6 βῃου)ὰ 
[σον πηοϊοσὶ ΠΟΥ ΟΥ ἀφιμδηα ποὺ βοη ἴοσγ ὑ]οοά- 
ΟΠ βΟΒΏ6Ο.--- ον. 11. ΤῊϊγα μίαρϑ οὗ [ἢ Ἰψοσθδπ᾽ 8 
δὐάγοβα. 886 πίὶϑο ἰο Ὀγίησ ἴῃ. Κίηρ ἴο δισδαν 
Ὀοίογο αοά, δὰ ἐμαὶ ποῖ ἰῃ [ῃ6 “Ομ γβοῖοῦ οὗ 8 
(4 Ἰκαῦῖνο ποιδη " (Τ μϑη 8), θυξ σαῖμοσ ἴο μαΐῃ 
ΘΓ ΘὨα 85 ΒΌΓΟΙΥ 88 ρΟΘβΙὉ]6, δηά ἰο Ὀἱηὰ (Π6 ἔπιε 
ΕΥ̓͂ Ιἷ8 ΟὟ ψογβ ἰο γθοοηοὶ ἰδίου Ὑἱτἢ Α Ὀβδίοια. 
“ΤΒαδῖ [ῃ6 ἀνθηρὸν οὗ Ὀ]οοά (οπ186) ΠῸ ποσὰ ἀθ- 
βιγιοί οι" ()6 ͵οὐ6); ΠΟ ΓΑΠΥ : “1οὶ 1[ὴ6 Κίηρ 
ΤΟΙΆΘΙΌΟΣ ἐμ6 Τοτὰ τῃγ Θοα ἴτοιῃ {π᾿ δυθηροῦβ 
ἰπογοδϑίηρ Ἐ ἰο ἀοδίΓΟΥ ; ἰῃδὶ ἷἰ8, “8ὸ 1πδὲ (Π9 
ΔΥΘΏΡΟΓ 88] ποῖ ΠΊΟΥΘ ἀραίγογ "--Ἴδ6 ΡΠ ΓαβΘ “]οῖ 
τὰ Δ (ΘΓΡΟΒΘ᾽" ὑοὶηρ υπαογείοοα (ἸἸ δἰ υ8). ΤῊΘ 
ὙΓΟΙΏΔΏ Ὀγίηρπ (6 Κίηρ ἴο {86 γμοϊῃὶ οἵἨ δαβυσίπα 
ΔΓ δ0ῃ 8 βδϑίοι υ ὈΥ δῇ οδίῃ. [Ῥαίγίοἷς : “"Οἰοῦβ 
ΠῚ ῈΚ 8[.6 ΟὨ]Υ͂ ὈΓΆΥ͂Θ ᾿ΐπὰ ἰ0 ΤοπΊ οι θ Ὁ ΠΟῪ [Π6Γ- 
οἴω! δηὰ ἴοπθ αοα 18, δηα Πδὰ ὕθϑη ἰοὸ Ηἰπι- 
86], ὅυθῆ 1 ραγαοηΐηρ ἴμ6 τυγάος οὗ [χ8}}" - 
ποῖ 80 Μ{0}}.--ΤῈῊ.] 

γεν. 12. Τγαπδιοη, ἴῃ ἴΠ0 ἸΤΟΤΩΔΠ ἮΈ αἰ ΒοΟΙγΒ6 ἴὸ 
8 ΓΟίοΓΘΠΟΘ ἰο [αν] α᾽ 8 ΣΟ] ΙΟῺ ἴο ΑὈβδίου ὃν 1Π6 
Ὑλ τ τι ἴο θ6 Ῥαστωϊιθαὰ ἰοὸ Β8ύ βοῃῃδι ἰπρ ἕδγί μ6γ. 
ΦῬῊθ ποιηδη ργοοθθαβ σδυ ΟΠ Αἰ Υ δηα ἤδησο οὔ- 

ΒΟΌΓΟΙΥ "ἢ (ἰδ. ΟὈπιηι.).--- ΤῈ.) -Ὗ ες. 13. “ Ὑ7ῈΥ 
ἀοβὲ ἔδου οοηϊγῖνο ((ΐηκ, ργοοθοά) ἐπ δραϊηδὲ 
Ἃμ6 ΡοΟρΪο οὗ Οοα ̓ Τηὸ “1 8᾽ γχοίδσβ ἴο {89 
[Ὁ] πίη πογάβ: Κ1Πδὶ 86 Κίηρ ἀοδα ποῖ ὑσγίης 
ὕδοκ ἷ8 Ὀδηΐβῃθα." 8.116 ζοθβ οὔ 88 ἰἢ βῇθ ΠΟῪ 
δΔαἀνδηοθα ἰὸ ἃ βοοοπὰ οὐ)θοὶ οὗ ποὺ σοῃγΐηκ; ἴῃ 
ΤΟΔΙΠΥ, ΠΟΘΥΘΟΓ, 8.6 ὩΟΥ͂ ΟΟΙΩΘ6Β ἴο {86 ῥγίποῖραὶ 
τηδίϊογ, (ΠΟυΘὮ δύτο οὗ βασορϑϑ ἔγοπ Ἡ πδὶ (δ 6 ἰκἸης 
(ἸϑΘὰ οὐ ΟΥ̓ ΠΡ κ|κ1}}] (41κ) μαᾶά ρτγδηϊθα ἢ σ. 
“ ΝΟΥ βὴβ 18 ἴο τζδκο [ἢ 6 δρρ ολίίοη ἴὸ {π6 εἰ ἢρ᾿ 8 
ΟὟ ΟΔ86, Δ {818 16 μαγὰ, Ὀοοϑυδθ βῆ σδηηοὶ 
ΡΕῚ: ΟΡΘΩΪΥ͂ δηὰ ὈΟ]ΑΙΥ͂ {Π|ὸ ἃ ῥγορβοί, θιιῖ οὨΪΥ 
ΘΙ ον, δα, 85 1 πόσο, ἴῃ Ἰηρ, γαῖ τημδὲ 
τηδίκο {Π6 Δ]1υδΐοῃ ἴο ΑῬβδίοιῃ 1η16}} } 1016 (Ετν-- 
414). ΤΠ ποιηδῃ ἱπιϊπηαΐοδ ἐμαί Ὠδνά 8 ἢΠοκῖὶ- 
᾿ΠῪ ἰοναγὴβ Αρβδίοιῃ 8 ἀϊγθοίθα “"αφαϊπδὲ ἰδ6 ρεο- 

Οοὐα," εἷποθ (16 ρϑορὶο σου]Ἱά κυβδν ἴῃ τῃ 6 
ΒΒ Θγης οὗ ἴΠ6 Βοὶν, γμὸ ψουἹὰ βοῖηθ {ἰπλ6 Ὀ6- 
οΟμΘ ἐμοῖν Κίην. Ηδνίηρ [Π0}8 ΒΟΝῚῪ τορσοροηϊρὰ 
᾿εὲθ οοπάποὶ 88 ὈΪΑπλοσοσίῃΥ ἔγοσα (6 ροίηὶ οἵ ν᾽ 6 
οὔμ6 6 (απιοπρ ῆοπι ἰδέτε τραδ οογίαἰπὶν α 
να 85 ΔΡΡΟΘΓΒ ἔγοια {Π6 [Ὁ] Ἰης ἷ8- 
ἰΟΥΥ}, 886 ἢ Β ἴο ΘὨΪΆΡ Κἰπὶ ἴῃ ἷθ οτῃ 
ὙΟΓΣῸΒ (ΡΟ ΚοῺ ᾿ῃ σοίδγοῃοο ἴο δῦ οὶ χηϑα 0886) [ὉΓ 
ΑΡβδϊ οὔχβ δανγδηίδβθεο.Ό Δῃᾶ ὍὉΥ ἴ86 ᾿εἰ κ᾽ 8 
δρϑδασίηκ { [16 ννοχᾶ (δὲ ἴα, γογ. 11, [6 οδί 
ἐμαὶ ΒΟΣ 8οη᾽8 ὈΪοοά-φυ}} βου ά ποὶ θ6 ἂν ) 
Β6 15 85 ΟΠ ἴῃ ἔδῃ!]ϊ (ἀραϊμσὲ Θ᾽ ὈΘΟΡΪθ 88 
αἰφαϊηδὶ ΑἸ βδομλ), ἱὰ δαὶ 186 Κίηᾳκ Ὀχίμ Κῶ 

4 Τηρίολα οὗ δο Κοίπ Ὁ ΓΙ τοϑδὰ Οοσὶ ΓΒΤΕ.-δὰ 

ὈΠΌΒΌΔΙ ἴοσιῃ οἵ ἐδ [ἴπ8ῃ. ΑὈδοϊιαθ. ΟΟσορ. Ἐν. 8. 2406. 
[οσ, ΓΊΣῊΣ 1π2. σομϑιστοῖ ΤΩΔΥ Ὁο χοδὰ.-- ΤῈ. 

{ [πεϊορὰ οἵ ΒΘ [{7΄. ἢ 12. Ψυκ., ΟΠ ]4,, 5γτ. 

τοδα ἰὴθ Ῥασιοἱρὶ]θ ἽΔῪ9, νΒΙΟἢ ἀοθα ηοῖ σμδηκο 0 

Β6η80. [(Βο πᾳ. ΑΟὟ. 8606 “Ταχίαδλὶ δῃὰ ασζασζωσηδὲρ 
δξκοον τς Ἕ 



404 ΤῊΕΒ ΒΕΟΟΝῸ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΑΜῦΕΙ, 

ποῖ Ὀαοῖς Ηἰα Ὀδη 6: 9ἃ.---Ηδ τηυδὲ ΒΟΥ Εἷβ 
δοη ἐμ τα] ἀηθβθ ἢ 88 βῆονσῃ θα. Απά, 88 (0. 

Αβαϊοτιν {μϑγα τὰ8. ΟὨΪΥ ἴμ6 αυρεαιίοη οὗ Ρυπίβῃ- 
τηθηΐ ἴον 8 δοπιϊοίάο, ποῖ οὗ τβίϑδϑα ἔγοπι:. ἴμ6 ἀ6- 
πιλπὰ οἵ ἴΠ6 δύϑηχογ, μ6 ποιγδῃ, μαυΐϊηρ μαϊηοὰ 
ΤΆΘΘ [ὉΓ ἤαΓ βου, παϊρῃϊ [16 ΤΩΟΓΘ βυγοὶν ἐχρθοὶ 

ἴ Ὧν Αὐϑαίοιι. 8868 68}18. ΑὈβαϊοτα λὲς δαπίδλοα 
μοσάυθε {π6 ἰδίίον, ἱποῦσῃ Β6 δὰ ὑὈπηϊβηθα Πἴπι- 
μοὶ ὃγ ἢϊρῆι, μϑά ποὶ βίημοβ τϑϑοϊ γοὰ Ροστηϊδδίοη 
(ο τοίαση. Π)αΐμο [“πῊΥ τοβοϊνϑαῖ ἰμοὺ (δ 1ῃ 8 
οδιιϑ6 ρογίδιηἰ τς ἴο Οοα᾽ 5 ρθορὶβ7᾽] δῃά Τμϑῃΐυβ 
[πὴ υνἱπκοοῖ ἰδοὰ ἰΒὺκ ἴῃ τοϊδοη ἴο (068 
ΡΘΟρΪΘ γ᾽ (Ἀγ δωδ)οοί8)} τοΐεγ {π6 φυσθίοη ἰὸ θε- 
νἱα᾽β ῥγοίθοίζοῃ οἵ (9 ψοπιδῃ δηὰ ἢ γ βοῃ, ὙΠ116, 
δοοογάϊηρ ἴο μἷβ οτῃ τογὰβ, ἢ 6 ΒΡΡΈΆΓΒ 88 ὈΪδσμθ- 
ποσίν ἰοτατὰβ ΑὈβδίοια; Ὀθυὺ [86 τιοδηΐηρ οἵ ἰδ6 

ΗΘον. (Ὁ Ξε αἀραϊηβὴ) δυὰ [86 οοππροίίοῃ ἀ0 μοί 

Ῥογηϊὶ επἰ8. [Βίβμορ Ῥαδίσγιοκ γοπιδγίκβ (μαὶ 186 

ὙΓΟΠΊΆΠ᾽Ε ΓΟΆΘΟΠΪΩΒ ΠοΓα ἯὯᾺ ὙΘΔΚ, ΘΓ ΒΟΠ᾽Β ΟΆ.6 
μοΐης νοῦν αἰ ἤθγοηῖ ἔργου Α Ὀβδι οὔλ᾿β, θα (μ6 Κίπρ, 
ἱπίδγγίης {παὶ (86 ρϑορὶε πϑγα γ}} αϊβρομοά ἰο- 
ναγὰρβ Αβαίοαυι, οοποϊ υΔ θα ἴἰο ονϑγίοοῖκς πε αἰ εγ- 
Θηορα, ΜΠ Ποὺ καγίηρ δὴν ἰπίηρ ἰο Π6Γ οἵ {μ6 ἀδ- 
ἴδοιβ οὔ ποῦ διχυυηθηῖ. Ῥσοῦδο! Υ ἴπ6 Κὶπηρ 88 
αἰαά οὗὨ δὰ Ἔχοιθδ ἴο σθ.8}} Αθβδίοῃ. Ὑβοιρ δὴ 
δὑσοϊαϊα τποηδγοῖ, μ6 Παά ἰο διϊθηὰ ἰο ἴῃ Ὑ18}}68 

οὗ 116 ρθορίβ, πῖιο {ἰκοὰ [μ6 γοιπρ ῥγίηοε, δηὰ 
πουϊὰ ὕῦ6 οἰεηάοά {{ π6 γγογαὰ ἱκαρὶ ἰὴ Ὀδηϊβῃτηθηί, 
11 βθθίηβ 1688 11|κ 6} τμδὲ [Π6Γὰ ἱβ ἃ τείδσαεαπος ἴῃ [86 
ψογὰβ “ ΡΘΟρ]ὸ οἵ Οοα " ἰο Αὐδδ] μα β ἀθργινδίίοῃ 
οἵ το] κίουθ ῥγίν!!ερο (Βὺδ. ΟὈπιπι.), ἰμουρἢ {80 
Ἦγϑρβο 18 ἱηϊθοηἀοὰ ἴο ἱποίαάς Α βδ]οη.---ἘἘ Ὲ.7-- 
δες 14. ΤῊΘ τϑδϑοηϑ ὑμδὶ βῃου ἃ ἀδίοστηϊπο θαν]ά 
(ο ἰογμίνθηθβε : 1) ἕοσ σγχ πιυδὶ 6, δῃ ἃ δὲθ 
1ωὸ υγαῖοσ ρουτϑᾶ οὐῇ οὨ ἴδ6 κτοππᾶ Βαϊ 
ἰα ποῖ μαϊποτοᾶ δβαδΐίῃ.-- τ οηΐυβ τοΐουβ {8 686 
πογάβ ἴο ΑἸωποη᾿β ἀθβίμ, πὶ 1[Π}6 τιθδηΐηρ: “ ΒΘ 
Παὰ ἰο ἀΐε βοπιθ ἴἰτηθ, δῃηὰ 4}} γοῦ οδῃ ἀο δραϊῃεὶ 
18:6 πηυγάογον ψὶ}} ποῖ Ὀτίπρ πἷπὶ ἴο 6; θα {Π6 
οοηποοίΐοη βμονβ {Πδὲ (Π6 Του δ ἴθ γϑίθγεϊηρ μοὶ 
ἴο Αἰηηοη, δαὶ ἰο ΑΡβαϊοτιν, 88 {6 “Ὀδηϊβη ρα 
οὔθ, Βαῦ πιοδηΐηρ θείης : “ΑΌκΑ]οαι (1ΠΚῸ 4]} 
ἸΩ6Π) ΤΙΩΔΥ αἷθ π᾿ ὈΔηΪΒιπιοηί, δηᾶ, δ 1π6 ἀεδά 
(ΠΚ6 ρουγοά οὔ παΐογ) ἀο ποῖ σοίῃσῃ, ἰ᾿ ποῦ]α 
(Ποη ταρϑηὶ {π66 ποὶ ἰο πανὸ ΓΟ ]]6α Ηἷπὶ; [8 Κ6 
Ηἷπα δος Ὀείοτε ἰξ ἰδ ἴοο ἰαἱθ.) ῬῬοβαῖθ]ν, μου- 
Ἔνοσ, ἴΠ6 Γοίδγθηοο ἰβ ἰο ΠανἹὰ Ηἰτηβοὶῖ, ἃ ασηΐης 
{πὶ ΒΘ ΤΩΔΥ δοοῃ ἀΐθ, δῃᾷ τη, ἱμογοίογο, μοὶ 
ἀοἰαῦ ἴο 6 σβοοῃοϊϊοὰ ἴο Αρβαίοια. [Τ} 8 βϑθῆβθ 
ΒΘΟΙῺΒ ἴο Ρ6: “ΑΒ Ἰϊ 8 ἰ6 Βοοιϊηρ δῃηὰ ρϑγίβῃδΟίο, 
Ἰεῖ ποὶ {πο86 ϑημητοθα οηρσαρο γοὺν ταἱπά, Βαϊ Ρυὶ 
ΔΥΘΔΥ ὉΠ Κίπάποαβ πα ἰογρῖὶν γοὺγ βοῃ.᾽ σ- 
οογάϊηρ ἴο δὴν οὗ ἔπθθ6 ὀχ ρ᾽ απαίϊ!οῃβ, [ἢ 6 ΤΟΤΩ ἈΠ Β 
δυραϊηθηΐ 18 [8]86, κἰπος ἰν ἴϑανεβ {Πππ )υ βίο 6 οἵ {Π6 
ο486 ουνΐ οὗ νἱενν ; δυϊ κο6 {Π6 φαοίδίίοῃ ἴγοπι Ῥηϊ- 
Ἰίρρϑοῃ Ῥθ ον δὲ {π6 δηᾷ οἵ {818 γεσβο.-- -ΤῊ.) 2) 
Απᾶἃ Θοᾶ ἴδἰκοα ποῖ αὐὰῦ ἃ 800} Ὀθι 
ἘΚ η]κα ἸΒουἰ5 ποῖ ἴο Ὀδηΐδἢ ἃ Ὀδηΐδμοᾶ 
Ο;6.---ΑἸἕ δρυμοὶ οσὰ Οοα᾽ 8 Ῥγοοθάιγα ἴο- 
ὙΑΓὰδ (6 αἴπποσ. Ηδθ ἀοοβ ποὶ ἰδκθ ΔΎΔΥ ἰδ 
βοὰ] [116] οὗ οὔ [μδὶ 8 ὑδηϊδ θὰ, οοηἀεοιηποα ἰὸς 
βἷη, 80 48 ἔῃ ἰο Ὀδηΐβῃ εἶτα ἔοτονοσ, θυΐ “ 1 ηΚ8 
(που ποῖ ἴο Ὀδηΐβῃ ἢἰπιὶ ;᾽ βυσοῇ ΠΊΘΓΟΥ ΒΒΟΥ͂ ἴο 
(ἶν Ὀαηϊβῃοα δοῦ. Τῆοβα τογάβ ταῦ ἢᾶνθ 
Ὀγουρῆν ἰὸ Τδν 8 τϑοοὶ]θοίΐοη οὐ ΤΘΓΟΥ ἰο- 
πϑτβ πὴπα Ὀδηϊβῃοα ἔγοπι αὐ Β Ῥγθβθῆοθ 88 δά}- 
ΤΟΣ δῃᾶ τη γάογογ. [ἘΠ ΠΡ Ιεθ ας “ΤῊ 18 ΟΠ6 
οὔ ("6 ποῦδ]οδέ δῃηὰ ρτοίουπάρει ἀδοϊαταίζοηβ οὗ (ἢ 9 
δεεϊρίυγο: αοά, νῦο μαβ ἀοίοστοϊηθαὰ υ8 (ο ἀφδίμ, 

ΠΟΥΟΣ 616 88 ἀοοθ ποῖ ἀοθρσὶνθ υ8 οὗ ἰὕϊ, οἵ ρεῖ- 
ΒΟΏΔ ΠΥ (9592), θαι μδ8 (Π6 ΒΟΙΥ Ρύχροθε ἴο σθοεῖνο 
δϑαϑίη (μ6 Ὀδη βῃ θά, {μ6 εἰ πα], ΤΆ. ἐχρ  δπδύοη 
ΤΆΔΚΟΒ ἴῃ ἢτγβι μα] οἵ (Π6 σϑσβ πρῦοσοὶν Ἰηϊγοάῃο- 
ἸΟΥΥ͂ ἴο (π6 ἱπουρὰὶ ἴῃ (Π6 βεοοῃα, πλογοὶν ἃ τεὶδ- 
εἶνο βεοηίθῃοθ οουίδιηἱηρ δὴ Ἰοῃ δῦσαι 
Οοά; (μ18 8 Ὡοῦ δὺ ῥτοῦδθ]θ δὲ ἴ86 νἱον ἰδδὶ 
τῊδκοβ ἢ βγεὶ 8] ἃ βερασγαίε δυζτιηθηῖ. δυϊοὶ 
8668 ἤ6ΓΘ 8 ΓΟίδυοηοο ἴο ἴδε οἰτ165 οὗ τοίῃρο, ἴοι 
ΜὮ]ΟΝ, πονονογ, 86 ἰδησυδρο ἰ8 ἴοο βοπογαὶ. ΤᾺ 
ΠΑΛΠΙοΙΣ ἔδρροιι ἴο {Π6 ἀϊνίηθ ΤΟΓΟΥ) 18 ῬΟΤΕΙ- 
αἱ, ἰποῦμἢ ἴαἰθα (6 Ὠυτηδη Ἰυᾶρα οδηποὶ βεὶ 
δδὶὰθ [86 ἀοπιδπάβ οἵ }υδβίῖοο, δου τἢ Οοὰ πι: 

οὨ ἴδ εἰπῆθσ. ΤΠ ἩΟΙΏΔΠ Β ΥἹΕῊ οἵ ἃ 
18 ἃ ΈΠΟΓΆΪ ΟὯ6, ΠΟΙ ΠΟΥ ἀΟΏΥ ΠΡ ΠΟΙ ΔΙ Γτηϊπρ ἃ 
Γυἴαγο βίδιθ:: ΒΟῸΣ δίδίθπηθηὶ ἰδ δἰ ΡΥ ἐμδὶ {μ6 ἀρὰ 
ἄο ποὶ σοίυχσῃ ἴο δ τ Ὦ]Ὺ 16. [ὲ ἕἰ6 ᾿ἰποτοίοσε ἱπδύ- 
τηϊββὶ Ὁ]6 "Ὁ ῬΓΘΒΘ πρὸ ρς 8. γοργοβοηῖ 1ἰ δὲ 
πιϑϑηΐηρ (Πμδὲ, 238 [Π6 δΡ1]1 τγδῖον βᾳ88668 1 Ὑδροῖ 
ἴο ἰῃ6 οἰοιιάβ δῃαὰ γϑίῃστιβ 8 σϑὶῃ ἴἰο {πὸ Θϑ ἢ, ΡῸ 
Βυμηδη [16 ἷβ ἰο χοίαγῃ ἴῃ ἴΠ6 γαϊρρὰ Ὀοᾶν. Τλῖβ 
ΙΠΑΥ͂ 06 δῇ 8] ]ΟἸὙ80]6 αἰ πιῖ]6 ποτ, Ὀαΐ ἰδ 1 ποῖ [86 
ἰϑαοπίης οἵ (ΐ8 --Ταὰ Ἶ-- νον. 16. Το 
μὶρο ποπηδὴ δὶ! Σ ἴυγβ [αν ὶἀ᾽  {Πουρθ 
δ,ΔΪ ἴο ΒΟΥ οὗ δῇβ)ν, ἰῃ ΟΥΟΡ ἴο σόπηονα {ἰδ 
βυβρίοίοη (Π δἰ 8116 σΔ 6 ΠΊΘΓΟΙΥ͂ ἴο ῥ]οδα (ον Αὖ- 
ΒΔΊΙΌΙΩ ; βῆ 18 οοῃϊοηίΐ ἰο ἴανο ἰού μοι δ βῆδτρ (βοτὰ 
ἰπ Πανὶ 8 βοαί. Απᾶμονν ἴδδ8ῖ 1 8) ΟοΟἴηθ. 
--Ξ πδίυγαὶ τηοάς οὗ χοίαση ἰὼ ἰτον ἢγαὶ βυ )θαί. 
Ηδεν ἀρεΐμῃ 8 ἰο δρρρηὰ ἃ γί μοσ ὀχρίϑηδίίου οἵ 
Β6Σ δο]άποβδα ἴῃ ἰγουῦθ]ηρ ἴἢ6 ἰκηρ τ ῖ1ἢ βοο 8 
ῬΟΓΒΟΏΑΙ αὔαὶσ. Τὰ οοοδβίοη οὗ Ὠδγ οοπηΐηρ ἢ 
Β᾽)6 Βδυβ, ἰμδί (Π6 Ῥϑορ]α [Π6ὺ ΚΙ βίο Κ] ἔσῖσα 
ΟΡ ὈΥ ἀφιδησϊηρ Π6Γ δοῦ, δὸ (ἢδί βῃ8 [86 ἰο 8Ρ- 
ΡΘΆ] ἰο ἰῃς Κίηρ. ΤΉΪΕ, ἐπογοίοσο, 8. Ὡοΐ ἃ Πιοῖθ 
δε τ ναῦν οἵ ψιδί 6 85 δ γοβαγ εδἱὰ (Τ βεηΐῃ). 
-- νον. 16 Ἔἐχργθβδβοβ 1) ἸΟΥΙ͂ΙΪ ἀδδργαπος δὶ ΒΕΣ 
τοαυσεὶ ψ11} θα Βοασά, δῃὰ 2) {Π ενὶ] ἔτουι πῆ Ὰ 
(6 Κίηρ γΜὶ}} κανὸ ΒῸὺ δηὰ ἢδὺ βοῃ, “ ἀοβιγσυσίοη 
ἔτοιῃ (8 ἑπλεγίίαπος οὐ Οοὰ ;᾽" τῃ6 οσυἰης ΟἹ ἢ οἱ 
Ῥοβίθσι Υ ΟΥ̓ αἰαγίης (Β6 Ποὶγ 18 θο ἀγοδάϊῃ] 'ῃ Β6ῖ 
οΥθα, Ὀθοβιβα ἰΐ 8 Θχοϊδίοῃ ἴτομῃ ἴῃ 6 Ῥθορὶς δε: 
Ἰοηρίης ἰο 1πὸ 1,οσὰ. ὕομρ. 1 ὅδπ). χχυϊ. 19; 
θκδυϊ, χχχὶϊ. 9.--- ἐγ. 17. ΕᾺγΙΒογ, ἐἢ 6 βαγβ, [86 
Κίηρ᾽ 8 νογὰ τβϑ ἴο 6 ἰο μοῦ ἴοσ σϑαῖ---ἰ δὲ ἰβ, [Ὁ 
Πογρο ἢ, “ὙἼΒΟο Εἰηρ Βοατα (ἡπᾶροβ) 85 [86 δῃ- 
κοὶ οὗ Θοὔ---( δηροὶ (δαὶ ΒΟΏΔβ ἴο πηραηὶ 
Ηἴΐδ8 πιδηϊ εβίδίλομβ οἵ γτδοα ἰο ἨΪ8 ρεορῖο, ἰδὲ οὐ" 
γοηδηί-8ηρ6], [86 ΤραἸδίοῦ οὗ ζγϑοθ [ὉῸΣ ἴδε ρον 
Ἰὰσ ρθορ]θ ἐπε ῬΘΟΡΙΟ {πεῖ 5 οὐ Β ργνδίβ ρτο- 

τι]. [ἰδὲς [86 ποιίδῃ ἤοῦθ ργαδαῖβεβ (18 
ἸΏ 8 ὙΪΒῸΟΤα 88 θείης [ὑϊὸ ἐπδὶ οὗ οῃβ οἵ (δ 

ἷχῆον ἰη (6 ΠἸροηθοθβ (Βο Αομίβῃ αρερβῖκβ οἵ Ἡανὶά 
ἰῃ 1 βδιῃ. χχὶχ. 9), ἃ ὑσγοοῖ ἴπαι 86 1δγϑο] 68 πτετα 
{πθη ἴδια] δν πὶ} {π6 ἄρα οὗ Δῆροῖα. ΕΗ ρῥγαῖβε 
8 πόσο βὶ ΠᾺ}Π}Υ ἰηἰγοάἀυςσοα ἰο0 τλο}} 1 ν ἐπι; Νἰε 
ἄοοβ ποὶ τηθπίϊου ΑἸ Ββδ] ου᾿Β ἤδῖμθ, Ὀαϊ ᾿ϑανεβ 188 
Κίης ἴο χοβοοῖ οὐ ψμδὶ δυο ἢ ἃ Εἰχἢ σα γδοίεσ γὸ- 
φαΐτοθ οὗ μἷη,.--ΤῊῈ} Τὸ θασ 89 βοοὰ δηὰ 
[89 οΥἹἱ!].--ΤῊ 6 διθττωβ τὸ ἱμίησα: 1) ἴῃ ΟΥ̓ΕΙ͂Υ 
6886 Ὀγουρῃὶ Ὀαΐοτο πἷτα ἴΠ6 κἰπρ γ1}} τσοὶ 
δηα ᾿υθὶ]γ μοδγ Ὀοΐὰ δἰ ἄρα, (6 ροοὰ διὰ (δὲ δ 
ψυὶχ.: “απτηονοά ὉΥ Ὀεποάϊοϊίοι οὐ πιδ]οάϊο: 

4 ἼΠΟΙΘ [6 πὸ πϑϑὰ ἰο πτίἐϑ (τί! ΤΉ ΘΗ 5) ΡΣΡΩΙ 
Ὀοΐοσο τοῦτ (αἶοσ Βορέ. δὰ Ψ ]ᾳ.), δἴποϑ ΤΠ ὙΝ 

ἘΣ ὙΝτν ἐτὶ τ 
“ Τό! κι λῚ Οτγδσζωσω." ἐδει ΑΟΥ͂. δαρρί!εα “ τἘμδὲ που !ά, 

γα βρεώς ες τος, ρος, ππξεο υκς πο 
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τίου; 2) Ηθ δοὶρ8 {π6 ορ . Ἀπᾶ 1896 
Σιοτᾶ τ γ Οοᾶ ὍὈο ντἱτὰ ἴ869]} (ποὶ “1δοζο- 
ἴοτο Β6" (6 δ οι16}}; τί (μΐ8 Ὀ] βαρ (ἢ οου- 
οἰυάο5, ἰουσῃἰηρ [Π6 Κρ 8 μϑαγὶ 1π 18 Ἰηποστηοδὶ 
τοἰδιίίοη ἴο ἢΐδ Δα ]ογά. [Ραϊτγίοἷς : “ὙΠ 6ΓΘ 
5 8 στοδὶ ἀ68] οἵ δυιϊῆσο ἴῃ 411 (ἢ18. ΕῸΓΣ ἴο ῥγο- 
δαταρ Ὁροῦ ἴμ6 ἰκἰηάηορα οὗ Δηοῖ ποῦ, δηά ἴο ὀχροοὶ 
πιδοίουβ δηβγοῦη ἔγοσλ (ποῖ ὩοῦΪ6 αὐ8} 168, 18 
ὙΘΥῪ πιονίηβ; θη δοίηρ ΥὙΟΙΥ Ἰοδίῃ ἴο ἀεοίραί 
ποϑο Ὑῶο ὑμῖηΚ δὸ δἰρηΐν οὗ ἐμ 6πὶ, δοοογάϊηρ ἴο 
ὑπδὲ δαγίῃρ οἵ Ατὶβίοιια (λεί. 2, 4, 19): “ο 
Ἰονὸ ἴποδο ἴμδὲ δαπιῖγο 8." --- ΤῈ.) -πιν ογα, 18 κα. 
Ετοπι [86 ΟΥ̓ ΥΙΥ ρυὶϊ ἀἱροοῦτθο οὗ ἰῃ6 ποιιδη ἴΠ6 
Ἰκίηρ Ῥαγοοῖνοθ ἐπὶ ἔπογα 18 βοπηοι εἷς οἷβθ ἴῃ 
Βαηὰ ἱπδὴ δοὺ ῥγίναί δϑηὶγ; δηὰ βκυγιηϊβί σ᾽ δἱ 
1116 βδπι6 ἰ1π26 (ἢδὶ δῇ! 18 οὴἷν ἴπ6 ᾿πβιγιιπχϑηΐ οὗ 
δηοίμον, πο (πη Κα οὗἨ Ψολῦ ἔγοτῃ ὑπ6 οοηβάρηϊί 4] 
τοϊδιίϊου ἴῃ τῃΐοι ἐμ6 Ἰαιϊίοῦ κἰοοά ἰο ΑὈπμδ] οπ,. 
“15 186 Παπά οὗ Φολ ψῖ}} (Π 66 ἴῃ 411 (18 Ὁ ΤῊ 
ὙΟΤΏΔΠ (ΓΔΏΚΙΥ ΒΏΒΟΙΒ ἴῃ (ἢ6 δίδγηχαίλνο [ἴῃ [ἢ6 
ἴοτιαι οὗ 8. σοΙαρ  ἰπηθηΐ ἰο {ἴῃ Κίηρ᾽Β βαρδοὶ νυ] : 
ΤΏ ϑτΘ 8 ποιϊδίηρ οὐ 186 τἰρῃϊ οὐ 186 ἸΟἵς 
οὗ" πῆδι {Π6 κἰηρ βαγβ, ἢθ δ᾽ ΥΩ ΒΑΥ8 {π᾿ τὶ ρῆς; 
“γοῦ ΔΙ 8 Η10 [Π6 ἢ21] οἡ [Πα πολα " (Τ Θῃ 8). 
ΦΔΦοεῦ, κῃ βαγυα, αιτδηροα {|85 ἴο ἴατη [896 ἴδ 99 
ἔοστα) οὐ ἴδ τηϊηρ [ποῖ “ΤοἸ0ἢ} δὐϑοαυΐ εἰνὶπ 
τὰ οὗ βρϑϑοὶ," δὲ ίῃ Επρ. Α. ἡ.-- ΤᾺ] Τρ 
ΟΣ ἀο ποῖ γοΐίδσ ἴο ἴδ οἰοἐλίπο οὗ ἴπ6 τοααοαβί 
ἴον Αὐβδίοιι ἴῃ 118 βίοσυ δϑουΐ "δ Γ Βοῃ 5, 88 Δ 86 
ταθϑυῖ: κ(μδ0 1 βῃου]ὰ ἕαγη {86 ἰπἱπρ' βο᾽ (1μι- 
{ΠΟ Ὶ, ΟΣ ““ἴο αἰδρυΐδβο ἰΠ6 ΓΠπἰτηρ 'ῃ 8. βία} 1] παν" 
(611), οὐ “ἴο βοὶ βοΐογθ {0 4 ἤρυτγείνα κῃ - 
οΟΌγΒΟ ᾽, ( ΔίΔ Ὁ] 5), οΥ “Πα 1 βῃοι ἃ ἰγδηβίου ἰοὸ 
ΤΑΥ͂ ΒΘ] Γ δηα τὴν βοηϑ υῇηδὺ ρουίδὶηβ ἰ0 ἴπ6 Κίηρ δπὰ 
185 βοῦθ᾽ ΉΠΡΡ, δυΐ ἐδλά ἐλίπο ἰΒ ΑΘ] ολΒ 
ΤΟΙ ΔΕ ΟΙ͂ ἰο ΗΪ5 δίποσ. [ἢ ΟΥάΘΥ ἴο σμδηρο {Π}18 γο- 
Ἰαϊῖου ἴῃ ἀΐβ ὑγοβϑθηΐ ΠΠΠΔΡΡΥ͂ ἴόγπι, ὑπαὶ ᾿β, ο Ὀγὶπρ 
αρουΐ 8 γτοοοῃοὶ]δίίοη, λδὰϑ ὕοαῦ ἄοπε ἰλίβ, βοης τὴ θ 
ἴο π66 ψὶϊ (Π6 πογάβ 1 ἢδνοὸ βροῖθοῃ. Τὴδ πο- 
8} ΘΟὨΟ] 468 (]οοϊκίῃσ Ὀδοῖς ἴο Π6Γ σοι ραγίβοη 
οἵ ΤὩυανὶὰ ἰο ἐπα “δηροὶ οἵ ασοα᾽ ἰῃ νοσ. 17) πῖιν 
[6 ποτάβ: ἩΔῪ Ἰοχά (πο Κἰηρ) 18 νυὶδϑθ 8ο- 
οοτἄϊξης ἴο ἴ86 τν͵νϑδάονσι οὗ [86 86] οὗ 
Οοῦ---αηχίουθ ὃν [Πϊα Δρρϑδὶ ἴο 89 Κιηρ᾽ υἱϑ- 
ἄοπι ἴο βοοῦγο ἃ 1 ΟΣ Ϊ]6 ἀδοίϊβίοη ἴοσ ΑὈβδίοῃ. 
[Ηοτο δρδίη τόπο: “απ δηροὶ οὗ αοα," 88 ἴῃ 
γοῦ. 17. “Τὸ ΚΟΥ͂ 411 ἰπἰηρ ὑπαὶ δτὸ ἴῃ 16 
φασί," Ὀείίοσ, ροσῆαρα: “1ὴ {Π6 14π4, 4}1 (Π6 δ΄- 
Ταϊτβ οὔ {πο Ἰδπὰ οὗ ἸΪ. Τὸ παϊηρ]ἑηρ οὗἉ Εαἱ- 
ὑογγ πῆς, ὈοΪάμοδα ἱπ [πὸ Ὑοϊηδῃ᾿Β Οἰβοοῦσβο ἰδ 
εἰκὶ 1 ἢ} δηὰ εἰσ ἰχίηρ.---ΤῈ.] 

γ ετ. 21-.28, .υ0αδ' 8 τεχιιοεί μι βίο ὈΥ Ῥοττηϊ ἴῃ 
ἈΑΡδΒΆΪοπὶ ἰοὸ γτοίΐυσηῃι ἰοὸ “6 Γυ8816Π). Σ βομοϊᾶ, ΐ 
Βανθ ἅοῃϑθ τ.5 τίη ρ (Δοοογάϊηρ ἴο ἰἢγ πογά). 
-- ΤῸ πηδυρίη [88 ({πγουρ ΤαἸβαρρυθ μηδ ἢ) : 
“1ῃ0η ἢδϑὲ ἀοηο;)" δαυΐ {πὸ ἰοχί 8 ἴο 6 τοίδἰηρά, 
ΤῸ Ῥογίθοί ἴβ ὑδοὰ Ὀϑοδῦβ πὸ (πἰηρ ἰ8 δὴ 
ΔΟΟΟΠΙΡ ἰ5ῃ 64 ἴποί ΞξΞ 1 παν [Ὁ] ]1οἀ (ἢ γ τϑασοβί. 
Θ0ο δᾶ Ὀτίης ΑΌδΒαδϊοῦι Ὀδοῖκ.--- ΤΠ δρο ποτὰ 
ΤΟΙ͂Ο ΤΆΘΡΟΙΥ ἴο {ΠῸ ἀχϑουίοη οὗ πδδὺ δὰ Ὀθθη 
ΔΙΤΟΔΟΥ ἀοίοτταϊπεὰ απ δοοοι ]:8}64.---Ἴ εν. 29. 
Φοδὺ {πῆ κα δα Ὀ]οθροα αν ἴῸν Ἐπρ Ηἷδ 
τοαυοσί. Τὸ )αῦρο ἔγοτα ἷβ πογὰβ ἤδγο, ἢθ πὰ 
οἴδθηῃ Ὀοίογο 6 (μϊ8 οί, δαὶ λέλενίο ἴῃ 
ναΐϊῃ. Βοδά: “ ἢἱθβοσνδηϊ," 88 ἴῃ ἴΠ6 ἰοχί, αραϊηοὶ 
1:6 τηδΡχῖ 8] τοδαϊηχ: “κἸὮΥ βογνδηΐ."" “080 
ὐγαβο ἢ ὈΓΩρ5 Α Ὀβαίουῃ Ὀδοῖς ἰο Ψ  σιθα] οἢ1.--Υ 6Γ. 

« δὰ ἐδ ἰαῖοσ βοῖϊοσ ἴΌστι ἴῸσ ὥ", Μία, νἱ. 10; Ἐν. ἢ δ8 6. 

24. Αδαδ] ομϑ ΟὮ, ΒΟΎΘΥΘΥ, ἮΔ8 ποὶ 8 ἢ] 
οὔθ; ἰΐ οομβὶ ΟἿ]ΪΥ ἴῃ 116 Ρογτηἰββί οἢ ἰ0 ΣΟ ΓᾺ 
ἴο Φεγιυβαίθ. Ηο τοιθαϊποά Ὀδηϊβηθα ἔγοτῃ (19 
ΤΟΥ͂Δ] οουτί. ἩΔῪ ἴαοθ 8881} ἢ6 Ὡοῖ 866, Βα γ8 
αν, Τΐδ ττὰδ πὸ γϑαὶ ρβγάοῃ. ϑανὶά » δῆροῦ 
8{1}} οοηιἰηυθὰ. [118 4 ἡδίιγα! βησταΐβα ἐμδὲ (15 
ὙὙ85 Ὀοοδιθθ ΑὈΒ6]οπι βῃοτοα ὯῸ0 γοροηΐδησα δηὰ 
αἱὰ ποῖ δβὶς ίου ΤΟΊ ΥΘΏ 688 ; (Π|6Γ6 ἰ8 μοὶ {Π6 6] 1σἢῦ- 
οδὶ Ηἷηΐ οὗ μιἷ8 ἀοϊηρ 80. ἴϑοε Πέτα ἔατα ἴο Ἠΐ5 
οὔ ΒΟῦ8Β96. ---ΤἼ 686 ΟΣΒ δυρροθὶ {παὶ ΑἸ ρβδϊ οὶ 
ὙΓΆΔ58 ποὺ ΠΊΟΓΟΙΎ Ὀδηϊδηθα ἴγοπι οουγί, Ὀυΐ 4130 δοη» 
βηρὰ ἰο δ΄ οὔὖῦ ἀοιδε. Οἰδμοσνῖβο (848 ΤἬὭρηϊυΒ 
Ροΐηΐβ. οὐ) "6 που]ὰ ποῖ ἴδν Ὀθοὴ οὐ] ρα ἴοὸ 
βοηά ον Ψοδὺ (τὺ. 28 οοπὰρ. σι νον. 31.) [ἢ 8- 
νἹ᾽ 5 ὈαηἰΒηϊης ΑΌΒδΙοτα ἔτοπὶ οουτὶ νγγχὰ8 80 δηά 
τΐθο, Βῖ πο 6 ἢ18 ογίτηθ ἀθϑοσνϑ ρυηἰβητηθηϊ, ἀπά ἱὲ 
Ὑγ88 τἱχῆϊ [πδ΄ [Π6 Ῥϑορ 6 ββοιϊα Κηον {π6 Κίηρ᾽8 
ΔΌΠοτγρΏοΘ οἵ ἴΠ6 ογίπηο (Ῥαΐγὶοϊ). Ῥογθαρα τἢΪ8 
μα! ον νθηθδα 88 Δ ἱπιρ0110}6 τηϑϑβϑυγα {({61}} 
βἷηοθ 1Ὁ ΠΙΔΥ͂ ΠαΥ͂Θ ΤΏΘΓΟΙΥ νοχοᾶ δηὰ Ἔπιδι ἐὐογοά 
ΑδὈδαϊοιλ. [Ὁ 18 ἢοΐ ὨΘΟΘΒΒΑΓΥ͂ (0 ΒΏΡΡρΟΙΘ ἰῃδὺ [9 
Κίῃρ νγ͵88 ψχὶυ ἶπὰ; ἢ18 οοηάιποἷ ΤΑΥ͂ ἢᾶγθ 
θϑθη ἀοίογταιηθά ὈΥ Ηἷὰ γορασα [Ὁ 4 ῈΚΥ δπα υβι106 
ψἢ}}}6 ἷ5 θαγί ἀθβιγοα οοιηρ]οίθ γοοοῃο! ]Ἰαἰΐοη. 
8.2. Οὔπιπι. βυσαοθῖβ ἰπαὶ Βδίμϑ θα Β ἱπἤμποησθ 
ΠΙΔΥ͂ ἤν θοθ δχογίθα ἰὸ Κὰρ Αθβαδαίοιι ἴῃ ἀΪ8- 
ὅτϑοο ἴοσ {Π6 βαΐζο οὗ Βο! οπλοῃ.-- Ἢ 

ψύογα. 25-38, Αὀϑαίοη δ ρεέτγϑδοι [αηνῖϊν.---Ἔγ 
ἀοβαηί οὐβιξηδου ἢθ βροῦγοθ εἷβ σθῸ8}} ἰ0 οουτὲ 
{Πγου ἢ «0808 πχοάϊαιϊοη.---  ὁγβ. 25 84αᾳ. ἍἊὁδα- 
ἰοπν᾿ 8 δοαιάν.---Ηθ σα8 (6 Παπαποηλοαῖ πλδη πὶ 15- 
ΓδΘϊ. [ΓΛΊΘΓΆΪΥ : “ἀπά 88 Αθβαϊοτῃ ἔπ γὸ τᾶβ ἢοΐ 
8 Παμάβοθ τδη ἴῃ 41} [αγϑοὶ ἴο Ῥγϑΐβθ ΟΠ Ὁ 
ΤΏογο ͵ϑ ὯῸ Ββροῖ, ἢο ὈΟΘῚΥ δ] δῆ ἰῃ Πΐἶπὰ. 
ΕΤΟΠῚ γδδᾶρ ἴο γᾶ ἢ" ἢ μΟΙϊοά οΥ αιὶ 5. Παὶγ. 
ΤῊ νοῖχῆὶ οὗ {μΠ6 ρο]]οα Παὶτ πογὸ κίνθη, 200 βἰ16- 
[κα ]8, ἰβ οασίδι η]Υ ἴοο γχτοϑί, ἼΩΝ αὐοιϊί βὶχ ροιηαβ, 
1 ἢ6 τογαϑὶ βἤϊίςϑὶ ξξξ ἱπ6 βδοῦϑὰ βμοἷςβὶ; δηὰ 11 
06 ἰδίκοῃ 85 -ΞΟΩΘ ΠΑ] ἰδθ βδογοα βῃοίζοὶ, {89 
τοῖριῦ 18 8.1} ἰοο στοαί. Τθθσο ἰ8 ΠῸ ἀοαδι δῃ 
ΟΙΤΟΡ οὗ ἰαχί ἤοσγο. Ῥόγβδρα τὸ βῃοι)α τοδα 20 
ἰῃδίοδα οὗ 200 (3 τχᾶὺ ᾿ἰᾶνο ραββοα ἰηΐο Ἢ); “ΤῸ Υ 
20 βῆοῖκοὶβ (Ξξεϑογ 10 μεμα σοῦ ἃ ΒαΡΡροβα ἃ 
ΥΟΥΥ ΠραΥΥ, ὃὈπί ποὶ ἱπογϑαϊ θῖν ἤθᾶνυ, Πποδᾶ οὗ 
μαὶν" (Τῇοπίυβ). [Οἰὐδοῦθ το (ὉῸΣ βἢοἶζο  9- 
Ἵ ἱπβίβδά οὗ Ἢ). Βυϊΐ 88 811] [86 δῃοΐθηΐς νϑγβὶ ΟῊ 8 
π ὁ 16 δῃοηγτηοῦυΒ γ6Γ8. αυοίοα ἴῃ Μοηίίαιι- 
ΘΟὨ 8 ἔοχ. 88 αἰ νιηρ “ ο86 μυπατοά ᾽) ἀρτοο ψ ἢ 
6 ΗΘΟΓΘΊΥ, ΒΗΥ͂ δυσὶ οἤδηρο οἵ ἰοἰΐογα πλιιαὶ πᾶν 9 
θ6θΏ τοδὰθ θαυ], τ θη ἐ- ΔΌΪΥ ποῖ ἰπὸ Ῥγθϑβθηΐ " 
Βα ΓΘ οΠαγδοίογ, θυΐ {π6 οἷά Ῥαρηϊοΐδῃ ΜοΓῸ ἴῃ 
56; Β0 ἔμιαὶ γγχα τπηυδῦ ρῸ ἴο ἔμοῖη ἴο ἀἴβοουδῦ ροϑ- 
Βἱ 019 οἤδηραβ οὗ [8 βοτί.-- Πότ 8 ἀουδὲ 88 ἴο 
Μ δὲ ραγίϊου δῦ πεζῆς 18 τηϑδηὺ ὈΥ {πὸ “ ΚΙΠρ᾿Β 
Βμοϊκοῖ,,"» 11 σαπποὶ 6 ἴ6 Βαρυ)]οηΐδη βῃοἶκοὶ, 
βαγΒ ΤἈΘΗΣυΕ, ἴον (Π15 που] ροϊῃΐ ἰο ἃ ροβίοχ! απ 
οτϊαίη ἴον ἐμῖ8 Ῥδββαρο, πἢϊοῖ 15 ἱπιροπαί 816. ΤῊΘ 
Κίηρ, βαὰγ8 6 παυβοη, 18 116 Ῥογβίδῃ Ὗατοαδΐ 
Κίηρ, δηὰ {μι18 ψϑῦθθ Ὀθίγδυβ ἃ ρμοβίθχ "δ οσϊρίη. 
ΝΟοΙΒΙΩς πιοσὸ ἀσβηΐίθ οδῃ Ὀ6 βαϊα ἤδη {πὶ [Π9 
᾿κἰρ᾿Β βῆδϊἰκ9] 158 Ῥγο ΔΌΪΥ ἃ αἰ βογοηὺ τ οἰ ἴγουα 
[80 βδογοά βῆβκοὶ, δηὰ Ῥγοῦαθὶν 1688 ἰμδη {πδῖ. 
Κιιίο πιοηϊίομβ σϑδάϊηρ οὗ δ ἰδαγβ αν (παῖ 
πεῖρμοα τηογ ἰμ8 ἴοιν ρουηάβ, δηὰ, ἰἢ (6 ὕνο 
Βυπάτοα Βῃεἶκθ}α 18 ῃοΐ πόσο μδη {Π|18, 10 18 ἃ ῬΡο8- 
ε10}16 πχοῖρῃῖ. [0 18 ον  ἀθηι γ ἰηϊοπαρα ἰο Τορτθ- 
βοηὶ {π6 πιδὶγ 88 αχίσδογα ΠΑΥ Υ ΠΟΑΥΥ͂ δηα βίγοη, 

ν Ὁ5Ὁ ὈΝ 2 ““ Ὁ} Ὁ Ὧ [“ἤοῖὰ (1πλ6 ἐο ἐΐτα9 ". 
Ε] ---" [] τ . φτι - τ 
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ἰῃ ογάοσ ἰο ὀοχρίαϊῃ χυἹἹ. 9θ. ΤΊΘ δηοίοηία ΟΣῸ 
δοουδίομμλοά ἰο ὕοβίου πιο οἷ σΑγΘ οὐ ἔπ Παΐτ, 866 
708. Αηί. 8, 7, 8, ἀηὰ Βρ. Ῥαίϊτίοκ ἐπ ἰοοο.---ΤῈ.]. 
--ν ος. 27. Αδδαίοπι" 5 ολιάτεθ. ΟἾΪΥ οη6 ᾽ἰδ πιθῇ- 
ἰοποά ὈΥ Ὠδπι6, ἃ ἀδυρδίοῦ ΤΆΠΙΑΣ, ῬγοῦδΌΥ 
οϑ]]οά αἷνοῦ Δα ομδ υπίοτίπηδίο βἰθίοσ, Τἢ6 
ΒΟΏΒ (ΘΟ ἴο σμβίομ) δ οὶ δηθὰ, ὑγοῦϑ' 
ὉΠ Ὀοοδυδθ ἱποὺ ἀἰθαὰ γουηρ. ΤΙνΒ του] ἀσχρί δίῃ 
ΑΒ ομλ 8 δγοοίϊηρ 8 τηοηυμηοηΐ (χνὶ!. 18) ἴο 
ἀθθμϑυτὴν 9 ἤδπι6. Οὐποοχίης Τδίλαγ {116 

Ρί. δα: “δηὰ βῇοα Ὀδθοοῦ)θθ 86 τ ]ΐο οὗ Βο- 
θοδαι [6 βοῦ οὗ ϑοϊοιδοη δηά Ὀθδσθ ἷπὶ ΑὈἷΔ.᾽" 
Νον 1 Κίηχε χν. 2 οογίδί ΙῪ ἀδβογ θα ἴπ6 τῦῖΐδ 
οἵ Βεμοδοδιὰ δηα πλοίμογ οἵ Α Ὀϊ᾽δι 88 8 [6 
οὗ Αβδίουι, δαὶ 6818 11 Ὁ ΤΠ δορί. δδ8 
ἤθγα (48 οἰβενσ 6 γθ) δν ΘΠ ἱπίγοἀυσοα δὴ οχ- 
Ῥἰδηδίϊοη ἔγοια ἰμαὶ ἢ οοπίουπαϊηκ, πον- 
Θονογῦ, Ταπχδῦ πὶτ δηοίπον ἰδίου υοσγη ἀδυρῃίϊον οὗ 
Αδβαίοι, σῇο νψβ Βοδοῦοδηιβ Ἡΐθ. Τμοηΐυβ 
ΤΟΙΩΆΓΚΒ: “ ΒΘΒοΟΡΟδηλ 8 ἰδ 18 σοΥ ΔΙ ]Υ 8 σταπά- 
ἀαιιγλίεν οἵ ΑΡδδίοτα (ἀδαρμίον οἵ ὨΪ8 ἀδυρπῖος Τὰ- 
ΙΔΔΥ) Πδιη6α ΔΙ͂ΟΣ ΠΟΙ σγοαί-σγαπαπιοίδέν Μααοαλ 
(1, 8) γβοῦθ “ Ῥογβδρα᾽" οὐκί! ἴο δβἰδαὰ ἰη- 
βίοδα οἵ “ οογίδί ἢ]. -τνον. 28 βαᾳ. Α8 ΑὈβδ! πὶ 
ττῶϑ ηοῖ ρογι θα ἴον {ππῸ γ Δ ΓΒ ἰ0 δηίον {6 Κὶ ηρ᾿ 8 
ῬΓόβοῆοθ, δηὰ Ψ08}0 ἀφο ηθα ἰο νἱβὶὶ πἷπι ἱπουμἢ 
ἱπΐοο βϑηΐ ἴον (ον  ἀθηι  Ὀοοδῦθο Βα ἀϊὰ ηοὶ πίρλῇ ἴὸ 
αν ΔῃΥ {πίηρ ΠΟΤ ἴο 4ο τὶν (86 τηδίῖοῦ δἷ ποθ 
ἰδ Κη μ᾽ ἀϊδβρίθαβδυγο οοῃηυθα),, 1ὶ ἰδ οἰοαν ἐΠδὶ 
νοῦ, 1 σἽδηηοὺ ὑθ γτοηάογοα : “ἴθ Εἰ πρ᾽8 ποδί 88 
ἰοπναγὰ μ1π)." [Πᾶν ἀ᾽ 5 οοηά οὶ ΠηΔῪ ὃ6 ὀχρ]αϊποὰ 
ὈΥ βυρροβίηρ ἱμαὶ, ψ 116 Ηἷθ ϑατὶ δὲ σῖἢ ΑὈ- 
86] Ομ. 18 γορασα ἰὸν [δ Ἰοα πἷπι ἴο Ραη δὴ ἢϊ8 
ογΐπιο Ὦγ ἱκθρορίης Βὲἷπι δὶ ἃ ἀϊθίδηοοα.---ΤᾺ.].--Ὗὖ΄ ἐς. 
80. Φο040᾽8. “ ρίϑοθ, ρδγοϑὶ,»" ἐμδὲ ἱμ, 6] (88 τ 
Αἰἶβο ι186 (6 τοτ). ββερῖ. δδ8: “(δο ρογίΐζοῃ ἴῃ 
{πὸ βΒο]4 οἵ 5 ο04},᾽"" Ὀαὶ {6 ΓῸ 18 Ὧ0 γθϑϑοῦ ἴο Ἢ 
1μ6 Ηρ. ἰαχὶ δοοογάϊηρ)γ.--Ἴ Πὸ Ηοῦ. ἰοχὶ : 
“1 ν}}} βοὶ 1 οἡ ἔσο ;᾽ Ὀυϊ 811 {86 γογβίοηβ δάορὶ 
[(Π6 τρλγαῖπδὶ τοδάϊηρ : “δβοὶ ἱξ οὐ ἢγο." Τῇ 
ΡΆγαβθ “δ ΠΥ ἢδηά᾽ Ξε: “ δ]οῃηρβίἀθ οὗὨ ζω 
βτουηά, Ὀο51ἀ6 πι6. ΤὨΐδ ΘΟ ἤγπηβ (ἢ νἱοῦν ἐμαὶ 
Αδαίοιλ οοσαρίοα Βτ560 1 πὶ ἈΠ ὴς (86 601} 
δυθῇ ἰῃ Ψογιβαίοα. Τηδὶ Αὔδδίοια γοα “9080᾽ 5 
θαῦίου Ὀοοαυβο ἢ6 ΚΗΘ ἰΐ ψγου]ὰ της ΦοΔῸ ἰο 
δῖ (ΚΚ 61}} 18 οὶ ργοῦδῦϊθ. 1 ΔΒ γαίῃ 8 δοί 
οὔ ΔΗΡΤΥ͂ τουθηζο ἴθ Κοορίηρ τι ΑΒΔ] οτ Β 
ΒΔΌΡἢ δηὰ ΡΑΣ ἀμ αν Ὠδίαγο. [Ι͂ἢ σοῦ, 80 ϑορί. 
δη ρα. δάα : “ δηὰ 1} θοσυδῃίβ οὗ ΨΦ 080 ΘΔ "6 
ἰο Ὠἷπὶ πΊῸ} χασιλθηίβ γϑηΐ, δηὰ βαϊὰ : Αβδια β 
Βουυδηΐβ ἢδνο βοί {9 6]ὰ οὐ ἢγο." [{ β ροββὶ Ὁ]9 
(8δὲ (680 ποτάβ ὑϑοηρϑα ἰο {16 οτἱψὶ πὶ ἱοχί, 
δὰ [6]] ΑἸΤΑΥ ὉΥ αἰ πιϊασ δηάϊηρ, ἔτο οοηβθοανθ 
Βοηίθηοοβ δημάϊης πὶ (Π6 ποτὰ “γ᾽ (ΤὨΘη.). 
Βυὲ ἰδ παγτγαῖϊνο ἰθ ῬογΘ Ο]Υ Οἰοδν πϊίμουΐ {18 
δἀάϊιίοη.--- εν. 31. δοαὺῸ οἄζὴϑ ἴο ΑΌδδ] σ᾿ 8 
Βοῦδο, Ὀδοδυθα ἴδ6 ᾿δίΐοῦ ὙῸᾺ8 βιῃυϊ 00. 8 ὈΤΊΒΟΤΕΣ, 
8.8 ἃ ποτα, ἴῃ ἰδ οὐ Βοῦδ6.-- τ. 82, 1 6 τηθθ- 
ΒΕ 06 βοηΐ ὈὉΥ Αρβδίοιαῃ ἐπσοῦρἢ 9080 ἴο ἰδ ἔδέ8 6 Ὁ 
οοῃίδὶῃβ 1) 8 γερτοαοῦ : ὙΨΏΥ 818 1 Οοοπι6 ἴσουλ 
οσδυτ (ΞΞ πὩν αἀἰάδὶ ἰοὺ δβοηὰ 0 πι6) 1 1 
δῖὰ ποῖ ρεγυλἰ θα (Ο Δρρθα Ὀβίοσο {πθοῦ 2) ἃ 
φορυάϊαίίοπ, οὗ 86 ἱπάθ! ζεποθ δονσι Κἷπι ἱπ [ἢ6 

ἰβδΐοῃ στδηϊοα μἷπὶ ἰο σοί σῃ ἤοηθ: ἐΐ ΠΘῚΘ 
κἴοσ ἴοσ πὶ ἴμαὶ 1 νγϑτθ 8ΒΕ}}} ἔμοσθ. 8) 

ἃ δεϊ[-οὐοὰ ἀεπιαπὰ : δι ἃ ποῦ 1 1111 600 86 
Ἰείη κ᾽ α ἴΔο9, δηά 4) ἃ ἀφξβαπέ ολαϊϊδεπρο: ἰζ {Π6 10 

4 αν (οτάϊμασυ Η]ρῆ. οἵ ΓΥΝ 2 Ροτδ. ρἱα.) ἰπδίϑδὰ 

οἵ ΩΥΠῚ (ΗἰρἘ. δοοογάϊσιᾳ ἰο Ἰσ 3, 1 βοσϑ. δἰῃᾳ.). 

Ὀ6 ἑηϊᾳουΣν ἰῃ το, 1οὲ Βἷπι ᾿Ξ 11} τΩ9 .---ΤΊιολο 
ΜΟΓΩΒ Τγ1680 ΠΟΙ ΠΟΥ: “1 [86 Κίπρ' οὐπ δηὰ χιαν 
ποὶ ογχῖνο πιο, (Τ θη 8), ποῦ: “1 Πα τοιθη,- 
ΘΓ τὰῦ ἰπ!αυϊγ᾽ (γυ]αᾳ.). ΑΒδΙοῦΣ Γαῖθο ἀσς- 
βδηιγ οἢ4] 815 δίπουν ἴο ὑζγοοθδα πιιἢ δισὶοὶ 
Ἰυδσο, ὕἡ 6 88 ἄοῃθ υτοῦρ ; [μ18, ΠΟΉΘΥΕΓ, 
ἔγουι ἴΠ6 ἰοῃ6 οὗὨ Ὦ[8Β 5 ) Βα ἄοοδ ποῖ 8)]ον, 

Ὀαϊ γε] 68 οἡ {πο τῆ Βα ἐπ κ5. ἢΘ δα δρδἰπβὶ 
.εἷα ἔδί μοῦ, τ ῆο τ ἐίνηθα ἴοο ἱπάυϊϑηϊῖ ἰο Απιποη, 
αν αἷϑὸ [06 δυρροτί οὗ ἃ ΘΟὨΔΙΔΟΓΔΌΪΘ ΡΔΙΥ, 
ὙΠῸ που ϊὰ ἴῃ ΙΏΟΓΘ ΔΡΡΓΟΥΘ Πἷα δοὶ οἵ ἐἰοοῦγ 
γΘΏΦΘΆΏΟΘ, Ῥανιὰ Πδὰ Ἰοῖ Απππηοῦ ρῸ υΠ- 
Ῥαηλθποα. Αὐὐβδίοιι φῖνϑβ ὯΟ βἰχῃ οὗ γορθηίδῃοο; 
{Π6 6 ἷβ γδῖποῦ 8 βδυάψε ἀϑήδηοο ἢ ἢϊβ τογάβ, δηὰ, 
ἰησίοδα οἵ οοῃίδαδίηρ ἢἷὶβ συλ , Β6 ΟΠ Δ] ]οηροθ [ἰδ 
δι οῦ ἴο Κὶ}} δὲπι, ψ δὲ ἰΒ χυ  γ, ἐμὲ ἰβ, Βο ἀθ- 
ηἶοα 6 χὰ}}}. αν! [88 δ γεδάῦ βδἤονγῃ ποδῖ- 
ὯΦ68 ἰῃ Ροτταϊ ἰηρ Ααδίοπι ἴο τοϊυγη πϊίδουϊ 
τάμε οοηίοβαϊοη ; δηὰ ὮΥ {π16 Πα ΛυδΥ -Ῥγοοῦ- 
ὕγὰ (ἰοἰτρ εἶπ γοίαση, γοῖ Ὀδη1Βῃηϊησ Π1πὶ ἴτοσι 

᾿ΐ8 ῬΓΕΒΘΏΘΘ {0 ΥΘΘΓΑΆ) ἠδὰ εΕἰνθῃ Τςοββῖοι ἴο [80 
ἀεῆδηοθ δηὰ Ὀογῶθθα ἰμδὲ δΡ ἷῃ [8680 
ποσάβ. Ηο ἰβ ΠΟῪ ρυ γ οὗ 8 δῖ ὙΠ ΔΚ- 
658. ἰῃ τοοοϊ νης ΑΡαδίομῃ ἰηΐο ἔδνον πίιθη ἰδ 
βῆονα ἰΠ6 ὙΘΓῪ Ομῃροαὶΐα οὗ Ῥοῃϊίθηοο.---Ὗ ες. 38. 
ΤῊς πογάβ: 6 Ὀονϑᾶ δἰπδ0) οὐ ἷ6 ἴδο9 
ἴο ἴδ0 βτουπᾶἃ ὈΥ ὯΟῸ Πγ6ΔΠ8 ΒΒΟῪ ῬΘΏΪ ΘΏΟΘ 
πὶτὰ Βυπι0]6 τϑατιδϑὶ ἴογ Ἰογρίνθηθαδβ, δαϊ πλοΓΕΪῪ 
ΘΧ Ἶριν (Π6 ἀπιι6] Πομηδρο ρα! ἴο [πὸ Κίησ. ἢ). 
νἱὰ δῖ βοοῦ ἰο ἰδαίβ ἴ86 Ὀλιίον ἔγυΐίβ οὗ 811 (μὶθ 
ἔδυ γ ̓τϑδίκθδα ἰοΟ ΤΑ Γ 5 ΑΡΕΔΙ ΟΠ). 

ἩΙΒΤΟΕΒΙ͂ΟΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΉΪΙΟΑΙ, 

1. θενῖά, θῖν γίοἰ ἀϊηρ ο υηροῦ]γ ἐπῆπθηοο 
οἵ 8 ταϊπά ((8}6 ποιηδῃ οὗ Τοϊκοα), οὐ ἷ8 πῇ] 
(39.840) δπὰ οὐ ἶβ ἐδθοϊηρ (Αρβδὶοπι), αἰηποὰ 
δρδϊηδί (6 Τογὰ ἴῃ ἐδ] ἰηρ 0 Ῥθῃ δ Αθβαίοπι 
(48 "6 δά αἰ] ϑἃ ἰο Ρυπίβῃ ΑτηηοὩ) [ὉΓ Ηἷ8 οσί πιο, 
δὰ ἴῃ τοοοϊνηρ ᾿ἰπὶ ἱπίο ἔαψοσ, οὐ [ιἷβ τείαπι, 
σίτουΐ ρμορϊΐθηοθ Αβ αοὰ ἀο68 ποὶῖ ἔογρῖνο εἴη, 
στ ποαΐ οοπίοβαίοῃ δηὰ ὈΓΘΥΘΓ [Ὁ Ῥαγάοη, 80 πιθη 
πὐυδὲ οὔθοσνα ἐΠἷβ ἰᾶτν τὼ (Ποἷν ΤΟΙ δι Ο8 ἴ0 ὁ06 
δηοίμεσ. Τὶ ἰ8 ἀοιιδηἀοα Βοίἢ ὈΥ γα δηὰ ἈΥ͂ 
αδιῖοα, ποτίμου οὗ πίοι ΤΩΔῪ Ὀ6 86ὲ δβῖδ ὉΥ͂ εχ- 
ῥἰδίϊηρ δῃηὰ ραγἀοηϊηρ ἰονθ. 

2, Ηδ-ε πιο ἰπ ἀπμοῖΐγ, ποδῖκ ἰονο οοπίουπάβ [Π6 
ἀϊβροκϊτοη ἰο ἑογμῖνο ομ δ᾽ β ποίρῃ θοῦ σῖτα (86 δοὶ 
οὔ ἰογαίνθηθαα ᾿ιϑο ἢ, δηὰ ραγάοῃβ τ θῃ [86 οομα - 
(ἰοη ἰ8 ποῖ οομρ οα πίϊῃ, βἰῃθ ποῖ ΟὨ]Ὺ διζαϊ πὶ 

(οὐ μοὶγ ογαϊπαϊίΐοη οἵ ἰονβ, Ὀαὶ 4130 δρδὶ πὶ μἷ8 
ῃοίρηθον, βίηοο ἔπ ματά, ᾿πιροηίϊοηὶ Ὠοατὶ 18 (89 
τΏΟΤΘ δαγάοηρα ὈΥ͂ Βυο ἢ ποδὶς ἰονὸ, δηὰ ἰϑὰ ἰηίο 
[γΊ 6 ον}, 89. ΑΒ] Ομ Β ΘΧΑΔΙΤΩΡ]6 ΒΒΟΥ͂Τ. 

8. Μογδὶ ποδίζηθθβ τλδ καθ οὔθ ὑπίογεσϊ με οὰ 
δηᾶὰ αηπίθο, δηὰ οἴδῃ 1οδάβ ἴο ἴμ6 ἀρειγυοίίου οἵ 
6 τροσαὶ ογάϊηδησοβ οὗ 118, οὐ ὙΠΟ τοδὶ (86 
ψο  ασο οὗ ρείναίθ δηὰ ρῃ]1ο 116. Ἰθαν]α, ὈΥ Νἰβ 
ψοδίκηοαθ ἰοταγὰδ Α ρεαίου, Ὀθοδηθ ΚΌΠΥ οἱ {9 
ζατί μος ἀϊββοϊαἱΐου οὗ ἰμ6 ἐμβοοογαίΐο σὰὶο οἵ Ἰἰ6 
ἰῃ ἷβ Βουβο δῃὰ ἴῃ ἢΐβ ΕἸΒΕῸ ΟΡ (06 Ὀτοδκίης 
ὉΡ οὗ [6 τογϑὶ (ἈΠΉΪΥ ἐμ γθΌγ ῥγοάπορα νγδϑ (80 
οδυδο δηὰ ἰδ βίαγίληρ- Ροϊηὶ οἱ [86 Ὀτγολκίησ ὕὉ 
οὔ 186 ἐἰδοοογϑίίο κΚἰηρσάοπι ΕΥ̓ ΑΒΔ] Β σϑυοί. 

ἨΟΜΙΠΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸΌ ΡῬΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

Ψοτα. 1-3. ΟΒΑΜΕΒ: ΤῊο οἰ] άγοη οὗ ἐδο ποτὶά 

ΔΙῸ Ἡΐθοῦ ἰῃ ἐμοῖς σοπογαίίοη ἴδῃ ὑπο οὨ τοῦ οἵ 

έσδι, [κκὸ χυὶ. 8ὁ. ἥσξετ. Β. : Τὸ κτοδιθδὶ 



ΟΠΑΡ. ΧΙ. 1-38. 

τοραο8 ἢανο ΘΟΙΩΙΊΟΣΪΥ (86 δαβὲ ρδίγοῃϑβ, γῇ (ΔΚ 
ἰηἰογοβὶ ἱη (Π6πὶ δηὰ (ΥΥ̓͂ ἰο Π6ΙΡ [πο ἱΠγουρῇ.--- 
[Ηλλτῷ,: ἀοοά ογ68 5690 σι ἱβσγουχῇ {Π|0 δηλ 6 δὲ 
οὔκ. Το πὶϊ οἵ Φοδὺ δδιἢ βοοῃ αἰβοοστιϑα 1)8- 
γἱ ἀδ γοθονοα δῇω]οϊίζοη, δη4 Κῆονγθ ΠΟΥ ἴἰο Βοῦνθ 
μἴπὰ ἴπ ὑπαὶ πο μα που]ά, δηὰ που]ὰ ποῖ, δο- 
ΘΟ Ρ  ἰ6ἢ.-- ΤῊ.] 

γογβ. 4-11. ΒΤΑΒΚΕ: Τὸ σορσγοβοηὶ βοῃθί]ιὶ 
ΜΊΒΕΙΥ 18 Δ|80 ἃ σῇ οἵ ἀοά; ἴογ ἐπ οΓ ΟΥ͂ τηὺς 
ἐδώ ἐθ. δΒοςοιμρ δηθὰ δηὰ τοὶ ονἱ πἰηάογοά, 

ΤΟΥ͂. ΧΥΙΪ. 15.---ΓΗκχ,: ͵ο Ἰονθ οὐὔγβοῖνοδ 
θείου 1μδὴ οἰἤμθγβ, Ὀὰϊ γὸ 806 οἴ ουβ Ὀοίϊοσ (Π δ 
ΟΌΓΒΟΪγοΙ: πόθο που] Ῥοσίθοι Υ ΚΠΟῪ ᾿ἷ8 ον 
6836, ἰεὺ πὶ ΥὙἹΟῪ ἐξ ἸῺ δηοί ΒοΥθ Ῥοσβϑοη. Ῥδγδ- 
0168 βρθὰ τ }} χὰ Πᾶν: οὯ9 ἄγον ἶπὶ ἴο τὸ- 
Ῥοηΐ οὗ Κἷν οὐσῇ βίη, δῃοῖμ ον ἰο σχοιοΐὶ Α ὈΒ4] μ᾽ 8 
υηϊδαπλρηϊ.--ΤῈ.]-- ΘΟΗ. ἘΠ : Εὐτγοβιρῆι ἰδ ΕΣ 
(8016 ἴῃ 4}} ἐπἰημχα, δηθὰ ἀουΥ 8ὸ τ θα οἰ  Β 
ΔῊ ἴὸ Αταδας εν ῖς μιβ τ μα ΜΙ ἢ υ8. ΤΏΘΓΘ 
ΔΙῸ Οδ868 ὙΠΟΓΘ ΘΟΥΔΙΏΪΥ ὑμ6 ἢγαὶ ἱπαρυθβϑίοη 18 
(η6 πλοϑὲ οογγϑοῖ, θὰϊὶ 88 8 σα ΐθ 1ΐ 18 μού ποῖ ἰο 
γ 6] ἃ ἰο ἴμ6 ἢτβί χῃοπη θη ΔΥΥ ἱπρτγοβδίοη, Ὀαὶ ἴἰὸ 
Ρτονθ Ὄνοιγιμβίηρ. Ηδή ᾿Πδνϊὰ βγθὶ ργονθά δὰ 
Ἰπαυϊτοὰ ἰηΐο (Π6 τηδίϊοῦ πιο τὴ ἢ οσὐπηϊης δοὰ 
ἀφοοῖξ γαθ Ὀτουρηΐϊ Ὀοίογο Ἀἷπι, 6 που]ὰ ποὶ μανὸ 
ξἰνθῃ δεβύσδηοο ἩΣῚῺ δ οδίῃ. 
γ εσβ. 18 δα4ᾳ. ΒΟΉ ΕΒ : Π{{|ποα ᾿ιδδὲ θουπλοί πῖ ρ' 

Δρδῖηδ᾽ 8 ῬοΓβοη, ἰογχοὶ ποῦ ΒΟΥ βοοῦ (ῃΥ δᾶνϑγ- 
ΒΆΓΥ ΙΩΔΥ͂ Π͵6, ΒΟῪ δοοῦ ἴῃου ἡρθαν 480 τηϑγαί 
ῬεΓθδρα ᾶνο ἴο 888 ΔΔΥ, δῃα ὑρδίἀθβ (μΐηῖ οὗ 
πθδὶ αοα ἀοε8 ἴο ὑκ, ΠΟῪ χίοϊ ἴ8Β ΗἾβ ;ρΘΓΟΥ͂ 
ἰουγᾶσαβ ὑ8.--- 6Γ5. 21 θαᾳ. ΟΒΑΜΕΕ: [ὑ 15 ΘΑΒῚῪ 
ἄοῃο, ἰο ἰοἱ Ἰοοβθ δὴ ουϊγαρδθουβ ΟἸδηΔΟΓ δηά 8 
ΤΑΌΓΘΓΟΥ, θυ ποί 90 ΘΑΒῚ]Υ 8 16 Ἔχουβοά Ὀοίογο 
Οοα: ἴον ᾿Βοσγοὺγ Ὀἱοοά- Ὁ} } πορ8 18 Ὀγουρῆϊ οἢ 
(80 Ἰαηά, δῃᾶὰ οἶμὸσς σγοαΐ πγ᾿ϑίοσίαῃϑθ οδυδοά, 
Εσοκ. υἱῖ. 23.---ἰῦ. ΑΝΟΕ : ὙΥ 1] βἱ πο σα Α180 ΓΘ 
οὶ ΡΟΓΙΩΣ 80 ἰοῃ 848 ἴδμιου οοπίίηαθ ᾿πλροθηϊ- 
ἰοηΐ, ἴο οοἴῃθ 1ηΐο Ὀ]οαβοα οομπιλυηΐοη τι Θοά, 
ΔΙ Ποῦ ἢ ἱπϑίοδα οὗ {πΠ6 γγὸ}}-ἀδθοσγοά ρα Ἰβηπαοηὶ 
(ΠΟΥ͂ ΘΠ]ΟΥ̓͂ 6048 Ἰοπρ-ϑυῆδγίηρ.-- -ΘΟΉΤ Ἐπ: 
ἴποὰ ὙΠ1 ραγάου, ἀο 11 ἡ ΠΟ]]}γ, ἴδ ουἱ οὗ (ὮΥ 
᾿ιρατί γὐδὸ Αμαν κανας ιδλὶ δρδϊηρβὶ δηοίθο  Ρ6Γ- 
βοη, ἰογχοΐ 816ὸ ἴῃ 1η)δίλοθ ἀοῃθ 866, Δ πλδκθ 
ἱθ (Υ ΘΟ ΘΓ ἀζϑίῃ (0 ΒΠΟὟ ἴμ6 οἶμον 8 ὙΠῸ0]6 
δηα [}} μοδγί. 

ον. 95. ΞΤΑΈΚΕ: πὲ γὺς ΤΟ οἴδηῃ χϑοοῖνο 
ἔτοπχ αοὐα {πὸ ἰδιγοθὶ κὶ Ϊ θατη. ἶχ. 2; χΥἱ!. 
4.--ΒΟΗΙΙΕΝ: Α ἰδὶν ὈΟΑΥ ἰ8 8180 ἃ γἱὶ οὗ αοά, 
Ὀυϊ νθδὲὶ ἀοσα 4}1 ἀὐμθαι θοδαϊ ΕΒ 1 1616 
ἀοορα ποῖ δἷϑο ἀνθ] ἱπογοΐη δ δαὶ βου] ΑΔ ἀο6- 
ἰοσταοὰ δηὰ ὑκσ]γ δ ἯΒΟ [88 θδϑυὶ οὗ βου] 18 
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ποσί ἢ τόσο ἴῃ {ἢ δἰριὶ οἵ αοα, ΤΉ Ι,οτὰ Ἰοοῖκα 
δ (Π6 ᾿οδγί.---  οσ. 80. ΑΝΟΘΕ: ΕὙΙομβῃἷρ τΠ δὲ 
[88 861{-ἰηἰογοδί (οΥ 8 στουηά, ἀοση ποὶ οοπμοη] 
Ἰδδὲ Ἰοης.---  ος. 88. ΒΟΗΕΞ: ανὶὰ 18 ῥσορὶ- 
(ἰαὐοδά, νυὶ 1ὲ ἀοοβ ποὲὶ σοὺ ἴο δ ἴο ποσὶκ ἴοὺυ 8 
ὑμοτγουκὴ γϑοοῃο ἰδίου ἴῃ ΑΡβδ᾽ Ομ Β Ὠοδσί αἷδο; 
6 Ὀτίηρβ ἴο πρϑοὶ ἈΪ8 βοῇ 86 ο]α, .}} ἴον; δυὶ 
᾿ὸ ἀοοβ ηοΐ οὔϑογνθ τβοῖθοῦ ἮΪ8 βοὴ ᾽β ἰῇ οοηάϊ- 
οῃ τϑα] γ ἰο σϑοοῖνο βυς ἢ ἴονο.--- ΟΠ δϑδίβοιθης 
πἰιποαὶ ΙοΟΥ6 18 “ἢ οΟὐγαρο, Ω0 ἴδ ΠῸῚ ἷβ δὶ 11 θ6σΥ 
ίο ῥἰαρσυθ ον ἰογίαγο ἷϑ οἢ1]ἃ - θὰϊ ἃ ἴονο {μδὶ σδῃ- 
Ὠοὶ οἰιδϑι 86 ἐβ Ὧ0 ἰονοθ, δη4 σϑδρ8 8 Ῥοοῦ σουγδγα. 
Α ΟΠ1]ἃ ἰμαὶ ἀοα8 ποὺ δὲ ἰῃ6 Ῥσόροὺ {1π|6 66] ἐμ9 
ἈΠ 6 Γ᾽ 8 τοὰ, Ὀθοοπηο8 δἱ ἰδβϑί ἃ ἴον Ηἷβ δον. 

[νεγβ. 1-20. Τὴδ οἱδὲ τοπιαπ οἱ Τεκοαῖ. Ηοτ 
Ργονΐουθ σερυίϊαιίοῃ ἰοῦ που] Υ τϊϑάοπι, Κποσ 
ἴο Φοαθ. Ηδγ δἰ] ἃ] διρὶουσηθηΐ, δἱ 90 40᾽8 1η- 
Βίδῃοα, οὗ 8 ῬΡΆ8Γ8116] οδβθ, γοὶ ῃοὶ ἴοο οὐνϊουβὶῦ 
δἰ πα ΐασ. 1. Οὔθογυθ ἢ πιοίΐσεδ ἴο τ πο βῃ6 δρ- 
Ρθδῖα. Κυονπίηρ ΤΠ ν ἀ᾽ Β ἜΠμαγϑοῖοσ, δ σρϑκοδ 

πλοῖϊνοθ ποδὶ Ῥγοιηϊπθηί. 1) Ηΐβ Θοῦγθο 
ΠΡ 0}} 116 ἀμ προρυΐαγ (γεν. 18). 2) Ὑ7ε δγθ 
8}} τηογία], δῇ θη} 1168 βου] ποὶ Ὀ6 ρογροίυδὶ. 
8) αοἄ 8 ἰογχί νης (νογ. 14). 4) 888 Ηΐτω, 
α) 88 ἱτῃραγίῖ4] (νοσ, 17), δ) 868 Κπονίηρ ουοσυ τη 
(νος. 20). 11. ΟὐὈπίταδίὶ 1018 δά γοθθ τὲ εἶμι ο 
Ναίμδη, οἷν. χίΐ. [ἢ οογίδϊῃ σοβρθοίθ βίγαλϊαγ; θυΐ 
1) Οηδ βοηΐ Ὀγ δόδν, (6 οΟὐἶμοὺ ὈῪ ἐμ], ογὰ. 2) Οπθ 
ἀορί χοΐης δῃα ππβογαραίοπβ, (μ6 ΟΠ Γ βδἰῆοοσο. 8) 
Ομθ απρόναι ὁ νδὰ τηούϊνοβ, (π8 οἴ βῈῦ δι ρ] ον πα 
ΟὨΪΥ 86 . 4) Ομο ἢκδι(ιοσίην, [Π6 οἴου πὰ πὶ- 
ΠῺΣ. δ) Οπο αἰνίηρ ἴμΠ6 Κίηρ δῇ δχοῦβο [ὉΓ 
Μ δι ΠΟ εοἰδὴεδ ἴο ἀο, ἴΠ9 οΟΥοσ δγουβίπρ ἢΐπ ἴο 
ὙΠδ0 δ6 οὐσὴΐ ἴο ἀο. 6) Οπε Ὀυηρίηρ ὑροι Ὁ λ- 
νἱὰ ἰδ ΡΟΓΑΙ ἰγοῦ]6, (ἢ ΟἾΒΟΡ σγοδαὶ βρῖ- 
τίτυΔ] Ὀ]οβεῖηκ.---Ἶ ἐγ. 14. τοδί ΣΤ ΆΒΟῺΒ ἴῸὉΓ 
"ονυδοαγαπος απὰ [ογοὶ . 1) ΒοΙΒ το δῃὰ ἰῃοβϑ 
ὙὮΟ δᾶνθ Ὑσγοηκοα 18 πιιδέ αἶἷδ, ΔὨ 80 ΟΌΓ ΘὨΙη1- 
(168 Βμου!ὰ ποὶ θ6 υπάγίημ. 2) Οοά ἴογθοδτβ, δηὰ, 
6 αἰδροθοά ἰὸ τογρῖνα. - ἘΣ Ἶ 

[εΣ. 25. Οὔμιιδο8 τολίολ δροὶ τῷ μων 
Αδϑαίοπι. 1) ΤὨΘ ροσβοηαδΐ αἱ οἵ οσίγαογάϊπασυ 
ῬΘΙΒΟΠΔΙ Ῥεδαν. 2) Οτεδί βροῦερ οὗ Ὀοπαϊΐηρ 
ΟἴΒ6ΓΒ ἰοὸ ἷα ψ1}1} (νοῦ. 80. χὶ!!. 28; χγυ. 6). 8) 
Α ἀοιξηρ ἔλιπον, τοαῖς ἐγουρῇ οοηβοϊουδβηοδα οὗ 
ἷβ οσῃ τοδὶ δῃὰ π6}}- ΚΗΘ βἰμβ (νογ. 1). 4) 
Α ἜΝ ἐχειιδὲ ἴον ἰηάυ]ρίηρ τουθῆρο δηὰ βο] ββἢ 
ΔΙΌ θη (χΙϊ!. 22-29). δ) ᾿ευεπίηιοπί αἱ πἰιδὶ 
βϑοπιορὰ Ὡθρ]θοῖ ὈΥ͂ Ηἷδ ἔλίΠογ δηὰ ὃν 20 δὉ (γϑσω. 
28, 29). 6) ϑιιοοέββ 'ῃ γϑοκ]θδα δῃὰ ἀοῆδης τη68- 
ΒΓ68 (νοτβ. 980-88). 7) Αρρτελοηδβίοη, (μὶ ἴῃ δοῃ 
οὗ Βαίμβμοῦνα (χὶϊ. 24, 26) τυΐρῆϊ θυ ρρὶδηὲὶ εἰπὶ 88 
διοὲν ἰο ἐδ0 ἰπτοηο.--ΤΒ. 
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Π, Ἑξείογπαὶ δλαίξίεγίης οἵ ἰλε Ἐοναὶ Αἰὠἀλοτὺν (ἰ ἐς 1,οει. 

ΟΒΑΡΤΕΒΒ ΧΥ͂.--ΧΎΥ ΠῚ. 

1. Αβδίοτηβ σουοὶ]ῦ δῃὰ ἢν 8 διχηί, Ομδρ. ΧΥ͂. 1-- ΣΎ. 14, 

1. ΑΧ ἰΐ σδπ16 ἴο ῥ888 δέ {πἰ8 [Πα ΑἸ β6]οπὶ ργορασοά δἷπὶ οδαγίοίβ [8 σμδτΙοί] 
2 δῃὰ ΠοΙβοβ, δπα ΒΕ τπθὴ ἴὸ σὰ Ὀοίογο μἷπι.Ό Απά ΑὈβδ]ομὶ σοδθο ὉΡ ΘΑΥΪΥ. δὰ 

βίοοα Ὀδ8146 {π0 ὙΑΥ οὗ [80 σαίθ; δηὰ 10 νδ8 δὸὺ, ἱἰμαὺ ΤΠΘῺ ΒΗΥ͂ 8 ἰδμδὲὶ ᾿ιδ 8 
ΘΟΒ ΣΟΥ ΘΙΒΥ͂ 6126 ἴ0 {86 Κηρ ἴον Ἰαἀρταθηῖ [πὰ 1{ οαπιθ ἴο ρᾳ88 ἰμι8ῖ, ΘΨΘΓΥ͂ πιδὴ 
[δὲ δὰ 8. σδυ.86 ἴο Θοηθ ἰο 186 Κιηρ ἴον Ἰυάρτηοηί, (θη [ὁπ᾿. {86} ΑΙ ΌΒδ]οσα οΔ]]οἀ 
υπΐο δἷπι, δοὰ βαϊά, ΟΥ̓ σαί οἷΥ τί που ἢ] Απά δ6 βαϊά, ΤῊΥ βογνδηΐ 18 οἵ οὔθ οὗ 

ὃ (860 {τἰροθ οὗἨ Ιβγβεὶ [ο7, οὗ δβυοῦβδ δηά δυο δ ἰγΐρο οὗἨ [8γ86]. Αμάὰ Αἶβϑ- 
Ἰοπὶ βαϊά υμΐο δΐτα, 566, {ΠΥ τηδίίουα δ.ὸ φοοα δηὰ χίρῃῦ; δαυῦ {Π6ΓῈ 18 ἢ τηδ} ἀ6- 

Ὰ, ριιεά οὗ ἱμ6 Κίηρ ἴο μεσ ἰῆθθ. Αὐβϑίοηι βαϊὰ τρόγϑονογ [πὰ Αθβδίομιῃ βϑὶ ]. Οἱ 
(8αὺ 1 τοῦθ τηδάθ υᾶρο ἴῃ [86 ἸαηΔ, (μδῦ ΘΥΘΣΥ͂ τη8π πο [80] δ} ΒῺΥ 50] ΟΓ 
οϑ186 [σϑ80 ΟΥ ΘΟΠΙΓΟΨΕΓΕΥ] ΠΡ ΟΟΙῺΘ ὑπο πι6, δηἀ 1 που]ὰ ἀο Β1πὶ ᾿υβιϊοο! 

δ Αηὰ ᾿ ψ͵88 80 [Απὰ Ὁ οδ16 [0 ρ8:8] (μδὺ ΘΠ ΘΏΥ Τ]8Π οδ6 ἰρὦ ἐο ᾿έπι [οηϊ. ἴο 
δῖ] ἴο 40 Ηἷπι οὈοίβαποθ, ῃ6 ρυῦ ἔουυ ἢ 818 Βδηα, δῃὰ ἴοοῖκ Βἷπι,, δηὰ [κἰββοά δῖπὶ. 

6 Αμπὰ ου ὑδμῖβ Ἰηϑηηοῦ ἀἰὰ ΑὈΒα] Ομ ἴο 8}] [ϑγϑοὶ ὑμδὺ σδῖῃθ ἰο {86 ἰηρ ἔὸο 5 Ἰυαιηρί; 
80 [8η4] ΑὈΒβδίοια 5ίοϊβ {π6 Βϑαγίβ οὗἩ [86 τηϑῃ οὗ ἴϑγδοὶ. 

7 Αμπὰ [ὐ σϑπιθ ἴο Ρ888 δῇνοσ [ὈγΥ [[ΟυΧ] γεδῖβ, ἰμαὺ ΑΙθβαίοπι βαϊὰ υπίο (86 Κίηρ, ἴ 
ὈΓΔΥ͂ ἴΠ66, ἰθὺ τη6 ρὺῸ 8ηα ΡῥΔΥ͂ ΤΩ νΟΥ, ἩΒΙΟΝ 1 δΒανὸ γοσοᾶ υπΐο {16 Τῳοτὰ [{6}0- 

8 ν8}}}, ἰη ΗΠ οῦτοη. Εον (ΒΥ βϑοσυδηΐ νονϑα 8 γΟῪ πΐ116 1 δρῦοάθ δ Οὐθβθγ 1η 5. 
τα, βαυίηρ, 1{ {89 Τιοτά [96 ον} 8881} Ὀτγίηρ' το δρϑίῃ ἱπάθοαν το  Θγββ θπα, ἴδοι 

.911 νἱ}} βεσυὸ {89 [υογτὰ [Φο ον]. Απά ἐμ Κιηρ βαϊὰ υπίο Εἶμ, ὅὉ ἴῃ ρϑϑοθ. 80 
10 [414] δ ὅγοβο δηά ποηΐ ἰο Ἠθῦσοη. Βυΐ [ΑἈπαᾺ] Αὔβδὶοπι βοῃΐ βρῖ6β [07, ΘὨ}1888- 

τἶ64]7 [ἢχουσμουΐῦ 41} [μ6 ἰγῖε8 οὗἨ [βϑγϑο], βαυίῃρ, Α,8 ΒΟΟὴ 88 γ80 μϑαγό {86 βουπά οὗ 
11 τ86 ἰγτυταροί, θη γὸ 88}8}} βαγ, ΑὈδβδ]οτς τοϊρηοίῃ ἴῃ Ηθῦτου, Απὰ τ“ ΑΙ βδίοπι 

ψοηΐ πο δυηάγοά πιϑὴ ουἱὐ οἵ Φοτύβα θαι, ἐλαῤ τῦογό οΔ]]ο ; δῃηὰ {Π6Υ ποηΐ ἱπ {δεῖν 
12. β᾽ παρ] οἰΐγ, δηᾶ ὑμ6 Υ ον ποῖ βηγίδίησ. Απάὰ ΑὈβαίοπι βοηὺ ἴοσῦ ΑΒΙ ΒΟΡ οἱ [80 

ΑἸ]οαΐίο, Πᾶν ἀ᾽ 5 δου ηβ ]]οσ, ἔγοπι ᾿18 ΟΕ Υ, δυόη, ἤγομα ΟἼ]ΟΝ, Μ᾿ Ὦ116 Β6 οἶδα βδογί- 
ἐπ Ν Απὰ {86 ΘΟὨΒΡΊΓΒΟΥ͂ γγ88 Βίχζοηρ᾽ ; [0 [6 Ῥθορὶθ ἱπογοδαβοὰ δομπυδ!]ῦ πὶ 
ΑὈβδίομπι. 

ΤΈΧΤΟΌΑΛΑΙ, ΑΝῸ ΘΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

1 [γον. δ. ΤῊ 18 [6 ΟἿΪΥ ῥἰδοθ ἰπ ἐμ Ο. Τ. τόσο ἴη9 τοῦ ΟἿΣ ἴ5 [0] το ὉγΓ υ νὰ {}1.6 οὈὐθοῖ 1λῖκο8 

Ἠοϊὰ οὐ (ἐπουκῇ ἐ 16 δοτηϑ πηθ8 οἱ] ον θα ὉΥ ἣν δῃἃὰ ὈΥ͂ {Π9 δἰτπηρ]θ ποῦ), δη ἃ θγὸ 29 ΜΒ8. δηὰ 3 ργϊοϊοὰ ΕΡΏ. 

Βαγθ 3. Ῥοσῇδρβ ἐἢΐδ ν Ὑ8Α ἰτηϊ αἰοα ἤγοσζω, οἵ ὈΥ̓͂ ΟΥΤΟΥ οὗ σΘοργυ͵ϑὲ δοβὸ ἤγοτω ἐπ [0] νης .--ΤᾺ} 
: 2 2 

3 [Υγ7δν. 7. Τποῦβα ἴδο ἔγλο τοδαϊπρς ἰ6 πο το υπίζηονσῃ. ἰῃ9 τοϑάϊης “ ἴον " ἰηδέοδά οἵ “ ΤΟΙΣ "ἢ δλϑ θθϑὴ δὰ ορίοὰ 
᾿π 16 γον βϑα ἰγδηβί ἰΐοη Ὀθοδιδο ἐν ΒΘ6 198 δ Ὡς α Γαῖθ τ᾿ Οἢ ΠλΟΓΘ ὩΘΟΥΪΥ οογγϑοὺ ἔμδη ἐδθ ΗθΌ. ἰοχὲ, ΤῊΘ τοϑὰ: 
ἰηρς “" Τοτγίν "8 Ἰουηὰ ἴῃ Βορί, δῃα οἵδοσ Ογϑοὶς ν89., σΠα]ὰ,, νυ ϊκ., σοά, Α. (Απδαϊπυ8); “ Ἰοὺ " [ἢ Βγτ. Ατὸν, 
γα ὶκ., Οοα,, Β. Ο. ἢ. Ἑ Ε΄ Καὶ γογοποθιβὶβ, Φοβορῃ8.-- κ.] 

8 [Κοζ. 8. Τὴ Ἐϑἐ Ὁ οσ ἰοχὲ ἰ8 ΗἨΐρῆ. ἵταρζ. (2 }9)), ἐνο φογὶ οὐ. τιδυκίμδὶ σοδάϊηρ (2119) 15. ΟΑ] ἵπρί. (219 
ΟΓ ΟἈΔἹ [πΐ Αθβοϊαΐθ ὐϑν. ΤῈ6 ἴοχι ἐδ τιδπἰδίπϑα ὍΥ Βδίοποσ διὰ Ἐγάτηδῃη 88 ἃ σοροι οο οἵ 18 δηϊιο τοὺ 

ἴον Θά Ρῃμαβίβ ; Ὀπὲ (ἢ ΐκ, ἰΓ Ροβε1 Ὁ16 Ὦθσο, ἰβ σογίδί]γ 1688 Ῥγοῦβ]ο ἐἤδη ἐδθ π΄ς ΑἸ δοὶ]. οοπδισυοίίοη ((γοτοὰ Ὁ 

Βερξ, βγτ., ΟΠ α]ά.); ντϊθ Η ΡῊ. [ηἢ, μ1.(1) (ΤὨδϑηΐακ, Ἦ Ο] δύδβουη, 8 δ.- Οὐπι.).--[κ.] 

4 {6 τ. 10. Α ἴον ΜΒΒ, δῃιὰ ἘΌΌ. μανθ ἃ 88 ργϑᾶχ ἱποίθδὰ οἵ 3; ἈθΓΘ ἰπῃροββίῖ6.-- ΤᾺ] 
δ (νοσ. 12. ΤῊ ὑσγοϑδϑηΐ ΗΘ6Ό. ἰοχὲ (Πῦ νυ), ἩΠΟΙΠΟΣ ἰξ Ὁ6 ροϊπἰθὰ 85 Οαἱ ΟΥ δα Ρίοὶ, οδηθῃοῖ ὃΘ ΒΟ τεάογοὰ, ὑαὶ 

ΤΘΒΏΒ “ δηὰ ἢ6 βοηϊ," ὙἩ}Π|Ο Ὁ ΟΙΤ65 ὯῸ Βθῦ86. ΟἾΪΥ ΟΠ Δ], γϑηάοσα 6 ΗΘΌ. ἸϊΘΥΘΙΥ ; ἐδ ΟἿ ΘΥ Ὑϑσϑί ἢ ἰὩϑοτ ἢ 

οΥ ἣκ (10 αἴδον (ἢ γοσῦ, ας. ἀεοεγοίυίΐέ (Βο ἘΠ α. ἃ. Κ.). Οἴδοσα (88 Βδιίοηοσ, ΤῊ ΘΙ .8) ἐπϑοτὶ ἘΞ: “ ϑηὰ ἢΘ 

βοΐ ἀπὰ Ὀγουβῆξ ΑΒ ΒΟΡΒΟΙ ;Ὁ ὍΘΙ Βδάδοα δαξοσίδ: “ δῃ ἃ 86 δοῃξ [0 ΑΒΕ ΠΟΡΒ6Ι δὰ Ὧ6 οατὴϑ (}Έ3"}}, θοὼϑ 
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13 Απὰ ἔδοῖο σδῖη6 ἃ πιοβθθροΥῦ ἰο Πδνὶα, βαυίηρ. Τὴ6 Βοαγίβ οὗ {π6 τηϑὴ οὗ [βγϑδοὶ 
14 διὸ δον Αὐβδίοπι. Απαὰ αν) βαϊὰ ὑπῖο 4}} ἢϊ8 ϑουυδηΐί ἐπδὺ τ γὸ ἢ Ὠΐηι δἱ 

Ψογυβδίοπι, Ατίβο, δηὰ Ἰδοῦ 8 66; ΤῸ ψ6 808} ποῖ οἶϑθ ΘΒ ρ6 ἔγοτ Α Ὀβδίοη ; τη κθ 
ἰο ἀεραγί, Ἰοϑὶ ἢ6 ονθσίδκθ υ8 ϑυδάθην, δα Ὀγίηρ ΟΥἹ] ὕροη υ8, δΔηὰ δα ϊῖθ 

15 {π6 ΟΥ̓ πὶ (86 οὐ χοῇ οὗ (6 δψογά. Απὰ {86 Κίῃρ᾽Β βεσυδῃηίΐβ β81ὰ ὑπίο {μ6 Κίηρ, 
᾿ Β6Βο]α, ΤΕΥ 5ογνβϑῃῖὶβ αγὸ τεαάν ἰο ἀο Ἡδίβοουον ΠαΥ Ἰογὰ [86 ἰκϊηρ 88}4}} δρροϊηϊ 
16 ΠῚ Απὰ δ6 Κίηρ πουΐ ἔοσίμ, δηὰ 4}1] Ηἷβ ἢουβομο] ἃ δῇῖοσ ΕΝ Αμπὰ [86 

κίηρ οἷν θη πογαθη εὐὐίοῆ, τοῦ 6 [οηι. σοταθὴ Ώ]Οἢ Μ6Γ6] ΘΟΠΘΟὈΐΏ68 ἴο Κορ (9 
17 Βουδ6. Απαΐ 6 Κίηρ τυοηΐ ἔογίῃ, δηὰ 41} [6 ρεορὶθ δον Εἶπε, δῃὰ ἰδγτὶοὰ [Π8]{66} 
18 ἴῃ ἃ ρἷδοθ ὑμαὺ νψδϑ [Ἀγ οὐ [1 Βοίἢ- Βαπιτηδυῃ δίς, ον", δὲ [Π6 [ΔΓ μου 86]. Α πα 8]] ἢΐβ 

βουυδηίβ ρϑβι6α οἢ δοβίἀθ ἢϊτη, δπὰ 8}} (ῃ6 Ομογοι ἱο8 δπὰ 41} {πὸ Ῥο] οἰ ἰΐοθ, δηά 
81} (86 ΟἸεῦο5, δὶσ ἢυπάγοα πῆϑη, Μ ῖομ [ὑ}0] οδὰθ δἵνοσ Ηἶπι ἔγοιι Οδ ἢ ρϑβϑϑά 
οη δοίογο ἴμ6 Κίηρ. 

19 ὍΒοη βαίά {86 κίηρ [πὰ [πὸ Κίηρ β6] 4] ἰο Πίαὶ (86 ΑἸ ο, ὙΥ̓Βογοίοτο ροοϑὲ ἐμοῦ 
αἶδο πιὰ υ8 ἘΒοίυγη (0 [Ὠγ ρῥΙδοο δὰ δϑϊὰθ σὶτὰ ὑπὸ Κίηρ; ἴον ἰδοὺ δτὶ ἃ 

20 βίγαηρον, δηὰ δ]80 δὴ 6χὶϊθ. ὙΥ̓ Ὠοσθαβ (μου οδπιοδί διέ γοδίογαυ [Υ̓ οβίθγαδυ μου 
68 1680], βου ὰ 1 (ῃΐ6 ἀδγ [δῃὰ ἰο-ἀΔΥ 8}}8}} 1] πιδκο {866 50 ὉΡ δηα ἀοπῃ ν] ἢ υ8᾽ 
[οπι. ], βοεοίηρν 1 ρὸ ἩΒΙΓΠΟΣ 1 ΠΩΔΥ [1τη8.  Βοίυγῃ που, δηα δῖα Ῥδοῖκ (Βγ Ὀτο- 

δ᾽ ΟΠ ΔΏβΟ δΟΘΙἢ 5 Ὠθόοθδδασν [ἢ ΟΤΟΟΣ ἴ0 ΤΏΒΚΘ Β0η86 οὗ ἰδ ΓΆΡΕΒΕΟ, Τὸ ζοἸ] ον ῬΏΓΑΔΘ 8150: “825 Ὧθ δα 
βασγί δοίης" 15 ΟὈΠΟΌΓΟ, 85 Ὁ ἀ068 οἵ 80 ὙΠ. Ὠἰκ βϑουίβοϊηρ ΠᾺΒ (0 ἀο ψ!} ἔθ πηϑείου. Οοά. Ατηϊδιΐηιια οὗ 
{πὸ νας. γοδὰβ: “ δηὰ ἤθη ἢ6 βρβογίβοθα (ψν βδοσί δοίη), (9 δοηϑρίσωον ὈθοδπΊο δἰ γοΏρ," (ἢῦ5 σοπποοί ησ [Π9 
κτονςῃ οὐ ἢ σοῃαρίγαου σι ὶτἢ ἐδ κδογίβοο, μὰ 8ο Βδιίίοῆου: “Ὑσῆθη [Π6 Πλ8 ψ͵}δ5 οΟΙΏ6 ἰ0 Αἤδϑὶοπιὶ ἰο Ἡθῦγοη, 
δ ἮΘ Ὑ{5 δβδογί βαοίηρ, εἴ..." στ ἢ] 6 ἮΝ ΟῚ Πδυδοὴ του] οὔΐνς ἐῆθ βῆγθθθ. Βευΐ ἔἤογθ ἱκὰ Ὧο βυβδιηοϊοηῦ σγοι πα ΓὉΓΣ 
ομδηκίης ἐδ ἰοχῖ ἢσθγθ, ποὺ δύῃ 10. δἀορίίης ("0 διχῆ ϊ οἤδηρκο οὐΐδο ὕαυϊᾳ., τ οἢ ΤἼΉΘΩ 8 ργοίθγβ, τοπ ἀϑυίηςρ : 

“ αηὰ ὉΥ ἢ15 βδουί βοίηρ ἰδ οοηΐθαογαίίοη (Ψ) Ψδ88 τηδᾶθ θστη,᾽"" (δὲ 18, ΠΟ Σ ἐΠ6 δβοϊϑιη ὁχοίἰθσηθηὲ οὗ [89 

οὔἴοτί πος (ῃ6 σοηπρῃίγαίογη ψ τὸ ὈΓΟΌσΒΙ ἰο αν ΑΓ δον ἰο ΑὈδαοη. Βα (ῃ6 τοϑδηηρ οὗ {πὴ6 ΗἩθΌ. ταῖθον ἴα ἐπδὲ 
[ὴ9 σΟΠΑΡίΓΘΟΥ͂ κὸν βίγοη ΟΥ̓ Βοοοβϑίοῃ οὗ ὨμπτῦοτγΒ. [1 ψὸ γοίδίη ἴΠ6 ἰοχί, ψγὸ 8ῃ8}} πανθ ἴ0 τιηἀογαίδηα ἰἢαςξ 
ΑἘΙ ΟΡ 6] 8 Ὁγουρηῦ ἘΜᾺΝ 88 ἢ6 ψὲ8 αἰβοπαγκίημ ἃ βοϊουη ἀπίν, ἐπ οὐ [5, Βα πη ΟΠ 64 ἰη Πδβίθ ἴο ἰοΐη {π6 σοη- 
ΑΡίγδσου, τῆθγο βίσορθϑ ἀδροηηρθά οἢ ΓἈρ] ἃ τηονοτηθηϊ. ΟΥ [ἢ ἢΘ6 ὙΔ8 διΠη Πα ἴο ἐοῖι ΑὉΒαΪοπ 85. (ἢ Ἰατ Ὁ 
"ἰῷ ἐϑοτ Ποίας (8ο σμδδάϊοσ, 8,δ.- Οὐπι.. Ῥασίοϊς βαγδ: "δου ἢ6 δα βδονγβορα," Ὀυΐ (ῆ6 ψογὰβ ἀο ποὲ ρογιηἱξ 

18.-- Τὰ. 

4 Γ[Υσ. 14. Ὀχ; - “ [το (δΔοοοσάϊῃς ἰο0) 86 τοῦ ἢ," ΟΥ̓ δὲ “ πο τοῦτ. .-Τὰ.] 

Τ ἀμ 11. ΤΉο Βορέ. ἤθτο γψασῖθα βοϊηϑυῆδί ὕγοτη ἐῆ6 ἨδΌ., βῃ ἢ γαγίουα σμβηρθα οἵ (πἢ6 ἰαιίοσ Ὦδνθ ὈΘΘη “πες 
ἔοδβίθα. Το ϑορί. ἰγβηϑ]αζίοη, μονγονοῦ, ἰη 8 Ῥγθβϑϑηῦ ἴογτη σοῃίδίβ 8 ἀιιρίοι; ἴσὸ ἀἰδγθηὶ γοηἀθτίημβ οὗἉ 11 
δηὰ 18 αγὸ οοτη 64, δηὰ {[Π666 ὑνο 1} ΚΘΏΘΓΑΙ σοηῆγῃ ἐῆο Ηοῦ. ἰοχῖ, ΤΠῸ ἤγαϊ Βορί. στη ογίηρ (Υ6 ΓΒ. 17, 18) 18: 
“ αηὰ [Π6 Κίης σψοπὶ ἔν δηὰ Α]} ἢΐ8 βοσυδηΐβ  (ΗΙΘὉ. “ 4]} ἐπ6 ρϑορ]ο," Ὀυ( βοηῆθ ΜΒ, δργοὸ ν [ἢ ἴῃ 6 Οτθοκ, βηὰ 
ΟΠ 814, 88 “811 ὶ8 Πουμθηοϊὰ ) οὐ Τ[οοἱὲ (ΡΓΟΡΘΗΥ “δ ἰδ ἔοσῖ, βἴθον Πίτῃ ᾽)), δηὰ βίοοὰ ἰὴ [Π9 ἴἿᾺΣ που βο. Απηὰ κα] 
ἮΪδ8 βογενδηΐδ ραββοὰ ὮὉΥΓ δ πἰθ πδηὰ δῃὰ δ}} (Π 6 ΟΠ υθι ἢ 068 δη ἃ 4}} ΠΟ ῬοΙϑἐἶνθβ δηὰ δὶ] {π6 Οἰψείτδβ ἐπὸ δίχ πυη- 
ἀτοὰ πιϑῇ ἰδὲ σηῖηθ δηοσγ Ὠΐτ ἤγοτῃ Οδὲἢ δηὰ κοίηρ Ὀοίοσγο ἴῃ9 ἴβοο οἵ {πο Κἰης,," πῃ σῇ σψγίθβ ἔγοση ὑπ ΗδθΌ. ἴῃ 
9586 ποτὰ ΟἾΪν, μι “ Θοσνληὺδ ᾽" ((. 6.. Ὀοαγ- Κλ) ἰηδἰοδα οὗ “ ῬΘΟΡρΙ6." ΤῊΘ δβοοοπὰ Βορί. τοηαογίημς (Ὀερίη-ς 
πΐηρ ἢ 17 ὃ ἡπὰ ἰππογίθα ἰῃ ἴῃ αὔονϑ δύιδοσ ἔθ ψογὰ “ Ῥοιδί ἰῦθ8 "᾽) 5: κ᾿ δηα βίοοα δἱ (ῃς οἱ γϑ-γρο ἰπ (6 κ1}- 
ἀθστιθ85 " (ἼΞἼΠ Γ13 ἰπδιθδὰ οὔ ὈΓΠ ΠΣ Γ᾽ 3 “ ἴασ Βοῦδο ᾽Ἶ, δῃὰ αἱ ἰ 6 ροορῖϑθ (Η6Ὁ. “Βοσυδῃίδ᾽᾽") τϑῃὶϊ ὉΓ δὲ 

6 δεἰάο (μαπα) πὰ Δ] ἔπ οβο δοουΐ ὝΝ {{Ὧ|8 6 ῬΟΑΒΙΌΙΨ ἃ ζϑῆσταῖ το δοσίηκβ οἵ “" ΟΠπογοι εἰ θ5 δηα Ῥο]ο ἢ 165," σἢο 
Ἰοτταϑα ἃ Ὀοάγιχυδγὰ) δηὰ δῖ ἐμ6 δίοιινξ ζῶθη δηά δ]] ὑπ6 ψασγίουγβ (ρϑσῆδρϑ ἃ ἀου 9 γοδἀϑγίηᾷβ οὗ ὉΝ 13) “ ὮρΓΟΘΒ," 

παϊσἢ ἐοΥ χοδὰ ἱποιοδὰ οὔ ὉΆ2) “ Οἰξ θ᾽) 5Ϊχ μυπάγοάα τηϑῃ, δηὰ γγοσὸ δὲ πἷἰβ δηὰ," δον τπίο ὑἢ 6 ῬΉΓΘΒΘ 

“ ΟΠοργοί θα δηὰ Ῥο]οί 68 " [5 γοροοίοα ΨΥ ΟΥ̓ΤΟΡ οὐ σοργίϑί. ἘΎΟΤΩ 8 ὙΠΝΑΝ ὑμρδεμειν οὔ {πὸ ἨοὮ. δηὰ Οτϑοῖὶς ἑοχίβ 
ΒΟτίοΠ ΘΓ ΡΓΌΡΟΒΘΕ ἴο Γγοϑα “ δὖ {πὸ οἱ ἐνϑ-ίγθθ ἰῃ ἐῃ 9 ψ] ΘΓ 655 " (Ὑϑτ. 17) [Ὼ 5 τα οὗὁἩ “ δὐὶ το ἴδ ἤοτ86 :,") ἰο ψῇηϊοῇ 
ΤἬθηΐη5 γορὶ168 ᾿παὶ τῇ 15 ἰ6 ᾿πηροβϑίμ]ο, βίποο ανία ἤαδα ηοὺ ἰΠΘὴ Ῥαϑῆθα οὐδοῦ ἴἢ6 ἘΙάτομ. ΤἬὨΘηἶ18. ΠΙΣΤΆ] 
ψουϊὰ δαορῖ {δ “ τοί! ταϑ " (Ὁ 13)) ϑυκκοδίβα Ὁγ [89 δορί. ἰπϑιοδα οὐ (9 “" Οἰκ 1068" οὗὁἩἨ (Π6 ΗθΌγον ; {19 

οιωθηδδιίοη 15 ἃ ΤΟΤῪ Ὠδέσγαὶ ομο, Ὀθπὲ ὑπο ἑποῖ οὗ αν 5 Ἠανίης ἃ Ὀδπὰ οἵ ἤογοίστι ᾿ασυίογδ ἴβ ποῖ 50 ΘίΓβμὸ βη4 
ἱτηργοῦΌΘ ὁ 858 ἴο σαὶ ἴογ οογσϑοιίου; ὑπ οἴπϑσ σϑγβδίοῃβ ἤϑσθ βιρροτί ἴπΠ0 Ηδἢ. ἢ ὕϑσ. 11 ΘΙ] Ππαύβθῃ Ῥγοίοτϑ 
{π9 “ 5οσνβηΐβ᾽ οὔ [Π6 5ϑρί. ἴἰο [πὸ “ῬΘΟρ]6᾽ οὗ {ῆ9 ΗθΘΌ., 88 ἐπα !οδιίημ ὑπαὶ ανί᾽ 5 Ὀοάγεσυδγὰ βίοοα ψίτἢ Ὠΐτα 
ἢ }}6 (ἢ 6 ΔΓΓΩΥ͂ ραΒβϑα οὐ ; δῃὰ ἰδ γοδαϊίηρ, ποΐοἢ 8 πα ρροτίθα ὈΥ͂ βοῖηθ ΜΒ. δὰ ΕΌ)}., απὰ ὉΝ 1π6 (ἢ 4]. (866 
δῦονθ) ἰ8 ῬΡΓΟΌΞΌΪΘ ; 80 ἴῃ γϑῦ. 18 δορὲ. π88 " Ῥϑορίϑ᾽" ἰηβίϑθδαά οὗὨ “ βογυδηία." ΘΠ πϑυβϑη {Π|Π|15. δ᾽860 ὑπαὶ ϑοπὶθ 
ῬΏΓΑΒΟ ἰηἰχοάαςσίης [{ἰδἰ ἐπ ὨΦΟΘΒΒΑΤΣΥ δὲ ἢ πα οἵ νοῦ. 18, δη ἃ {παῖ ἔποσο ἃγὸ ἴγβοθ8 ἰὴ ἴπ 6 ΗΘΌ. ἰδχῖ οἵ ΒΟΙ]Θ Β 6 ἢ 
οτἰχίηδι ραῦβαρθ: 88, ἔπ βίαίϑυηθηΐ Ἐπδὶ [πὸ εἰχ Πιιημάγϑὴ πηϑῃ οδπιθ “δ Ἠΐτῃ " ἔγοτη Οδίἢ, νυ ἢ ν᾿85 οὶ (γπὰ 
οἵ τῆ 5 σῆλγοῃ. ΨΜοσ. 18 τη σῃῦ (ἤθη τοϑὰ : “ δῃὰ δ} {Π6 βῬϑορὶθ ραββϑθά οἡ ὉΥ Ὠίγη, δηα 4}} {ῃ6 Οπογοί ἢ ἴθ8 δα ἃ} 
ἐπ ῬοϑἹ οὐ ἐῖοβ ἀπά 41} (Π 9 ἤοτγοορι (ΟἹ Ὀδοσίγ), εἰὶχ υαηάγοα τηθη, δηα [τἰδὶ αἴαὸ ἴἢ6 Οἰἐἰϊ6, τ πὸ ποὶ Ἰοπας Ὀοίοτγο παὰ 
οοπὶ9 ἔγοπῃ Οδ ἴο ΦογΌβδι μη, ρααϑοὰ οἡ Ὀϑΐοτο {ἰπ6 ἰκίηρ." Ὁ Π116 τη 8 ποιὰ οδβθ (8 ἰδχύ βηὰ ϑχρί δίῃ (ἢ οἷτ- 
ουπηκίαηορα, ἰδ ΒΘΟΙη ἴοο γἱοὶϑηὶ ἃ σἤβηβο ἴ0 τηδκ6 τὶ Ποῦ τῇογο ΟΧΙΘΤ ΔΙ ΒΙΡΡΟΓΙ, ΘΕΡΘΟΙΔΙΥ͂ 88 δυγαρὶ ᾿πἰγοάυο- 
ἐἰοῃ οὔ ρογβοῆθαϑθ τὸ }}- Κη οση δἱ {πὸ ὑἰτὴθ ἰβ ποῦ ΘΟΠΈΓΑΓΥ [0 ἴΠ6 ὕβᾶσο οὕ Οὔ παγγαίξίνο.-- -ΤῊ.) ᾿ 

δ νον. 19. ἔπ. Α. Υ. πόγο χίνοϑ ἴῃ ΟΠἿΥ͂ Ῥοββδί ]6 (γα δίίοη ( Ἐ] οἢ [8 α]8ὸ (πὶ οἵ Ραρηίπιιρ) οὐ [Π9 ΗΘΌ. ἰοχὶ 
ἴῃ 16 Ῥγσθαδηΐ ίοστη. Ῥαρηίηθβ : “ Ποίυστη (ἀπα αοἰὰθ ψἱ ἐπ ἰκίης, ἴον ἐποὺ δγὺ 8 βίγαβ κου Δηα 8ῃ ἘΧΠ18} τῷ {ΠΥ 
ρίδοο." δ8|18.- Οὐηι. : “ Ἠοίυγῃ δηὰ δοίάο υἱὰῃ ὑπῸ Κίπα (ἴον ἔποῦ ατὶ, δί6.) αὖ (ἢν ρἱδοϑ." Βυΐ {π|8 Ῥατγθηῖ οδὶβ [4 
ΨΟΙῪ Παγάὰ, δῃὰ [ὃ 'ττουὰ βϑϑγὴ Ὀϑίϊοσ οἰΐμοσ ἴο γσϑῆιϊονθ ὑπ 9 “ ἴο {πῃ γ ρίδοθ᾽" βιὰ ρυὶ ἰΐ αἴοσ “" τοίαγῃ " (ἔπ ἴπ9 ΗΘὈ.), 

8 σὔδῃχο {Ππδΐ 15 νἱτῃουΐ οχύθστιδὶ δ ρροΣί, οὐ ἴο γοϑα “" ἔγοῃ " (2) ἰπϑἰεδὰ οἵ “ἴο "ἢ ὦ), δυο: “ Δηά δὴ 6Χ 9 

δ΄ ποῦ ἔχοι ἐἢν ρδοθ " (5ὸ ὁηὴ6 ΜΒ... βογϑγδαὶ υγίηἰοὰ ἘΠ... δηά βορὶ,, θγτ. Αγδῦ., γαὶκιν ΟἈΒΘη ἤρ]Πονα (ἢ 9 
(δα]ά.: “(ογ [σὰ ατί αὶ δίγαῃ κοῦ, δηὰ αἷδὸ {ὖ τῃοι νὰν τηϊχταῖθ, μὸ ἴο ἘΠ ρίϑδοθ," νῃίοῃ αἰ τ ἔγοπη πα. ΑΟ Ν. 
οἷν ἴῃ ἱῃποσίίης 1η6 ποτγὰ “ κὸ " ἰπϑίθδαα οὗ ἰγβϑῃβροβίης ὑπ ρῆγϑδθ “ [0 ΠΥ ρΡίδοϑ." ῬἈΏΠΊΡΡΒοη : “ ἔἤοι ἀγὶ δ 
οχίϊο ΤΟΥ ὑἢγ Ρ'δοο." σι ἢ ΐσἢ μκῖνοβ 0 ζοοῦ Β6η869.---π8ᾷΒδιίδσῆον δὰ ἘΠποηΐυδ οὈ]θοῖ ἰο [ἢ 6 Βιρροβθά ϑαξίτ δ]. ἴοπα οἵ 
19 τουγαγὶς: " δοίά6 τίν ἐπ Κίης ;Ὁ [Π6 ἴοττηοσ ψουϊὰ γοϑὰ “ἰη ἐδθ οἷτν (Ἴ"}3) οἵ {Π8 Ια," υῃίσοῃ [8 δὴ ἰτ- 

"Σ 

ὈΦὉ]6 ῬΉταδο, ἰῃ6 ἰαϊέον αἰ πρὶν “ἢ ἐπο οἱ(ν. ὙῈῸ βγτ. δῃὰ ΑΥΔΌ. αἴκὸ δϑοῦὴ ὅο ἤλΥΘ {6]} 8 αἰ Δ ΘΌΠΟ ΒΘΓῸ; 
ἔστ: " ἀδοἶϑ ἴχοσὰ ἴῃ ἰκίης," ΑΙ δῦ. : “ξο Ὠοἱ “ΟΣ πίῃ ἔμ κί ς." Ὑ86 ΗΘΌ. τοχὲ [Δ Ῥσχοΐοσϑ]ο.---ἘἘ.} 



.Φ 

δοὺ ΤῊ ΒΕΟΟΝῸ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΑΜΌΕΙ, 

21 ἰὨγϑῃ ; ΤΩΘΓΟΥ͂ ἀπά στ θ6 τίτὰ (866. Απὰ [ἰϊαὶ δηβπογοά ὑπ Κη δηὰ βαϊὰ, Αδ 
(86 Ιωοτὰ [9εβόονδ}}} ἸΣνοίδ, δηα 85 τὴν ἰογσγὰ ἰμ9 κίῃρ ᾿ἰνθίβ, ΒΌΓΟΙΥ ἴῃ Ὑμδὶ ρ]δοθ 
ΤΩΥ͂ Ἰογὰ 86 Κίηρ 884}} θ6, πιμ μον ἴῃ [[07] ἀθδίἢ ΟΥ ἥγκα, [07] 118, Ἄνα ἰἤογθ 880 

22 ν}}} [[Π6γῸ ψ1}}} (ΠΥ βεσνδηΐὶ 6. Απὰ ᾿ανὶά βαϊὰ ἰο {ιἰδὶ, ὅο, δῃὰ ρ885 ουνοσγ" ἀπά 
Τυϊαὶ [86 ΑἸ Ο 6 ραβοϑά ουϑγ, δῃὰ 81} ἷβ τηθη, δῃὰ 8}} {89 11{{10 ομ68 ἰμαΐ πόσο πιὰ 
Ἀϊὰ. 

23 Απὰ 8]] [89 οουηέτγ [1454] πορὺ πὶ ἃ Ἰουὰ νοΐς6,}}) δῃὰ 411 ἐμ ρθορὶθ γαβϑοὰ 
ΟΥ̓́ΘΣ ; (86 Κὶηρ 4180 ηἰπηδ61} [δπὰ {86 ΚΙηρ] ρδβδδοὰ οὐδὸν ἴμ9 ὑγοοῖ Καὶ οάτοι, δηά 41} ἰδ9 

94 Ῥ60ρ]6 ρβϑϑθὰ οὐϑσ, ἱοπασζὰ [86 ΨΔΥ οὗἁ (80 ΜΠ ΘγΏθεθ. Αηά Ἰο ΖϑαοἸκ αἶϑο δῃά 8}} ἰδ 
ἜΡΙΣ 0676 [οηι. Ἧ616] Ὑ10} Εὲπα, Ὀοασίηρ [86 τὶς οὗ [6 οονθηδηῖΐ οὗ (οὰ ;:}} απὰ {π6γ 
βού ἴόση {86 ἀγκ οὗ ἀοὐ ; δηὰ ΑὈΐδίμΑΣ πϑηΐ ἀρ, ὑπ} 411 [86 ῥῬϑόρὶ βαὰ ἄοῃπο μαϑ- 

2ὅ ἴηρ ουἱ οὗ [86 οἰΐγ. Απὰ ἴδ Κίηρ βαϊὰ πΐο Ζδαοκ, Βαοὶς μ6 δτὶς οὗ Οοά ἰπίο 
[00] ἐδ οἷἵγ. 1 1 8588}} δηὰ ἔδνουν ἴπ ἐδ 6γε8 οὗ (80 Τογτά [Φεβονδ], 9 π|}} 

26 Ὀτίηρ [26 δρδίη, δη ἃ ΒΒΟΥ͂ τὴο δοίἠ, 1 δηὰ ἷκ περι δου. Βυΐ [486] 1 Βὸ ἰδ ΒΑΥ͂, 
1 ἢδνὸ πὸ ἀο] σῃὶ ἴὼ (866; Ὀ680]α, λδγά απιὶ Ϊ, Ἰοὺ ἦπι ἀο ἴο0 106 88 βϑειῃθίἢ ροοὰ ὑπὸ 

271 Ὠΐω. Το Κίηρ βαϊά δἷδο [πὰ {86 Κίηρ βα14} υπίο Ζδάοικ [89 ργιοβϑί, Ατὶ ποέ [οπι. 
ποῦ] ἴδου ἃ 5660 7 σοίαση ἰηίο [00] (δ ΟΥ̓ ἰῃ ρΡοϑδοθ, δῃὰ γουγ ὑπ ΒΟῚ8 Ὑ1Β γοῦ, 

28. ΑΒιΔ82 (ΠΥ δόη, δηα Φοπδίμδη [86 βοὴ οἵ ΑὈϊδίμβαρ. ὅθ, 1 Μ1}} ΓΆΣΤΥ ἰμ [}90 
Ρ]δίη [Ὁ 186 [ογα 3,5] οὗἉ (86 τ] ἀθγῆθδ8β, απ1}} (θτθ οομθ ποσὰ ἔγοιη γοῦ ἴο οοΥ 

29 τὸ. Ζδαοϊς ἐμογοίοτο [πὰ ΖαθοΚ] δμα ΑὈἰδίμαν οαγγιθὰ ἰμο ἀκ οὗ ἀοα δρϑὶη ἴὸ 
Φογυβδίομῃ ; δηὰ ὑμ Ὺ ἰδγυ]θα ὁ ὑΠογο. 

80Ὸ Απὰ δ ανὶὰ πουΐ ὑρ ὈΥ [δ6 δϑοοηΐ οἵ πιοιιπέ ΟἸνοῖ, δῃὰ πορῖὶ 85. Βο πϑηΐ Ὁρ, διὰ 
δα ἷθ μΒοβδα οονεγο, δηὰ μΒ6 τϑηΐ Ὀδγοίοοϊ ; δηὰ 4]1 {86 ρθορὶθ ἰδδὶ νψγαϑ πὶτὰ Ὠἰπὶ 
οΟΥ̓́ΟΓΟα ΘΟΥ̓ΘΣΥ͂ 8 ἷ5 μοδά, δῃὰ (μ6Ὺ πρηΐ ὑρ, δορί 88 ἱμ6 Ὺ ψοηῦ Ὁ. 

81 Απά οὔθ ἰο]ὰ Πανὶά, βαγίηρ, ΑὨΣΠΟρΡὮ6ὶ 186 διθοὴς ΝΑ οοΟμδρίγαύοσϑ τὶ Α88- 
Ιο. Αμὰ θυ ἱὰ βαϊά, Ο [οχὰ [οηι. Ο [οσὰ], 1 Ῥσαν ἰδ 66, ἴασαι [ΤΌ τη, 1 ΡΓΆΥ 866] 

832 {86 σου 86] οἵὗἨ ΑΒΙΒοΡΒοΙ ἰηῦο 00} 18 η688 [ἢη4. Ὁ Φουα]. Απά ἰδ οϑιηθ ἴο ρ888 
{μαὺ, νη Πραυὰ ΜΔ8 ΟΟτηθ ἴο [86 ἴον οὐ ἐδ πιοιιπέ, ΘΟ ἢ6 ψ ουβῃϊ ρροα δοὰ 
πνβογὸ αυὰ νῶϑ ψοσβῖρροα 6], θο 014 ΠυΒμαὶ ἰμ6 Ατολίνο [Αὐ κί 6] οαπιθ ἴο πρθοὶ 

Φ Γνγοσ, 33. Βορὶ.: “Οὐ δῃἃ Ρ685 οὐδοῦ υἱέ το. Αηὰ [1Τἐϊαὶ ἐηο Οἰεεἰ ραδδϑὰ οὐοσ, δὰ ἐπ κίηρ δηὰ δἱἱ Ηἷ8 
ΤΩΘΏ, εἰο.." γῆ ἢ ΤὨὭθηϊυδ δἀορία, Ὀωϊ Βδιίοῆος βηὰ 761} δι ιβθὴ χογηδγὶς [δ ἰδ Θη εἶχον Το ΒΓργ βΘηα [ἢ 6 κΟΘΏΘ, 
Ἡΐοτο [η6 ΓΟΟΡΒ δ΄ΓΘ ἰηρ ἴῃ τον ον Ὀθίοτο ἐἢ9 Ἰείηρ, δηα ἰν 8 προ ϑ δ Ὁ]6 ἰοὼ ΒΌΡΡΟΒΘ ἰδῶὶ ὨΪ8 “ἡ ε16 οὔθδ 
ποῖὸ {ἢ Ὠἶτὰ ; [Π0 ἰχσίς Εἰ γδο] Γ ἀ008 ποῖ Ῥ888 ΟΥ̓ΘΥ [06 Ὀτοοῖς }} γο Γ. 33.--Τὰ.] 

10 [9 Σ. 95 [παὲϑϑὰ οἵ Ρ “ γοίορ " βοὴ Ηθὺ. ΜΒΒ. βγτ., Ατγϑῦ., δ υθ 23 “ γϑορίηκ,," δὴ ὈΠΏΘΟΘΒΑΔΤΥ ΟἤΔηΖΟ. 

Βοτλθ Μ33, κοα ΕΒ, οτοἱὶ ἰ8δ6 ἀΠσυ!ὶ Γὲ δὲ ἐμ ϑῃὰ οἵ [Π 9 γϑσγδϑθ, αὶ Βδιίίομθ σἤληρθδ ἰἐ ἴο ΠῚ “ οἾἶν  " ἰῃ δο- 

οογάδηοοϑ νὰ δἰ8 ππέθηδοὶθ οοσσϑοίΐου ἴῃ γον. 17 (βῃὰ 8ο Τηθῃίαδ δῃὰ βοΐωθ ΔΟΟΏΥΤΩΟΙΒ Ογϑοῖὶς νου 004)--- 9} 

μρύβοῃ τί ἐμ ὅτϑὲ ὈΡΤΥ 73, οματβοα ἽΞ πο ἽΦ» ααὰ ")0) ἰηΐο 1.) 2, διὰ σϑῃᾶδγϑθ: “δῃὰ αἱ] ἐδ ἰαβὰ 
σνορὶ Ὑ{Π 8 Ἰουα γοΐοϑ δηὰ ραινβοὰ οὐϑζ: βηὰ ἐδ Ἰκίῃηκ δίοοά ἴῃ 16 Ὀτοοῖς ΕΊάτοπ, δηὰ οἱ ἐπ 16 Ῥαϑϑοὰ οὐδὸῦ 
ἴῃ Πἰ5 ργϑϑθῇσο ἔπ6 ΨὙ64Υ οὗ (6 ὙΠ ΔΟΓΏΘ85." ΤὨΘ ἤγϑίέ δογγθοῦοη [8 ὩΠΏΘΟΘΒΒΑΓΨ, δίῃοθϑ 86 Ηδῦ, ἰαχὲ (οπι βίης 
ΓΝ) εἰνοθ δ Κοοά δϑῆϑθ; ἰὴ) δοοοπὰ Ἴδοσζϑοιίοῃ, τ ΐο ΓΘΌΣΘΘΘΩδ ἔπ ἰκίης 85 διμπαϊης ἰπ [6 Ὀγοοῖς Μψ1}9 [89 

Ῥϑορὶϑ ραδοϑά, ἴβ Ὡοῦ ρχγοῦβοϊθ; ἐπ ἰϊτὰ κοὺὶδ στἰὰ οὔ δ δυρογδιοῦδ γορο ὁ. οἵ ἐδ βἰαϊθιυθηὶ (μδὲ ἐδ6 ρθορὶθ 
βάρος ΟΥ̓́ΘΣ, Ὀὶ δδ ἰη9 αἰδδανδηίΐαμο οἵ γοργοβοηνίης ὑῃ9 Ὀγβιδηάοσδ (“ 4}} ἰῃ6 ἰαπὰ ᾽") 89 μαδδίῃς οὐὔϑσγ, ΤὮΟΣ 
ΓΘ ἰβ8 ὯἢΟ0 ΣΟΘΘΟῚ ἴ0 ΒΏΡΡΟΒΘ ἐΠ6Ὺ ἴά.“ΤΑὶ 
4 {γὸς. 33. Το δορί. ἰηϑογιίοη ἤογο, ἀπὸ Βαιϑάρ, ἃ Θογγυρ[ΐου δρρασγϑηῖν οἵ ᾿Αβιάθαρ, ἴδ πυρσροοϊθα γαγίουϑ 

ΘΟΔΏΡΟΕ οὗ ἴΠο0 ἰθχί, ΟἾΦΌΪΥ οἷν ὑθχί ἰ8Β ἤΠϑγὸ ἀϑίθοϊνθ, δὴ Αὐΐδίπ δι 8 ῬΟΓΠΔΡΑ ΤΩΟΤΘ ῥγογηϊηθηΐ ἰη [δ οτἱμί» 
ὯΔ] ; δὰ [Π67Θ 5 Ὡο στουπὰ [ῸΓ ἾΤ 6] πα βθη᾽ 5 γουηδγὶς τῃδὲ τὸ ἤδνὸ ἤ6σΘ 8 ροβί.οχ δα δεϊοιηρὶ ἴο οἰ πιίπδιο Αὐϊ» 
8. ΛΌΓΩ ὃ 9 Ὠδιγϑιῖνο ἴῃ (Π6 ἰπίογθϑίβ οὔ ὑὴο Ζωσοϊκίι68.-- Τπ.} 

Ἱ [γογ. 31. πο ῥγοϑϑηὶ ΗϑΌ., ψίτἢ ὑπ 6 τηδϑοσϑὶΐο ροϊη πᾷς δὴ ΟἿΪΥ ὍΘ Γοηἀογϑάᾶ: “δὶ ἰπΠοὺ α δου" Ετά- 
τϑηη, οπδημβίης πο Ροϊπιίηρς (ΓἽ ἰηΐο 7): “ὙΠου φοον}" ὙΤὸ τΓπ18 ΤὨϑηΐαβ οὐὐθοῖ ἐμαὶ “ ρχορῇῃϑι" διὰ “ βϑδγ" ἃ 
8δῖο ἵνὸ ἀἰβογοηῖ οὐρὰς ἀφ ἩΡΣ ἐπδὲ ΠΗ 8 πο Ῥγορσῖθιν ἰἢ ἤοτο σϑΠ ἶΐς Ζαᾶοῖς Ὦν ἰἢθ Ἰαΐξου παῖ; 6 Ηἰτηβοὶΐ 
ππῚ168: ΓΠ)ΟΤΊ “ ἰαΣΏ ὈδοΙς," πίοι, ονουθν, ἀ0986 ποὺ δοοουῃί ἴον ἴδ ᾿θχύ σοδάϊωρ. Τ}Θ δἰγορὶϑϑὶ ϑεμθῃάδιοι ἰδ 

ἐδδὲ οὗ Ῥγϑ! βδαβοι, τῦο ττίτο: ΖΡ) ὙΠ ἸΠ9} “το Ζαάοικ 189 ἈΠΕ ργίϑϑε" Το (Ὡ|5 ἐμ οὐ)θοιίοι 15 ἐμαὶ (ὃ Ἵ 1135 
ῬὮΓΘ50 ΟΟΟΌΓΣΣ ΟἿἿΥ ἴῃ αΐθ Ὀσοῖκα, Κίηρο, δον. Εσγα, σἤγοη., δὰ ὑπ|8 ἰ5 Ὡοὲ καξαίδοιογί γ τοτηουθὰ Ὀγ 6 11}65- 
86} 8 γοτη δεῖς ἰῃαἱ "[ἢ9 ΘΣργϑϑϑίοῃ οοτηθδ ἴγογῃ ἔῃ σϑαδοῖοσγ," βίῃηοθ {πἰ8 σου ]ὰ Ὀ6 [ἢη9 ΟὨΪΥ ἱπαίδβητθο ἰη πὰϊοὶ 8 
ἰδΐθ (φοδίασχ δε 3) γϑάβοίοσ ἢ 859 υδϑοὰ [ῃ9 θχργϑαδίου. ΤῈ γοδϊη ΓΚ οΥ δὲ δ που]ὰ Ὀ6 Βυρροσίθϑα ὈΥ ἐδ 881)9 

φοτὰ κε ἔΠ6 δοκίπηίΐης οὗ του. 28, 88 ψ61} δὲ ὮΥ ϑορί. ΤῊ ΒΞ... οὔ 8 ἰδ8 ποσὰ.--Τὰ 
12 [νγ. 28, 80 (ἢ Ἐ οἰ ἢ Ὁ) Εγάτηδηη, Βδιίοπον, Τῆθείθα, Ἦ ΘΙ] δῦ βθῃ, Κ οὶ]. Οδῆθῃ δὰ ον ἀϑποσνί: " 

βῶ.68 οὗ [9 ΜΠ] ΔΘΓΏΘΒΒ " ἀοδαπε ἴο {δ τί γϑυ).-- ἼἪ ἄι οΝ ἡῇ 

“ {Ψϑγ. 89, Βθρέ.: “1ὸ δϑοάθ ἐβμιϑγθ," ῥγοίοστα ἘΥ Ῥθι]μ., δαὶ ἃ τίϑὰ Ὁ οἱἢ ἴομδ, δπιὰ ποὲ ἀδ' 
οἰάθα!γ Ὀοέΐος ἤδη ἐμ Ηοῦ.--ΓᾺ.] Ρ ᾿Υ ΒΥ ΠΗΒΌΡΡΟ Υ οἶος νϑγϑίοῃϑ, δπὰ ἢ 

ἵ [γο:. 82, Οὐ, “ πῆθγο ἢ νγδϑ ἴ[ἢθ οσπδίοπι ἐο τΟΣΒΗΐρ Θοὰ," δὴ ἰπαϊοδείοη ἰπδὲ ρα πούβῆ!ρ οἵ Θοὰ νι 
τα πια θα 8150 Θ΄ βουγῇθτθ [ἤδη δὲ [ἢ ΤΑὈΘγηδοῖθ.--- Ηυσδδδί ἰθ ἤθσα δ θα δἰτηρῖν “1Π6 Ασἰκίϊα,"" Ὀμὲ ἰὴ ἰἢ9 86}. 
ἐν Τνῆν “24η6 Ατγ]είῦθ, 186 ἔστ οη ἃ οἵ αν " (ἀρχιετᾶιρος - Αρχὶ ἐγεῖροει 8606 γοΥ. 81. ΤΉΪ 15. ῬΓΟΌΘΕΙΪΨ δὴ δὰ ἀἱῃο8 
οὗ ἴῃ ϑ5ορῖ.. .46 ΒΟ[(ΟΠ ΘΓ γϑεηασῖκ.--Τ ὁ πογὰ σομαθγϑοαὰ “ δὲ" ἴῃ Εηρ. Α. Υ͂. ἰκα [πὸ  μέϊοπείλ οὐ ἑυ πο (χιτώσὶ, 
Ὀθὲὶ τὰ ἀο αὶ ον ᾿" Θχϑοῖ Β:8}09 Δηὰ 5150; [ξ ϑοϑὴδ ἐὸ Βαῦθ ὈθΘῺ δῃοσίοσ ἰδῶ ἴδ. 6 πεσίξζ, τ ΐο ἢ πῶϑ ἐδ 6 οὐδέ 
ξλσταθηϊ ΟΣ ΣΟΌΘ.--Τα. 



ΟΗΑΡ. ΧΥ. 1-87. δ01 

88 Βῖπι πὶ ᾿ϊ8 οὐαὶ [ρατταθη ] γθηΐ, δὰ δασὶμβ Ὅροη Ηἷβ μβοδᾷ. Ἰσηΐο πβοῦι Πανὶ ὰ 
βαϊὰ [Απάὰ αν! βα]ὰ ἴο μὶπι], 1 του ραβϑοδῦ οὐ ψὶτὰ πηθ, (θα 8881} ἰδου θὲ 8 

84 Ὀυγάσδῃ πηΐο πιΘ; Βυι᾽5 1 [Ποὰ ΓοίαΓη ἴο ἴΠ|6 Οἱ ΓΥ͂, δ ΒΑΥ υπΐο Αὔβδίουι, 1 π}} Ὁ 
(ΠΥ βοσυδηΐ, Ο Κίηρ ; αϑ [οπι. 88] 1 αν θδθῃ (ΠΥ ΔΊ ΠΟΥ Β βασυδηὶ Εἰ Ποσίο, βὸ ψ}}} 
Τ ΠΟΥ͂ δ]80 [8ηἀ ΠΟΝ 1 Μ|}}] Ὀ6 [ΠΥ βογυδηΐ ; [βθὴ ταδγοϑὺ ἰῆου ῸὉΣ τὸ ἀοίδαί ἐμ 

85 οουπδοὶ οὗ ΑΒ Βορμο]. Απὰ δαδί λοις Ὠοΐ (ποτ τ ἢ (μ66 Ζαάοϊς δηὰ ΑὈϊΔίθαν ἐμ 
Ρτίοϑί ἢ ἐβοσγοίοσο [84] ἐδ 88}} ὑὕθ ἐλαέ [οπι. ἰδ 8}4}} 6 188] τιμαὶ (Βΐηρ βόϑυοῦ 
ὑπο 884]}0 Βοδᾶγ ουὖἱ οὗ {Π6 Κρ ἤουθθ, [πο 888} {61} ἐέ [οηι. 117] ἴἰο Ζαάοϊς δπᾶ 

86 Αὐϊδίμαν (δο ρῥτγοδίβ.Ό Βθδο]ά, ἐῤόν λαυὸ ἴμόγὸ τίτὰ ἰμθῖι ἐμ ὶν το δοηβ, ΑὨἰμηδαζ 
ΖΔΟΚΚΒ δα, δπὰ Φοπδίθδη Αἱδίμανβ δοπ; δηᾶ ΟΥ̓ ὑμδπὶ γὸ 8}}8}} βαπὰ ὑηΐϊο πὴ 

871 ονοσγίδίηρ (μδὲὶ γ0 οΔη [ὁπ2. 61} Βοᾶῦ. ἣΕὺ [πὰ] Ηυδβδαὶ ᾿αν ά᾽ 8 ἔγίθπα οϑιὴθ 
ἰηίο [[9] 86 Οἰγ, δῃὰ Διθβδίομλ οδιμθῖϊ ἱπίο [[0] 6 γυβδ]θμι. 

ΟἸΑΡ. ΧΥ͂Ι. 1. Αμπὰ πῇ [σην. ἨΔ 6η1] Πανὶ τᾶ ἃ 1110 μαδὲ (89 ἴορ ο΄ ἐδό δὲ 
[ὑπ18. Δ} Ὀ6 8014, Ζίθα (9 βογνδηΐ οἵ Μορῃὶθοβμθίῃ τοὶ Ὠἷπι, τὶ! ἃ ΘΟᾺΡ]Θ ο 
86865 4Δ4]66, δηά ροὴ ἰδ ἔπτο υπάτοα ἐραυόδ οὗ Ὀγοδά, δηὰ δὴ υηάτοα θυποΙ 68 
[ς8|κ68] οὗὨ ζΤαΐβ η8, δηὰ δῇ Ὠυπάγοα οὗ δυϊημλογ-γυϊ5 [οαΚο8 οὗ 58], δῃηὰ ἃ Ὀοίε]9 

3 [5Κι|ὴ] οὗ σίθθ. Αὐάὰ {80 Κίῃρ βαϊὰ υπίο Ζινα, Υ μαῦ τηϑϑδηοδὶ ἔβοὺ ὈΥ {ἐμοθο Απὐὰ 
Ζιθα βαϊά, ΤΊ δϑϑὸ8 δὲ [816] ἴοσ [86 Κίηρ᾿Β Βουδοβο]ὰ ἰο σἱάβ οὔ, δῃηὰ {πη Ὀγοϑδά δπά 
Βυτηπιογ-ἔγαϊ [Β08] ἴον ἴῃ6 γοῦπρ᾽ πλθη ἰὼ οδῦ, δηὰ {86 πίμο ἰπδὶ [{Ὁ7] δυο δ Ὀθ 
[816] [δἰηὐ ἴῃ (86 Ἡ]] ΘΟ τιοδβ Δ Ὺ [0] ἀνΐηῖϊς. Απὰ {δ6 Κίηρ βαϊά, ἀπά πβογο ἰδ 

8. ΤὮΥ τοδδίου Β βοη ἢ Αμά Ζίθα 8814 υπῖο ἴδ6 Κίηρ,, ΒομοΙά, μ6 δίθὰ δἱ θγυβδίθι; 
ἴον 6 βαϊά, Το- ἀαύὺ 88}4}} 6 ἤουδο οὗ [5γ86] τοϑύοσο πὸ ἴμ6 Κἰησάοτῃ οὗἁὨ ΓΥ ΓἈΌΒΟΓ. 

4 Το βαιά (86 κίηρ [Αὐὰ {86 Κίηρ 5814] ἰο Ζινρα, Βειοϊ ἃ, {πἰπθ δὺθ 81} ἰδδὶ ροὺ- 
ἰαϊηοα υπίο ββ 8} (μὐ Ὀαϊοηροα 07] ΜορΡΒΙ Βοθμθ ἢ. Απα Ζίθα βαιά, 1 Ὠυ Ὁ] Ὀ6- 
ΒΟΘΟἢ ὕῃθ6 [1 ὈΟῊΤ ἀονη]} ἐλαΐ [οηι. [840]; 1 ΠΙΔῪ [πλΔῪ 1] Βηα ροσδοθ ἴῃ (ὮΥ δἰ, 
ΤΩΥ͂ Ἰοσὰ Ο Κίηρ. ; 

δ Απᾶ νοῦ [οη|. τ Π6}] Κίηρ εν οΑπ|9 ἰο Βαβυτίπι, [π8. 84] Ὀδῃο]ά, {[Π6η69 
σϑιὴ6 ουὔὐ ἃ τηᾶη οὗ (ἢ6 δη}}} 7 οὗ ὑμ6 μοῦθο οὗἉ ὅθδαϊ, σοβο [8ηα ᾿Ϊ8] ἢδπιὸ ψγὰ5 Κ΄ ]- 

6 πιοὶ, (6 βοὴ οὗ αἰδσγα; 6 σϑῃγθ ἔσῃ, δῃὰ οὐυγβοα β.1}} 88 ἢθ σδηθ. Αμῃά δο οδδῖ 
βίομϑβ δ ΠανἹὰ, δηὰ αὐ 41} [86 βογσνυϑδηίβ οὗ ἰσϊηρς θανὶα ; δῃὰ 4]}] (ἢ 6 ρθορὶβθ δηὰ 8]} 
(86 πὰ ΖΓ τηθὴ τ 76 οὐ ἷ8 τίν απ δπὰ οὐ ἷβ ἰοΐδ. ΑἈπαὰ ἔδυ βαϊὰ Βῃϊπιοὶ 
ΜΠ θη δ6 ουχεοά, Οὐτη6 ουῦ, οοηθ ουΐ, ποὺ ὈΪΟΟΑΥ͂ π8ῃ, δπὰ ἰδοὺ τηδη οὗἁὨ Βο]ϊαὶ 

8 [τἱ|οἰκοα πιδῃ]. Τδο 1ωογτὰ [96 ον] Βδίἢ τοϊυσηθά ὉροΩ {1166 8]} (ἢ 6 Ὀ]οοα οὗ [89 
᾿οῦθο οὗἨ δι], ἰῃ πθοθο βύοδα του Βαβὶ γοϊρῃθά, δηὰ (86 [τὰ [96 ῃ ον }} δ ἀ6- 
Ἰϊνογοὰ [86 Κίηράοιι ἱπίο (Π6 δαπά οὗ ἀραηδο [Εν ΒΟ ; δηά Ὀ680]4α, ἴδοι αγί ἑαζοη, 

9 ἴῃ (ὮῪ πιϊβομϊοῦ [ποὺ τὶ ἴῃ [ἢ ἐδ Ἀγ} Ὀοόδυδβο δου δτί ἃ ὈΪΟΟΟΥ δὴ. ΤΏθη 
βαϊὰ ΑὈϊδηδὶ [86 βοῃ οἔὗὨ Ζοταϊδῇ [Απὰ ΑὈϊδδαὶ, δέο., 8614} απο (86 Κίηρ, ὙΥὨΥ βῃου ά 
ἐμιῖ8 ἀοδαὰ ἀορ οὔγθο πιῇ ἰογά ὑμ6 ἰκϊηρῦ ἰοῦ τὸ 9Ὸ ΟΥΘΥ, 1 ὈΓΑΥ͂ ἴΠ66, δῃὰ ἰδῖκο οἶδ 

10 μί9 βοδβά. Απά (89 Κίηρ βαἰὰ, δὶ βαγυθ 1 ἕο ἀο ψ ἢ γοῦ, γο δοηϑ οἵ Ζοσυΐδὰ ὃ βο 

16 [γοτ. 84. ΤΊ. Ῥτοδοηΐ ἤοσιη οὐ ἐδ δορί. τοδί : "δηὰ ἱ ἔοι τοΐατη ἐο ἴπο οἱὲν δηὰ δδὺ ἰο ΑὈβδίοτῃη, ΤῊΥ ὉΓ6» 
«τοῦ ἃσὸ ραπδϑοὰ οὐϑῦ, δῃηὰ ἐῃ9 εἴπ ὈΘη ἃ πιὸ δα ρβδεϑὰ οὐϑου, ἴἢν δίποῦ : δὰ Ὧον 1 δῖ ἢν δοσγδηΐ, Ο κίηκ, 
δυίον τὴ9 ἰο ᾿ἶγνο (ἢν δε] 10 Σ᾽ 8 βογυδληὺ ὰὰὼ8 ἴ ἰγ6 δηά ἰἸαίοϊν, δηὰ ὨΟΥῪ 1 ὅτ (ἢ βογυδηῖ; δηἃ (ἢοὰ 51Π6}1 αἀἰβαοῦ- 
δογέ ογ τὴ ἐῆο δσουηδοὶ οὗ Αἰ ΠορΡἢ6]." Ἐπ] ὰ ποι]ά δάορί ἴπ9 ψόογὰὰβ “ΤΥ ὈΓΘΙΠΥΘΗ, δίό..,.") 86 8 δἰαίοιηθηΐ ἐπαὲ 
Ῥανίὰ δπϑπὰ ἢἰδ οἴδον βοηβ δὰ κοῦῆθ οὐ ἢ] 504] νοΐ ἰο Φοσγυβαιοη. Βυὺ ΤἈΘηΐ8 δὰ Ἦ ΟΙἸ παιβοη ργοροσὶ 
τοτηδγὶς {ἰδὲ (Πη6 βΒορί. ὑοχὲ πόγθ σοηζδίῃηβ ἃ ἀιϊιρὶοῖ ; ἔπ 6 βϑηΐθῃοθ "“ἘΠΥ͂ ὈΓοΓΘΗ, δέδ..᾽"} 18 ΒΙΤΩΡΙΥ ἃ τη αγοδαΐίηρ ὁ 
ἐδ ΗθὉ. ποτὰ ᾳ« “(ὮΥ ϑογνϑηῖϊ δἴῃ ἷ, οἷς." ΤὴΘ ΡΏΓΑΒΟ “ΘΕΌ ΟΓ πὸ ἰ0 76 " (ὙὨ 1 ἢ ἰγοι δ. 66}19 “ Βρδῃ 61-Πἰἰκὸ 5) ἰΦ 
ἐδο σοι θσίηρ οὐ ΤΠ ΤῊΝ (ἰπδέθ6α οἴ ἰδ ἰοχὶ ΤῚΝ); διὰ Βδέίαδοσ γοσαδγῖχο ἐμαὶ ἐπ 9 " δοὰ ᾿αΐθ]ν "(καὶ ἀρτίως) [8 δῷ 

ἰτῶ ἢ μὰ 5. Σ χὰ 

δάαπεῖοι οἵ το Βορὶ. νψίςουΐ βυρροτί ἰῃ ἐπο Η60.-- ὁ ἔρθαΌΘΠΟΥ οὔ [9 1 (" δα) 1 18 Τοσϑθ ἰδ γουηδγ  ΔΌῸ]6, 
8 

δηὰ 15 τη ἰδἰοα ΟἽἹῪ ὈΧΤΒΒ Ομαϊὰ.. “1 ἰηοϑὰ πδὲ (ΠΥ δέποτ’ α ϑοσυδηὶ, δὰ πον 1 ἰπάθοά δη) ἐδ δογυαηΐ," 8 
ἔοετα δύ δὐάγοδϑ ἰἰθηἀϑα Ὁ ΘΟΏΥΘΥ ἐδ Θά 688 οὔ [89 Βρϑδαῖκοζ.-- Τὰ.) 

Ἐ Γγογ. 31. Τὴο [τρί δ᾽ 2". Ετδ]ὰ (ἀξ. ἃ 346 δ); “9 Ιταρΐ 1π δἰσταρὶθ ἡδσγαϊίουθ, πὮθτο τὸ δου) ρϑυῆδρθ 

ἀχροςοῖ ἐπ Ῥογῖ,, ἰπα !οαὐθα βοιποίίης ΒΥΒΟΒΣΟΒΟΌΒ ΟΣ δΘοηῃξίπυουθ." Το, “ πῆ θ ἢ ΑὈδδίοσο γα Οἢ ἐδ ροΐηίΐ οὗ 
δηίογίηκ ογυ δα] 6,."--Τκ.] ᾿ 

16 [Ὁῆδῷ. ΧΥ͂Ι. Ὅοσγ. 8. Μαγρίῃ οὔ Εῃᾷ. Α. Τ. : “ ὈοδΒοϊὰ ἐπθ9 ἴῃ ἐν οΥἹ." Ὑα]Κ, : “ΤΥ ΘΥ118 Ῥγϑδδ (866. ΑἹ» 

οὨγπιοῦδ Οτοοϊς : “διὰ δ6 δῃοναα τὴὁ0 [ὮΥ͂ 6Υ]1" (υλἱδγοράίης, ἼΣΊ [ῸΓ 27}. ΤΏΘ οοπίοχε βῆον ὑπαὶ ΓἼ) Ἵ ἰΦ 
“ἰ " 

ΠΟΣῸ “ 6414 }{7 5" τοῖο (ΔῈ “ Ὡλίβο ἢ ]6ζ." --Τα] 

9 [Κνογ. 10. Επᾷ. Α. Ν. ΠοτΘ ἴον ἐπ Οον. Ἑτσάτηδηη, Μδῦγον, ΤΟΙ δύδοη, ΤὨθηΐσθ, ῬΏΠΠΙΡΡδοΩ δηά 

οἴδοσα σοίδίη ἰδ Ἐϑίμ Ὁ δῃά σϑμάθσ ἐμ 33) γα σ] ΟὈΒΙΥ ; ΜΗδΌσοΥ : “ πθη ;᾿" θ Βορϑϑδὶ: “ἴον ;" ῬΒΓΠΡΡΘΟΗ : κ γϑα;" 



δ02 ΤΗΕ ΒῬΕΟΟΝῸ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΑΜΌΕΙ, 

Ἰ1οῦ Ηΐπὶ ουγβο, Ὀθοδῦθο [01] {89 1,οτὰ [9ε ον }}} μδίμ βαὶὰ υπίο Ηΐπι, Οαγοο Πδυὰ; 
[,7 ψῆο 88.811 (ῃ66 587 [8παἃ ψ2Ο δβ.}8}} 8β4γ], Ἦ πϑογοΐοσο μδαϑὲ βου ἄοπο [ἀοσβὲ ἰμοι] 

11 οἵ Απὰ Ὃν! βαϊὰ (ο Αἰβῃδὶ δηὰ ἴο 8}} εἶ βοσυδηῖβ, Βϑῇῃο] , ΤΥ δου, πὰ ϊοῖ 
[π|107 σατο ἰοσί οὗ ΤΩΥ͂ ον 614, Βοο κοῖ τὴν 118, [ἐπ8. 818} ΠΟῪ ἴἢυς ἸΏΟΙΘ ΠΟΥ͂ 

παν ἰλὰδ Βεοη)δταὶίθ ἀο τὲ [ΒΟΥ πη ΟὮ ΠΡΟΥΘ ΠΟῪ [Π6 ΒΘΠ] Δ ἰη 106] ἢ οὐ αι 8] 0 πο, δηὰ 
12. οἱ ἷπι ουγθθ ; (ὉΣ 186 1,ογὰ [ΨΦ6Ὡον8}}} μδίι Ὀϊἀἀδη δ. [Ιὲ τῆλ δ (δι ἐδο [τ 

[Φι. ον }} π΄] Ἰοοῖκ οἡ πηΐπο δϑήιοῦίοη, δὰ ἐμαὶ ἐπ0 Γογὰ [968Βονϑ}}} π}} γϑααυΐιθ 
18 τοῦ ροοά ἴογ Ὠἷβ ουγείηρ τθἷ8 ἀΔΥ. Απάὰ 88 [οπ|. 88] αν ἃ δηὰ δ18 πβϑὴ ὑϑηΐ ὃγ 

[08] (86 ψ4Υ͂, [π8. 847 Βιῃϊμαθὶ πϑηΐ 8] οὴρ οὐ (86 Ἀ11}᾽8 β'ἀθ ονδγ 
14 βδηὰ ουτθεοα 88 ἢ6 ψοῃΐ, δηα {πΠΓΘῪ βίομϑδ δὶ 1), 8ηἃ οδϑὲ ἀυβὶ. Απὰ 

ἰηδὶ δἰ, 
ὁ Κίηρ διὰ 

811 89 Ῥϑόρ]ο (δαὶ τοῦθ ψὶτδ Εἷπὶ ΟΔτ29 ὝΘΔΙΣΥ [07 Ο8:ὴ6 ἴο ΑἸΘρὶιλπι} δια χοίτοεϊοὶ 
μουλϑαῖ νοα ἔθ οσο. 

ὕλμθῃ: “10. ΤῈΘ δροάοοϑίβ ΤΑ Ὀ6 ὈΘροπ τ] ΙΝ ΓΤ "91 οὐ υἱἱδ 3; [ἢ 10 τὲ οδϑϑ υϑῃὰοσ : “ Ὑδδὺ ἵ9 -- ᾿ : 
διΓ865, “ΠΥ ἢ ἢΔ5 Ὀἰἀἄδη Ἠἰπι, ες. ;" ἴῃ 19 ϑϑοοδὰ 0450: “ὙΏ6η ἮΘ ΘΌΓΥΒΟΒ, δΔρα ἤθη 96 γ ἢ 86 Ὀἑὰ ἀδῃ ἰπι, 
ΜὮὯο ὙΠ δον 1" ϑορὶ. δῃαὰ ψυ κ. (ἔγοσῃ τοῦ. 11): “191 Ηἶτῃ δίοῃθ." -- ΒΟ ΟΒΟΥ ΓΘΏΘΘΙΒ: “ “ (3» Ἀθ ΘΌΓΦΘΟΒ ἐδ τηουΐὰ 

ΟΣ ΤΆΛΥ͂ΒΝ (ΠΡ Ῥ, ἐπαἱ ἴ5, Φνθὴ ΗΪ 6617) Ὧ8Δ5 ογάοσχϑα 1." ΤῊ τοϑαΐπα ΜΠ βυραοδιϑα ἴο ἶσα, Ὧ6 δαγε, Ὁ7 

ἐδο μοὶ, ἐπδὲ, τοδαΐης ἴω 6 πη] κῆϊ, 6 μλἱδίοοϊ ἰδ 6 ν᾿ Ζογ Ῥ: σι ἐξ μΔ5 1{{||6 ἴῃ 115 ἕανου.- τα] 

ἘΧΈΘΕΤΤΟΑΙ, ΑΝῸ (ἙΓΙΊΟΑΙ, 

εῦβ. 1-12, Αδεαϊοπιδ. ἱπδυγτοοίίοη. ---  ογ. 1. 
“Αἤεν ἐλ. Τδὸ ποιὰ ἤδεσο υδοὰ (13 ΠΝ 

ΘΟΙΊΡ. 111. 28) βῆον ἰπδὶ νῆδὲ 186. οσο τοϊδιοᾶ 
οἰΐουε ἐπιπιεαϊαίεῖν ἘῈ οα. 1.6 ὀυθης παγταίρα ἰη χὶίν. 

38, ΑὐΒδίουι ργονἹθ8 Πἰπηθο] ἢ δ δίαζο-ολαγίος 
ΜΓ 118 Δρρυτίδηδηοσοι [ΕΠ ΤΌ ΠΠΘΓΒ ΟΥ Ἰοοἰ θη 
ἷῃ ογάοσ ἰῃυ8 ἴο δ'θυΠ16 ἃ ΓΤΟΥᾺ] γαποὰ δ 
ἴο δἰϊγαοὺ (Π6 ποῃάοσιπρ αὐξεπέϊοη οἱ {(Π6 ῬΘΟρΪὶθο ἰὸ 
δἰ πηβο. Οὐμρ. [86 δἰ πλῖ]δν ῥγοοοάυγο οἵ Αἀοηΐ- 
ἦι, 1 Κίηρ .. δ.--΄Ἴοσ. 2 μα. γ νι ἀοβοτί ρίίοη 
οὗ Ηἷβ οοῃμαἀοβοοηάϊηρ θοπδυίοιυγ (1 οοπέγαδε τ (ἢ 
ἷθ Ῥορουϑ δρροϑβγῦδηοδ) ἰο μαΐη {9 ἴαῦον οἵ [ἢ 
Ρθορὶθ ἴῃ σοῃηθοίΐου Ἡὶΐῃ {Ποῖτ ἰαιο-πιαξέεγα. [Ἠδ 

ΓΟΒΘ ὌὋΡ ΘΑΥΪΥ " Ϊὴ ΟΓΟΥ ἴο ΠΟῪ [ιὶθ ΣΘΔ] δηὰ 
οὶ ὀρροσίπη!ἶοβ : δηὰ βυοὴἢ τὰν Ὀθπὶ θα ἦν υ58.- 
8}Υ δἰἱοπαθα ἰὸ γ γΥῪ ϑδσεὶν πη ἴΠἢ6 Εδπὶ : Μδίοοϊηι 
(ᾳυοϊοά Ὀγ ῬὨΠῚΡΡΘΟΙ) βαγ8 ἐμαὶ Οτίθη δὶ πτηΐθ- 
ἴογθ Πο]α ὑποῖγ Ἰονθεβ δῖ δὴ βοὺσ πῆ θη Ὑ οδίοση 
ΡΘΟΡΪΘ οὗ αυλιΥ δῖ ποῖ γοὶ ὕρ}.--ΤῈ.]. ΤῊΘ 

κϑῖο᾽" ἤογθ τοίογτοα ἰο 18 ἴῃ 6 ραΐο οὗ [ἢ 9 σουδὶ 
Ῥδΐαδοθ, ψ ΠῈΓ ἴΠ086 οϑιηθ ἐμαί βουρδξ [Π6 ἀοοῖ- 
δίου οὔ {π6 Κίηρ 'ῃ Ἰατ-τδιίοσα, “ ΕῸΓ ἱπάρτηθηὶ,"} 
ἐΠαἵ 15, ἴογ Ἰ6ρ8] ἀδοίαίοη. ΤῊΘ “ ΠΟΑΓΟΣ ἡ ἴδ ἴῃ 6 
ὁυα οι} οἰἶοοῦ τόρ ἀυν 1ὲ 88 ἥτηὶ ἴο ᾿θδὺ δπὰ 
ὉπαοΓβίδηα {}}6 ῬΡΘΟρ θ᾽ 85 πηδίζοσβ, δηὰ {Π θη 1ΔΥ {Πθιὰ 
Βοίοτο {Π6 Κίηρ, δὴ δυβου]δίου. ἘῸτν ῥυεὶ ἀφοϊδίου 
Θνογυ ἢ πρ ἀοροη 8. ΟἹ ΟΑΓΟΪῺ] Ποδυιὴς δηᾶ υη- 
ἀοτβίδηϊησ. Βαϊ ΓΠ616 ἰδ ΠΟ ΒΘΘΙΟΣ ἴοσ [866 
ΟἹ ἴδ ρμετὶ οὗ ἴδ6 Κίῃκ.--- Αα Ὀαδ]ο ρτιαγάβ 
ἱπαθϑά αρβῖπϑί δοουβίηρ (Π6 Κίπρ Ηἰτηβε οὗ ᾿η}υ8- 
ἔἶοο; Βαΐ ΒΘ δχοϊίοβ ἰῃ {π6 ταϊπὰβ οὗἨὨ ἰῃ9 Ῥθορὶβ 
ἀϊπίγιδι οὗ [ἢ Κἰῃρ᾽8 γ 8016 7υἀο81 ῥγασοθ Ὁγ 
ΒΑΥ ΩΡ [Πδὲ ὑπο 6 88 ΠῸ τοχιυίδαν ᾿υἀ οἶα! ρσγόόθδα 
ἴοτ ἃ ροοᾶ δῃὰ ᾿υδὲ οδῦβθο. Ῥοσῆδρβ πορὶοοὶ δηὰ 
Ῥδυ δ ΠΥ ᾿δα στορὶ ἱπ, κο {πὲ ΑῬβδίοπι οου]ὰ βπὰ 
ΒΟΙῺ6 ᾿!Δῃ6]6 ἴὉΓ Η]5 σμδῦχοδ, δηὰ δυαὶ] ἢἱ 86] οἵ 

“4 [ΤῊ [5 ΤΟΤΏΑΙΚ [5 πηδῆῖο α180 ἣν ΤΉ ΘΗ 5 αηὰ οἷ], Ὀπὲ 
ἐξ 18 ἀου τ] ψηοϑίῆϑν ἐπ ἰά68 ΟΥ̓͂ ητηϑα αἰ Θ 655 ἰ5 Θ0Π- 
ἐδ ηθα ἱπ ἐἢ 9 δανϑγὺ ἰΐθο!ί, ὑπ δὲ 8, Θβρϑοίδ))ν [ἢ ἴθ ῥτο- 
ἂχ 12. ΤῊΪδ ΡΓΘΗ͂Σ (...ὄ “ ἔγοσω ") σαπὴοί ἔῃ 1180} ΘΟΏΥΘΥ 

δ ἰάθα, δῃᾶ ἐς τηϑδηΐηρ οὐ ἢ δὐγογὴ τησδὲ Ὀ6 ἀοίοτ- 
τηΐηθα Ὦν ὑδβαρο; θα [ὁ οὐσυγβ ἴοο δοϊάοσῃ ἰῃ πο Ο. Τ. 
(]Υ (Ὦγ66 ἐἶπλθ8 2 βαπι. 111. 28; χγυ. 1: 2 σἤτοῃ. χχχίϊ. 
μα τ Ῥεσταῖν 8 (ο ἀγα ἔθ ΘΟὨΟΙ] δἰ ὁ δὲαιθὰ Ὁγ ΤἘ6- 

8 ΔΙΤΟΔΟῪ οχίαι ης ἀἰοδαιδίβοοη. [ἢ (Π6 ποχγάὰι: 
Β.οο, ΤἸῸΥ τοαδϊζοσα δῖ βοοᾶ δβδηῃᾶ σχίρδῖ, ἢθ 
ἷἧνγοδ (ἴ ὁσγάοσ ἰοὸ Ὑἱῃ ἵδνοτυ) ἃ ᾿υ6]1ςῖ4] ἀξδοίαϊου 
ἴογο ἱβογουὰ ἱῃηγοδιϊ δου δ88 Ὀ6οη πιδάθ. ΤῊΥ 

}υβὲ σλυδ6, ΒΔΥΒ 6, 18 ῃοὺ ἰηγοβ ; ΕἾβ6 ἴδοῦ 
Μοῦ] Βὲ ποὶ Ἰδοῖς ἃ ἔδυόσϑῦ]6 ἀθοϊδίοι. [Αθδδίοσι 
βῆονβ Ἀἱμηβο]  τηδδίος οὗ ἴπι6 τὶ οἵ ροϊ τς] ἰα- 
ἐγ συΐηρ---ο δαίξογα [Π 6 ῬΘΟΡΪο δηὰ ὈΓΙΏΡΒ ΟΠλΓσοα 
δρδὶηί [Π6 τ]. ῬΘΓΠΔΡΒ ΗΪ8 ᾿μβ ΠΑ ΌΟ.δ ΜΈΓΟ 
ἀϊγϑοίοα ἴῃ ρμαγτί δραϊηδὶ (Π6 ὑυΐῃοοβ εἶθ Ὀχοίμοῖβ, 
ΚΣ διαϊηδὶ Βοϊουου (ῬΑ ΣΟ Κ), ττοθα δ96, 
ΟΥΤΟΨΟΣ, δὲ (18 πὴ τὰ ἀο ποὲ ΚΟΥ, οὐ τοί ΒΕΓ 

ἰι: δὰ ὕθοῃ ἱπεπιαίϑα ἐμαὶ ἢ9 τῶἷὸὟ Βοὶσ ἰο [88 
ΤΠ τοῦ 6.--ΤῈ.}.-- ον. 4. “Ο τδδὶ 1 ποσὰ πιδάς 
Ἰυάκο,᾽ ᾿Ἰ ΟΣ ΠΥ: “τὸ Μ111 σδῖκο τὰ ͵υᾶρε ἤ᾽ 
ἴδε ἢ 136, 1). “ὙΤμδὶ ἴο τὸ [11ἰ. “οὐ πις ἢ, 
το σο6 ΟΥ̓ΘΓΥ πδΔη.) ΤΠ ὁ ἴο τὰϑ᾽᾽ ἰδ ραυὶ 
βταοὶ ἴον (Π6 καῖκθ οὗ δι ρἤδεῖβ; Αθβδίουα οοπίγαθίθ 
Ππ8617 δὲ υδὶ Ἰυάρο τι (86 Βὲαίο οὗ ἰδ ΐηρα υἡ- 

ἄος δ ἔβίμεσ. 7) (“ὁπ χηθ} εἰδινιὰβ ἕος 
(“ἴο πιο), οσ, (86 βϑῃίθῃοθ ἷβ ἰ0 δ ἰαϊ ποῦ 
τ ΤὨρηΐυδ ἔγοσα [6 οοἸ]θοίνο ᾿άοα, “ 4}} τρθα ἢ 

(2): “Ἴη ἱπιαρίπαιίου ΑΒβαΐοπι βθθ8 ἰδ 
Ἰ᾽ρδηίβ δεβοι Ὁ]6 ἃ ἀγοιπα λέπι , σοΙορ. Εχ. χυἱῇ!. 
18; Φυάρ. 111. 19; βδι). χχὶΐὶ. 6. ΤΏ ῬὮγβϑο 
“(ὁ 186} ἰδ ηοΐ ἰο ὈΘ ΘΣΡΙ]ΔΙΠοα ἕτοιμα {π6 εἰἰησ 
οὔ {Π6 }πᾶρθ δῃὰ (86 Ρθορὶθ βίδα ϊηρ, ἈΓΟΌΠΑ ΔΌΟΥΘ 
δῖ). [Τβὸ Ῥἧγαβθθ “" ΘΟπ]0 ΟἹ πη6᾽ ἷΒβ {11 ἀνὰ 
Ἰΐῖβῃ “' ργϑδϑβ ου,᾽ “16δῃ οὔ", " δῃὰ ἱπιρ}165 ῥσγοῦδο!γ 
ΠΕ αὐμαίσπι νότια ῥθδγ τοῖς ὑραδλλ το ΟΣ ἐπῆν 
[πὸ Ῥγοροβι(οἢ ΠΘΓΘ ΞξΞ “" δἷ, Ὡϑαᾶσ, τὶ δρυά). 
“ΤΑΊΡΣ ψουἹὰ ἅο δηλ ΓΡΡΙ γέρνει, είχμει 
Βθγθ Ῥγθαιπηθ8 οἢ ἴπ6 ῬΘΟΡ οἶΒ ᾿τἰρίουδηθαα δηὰ 
ἐποῖν οοηβάσηοθ ἴῃ {86 ᾿υδέϊοθ θϑβδοῖῦδ τηδη οἱ ἢἰ5 
ΟὟ οδῦθα, πὰ, μανΐπρ Ὀτοῦσῃι ἰδ ἔβεμοτβ [06}]- 
οἷ] ργοοθάυγο Ἰηίο ἀϊβοσοάϊε τὰ [Πποῖὰ, ῥγοχηΐβοα 
ἴο ἀο ΦΥ̓́ΘΙΣΥ πη Ἐἰωεσῦι γυϊρς. : “1 βδου!ά ἡαῦο 
αθι γον εΥ͂ 6γ. ὅ 64. [4 δϑαίοπι δ αβαδί). Ἐδ 
ΤῊΒΡΤΙΔΗΪΤΩΟΌΒΙΥ θυ δαοὶάθ {π9 ΠΟΏΟΣ ὈΥ͂ 
1686 Δα δἰίβομοβθ {06 ρϑορὶθ ἕο Ἀ] ῬΑ 
Ργοίθη ἀοὰ ἐγαϊοσηϊσαίδου τὶ ἢ ΟΥΟΥΎ τηδῃ. 
ΤΟΒΌΪ: οὗ [Π686 ΡΓῸ ἴοτβ ἴον 86 Ῥυτγροθοὰ ἰω- 
Βυστοοίοη: ΑΌδαΐοσα δβῖοἱϊϑ ὃδο πϑασὶδ οὗ 80 

ΞΘ οὗ δτα9].--- ΤῊΘ ῬὮΓΔΘΘ (" 3}) ΤΩΔΥ͂ αἶδὸ 

τοθδῃ “ἰο ἀδοείσο ἰμ6 Βοασὶ,᾽᾽ δὲ ἰπ αἰδῃ, χχχὶ. 29; 



ΟΗΑΡ, ΧΥ͂. 1-37. 
ὼ ᾿ 

δ08 

Ῥαὶ ὑμ6 οοπηῃοοίΐοη βῆονε ἐμαί [ἢ 6 ΤῊ ΒΠΙΏΡ, ἢ οΓῸ 
8 “ ἰο εἰσαὶ (π6 Βοαγί." [ςβδρί. υθῚὺ γὙὲ]}: “846 
ἷβ οσσὰι (89 Βοασι," ἰδιοποιεῖτο; ΨΆΪΡ. : δοιϊοϊαδαί 
εοτάα.--Τ.]. Ἠδ ἰυγποά (Π6 Ποαγίβ οὗ ἴδ 6 
Ῥ]α ΌὉΥ συΐϊὶα ἔγογα ἢ18 ἔβίμου ἴο Ἀϊπιρο!ῖ. [Ῥδίσιοκ: 
8 τηοσί γἱ]6 Ρῥΐδθοθ οὗ ΒΑ (νας. δ), γε δοσερί- 
8ΔΌ]6 ἰο ἰῃ6 ρϑορὶθ. ὅο Ρ͵δίο (Εδθρ. [10. νἱ}1.), 
ἀορδοτγίοβ ἰἤοδο δ ἀοΐηρ ἰμδῖ πσου]Ἱὰ μοί ἔπ ο 
οὔ ἐμε χυγογημηοηϊ; δηα 866 Ασἰδίοιϊς Ῥοὶ]. Υ. 4. 
ΑΒαδίοσμ Β δθδυιαὶ ΡΕΊβοῃ ὯΟ ἀουδὶ αἰἰγδοιθά [6 
ῬΘΟΡΙΟ, 8 πὸ] δ 818 οοῃαθβοθησϊηρ ἿΔΠ1}}}ΑὙ1 
οὗ πηδηηοσ.-- ΤῈ. 

χεῖται. 7-12. Τῆε ἰγασῷ δεὶ ὁπ, [οοἱ.--- ον. Ἴ. 
ΤΉ πἰδίοιηοηὶ οὗ πιο: Αἴ ἴδ ϑῃᾶ οὗ ἔοσῖΥ 
Ὑϑασώ, 18 ΘΟΣΊΔΙΠΪΥ ττοηρ δοοοσαΐηρ ἴο [86 οος- 
ποοὔοη, Αἢ ἐιπιμοαϊαὶθ βοαϊθῆοθ οὗ Θυ θη 8 θοΐηρ 
ἐπάϊοδιοά ἴῃ γοσ, 1 [866 Οἢ νοῦ. 1 δῃὰ ἰγϑῃβί δου δ 
ποί6], π6 Ῥἤγαβο “ δὶ {π6 οηὰ οὗ" οδῇ ΟὨΪΥ Ροϊηΐ 
[0 ἃ ῬΓουοῦὺβ Οσουστθηοα ἴῃ ΑΒΔ Ομ 1116--οῖ, 
ΒΟΉΤΘΨΟΥ, ἰο Ὠἷβ χοΐασι ἔγοσα Οὐδμυσ, ψ]Οοἢ 18 τοὶ 
ἰτηρογίδπε ομουρῆ ἰῃ (6 πδσδιϊνο ἴο βοῦν 88 
τοοκοηϊηρ- ρΡοΐπὶ (ἐεγηνίπεδ α 40) ἴῸΣ ἃ ὨΘῊ Β6Ι168 
οὗ Ἔδνρηίβ, Ὀὰὲὶ ταῖπον ἰο ἢἷβ σϑοοῃο ]!δίϊοη τι 
Ῥανϊὰ (χὶν. 83). Βυὶ ΑὐδδΙομ Β Ῥσοοθάυσθ Β6γῸ 
ἀεθοσῖ θὰ (γοτγα. 1-6) ὕρ ἰο Πἰ8 ἱῃπβυσγθοίοη οδῃ- 
Ὡοὶ ᾶνο Ἰδβίοα ΟΥ̓ ὙΘΑΙΒ; δηὰ ἔασον, δυο ἃ 
Β οὗ {πη οδηποί θῸ βιϊθὰ Ἰηἰο πὸ Πἰβίοσυ οὗ 
Ἰδατία δηα Αδδίομι, ἱπουρῇ {π18 του]ὰ 6 δ᾽ ]ον- 
Δ0]6 ΟΠΪΥ ᾿ἴἢ ο886 {π6γ6 Ὑ6ΓΘ ΒοΓο ἱπαϊοδῦθα ΒΟ} 
ΘΠ ΣΟΏΟΪορΊο8]- Ηἰβίοσί αὶ] ροϊηΐ οἵ βαρροτί, 88 11 ̓ δ8 
ἈΘΘῺ δἰϊοιωρίρα ἰο 6, ἴοΥ Ἄὅχϑιηρ]θ, ᾿α Α Ὀβδ  ομλ᾿ 8 
δῶϑ δἱ (πἷ8 τἰπ|6 οὐ ἴῃ {δ ἀυγαίίομ οὗ ραν] 8 
τεΐρῃ. Αοοοτγάϊηρ ἰο [Π686 δΟὨ] ΘΟ ΓΕΒ ΑΌΒ4] ΟΠ Β 
ΘΟΠΒΡ ΓΔΟΥ͂ τηι18ὲ πδνθ ΟΟΟΌΣΓΟα ἴῃ [6 ἸΔὲ ἀδ 
οὗ αν] ά᾽ 5 τοῖχῃ, δηὰ (8 που]ὰ θ6 ὙΠΒΟΠΥ͂ ὉΠ ἢ18- 
τοτῖοδὶ. ΤΏ γοδάϊηρ οἵ Οοὐά. 70 δηὰ 90 (Κ οῃηϊ- 
οοἴ) “ΤΟΣῚΥ ἀανδ᾽ 18 ἃ νἹοϊοηΐ δἰϊθιαρὶ ἴο ζϑηονθ 
186 ἀϊπβουΐϊν, δηᾶ ΟὨΪΥ ἰηἰτοάμοοβ δηοίμορ ἀ]ἘῈ- 
ΟΌΪΕΥ, δἴπος ἴοτιυ ἄδυθ ἴθ ἰοο βῃρτγί ἃ (πη δεν 
ΑΡδδίουλβ σϑοοῃο]δίΐου τὶ ἢ18 ΑΊΠΟΣ ἴοσ 8}] 
Ἰηΐβ ργαραγαίίομβ μοῦ ἀδβοσίυθοά, Ἧγ9 τουδὶ σοδὰ 
“7ουν "» σὰ βγχ., Αὐδῦ., αἱ. [ὑυἱ Οοάοχ 
Απὐΐαθηυβ ἢ88 “ ἰοτὶγ "- ὁ Ε.], Φοδορῆυβ, ΤΊιθο- 
ἀοτεὶ (Ὁ 8ρ6}]υ6, αἀτοίλυα, Εν 414, ἼΠΕΌΝΙ, ΚοΙ 
διὰ οἰμοῦ [Βὲδ.- ΟὍηι.}). [ΟἸδεσε, (48 Τὔερῆον, 
Ῥαιτῖοϊς, 6, ῬΒΠΡΡΘΟΙ) τοδί {86 ὨστΩΟΥ 
“{{0γ17,᾿ δῃὰ σϑοκου 11} γΑ ΓΟ Β ὙΔΥΒ. ΒΟΠΊ6 ἔγοτα 
πο ορίπηΐηρ οὗ ΠΑ ν 1} γοῖσῃ (ΑΙ ὈΑΡΌΔΠ6]), ΒΟΠῚ6 
τοῖα 1λαν 8 δῃοϊηίταθηὶ ΕΥ̓͂ βδπαμ οὶ (ΤΠ ββμο Σ απ 
ΟΕ ΓΒ), ΒΟΙ26 ἔγοπι (ἢ 6 ῥΡθορ θ᾽ Β ἀθιηδῃά [Ὁγ ἃ Κίῃηρ 
Βεάον ΟἸδπ): θαϊ {μ6 οὐ)οοίΐοπ ἰο 8}} {ποθ ἷβ 
88 ΕΛ ΔΏΏ ΔΡΟΥΘ βυρμοδί8) {πδὶ (Π6ΓΘ 8 ὯὨΟ πῖηϊ 

ἐπ (86 ἰοχί οἵ βο χειηοὶθ ἃ ἐδσγηεπιδ α σιῸ 88 ΔΏΥ͂ 
οὗ ἴδοα , ἴῃ ἔπηθ 8 ουἱάθηι γ τϑοκομθα ἔτοπὶ 
ΒΟΙ6 Ὠδδγῦ οὐρηί, ΤὨουρὰ ὑπ0 πυ ον [τω 18 
ΤΟΥ͂Θ ῬΓΟΌ80]6 ἰδ ογίν, 10 18 δσ 411 ΟὨΪΥ 8 οοϑὩ- 
ἡκοῖυτο, ἱβουρὰ ἃ πο] -συρροτίβα οηδ; ἴδ οἶτο- 
ἘὩΟΪΟΡῪ τασδὶ ἤΟΤΟ 6 ἐττυχις ἐἢ 88 ὑποοτίδίη.---ΤῈ.]. 
--Ψν τον. 8. Αβδοπηδβ “ γον" δῃὰ “ρογσυϊῃρ [19 
1,οτά" ἴβ ἴο Ὀ6 πηάοτείοοά οὗ {πο οβογῖηρ οἵ ἃ β8- 
ατἰβοο. Ηὸ πἰδμοὰ ἰο βδαουϊῆοο ἐπ Ἡετοπ,, οδίθῃ- 

4 ΛΑοσοτάΐηρ ἰο Εὐναϊὰ απὰ Βδίξοπονῦ ΟἿΣ ἐοχὺ ΑΓΟ86 
ἤγοτη πο ἕμοὶ ἐπαὺ )) Ὁ Ρ»ῬΔ ἽΝ [αγδαίΐτι δλαπαλ, Τοτὶν 

τι ἡ ΟΝ 

γ6 8:8) ΟΟΟΌΓΣΒ ΓΔΌΘὮ ΤΠΟΤΓῸ ὕγθα!ΘὨ ΕἾ ἐμδῃ Ὁ" ΚΞ Ὰ 

[αγὸα δλαπίπι, ἴΟΌΤ δολθι δηὰ ἰδ ἐοττη δὲ 0}8 α δηὰ 
ἐπι τποτὸ σοηϊουπαρα ἈΥ̓ 6 Οαγοὶοθβ Ὡθασίης οἵ [Π6 
δοσίῦθ. ΤῊΘ ΠΌΓΩΌΘΓΙΒ ὕγοζῃ 3, ἐοὸ 10 50 4}}ν ἰαῖζο ὑπ 6 Ρ]- 
ΤΑΙ δἴϊοῦ ἰἤϑση; δαὶ 0919 ΔΘ ΘΧΟΘΡΕΪΟΏΔ, 88 2 ΚΙ. χχὶϊ. 
1. Οὐ». 668. Καὶ 120.8. 

ΒΙΌΙΥ, πὸ ἀουδέ, Βοσαυβα 16 ντῶϑ ἢἷβ ὈΙΣΙΒ-Ῥ]δοο, 
Ῥυΐ το} ΠΥ Ὀοοδυβθ (ἢἷθ ἰδίαν πανίηρ [ΠΘΓῈ 88- 
βιυπηθα (ἢ6 ΘΟ) μ6 οοηβίἀογθα 1 ἃ ρϑου ΣῪ 
Β. [18 0]6 Ρ]δο6 ἴογ μἷβ θϑΐῃρ ῥγοοϊδί πιϑὰ Ἰίηρ, ΗΘ 
οἤοθα [818 Ὁ]δοθ, ἢοῦ θϑοδιβθ ἔμ γθ τγ88 αἰββαί η- 
[Δοίϊοη δὲ (Π6 Τϑηοναὶ οὗ [Π6 χογαὶ γϑβϑ ἄθηοθ ἴο 
Φαγυβδίθῃ (Τ βοηΐὰΒ δηὰ Κ οἱ], [0] οσίης 86 “ Εχ- 
ορβοί οὶ ΜδδμΑ] ᾽), Ὀὰϊ Ὀδοδυβο 6 οουἹὰ {ποτ 
οουδὶ ΟἹ 8 ὨυΠΊΘΓΟΙΒ [0] ] σης ἔγοσα {π6 ἰσὶρο οὗ 
δυάλῃ. [6 παν Βθὺῦθ 8 δχβιηρ]ο οἵ βδογὶ ἢ- 
οἷ] ἰβδβίληρ Ὡοὶ ἴῃ οοππθοϊζοη τὴ (μ6 Ταθοτ- 
8016 (48 ἴῃ ΤΑν 8 Πἰδίουυ 1 ὅδπι. χχ. 6), δῷ ἰῃ- 
ἀϊοδίίοη ἐμαὶ 186 πἰσίοὶ ἰὰν οἵ 1,ονυϊουβ (μον. 
ΧΥΪΪ. 8, 4; οοἴρ. Πευϊ. χὶϊ. 18, 14) τᾶβ τοὶ ἴῃ 
ῬΓΔΟΙΟΆ] οροσγδίίοῃ ; 6]86 Τανί ἃ που]ὰ μαγὲ οὗ- 
ΠΣ ἴο βδουϊ βοίηρ ἴῃ Ηδῦτου.-- ΤῈ.].-᾽ νον. 9. 

γ᾽ ἃ Ῥδγῃ 8 Ἀἰπ)θ6]  ἰο μ6 ἀθοεϊνϑά ὃγ {86 ργο- 
ἰθηο9 οἱ ἃ ἐλαπ.-οβῇεγῖπς θὰ Ἡεῦτοπ, ὙΠ] ἢ ἴον: 
Ἰοπι πὶρηὺ πᾶνο οἴδγθα δὲ π ]], οὐ Ὀοίίοσ, ἰῃ 279- 
τ ρα δ. ΕΑ] γϑπιδυῖο : “ ἐμαὶ αν] ορβοσνθὰ 
οί ηρ οἵ 4}} [Πα {}}} 186 πίαυ ηρ ποῖσα σεδομοὰ 
Βἷπ) {παὶ 1π6 ᾿οαχὶ οὗ ϑτ86] νδβ ἰυγηθὰ ἴο Αὐβα- 
Ιοπι, οδηηοί Ὀ6 γθοϊκοηϑα ἴο πἷ8 ἀϊβδαγδηίαρο, β' 00 
Β0 δηοίθηῦ δηὰ βίτορ]θ ἃ Κίπραομι δα Ὠοίμὴη 
1 Κ6 ΟΌΓ τηοάοσῃ βίδίθ- ΡΟ Ϊ66., 11 16 γαίοῦ ἃ "ΔΓ 
οὗ {π6 ποθ ]6-ϊηαρα θϑουχσί ιν ὑπαὶ πὸ οἰβονῃογῸ 
860 ἰπ ἷπι, (δὲ μ6 Εἶνεῦ ΒΟ ἴγθθ θ0Ὸρ6 ἴο δὲβ Ὀ6- 
Ἰονϑὰ βοῆῦ, ὑπὸ σαΐρμς 6 χεχζαγάρα 88 βγυβίςθοσῃ 
δηὰ Ποὶγοδρραγοηί, δὰ τ ῇοθα φαϊοί ὨδίιυΓΟ ΘΟΓ- 
(Δ 1} Ἔνθ φτοδίὶν Ρ]θαϑοα πη." ---Ὗ ον. 10. “4ὁ- 
ϑαΐοηι δεη .) ΤῊο γοσὺ 18 οἱ Ρ]προγίθος Ὀυϊ [τ- 
ογίθοϊ, βἷποθ ἴπ6 δοησϊηρ οἂΐ οὗ δ. ββατῖοβ χταϊρῃϊ 

ΒΥΘΟΠγοΏουΒ ἩΠΕ ἰδ6 ἸΟΣΏΘΥ ἰο Ηδθτγοη, 
ΜΠ ΘΓΘ ΑΒΔ] Ομ Β δοοοιιρ] θα δὰ ροίίθῃ δνθιγ- 
(της ᾿π σοδαΐηθδδ [Ὁ ρσοο δἰ υΐηρ᾽ Ἀ1π}) Κἰηρ, 6160 
δο σου]Ἱά ποὶ μανὸ βαϊὰ : Αββοοῦ 88 γ8ὲ ΠΟΔΡ ἴθ 
βουῃὰ οὗ {πὸ ἱγυτηροί,} βαυ, Αθβδ]οπλ 18 ὈΘΟΟΠῚΘ 
ἰάηρς ἰπ Ηδῦτοη. ΔΙΌΘδΙ] ΩΣ βϑυιῖ ϑιὶσβασίθα 
ἰπἴο 811 [86 ἴσὶ 86 οὗ Ιδτα6], ἰο πὰ οιυὲ ρυῦ- 
᾿ἴο ορἰπίοῃ δπὰ Ῥσθρᾶσο ἴοσ ᾿ἷθ δίξοιῃρί (πτουρἢ- 
ομὲ [6 π0]6 Κίῃράοιῃ αὐ ἐδ δαπιό ἐΐπιε, ᾿ἣδ Βδυϊηρ 
ΔΙΤΟΔΑΥ ροίίοη (ἢ 6 ἵδνοσ οὗ ἰΠ 6 Ῥ60}]6 ὃγ τη δτίβ 
δθονο-Γοϊαὐρα, δηα ἴἤσονσι μα ἢσδὶ οὐασ ἔδο, ΤῊΘ 
δ. ββασῖοα μ8α ΟὨ]Υ ἴο Βργεδά ἴῃ ϑδὲ σψἱάοσ δηὰ 
ἀ , δηὰ {Π6ῃ δἱ {πὸ βίρῃαὶ ἴο ἀσαν ἰΐ ἴῃ δηά 
ἀν ἢ (Π0 ΡΘΟΡΙ6.---ὅἷ΄ς. 11. ΤΏ ἐιοο λδυπαγοα πιόπ 
ἐλαὶ ἱοα δηι οτΘ Ὡοΐ “ΡΟΟΣ, ἀσροηάρῃηι 
ῬΘΟΡ]6," τϑῖσοὴ που]α οογδί ἢ] Βαγο οχοϊίθα βὺτ- 
Ργΐβα, Ὀὰϊ οουγίϊογβ δυο ἢ 88 Ὀδυδι8}}}7 δοοορδ- 
εἰοα Κίηρ δηα ἰηρβ᾽ ΒΟΏΒ Οοἡ [Π6ἷσ ᾿ου ΓΏΘΥΒ τ! 1ἢ- 
ουὔϊ οδυδβίηρ τοηασκ. ΤὨδὶ ἰπθ86 θη ταὶρῆϊ Ὀ6 
Ῥοσίθοι γ δ ἱΠποὶσ θ886, ὑμἀοσ {Ππ6 ἐπα ργοβδίου (ἢ δὲ 
ΠΟΥ ΤΟΙ σοΐηρ ἴο ἃ βδοσ: βο]8] ἴραεὶ δἱ ΗἩθῦσοῃ, 
τ 18μαὲ [Π6 Γ68] ῬΌΤΡΟΘΟ ταΐϊσῃὶ 6 Ὀοίζοσ Ὀ6 οο- 
οοδ]οά ἤοπι ᾿ανία, ποίην τ βαϊὰ ἴο [βϑῃ οὗἁ 
Αδαδ οι ἀδεΐμτ ; (ΠΟΥ ἰζΘῊ “ ποιῃίηρ δὲ 8}}} 
οὔ ἐμ τηδίίοσ. Ταίκθη ΟΥ̓ βυσργῖϑο 10 Ἡδῦγου ὉΥ͂ 
186 ϑυάδάφῃ ῥτοοϊδπγδίΐοη οὗ Α Ὀβδίοχω δ8 κίηρ, (6 Υ 
τοηδὲ πᾶν δρροδαγοῖ ἰο ἴθ Ῥθορὶθ δἱ “6 γΌβα θὰ 
ΔΩ ΘΙ ΒΟΉ ΟΓΟ 88 δορὰν οὗ [μ6 ΤΟΥΑ] χοϊϊηυο. [Βὲῤ.- 
Οὔπι. Ῥοϊηίβ ουδ ἴῆ6 οχίγθηθ ΒΘΟΣΘΟΥ͂ οὗ ἴμ6 ΔΗ! γ 
88 ΘΧρ  δἰπίης αν 8 ἱρποόσγδηοθ οὗ ἱΐ, δηὰ δἷβο 
ΑἸ Βδ οἵδ ἰαβϑίθ ἴοσ ἴαῦχο δηϊοσίδἰ ηπηθηίε.---ΤῈ.]. 
ας. 12. Αλιδῥορλοὶ ἈΡῬθδτβ δ ΑἸ βδ] πη β βεογοῖ 

“ Ὁ" [6 ποῖ [πδπ., θα  Ιτορί. ΗΊΡΆ., υδϑὰ [07 ϑιῃρῆδ- ΜᾺ 
δἷ9 1ηϑἰοδὰ οὐ [δ6 1πῆ.; “1 6 γοαϊζζω ὈτίηςΣ τὴϑ δος." 
σοτῃρ. ΒδιίοδοΓ. [οπ Πὶ6 800 “ Τοχι. δηὰ ὕτγϑη.--Τε.] 
{ ΘΏ: “ΑΚ [ὃ νγὰ8 τη ροϑδί]ο ἴο ἤϑῶῦ οὔθ ἰσυταροὶ 

8}} οὐδοῦ ὑπο ἰδπὰ, γὸ τηϊ8ὲ ΒΌρροβο ὑπαὶ τΠ6 10 610 
γΑ Σοῦ δἰδίΐοῃ δ ὩΘ.9 ἐπ βίζῃ δὶ γ8ὰ9 σορϑαϊϑα."-- τὰ. 



δ0έ ΤΗΕ ΒΕΟΟΝῸ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΑΜΌΕΙ, 

οοθΏθ6]]ογ ἴῃ (μ6 οοπ τ νης οἵ (π6 ὀομεαρίγδου, δηὰ 
80 88 ἰγαϊΐον ἰο αν ἀ, στ οθο Θου 86} }|0Γ 6 νγ788. 
Ἐ1|6 ἡδίϊνο οἰϊγ Οὐοῖ 8 ὭΘΑΡ δηὰ δου οὗ Ηο- 
Ὀτοῦ (ΨΦοβῆ. χν. δ1, δ4). Το ἰοχὶ τοδάβ ἢ [6 ΓΑ] ]γῪ : 
“δ βοηϊ ΑΒΕΒΟΡΒΟΙ ἔγουῃ ἷβδ οἷν," (δαὶ ἷβ, πθ 
οδυϑοά εἶτ ἴο οΘοηθ. ΕΠ Υ (118 ὀχ ργοβδίοη ἐδ ο "6 

οα δ ργοζηδηΐ ομθξεοῦ Βα βοηί δῃὰ ὑσουρῃι᾽» 
ν 61}}), ΟΥὗὙ ὸ πιυδ οἤδηρθ 186 γονοὶ-ροϊη 8." 

ἂν ΑΒΣΒΟΡ6] δραπαάοηρα ανία 18 ηοὲὶ καὶὰ : 
ῬΓΟΌΔΟΙΥ ἴτγογα ἀ ἰβεδιϊδίβοϊοη δηὰ δηιθιοη. [ὈῬαὶ- 
τῖοκ: “Απαὰ 1 1 Βιρρῦϑις, Ὀγ (86 εἐνϑ τδὲ ΑἸ- 
{Πορμ6] νᾶ ἱποὸ δρδίηβὶ [λανὶά [ῸΣ δουβίηρ 
Βδίμϑμοῦα, πμοπὶ ΠΟΥ͂ (ΔΚ (0 πδῦθ Ὀθθὴ ἢἷ8 
κτδηα-ἀδυρίον, βὴθ θοιηρ ὑπὸ ἀδυρῆϊον οὗ ΕἸ δηι 
(χϊ. 38), αηὰ ΕἸ απ Ὀοΐηρ {π6 βοη οὗ ΑΒ ΠορΡ ἢ] 
(χσίϊ!. 34)." --ὸ Βίυηι, Οὐἰποίάεηποεε, Ῥατὶ 11. (1χ.) [ὁ 
-- Τα .}--ἰἈτήωτο ἀουδὲ ΒΘ Βαά ὕθθὴ β' ΥἹΥ που κὶπρ' αἱ 
ΟἸοῖι, δηὰ δὰ ργοραγοὰ δυογυ τ ἱηρ [ῸΓ Ργος ] αὶ τὰ- 
᾿ηρ Αὐκαίοπι. ΤῊ6 ΘΟΠΑΡΙ ΓΒΟΥ͂ ΞΤΟΝ ΓΑΡΙ ἀἸν, δηὰ 
186 ΡΘΟΡ]Θ σδπιθ ἰὸ Αὔβδιοῖῦ 1 σομβίδη 7 ἴη- 
ΟΥΘΆΒΙΠς πυμῦοσθ. [ΐ 58 ἠοϊοοδθ ἰπαὶ 1 8 ἴῃ 
{μ6 {106 οὗ Φυάδ}} (πδὲ 118 ἀοίδοϊίίοη ἔτοτῃ Πανίά 
ἦβ οοηδυπιηδίθα. Τμ6 6]ογηθηίδβ οὗ (8 8ὸ δϑίο- 
ὨΐΒΠΙΠΡῚΥ Βα σορθβίι] ἰῃηδατγγθοϊίοῃ οὗ Α Ὀαδ] οὴλ ΤΟ σὰ 
Τανλα στίονουβ βἰηβ, ἢ18 ΘΔ ΚΏΘΒα ἰοταγάβ ΑἸὰ- 
Ὧθῃ δηὰ 7οδῦ, [86 ΙΔοῖκβ οὗ [ἢ τού] ρονογηπιθηί 
διὰ [86 οοπδοαυρηὶ αἰδααιἰθίβοιοη διηοης (ἢ 6 

νἷθ. [Τὴ Ἴχργοβείοη : “τ]ὸ ἢ6 οἴἑτοα 
ἸΙοοάγ οἢδείηρβ᾽ 15 ἀϊ ου]. [1 {π6 δυὐ)οοὶ θ6 

Δ ΒΠΒΟΡΕΙ ἢν ἀοεβ ἢοῖ δρρϑᾶγ ΜὴῪ Ηἷβ οἤεγίηρ, 
βου Ὀδ τη θη ]οη θα ; ΟΣ ἰΐ, 88 18 ΤΟΥ ὈτγΌῦΘΌΪΟ, 
1Π0 δι δ] 6οἰ 186. ΑὈβδίου, (9 τϑᾶβοῃ ἴοσ Ηἷθ ϑοπάϊηρ 
ἴον ΑΒΗ Βορποὶ τὐὐΐΐδό ἢ6 ψδ8 οἤδυίηρ 16 οὶ οἰθδν ; 
να Βῃου α τγδίμοῦ ἤδγο δχροϑοίρα (ἢ Ἰδοῦ ἰο Ὀ6 
Ῥγοδοηὶ δὶ ἰὴ9 ὑθορίπηΐηρ οὗ (116 βοϊϑιμη βδοσὶ θοθ 
1Πδἱ νγαδ ἰο ρῥ᾽οάψεο (Π6 οοηβρίταίοσθ. Αϑ ἴδο ἰδχὶ 
δἰδηαμ, ᾿ἰ σαπηοῦ Ὀ6 γομἀογοὰ : “ἢ βοηΐ ἴον ΑΒ 1 1 ο- 
ῬἢΠοΪ ἰο Ὀ6 ῥγοβθηὶ ὙΠῸ ἢ6 οἴἴἶξγοα," ποῦ: “δηά 
ψΠ11|6 ἢ6 βδογίβοθα, [Π 9 δοηβρίγαου ΚΤΘῊῪ βίγοηρ," 
1πουρ βοιμϑίπῖηρ ᾿ἰκκα οὔθ οὗ {{Ἰὸ8δ6 σοπάοσίηρη 
ΒΟΟΘΙῚΒ 0 Ὀ6 ἴμ6 τηραηΐηῃσς. Τῇο ἰοχὶ ἰθ ἀϊθοιιαβοα 
ΐη “Τοχὶ. δηὰ ατβδη."---ἙὙστοιϊ υ σϑίοσ ἴο ι}1 6 δἰ πηῖ- 
αν ργοοδάιγεο οὗ Οἱν 1) ἐκ (μ᾿ οὐ ρσίηρ, οοπδρίγδίοσβ δὲ 
8 ἴοδϑδί), Τδοῖι., Ηι. ΙΝ. 14.--- ΤῈ. 

Ομ. χν. 13 --τνὶ, 14. δαυϊα᾽ Πίσλι δόξοτε Α.δϑα- 
ἰοπι.͵--- ον. 18. Γλύ ΓΑ ]γ : “16 ΤΠ ΘΔΒΘ ΡΟΣ : δο- 
οογϊης ἰο ΟΣ βαρὸ: ““α ΤηΘΒΘΟΏρΟΡ,) ἰῃ6 δῦ. 
δηιρίογίηρ ὑπὸ Ὠεῖ, Ατὶ, ἴο Ἔχ ργοββ ἰῃ8 οἷαδ5 ἱπαϊ- 
νυν] ἀυδ ῖσοα ἴῃ ἐπ 6 ρογϑοη ἴῃ φυρβίζοη. Οορ. α6κ. 
ᾧ 109, 8, Βδπ..1 ὁ, ρ.---“ Το Βοδιί οἵ [89 ποθὴ οἵ 
Τργαοὶ ἴθ δον Αθβα]οπι"--- “ἴο 06 δῇδσ 6} 
ΤΩΘΔἢΒ “(0 δἰίδοῦς οὔθ᾿ Β 86] ἴο Ὠΐπ), διυῦτϑοθ ἢἷβ 
σλυ86.) (ὈμΡ. ᾿ϊ. 10; 1 βδη). χὶϊ, 14.--- ἐὺ. 14. 
Ὅρ! ᾿ἰϑῖ τὸ ὅθϑ. αν! 5 ̓πηυγοάϊαίο Πϊρῆιὶ ἴ8 
ἴο Ὀ6 Θχρ]δἰποα (δοοογάϊηρ ἴο ἴΠ6 γεαϑοπ ὑπδὲ ἢ6 
Ἰ π1861 Ποῦθ ρα γθ8) ὈΥ (Π6 δος ἐπαὶ βοϊζθὰ ποὶ 
ὙΠῚῚ ΓὩΟΠΔΟΏΪΔΤΥ {ταν (Τ βοηϊυ8), Ὀὰϊ ἀουθί] 688 
αἰ Βυδάθδηῃ ἔόγτοῦ αἱ [6 ὕπῸχ ΤΟ ΟΠ ΟὩ, 
ἢὸ γαῖ 8668 ὑπαὶ ἴῃ6 Ὁ] Β] ποηὶ οὗ Ναί δῆ ῥὑτο- 
ῬΆΘΟΥ͂ οὗ δρρτοδοβιίηρ “ πιϊβίοτίυη θ᾽ (χ!,. 10, 11) 
15. ΠΟῪ ππίηρ, ἰμδὶ (μ6 Ρυηϊδητηοηΐ οδηποὶ ὃ6 
Ματαρὰ οἵ, δηὰ (πδὲ ἴο βίδΥ 'ῃ Ψ6γυβδ θα ν1]] 
ΟὨΪΥ Οσοδδίοῃ 8 δβίοσιηΐηρ οὗ (π6 οἰΐγ τι τηῦοὶ 
ΒΙοοάβῃφά, προ μ6 τῖβμοθδ ἰο δνοϊΐά. “ακαδϊηδὶ 

“ 8ο 68 ἰο τοδὰ ΤΡ] [ΡῚ6}} ἴον ΤἸ 9} [0Α]]. [Βαὶ 
(6 ἄσθ5 ποῖ μοῖρ. 860 “ Τοχί. δῃὰ Οὑδῃλ"-- ΤῈ. 

[Εννα]ὰ τοτηδῦῖκα ἰΠαῦ Δ ΘοΟΤΏΡΙ Θδὺ ἢ ἰπίοτυ ἐδ χίνϑς οἴ 
{6 ἀδὰν τη οὗ ΔηΥ οἷδοῦγ ὑπ ἴῃ [ὴ6 Β.Ὁ1]6- Ὠδγγαιτο--- 
8 ἀδγ ἐγον ἀοα κἰ ἢ ογϑηίω.--Γκ.] 

8 1πδυττοσίοἢ 80 νἱβροόγοῦβ, δῃ γοῖ βὸ ἱμβογουχὰὶ 
του 165 δηὰ υηϊη 6} 10 ]6, πο θεαὶ δ πῶ 
γὙᾺ ἴο ὙΠΙΠΟΓΔῊ Ὁ ΘΙΥ δηὰ ΣῪ 0 χαΐϊη ἰἰπιο; το 
ἢγδὶ {γτρμι ἈΔΡΡΙΥ ροίίδῃ οὐοσ, βοῦθὺ ἱβουρμιὶ 
ἩΟῸΪ]ὰ ϑοοῦ Γοίαγη 1ἢ ΓΔΩΥ͂ Ῥίβδοββ (Εν ]α). 
[ἢΗον ἴδν Ψογυκδίοηη 88 ΠΟῊ ἰῃ οΟὨαϊ θη ἴο 
βίδῃὰ ἃ κἷορε τῷ Ὑ88 ὈΓΟΌΔΌΪΥ ἰοτιβοὰ), οὐ 
ὙΠΟ ΟΣ αν ὰ δὰ δ ν6}} -οσζδηϊζοὰ βίδηὰὶ 
ΔΙΙΩΥ͂, δηἃ ΠΟῪ τηυοὶ οὗ {Π6 ΔΙΤΏΥ ΑὈΒΔ] ΟΣ; οδΓ- 
τὶοὰ οἵδ πὸ ἀο οὶ ΚΠοῊ ; ̓ δν  [ΌΓΟΘ8 βϑϑῖῃ ποὶ 
ἴο ανο σγοοοϊγοα δὴν ἱπηροτίδηϊ δα 1 οη δον δα 
Ιοῖ ιΠ6 εἶϊγ. ὅπνο γοβϑβοῦβ ἴον θαυ ΘΓΌδΑ] ὁπ, 
ψ Οῦ]ὰ ὕ6: 0 θρᾶγα ἴΠ6 οἰἐγ (ἢ! ΠΟΙΓΙΟΓΒ οὗ ἃ πίορε, 
δηά ἴο καὶ (πὸ δἀνδηίδμε οὗ ᾿ἷβ πλ} Δ ΓΥ 5Κ}}} 
δῃὰ οἵἁ ἰδ ἀἰδεϊρ]ὶηθ οὗ Πἷθ ἱγιθὰ ἩδΡγίοσ ἴῃ ἴδ 

μρινσο τα --ἰ Ν ες. 1δ. Τϑδν α Β βοσυδη 
(8ο] 1.6.8) ἀθϑοίδτο ὑδπθπιβοῖγοθ ΤΟΥ ἰ0 ΟΌΟῪ ἐδ 
ΘΟΠΔΠ]8}9----ἃ ΘΟΙΩ ΟΤΒΌΪΘ (ἈΠ 2] 0688 ἐπ [80 τη ἀδὶ 
οὗ ζοῃοσαὶ ἀοίροϊίοη.---ΤῈ.]---Ὗ ἐγ. 16. ΤΏ ἰκῖηρ᾽ 8 

μουβοβοϊὰ ποηὶ “ δῆεσ πἷπι᾽" Ὁ 223), ΘΟΠΊΡ. 
Φυάᾳ. ἱν. 10, 15, ποῖ: “οη ἴοοι᾽ (Μ|οΒ δ 14). 
86 ἰεΐῃᾳ θές ἴθι οοῃουδίμθα ἴο 960} ἴδ9 
ΒοῦΦΘ. [1 δρρέδιο ἴτοπι χῖχ. 6 [Ἑπῃρ. Α. Τ{. δ) 
(δὲ οἱδοσ οοπουίηοβ πρῶΐϊ δου Ὑ1Γὰ 1π|.--- 
γον. 17. “ΑΙ] 86 Ρεοορὶς,᾽ 811 ῥϑυβοῃβ διίδομβοϑὰ ἰὸ 
(86 οουτί, ἱποϊυάϊηρσ ἴμ6 πυτηθγοῦβ ὈΟΔΥῪ οὗὨ δεῖ- 
γΔη 8 Ξεὲ “1Π6 σ ἢ ο]6 Βοιθο 8014 ̓" (νος. 16). ΤΒΟΥ 
μαϊιοὰ δὲ κ1δ6 ἰδγίμσϑὶ (οσ ἴΔγ) πουβε᾽᾽ [Επρ΄- Α. 
ν.: “8 γίδοε ἐμαὶ τδϑ ίαγ οἵ] οὐ (ἢ6 τοδὰ ἰὸ 
Μουηὶ Οἰἶνεὶ, θαὶ {μὲβ εἴά6 ι!0 Κίάσοῃ. 8.0 (80 
Θογλδῃ ρἤγδϑο “(Π6 δὲ οοη ς᾽" (εν ἐείσία Ηαἰετ) 
υβοὰ 828 ἃ ῬΓΟΡΟΓ Ὡϑιίη6 ἰο ἀοβὶ ἃ [ἌΓ ᾿Ὑ]᾽ηΡ 
δ 1ῃ6 ΟΧΙΡΟΠΙΥ οὗ ἃ τερίοῃ. Ῥχοῦδο!ν (8 ἀθ- 
εἰχηαίΐοη δὰ δγεβϑαγ.- ἴὯῺΘ ἃ ῬΓΟΡΘΟΙ ΠΆΠ16 
διυοης ἰδ ρϑορὶθ. [8 ὁ. (Όπι.: “ὙΕΙΥ͂ [ΚοΪγ 8 
ἰοτί ΚΑ Σ τος {π6 οἔτμ6 ΕἸάτοα ΟἸἰδμεῖβ 
σατο: ΒΟ ΘΓ δκ.--- ΤῈ.] --- ἐγ. 18. θαυ! ά 
πανίηρ λαίφα Παρ πὶ ἢἷδ ᾿τπητηοά δία γοϊπυ (οὗ ᾿ 
.ι18 Βουθθῃο 4), οδυβοά γι Δ}} ἷβ ϑεγσνδηῖ ἴο 

Ῥαδε ὃν αἱ ἠδ εἰάε (ὙὙ Ὁ}, (μϑὰ 18. θοὰγ φυκπὰ 
δηὰ εἰχ υπάτοά Οἰ 686 (πο μά [Ὁ] ονσοὰ ἢΐπὶ 
ἴτουι Οδί}) (ὁ ῥδβδ δείογα ἀξΐπι, βο πὶ [Π6 ἰδοῦ 
[ογτπιϑά ἐπ σδηρυδτά. Οἱ (86 “ΟΒογοιῖϊοβ δπὰ 
ῬρΙΘ ἢ 066" οομαρ. Υἱἱῖ. 18. ΑΒ ἴμ6 “δἷξ δυπάγοά 
πιοη ἴπδὲ [Ὁ] ονθὰ Ηἷπὶ ῥοπι Οαἰλ᾽" ἀγὸ ςδ]]οὰ “ αὖ 
ἰλε Οὐμεε,65,. ΤΠ 6. πιπεὶ Ὀ6 ἴμορθο εχ μυπάτγοα (Δ1|ἢ- 
ἔα] οοτ ρδῃϊοηθ. ἢ -δστὴβ (μδὲ ραί εγοᾶ δϑουὶ ἢα- 
νἱὰ ἀυτίης 8.60} 8 ρεσθοουου (1 88πι. χσὶ! 2; 
χχῖ!. 18; χχν. 18), πεηὶ σὴ ἢ πὶ ἴο Οκ (1 
ϑδιη. χχυλὶ. 2 54.) δῃα βϑ]οὰ πὶ [ἢ Εἶτα ἰπ ΖΙΚΙαρ 
(1 8δηι. χχυΐϊὶ. 8: χχῖχ. ἼΣ 1, 9). ΤΉ ομοδ 

ΔΡ Σ 
ΧΧΊΪ]. 8 Ὧν σθοτο ἴπ6 Οὐδδογέπι ϑϑθοσὰ ἴὸ Ὀ6 Ἰάε- 
ιἰς8] πιὰ 



ΟΗΑΡ, ΧΥῚ. 1-14, δ0ὅ 

ἑὴ Οὐδδοτίπι ᾿Ἰποιοδα οὐ Οὐδείς (ΤΊ, 1085), πε 
εἶδ1}ν δβ 41} {π6 γϑγβίουβ ἤν (π6 ἰδίζεγσ. [Τῆἷβ 

ἷΩ αἰϊδουθοοα ἰῃ “Τοχῖ. δὰ ἀτδιη.᾽" 
δον δΒοϊὰ {δ ο86 “" ΟἸἐϊο5᾽᾽ ἰο θ6 ἰογοί χη (ΡὨΪ- 
1ϊβιϊ θα) [δὲ δὰ οηϊογοὰ ἤν ἀ᾽β βεσνίοθ, 88 γὸ 
ΚΚΠΟΥ͂Ν ΠΔΗΥ͂ ἰοτοίβηοῦβ ἀἰά ; δπὰ (μι 18 18 ργόθδ0 ]6, 
{πὸ τοϊαΐῃ ἴπ6 ργοϑοηΐ ἰεχί. Βυΐ ἐμαὶ (ῃς Οἰδῦο- 
τὶπλ ογο οδ ἰϑὰ “ ΟΣ 66᾽ (Κ εἰ}} ἰΒ οὶ ργΌῦ800]6, 
δηὰ 88 ἴῃ το ἰ8 Ὧ0 δοοουῃί οἵ βιιοῦ ἃ Ὀοὰγ οὗ ΡΠιὶ- 
Ἰϊδίϊη68 πανίηρ [οὐἑουεα Ἰ)ανὶὰ ἔσοτα Οδι} (παῖ 18, 
ψ ἤθη 6 ἰἰνοαὰ {Π6Γ6}, ἔΠπΠ6ΓῸ 18 ΒίΓΟΩ ΓΟΒΒΟῚ [ῸΓ 
τοδάϊηρ Οὐ δοτίπι Ἰμδιοδά οὗ Ομεϊ64.--- ΤῈ.]---τῆὴὺ ἐσ. 
19. ΠΛιαὶ νᾶϑ ἃ Ριὶιἰ]} δέ οἵ αδιῃ, “ντῆὸ πὰ 
Ἰδαίου σῖτὶ οἰμον Ὀο]Ϊὰ ῬΗ1Πἐδεη6 παστίοσγθ σΟπι6 
οΥεΡ 0 αν, δηή, μανΐηρ ΡγΟΌΔΡΙΥ μδὰ ἃ ρυοά 

Ἰἴοη ἴῃ 18 ἡδίϊνα οἱ, ΔΑ 8|50Ὸ δερὶρῃοα 8 
ἰχῖι ρίδοθ ὈῪ αν!" ἡμρμανο ἀ τ ας ἴο 

γογ. 22) Ηἷβ νὶί δῃὰ οὶ άσθῃ τ γὰ πὶ πἶ. Ης 
ΒΑ σίνοη οομημημδηὰ οὗ οηϑ- (τὰ οὗ ἴμ6 ΔΓΙΩΥ 
(χν!. 2), δῃὰ βἰοοὰ δ᾽οηξ λιδ ΦοαὉ διὰ ΑΒ αὶ 
88 80 8016 ζεποῦα!. [Ὁ ποϑὰ οί ϑυγΓργίθο ὑ8 {πᾶ 
ἃ ἰογοῖζηοσ μου !α ΟΟΟΌΡΥ δυσὶ ἃ Ὠ ΠἸἸΔΥῪ ροϑὶ- 
ὕσου ; σΟΙΏΡ. χὶ. 8, γδὲ ἐμο ΗΣο. Πανὶ πὰ. 
Υἶθ68 118 (108 {} (Ο]]ΟἾΟΣ ποὺ ἰο ρὸ πὶ} ΐτὰ, 
Ὀαΐ ἰο τουδὶ “1 {86 Κἰηρ᾽" δἱ Ψογυβδίθμι. 
Το δ ρἤγαϑθ οληηοὶ 680 : Ὑ1Γ0 Πἷπὶ (μδὲ 18 ΟΥ 
Μ{111 θ6 Κη, βοοογάϊηρ ἴο αΟοα᾽Β Μ1}}, Ὑποί μον 1ἰ 
6 ᾿δνὶὰ ον Αρβαϊοιη (Κ αἱ], δῃᾷ βὸο ϑθῦ. βοιμεηάϊι: 
Ἔκ 18 ποῖ γοὺ Ὀυδίηεδα ἰο ἀδοίϊάδ (18 οοηϊοαὶ: 
ψαὶΐ αὐΐθί]γ, 866 ποτὰ Οοά ομόοοβοβ δὰ βογΥθ 
ΗΪπν᾽)), Ὀαΐ 1ὲ τουδὶ θὲ τοίοσσοα ἀθβηλίο!Υ ἰο 44ὁ8α- 
ἰοπι, πὸ ἴῃ αν ΒΒ ΘΥΘΒ ἰδ ΠΟῪ Κίῃρ ἀε [αείο. 
Ἐπ δ] : αν καγὸ δῖπὶ (μ6 ΓΓΙΘΏΑΙΥ δανίοο ἴὸ 
ΕἴδῪ ἰπ Φογυβδι τα εἰδὴ ἰδε πειὸ ἐπ. γί (μὰκ 
ὨΘΙΓΒΟΙ τοοοχζηΐζεα Αβδίοτῃ 88 Κίῃ 
(Βδιιο.)}, ΠΟΥ ἱγοπὶ 80 0818 ἢἶπὶ Ξξ- “νἱῖ 
πὶ ΨΠΟ 18 δοίϊηρ 85 ἱἢ 6 τογὸ Κὶς ((]ου συ). 
Ιη (μἷβ ὑυπιγρϑιίοη οὗ [86 ἰῃσοηθ Πανὶ σοοορηΐζοθ 
δηά βιι τ ἰο ἃ ἀϊνίηθ ἀἰβροπκδίίοη, δπὰ βὸ 988 
ΑΡβδίοιη Κίηρ.--Τὴο σέαδοη ἴον ἢἷ8 σου Ώβ6ὶ ἰο ! 
Τιιαὶ : “ΕοΣ ἔδουῦ δεῖ ἃ βίσβηβοσς δῃ ἃ ξοσο- 
ΟΥ̓ΘΣ 8 οζρϊβιαηῖ (Ἂχὶϊο) ἐπ ΤΥ Ρ]δοϑ. 
“ΒΙσβηρογ᾽ --- μοὶ δῇ τὸ; “οὐ ρτδηὶ ΟΣ 

εχὶ]θ᾽ (192) τες οπθ ποῖ ἴῃ Ηἷβ πδέζτε ἰαπὰ, ΤῊ6 
Ἰδϑὶ ῬἤΓαβο τδὺ ὈῈ ΤΘΒαοΓοα: “(τῆ (ΠΥ Ρἷδοθ," 
ΟΥ ΔἸῃ Τεθρθϑοῖ ἴο (ΠΥ Ρ]806,᾽" ΟΥ ΠΙΔΥ Ὀ6 ἰδκϑη ἰὸ 
ΟΧΡΤΟΒΒ ἃ βίδϊο οἵ υἱοί ξ οΟΙΏΡ. 66. ᾧ 1δ4, 8 ε). ΤῈΘ 
τοοδηΐηρ 8: “ 88 8 ἰοσγοΐρτιοσ, ἰποα πϑϑάβί ποῖ σᾶγθ 
ΜὯο ἷ8 Κίηρ, οὐ Ἰοΐῃ οἰ πον βἰάθ; δίδυ ὑβοσὸ που 
ατί.᾽ Το Ὡς οὗ ϑδορί,, ὙΜΠΕν ΒΞγγ., ΑΥΔ0.: 
“Ποῦ ᾿αδῖ ΘΟ. 6 1ΒΥ ῥδοα," ἄϑϑβ ποῖ νδιγδηὶ 
08 ἴῃ οἰδηρίης ἴδ 6 Ῥγεροδ οι “ 0 οὗ (89 Ηδθδ. 
ἱπίο “ἔοι . ἴοσ, {7 186 Ἰαιΐου πόσο (π6 οτἱρμίῃαὶ) 
ἰοχὶ, ἃ ἰα Παιγὰ ἰὸ βοὸ μον ἴπ6 ρῥγοβροηὶ αἰ οὶ 
χΣοδΐηρ οδλπθ. [ΤῇΘ Τοϑδὰβ 1106 ΓΑ] ]Ὺ: 
“ Βροίυχῃ, δηὰ δϑϊάο ὶτἢ (πΠ6 Κίηρ, ἴον ποὺ δὶ 
ἃ ΒίΓΔΏΡΟΓ δη δἰβὸ δὴ οχἱϊο ἴο (ΠΥ μἷδοθ."" ἘἘῃρ. 
Α. Υ. ἰγδηβροδοβ {πῸ ᾿ἰδϑῖὶ ρῆγαβθθ, ΟΥ δΊρρΟΘΘΒ ἃ 

ἐΠοαΐα: “τοίιστῃ (0 ἐπΥ ρῥἷδοο δῃὰ δϑϊάς," 
εἰδ. (απ κο Κἰπ)οϊ!), δῃὰ Ἀὲδ.- ὐπι.: “ Βοίυτῃ 
δηὰ ἀπ 6 }} πῖῖὰ ἰἢς Κίηρ (ον ἰοῦ δτὶ ἃ ἰοσγοΐβτιοσ 
δοά (που ατὶ δὴ οχἑὶ]6) δὲ (Ὡγ ρίδοθ᾽ (ἰ. 6. δοσυ- 
βϑ]οτω). Εσάτηδηῃ ἴῃ ἷΒ ἰγδηβ᾽δίοη οὔ [86 οἢδΡ- 
ες (ρτοῆχοά ὑὼ (6 Εχροκϊ(ἰοὨ) σίνοβ : “ἴον ἴποὰ 
ΑΙῖ ἃ δἰ ΓΔΏΟΣ δ Πα ΤὩΟΥΘΟΥΟΓ ἃ πιδὴ ἰμαὶ πδ8 ὈΘΘη 
οδιτῖοὰ ΔἸΔΥ ἔτοπι ἢ18 Ρ]8οθ, θυΐ ΒΟΓΘ ΣΟΠ 6. ἱΐ 

" ἼΡ)00}, (89 ν 88 Ῥαί, οοπηποά. 

αυἱία αἰ ΒΈΡΘΏΙΥ : “ῸΡ ἰμοὺ αὐτί ἃ δίγαηροσς απὰ 
Δ οχὶϊο ἰῃ [ΠΥ ρἷδορ," (μὲ 18, ΤΟΙ 81:1 161} 
πῃ [ΠΥ ρίδοο (Ψο βία, ὑπ γ δαορὶ ἀείεὶ. 
ῬΒΣΙΣΡΡΒΟΩ : “ποὺ γί ἃ ΒίγδΏροσ, δο., ἸῺ ΓῸΒ 
ἴο την ρ]δοθ᾽ κύμα (ΠΥ πδιΐνο ρΪδθθ). Τ}θ 

της μοβὶβ οὔ Βῃρς. Α. ΄. θ᾽ ωργοῦδῦ]ο, δηὰ 
τἀ τδηΠ τοπάρχης ἴῃ (Π6 Επχροβιἴοη 18 ᾿τ ροδ- 

αἰυ]6; νὰ πυυδὶ δἀορὶ ΡΒ ρρεοη᾽ Β, οὐ σὔδηρο (ἢ 9 
Ῥγορ. δῃά γοδὰ “ἤγουν, δβ Εγαπηδηῃ ἰὴ [118 ἔγϑηβ- 
Ἰδιΐοῃ. ὅδε 16 αἀϊἰδθουβδιου ἴῃ “ Τοχί. δα τσδϑη.} 
-- ΤᾺ.]--.ὴΥ βοίπον 1ἰἰα] οαῦθ ψἱ [ἷ8 (Δ. }} Υ 
(νου. 22) βῃα ἢ]18 ἰκἱ πβίοὶ Κα (νοῦ. 20) ἰὸ Φογυβαί θῃλ 
88 ἐ (ΤΙιθη 118), ΟΥ Ὡοόηΐ οἵέν ἰο αν ὰ ν ἢ 
Οἵ ον ψαγγίοσβ (Ενα ἀ), σδηποί μὲ ἀοἰογπϊηοά, 88 
Ομ ης 18 Βα] ἐμογθοῦ. Βυῖϊ 8ἃ58 ἢ6 ΔΒ ἃ Π1Δἢ 
ἴῃ πρὶ ροαϊάοη δηὰ «δ ἀϊριησυϊμβοὰ ΠΑ ΣῪ 
Ιοβάθσ, δῃὰ δ8 αν ὰ ὕσοκο (116 Ῥ. 1] 151} 68᾽ 588- 
ῬΓΟΠΊΔΟΥ ἴῃ (Π6 Ἰαδὶ τῶν ὙΠ|8 (μοχὰ (Υ1ϊ}. 1), Ὁ 18 
ῬΓΟΌΔΌΙ6 (νοῦ. 20: “1δοὺ οδπηθδὶ Ὑθβίογ Ὺ " 
πδΐ {Π|8 νἹοίουυ οἵ Πανὶ πτᾶ8 {Π|ὸ ΟσΟΒβί ἢ 0 
[ιἷθϑ σοι ἴο Ψο6ΓυΒ8] 6 .---  γ. 20. ΤΠ βθΏβο 
6: “8584}} 1 ἀγαὰς Ἐ.Π 66, ἃ δἰγαηρον ἰδίθ Υ ΘΟΠΊ6, 
δηά δὴ οχίϊθ, ἰηΐϊο ΠΟΥ͂ υπαιῖοῖ δηαὰ ῬΓΣΘΟΆΣΊΟΙΒ 
Ὁ} Βίῃοθ 1 κο ψείϊῃον 1 βο, νἱπουΐ 
οογίδϊη αἷμ), “ ψ πον 186 ψΑΥ 6848 πιο (Μδυ- 
Τοῦ). Οὐομρ. 1 ὅδδπι. χχίϊὶ. 18... αν ἃ 18 68 
[{{81 (Π6 ψαῦον ἀπὰ {μ6 (αἰ λίμηεεδ οὗ ἀοά. ΕΤοΙ 
{118 Δη4 ἴγοπλ {{{818 βαυΐῃς : “885 086 1ογὰ ᾿ἰνοα,"» 
1 ἴθ ΡῬγορδῦϊο ἐπὶ {181 τῖῖἢ ἢἷθ ὙΠ016 μουῦδβο μὰ 
ΔΊΓΟΔΟΥ ὈΘΟΟΠΊ6 8ἃ θ6] ον ἴῃ ἴῃ6 αοἀ οὗὨ [δ8γ86]. 
[Ετοπὶ (ἷβ Ἔχ ργοββίοῃ τὸ οδῃποὶ ἱπίο συ δηγ πα 
85 ἴο [{ἰ61᾿8 τε χίουβ ροβὶ 0}. ποῖ 668 88 ἴὸ 
Βαΐ οἵ μὲ δ γ. ΑἿΥ̓ ΤΟ ΓΟ ζΏΘΓ ταὶ Ὀ6] ον 6 
ἴῃ ΨΦειιονδ 85 8 ἀΟἱΥ ἀπά βοὰν ὈΥ ΗΪ5 Ππδπὶθ 
(μο Αςμίεῃ, 1 δ6πι. χχῖσχ. 6) σἰιμουὶ ρίνίηρ Ὁ 
᾿ἷβ οσῃ ροάβ. ΟἹ βϑῃογαὶ ατουπαβ 1 18 μοὶ 1π|- 
δλλλαναν {πὶ 1Πδὶ δοοορίοα (μ6 οὐ οὗἁ [ΙΕΓ86] ; 
ἢ τὸ ανὸ ΠΟ ἱπίοστηδίιι ο δα [ὁ ΔΏΥ͂ βρϑοίαὶ 

το] σίουβ ἀρ ΟΥ ΟΠ ΘΓΒΙΟΏ ἴῃ Ὦ18. ὨϊβίοΓΥ.--- 
ΤᾺ. [ἐ ἰβ ἀουδιι!} πθί μου τα ἐμοῦ στοπάθγ: 
“ ΘΑΙΤΥ͂ (ΠΥ Ὀγϑίβσοη θδοῖς υἱ ἢ (ἢ 66 1ῃ ρᾳτῆσα δηὰ 
{γα (Μδυγοῦ), οὐ ἰδκα (6 ᾿ἰδἰίοῦ ραγί βερδ- 
Γαῖο]Υγ: “πὶ ἢ τΠ66 Ὀ6 ρτῶοο δῃὰ ἰγυῖἢ," {πὲ ἰδ, 
αοἀ᾽ (Κ αῖ}); 1ἢΠ8 δοορθηίβ ἔανον ἴπ6 ἢγβὶ, (ῃ 6 Θ0ῃ- 
ῃροϊΐοη οἵ ἱμοιιχῃὶ (Π6 ϑοοομὰ. ϑερί. δηὰ γὰυὶχ. 
Βανο: “δηὰ {π6 [ογτὰ ν1}} ἀο νυ ἴῃ60 στϑοθ 
δῃὰ {γα ῖἢ,᾿ ἴο ψ μοι α]ρ. δα ἀ8: “ Ὀεσβυρθ ἴποὰ 
μιδϑῦ βιονῃ 6 δηὰ {δ 1 {16 85, τ οηοο ΤὨ6- 
εἶσ (πὶ Εἶν. δηὰ Βδιίοι. ἴον (9 δορί. τοδαϊηρ) 
111 οοτγθαρο Πρ ν ἐαρὴ Ἢ 16 Ποῦ. ἰοχι. 
Βιι [π6 ψοσάβ οἵ βερί, δηὰ Ψα]ρ. βθοῖ 0 Ὁ δῃ 
ἱπίογργοιηρ ῬΑΓΕΡΕΓΑΡΟ, πὴ 1Π6 δἰ αν πογὰβ 
ἴη ἰϊ, δ, 6, ἰῇ αἱθὰ. ΤΆ ἰοχὶ πιπουῦὶϊ τπὶθ δα α]- 
(ἰοῃ ρῖνεβ ἃ ρμοοά μρῆβθ: “"Ἰοδαὰ [ΠΥ Ὀγείγοῃ 
Ῥδοῖκ; πί(ἢ [Π66 06 στδοθ δηὰ (δ: ΠῚ] Ποβα." 

Ψογ. 21. 7ἰαῦε ἀπδιρεν Ἔχ Ργοθβο ὉΠΟΟΠα; ἸΟΠΑΙ 
ἀογοίΐοη δὰ δΒαάβ}Υ ἕον 116 δηὰ ἀδδίῃ.---Υ ογ. 

« [ηδἰορὰ οἵ ἴΠ0 Κοίδὶὺ ἢ» 9ὲ)ὴὲ [94]] τοδὰ {)6 οσὶ 

ἽΝ, ΗΙρΡἢ. οὐ »3), “ἴο γαύοῦ, παηὰοσ." [Βδιίο ΠΟΥ 

ΔΗ οκ8 [π6 Οοτί δὰ οἱὰ Αἱ πὶ ἐμ ἴογοθ οὔ Β]ΡΒΗ. 
-- κε. 

Τ ἦν ἯΏ» ΠΡ ΤῊΝ, βὸ ΤΏθ.., ΒοδίίοποΣ δηὰ 

Εν. αἴον δορί; ΓΝ ΟΠ λν δυ 33. δ5ὸ Τηϑηΐα [(0 

σἈ οἢ Ἰαϊίον Ἠδιϊοοσ οδήϑοιδ, δῃα 6811 ἐξ. αὶ πηϑάϊθναὶ 
Ι058. Μαγιϊδηθοιβ οχρίδίπα ἐπδὲ δογοῖηο ἴῃ [818 δά α- 

ἔοι εἶἰνοθ δὶ Ὧθ ὑπουρῃ γ)88 οοπίαἰηοαὰ ἴῃ αν 8 
πἰδῆ.--Τα.) 
2 Το Κοίμ!ο ὈΚΛ 2- ὦ ΒΆΓΤΟΙΥ," ἰ5. ἴο Ὁθ τοϊδ᾽ πϑὰ 

δικοϊηδί ἐμ (οτί .3. Οοσωρ. 09}. Χ]. 1; 72οὉ χὶϊὶ. 8; Ἐπ. 



δ06 ΤΗΕΒ ΒΕΟΌΝῸ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΑΜΌΕΙ, 

22. αν ἃ δοοορί {818 νὸν οἵ βάο]γ. ΤῈ 
Ἰδίζοσ σῖτα μἷδ τ 80]6 ἔα μα (τ|6 δαὰ Ομ] άγεη 
ἢθ, οοωρ. Εχ. χιΐ, 87) σοιμδίπα ἰῃ ἴμ6 ]1π9 οὗ 
ΤΩΔΤΟΝ.--- εν. 23. Ἰϑαβοσίρίίοῃ οὗ ἴ89 ἀθθρ δηὰ 
Ἰουα ἑαπιεηπίαίνοπ οὗ 411} ἰῃ6 (αἰ πι] ΡΪ6 ΟΥ̓́ΟΡ 

“ ΑΙ] ἰδο ἸΔηα᾽ Ξε 

γα. 24-29. Τῆο ρῥγίδδία δεπὲ δαοΐ πὶ ἰἢθ δῖ 
ἴο ΨΦογυβδ] θηι.---  γ. 24. Ζαάοκ (οὗ (πο Ὀγδη ἢ οἴ 
ΕἸΘοΑΖαυ) πὶ [π6 ῥγίθθὶβ ἴοοῖς (86 δεῖς ἔγοπι ἰ{β 
ἴδοο (εἰ. νἱ.), Ὀσουχῆῖ 1 οαἱ ἴο ᾿Πεαν!, δηὰ βοὶ 
{ ἀοττι τ Βοσο μα μα]ιοὰ (δον ρδδβδείηρσ ὑπο Κὶα- 
ΤΟὨ) οἡ ἐδά αδοϊυν οΥ ἰδὲ πιουπὲ οὐὗἡ Οἰΐοεδ, “ἴο 
ὶνο ἴμ6 ῬΘΟρ]6 {πὶ σεσὸ γοΐ οοπιΐηρ οὐ {{π|6 ἴο 
7οἷῃ ἐπ Ῥγοσοββίοῃ ᾿" (Κ61})}. Οὐ {86 οὐδοῦ μβαπὰ 
αΑἀδιαίλαν (οἵ ἴ86 1ἴη6 οἵ ΕἸ] [ὑγαποὶ οὗἉ Π{μ8π|8}])} 
8 τοπιαϊῃοα ἴῃ (86 οἰ(γ “11 (6 ῬΘΟΡ]θ ᾿ιδά δ]] 
Ῥδεθθά οὐοὸῦ ἴτοπι ἴμο οἱ(γ.᾽ Ηδϑ τοεπὲ ὡρ, ἱμαὲ 18, 
οἵ οουτδο, ἰο {86 δυπημχὶὲ οὗ Μουῃηὶ ΟἸ νοεῖ, τῇ ΓΘ 
186 ἃεῖκ νγδβ βοὶ ἄονῃ ; (ἢ68 γϑηάογίηρ : “ ἢ6 βδοσὶ- 
Βοοα᾽" (βΒοδυ , Βδιίομον), ἐδ ἐπιροβαὶὉ]6, αἷποθ 

6 νοῦ ( Ὁ») ΠΟΥ͂ΟΥ 888 [πὲΐθ τωοδηΐῃν ὀχοορὶ 
ἴῃ οοπηθοίΐοη τὴ (ἢ. 0 δυδαίδηϊνο “ Ὀυγη οῇξ- 

πᾳ" (Π») ον δοπιθ οὐδοσ οδδγίηρ, [β8. 1νἱΐ. 6. 
--Τεβἢ, οὐ πἰτπουΐ τοΐδγοηοοα ἴο 1 ἰῃ [ἢ6 Θοηθο- 
ἰἰοπ : 1 (Π6 ῥαββαρμοβ οἱίθρα Ὁγ Βδιίομοσ, 1 βδη). 
ἷϊ. 28: 2 βαιῃ. χχὶν. 22;1 Κίηρβ 1. 15, (86 
οοῃίεοχὶ ρΡοϊηΐβ ἰο οἥδγϊηρ. Τμθηϊυθ ὈΓΟΡΟΒδΟδ ἴο 
Τοδᾶ: “δηὰ ΑὈίδιθδν τραΐοα, 7 ΤὉΣ πο (Ποτὸ 
ἐδ ὯΟ ὨΘΟΘΘΑΙ Υ, 88 (μ6 ἰοχὶ 1 ἰπ6 οὐπποσίύοη (ἰη 
Τοδροοὶ ἰο ἴδ ἸοςΔ}}{Υ} αἶγοβ 8 ρΟΟα θ6}89.--- 
[Βδιίοδον: “Απὰ ΟἸΚ, εἰδ.ν Ὀοδγίηρ [ἢ6 δγξ, 
οἰε., οὗ αοἄ, ἀπὰ Αἱδίμπαν [86 βοὴ οὗ Αμἰτθ θοἢ 
δὶ ἰ86 Ποδὰ οὗ 8]} [86 1,ονἱῦθβ, δηὰ ἰμ6Ὺ βοὶ ἀοτγῃ 
186 αγίς οἵ Οοᾶ, διὰ Αδίδίμασ οβεγοὰ βδογίβοει 
211], εἰ6., 8ῃ. ᾿π ρτ ῦ 16 τοδάϊηρ. 
ἑπρογίϑα οἴδυβο 18 8 Ὁγ 186 ἀλη ἀπὸ βα.- 
ϑὰρ τα Αἰ Δίἢ ΔΓ. ΘΙ πδύβοη δουϊοὶ Υ 
πὲ (Π6 πογάβ; “δηὰ Αθίδιίμαν ποὴξ ἊρΡ (ον, 
οἴἶξγοα βδου ἢ. 65)," δ΄ ἰῇ ἔδπο Ἡσοης ῥἶδοθ; 189 
ἰοχὶ γοδάθ: κιἤοΥ βοὶ ἀοντα ἰπ6 τὶς 11}}} 41} ἰῃ9 

ΡΙ6," εἰς. ἴι 6 μαγὰ ἴο βμοὺ 8}Υ βΌΟα Βθῆβθ 
τὰ ἰὴ Ῥγοϑοῃΐ ἰεχῖ, ΟΣ ἰο ὀχρίδιῃ σἢδί 

ΑΒ δίμαν ἰοοῖς ἴῃ (μα να ιμορκού βοσθ ἐπῖηκ 
Β6 βὲδίὰ ἱῃ (πὸ οὐΐγ }}} (πΠ6 ατὶς 'τῶϑ βοῖ ἄονῃ: 
οἴβοσβ ριρδο ἴο [80 ἰοχὶ) {πδὲ ἢς ῥγοοοάοα ἰῃ9 
Δικ, πο τὰϑ ποῖ δοὲ ἀονῃ (1}} μ6 πἰορροά. 

ὃ 8δ6 δ. ΤὮΘ δοοοῃὰ 3 -  “Ὑγϑ8 7" ΟΥ̓ 18 ἃ δίτορὶο ρασέϊοὶθ 

οἵ ἸὨἰγτοἀποέίοῃ -- ὅτι [“ ἐμαὶ". 
κ ἸΞΊΘΠ ΠΝ ΤΥΊ 9: .-ἴου ἐδο ἑοχὲ 666 “ Τοχί. 

δηὰ ἀτδ."--Τὰ.) 

{ χλ [{τοτὰ Π; Βδείοδος σο᾽ϑοὶβ ἐπ ΤΌΣΤΩ δα πὩ- 

δαρροσίοὰ (10 αφ:. γ1. 10 οσὶ Βθ σϑωὲφ Ρί91..--- Τὰ.} 

ῬγοῦΔΌΙΥ ΑὈϊαίμας ουρῶξ ἰο 6 ϑοιβθῆον οὐη- 
πθοίοα πιὰ Ζαάοϊκ 'π ἰμς Βοαγίηρς οἵ 116 δίς (806 
186 Ὀ]ΌΓΑΙ “γουγ᾽" ἴπ γοσ, 27), δια ροσῆδρδ ἰῃ 
βδουϊ βοίησ ; Ὀυϊ ΜΘ ανθ ποὶ [Π9 σρϑδηδ οἵ βδι:5- 
ἰδοίοῦὶ!} πνα ὑφ 186 ἰεχὶ.--ΤῈ.]---Ὗ ἐγ. 25 βηη. 
Τῆδ αγτὰ δβεπί . αν ἀθοίαγοβ ἐπδὲ ἢ ἀοοὲ 
ποῦ πθοὰ (18 βῖσῃι οὗ οα᾽ Β αγβοίουιβ ργοθθῆοδ δηὰ 
Ῥγοϊθοιίΐοη, Η]β γϑαϑοη ἴον {18 ἰα Ὄχργεδδοὰ ἰὼ 
16 πογὰβ [γϑγ. 26]: “1 1 βπὰ ἕαλγοσν," εἰω. 
Ὑ ογοΐῃ ἴῃ οοπίγεδὶ τ λἢ (ἢ 6 γί 016 βρη οἵ (οὐδ 

ὨΘΔΓΏΟΘΒΕ, 
οὔ πὶ ἢ ον ἱῃρ ἀθ δα ρίγος Ηἰπιδοὶ ἢ 
ὉΠΟΟΠαΙ ΟΏΔΙΪΥ Ἂρ ἴο (δ νὶ]]} οἵ ([Π6 1,ογὰ, ποῦ 
86 κοῦ ἴο ὑ6 ργοδοῃί, πίῆοθα μδπὰ ἣθ 8668 ἰῃ 
ἰδοδθ ονυθηίΐβ, δοοουάϊηρς ἰο {{π᾿ὸ δηῃουμποοίηοηι 
ΤΩΔ66 Ηἷπὶ ὮΥ Ναίμδη, Ηδο σορβίχηβ ᾿ϊωθο! ἰὸ 
Οοά ἰῃ (6 ΡΙΌΡΟΓ βοῆδθ οὗ ἴμ6 πογὰ ἴοσ “ἴδνος 
ΟΥ ἀϊβίανογ." γἱ ὰ δρϑαῖίκα ΟὨ]Ὺ ἴο ὙΠῸ 
ΒοΓΘ (88 ἰῃ ἰῇ τοῦ. 24) ἀρρϑδσγβ δὲ (μ6 οἰδεϊαιΐησ 
ἈΠ -Ὀσίθδὶ αἱ (86 ἢ οὗ ἰδο 1 νυ ῖϊθα. [Βαϊ 
ἴγοω 1 Κίηρ 11. 85 1ΐ ϑϑϑίηβ (δὲ Αἰ δίῃ πᾶβ 
186 βυρογίος (Βὶδ.-Οὐπι͵, Βδμν οὐ “Κίῃρ" 
κόρον. Βιδίθιλοογ ), Ῥαισὶοκ). Ιἐ ἰδ οὶ ἱταρτο- 
8016 ἰπδὲὶ δοῦθ τηϑηξοη οὗ Αδίδίμας [δβ τα 
[8116 οαἱ οὗ π6 ἰαχὶ (ϑθθ σψϑσγ. 29); ἐμβουφὰ ἰἱ 
ΤΩΔΥ͂ δ6 ἐπ ἱῃ 186 ἀϊδιγ! θυ(ίου οἵ ἀιιεῖοα {π6 οδτθ 
οἴ {πὸ δῖκ [611] ἰο Ζαάοῖ. Τὸ ἔπο ργίεδι δῖὸ 
ἰβγουρμουξ ἰμὶ8 Ὠδγταίδνο σοργοδοη θὰ 88. δα ΌΆ]}Υ 
[αι  } ἴο δν]α.---ΤῈ.] --- εγ. 27 βαᾳ. [ΤῈ 
Κίῃβ ΒΑΥΒ ἰο Ζαάοῖς : Βοίυσῃ ἴο (6 οἰϊγ, δηά [ 
ὙΠ ἀπαὶϊ ποτὰ ἔγομιὶ γοὰ δὲ (6 ἰοτάβ)] Τῇ 
πογὰ ΠΝ [Επρ-. Α. Ὑ΄. δεεγ] Ῥσοδοηὶα στοαὶ ἀἱξ 
βου θα 1 πὸ δορὶ ἴδ ἰηϊοττορδίϊνο ροϊηζίηρ, 
δηὰ σοηᾶοσ: “ βϑοϑὶ ἰμοὺ ποὶ 7 (ατοὶ.), πΒοτο [89 
ἰηβογίΐοῃ οὗ (86 ποραίδνα 8 ὑπ πδγγδηϊο, οἵ: 
“Βοοδὺ ἔβοὺ ἢ) (6 Ὑ͵οιί6), οὐ : “ ὐπάοχαβιδηοεὶ 
ἀντ ὑπαὶ , ἮΙ 1 ἤδνο δὲ Ὁ ἀνμοτι 
ὙΠ] οἢ ΤΟΩΘΘΓΊΏΡΒ ΔΓΘ ῬΔΓΟΠΥ ἴοο ΠΟΆΥΥ, Υ 
βΒυρογῆήυουθΒ. [1680 ἐξαδεῖα ἐϑμη χε ἧς ποιὶ 
88 Ῥασχιϊοῖρῖθ. πῃ. Α. Υ͂. λοι 1 δ ἃ' ευρείδη- 
εἦνθ, δῃ ἃ ὨΠΥΤΔΣΤΘΔΏΙΑΡΙΥ ἰηρβογίβ 8 Ὡθρδίΐγο, ἰοδτ- 
ἱπρ ουἱ ποῖ, (Π6 τοπαογίηρ: “'δσὲ ἰᾷου 8 ΒΟΟΓΤ᾽ 
18. ὩΥΔΙΩΤΩδι10Ά}}Υ Ὁ ΩΣ θυΐ ποὶ δ 180]6 ἴο (δ6 
αἰγουτηδίδῃμοεβ.-- -Ἴ .}] [ηβίοδα οὗ ἰ9 [ηἰοττοξλ 
ἶνϑ ρμαγίίοϊο (7) τὸ πιυδὶ τοδὰ (19 Ασἕοὶβ (ἢ), 
δηὰ σοηάορ: “Τδοῦ θ6ογ," (μδὶ ἰδ, ἰβοὰ ῥγορβεί, 
“βἷποθ δ Εἰρη-Ργίοδὲ σταϊρῆς γί δ ΠΥ θα ἰμιΐ8 
Βίρμοι, γοῦ δγομαῖα Ὡδίρθ"" (ΕἘπτν814). Τὰθ μίρὰ- 
Ρτιοαὶ χτωϊρῆϊ γ)ὸ}} Ὀ6 οδ᾽]οαὰ δ βϑοσ, Ὀϑοδῦβο ἢ 
τοοοϊγοα αἰνίπο σουϑϊδίίομ (8ὸ ὕτἴπι 
δηὰ Τυϊμπιΐ). δν 5 σοᾶθος 80 Ὡδιηϊῃς 
ἷπι Πατο ἰ8 Ἰουῃὰ ἴῃ μὶβ πογὰβ ἰῇ ψοσ. 25 β06. 
Ζαάοϊκ 1β ἴο γοίαγῃ ἴο 96 ΓΌΒΆΙὁ τι δηὰ ᾿θδγῃ 8 
Ὑ{111 Γ(Πτουρἢ ογοηῖ, δηὰ ἐμπσουρῆ Ηὶπὶ ὨὈανὶὰ ἰ8 
ἴο ἰδδγῃ Ὑμοίμος (π6 1 ογὰ ἨἩΠῚ δραΐῃ ἰδο εἰπὶ 
ἰηΐο ἴΆΨΟΣ δηα γοαΐοσθ μἷπὶ ἰο Φοσυβδίθιη : ἐμιδὶ ἷβ, 
ΖΑΔΟΙ νγἂβ ἰο δοὲ 88 ΒΟῸΣ ἴὺὼγ διἷπ).---[ΤῊϊ18 ἰηίοι- 
ἘΠΕΙΒΠΌΕ 6 ΒΑΤΪΥ οοὐηγογοᾶ ὈΥ ἐπ6 πογάβ. ζδ- 
ΟἸΚ ᾿ν88 ἴο δοὶ 88 ΟΌΘΟΥΥΟΣ, 88 Γορουΐοσ Οἱ ἱπίοι- 

ΤΩ ΘΗΪ ΑΓ Ὀοίποοθη Ηυβμαὶ δηὰ Ἀανὶα, δὰ ἴῃ ἔβεὶ 
ἀοο68 Βο δοί. Βιιξ 6 ροσίοστωβ ποὴθ οὗ [9 ἤιπο- 
(ἤοῃϑ οὗ 186 οὔοὶα!ὶ ΟΥ̓ ὅθοῦ, δηὰ ἱξ ἰδ μοὶ 

ἴο 800 ΠΥ 6 ϑῃουα ὃδθ δὸ οδἱἱϑάὰ. ἴϊδβεβο 
τ ἰδ ὯΔ ἰο ἰβκο 9 ποτὰ ἴῃ ἰδ Ἰἰίοσαὶ βϑϑῆδε: 

ΟΠ δυδου ἱ 

ΡΓΟΘΘΏΟΘ ἢθ ΦΘΡΉΒΑΙΚΟΣ Η18 βρί γα 

Υ 

“,ΒΟΘΟΣ ἢ τις ΘΓ. δ γτοδάϊηρ: 
“ΠΣ ρἢ-ρσίοοι "" (9.1) Ὀεϊοτρε ἴὸ ἃ ἰαῖδσ ἐΐπης, δυὐ 
ἰδὲ ὁ 6 βορὲ. “ρος ζπκν) ϑοϑδ ἰὼ ΟΕ 
ἴοπτεσς αἱ βίου] θα ἐμδπ δὴν οἰδεσ.---ΤῈ.}--Απὶ- 
ΤΏΔΑΣ διὰ ὦ (0 βοὴδ οἵ ἐδ ὑπὸ δίφῃ- 
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Ἰοδὶϑ ΔΣῸ ἰο δὸ (8 ΤΩΘΕΘΘΏΖΟΙΒ ἴο ὈΓΙΏΘ ὨΘΊΤΒ 
Φεγυβαίομτι ; ΘΟ ρ. γ τ. 28 δηὰ υεσ. 86.--- 

Τῃ υοσ. 28 πὸ τοιδϊη (ἔγοῖχ χυὶϊ. 6 οορ. πιὰ 
χῖχ. 19) τ186 Κοιμῖθ οὐ ἰοχὶ: “ἴδ9 ἴογὰβ οἵ (Π6 
ὙΠ ΔοΓΏοαθ᾽ (ἰηδιοδα οὗ (ἢ 6 τ δ τε θη δεῖ τὸ 
Ἑϊμρ. Α. Υ.. 2 Κίηρθ χχν. δ), (6 ρμοΐϊῃλ νι ῇογο 
πίαϑβςι τλῖαι 189 Μ]]άοττιοδα Οὐοσ (μ0 Ζογάδῃ. 
ΤΕπες (0 186 νεβὶ β'46 οὗ ἐπὸ Φογάδῃ) θανιὰ 
μδὰ ἰο τϑραῖγ ἰῇ ογᾶδυ ἰ0 θβϑοβρθ ΔΩΥ͂ λορανον υν 
ἀδηρεγ ΕΥ̓͂ ογοδδίπρ, [6 τῆνον δὶ ὁπ οὗ [86 ββύεσα 
οτβ ἴῃ ἴῃ σἱοι 1; δηὰ ἔμοσο 8 που]ὰ διγαὶῖ! 
ἐπίογταδιίοι ἔγομι Ψ οιβαίθαλμ. Οὐταρ. {86 Φοσγάδη- 
ἴογάα, Φοβῇ. 1. 7; Φυάρ. 1. 28.-- ἐγ. 29. Τὴ 
ατὶς ἰἱ8 οὐγγιοὰ διδοῖς ἰο Φαζυδαίϑθωηι, δηὰ (86 ἱἵτνο 
Βϊχἢ- ργιοϑὶδ σοτλδ[ὶ ἢ ὑπ 10. 

οἴβ. 380-87. Οοηιϊπυδεέου οὗ (π6 ἤἰσλέ οα ἴπ0 
Τοβδά ἰὸ 86 ψ]]άοσηοθα οἵ Φυάδῃ ονοῦ ἴμ6 Μουηὶ 
οἵ ΟἹ νοβ.--- ἐσ. 30. Πανὶ πνοαὶ υρ ἴδ9 Βϑίβδὶ 
οὗ ἴδο οἱένο ἴχθ68, (πὶ 186, Μουηὶ Οἰνεῖ ἔπμι 
ΑΟΥ΄.: [διὸ δβοθηΐ (ον δοοϊ ἐν γ) οἵ Μουηὶ ΟἸτνοὶ]. 
Τρ δπὰ Ἰουά πιουτοίηρ οἱ ᾿δνὶα δηὰ 81] (μ6 
δ] ἢ [Ὁ] 19 ἴπαὶ δοοοπιρδηΐοα εἰ. “Ἅονοι- 
ἵῃρ ἴΠ6 ΥῸ 8 [86 Θγτηθο] οἵ [86 πυϊπα βοστον- 
ΓᾺΡ ΒΌΩΚ ἴῃ ἰἰβα! 1, πο! πὶ μάχαν ἔγοπι ἐμ 
ΟὔϊΟΡ ποῦ]. Οοιρ. Εδί. νἱ. 12; Εζοκ, χχῖν. 17. 
Οἱ Ἀανίά ἰἰ ἰδ βαδίά Ὀοκίὰθ5 μὲ μὸ ψϑοὶ “Ῥαγϑ- 
ἴοοὶ,᾽ “88 ἃ ροηϊθηΐ᾽" (Εἰ πτδ]ὰ), οσ : “10 πιδῃϊ θαι 
Ηΐα Ὠυμὶ ϊδίίου ἴῃ ἐδθ εἰσηὶ οὗ αἀοα᾽" (ΤἨὨΘη 08). 
--γοῖ. 31. “Ἢ δ ἰο]ὰ ᾿δαυϊα," { ἢ Ἰϑαγηοα ἔγομι 
Φετγάβαί θα, ἰπδὲ [Π6 οὐδ ΑΒΣΙΒΟΡΒ6Ι (860 οἱ 
ΥΕΓ. 12) Μ85 “ διηοηρ ἴῃ οοῃδρίγδίοσβ᾽ πῖῖ ΑΒ- 
βδϊοηω. Ηθο τορ ΐθ8 ΟὨΪΥ͂ ΕΥ α ὑγίοῖ οὐδουϊδίΐου 
Ῥγαγίπρ {86 1οτὰ ““ἴο τα ἰθο] δῃ (86 οοθτθ6] ο 
ΑΒΗΒΟΡΠοΙ," {μδὲ 15, ἰο Ὀγίηρ ἰδ ἰο πδυρῆϊ.--Υ 6.. 
82. ΤῊ ἔμ] Β] πιοηὶ οὗὨ [18 ἘΓΑΤΟΣ 8 βίσα ΚΓ ΑΥ 
γτοραγοὴ Ὀγ [Π6 ἀγεῖναὶ οἵ Ππιιδλαΐ, Π6 ο]4, ἴδ: }- 
δι ἔτϊοπὰ οὗ Πανὶ, βεὸ χυἱὶ. 1 βα.--- αυϊὰ σβτηθ 
ἴο [89 ἴορ, {παἱ 18, οὗ Μουηί ΟἸϊνοί, [18 δίχθοϑς 

ἰηϊ, πμῖῖμος αν δα οομλθ δίλδυ. δϑοθῃαϊηρ 
τὰ ἰμ6 Βοΐχιιξ ὈοΙΟΥ οὐ ἴπο ἀθο] ν γ (οοπΡ. 

ψοσ. 24 πὶϊῃ σνοσ. 80); [ὉΣ ἔπ γθ ΟἾΪΥ 080 ἤδυο 
θδο ἰμ6 ρὑΐδοοὸ ῬὮΏΘΙΘ τΏϑ γγὙ916 ουϊ ἴο 
Ὑνοσθΐρ. ΒΥ δβοΐὼθ (βορί., νυ]κ., Επ.) [Επρ- 
Α. .1) “Ῥανἱὰ᾽ [5 ἰβκβϑῃ δβ ἔμ6 βυδήϑοὶ οἵ (μ9 
ψοσὺ “ ποσβμὶρροα ,)» Ὀυὶ (ἤθη δῇ [ηδη, πὶ ῬΥΘΡ. 

“107 ὦ) ταῦδέ ανο Ὀθοη οι ρογοά, ΟΣ ἃ ῬοΙδ. 
Ῥτοῦ. (871) ἱπθοτίοὰ Ὀοίοσθ (μ6 νοσὺ (Βδιίοὶ.). 
ΤΙΐϑ ΡΙδοο οα [6 ἴοὸρ οὗ Μουμπὶ ΟἸἱνοί, ἱμοσοίο 
Ἧ 868 006 οἵ (πο Βαπιοίδ, οὐ Εἰ Ρ]δοθβ, πα ϊοὶ δὲ 

5 ΤΙΣ ἰπδιοαὰ οἵ ΙΒ ἋΚ. 
{1 Ἰποϊεδὰ οὗ ὙΠ τοδὰ (δἴϊοσς ϑορέ. ας. ΟΠ Δ]., σοὰ. 

Ἐσπη. 364) σὴ Τϑαῖτα ἽἼΣΣΊ, οὐ πιὰ ἘνΑΙὰ (ἢ 181 ἀ) 

ὍΣΣ (δἢ ἀπαρυαὶ Ηορμαὶ "ἰού. ΣΤ τί! Αοου, οἵ 
ἐδ6 ῬΟΓΒΟῺ ἰηΐοττωϑά (ἰπδέθδὰ οἵ ἐδ υϑ042] ῳ) ΟΟΟΌΣΒ, 

: 

Ἰηδοορὰ. ἴῃ ΒΟ 9 ῬΆββαῦο8 (οὗ χχχί. 87; σχυίΐ. 4; Εὐβοῖς. 
ΧΙ. 10); θαῚ [Π6 τοηἀοσίης : “" αν δηπουποοα " (ΜΙοἢ., 
Βοδαϊὶς, Θ066}.), 88 ἱΥἢ αν παὰ Ἐπόνῃ [δ ὈθίοΤΟ, δπὰ 
μδὰ ΟἿΪΥ ἱκορὲὶ βίίθῃοθ οὔὖϊ οὗ οοῃαλι ἀοσδείοῃ ἔοσ ἢ 8 
ἐγίοηδ, χῖνθϑ ΠΟ ΒΘ0Ώ89 ἜΡΡΓΟΘΓΙΒΙΟ ἰο ἔθ οσοῃμθοαίίοῃ, 
δἴηοο {π6 ποχὲ βοιύθῃσο: “"ὡἀῃὰ Ῥανίὰ δα! ὰ," δίς. Ὦθ068» 
ΒΟΥ ῬΓΟδΌΡροθοδ ἐπαὲ ἐστ 0 Ὧδ5 1288} ὈΘΘῊ Γ6- 
οοΐνοα Νοῦ ἀο οὐποῦ σορδίγυαίοηδ, δυυοῖ 88 Π6 80- 
Ῥἰγίηξ δ Ἐ 15) [{πϊοστηδῃὶ) (Δέδυσοσ),, οὐ [29 οἤδηκο οἵ 

ἬΠ ἰο 9 ἑαϊκίηα [86 τοτὺ ἐταρθ βο ΒΑ ΠΥ : “ οὯ6 ἰοϊὰ 
Ῥαν!ὰ" (ἔοΠΓΕΩς. Α, Υ., οσ ἐμ ὁμαπξο οἵ ἯΙ ἰο ΤῪΤ] 
τὶ} ᾿ΤΩρΡΟΓΒΟῺ ΑΙ οσοηδέγηοίίου οὐ ἐπα γογΌ: "“"δηὰ οὐ 9 
ὝΘΥ οὯ6 δηποιιπορα "Ὁ (Βδιεΐοῖ.), σογοϊηθηὰ ἐπθε οὶ 
Ὀδοδαδο οἵ ἐδοίς δε ἐϊγασίμοδο δὰ γνἱοϊϑῃΐ ομδγδοίοσ. 

ΟΧΙρίοα ἰῃ ταγίουβ ῬΙδοθθ ἴῃ Ῥαϊοϑίϊηο.--- Ηπμδλαΐ 
ἯΔΒ 8 ἰγυδίοα, ΡΓΟΥ͂Θα ΘΟΌΏΘΟΙΙΟΣ οἵ [μ6 Κίηρ, δ 
αἰ τρο ἴτοιῃ ἴθ ἀπ 168 δδαεϊσηθα Ηΐπ) (νοῦ. 38 
8η.). Τπδὶ Βὸ πτὰϑ ἰῃ οἷοθα ἔθη ψ 1} (Π6 
Εἰηρ ἴα βῆονγσι υγ 8. τὸ ἀραϊρτιαϊἑο 88 
“λα γ]4᾽ 8 (τη, σοσ. 37; χνυὶ. 16: 1 ΟἿ ν. χχνυὶ. 
33.--7ὴέ Ατξιίο, ἔτομι (86 οἱ ἰὼ ἘΡΒγδῖμ, 
ὁ ἰἴ8 ϑου ἢ ὈΟτάΘΡ ἤθᾶν ΑἸμασγοίἢ (2 βἢ. χνὶ. 2). 
Ἠυδμδὶ σἈΠ26 ἰο πιεεὶ αν, δὰ δοπθθαυ θη] Υ 
Ῥγθοράθα Ηΐπι ἴῃ {μὸ δ'σμὶ [οχγ 6166, δὰ θϑϑῃ οαἱ 
οὗ (86 οἶ7γ]. ΤῈ “τόση μαγιμφηὶ δηὰ {6 οδγίἢ 
οη (86 1684 Ὀείοκοη ἢἷ8 στο, οομρ. 1 βδῃ). ἶν. 
12. [᾿Αοοογάΐηρ ἴο Βγαῦῃ εἰ χαυπηθηὶ τγδβ 1ἰ 0 
ἃ ΒΌΓΡΙΪοΘ, 1} ΘΙ θονθθ, ΟΓΏ ΘΟΙΩΠΔΟΏΪΥ ΟΥ̓ ΤΩ6 ἢ 
οὗ τδὴκ δῃηὰ ροαϊϊου πλωνέοήα, ἀπε τς πὶ οσ. 838 
Εη.- βάν, Βονουοσ, βυρχοδί ἰο Ηυβηδὶ ἴο σὸ- 
ἴυσχ ἰο Φεγυβαίθ. 1 ἴοὰ δε οὐ τυΐτἢ τηο, 
ἴδου 11 Ὀ6 ἃ Ὀυτᾶθει ἴο τΏ6--- ὙἘΥ, ἱΐ ἴα ἠοῖ 
8414, Ἐν] μη κα τ τα θδσαῦβο Ἦθ τγδὲ ποὶ 
ϑρα ἰο ψᾶγ; Ὀυϊ [Π6 τηδίζοσ ἴῃ Βαμα ΠΟῪ γγὰβ οὶ 
ὙΆΓ, ὑυὶ ΗἸ5 8 ΟἸΙοσίσυβ βΌρροθοθα μὲ ἢ γγ8β ἃ 
ἰΔΙοηίοα δηὰ ρῥγυάδωϊ τη, θυ ποὶ ἃ ὙΑΙΤΙΟΙ, δηὰ 
80 Καὶ]. Ὑμοηΐυδ: “ἴἢοὰ που]άδὲ (μπ8 ᾿πογθαβθ 
ΤΑΥ͂ ΟΆ͵Ε68.} ῬΓΟΌΔΡΪΥ 1[λανὶ ἃ (δηϊκα ἐμαὶ ΗΠ ΙΒ δὲ 
που]Ἱὰ ἱπηροάθ μἷν Ηιρἢὶ, οἰ μοῦ θοοδῦεο ἢ6 Μτᾶ8 
οΪά, οὗ θθοβδῦθα, 88 ἴμ6 Κίηρ᾽β ἰηἰἐπχαίο [τἰοπμὰ δηὰ 
οοΣ δ ἀθη 81 Θουμβο]]οσς μ6 ποῦ]ὰ τοαυΐγο βρεοΐαὶ 
ο8Γ6. ΒΥ οῃίοσίηρ ΑἸ δδὶ οπλΒ βογνίοοθ, μα τίη, 
Ἡυκαὶ ἸηΔῪ [οἱ] ΑἈΣΙΠΟΡ 615 Ρ]δὴδ (γνοσ. 34) 
δΔηα {Βτουσὰ {86 ῥγἱοβίβ᾽ βοῦβ Κϑαρ Βἷτῃ ἱηίοσιηϑὰ 
ΟΥ̓ [86 Βίδίβ οἵ δϑΆΙγ ἴῃ Ψογυβδ θη. Ηυβδαὶ ἰδ ἰὸ 
ΒΑΥ ἴο ΑΡαδίοια: ΤΥ δοινδηῖ, Ο Ἰεἰπ κα, 1 υν]]} 
Ὅ6; ΤᾺΥ ἐδίμοι᾽ 5 σδουνδηῖϊ 861 ΓΟΣΙΔΘΣΙΥ : 
σὲ Ὡονν---9}1} 1 ὅτὰ ΠΥ δοσνυδηῖ, [ΤΉΪ5 
ἯΔ8 ηοἱ ποῃοϑί, ναὶ 1{ τδϑ δοοοσάϊηρ ἰο {Π6 Ῥο] ἰοΥ 
τἀ ϑβμ ἴῃ (μοϑθ ἀδγβϑ, δά ἱπάθϑα ἴῃ 41} δρεβ. 

δῖοἢ Ῥγοοορίυϑ (Ἰαζεοὺβ ΒΡΡΓΟνῸθ 80 ᾺΣ 88 ἰὸ 
ΒΑΥ (Παὺ “8 116 ἰο]ὰ ἴοσγ 8 οῃὰ ἷκ5 οαυϊνα]οηὶ 
ἴο ὑγυ ἢ. Βυὶ [1 ἀδγὸ ποῖ ἸΠΠ Ὑιδῆςι ἀοοίγίηθ 
(ῬαϊτίοΚ).-- -ΤῊᾺ.]--ἰΝ 6γ8. 86, 836. Ζαάοκ δηὰ Αθῖδ- 
πᾶν δῃὰ {πο ὲν βοῆβ δῖϑ ἰο ραγίἐοὶ ἴῃ [86 8:γ8» 
ἴασοηι οὗ Ηπβμαὶ, ἀπὰ {ποὶν τηογαὶ ροβἰἰΐοι ἴῃ ἐπθ 
ΤηΔίίοΥ 'ἴβ ροῦθδρα 186 βδπ|0 δὲ πἷὶν δῃηὰ ᾿δυ 8. 
Βρ. Ῥαδιυῖοϊ᾽ 5 ̓υἀρτηοηὶ αθονο οἰϊοὰ 5 Βασγὰ!γ ἴἰοο 
ΒοΥθσθ. Τηΐὶδ τ88 ποὶ δὴ βισδίδροῃ : 
[8666 τχϑῃ, Ζβάοϊκ δῃὰ [Π6 χεβῖ, οσθ ποΐ δἰ ΡΥ 
δβρΐϑα, Ὀαὶ τγὸ ἐδῃ δνοϊὰ οδ᾽]ηρ (Β6πὶ ὑγαϊΐοσβ ΟὨΪῪ 
ΒΥ δαρροβίπρ (μὲ 186 ῥγθαίβ σϑσο ποὲ σϑοορηΐσοα 
88 δΔαΠΟΙΈΏ(8 οὗ Αὐδαίουι, θὰὲ δα ἱπάὶ δγοηξ Ὠοη- 
οο θδἰδηΐη, ΟΥ 88 ἔγίϑηβ οὗ Ὠδν]ὰ.--- ΤῈ.7--Δ ἐσ. 
87. ΗἩυβδὶ τοϊυτηοὰ ἴο Φογυβδίθηι δἱ [86 5820 
(ἰπιοῦ (μαι ΑὈδϑίοτι ϑηίογοά ἴΠ6 οἱἱγ. ὙΒΘ δαἀϊ]- 
οι οὗ (6 ψαϊᾳ.: “διὰ Αβέίβορμαὶ τὲ τ ἷμ 
Ὑ88 οοοδαϊοηθά, πὸ ἀουδί, ΌὉΥ χτυὶ. 16 (ΤἸ οηϊα8). 

χνὶ. 1-14, Το ἀἱ σ φὐρεγδηδεδ ἰῃ ̓ αν]ἀ᾽ 8 
Βῖρσιι οοπεἰπυρα ἔγοσα ἰμ6 δυσηγὶξ οὗ ἰμ9 Μουηὶ 
οἵ ΟἸ'νεβ.-- 1) ,ογα. 1-4, Μοοίπσ οὐδ Ζίδα, ἀπὰ 
{80 ἰδιίο σ᾽ Β δ! ὑπλὴν δρδϊπεὶ ΜορΒ οβιθιὶ.---Ἴ οΣ. 
1. ἽΒοη ᾿δνίὰ τῶ ἃ {116 ρϑδὲ ἴδπο ἴορ [οἵ 
ΟἸ νει], (π6 μοϊηὶ ὙΠ στο ἢ τοὶ Ηυβμδὶ (χυ. 32). 

ΜερΒΣθοβΒ οι π᾿ 8 ϑογνδηΐ, β60 ἰχ. 2 586. 
ΗΔδ σδῃηθ ἐὸ πιεεί Πανὶα, δα ἰμοσγοίοσο ροῦθ οὐ ἴῃ 
δάνδῃοο οὗ [6 ἈΓΙΩΥ (88 Ηυβδαὶ ἀϊά) ἐπ ΟΥΟΡ 
ΤΔΟΓΘ ΘΒΔΙΥ (0 δοουῦγο θαυ ἶ Β δἰἱθηιίοη δῇσ ἰδ 9 

4 ΤῊιο δροάοσίβ ἰβ Ὀοΐὰ ἐΐτηθδ ἰρἰσοἀυσθὰ ὮΥ ὟΝ, 

ΘΟ. ΕΝ. ἢ 848 α. 

{ Οὐ ΒΥΠΟΪΠΣΟΠΟΌΒΏΘ85 ΘΧΡΓΘΟΒδΘα ὮὉΥ ἡσια {ο] νης 

Ιταρῖ (Βθσθ ΚΊ2) 866 Ἐν. κἡἃὶ 8έδ ὃ. ᾿ 



δ08 ΤῊΣ ΒΕΟΟΝῸ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΑΜΕΙ, 

ἢταὶ ἀϊβογάον 88 ουσοσ. Οπ πο κδἀ ]θα δϑθοβ ἢ6 
ὑτίησε ἃ αυδηιΥ οἵ οοὰ, ὑπὸ Ὠυπαγοα Ἰοᾶνοβ οὗ 
Ὀτοδὰ, οὔθ δυπάγοα Ἵοδκεα οὗ σϑϊβϊηβ οὐ ἀγὶοα 
ἔταροβ, οὔθ υπάτορα οδἶκοα οἵ ἔγυϊ ΠΡΌΡΟΥ ἢρ- 
ς8[68] (παλάθαι, οοτΡ. {π᾿ δορί. ἴῃ “6Γ. χὶ. 10, 12) 
δηα 8 βίη οἵ πὶηβ.-- - ον, 2. Ζ108 βίαιθβ ἢ13 μριιὉ- 
Ροβο ἴθ ὑτϊηρίηρς (δἷ8 ἑοοὰ." [Ηἰ8 οἱ 88 ρᾶγ- 
(ἰου ΑΙ Ὺ Ἐπουρμία] δια θοδδοῦδ]6.---ΤῊῈ.]---ΟΑἰ8 
ΓΟΔ] τὶ 88 ἰο ραΐη (Π6 Κἰπρ᾽Β ἔδυοῦ δῃηὰ ρταϊ!- 
ἱπά9, 6 Ὀοΐηρς βιιγονγὰ οποιιρσῇ ἰο 866 (παἰ [αν ά 
που ]ὰ οομθ ουὔΐ νἱοίοσ οὐϑὺ ἢ18 βοῆ.--- Υ ογ. 8. 1)8- 
Υἱὰ δδίκα : “πῇ 18 [6 ΒΟῚ ἐὰν λομόηιαι οὗ 
(Ὦγ ἰογὰ (Φοπαίμδη) Ὁ"; ἴο πβῖοῖ ἢ6 χορ] 168 ψ ἢ 
(6 σδιυτην, πὶ Μορμὶ θοβῃοίι πδα βίδγοὰ ἴῃ 
6 γΆ8816 πὶ, μορίηρ ἰο τοχαΐη ἰ86 Κίηράοτῃ οὗὨ 18 
ἴδιος (Φουδί μη), τῆο, 1ὖ 6 μα ουϊνοὰ Δι], 
που αν Ὀδοθη Κίηρ. ΤὨδὶ π6 Π6]}0]688 οί ρῃ]θ 
μια ἀοβίρτθ οἢ (μ6 ἱῃτΌμθ, τὰ8 δὴ ουϊάθηὶ 116. 
Βυὶ Ῥανιὰ παϊρμῦ ΠΟῪ Ὀ6Ι1ον 1ζ, ΡΥ Υ͂ ὈΘοδαθθ 
(Π6 Ῥγοδοηΐ ὀχω οηθηὶ ργονοπίθα αὐΐοὶ οομαϊογ8» 
ἔἴἰοῃ δῃὰ ορϑηθρά ἢΐ8 ταϊηὰ ἴο βυοῖ δη ἱπαϊπυδβίζοη, 
ΑΓ Υ Ὀοοδυθα 6 ἔραγοὰ (ἢ βιδι 6 ΡαγίΥ, ἀϊ888- 
(16ῆ ἃ τὶ ἷΒ χογοσηιηθηῖΐ, ταὶ ἢΐ ἀκα (86 οοηΐ- 
βίοῃ Ρτοάδυοοά ΒΥ ΑὈκδ! τ ἱπϑαγγοοιΐου ἴο γοθίοσθ 
Β40}}8 ἀγηῃαδίυ ὑηάογ [Π6 δι οὗ {Π6 ἰδϑὶ βοΐϊοῃ 
οἵ Ηἷβ ουβο. Το δἷπι οὗ Ζίθα 1 (818 Ο] ΠΩ͂ 
(χὶχ. 25 θ4.4ᾳ. ὑσονϑα 1ΐ ππἀουθίθα!]ν ἰοὸ παν ὈΘοΏ 
δ. 0 }} ἯΔ8 ἴο τοὶ ροβϑϑδβίοη οἵ ὑπ6 θϑίδίθ οοϊῃπαὶ θὰ 
ἰο δἷπιὶ ἴῸΣ ΜορΒΙοα οι ΒΒ Ὀοηοῆϊ (ἰχ. 7 βαφὴ 
ΟΟΙΏΡ. χίχ. 27-29. ΤΠ πηδῆποῦ οἵ Ζ͵08᾽8 ἰγὶς 
48 (6 (χῖχ. 26): Μορ θοβμ ἢ, ᾿δατηΐηρ οὗ 
Πανὶ Ηϊρσιιὶ, πα ογάογθα 8868668 βϑα α]θα ἴον ῃἰτ- 
861 δηὰ ἢ18 βοσυδηίβ, ἰῃ οὐὔάἄοσ ἰὸ σοραὶγ ἰο 6 
Κίηρ ἴῃ ἰοκθϑη οἵ κἷ8 (αἰαὶ δἰἰδομπηθηὶ; ΖιθΑ 
δα ἰδίκοῃ [ἢ δαθϑδ ἱοροῖμοσ τι {πΠ6 ργοϑθηίβ ᾿ἢ- 
τοηἀοα Ὀγ ΜορΒΙθοβμοίῃ ἴον ἐμ Κίηρ, οοτηθ ἰο ἰμ6 
Ἰαίδοσ, δηὰ Ἰοΐς ([ῃ6 6] 0108θ6 ΜΡ θοβμοί ἴῃ (6 
Ἰυσοῦ. Ηὸ νδϑ ἱμεγϑίοσο ποῖ ΟὨ]Υ δῇ δγγαπὶ 118 
δηα οδυπληΐαίοσ, Ὀὰϊ α1]5ὸ δὴ ἐπηρυάοηὶ (πϊοΥ δηά 
ἰγαϊίογ. 7 - ον ον, 4. ΑΠΟΙΠΟΣ ὀχϑ}]6 οὗἨ να Β 
ογοά 7 δηά μασίθ. Ηδ Ὀο]ΐογο Ζιῦ86 πιποαὶ 
Ἰηγοβιϊραίΐοη, δηὰ Ὀοδίουβ οὐ ἷπι 41} ἷβ τὴδϑ- 
ἴ6 8 ῬΙΟΡΟσγ. Το ᾿ππρυάοηΐ δ Πα]6 Ὁ ΣΟ ΟΡ] 68 
ἴο [Π186 ρσγδο πιῆ ἵτὸ πογάβ: 1) Ζ ὉΟῪ σωγ- 

, ἰδδῖ ἰδ, 1 τηδηϊἴοθί ΤΩΥ ταοδὶ ἈσΠ20]6 Δηὰ 
ἀενοιθα ἡ πεῖ, 2) ἴὭΔΥΙ δηᾶ ἔἴανοςν ἴὩ ἴδ9 
ΘΥ98 οὗ τὴν Ἰοσᾶ, ἴ86 Κίῃᾳ. 1 οομητηθηά τὴγ- 
ΒΟΙζ ἰο γοῦν ἔσγίμον ροοῦ-Ὑ1}}, οομρ. 1 δι. ]. 
18.( Ῥανὶὰ, ἴῃ ὑπὸ αχοϊοσηθηΐ οὗ ᾿ΠΟΙ ΘὨΙΒΥΥ 
ταϊδίοσίπο, 5 ΠΟΓΘ συλ! οὗ ἃ ἀου]9 πτοηζ, ἢσϑι 
ἴῃ ἰγϑδίηρ' {86 (1 ἃ] ΜΡ  Ροβμοί 88 ἃ ὑγδἱύοσ, 
Δ 4 ἰΒοῃ 1ῃ ΤΟΥΔ]]Υ ΓΘ (δ ἴλ160 δῃὰ βἰδῃ- 
ἀοτοῦβ Ζ᾽θ8.. 

2) τ. δ-14. ϑλίπιοί δυγϑεβ Παυϊά. ΤΏ Νὶρπὶ 
ΤΌΔΟΒ66 Βαλιισίπι, οὐ {8 ροκίἔοῃ οἵ πξϊοῖ Ρ]866 
Β66 Οἡ ἰΪϊ. 16, ΤὨοηΐι8 ΡΑΥΆΡΆ δηὰ Καἄυβον᾽β δίδί. 
ϑιιά. 11. 16δ4.---[Π τᾶβ Ὀοίπτθοη Μουηὶ ΟἸ νοὶ 
δὰ 16 ΦΖοτὰ αὖ (Π6 Θχδοὶ εἱϊο δ ὉΠ ἰκπΟΤΙ.--- 
ΤΕ.]--Βϊηχοὶ ττἼδα οὗ ἴ0)6 ξΣδοϑ οὗ 88:1} 8 
Βοῦδο.--- 66 (6 1ἰπία ἰη Οοῃ. χ]νὶ. 21; 1 ΟἿσ. 
ὙἹ1. 1 θα4ᾳ. βοιηθ θην δἷπι (δυὺ ἀουδὲβα}]γ) 
(ἢ (86 (ὐ88 οὗ (ἢ 9 {1|16 οἵἉ Ῥα. νἱ!.---ΤῈ.}] ΤᾺ Ϊ8 
ὈΕΘ ΞΘ ἘΞ αρε τ στο τ δ τ τ ες τ τες 

« ῸΡ Κοίηΐἷο ὈΠῸΣ" Ὁ.) (8 οὈὐγΥίουδ ο]οσίοαὶ ΟΣΤΟΥ) 

] 
ἡ [“1ὸ [6 ἱπηροβϑίθῖο ἰο βαὺ πῃϑίμον ΜοΡΗΪ Ομ θὲ ἢ 

ἯΔ5 αυἱΐο ρα ἢ} {|985 οὐ ἠοΐ, [Υ Ῥβ. οχνί. νδϑ οσοϊτηροβϑὰ 
αἴνοσ [ῃη9 06] Πρ ΟΥ̓ ΑΌΒΑΙ ΟἸ Β ΣΘὈΘΙ]οΏ,, τόσ. 11 ταν 
οοῃίαίη εν ἀ᾽ 5 οοῃίδϑβίου οὗ ἃ μδϑίν ἡπαφτηθαὲ ἰῃ 116 
τηδιίον " (Βίἰδ. Οὐηι.)}-.-Τ.] 

ΧΡ ἑ δ1η8 Ηἷδ Γαρα δσαΐϊῃοὶ Πανὶ, σπϊοῦ ἢ6 ἰμοθ 
ΨΘΩ(Β ἰῃ ΟΌΓΒΟΒ δΔηα ΓΟΥῚ]ηρθ δηὰ ἴῃ ἰμτουίης 
ΒίοΟΙ 68 δὺ ᾿ἰπ| 8ηἋ 8 [Ὁ] οσσοσα. [οι υἱγυ!θηοθ 
ἦβ ἴο (18 δ δα Ηἱ δἱϊοα ἴῃ [ἢ Εδδϑβι τονναστβ [Ὁ] 1οὰ 

οδίηοηθ. «“οβθθρῆυβ βίαϊοβ (44π|. 7, 9, 7) ταὶ 
Δμαγίτα ἸΔΥ͂ ΟΠ ([Π6 πιαὶῃ τοϑδὰ, π ῖΟΒ Ἀρτθαβ 

ΟΣ Μ6}} ἢ (ἢ δοσουηὶ οὗ ΒΒ πλοῖ 8. ὈΘΏΔΥΟΟΓ 
(δι 11} Βὲδ.- ίοί., Ατῇ. Βαϊνιγῖπι).--- Β.]---Υ ἐν. 
7 5αᾳη. Ουῖ, οὔξ, παηροΐγ, οὐὖὐ οὗ ἐΐα Ἰπηράοῦι 
ἀνα (Π06 Ἰαηά. Ηδ ο81}5 αν ὰ “ ἰδοὺ 
τλαπ ἢ ῬΓΟΌΔΌΙΥ Ὀοοδυθα Βὸ δβογιθθά ἴο κῖαι ἴδ 
τυγον οὗ βμθοβμοῖ δὰ Αὔμον (111, 27 βας.; 
ἦγ. θ βα4ᾳ.), οὗ πρῖοῦ μὲ ν͵ὰθ ὙΠΟΙΥ 1} 116β6. 
ϑων δς 688 Ῥσοῦθογ, τη α9ὸ οἵ βαυ] δηά 
ομδίμδη, δηὰ ὄνοη οὗ [{7τ|8}}.-- ΤῈ. ΤῊ πεῖ- 

[ρτίυπε [Επρ. Α. Ὗ. ποὶ βο γ6}} ““τηϊρορ!οῖ] 
πὶ ΑὈθδ]οπλβ ἱπβυγχτοοίζοι δὰ Ὀσουχῃι οὨ δἰπὶ 
[6 Τεβζαγὰβ 88 ἃ ρυπίβηπιοηΐ ἔγοπι Οοκ, Ὀοσδῦθο 
86 δὰ Ὀϑοοπηθ Κις 'η 580} βίβδαα. Τὶβ βῆονβ 
ον δι Ὀἰογοα 551,8 Κἰηἀτοὰ ψόγο οσοὸσ Ὀδν  8 
οἰονδίϊοη ἰο ὑπ ἰἤτομο, δπα μον, ἐμογοίοσο, Ζ: 06 
ΒΙΔΠοΣ αραϊησὶ ΜΟΡἢθοβμοίἢ ἰουπα γτοβϑάϊογ δο- 
οορίδμοθ πῖϊὰ Πδνὶα. ἐΉΠΙΕΙ 8 ΠΟΙΟ δῸ ἴδγ 
ἀονουΐ δῃὰ τοὶ σίουβ ἐμαὶ 6 δβουῖθοβ [88 ῥγοβοηὶ 
δἰαίθ οὗ (πἰηρα ψΟΙΪΔΥ ἴἰο Φομβονδὴ, ὑμ6 οἵ 
[ογϑοὶ; θὰϊ ἢ6 Ἰρῆοσγοβ βίην} 8 βοηίθηοα οὗ σο- 
͵οεοϊοα (1 δια. χν.), δια οἰ ΒΟΓΎΤΙΘ6 βμονε ἃ ὑϑὰ 
βρίτὶι.--- ΤῈ.] - ον. 9. [Αδίρλαξ ωὐδῆεε ἰο ἐδ! 
ἐπι] Οπ Αδιίδλαξ οοτήρδαγο ἰϊ. 28 ρᾳ.; 11. 30. 

ΤΙο “αοδά ἀορ᾽ ἰδ 1:6 δχργοβδβίοῃ οὗ ἰδῈ οχ- 
τρϑτηθδί γ᾽ θηθββ δαὰ Ὀβάῃθαβθ, οορ. ἰχ. 8. Αὐὶ- 
ἈΠδὶ ἌρΡΡΘδῚΒ ΒθΘ 848 ἰῃ σἤδρβ. 1]., 111. [πὰ 1 
βδιη. χχνὶ. 8] υἱοϊϑηὶ δηὰ γουθηροίαὶ. Ηδ χ βῃοε 
(ο τχϑῖγο ϑῃιϊμπηθὶ δίοηθ ἴοσ πὶ του] ὴρ πὶϊὰ ἢ} 
μοδάᾶ.---γ, 10. [Πρν]α τοβισαϊηβ ΑὈἱδ δὶ .]--- 
Ὧο δοη8 οὗ Ζοσιιϊδ. «οκὺ Ϊ6 Βογα )οϊπϑά πιῖ 
Ηἷ8 Ὁτοίδοῦ (88 ἴῃ ἰΐ. 23), Ὀοΐηρ ΡΓΟΌΔΟΙΥ οἵ [86 
δϑὴθ ορί ἴοι ψἱ εἶπ. “ [δὲ ἰδ ἰβεσα ἰὸ 1τὴ9 
δηά ἴο γουῦ Ῥ᾽ (οοαρ. Φοδῃ ἱϊ. 4, τί ἐμοὶ καὶ σοὶ; 
Φοβὶ. χχὶϊ. 24: 1 Κίηρβ χνῖὶ. 18; ἴον (Π6 ἱπουρὶι 
ΘΟΏΡ. [Κο ἰχ. δ2-56), ἰΠδὲ '8, πθδὲὶ πᾶν 1 ἴα 
σου Ὑὐΐ γου ἢ [Επηρ. Α. Υ.: δὶ πᾶνε] 
ἴο ἀο νὴτὰ γου 7]. αν ὰ ἀφοίάθαἹ]γ σοροὶα Αδὶ- 
Δ 418 βυρρεδίίου, βαγίηρ: αν ΠΟΤΘ ὯΟ ἔδο  ἰηρ 
πη οοσασηοι ἩΣΝ γοὰ; ΝῸ 8.6 αἰ βδγεης Ῥοσθοηδ; 
Ι π|}} παν ποι βίηρ ἰο ἀο τὴῖϊῃ γοὺ πῃ ΒΌΘΝ 586} 
Β6Ι͂Ρ δῃᾷὰ σενθῆρθ. Ηθϑ Ὀδ,68 (18 βύγϊοἱ ργολέδιμιοι 
οὔ ἴδα αὐἀπιοπίζξιοη ἰδὲ ΒΕ: πγ61᾽ 8 συσαίηρ 15 ὈΥ ἀϊδ- 

βϑίΐοῃ οὗ ἀοα. Το ΤΑΆΓΟΊΠΛΑΙ ΤοΔαϊηρ: “80 
οὐ Ὠἶτα οὐτθα, ίοσ ἴπ6 Γοτὰ ἢ [860 Επγ. Α. Υ.], 
δηὰ {πΠ6 ἰθβοσίίοη οὗ Ξδρί. δηὰ ψυϊᾳ.: ““δηά 1ο 
εἶπ δοθ θ᾽ ((Ὁ]οπίηρ ἴθ 6 “Ἰοὺ ἷπὶ δ᾽ οῦβ᾽ οἵ 
γογ. 11) δον “βοῃβ οὗ Ζοσγυϊδ,᾿ 86 ὀχ] δηδίου 
οπίηρ ἱμοὶν οσὶ ρίη ἴο {π86 αἰ οαΪν ἐμαὶ (Πα ἰεχὶ 
Ῥγοϑοηϊθα ψβθη (Π6 ἢτβὶ ραγίίο]9 (3) να ἰδοῦ 
88 68.884] ( Ξε “(ον " οὗ “ Ῥβοδῆρε᾽), {86 βοουπὰ 
(31) θείῃ (θὴ ψΟΣῪ Ββασβῆ. Βϑηάοσ Ὀοΐι μδσι- 

οἷοβ ὈῪ “πποη," δηυὰ Ῥερίῃ (μ6 δροάοεῖθ πὶ 
“κηὰ πῇ0᾽ (3). Μαυτοῦ: “ὙΒοη ἢθ ΟὔΓθοΒ 

δὰ πβοη μονὴ 88 βαϊα ἰὸ ΒἾπ), (σϑο ΤΑΥΪν 
ὙΠῸ ἰδοὴ 58}}41} κβϑγ,᾽ εἰς. Ἐ- ἼἬ )ἴἷΪΚΙεσ. 1] 8ϑᾳ. θαυ! 
Β6σθ οοαθῖηοθ ϑβιῃὐτμοἱ 5 συταϊῃρσ δηὰ Αθβδίομῦκ 
ΤΟΥ͂ΟΙ: ὑπάσον [Π96 ροϊηὺ οὗ Υἱον οὗὨ ἐπ αἰ γῖηθ ΡῈ" 
ΤΩ ΒΒ Οἢ 8πα σδυδαίίοη; δῃηὰ [6 ἔγεβὰ σοίδγθῃοθ 
ἰο ἐμΐθ ἀἰνίπο οαυβθο βῆονα ΠΟῪ ἀδορὶΥ ἰπ δἷθ 
Ρίουβ ποαστὶ αν ἔδεϊβ ἰπ {18 χηϊείογίαδθ δἰβὸ 
(π6 Ὀίοτνβ οἵ Οοάὐ᾿β οδδβιθεπίησ μβαηὰ. “Τὴ 

4 [0π ἔδο ἰοχὶ 6690 “ Τοχί. δηο ὰ ἀτσϑια."-- Τὰ.) 



ΟΗΑΡ, ΧΥ͂Ι. 1-14. δ0ὺ9 

χοροϊϊΐοη οὔμ6: Απᾶ 6 δα], '6 ποὶ βυρογῆς- 
Οὐδ, ἴοτ [6 ἀϊβοουχθα '6 δα ἀγοεϑθὰ ἴὸ πιογὸ ῬΕΓΘΟΉδ 
{μα Ὀείογο᾿ (ΤΩ Ϊ 8). ἘΓΟῪ τὰῸΟὮ τΟΣΘ 
ῖο Βοιυϊατξῖθ, (Πδὶ 18, (μΠ6 πιοπιῦοσ οὗ 8380} 8 
εὐἷθο, το παία 8. [ἰ 18 Ὡοΐ βυγργίδίηρ ἰμδὶ 
ΒΌΓΘΝ ἃ ΟΠ6 ΤΟΥ ]68 τη6, ΜΏΘΏ ΓΥ͂ ΟΥ̓ ΒΟῺ ΒΘΟΪΚΒ 
ΤΩΥ͂ 6. ᾿ανὶαὰ (ἢυ5 βῆονβ ἐὺ ἔγοτι ἃ ΡΌΣΟΙΥ 
δλωπιαη, ροΐηὶ οἵ νον (Π6γ6 νγὰ8 ὯΟ ατουπά ἴον (6 
ΘΟΌΓΘΘ ργοροβοὰ ΕΥ̓͂ ΑὈἰΒῃδὶ.--- ἐγ. 12. “Ῥὸοῖ- 
ὮΔΡ8 ἴδ [ογὰ ν1}} Ἰοοῖκ οὐ "ΡΥ ἰπίαυλιν." [η- 
εἰεβὰ οἵ (}ι18 (.2}}} 116 Θετὶ οσ πυδγαίῃ ᾿88 “τὰν 
ογο" (.2.}), τδδὶ ἴα, [80 Ἰνοσὰ νψὶ}} ροσῆδρδ Ἰοοῖ 
ΟἹ “ΤΑΥ͂ ἰθΆγ8,᾿" ἰῃ6 Μαβογίίεβ [δῃοϊθηΐ “6 18} 
οάϊίοτῃ οἵ ἴπ6 Ηοῦ. ἰ6χ}} ποῖ Ὀοΐης δῦ]6 ἰο οοι- 
Ῥτγοδμοπὰ δον Πανὶ, συλ] ] 688 ἴῃ τοβρθοὶ ἰο {18 
του], οοὐ]ά δοκηον]οάρθ μἰμηθοὶ ἢ μα] γ. Υ76 
ὉΤῈ οὶ, Ββοπονοῦ, ἰὼ ομδηρθ ἴΠ6 ἴαχίὶ ἴὸ “ΠΩ͂ 
δίῃ ]οοη᾽" (23), Τίιοη., ἔνι. [Επκ-. Α. Υ.7), θαι 

ἴο τοίαϊη {πὸ ἰάθα οὗ σιυΐέ, ποθ αν ἃ ἀθορὶῪ 
ἤρα ὶβ ἐμαὶ ἢ 888 οδηδοα, ποὶ, ἱπάθοα, ἰὴ {Π6 
ταδίίοσ πηοηἰϊοηϑα ὉΥ̓ Βιαϊπιοὶ, δαὶ δραϊηδὶ {ῃ6 
Ι,οτὰ. Οοὐδα “Ἰοοκιὴς οχᾳ Ηἰἱἴβ8 ἱπίᾳυϊ ᾽"" οδῃ 
ἐμοπ Ὀ6 ΟὨΪΥ͂ 8 βιδοίουβ δα χρϑγοὶδι! Ἰοοϊκίηρ. 
ΡΥ δΡ6 186 1,οτὰ ΜὙ1}} σϑαυΐίθ ΤῺ 6 ἴον {86 
ουτθο πὶ ἢ88 οοῦλθ ΟἹ τὴ6 ἐμ18 “" δἴηοο 1 

εἰοπεῖν βθᾶγ ἴδ 88 8 οβιαβιϊβοιηθῃὶ οἵ Ηΐβ μαῃά. 
Ἐδιαίτ {86 ἰοχί “ΤΩΥ̓ ΟΌΣΒΘ ᾽) Ξξξε ἴπ6 οσυγθο {ππδἰ [188 
Βα ]16 πὶ τη6, δρδὶηδὶ ὑμ6 οὶ “ ἷϑ οσϑο᾽᾽ [Επῃρ.ὕ 
Α. Υ.], παῖ 15, Βῃϊηλοὶ 8. [10 ϑϑϑὴβ ἴὩΟΓΘ ἴῃ 
δοοογάδῃοα ἢ ([Ππ6 Ἰπουρῆξ ἤθτΘ ἰο γοδα “ΠΥ 
ΔΙ οιΐοη ̓  ἱπρίθδα οὗ “ ΤΩΥ̓ ἱπ| αΠ1 1 7᾽ 560 “Τεχί. 
δορὰ ατγδ." αν 8 ΒυγΑΣ Δ Υ 18 δϑο ἴῃ ἢιΐ9 
“ ῥῬδγμδρθ; μὲ {1Π ποὶ Ὀ6 ϑχθ οἵ ἴῃ αἰνὶῃθ 
νἱοθίης (Ρδιγίοκ). Ηἱἶβ ἐδοϊης ἰονατὰβ ΒΕἰπιοὶ 
ΒΟΓΘ 966η8 ἰ0 ὃδ6 Τοοηίγο! ]οα ὈΥ͂ Δ ΟΥ̓́ΟΓΡΟΥΟΙ- 
ἵπ δεθῆβθ οἵ Θοὐβ ομιαββιηρ ργονϊάθηοθ. Ηδς 
ἀοεοβ ποὶ Ὄχοῃοσζαῖθ [18 γοϑίΐοσ, ὃυΐϊ ἴδοϊβ (δαὶ 
δὶ 18 τηοπιθηΐ 1 186 ἠοῖ Πῖ8 Βυβίποθθ ἴο ϑδεδβοσὶ 
ἷη σμμῖ, θὰ ΟἿΪΥ ἰο ὈΟῪ υπήοῦ οὐ Πιαῃηά. 
ΤῊ πηϊδίοτίυηθ {πὶ μα8 οί] Ηἷτὰ ἰδ δὸ ἰδσγὶ- 
16 {πῶὲ Βα {πη Κα Βμϊ οὶ 5 δα ἰτίοη ἴο 1ὲ ΟὨΪΥ 
Ὠδίυγαὶ, Αἤογνασγὰβ (χὶχ. 28) ὑπᾶοσ [Π6 ψζοπο- 
ΤΟῸΒ ἱπιρη]πθη οὗἨ υἱοίοσυ, ἢ6 ραγάοῃβ ἃϊγ, δαὶ 
ἤη4}}γ (1 Κίηρ 11. 8, 9) δὰ ἰὴ οὐοῦ ἴο 30]ο- 
ΤΟΙ Β γϑηρθοηοο.  μδίουεν [8 ἴθ ἱηρ ἴῃ (818 
Ιδ5ὶ δοῖ, 1 18 οἴϑδὺ [δῖ ΠΟῪ ἷ8 ἢ 0]6 βϑῆϑθ οὗ 
(οὐδ᾽ ομμβαβιϊβοσαθηβ ἢ88 ἀγίνϑῃ 41] β6]-δραοσίζοη 
δα ΓΟΥΘΏ6 ἔγοια μὴ8 ποασί.-- -ΤῊᾺ.].-ῦνον. 18. Β}}- 
τη οἱ Β 18 ἱπογθδϑοά, 1 που]α βϑοσω, Ὁγ αν 8 
αυΐϊοὶ ὈΘ,δΥυϊουγ ; Π6 ΤΌΠΒ δοηρ ἰῃ6 546 οἵ {δ 
δοο νυ ἱΥ (Όγ πϊοῖ {πὸ τοδὰ ρϑβθοά) [6 δὲ 
ΘΌΣΒΙΏρ 8η6 {ΠΡΟ ηρ δίοπμοβ δὲ ᾿ᾳνια δηὰ ἢἷδ 
ΤΟ] Οπτοτα.---  ογ. 14. Πα νἹα᾽ 5 ἀγτῖναὶ ἴῃ “ Αὐερλίπι" 
[Ἐπᾳ- Α. Μ΄: “ποδῦῪ "]. Α ρἾἴδοβ οἵ {1.18 Ὠδπηθ 
Ἰηάἀορά, ἱβ ποῖ Κποπνῃ; αὶ (δὶ 5 0 «τουπὰ 
δραϊηρί 16 οχίαίθηο6. ᾿γ τῃ9 ποτὰ ΡῈ τεμογοὰ 
“ ΘΆΓΥ,)" ὯΟ ρΐδοθ 'θ πδιηθά ἰο πῇ ΐοῖ [ΠΟΥ ΟΔΙΊΟ, 

. 88 ἴδο πογὰ “86 γ᾽" ἱπάϊσαίεη. ΤῊΪ6 Ῥ]δοθ γῶβ 
σου δἰ] ποὶ Βδδυτσίτα [νογ. δ], ἴον χυἹὶ. 18 βῆ! οῦγβ 
{πὶ ΤΑ ν] Δ᾽ 8 σοῦ ρ]δοο τδϑ δογοηὰ Βαμυσίπι ἰον- 
818 (6 Φογάδη, {Π6 ὑγίοδίβ᾽ βοῦβ δυΐηρ πάθη 
αἱ Βαδυτὶπι, δηἃ (ποθὴ ρχοπθ οὐ ἐἈγῖΠον ἰοταγὰδ 
Ῥανιὰ, [88[δ. Οὐηι. διιβαεδίϑ ἐμαὶ Αὐορμῖπι 188 8 
ΟΆΓΑΥΒΏΒΑΤΎ, [ὉΓΣ ἩΠΊΟἢ ἐδ6 τηοδηϊπρ οὗ ἴπ0 ποσὰ 
(τοϑιγ) πουϊὰ ὃ6 ἈΡΡΌΡΠΡΟ ΤΠ. .--͵Ἴ Πδο οχ- 
δεῖ αἰδίοτηοπὲ οὗὨ ἰῃθ ἸΟοΟΔ]  ο8 οὗ Ξ αν α᾽ 5 Πμῆιὶ 
[πρὰ, ἐπαοοῦ, οὗ 6 Ὑπό] ᾿ἰδίοσγ οὗ {π6 ἀδὺ οὗ 
ἱριν- ΤᾺ. ἰδ τουρδῦκαθ]ο ; οοτηρ. χγυ. 17, 23, 80, 

82; ΧΥ͂Ϊ. 1, ὅ, 18, 14. 

ἩΗΙΒΤΟΒΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΤΗΞΒΟΙΟΟΙΟΑΙ. 

1. ΤῊ δίαγίϊπρ-ροΐπὲ οἵἨ [6 δλαί(ίεγίησ 9 [δ6 
6 κἰπράοπι ι}}} 1ϊ8 ὙΘΥΥ Ἀπά δε τας 

(Πγοαϊθηθα ἱβ ἰουηά ἰῃ {μα ἀϊαγυρίΐοη οὐ αν 8 
λοιιδε απ Ψαπιϊίῳ ὉΥ 186 ογγτηϑβ οἵ ἷβ ἔψοὸ οἱάοβε 
ΒΟη8. ΕἼΟΙΣ [Π|6 ΤΟΥ̓Ὰ] ὨΟΌΒΟοΪα 186] οοπηο8 (ἢ 9 
βράποοῦ οὗ {26 ῬΘΟρὶΘ ἰο φοῃθρίγαου δπὰ ἱμρβίισγθο- 
ἰΐοῃ εὐ ἴμ6 αΣγίπ6 }} ογαδι ρα ρονογημπηθηὶ οὗ 
αν, σοιῃ [16 ΠΠΟΓΆΪΙΥ οογγαρὶ βοὶὶ οἵ 1}9 
ΤΟΥ͂Δ] οουγί, ὙΠο60 ᾿ιἰρίιοδὶ οὔ οα]β Ὀγοαῖκ ΤᾺ} 
δηα τίρα δραϊηδέ [ἢ 6 ΚἸΠΡῚΥ χονογημπθηῖ, ἀρτίηρβ 
{πὸ 6Υ1} βρὶσιῦ ((Π6 οοηίδασδγαϊο οἵ (μπαὶ βοαυοςοτ) 
(μαὺ ἀσαρβ {π6 ΡΪ6 ἰῃίο σενοϊυϊΐοη. Βιϊΐ (Π6 
βυσοοθθ οὗ ΑΔ βαΐομα δηά ἢ18 Θοοοχῃ] 166 ΒΏΟΥΒ (Παῖ 
ἐπ ἰδδ παίϊλοτι ἐϊδει ἰμόγα ταθ δ᾽ γεδαν αἰβδοπηΐοι 
ἩΠΕ0 {Π0 Ῥαν!αΐο μονοσηιηθηΐ δηά ἃ Ῥχγοοθβα οὗ 
αἰεὶ ηϊορταιίίου ὑπαὶ οο-οροχαϊθα πὰ ΑἸ Βα] οηγ δ 
δοί οἵ ἱπκαυσγθοίίου ; {{ {Πογθ μδὰ Ὡοὶ ὕθεθῃ π|]άθ- 
ΒΡΓοϑα αἰββαϊ βίου δἱ ἀοίθοίβ δῃὰ ὙτΟηρΒ ἴῃ 
αὐἀπιϊηϊκίιγαἰΐοτ, οὗ γος ΑἸ βδΙ οσλΒ ἰγθ ΟΠ ΘΤΟῸΒ 
οοπάπυοὶ οου]Ἱα ποὶ ἤανα πδά βοὸ σγοαὶ δηὰ ἱπηπγχοαὶ- 
'δἴο σϑβϑι] 8. [1{{86 θομάδ οὗ βαείζίν απὰ οδεαϊεποε, 
ΜΒ ἰοῖ Ὀαΐοσο μο]ἀ {86 Ρθορὶθ ἰο ανὶά, μβδά ποῖ 
ὈΘΘῺ ΒΟΙΟΙῪ Ἰοοβοποα, Αββδίοτῃ οουἱὰ ηοὶ ἤδνθ 
Βί γα ΓΝ ΑΥ ἰυτποὰ “1Π6 Ποδσὶ οὔ [π9 πὴ οἵ [8- 
Τδοὶ " ἴγοῃχ ἢΐη. Απα [ἴὐ 18 Ῥδνὶαἷβ οσ ἰσῖδο, 
υάαλ, ψιθηοθ {μ6 τϑρ}]] οι Ῥγοοθθάβ δηὰ ἷβ Ἵδυ- 
γτϑὰ οὐ. ΑβδίοπιβΒ ζϑῆθσγα  -Ἰη -οὨ οὗ 16 Αμδρα, ἃ 
ὭΘΑΣ Εἰ ΠΕΙΏΔῺ οἵ Φοδὺ δῃὰ ᾿ανϊὰ  ἢΪ8 δου 86} } 0 
8 ΑΒΔΒΟΡΙΙ οὗ ΟἿΟΝ ἰῃ Φυάδῃ : δηά [Π6 Ἰηβτ- 
γΓοοϊΐοη ΒΕΙΕΕ αἱ Ηδὕτοι, (μ6 ο]α οδρίϊδὶ] οἵ ἐὴ9 
ἀἶἰρο. “ἼΔοΓα σσδὶ, ἰβοσείοσο, αν Ὀθθη ἀϊ888- 
εἱεἰκοίίοη ἴῃ Παν ἀ᾽ 8 οσστὶ ἰγ106. Ιηαορα {1118 ἐστὶ 9 
ΤῊΌΣΙΩΪΒ δη ἃ ΠοϊΪάβ ὕδοῖκ δῇοσ ΑἸ Ὀβδίοσα 18 βίῃ, 
Δα (Πα οἶδας ἰσῖθ68 βυ ταϊῖ, ΤῊ Βεσθα Ἀγ ἰγἱ ῦ9 
7 δ]ουδυ δῃὰ ἴη6 οἱὰ ορροβί[ουῃ θείψθοῃ Φυάδὶ 
δὰ 116 οἰοσβ, δτὸ ποὺ οχίϊποι "ἢ (ἔπ. Η!δὲ. 111. 
Ῥ. 2389). ΤΒε ὅγβι ᾿τρυΐδο ἰο [86 ᾿ηβυστθοίϊοη 
88 μίνοῃ ἴῃ τάδ}, δηὰ ἴῃ Φπἀδ8}} 1.8 οῇδοίβ 8.6 
Ἰοηροδβὶ ἴἰο Ὀ6 βϑϑῇ. 

ΠῚ χὰ ἱμααυΐτγο, ἱηἀοοά, ΘΟ ΟΣ ηρ᾽ {π6 ἱππεγπιοδβέ 
στοιπάδ απα οαιιδε8 οὗ ἰῃ6 ᾿ΠρΌΣτοοῖοἢ ἐπα (ἢ 6 π8- 
ομ81 ἀϊδιπἰορταίζοη, νι. τασδὶ βγεῖ δὰ ἊΠἹ Η͂Υ 
ποῖδ (86 ἐγεασΐεγν οὗ ΑὈβδίομι δηὰ [18 Δοοου]οο, 
ἩὮ1Ο} τδ8 οοσιηοα ἩὙ1Π ὃν δὰ ψ 1} Κι πἀ- 
Ὧδδ6 οἥδπσγοά 88 ἃ Ὀσῖρα, δῃὰ, οἡ ἰῃε οἱβεσ μδηά, (6 
βοκΚΊομοθα δηὰ ὠπίαϊλῥιύπεβα οὗ (π6 Ῥθορίθβ. Τὴθ 
απιδίιοη οὗ ΑἸΌΒΔΊομ δηᾶ μὶβ δεβοοιδίθβ ὑβοᾶ 4]] 
ΤΏΘΆΠΒ ἴο Ὀοίοο] {86 Ῥθορὶθ δῃὰ π|ῇἴη {πον (ΆΥΟΓ. 
Απὰ ἀυτίηρ ἐἶπιο οὗ βοδοὸ {ῃ6 (οἀ-ἴδασίηρ βθῆβθ 
{παὶ βὰν ἰῃ αν {86 Αποϊηϊρὰ οὗ (δε 1,ογὰ, 6 
ΕΑοὐ-ομοβθη κίηρ, δα Ὀδθῃ Ἰοβὶ ὈΥ͂ ἃ σγοδί ρμϑδτγί οὗ 
{π6 ρεορίε. Ῥεγπαρα, 8]8δο, αν μιδα Ὄγγθὰ ἴῃ 
{86 ρογογημιθηὶ οἵ [Π6 παίίοπ δῃα δίαίε 88 οἵ ἷ8 
λουιβα, αῃἃ 88 Ῥδγ Υ ἴο Ὀ]ΔΙΩΘ [ῸΓ [Π6 ΡορυΪϊΑσ αἷ8- 
βαιἱβίβοιοα. 411 (οθθ οἰ ἷοϑὶ ἔβοίοσβ οουἱηοά 
ἴο Ῥσοάποο ἴμο ργοϑθηΐ αἰβ᾽ πίεστδίοη.--- Βαϊ, ον 
αφδϊηδὶ τι ταδηἑ 014 λιπίαπ συῆέ, αν ά, Ἰοο Κρ, 
δὶ Ηἷδθ Ῥγοθθηΐ πιϊβίοτι απ ἴγοσι ἴμ 9 Πἰρἢοδί ροϊηΐ 
οἵ νΐον,, (μ6 ἐποοογϑίϊο, γοοορηΐΖοβ ἴΏ 1 8 αἴσίπό 

ἑελπιοηΐ (οοαρ. χἰΐ, 10, 11), θοποδία Ἡ Ι ΘΝ ἢ6 
ὈΠΊΌΪν ὈοΟνΒ. εἰπεῖν ΤΟΟΟΘΏ ΠΟ 18 οοηίδὶ πο ἴῃ 

ἷθ οί πἰιμουὶ αδἰϊοπιρ ἴο τῇ ποίαπα (μ0 ἰπδαγ- 
τοοϊοη. Ηδ βορβ ἷβ ΜΑΥ ἃ ἔυρίἶνο 1 Ὀονπ- 
ἱπα ΒΌΠΛΌΙΥ δηὰ αυΐοὶν Ὀθεοποδίμῃ Οοαβ Βδηά. 
" Ν Τοτὰ δι οοταμιδηδοα Ηἷπὶ᾽" -ἰ ῖ8 ἴ5. [6 
ὀχρτοββίοη οὗἉ Ηἷβ βυδυιϊβείο ἰο αοὰ. ΤᾺ ]8 ἐ8 (88 
Βοῦσοο οὗ ἷβ Βα] ἐγαησοί ιν, Δα 6 Ρυχθυθα 



δ10 ΤῊΕ ΒΕΟΟΝῸ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΑΜΌΕΙ, 

Ηἷα δπιχίινθ ψ8γ7, οὗὁἨ ιἷ58 οἰ] 1 1}κὸ δυδιηιίδείοπ ἴο 
Αοά᾿ 8 τε τ Ηΐμὰ ἀο ἴο Ππ18 88 ηρίαρς τῆ 

") διὰ οἵ 186 φεπίέε ραίδεποε αὶϊῃ πΒῖο Β ᾿6 
λὺς ἐλ σς γἱοἰκοάο85 τιπουὶ γαίυγῃ ἴῃ ἩΟΓᾺ ΟΣ 
ἀοοά, δηα θοᾶγα ᾿ξ 89 8 ἀϊαροηβδίίοη οἵ θυά, Βυΐ 
1ἢ 411 (μῖ5 {πθ τὸ βου 1861 δὲ πὸ δῆλα {π|ὃ (ἢ 6 
{πε οὗ {πΐϊ8 βογγονγίῃ! ὌΧροσΐθηςθ: ἰδ Ῥγοῦθ8 (0 
πὰ 8 τολὶ σἰδίἑαέίοπ; ἢθ ΓῺ ΔΩΘῊῪ ἴο μὶ8 αοὐ 
σι τἢ παπλθὶο οὐοϑαϊθησθ δηὰ οὨ ἢ] ἀκ ἰγυκῖ; Πδ- 
νἱηρ οδιαἰηοά (ογρί νϑηθβα οὗ β'η8, μθ τρδίκθβ ἔμμι6θθ 
81} γί ρα 88 ἃ ρδίθγῃδὶ Ἵἰ μδϑιἰβθιχθηὶ Γ}] ἢ βίο (0 
{Π6 ΡυγΙβοδιίοη δηα βαποιϊβοιίίοη οὗἉ ἰθ ἤϑατῖ δηὰ 
μιϊηά. “ΟΠἾΪΥ ἰπτουρῃ ΠΟΥ ψτθλ ἱηρ πιὰ [ἢ 6 
ἀϊνίηθ στδοθ, ΟἿ ἐπτουσῇ μυμῦ ]6 βυιθηλιϑοίοη ἰο 
ψοΠοναιν δ γἰρλθουβ Ομ δϑιϊβοπηθηΐ οδη ἢ6 δαοοοοα 
" ἜΡΑΣΙΒΒ ΒΊΟΥ ἰπτουρὰ (μ18 γι ον οἵ ἀφαίἢ- 
8Β α.᾽ 

2. Ῥεηϊίοηϊ Βαυ ΕΥ̓͂ ον 1061 ἰὼ (6 τυ] Υ 
Ῥίοιιϑ ἴῃ ραϊΐδπὶ δηἀυγβηοθ οὗἁ 1116 1πᾶὺ (Π6Υ ταυδὲ 
ΓΟΟΟΡΉΪΖΘ 88 ἔπ δοπδοαῦοποο οὗ {πον οὐ ρα] 
Δηα δοοδρὶ 88 ἃ οἰιαβιϊβοπιθηΐ δηα τη 68η8 οὗ ρυτὶ- 
βοδίΐοη, 8385 ΜΔῚΪ 894 ἴῃ ἴδπ6 γοὐθοϊοη οὗ {6 56} - 
ψἹ]]οα οἴογίβ οἵ οἰμοτβ ἰοὸ ψδγὰ οὔ ὑπ 6υΣ] ΟΥ ἰαϊζο 
ψοηροαησο οΟἢ ἰἰ8 οΥΙΡΊ πδίουβ. 

8. 'ὸ (Π18 ρογίοα 15 ἴο ὃδ6 τοίοστοὰ {π|ι(ἢ τασδὶ 
ΘΧΡΟΒΙΪΟΥ8) {86 οτἱρίη οὐ βδὶπὶ χὶὶ. δὰ ᾿ν. Βοιἢ 
Ῥμδ] 8 ᾶγο, 88 [6] } ΖΞ οἢ τ ΒΥ οὔδοῦνοα, “ ἐῃ 6 
τηοϑί τα υἶζοα Ὠϊβίοτίοαὶ, πάν ἀπ4] ΡΠ γδιορποπην ;} 
{ΠΟΥ͂ ἃγ6 πιο γηΐηρς ΡΒ αι, ρΡἰοϊατὶηρ [π6 Ποβίῖ- 
ΠΥ δηά ΓἈ]βθῆθαθ οὗ Ὠυπιογοῦβ δαάνογβασίθα οὗ [6 
βἴηροῦ, δηα ϑβρβϑοίδῃ!ν ἰδιμοηηρ (Π6 108] Θσβη οαβ 
οἵ ἃ ἰγιιϑίϑα γιοπὰ δηά σου βο] ]οσ, πὶ τ Βοπὶ ἢΪ8 
ΠΟΙΊΘΓΟΙΒ ΘὨΘὨλΐ6Β. ἈΓ6 οοῃἱηθα. Το εἰαἰθιηθης 
ἴῃ 2 δι. χυΐὶ. 23 βῆονα ΠΟῪ Ὡ6ΔΡ ΑΙ ΒΟΡΠο] 
δἰοοὰ ἴο Πενία 85 ἔγὶθπα ἀπά σοπηβο!]οσ, δὰ πον 
Τα ἢ ἱπηρογίδηοο {Π6 ἰδ |6Γ δἰίδο θα ἴο ἢ15 ΘΟ 86], 
Ασοογάϊηρ ἰο ΡΒ. χὶΐϊ. 8 Ἰοὴς βἰοκηθαβ οὗ 6 Ῥβα ] πὶ- 
δι 15 ἴῃ:6 οσοιβίοῃ [ὉΓ ἷ8 ΘΠ ΘΠ 68 ἴο ΘΙΠΡΙΟΥ͂ 4}} 
{πεῖν 8186 δηα ἰγοδο ΓΟ Β Αγίβ ἰηδὶ ἢ, [Ι͂ὴ 
18:6 τηϊάβὲ οἵ (8 Βα δγίηρ πο ᾿πρίοτοθ ἴ86 ἀϊν!ηθ 
ΠΛΘΤΟΥ͂ 86 ΠεΙρ, γϑοοχηίζίηρ δηά Ὀδατίηρ (Π6 κυ 
ἰογίηρ 88 σμιαβιϊβοιλθϊ [0 βἴη, γοί ΔΊ στη ἢΪ8 Θοη- 
νἱοίίοη οἵ Οο4᾽5 ἴανογ ἱονναγὰβ ἢἰπὶ αβ Η ἴδ βοεγυδηί, 
(π6 υρτγὶρηίπ685 οἵ Π1β. Ποαγί, Βὶ8 ἤστα οοηῆάδθῃσθ 
ἴη (86 βανίηρ οὗ (6 [μοτὰ, σῆπο πὶ}} ἠοῖ ]οὲ 
ἢ18 Θῃσπχὶοθ (ΓΙ Ρἢ ΟΥΟΥ Πἴτὰ, δηά (πὶτπουΐ οὁχ- 
ΓΟΒΒΙ ρ, ΔΠΥ͂ Τονοηροίι! ἀοϑῖγον, Η υρί6]α), μο] 8 

1 γίον (π6 υδὶ τοαυΐῖα] (μαὺ π|ὶ}} ονογίαο ᾿ς 
ΘΏΘΠιΪοθ, “ἴο πμΐσῃ ἢθ6, 48 8ἃ υ8ὲ Κιηδ, νᾶβ 
ΡΙοαχεα ᾿ (Μο]}]). ἴῃ ΡΒ. ᾿ν. (6 δὐγυρίποαα οἵ 
ἰπ 6 πογάβ, {π6 δχοϊίθά πδβίο οὗ (6 αἀἰβοοῦγβθ δηᾶ 
1Π6 δῃρτ θῃοά ἰοπο οὗ ἵπ6 Ῥβμαϊ πηῖβί ἱπαάϊοδίθ 8 
ῬΟΥΒΟηΘΩ εἰἰυδίϊοι, [Π6 οχίγομλθ ἀδηροῦ ἔγουα [ἢ 6 
ἱπααγγοοίίοη, πῃ ϊο δὰ πον Βατηθὰ ὀρϑη]ν οαυΐ. 
Βυ {Π6 Βοϑ ΠΥ οὗ ἷβ ὁρροῃπϑηΐίβ μ 'β Ὀγσουρβὶί ἴο 
ὐλοτταοσὶ αἰβίγοθη (νοῦ. 2- 6 [Επρ΄. Α.ὄ . 1-δ]). 
Ηϑ νῖϑῆ θα ἴον ἴπ6 σίηρβ οὗ ἃ ἀονο, ἴο Πηὰ ἃ τοΐυρο 
ἴῃ {Π6 ὐάσγποϑδ (1-9 [6-8}}, πῊ1]6 ἴῃ [πΠ6 οἷν 
δηΐ οὐ 118 ν4}18 ἅἃγθ νἱοΐθηοα δηά ἀροοὶὶ (10-12 
9-117), ἀπά ἃ Ἰοσιλουὶν ἐσιιϑίοα ἱεπαὰ ἀπ οοπιρα- 
ποτ )οἴπβ ᾿8 Θῃηθηηΐοβ (183-16 [12-14}7}, γ0 δτὸ 
ΠῚ τι (Π6 ὨγΡΟοΥ [168] δηπα (Ἀ}0}|688. τηδῃ 
(21, 22 [20, 21]}. Οἱ {8686 Θῃθπιῖθβ ἢ6 ἴῆψοϊκοβ 
ἀοβίσιιοίοη 88 αἱ σἱπα Ῥιυπἰβῃπιοηΐ ἔον ἐποῖγ ἰηϑατ- 
Τϑοίίοη ἀραϊηβίὶ (Π6 Γ,ΟΓα Β Αποϊηϊοα, δηὰ ἴον ἐμ ον 
πο κοάηοθβ ἴγοπιὶ ποῖ ΠΟΥ ἀο ποῖ ἰυγῃ (16-20 
[18-19]}. [πη τ ΐἷ8 Ἔὀχίγομμθ Ὡθϑθα (οογγεθροπάϊ 
ΘΧΘΟΙΥ ἰο {πὸ πἰζυαίίοη δὲ {πΠ6 θοαὶ πηΐηρ ο 
Αβδια ΒΒ ΓΘΌΘ]]]ο) 6 Ῥβδ]ηγῖαὶ οχλονίδ Πΐβ 
ΟΥΤΏ 5801}} ἰο ὅδα;"" ραϊξἑεπεν ἰλ0 διωσώεπ, οὗ δβυβοτγίης 

βοΐ ὈΥ (86 Τοτά, ΟΥ τδίμοσγ, ἰο σδδὶ 1: οὐ Ηΐπι, 
δηὰ οχργοβθοθ ἴμ6 ἥγπι ἀ]όορὲ δῃὰ οοπβάξησε, τῃαὶ 
8ὸ ἰνκογτὰ νψὲ}} ἀεἰΐνεν ἐπα εἰχαῦθουθ ὑγ ρυνίδη- 
ἦπῦ ον} - ἀοοσβ, οοηοϊυάϊης σι ἐδ δηογρειίς 
ὀχοϊαιδίίοη οὗ υποοπαϊίοπδὶ ἰγυθὲ ἰὰ (ὕὐὕομ :-- 
“ἘΒ801, {{ἰτυϑὲ ἰῃ ΤΏ 66} - 686 γαῖ οὗ Βαπθ]ς 
δυδπηιϊεδιοη, ἰο ΟΟα᾽ 8 Μ1Π] δηὰ οομἤαεῃϊ ἀορε ἴῃ Ηἰν 
ΒΟΙΡ ΔΒΓ Ὀγθοίβο! Υ ἰο θδνἹ᾽ Β ἴγϑιθ οἵ πιὶ πη δ 
εἰνθη ἴῃ ἰ βίου. ἴσιο οογγθοίηθϑθ οὗἉ ἰδ6 ἔοτε- 
βοΐῃρ ιἰϑίογῖοαὶ δηδίίοη οὐ ἰδ688 ἔνο Ῥβδί πρῷ 
18 ΤΟΥ ἀουδιῖ!]. Ῥα. Χ]Ϊ. τᾶϑ υυγι το στ 1} 6 τἢα 
ΔΪΠΟΥ Ὑγ88 811}} οὔ ἃ Ὀοὰ οἵ δἰοίζῃθββ (νϑγ. 11 [10]}, 
8ἃ8. αν ΘΓ ΠΙΥ ΜΠῸΛῸ οὶ Ὑἤοη Πα ᾿ιδαγὰ οἱ 
ΑΒ ΟΡ 618 ἐγοδοόῦοσυ. Τῇ δ᾽ οροὰ οοπποοίοη 
Ὀοίποοῃ [Π6 ἔνο Ῥβδ]η18 88 ρΡογίγαυτὴσ [ἢ 6 Γίδ6 δηΐ 
[α]}} Ὀυγπιϊπρ-οτίῃ οἵ ἴμ6 γε ῦβ] }]οη 18 ἐπι ροδαῖθίς; 
ἴον αν α ἀϊά ποῖ μοϑὺ οὗ ἰΐ (1}} 11 ψσγδϑ σοηβαμ:- 
τηδίθα. Ἀἕα ἴο δ. ἷν., 18 ὙΎὶ ΟΣ βϑϑῦβ ἴο ὃ8 ἰὴ {86 
οἷν (νϑτα. 9-12 [8-11]}, ὩοΥ ἀοθϑ {86 ΕΙΒΙΟΥΥ 587 
πὴ νέμρο οὗ βυο ἢ! ̓πΠ] πλαῖθ στο  δίομβ ὑθίνγθοη [).- 
γἱὰ δηὰ ΑἙΣΙΠΟρ οὶ δ ἀγὸ ἰπαϊοδίθα ἰῃ γογ. 1ὅ 
14]; 10 γ88 Ηυθμδὶ ἰπαὶ δ αν ἶ δὲ 
ἢ οοῦυτθο (Π6 σοὶ σίουβ νδὶυθ οὗ (πο86 ῬΒΆΪπΙΝ 18 

ποῖ αϑοοίθα ΌΥ̓͂ ουῦ ἱχπόγδῆοα οὗ ἰδμοὶν ἀδίο διά 
δ Πογβϊρ.-- Ἑ.] 

4. ΤΙϑῖ8 ουοηΐὶ οἵ θαυ 8 ιἰϑίουυ ἰβ οὗ ἰγρίοδὶ 
οἰ χη βόδηοα ἴον ἴΠ6 βαβδτγίηρϑ οἵἁ «6δὺ8 ἰῃ οοηηθο- 
[ἴοη ψΠ} ἴπ6 Ὀοίσγαγαὶ οὗ δ 648 ᾿βοκγῖοί, οὗ πεϊοὶ 
Φουα (Φοἤη χὶϊ!. 18) βανα, γοίογειηρ ἰο Ῥα. χὶϊ. 10 
[3 (“6 ἐπὶ δαΐθι ἢ Ὀγθϑδα ψῖτἢ τα β1ἢ ἸΣ ρα ὑρ 

ἰ5. ἢ66] δραϊηϑβὶ π|6᾽)) ὑπδὶ 10 Ὠαρρεποα “ ἐδδι ("9 
δογρίυγο πιὶρς Ὀ6 Ὧ16116 4. Τηο ΟἹὰ Το: 
τηϑηΐ ρῥγοἀϊοιΐοη οἵ [6 Ὀοίγαγαὶ, δϑδυπηϑᾶὰ ἴῃ Ζοδα 
ΧΥΪΪ. 12 δηὰ Αοἱβ 1. 16 πηυδὶ Ὀ6 ἰοπῃὰ (δοοοσχαϊης 
ἴο ΟΟγ [γα δ τοίθγομοα ἰο 8. χὶΐ. 10 [9]} ἴῃ τὴ 
ΚΓΟΒΟΠΟΓΥ οὗ ΑΒΔ ΠοΡΒοΪ, δῃὰ ὑπο δὶ οἵ Ψυἀδ9 ἴῃ 
μ18 ἔαίθ. [ΤἈῖβ υἱοῦ οὗὨ ὑγρὶςϑὶ αἰρτιβοιηοο (118 
οὗ οουγβο Π {ἢ [86 ΤΑῚ ΠΓῈ ἰο Θα Δ Ὁ} 18} {ἢ} ΘΟΠηΘΟ- 
ἰἴοη οὗ ΡΒ. χὶϊ. πιιἢ {Π18 ἰθίοσγ. Οὐχ 1, ογ} το- 
ἔδγθῃοα ἴῃ ΨΦόδη χὶϊ!. 18 15. Ὡοῖ ὨΘΟΘΆΒΆΓΙΥ ΠΙΟΤῸ 
ἴ8ῃ ἃ ΨΟΣΥ 9θη6ΓΆὶ οη6. Ασοὶ ἱ. 16 γοΐδγβ (868 
γογ, 20) ἰο Ῥββ. οἷχ. 8 δῃὰ ᾿χίχ. 26 [258]. ϑι1η08 
θανὶα κυβδτγοα ἴον 18 ον βίηβ, δηὰ Ἀδὰ ργουδθὶν 
ΕΠΟΤΟΝΕΥ πτοηροὰ ΑΒ ΠορὮ οὶ (βθα ποίθ οὐ 3 
᾿ Πλ. ΧΥ. τὰ ἨΒ Πδγὰὶ τηλμσσον ἴο τηδῖκα δἷπὶ 
δγοΐη ὑγροὶ Υἱβὶ, δηα ἰό ἈΒ ΒορΒΕεἰ 88 

18 [πὐρββιπείθνι οἱ ὦ ἀρρλνρὴ τῶν δὲς τπον μὲ ι86 
Βοαραγδίο ἱποϊάθηίβ οὗ να} 5 Πρ ὅτ βίγὶ ΚΙ ΠΡῚΥ͂ 

ΓΆ116] ἴο 186 [,ογα᾽ Β ΤΑΥ͂ ΟΥ̓ΟΓ (6 Ββιὴ6 Ρδιίἢ ἢ θοῦ 
6 Μ͵ὠὸλϑ θοίγαγοα ὃν Φυᾶάδα. ῬὙΤδουμρῇ ])ανὶὰ βαΐ- 

ἔεγϑα ἴον ὲϑ ἸΏΔΩΥ βῖηβ, 6 Ἀδὰ γοῖ (ῃγουρῆ ρῥδαΐ- 
ἴθποθ δΙγοδαγ οδίδὶποα ἰογρίνοηθβϑ οὗ βῖηβ. ὟΝ 
ἢθ τι ἰἢ6 τἱχμίοουβ δυβογοσ, σῇο οου]ά δρροδὶ 
ἰο αοάἀ ον {π6 Ῥυγὶ οὗ ἷβ ἢοασὶ δηὰ {δ6 κι- 
ΠΟΆΒ οὗ ἷβ οαῦδο. Απὰ ἴον [Π]18 γσθδάβοῇ ἢθ τηδῪ ὃθ 
Τοραγάθα δὴ ἃ ἴγρὲ οἵ ΟΝ γιβὶ, δα ἱπάθοὰ ΟὨγῖεὶ 
Ηλβο  Γ θῪ Ηἱβ γϑίδγθῃσθ ἴο [86 βαᾶβαδᾶσο ᾿ῃ ῬᾺ, χἱ!. 
Θβί8 Ὁ} 15 το (818 ὑγρίοαὶ οομποοίοῃ. 

ὅ. 1 18 ποίοσογίθυ, ΠΟῪ [18 Ὀγοδϊκ- ότι ἴῃ 
Ἀνά  ᾿Ππϑοογαῖῖς χονοζητηθηΐ ὉΥ [εἶθ οὐχῃ ἔδυ], 
1ΠγουὮἢ ΤΆΤ ἾὙ-ἸΠβη σοί ου δη ἃ ροΟρΌΪΑγ ἀοίδοίίοη, 
Ἰοὰ ἰο ἐί γοαϊογδίΐοη δηὰ ἩΝ μα απαδη “Ὑ78 
ΤΑΔΥ͂ ΒΔΥ: π8ῖ 88 αν] (8116 ΔΤΑΥ ἔγουλ 9 μόνῃ, 
ἴο Ὅ6 τόσο ΗΓΏΪΥ Ὀουπὰ ἴο ἱη), 5ο ἰδγϑοὶ ἔπι 
ΔΥΔΥ ἴτοιι εν, ἰο μὸ (88 ἴΠ6 οἰοθα οὗ {8:6 Ὁ ΒΙΟΥΣΥ͂ 
ἀφ δ, ΤΔΟΓΘ ἀονοίθα!]ν αἰϊδοποὰ ἰο Βἷπ. Τδ 
του ἰο (18 ὅτι οἰθδγίηρ-ὰρ οὗἨ {π6 το διίουβ 

ξοσῖκα Ἰκῖηρ δηὰ ρθορὶβ ἰβ ρίνϑη ἰῃ τς οοησαυςὶ 
᾿οὔμ6 ἔα] θαπά το βίδηα ἤστη!]γ ὃν Παγ!ὰ ἴα 
[16 Ζεῦ ΓΆ] ἀοίοσιου ᾽" (Βαυπχατῖθ). (00᾽81η- 
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οἰΓΌΓΘὨδ ἴοσ θυ} ἰηρ υΡ Η8 Κίηρσάοπι οἴ ἢ ΒΟΓΟΥ 
1η)}υγο τ ὈΥ {0} δὲ πη, Ὀυϊ γθοοῖν πο γοίου ἴῃ ἀθορ- 
εϑὲ δι πλ}} 1110 ῃ8 ̓μχουρσῇ (ἀοα δ γἰμῃΐθουβ οἢ δ ΐϊβο- 
ταρηίδ, Βῃὰ πλιδὶ ἴ0 {6} βῆδιπηο δαὶ τπαἱ Ης 
ἀοεβ ῃοΐ ἴῸΓ [861 δἰῃ ψίνο Ε118 σϑιιβδ ον ὃ σ ἴὸ γα ΐϊη, 
Ὀυϊ ταῖβοθ 1ὖ 16 ΠΟΤ φ]οσ ουβ! Υ ᾧρ ἴτοπι (6 14] 
οοσβϑιοηθα ὈΥ̓ [ῃ18 51η----Υδὸ8, 0868 6 πὶ Βρα ἢ ἃ8 
᾿πϑίΓυ θη 6 ἴο0 ἰἐἷ8 Θηα, ἰῃ 80 ΔΓ 8Ὰ ΠΟῪ 3ὸ ποῖ 
ἐλεῖγ οὔπ ὙἈΥ ἴῃ ἱπηροηϊΐϊθηϊς β6] -Υ}} (88. δι] 
ἀϊά), υυἱ (ἰΚο 1 αν!) στ Ὀγοκθη δηαὰ ργαςο- 
δΙ1.α πραγ ρὸ διὸ 1 ογ ΒΒ ΜΑΥ δηὰ κχῖνο τμθιὴ- 
δοῖνοβ ὉΡ ὙΏΟΠῪ ἰο ΗΪ 8 ν}}}. 

ἨΟΜΙΣΈΕΈΤΙΟΑΙ, ΑΝὮ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

Ῥγοοΐή οὐ ἰδὲ οοπιρίεία τεδίσπαξίοπ, ἴο ἴπ6 -ραϊηΐαὶ 
Ἰοδάϊηφ οἵ {πΠ6 [τὰ οοσοβϑίοηθα ὈΥ ομ θ᾽ Β οὐσῃ (Ἀ]]}, 
1) ὴ. Βα Ὁ Πο]αΐηρ 8[1}} πάθον 0.6 εαἰγοῖζοβ οὗ 
οὐ Πεαηά, 2) [ἢ Ῥδλθ 0} Ὁ οηἀπγηρ {Π6 βυῆον- 
ἰηρβ ᾿ηθ]οιοα Ὀγ Ὀδα τηςη, 2) [ἢ αυ 60} 7 ἀπσαϊησ 
16 [τὰ 5 ἀδοϊδβίοη, ὙΒΟΙ ον Ηδ Ν1}} ὀχοσοῖβο Η]8 
ἔτδςο οσ Η 8 )υδίίοθ ᾿οσαΓ 8 8, πα 4) [ἢ τ β 6 }Υ 
Ὁβίηρ (6 τλϑδβ ὙΙςἢ ρ]6δβθ ΟΟα [ῸΓ ΟΥΘγοοσ ἢ 
1π6 δνὶ], 116 ἀφοϊάσραϊν τγεὐθοϊϊης ᾿θιηρίλης οουη- 
5015 {πα δγὸ δραϊπβὶ (ἀοαβ ν1]}, 

[ΤΑΥΊΟΚ: (Ἰνὶ] ψᾶγ 5 αἰ γαυβ ἃ ἰουτὶ Ὁ]6 08]6- 
ταῖϊν , θαϊ ἤθη (Π6 βίδηάαγα οὗ τοῦθ] θη ἴα γαϊερά 
ὈγΥ ἃ ϑοὴ δραϊπβί πἷβ (δ 6 Υ, τὸ ᾶνθ δρουΐ (ἢ6 
τηοδὶ μϑ ἢ) [ΌΓΠῚ οἵ βίγὶ ἔθ οὐ π ίοι τμΐβ ϑατὶν σδῃ 
6 186 βΒοθῆθ. . . ... ΤΠδὶ π6 τ Ποπὶ πὰ πᾶν 6 1Ὁἢ- 
ἀ]οὰ ἴῃ ΟἿὟΤ ΔΓΙΏΒ 8δηα πρρι] θὰ ἴῃ ΟΣ Ὀοδοπ), δηὰ 
ψθοθο ἤτοι ᾿ἰβρίηρς υἱίοτδηοοβ ἤν Ὀθοῃ ἰὴ {Π6 
διίοσωρὲ ἰο ς}} 18 ἴδίπογ, βῃου ά ̓ ἷνο ἰο Ὀ6 δἱ 
ἀρ 0} διὰ ψ ἢ 5, δπὰ ἴο δἰϊθοηρὶ οὐγ ἀθβίγιο- 
ἄοῃ--ἰ 18 15. τ ΙΒΟΥΥ͂ ᾿πάθοα, “ον βῇδιροσ [ἤδη 
ἃ ΒΟΓΡΘης 8 ἰοο ἢ ἐξ 16 ο 8} 78 ἃ ἐμ ς] 688 οὨ ἢ]. 
-- ΤΕ. 
ΕΣ ἀρεῖ Τὴ [86 ΤΠ οΓ ἴῃ ΜΠΙοΝ θενὰ 

Ὀοατβ (Πἷβ ἀοϑοσνοα βυ βογίηρ, Ἀ6 ΔΡΡΘΑΓΕ ἴο ἃ8 
ΔΡΆΪΗ 88 {Π6 τηδῃ οὗν (Ο0α᾽ Β ονῃ ᾿ιοατῖ, 'η τ ΟΠ 
δι ρυγ βοα δῃα δἰγεηρσιποηρα ὈΥ τοροθηΐδπος ῃδὰ 
ἐγουρεῖ ἴοσῖ αὐλίθ Ἔχ γδογα ΣῪ βιθδ βίη, 
βα6]1γ δηα νἱγίιθ- ρον ῦ, δα τονϑα]οα Σιβο ἢ ̓ἢ ἃ 
ἸΟΓΥ͂ δα ο]οναίζοη ψιλοῦ ἰπγουρῃουΐ βῃΪπ68 δ6- 
ΓΟ τ ἃ Ρἱοίυγο ὙΟΣΓΗΥ οὗὨ ἐπϊαἰίοη. ΤῊ 16 10ἢ 

ἀεγείυνεῖ 1186} ὩδιηΘὶΥ : 1) δ οὐθαΐθηοο, 2) 88 
Το σηδίΐοη, 8) 88 ῬΣΆΥΟΘΥ. 

ΟἾδρ. χνυ. 1-6. ΡΟΣ ΒΝ ὝΠοη οὔθ ὙΠΏΚΒ δἱ 
τοθθ οΥ]Ἱ]- ἀοοῦβ ἴοο τσολ, ΓΠΑΥ Ὀδοοπλθ 4}} [ἢ 6 
ΤΌσβα. ΤΠδὶ ἴα [86 ὙΑΥ Μὶῖ ἢ τας δηᾶ πδηίοῃ 
ΕἸ ΠΏ ΘΓΒ; (Π6 ποτ αοα εἰἰγαοίβ ἔθ Ὁ Ηἱἰδ ροοά- 
ὯΘΕ8 ἴο Γορϑηίβδηοο, (6 ΤΟΓΘ ΠΕΣ. χηΐβηθο ἰξ ἴο 

[ΟΥ 84 ΤΟΥ͂Θ ὨΠΠΊΘΓΟῈΒ 818 (Εοια. 1]. 4, δ᾽.-- 
ἘΠῚ, Β.: Ενθῃ {86 ῥῬσγοοίβ οὗ γσδοὺὸ ὙΠ ΠΊΟΒ βῸ 

τοδὶ ΒΌΠ.0]6 (Π6 βοι]8 ἐΠδὶ ἀγα Ποαρ ἴο αοά 
ὙΠῚ} δἰ ΠΡ] ἰοὐ ἐγ δηὰ ρει ἢ 686, πη ΚΘ ἢν ροοσίϊοδ 
ἰο δ Ὧ}]}} οἵ ῥΓίά6.---ΘΟΉΙΤΕΞ: ἀπιδίοπ Ραμ χοβ 
ἔτοτὴ ὁ06 βἷηῃ ἰωΐο δηοίδθοῦ; ὈΥ͂ δι ΠΟ ΠΟ ΟἿ6 
οΟΥΩΘΒ 0 δον ίηρ τσὶ. --Γ[ΗΈΝΕΥ: Τἤῇοδθ ΔσγῸ 
ξοοὰ ἱπάορά {μδῇ δ΄ξῈ ἴη 1Ποῖσ ονγῃ Ὁ] δοο, ποὶ 
{πδὶ ῥχοϊθηα ΒΟΥ (Π6Υ Μ1}1 ὈῸ ἴῃ ΟἾΒΟΣ Ρθο- 
ὈΪοἶ8 Η͵ἴδοβθ.. ... ΤΏοθθ ΓΘ ΘΟΙΩΤΟΙΪΝΥ τηοσὶ 
δια δ᾽ ουβ οὗ ργοίδσιηθηϊ, (μὲ δγὸ Ἰϑαδὶ δὲ ἴον 1; 
(η6 Ὀοδίαυλ  ,θοὰ δὰ 186 πιοβί τηοάοϑίὶ δηὰ β6]- 
ἀἰ βηάοηϊ.-- αι: ΝῸ τηυδὶσς οδη ὈΘ 50 βιυϑοί, ἰο 
1ῃ6 ΘΕΓγ8 οὗ [ῃ 6 ὩΠδ5ίΔὉ]6 τ] 116, 88 ἴο θα γ;16}] 
οἵ ἐπεσαβοῖνοα, 1}} οὗ {πον ρΟνΟΙΠΟΓΗ. -- ΒΟΟΤΥ : 
ΕῸΣ βίο 8 υμηδη ἡδίμχο, {Ἰγηΐ [Π686 ἀΊίβ δηὰ δὖ- 
ἰδ ἢ πηθηϊδ ΡῸ ταῦ οἢ ἔαγί ον ἴῃ χαἰηΐησ (19 ΆΨΟΣ 
οὗ [86 πιυ!πάο, {8 τίὶβάοτα δηὰ [υδῖϊοα, ἐσαΐα 

διὰ ῥἱθίυ, οὐ 1Π6 τηοδὶ ἱχτηροτίδηϊ δῃᾶ Ἰοῃρ-οοη- 
ηυθα βαγυΐοα. Ταῖμ 18 ἴΠ6 οἱ ὰ Πβοζηα θα τ ΑῪ 
ἴοσ πάθῃ, ἀσβιϊταΐο οἵ οοῃβοίεῃοθ οὐ Βομοσ, ἴο πἰηὰ 
{Βεβε [ γ 68 ἱπίο ἱπιροσγίδηϊ βίδιΐοῃ; δῃᾷ γαὶ ἱϊΐ ἴ8 
88 τ 00} Ῥχϑοίϊοθα, δῃα δ8 11{||6 βυκρθοίθα,, 88 1 ἐὶ 
ΕΣ ΑὈ116 ἃ ΠΘῊ ΑἸΒΟΟΥΟΓΥ.---ΤῊᾺ.] 

ψετβ, 7-12. ΒΟΗΙΙΕΒ: Ηον οἴθη 1ὲ ΒαΡρθπβ 
{πὺ ΡΘΕ 18 ἴοσ 8 δῇ ουϊπατά τὨΐηρ, ᾿πβὶ 88 τὸ 
Ραΐϊ οἢ 8 ββγιηθηῖ, δηἀ ᾿ὨΆΤΑΙΥ ΜΜῸΟ ΔΤ ΒίΓΔΏΡΘΙΒ 
[0186 πδίῦοτ. τ α ὑβα]οπνῈ ἐκ τ᾽ ἤμ ΑΒ 1ἴΠ6 1 ΟΥα 8 
ομιδείθηΐηρ. ..... ἔνθ ἤθη ννὸ Βατο [οὐυπὰ [Ὸγ- 
ΒΙνΘΏΘΒθ, ΤἯΘ τουδὶ γοὶ ΑἸαγΒ [66] τῇς ΤΟΥ Β 
ΧΑΪΘΉ Πδηα; δηὰ {π|8β παπᾶ οἴοῃ [ἴδβ αὐἱιό 
ΒΘΑΥῚΥ ὕροῦ 8.--  ετ. 11. Ηαχ,: Ηον ΤὩΔΠΥ͂ 
ἱπουβαηβ ἀγα (8 ἱρτιοσαηι! τηἱεϊεὰ ἰηίο {Π6 
ἰΓδὶῃ οὗ ΟἸΤΟΡ; {ΠοἿΓ ἰρΠἸΟἿὙ β δα πόσην οὐ 
ΡΟ, 85 {πεῖν πυϊερυ! ἀδηςα οἵ ἱπαϊρηδίίοη. Τῆοδθ 
{μαῖ π1}} βυ εν {Ποχηβαῦγοβ ἰο θ6 οαττὶ θά ψ 11 βθη)- 
ὈΙΔΏΘΕΒ οὗὨ σὰ} δηὰ [Ἀ1 ΠΙᾺ] ΠΘρΒ, τηπδὲ ἤςεάβ 9 
88 ἴᾺΓ ἴγῸΠῚ Β8ΙΟ(Υ 88 ἸΏ ΠοοΈΠο6.-- ΤῈ. 
Ἄγ, 18 βαᾳ. ΒΤΑΚΚΕ: ΤΠ6 ἄθασ ἤδη) οἵ Οοᾶ 

Δηα το] ρίοη πλιδέ 8] ταγΒ 6 ἰο ὉπροΩϊν θη ἃ 
οἰοαῖκ [ῸΓ {πεῖν πὶοκοάπορε.--ϑ. ΟΕ ΜΙ: ΗΟΥ 
ὈΠίΔΙ ΓΒ] ἴΠ6 πυππδη Πεατί ἰβ ἰοτσασὰβ (οὐ, 8ρ- 
ῬΟΆΓΤΕ 850 γοσὼ ἰδ Ἀπ Ά 1 Π 11] ΒΟ ΔΥΪΟΌΣ οἱ Σὰ. 
ἰονγασαβ 1Π6Ὶν ρτεδῖοδὶ θεποίλοίογη. --- ΒΕΕῚ,. Β.: 
Τρανϊὰ που]ὰ σαίμογ Ὀ6 τεραιἀεὰ 88 ἃ {ἱπ)|14 χῃδῃ, 
(π8ῃ τεεϊαὶ αοα. Ηδ σχερασάςὰ Αεα]. πὶ 858. 8ῃ 
ἜχθοῦϊοΥ οὗ Οοα᾽ κα τ ἰδουδηθεβ  ΔΟοοσ ΣΡ} ἢ 
γα] ἀθ. ΟἿ ἰο αοά, ποὶ ἰο ΑΡεδ]οπι.--- Ὁπ6 εδῃ 
ΒΟΔΓΟΘΙΥ ΤΩ ΊΠ6 (86 τη} }0]4 ᾿νε Ὠοὴβ οἵ τ ΒΙΟἢ 
(οὐ Β βίγίοὶ ἴον τ εβ ὑξθ, ἴο ΟΣ ΟἿ 16. ςοῃ- 
γογίεα βοὺ]β (μδὶ ᾶνα ὁμοθ ρίτεῃ ἰμοτηεο γὲ8 ΠΡ 
ἰμοσείο. 11 ἰοᾶνθβ ποίῃπϊηρ ἴῃ {πε {Ππᾶὶ ἰ8 οὶ 
ονοσίασηοα δηὰ δ ]αίεά, Βεοίοσο ΤΙ θο, Ο 1, οτγά, 
8}1 ταουπίδ᾽β τημβὲ 6 ζηϑά6 Ἰον δῃὰ 2]} γα] ον 8 
ΘΧβ] θα, --- ΒΤΑΚΚΕ; Οοαἀ χῃδῖκεβ δὐϑῇ βούοσθ 
ἰεπηρίδἰοη8 δηἀΌσΑὈ]6 ἴον ΗΐΒ μβορ]6 (1 (ον. χ. 
18).--Εὶ Υ. ΚΕΥυΜΜΑΟΘΗΣᾺΆ: ΠΝ υποχροοία 
τηδοίΐηρ (ἢ 1061} ἱπηχηα δίο]γ Βοίοσο (ἢ6 ραίεβ 
οὗἩ 116 Οἱ Δρροϑασγοά (ο {π6 σου δὶ Τυρὶτἶνα δ] τηοεὶ 
|| ἃ ἔγίθμα ϊγ σγθοιΐηρ οἵ Ηἷβ αοα, ἀηὰ ἀτορροά 
1Π6 ἢσβὶ κοοϊ ῖηρ Ὀα]βαχη-ἀσορβ ἑῃηΐο 106 Ῥ81η}] 
ποιηάᾶβ οἵ μΪ8 ἄβορὶν Ἰδοοσγαίεα μϑασί.--- ΞΟΗΙΣΕΕ: 
Ηέετα ΜῸ μᾶγα δῇ ἜΧΆΠΡ]6 οὗ γἢδὶ ἴσο Πα 6111} ἴα, 
δηἀ ΠΟῪ βεδυ Ὁ] 1 18 ἴ0 χεσηδίῃ 141{}1} ἰο Ομ 68 
Κίηρ δῃὰ Ἰογτά. ΕἸ Ῥαοουθεβ 8 τηδῃ, δηά 
ἀου]Υ Ὀδοοσλθβ ἃ ΟΠ γι βίϊδη. 

γεν. 25 βᾳ. ΟΒΑΜΕπ: Ενοσυίῖηρ (δὶ ΟΡ ΡΟδοΒ 
166, ἐμ ΌΓο 1δ, ἀῃαὰ 6 μαϊϊοηΐ ἴῃ ΘΥΘΓΥ βοΐ οἵ 
(γοῦ]Ὲ (Εραῖαβ. 11. 4). ΕῸΓ ρμαϊξῃηοβ ἰβ [πΠ6 Ὀοϑὲ 
ὙΑΥ ἰο νἱη.---ἶ. ΤΠΑΧΟΕ: Ὗ 611} ἴον εἴπ ᾿ΠῸ [88 
ΒΟ Ὀ6]]Θν Ωρ Δα Ορο 8Π γα ἰδμαὶ ἢ δῇ 866 
Ποῦ Θνουυ της ἰο αοά. 

γεν. 80. ΒΟΗΙΕΒ.: Ηον ἱποίστιοίνο ἐδ (18 Ρ1ο- 
ἴυτο οὗ αν ; ον πυμ}]6 δηὰ γοῖ δἱ {ἢ ΒΒ 29 
εἰπ6 ΠΟῪ βρὶ γι 8] ἴβ 1βγϑο]}κ κηρὶ ὙΠῸ οδῃ 
[411 ἴο 866 παὲ ἸϑαυἹὰ ου 186 Μουπὶ οὗ ΟἸνοβ ροθα 
ὮΡ ἰὙῸῚΥ Ῥονοα δῃὰ οοῃίσιίο, τὶ δῇ Βυταδ]οὰ 
Δα [ποτοῦ] Υ βοϊοηθα μοατὶ ἢ Βυὶ αν κηονν 
{πὲ [86 1,οτὰ σδηποὶ σοὐορὶ δὴ Βυμ ]οα δηὰ ὃτγο- 
Κοὴ ποατί, Ὑπογοίοσγο 1ῃ 411} 8 πα] αἰ 10 ἢ8 
18 ἢοὗ Βορο]θβθ.---ΟΒΙ ΑΝ ΕΝ: ΤῈ}6 Τηογὰ ρδ Ὠ]γ 
Δα ΒυΣὈ]Υ γγὸ ΒΌ Ῥ ἷ: Οὕγβοϊ νοβ ἰο [86 ογοβα, (Π6 
ΒΟΟΏΘΡ Ὸ δ΄6 ΓΟ] δδοα ἴσου 11.--- ΒΕΕῚΙ,.. Β.: ΤῊΘ 
ἴοο ατοδὲ εἰγεηρίῃ τ ΐοῃ ΟὯΘ ΒΌΡΡΟΒΘβ ἢ 1 πη86] ἴο 
ῬΟβδθβα, οϑ 0.868 86] οοηοοὶξ , Ὑς θα, Οἢ [Π6 Θοῃ- 
ΕΓΆΓΥ, ΓΔ ΚΚΟΒ 8 ΠΙΔ ΥΟΥῪ 1αἰο ἀπά Ἰον]ν.- ΒΟΉ ΤΈΕ: 
Ὕδηοσα οομλοδ 8} ἀθδρϑίγ, ἤθηοσ 8}]} {1{|16- 1} 
16 10 ἠοῖ Ὀοοδῦδο Μὰ 8.}}} ΒΟ] ὀυσβεὶνϑβ ἴοο σοοὰ ὃ 
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Απὰ ἃ ὑπογου μη βοϊποηθα ᾿ϑασγὶ ᾿ΘΆΓΤ8 4180 ΟΓΤῸ 
δη πόζα ἰο ἰαἰκο οουγαρο δὰ ὃ6 οοπιίογίοα, δηὰ 
Ὀοϊΐονοα νοῦ ΠΊΟΓΟ ΠΓΩΔΥ (δαὶ ([μΠ6 [τὰ 18 ἰκὶπα 
ἴο ἴ6 Πιι1]6. 

γογ. 81. ΟΒΙΑΧΌΕΒ: Τη6 οὐπηΐῃς δηα βοοσοὶ 
8.5840}18 ΟΥ̓ ΟἿἿΥ Θηθιηῖθβ δηὰ ἴποβο οἱ (86 αὐοβροαὶ 
Ὑ6 σϑ Ὀθβῖ ὕδλΓ ΠΡ ἀχαϊηϑὶ δηα ἀραίΓΟΥ ὑπσουρῇ 
ἴδγνεπῖ ῥγαγοσ ἴο .-πἊ᾿,νϑ βῃογί Ῥγδύθῖβ δ ΓΘ 
ταϊα ιν, ΧΓΠΠΘΥ͂ ΟὨἹῪ Ργοοθθα ἔγομλ [1 {1.- --Θ ΤΑ ΒΚΕ: 
(ἀοά ο8η ἔλκ6 [πὸ τ ]8ο ἴῃ {Πα ὶγ ογαδίηοβδα (οὗ ν. 
13; 1 ον. 111. 19. ἮΏΘη νι οἰκο οϑ5 8 δγησᾶ 
ψ1| σαπηΐηρ δηα ρον ῦ, Ποη6 Ὀαΐ αοἀ οδη ονοῦ- 
οομ6 ἰϊ.-- ἄνθη ψίιοη (0 πϑοά ἰβ8 στοδίθης, αοάὰ 
σλυβοβ Η χγᾶσα ἴο ΡῈ βθθῃ, δη4 ογοδίθῃ [68 }8 
ὙΠΟΙΘΟΥ͂ ἴπ6 τηϊδίογίι!πθ 18 8 1{{|16 βοίϊοηοα --- 
ΞΟΗΙΜΕΒ: [16γ 6 866 γῆδὶ αν α, τ ῃο Πα ὑ6- 
ἴοτο ρυΐ 81] ἴῃ 1π0 1,ογα δ ̓ιδηά, ἀϊὰ ἐῃ ογάον γϑϑ]} 
ἰο οδιαίῃ ἰπ6 [οτγὰ᾿Β μοῖρ. ΕἾγθὶ οἵ 411 Ἀανὶὰ 
γαγοᾶ, Βυὶΐ αἴϊογ 6 88 ργαυϑα ἢ6 ἀοοθϑ ἠοΐ ἰΔῪ 
τὴ Δηάβ ἴῃ 18 Ὀοβοῖῃ, θυΐ 6 ἀοε8 ψῆδὲ μ6 σβδῃ 
ἴο κού πο ὶρ." --ἰν 18 σους ἴ0 {81} γὸ την πηδη- 
6 ἴμ6 ἴπτηρ τι πουΐ Ὀγαγογ; δι 10 18 οὶ 1688 
πΊοης ἰἔ γα {ΠῚ η]ς {παῖ ΡΓΔΥΘΡ δἰοπθ ἀο68 ἰἰ, δπὰ 
8ΔΓῸ ἀϊδροβοά ἴπθη ἢοὶ ἴο ἀο οὖν ἀυϊν 4180. 

ΟΠΒδρ. χνὶ. 1-4. [ὥοουν: 86: Β8ἢ πγϑὴ οἴϊδη δῇοοὶ 
ἴο ἈΡΡΘΑΓ ζοπογοιβ ἴῃ σἰνίηρ ΔΎΔΥ (Π6 ΡΓΟΡΘΟΓΥΙ͂ 
οὗ οἰιοῦβ ἴον μοῦ οσσγῃ δανδηίδμο, δηἃ δὰ στοδί 
δι ἰορίϑ ἰῃ δά άγοβα δῃὰ ᾿πϑ ηυδίϊοη, ΕἸ ἰίογο β ἃ ΓΘ 
ΘΠΟΓΑΠΥ ὈΔΟΚὈϊίΘγα; ἴον Ὁ 18. 88 Θϑβύ ἴο ἐῃθῖὰ ἴο 
᾿τχο βίδηῃάοτβ οὗ {Πὸ δΟβθηΐ, 88 ἰο ργοϊθηά 8 Ηδο- 
ἰἴοῃ δηά γοβρϑοὺ ἰοῦ ἴ6 ργοβοηῖϊ.- [ῈᾺ.].- - ΒΕΒῚ,. 
Β.: Βδιδιμθίῃυϊ 8 νγαβ ἐπὶ βδῃμαογ ἰο Ὀδνὶα δραϊηβὶ 
{Π6 ηποοσορηΐ Μορ οβμοίδι Ὀγ {ἢ [886 ΘΆΓΠΟΣ οὗ 
(Πδη 9 δηὰ ογϑιβοσνδηῖ, ἰπ ὲκ6 ΠδηποΣ ἱποχ- 
Οα80]0 5 ἴπ6 σγοα}  Υ̓ δηά ἰογμοια] ποθ οὗ [)6- 
νἱά ἰοναταβ 18 (8 ] {γτιθηά, ἡ οηδίμδῃ, ἴῃ ὑπδὶ 
ἢ6 18 ΒΟΙΘ 80 βυτν ἰο ρῖνο ἃ ἄθογθθ δραϊηβὶ ἢ18 
Βοῃ, δηὰ ἀοοβ ῃοΐ οὔσθ ἰηγοθελσαία {Π 6 δοουθδοη 
δραϊηδὺ Ὠἶπι, θαΐ οοπάθιηῃβ πἰπὶ ὉΠΒοασχά, σΘοῃ- 
ἰΓΑΣΥ͂ ἴο ἢΪ8 Οὐ ρΥδοΙ 108] Κηον] αρ6.-- -ΟἜ ΑΜΕΕ: 
10 156 τψτοης ἰο ψχῖνο 8 ἀδοϊβίοη. δὲ οὔσο ὕροῦ ἰἢ6 
Δ] μχαῖλο! 5 οὗ Οὔ 6 5146, δῃὰ ἰο Ὀ6]:6ν Οὴ6 Ρδίγ 5 
δοοοιηΐ, ῬΘΥΒΟΩΒ 1ῃ δυϊποσῖΥ βδουϊὰ ρσυᾶτγὰ 
δραϊηϑὲ {π|3 (τον. χὶν. 18). [“Αμᾶὶ Ελορὰα 
ραγίεηι." ---Τ Ὰ.] 

γουβ. ὅ-14, ΞΤΑΒΚΕ: δυάρτηοης ὈαρΊΏΒ δὶ (86 
δουβα οὗ αοἀ (] Ῥοϊ. ἰν. 17). ὙΠο Ὡρϑὰ ψόοηάοῦ 
(ποη 1 Ογῖϑὺ δηὰ 4]1 ΠΟΙΥῪ σχθη οὗ αοἀ ᾶνο θθϑθῃ 
216 μον] δ δχϑοσαῦοῃ δηὰ ΟΠςβοοι σὶρ  --- 
ΒΟΗΣΙΕΕ: [18 αἰ σαΥ8 ΤΟΙ ἴο Βοογ δῃα γον Ἱθ 
Δ ΘΩΘΙΩΥ͂ ; 8η4 ἀΟΟΌΪΥ πτοὴρ πΒ θη ἰΐ ἰ8 ἀοὴ6 ἴἰο 
8ὴ τπιηΐοτί!δὺθ, Ἡ ΐΟ86 ΒΟΓΓΟῪ Ἐπ] Πουὺ (118 ταὶρῃϊ 
αἰπχοϑὲ ὑγϑαὶς 18. θατγὶ. --ΞΘ ΤΆ ΚΕ: Ρίουβ Πηθἢ 
Βῃου]α ποῦ πλυγν ἤθη (ΠΟΥ͂ ἃτθ οπαβίθηθα ὈΓ 
116 [ογὰ, θὰ Βμου]ά γϑύμποῦρ σουλθα ον (μοἷσ δἰ ἢ8, 
δηά ἀφῶ ἐγρίη {μὲ δον ()ο᾽ 8 βίγίοὶ ἱπάρτηρηὶ 
860 πουϊὰ γ706}} δυὸ ἀοϑεγσνθὰ βοπιθί]ρ ΠλΟΤΘ 
(Μις. νἱΐ, θ).--Εσθα ἴῃ τἰρμίθουβ σθαὶ ΟὯΘ ταυδὶ 
ἴ8Κο φοοά δοοουηὶ οὗἁὨ (Π|ὸ ἐϊπιθ; [ὉΓ δὴ ὉΏΕΠΊΘΙΥ 
Ζ68], ΔΙΙΒουρ τἰρηίθουθ, διλοσηΐβ ἰο ποίβιϊηρ.-- 
ΞΟΗΙΙΕΒ : 16 [γα ΘΟ: ΤῸ] ουθῃ {86 βίῃ οὗὨ πλθῃ, 
δὴ τ ΘΓΘ βοιμϑί ἰηρ 601} 88 θθθὴ ἀογίβοὰ ἴῃ 
ομοἶβ ποασί, (ἀοὰ Δ |κΚ68 θνθῃ (Ἐ0 οΥ1} ἰηίο ΗΒ βου- 
νἱὶοο, δηά ἀοσδβ ποὶ κιῆδοΤν ἰΐ ἰο ἀο ᾿γῃαὲ [ῃ9 τϑδῃ 
ὙΠΘΗ68, θαϊ αοα ἀοο8 πῖτῖ ἰΐ πῆδὲ Ηρ τῖβηοβ. 
ἸΤμοτγοίοσο Ἀν α θονβ, οἱ ἐηάοοά ἰο ἐμαὶ ἱηβοϊοηὶ 
ΤΩΔΏ, ὑὈαΐϊ ἢ6 θοτγΒ ἴο ἔπ [ογτὰ, Ηδ {μ1ηκκ οἵ ἢἷ8 
βἷῃ ; Β6 οοῃΐδθβεβ Πἱτηβοὶ ἢ κυ γ δὰ δοοορέθ ουθα 
116 ᾿η]υβοα ὑπαὶ 'ἴα ἄοῃθ Ηἶπὶ 88 ἃ ὙΠΟ  θθοσὰθ 
ταοαϊοῖηο, [ΗΑΙ,: ΕΟ ποσὰ οἵ Βιμίτηοὶ γδδ 
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ΤῊ ΒΕΟΟΝῸ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΛΔΜΌΕΙ,. 

ἃ βἰαπάοσ, Ηὸο ἐπαὶ ἰοοῖκ 8.1} 8 πρϑϑσ ἴτοπὶ ἢἷ9 
᾿ιοδὰ, δπὰ τεροηϊοὰ ἴοὸ παν Ὀυΐ ουἱϊ ἰδ6 1Δρ οἵ ῖ94 
βαγιλθηΐ, ἰ8 ΓΟΡγοδομοα 88 ἃ πγδῃ οἵ ὑἱ Τμο 
ἸΔῈ αἴνεν Οοὐ᾽ Β ονῃ ποασί ἴθ Ὀὑγδηάθα ἴ0Γ ἃ ποδῃ 
οἵ Βεϊϊα]. Ηδ μὲ νδϑ βοηΐ ἴογ ουἱΐϊ οὗ ἰδ δε] ἀκ 
ἴο 6 δηοϊηΐοα, 18 ἰαχοὰ ἴογ δῇ ὑβσροσ; 1 ἢ8- 
γ᾽ 8 πδηὰβ ψογθ δἰαϊηθαὰ ὑὶτἢ Ὀ]οοά, γοὶ ποὶ οἵ 
840} 8 Βουϑ6. .... [ἐ ἴδ ποῖ ρμοβδβδίδι6 ὑπαὶ δϊηραὶ 
ῬΟΥΒΟΏΒ βῃου]Ἱὰ 6 ἔγϑα ἔγοτῃη ἱπηρυϊδίϊοηδ ; ἱπηο- 
ΘΘΩ66 ἴω ὯΟ ΣΠΟΥΘ Ρτγοίθοὶ ἴμθῃλ ἰθδῃ ΡΟΥΤΕΣ. 
-- ΤᾺ. 

γεν. 9. ΒΕΒῚ.. Β.: ἵ[ὲ 18 8 βίγοηρ εἰσῃ οὗ ῥυγὰθ 
ἴο ἰδκο οἥδηςβ αἱ ουουυι ἰησ.--- ΟΠ ΜΕΗ: ΗΥ1|}- 
ουἱ οὐ Β ρογχαηϊβαϊοη ποι ΐηρ 6Υ1} οδὴ ὈΟΙΔ]] 1}}6 
Ρίουβ (Αοἰβ χΥϊ. 10).- - ἋΒΕΒι,.. Β.: ΑἸμοβὶ αἱ 
ΤαΘῇ οοιτϊ ἔἢ6 ἔδυ] οἵ Ἰοοϊκίης ἴἰο ἴποδο ψ8ὸ 
Ροσβοουΐϊο (ἤθη, ἱπαϊοδα οἵἉ Αχίηρ (οἷς ΟΥ̓ΘΑ ΟἿ] 
οὐ οἀ δβῃὰ Η!ϑ ΒΟΙΥ οομητηδηα, Απά [ἢ}18 οδυ365 
811 (Π6 χτοδὶ βυβοσίηρβ ἰμαὶ ἀγ ὀχρογίθῃσθα ἴῃ 
ΒΌΘΝ 8. ολ86, (ἢ6 ὈιϊοΓΏθθα δηᾶ ἰδ ἀνοσείοω [πδὶ 
8.6 δὶ [ῸΣ ρογβθοιιίοσβ. ᾿ανὶἃ δβοὸ ἀϊὰ ἰηάοοά 
σογλῃλὶζ ῬΥΘΟΙΒΘΙΥ {818 ἔδυ, ἤθη Ναθα! τείαθοα 
πὶ Ὀγοβα, οὐ ὙΒΙΟΒ δοοουπὶ ἢ8 δ]56ὸ γοροηϊοὰ 
δἤεγασάβ. Βιιΐ δ. ἢ6 [88 ὩΟῊ βΌΠΘ ἤΠιτίΠεΣ, 
ἜΨΟΥΥ ΓΒ ηρ ΘΟΠ168 ἴο ἶτπι 88 ἃ οοηηδηα οἵὨ Οοά, 
δηᾶὰ ἢἷβ οὺθ αἰἸβοθσὴβ (οὐ αἰγθοίΐοῃη ἢ Θνο17- 
{πἰπρᾳ. ὙΠογείογο μΒὸ δυῆεγοαὰ ρμαίθηιν, νεϊίπουϊ 
στοπὶηρς ἱπάϊχηαηὶ.--- αν 4 ἰδ μογ αθόνυθ τηδᾶ- 
ΒΌΓΘ οαἰγίης ἴῃ 8 Ὀοδανίοιγ, δα θοδυ Ὁ}} 
ἰοϑοῆθδ υ8 ἴῃ τ ιδὲὶ ἩΔῪ ΜΘ Βῃου α ὈΘΑΣ ΘΥΘΓῪ βοτί 
οἵ ογοββ, δῃά ἱῃ 811 ορργοβείοῃ, ἱπ)υβίϊοθ δηα ἀΪ8- 
ἰγοββ βῃου]ὰ θοΟῪ δηα βυπιῦ]8 Οὔγθοϊ νο8, μοὶ δ0- 
ἴοτο δ δαὶ Ὀοΐοσο αοἂ ἔσοπι ποτὰ δνοσυ πῇ 
οοίηθθ. ΤΉΘΓΙΘ ἰ8β οί ἰὴρ ὑπαὶ δὶ 411 ἰπ)υβίίοα 
δηὰ βυβογίηρβ ἔτοπιὶ το τροσο αυοῖ8 οὐγ τηϊηὰ 
δΔηὰ ρίνοβ ἐξ ρϑδοθ ἴμδῃ {π18 σομδι ἀογαίίοη, ἰ δὲ 
ποίπίηρ ὈοΙΆ116 υ8 Ττουρὰ [86 ὙΠΟΪΚΘάΏ688 οὗ πηδη 
πὶςμουΐ Οοα᾽ 8 ΒΟΥ δῃὰ πῖβα σονεγῃηχθηὶ.---[Μαῦ- 
ΒΙΟΕ: ΤῸ Βδν6 ἢ]8 ρθορ] 68 Βοδγί βίοϊθῃ ἔγομι ἢἷπι, 
ἴο Βαανα ἶβ δα ἑ]α ἴον Β18 δι, ἰο θ6 ἀδβογίοά ὃ 
᾿ἷβ Θουηθο! ]οσβ, ἰο ἰοβο ἢϊ8 ἰτϊπράοτω, ἰο ὃ6 τηοοκ 
δηὰ συγθοα,---ἰὮ18 88 στουσῇ αἰδοῖ 16 ΒΌΓΕΪΥ. 
Βαϊ πὸ δὰ ἀεβίγοα ἰἰ ; πο πὰ βιὰ Ἂἀ6]1 ΒΟΓΑίοΪυ, 
ΦΜΆΚκ πιὸ ἃ οἰθδὴ μοατζί, δῃὰ γοῦν ἃ σὶρῃϊ ερὶπὶ 
σπῖτι ταθ. Απὰ (Βαϊ Ὀ]ορδίηρ,---ἰ Γ 1 ττᾶ8 στγδοίοα 
.λτὰ 1ῃ μϑτὶ δὲ οὔοο, 1 ἢθ ΤΟδ6 ὉΡ ἔγοπι {πδΐ ὙΕΙ͂ 
ΤΑΥ͂ΘΓ ἃ ἴγεθ τωδη στ (ἢ 8 ἴγθθ βρὶγῖϊ,--- οἱ ΜΒ ἴὸ 
[ὸ ΓοΑ]ζοα ἐμτουσἢ ἢἷ8 80]6 ᾿1ἴδ δὰ ἴο 6 βε- 
οαγοά Ὀγ τοὶ βοή ψῃΐομ Βα οοτγίδιη!ν πουϊὰ ποῖ 
αν ἀονίβοὰ οὐ σμοβθῃ ἴὼγ ἰτηβοὶ ἢ---τ ον. 1]. 
Ἡλιχ,: Ενϑῃ ψ 116 Πᾶν Ἰαιαθηὶβ {116 το ρε ] ]Πο 
οὔ Ηἷ8 βοῇ, "6 βϑίηβ ὮΥ ἰΐ, δῃᾷα γχδῖοϑ {11 (Π6 δ:- 

τηρηΐ οὗ Ηἷβ ραϊΐθησο, π ἷοὶι ψγ88 [86 Ἔχογοῖβε οἵ 
ἴ, ΤῊ πιοκοάμοα οὗ πὶ ΑΌΒ8] 0 πὶ ΣΩΔΥ τοῦ δἷδ 
αι ποῦ οὗ οοτίοσί, θυῖ 8}4}1} μον ἴο διὰ Ὁ διΐ8 
ΔΙ ΠοΣ 8 χοοάποβα, [ἐ 18 ἴΠ6 δανϑδηΐίηρε οἵἉ ρτοδὶ 
ΟΓΌΒ868, ὑπαὶ ΠΟΥ ΒΎΤΔΙ]ΟῪ ὉΡ [86 1688.---ΤῈ. 

γεν. 12. ΟΒΑΜΕΒ: ΕΗ ἰδ ἃ στοδὶ οοῃβοϊ δίϊου ἴα 
κῃ δτίημ, ἴο παν ἃ ροοὰ οοηρμοίδηοα (Ὀ6. νἱϊ. 4; 1 
Ῥεῖ. 111. 16).-Ξ-ΟΕΙΑΧΝΡΕΒ: ΠἔῚ νὸ ῥδι θη} ἸοδΥα 
ψοηβοδηοο ἴο Θοά, πὸ τονο Ηἰπὶ ἰο ΘΟΟΥ͂ΟΣ ὕ8 Μ] 
Ὀ]οϑαίηκβ 1η ῬΪδοθ οὗ ἴμὸ 671} τὸ ἔδνὸ ϑυβετγοά.-- 
ΒΤΑΒΚΕ: Εγϑα ἴῃ (86 ταϊ δὲ οἵ (ῃ6 ὁγοβα πὸ δμου ὰ 
ποῖ 8100 ΟὟγ Βορο δηὰ ἰγυβί 'π αοά ἰο βἷῃκ (Ηοὃ. 
χ. 8δ; Βοῃι. Υ. 8-ὃ).- -ΒΕΕΙ, Β.: Ῥανὰ βυῆαβ 
1η6 6ΥἹ} πιὰ ἃ ξοηίιο, αυϊοῖ δῃὰ Βυμ15]6 κρὶ πὶ, 
δια Βορϑο ἐμδὲ ἴοσ [116 ον] αοά π|}} βεπὰ δΐῃ 

᾿Απὰ ἐπὲθ Βορο ἀϊὰ ποί ἀδοεῖγο ᾿ΐπ.---Ὗ ΕΓ. 
13. Ῥανὶὰ δορὰ 11κ6 οπα πῖῆο ἀ0686 ποῖ ἰαπτ δὲ (δθ 
μασϊκίης οὗ ἃ ἄορ, δπὰ ἐμ ογθὺυ αἶναβ γοῦ ἰδ 18 1 



ΟΗΑΡ. ΧΥΙ. 1ὅ--ΧΎΤΙ. 23. δ18 

δοῃ: ΤΠ γοῦ ΚΩΟῪ Μ66}} τ δὶ γοῦ πᾶῦο ΠΆΤΑ] 
πὶ! γουγβο!, γοῦ νν1}} ἢοΐ ΟΑΓΘ ἩΠδ8ὲ τ Θἢ ΒΑΥ͂ 
ουϊναγά!γ δὔουῦ γου.--- ΘΟΉ ΕΒ : 6 δου! τὸ- 
οεἶνο 848 ἴτοτα ἰἰπ 1 ογ παπᾶ {Π6 ἩΓΟΏρΒ ἰδπδὶ 
ΔϑΕΘὶ ὑα, δηα ἰἔ πλοθῃ ἰηβ0}1 δὰ σϑυ}]θ υ8 Μὸ 
δοιὰ ποῖ Ἰοοῖκ δὶ θη δαί δἱ ἴῃ 1, ογὰ, γγ8ο σὰ] ο8 
δηὰ συϊάοβ Ἔν τ ἰδίηρ.-[ΟΒΡΒΘΎΟΕΒΤΗ : 8. ατο- 
τ οὔδογνοα ἰῃδὲ Πενία τγὰϑ ἰἢυ8 Ὀτουρῆὶ ἰο ἃ 

ΘΘΡοσ β86η86 οὗ μἷα ΟΝ βἷμα, πὰ νὰ ὀχοσοίβοα 
μ ἰγΓὰ6 χερθηΐίδησθ, δῃὰ βὸ ἰουῃα οἽδυβο ἰὸ ὃ6 
{Πδηκία] ἴογ ἰπθ86 ἱπαϊχηϊοβ, τς τδὰθ Εἷτα 
ὨΘΒΓΟΥ δηὰ ἀθασοσ ἰοὸ αοα. [Ιὶ ν͵δ8 ἃ ͵θθ βδυἹηρ 
οὗ 8. Ομγγβοδίοσα ἰπδὲ “ὯΟ πλδῇ 18 δυῸσ γϑβ]} } 
Βυτί ΕΥ̓͂ ΔΗΥ͂ ΟὴΘ6 διυΐῖ ἰπι56} 7) Απα ὄνθὴ 186 
Βοδίμοη ροοῖ οουἹά Ὁ]68686 μοανϑη Ἷ1ῸΣ ἰηἰ το, δπὰ 
ΒΑΥ͂, “ ἴ 18 ̓  πγοδῖ ΠΡ ΣΙ δ λιαεν ἴο δαγο πὸ 
ΘῃΘΙΥ."-- ΗᾺΑΙ,: [ἢ ἱδῃροσίϊ τα, ̓ ΠΊΌΣΥ 
πήληῖ πἀξθὰ ὅτονβ ποδγίϑὰ οἵ :ἰβοὶ ί, διὰ ἀϊ6β ἴῃ 4 
ὙΟΪΌΠΙΑΔΥΥ ΓΟΙΊΟΙΤΒΟ; δ ΟΥἹ]] Ὡδίυγοβ Κ.ΤΟῊῪ ῥγο- 
δΒυτορίαουδβ ὉρΟΩ ΤΟΥ ὈΘΆσϑηςο.--- ΤῈ. 

ἴχν. 6. Δδιεαίίπο ἐλε 8 ἀεαγτίϑ. 1) ΤῆΘ 
Κίηρ---ἷΒ τ ΔΚ ΠορΠ ζϑοηοθ 1 ποῖ ρου ρ᾽, ΟΣ 
ούθῃ ροσγοοϊνίηρ 8}1} (ἷ8Ί΄ Μίρῃ ἱπ γϑβροῃβιῦ ]9 

᾿Ἰοὴ5 βῃοι]αὰ θ6 δ ΆΥΒ οὐ (μοῖρ συγ. 2) 
ἢ6 ἀοιηαροχια; α) ἷκ οαἰοηίδίϊοη (νον. 1), δ) Πὶ8 

διίβ---ἰθ ποί Βρσοδά ἴῃ (ἢ οἱν γΟ ΣῪ βἰεΐ, δπὰ (ἢ 
ὅο ἴῃ (Ρυγον. ἱ. 17).-..- ΤᾺ.] ἘΡΡΕΠῚ ἘΠ 

[νεγβ. 7, 8. Τὸ τρᾶΐκα ρῥγοίοηἀοὰ αδυοιόπεδε ἃ 
οΙοαῖκ ἴοσ πιοϊκοά ἀραΐρηβ, 18 οηθ οὗ (Π6 πηοβὲ [μοἷ- 
ὨΟᾺΒ δ';β ἃ πι8ῃ 08} 101 οοσαμμῖῖ.---  6γ8. 19-- 
21. Ἰθανὶ ἃ δηά [{{81---Ὁπβ6 188} ρμοπογοαὶίγ, δπὰ 
8688} Βά6]1{γ.--Ἴ ογβ. 26, 26. βεμαΐϊηρ ὕδοκ 
1π6 τὶς, α) αν ἀοοδ ποὺ ΒῈ ΡῬοΟΒ6 [Π ὑγοβϑθῆοθ 
οὔ [86 δὺῖκ ἴο "6 8 ἢ οοπαϊοη οὗ Οοαάβ 
Ῥύοϑθηοθ. Οὐοηίγαδὶ 1 βδπ). 'ν. 4, δὅ. δ) Ηο ἀοϑβ 
ποῖ ἀεδραϑῖγ οἵ οὐ ίδανοσ. 6) Ηδ ἰβ γοϑίρηδα ἴο 
(οὐ π}}}. Οομρ. 1 δια. 111. 18.--- ΤῈ.] 

[χνὶἱ. ὅ-18, δαυϊὰ απὰ ϑλίηιεϊ: 1) ΤῊΘ Ῥαθθῆθδα 
οὗ βοϊζίημβ δ ἰΐπηθ οὐ Ἵδ᾽ δῆ υ ἰοὸ γουῖ]θ, Απηά οῃ- 
οουγαροά Ὀγ δηαΐηχ 1ὑ υπρυπίδμοὰ (γον. 18). 
Οὐ». χῖχ. 19, 20. ) ΤΠὸ ἤι]86 δοουβαίίοηβ, Δτδ 
ἰο “186 δουδο οὗ ὅδυϊ, εν δὰ ὕθδθοὴ οὶ οΣ 
4) ὈΪοοάγ, πος δ) πὶεϊκοὰ 'ῃ ζοποσαὶ. Ηδ νγὰϑ ἴῃ- 
ἀορα “ἴῃ ἢΐβ οδἰ Αμαν "ἢ θδοδυθο οἵ Ηΐ8 βίηθ, δὲ 
{86 πεγὸ ποὺ γμδὶ Βῃιπηοὶ ομαγροὰ, Β υῖ]οτ οὗἉ 
6 υῃΐογίαπαϊθ οἴθηῃ βοοῦβο [8] βοῖγ. 8) αν 
ἀονουΐ Ῥαΐϊζξησθ ὑπο ζγοβθ ᾿πβ0].. ὈΓΘΒΘΟΒ 
{16 τοϑδοηϊπιθηὺ οὗ μἷβ πορῆθν. α) ΤὨΪ8 ἰπβυ]ὶ ἐδ 
8 {{1Ώ4} οοηραχοά ὲθ ἢ Α ὈΘΑ] οτα᾿Β οοῦσβο. 6) ἢ 8- 
γἱα δοοορίϑ πὸ σου] ηρ 88 ἃ Ρυπίρῃτηοης ΤΌΤ ἰδ κῖορ (νογβ. 2, 6), 6) ἷ8 ἢαι εγῖθθ {Ὑ 615. 8, 

Ἢ 4) ἰδ ἸΆν1α]} Ῥγομλβοβ (σ6Γ, 4). 8) ΤῊΘ ρθο- 
ΗΪθ--ἰΠεῖν ΤΟΥ 1ῃ Ῥεΐηρς ἀπσροα ΕΥ̓͂ ἰσδηβρασγοηί 

Φοθονδῃ. 6) Ηδ 88 Βορβ (δαὶ ψϑβονυδῆ πιδῪ γοὲ 
Γοαυΐίο Εἴτα ἕοσ ἐΐ (ΩΡ. χνυ. 25).--- ΤῈ.] 

2. ΑΡεδίοια ἴῃ Ψοτιβδ]ο. ΗΠ Εν1] Ὠοοὰ ἐπτουρῇ ΑὨΕΒΟΡἢ 618 Εν] Οουπθοῖ. ἸΤμο Τλοαΐρτι οὗ (δ᾽ 
1Δἰϊοσ δραϊηδὶ αν ᾿γασίοα Ὁγ ΗΒ αἱ 6 Οουῃβοὶ. 

ΟΒΔ». ΧΥ͂Ι. 1ὅ- -Χ ]. 23. 

155. Αΐνρ Αβδίοῃι δηᾶ 4}1 {π6 ρϑορὶθ (δ) τρϑὴ οὗὨ [8:.86]} οϑίῃηθ ἴο Φ6γυβα]απι, δηᾶ 
16 ΑἸΣΙΒΟΡ6Ι ψὶῖ αἷμα. Απά 1 σϑῆλθ ἴο ρ888, νῆθοη Ηυβῃδὶ (86 Ατολὶϊο [ΤΕ ΟῚ 
θαυ ά᾽ Β ἔγθηαἶ τὰβ σοΐὴθ υπίο Αὔβδ]οῦι, Βα Ηυδῃαὶ βαϊᾷ υπίο ΑὈδβδίοαι, 

17 βανὸ [Πμουρ 1159] [86 Κίηρ, αοἄ βανὸ [Πορ ᾽ν 67 (86 Κίηρ. Απὰ ΑὈβδίοπι εαἰὰ ἴο 
Ἠυπβαὶ, [5 (818 ΤΥ Κίπαηθβθ ὕο ἰπ γ ἔτίοπα ἢ ἩὮΥ οηΐοβῦ ἴποὰ ποί τὴ ἐῃγ ἔγιθηα ὃ 

18 Απὰ Ηυββμαὶ βαϊά υηΐο Αρβδίουι, Νὺ δυϊ ποιὰ ἴ86 Ιογὰ [96μονδὰ] δπὰ ἐμ ἷ8 

ΤΕΧΤΌΑΙ, ΑΝῸ ΘΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

1 ΓΡνοσ. 16. ΤῊ 8 ῬΏΣαδο, ἴῃ σῇ [Π6 “ 4}} ὑὴη 9 ῬΘΟΡΪΘ᾽" 18 Ρᾷϊ ἴῃ ἀρροείξοη τῖϊῃ “Τωθη οἵ [δγδοὶ" (ηοὶ: “ δ] 
1ὴο ῬΟΟΡῸ οὔ ἐῃ9 πιθῃ οὗ [35Γ86].." δῷ ΕΓΔ ἢ ΓΘΏΑΘΓ8), 8 ροσυϊητ, δηὰ ἰβ γαυίουΒ] οῃηδηχϑὰ ὈΥ ὑπὸ Ὑθυβδίομϑ: 
Βορί. : “4]}} ἐῆθ γϑϑῃ οὗὨ [βγδθὶ ;᾽" Βυγ., Αγϑῦ. : “ α}} ἐὴ 6 βρϑορὶθ ἐπ δὲ ψϑσθ τί Πίπι, δ ἃ 41} [θτδοὶ;" ας. : “ 8}} ἢ 
Ῥθορὶο." ϑορῖ. δηὰ ΨὉ]}κ. ΤΥ ΠαγΘ οτ θα Πα] 7 (Π6 ὀχργοββίου (ΟΣ δ ο  οἱ ἐν ζαπὰ πον γοἰδίη αἰ θυ ς ΠΑΪγ68), 
δηὰ 1Π6 Η6Ὁ. ἰθχὶ ζι86]7 ΤῊΔΥ ὉΘ ἃ ἀυρϊοί, αγίθϑῃ ἴγοῃ ἃ τοϑσβίηδὶ οχρίδηδίΐοη. ΤὨθηΐυδ: " Ἰπδίϑαα οὗ ἐπθ0 

ποτὰδ ὦ μκσ" τ) ΜΒ. Οδηίαῦ. 1 ῃΔ5 ἿΞΙΣ ὝΝ (αὐάοὰ ὉΥ βγτ. δῃὰ Αὐδῦ.), τυ ΐοὴ στὴ όση ἐδ μοὶ ἐμδὶ ἴῃ 
“418, " ᾿ ᾿ “πὶ 

βοζὴθ ΜΒ. ἐδμαΐ νγῶϑ οορἶϑα, ἰπ9 ψοσάϑ “5 ἣξ (τη οὔ 18γδο]) δἰίοοὰ πάδγ ἴμ6 ἿΞΝΣ ἜΝ (ἰπαὶ ποτὰ τὶ εξ Ὠΐσω) οὗὮ 
.Φ “1 

189 »γεροαίηρ γοτβὸ (ηηϊοοίέξ, δωρ. ταΐ. ἱεσί, Ηεὺ., 449).".--Τὰ.] 
3 Ρ 16. δορῖ.: τεταῖρος (ΔΒ ΔΌΟΥΘ ΧΥ, 32) -- ᾿Αρχὶ ἐταῖρος.---Ἠ 50.618 δά άγοδ5 ἰο ΑΌδδίοση ἰδ ᾿ἰ 6 ΓΑΙ : “1νὉ 

ἐπ Κίηκ! Πἰνο ὑπὸ Κίης [" κίνθῃ ΟὯδ6 ΟὨἹῪ ἰῃ δορί. δὰ Ατδδίς.--- ΤᾺ. 
δ [Ὑ6τ. 18. Τῃδηΐαα δηὰ Εγάτλβηη σοπάον: “ Νοὶ Ἵ 6. ἵ κο ποὲ ψἱ ἢ Ταν 4), Ὀθοδῦδο," σίο. Βαΐ ἰξ 15 ἢοῖ ΕἸ ΚΘΙ͂Υ 

ἐπὶ Ἠυδῃαῖ που]ὰ ταῖκο μ΄8 πϑρβεϊίοη τί οὴ6 ψογά, δῃ ὰ ὑϑαρὸ θβέβὈ] 8ῃ6 5 (ἢ 8 ΒΘΏ86 οὗἩ [ὴ6 ρῆσβαδθ κίγθῃ ἰῃ 

ἙἘπᾳ. Α. Ψ.: Κ ὯΔΥ, θαι," ΟΥ, “ ἼΔΥ, ἴοτ," 8600 668. ἴ,9Χ. 8. υ. εἴ 2.--ΤῊο ΚοιμίΌ γε ἰὴ {μ|8 τϑυδθ ἰδ ΔΡρσγουθὰ ὉΥῪ 

Ὁο Ἐοϑϑὶ ἀραΐπϑὲ ἰὴ Οοσὶ ἊΝ ΜἘΠ|ΘὮἢ 866Π}8 ἰο Ὀ6 δἀορίοα ὉΥ 41} (ἢ6 ἩΟΣβίοΏ 8, ΘΥΘῺ ΡΥ δυτίδο δηὰ Ασϑῦ., Ὑδίοἢ 

τὸ ἢ ποηΐίθῃοο ἰπἰοχτοραίίγο. Τὴ ΚοίδΙὉ (Ὁ ψουἹὰ 6 ἰπίοστοκδιίγο, θὰ σου τϑαυΐζο ἃ ρσοροδί οι 
Βοΐογο Ὑζ'ν"--Τα.] 

88 



δ14 ΤΗΕῈ ΒΕΟΟΝῺῸ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΑΜΌΕΙ, 

ῬΘΟΡΪδ δηά 811] [ἢ6 τβϑῃ οὗ ἴβγϑαοὶ οἤοοδο, δ18 ψ111 Ὀθ, δῃὰ τὶς Ἠΐπὶ ψ}} 1 διϊάο, 
19 ΘΒ δρδίη [ἰ [86 Βεοομά [806], ἍΠοπὶ Βῃου]α 1 βοσνοῦ δολοιια 1 ἢοὶ δογϑδ ἴῃ [δ6 

ὈτΈΘΘΠΟΘ οὗ δῖϑ βοὴ 88 1 Ὦδνϑ βοσυϑὰ ἴῃ [Ὡγ ἐἈ ΒΟΥ Β ῬΥΌΘΘηΟΘ, ΒῸ Μ{111 1 Ὦθ ἴῃ [}γ 
ΓΟΒΘΏΟΘΘ. 

20 : ΤΒοη βαϊά Αὔβαϊοαι [πᾶ ΑἸ δαϊοτῃ δ} ὦ ΑΒΠΒοΡΒοὶ, Οἷνθ [πα γ97 οουηϑοὶ 
21 διροηρ γοὺ [οπϊ. διλοηρ γ00}] Μμδὺ ΜΘ 8.81} ἀἊοσ.Ύ Αμπα ΑΒ ΒΟΡ6Ι βαϊἃ υπίο Αὔ- 

Β8Ι ΟΠ, ζο ἴῃ υαὐΐο ΤΕΥ ΤΑΙ ΒοΓ΄Β Θομουδίηοθ, τ ῖοὰ [τ ου}} Β6 Βα Ἰοῖν ἴο ϑορ 186 
ἢοῦθβθ; δηὰ 41} [βγδοὶ 841} ὕθδὺ [δὲ δου δὶ δ βοσγοὰ οὗ [γί Ὀθοοῦιθ Ἰοδίββοιηβ 
05] [Δ γ ΓΔ δον, [6 ῃ [8η4] 884}} [οπι. 8.}811] [86 Βαηάβ οὗ 811 {δαὶ δγὸ νὰ ἰδ 66 

22 [ὑπ8. Β88}}] θ6 βίγοηψ. ο [4π4]} {Π6Υ δργϑβὰ Α Ὀβαίομι 8 ἰθηῦ ἀροη [86 ἴορ οἵ 186 
Βουθο [οὴ ἴδ τοοῦ], ἀπὰ Α Ὀβδ]οτὶ ᾿ψοηῦ 1ἢ αηἴο ἢἷ8 [Δ 6 ΓΒ οοποὺ Ὀἷπ65 ἴῃ [ἢ 6 εἰρὰὶ 

23 οὗ 8]} ἴϑγσγϑοὶ. Αμὰ [86 οουῃβοὶ οὐὗἨ ΑΒ ΠΟΡΒοΙ, οι ἢ6 ΘοΟυηβ6]] θὰ ἴῃ [Πο86 ἀδγβ, 
ΔΒ 88 1 ἃ τηϑδη ᾿8α ἱπαυϊτοά δὶ [86 οὐβοὶθ [οὐ 86 νοσὰ] οὗ αοὰ; βὸο τγαϑ 81} ιδ6 
οουη86] οὗὨ ΑἸ ΠορΒ6] Ὀο(Β πὶ Πανὶ δηὰ τὴ ΑΡΒδΙοπι. 

σε. ΧΥΠ. 1. ΜΌΒΕΟΥΕΒ [Ἀπὰ] ΑΒ ΒΟΡΒ6Ι βαϊά υηΐοὸ Αβδίομν, 1,6 τὴθ ΠΟΝ 
οΒοοβο ουί ἔνοῖνο ἱμουβαπά ταθη, δηα 1 {1}} γῖθο δηὰ ρυγϑυθ δῇον ᾿ανια {18 πἰσῆι; 

2 ΑΠά] 5}}} οοτὴῶθ ὕροὴ δἷαι ΜΒ} ]6 ἢ6 18 ὙΘΆΣΥ͂ δὰ πο. βδηαρθα, δα ψ1}} ππᾶκο 
Ηἷπι δἴγαϊ, δηὰ 411 (π6 ρϑορὶθ τδι δγὸ πιὰ Εἴτα 8.1.4}} ἢδϑ, δῃὰ 1 Μ|}} βυηΐΐθ ἰὴ 

8 Κίηρ οὐΪγ; πὰ ἵ ψ1}} Ὀσίηρ Ὀδοὶκ 41} [86 ῥῬϑόρὶθ υπῖο {π66; [86 τωϑῃ σοῦ ἰδυὰ 
4 φροϊκοϑῦ 18 85 ἰΐ 4}} γτοϊυσηϑα 3 20 [οπ|. ΒΟ] 1πὸ ΡΘΟΡ]Ὸ βΒ884}} Ὀ6 'ἴῃ ρεδοθβ. Απά 
ὅ {6 βαγίηρ ρ᾽οδβϑοὰ Αθβδ]οῖὰ Μ6}} [οπι. Μ611], δῃ4 411 186 οἱάθιβ οὗ [βγϑθ]. ΤἸθθη 

βιὰ Αὐβαίοια [πὰ Αρβδίοιῃ βδ:4], (811 πον Ηϊυβπαὶ (μῃ6 Ατοδῖί [Αὐ κι] αἶϑο, 
6 δῃὰ [οἱ υ8 ΠΘΔΣ ]ἰχονσῖβα [οπι. ᾿ἢ 6 ν156} στ δὺ ἢ6 [ὑπ8. ἴ00}] βαῖἢ!. Απὰ πβϑὴ Ηυ- 

Βῃδὶ τδβ οοὴθ [πὰ Ηυβμαὶ 68:16] ἴο Ααδίοιῃ, [π8. δ} ΑἸ δδίομι βρϑῖίθ [5814] 
υπΐο Βΐπι, βαυίηρ, ΔὨΣΠΟΡΒ6Ι Βα} Βρόκθῃ δῆοσ (818 ππδῆηθὺ ; 8}}8}} ψὸ ἀο δῆνοσ 8 
Βαυϊηρ ἢ ἸΓ ποῦ, [Δ ἴον 18 βαυϊηρ,, οὐ πιο 7" βρϑδκ δου. 

,.7 ΑμαΉΗυββΒδὶ βαϊὰ υπίο Αὐβαίουι, Τὸ οοῦῃθ6ὶ (μαὶ ΑΙ ΠΟΡΒ6Ι μδίἢ ρίνθη 18 πο 
8 ψοοὰ δἱ ἐμῖ8 το [μδὲἢ σίνεη (μΐθ {ἰπιο9 'ἰθ ποὺ ροοὰ]. ΕῸν, βαϊά Ηυθμαὶ [δηά 

Ἠυβδαὶ 581417, Τῆου ἱκπονοβί (ΠΥ ΤΊ ΠΟΡ δηὰ ἢΐἷβ τχθῃ, ὑμαῦ (ΠΟΥ Ὀ0 [816] τὶν θῖν 
Ιγ6ῃ. 86 [ὑηϑ. 86} [860 ὈῸ [816] οδαΐρα ἴῃ {πο ὶῦ πη 8, 88 8 ἴω τοῦ ρα οὗ Ποῖ 
ἢ 6} ρ8 ἴῃ ἴμ6 614 .11 δηα [ὩΥ ΤΆΓΟΥ 18 8 τοϑη οὗ Μδὺ, δηὰ “1}} ποὺ Ἰἰοάρϑ ψπ ἢ [86 

9 Ρϑορὶθ. Ββο]ά. 6 'β ἃ ΠΟΥ͂ ἴῃ βοιὴθ ρὶζ [1 ομ6 οὗἉ [9 ΓανΠ68] οὐ ἴῃ Βοπλ6 οὐδ 
ὈΪδοθ [[π οῃβ οὗ [86 Ρ]8068,37); δηὰ ἴὑ Μ11} οοϊῃθ ἴο ρϑᾶβ8, ἤθη ϑοῖηθ οὗ ἔμπθῖὶ 6 

4 1Ὑ9 19. ΑγδΌ.: “Αηάὰ ᾿8 ηοΐ ΤῊΥ ὈσππΙ 6 πΒ ἰο ὍΘ ΓΌΓΟΥΘΣ (ἢ96 δοσγυλῃξ οὗ ΟὯΘ ΤΆΔ} 1" Κ5'01.: “πῆοδβο δούύδῃξ 1 
8} 4}} ὕὈὸ 15. ηοὺ ἴῃ ΤΩΥ ΡΟνΘ ΓΙ." [Ιηδίθαα οὗ 122 ϑὅγυτ. δὰ " (ΠΝ), τσὴ ΑΥΔΌ. τοοὰ ὧδ ἽΠΙν.-- τὰκ. 

δγθρον, 20. ΤῊ θα αδυωμδ οοπιηιοα (Ὁ5}) οαπηοῦ ὍΘ ἤθτο αἴνϑη γὁῸ0}}] ἴὰ ΕὨΡΙ6ἢ. ΤῊΘ Ῥῆταβο: “᾿μίτο νὸ γοῦ 
ΘΟΌΠ56),᾽" 15 ἂν νταγα, δπα ἰὴ “ χίνϑ γοι δου 86] " [ἢ 6 ῬΡΓΟΏΟ ΟΊ] Ὀ6 ἀπαθεβίοοά 88 Νοζηϊηδίΐνο.- -Τ α.] 

ΦΓΨΝοσ, 21, ΤῊθ νοῦ ΤΏΘΔΏΒ: “ἴἰο Ὀθ ἰῃ ὈδΔὰ οὐογ." ΤῊΘ ΓΝ ἰδ ἰῃὴ9 Ῥγορ. “νίτη," ηοὶὐ Π0 δίκῃ οὗἩ 86 Αδσι8., 

ΒΆ ϑορί. δηὰ ας. ἰακο 1. ΟΠ] ραγαρΏΓαβοα : “(Πδὲ ποῦ δγὶ δίϊστοα Ὡρ δαϑίϊηδὲ (ἢν ὙΔίΠοτ." ὅτ. κπὰ Αὐϑὸ. 
Θχρ] δίῃ : "ὑπαὶ (ῆοΥ] Παιδί βοηθ ἴῃ ἴο ἐπ ὀοῃου δ ίη98 οὗ ΤΏ ἔδίμο τ." Φοθορἤ8 ἱπίογργοίδ: “9 Ῥϑορὶθ νι} Ὀφ- 
Ἰῖονο (δέ ἃ γϑοομο μοι νυ ἰδ τ᾿ γ ἔα ΠΟ Γ ἰΒ τ ρο551016.".-- ΤΑ.) 

ΤΤΨΝΟν. 1. Οὐ: ΚΙ ψ{Π] πον ὁἤοοβο... .. δηὰ ν1}} αὶ 86." δορί, δηὰ Ὑυ}.: ΚΓ ψ}} ον σἤοοθο τὴ." ΑΥΔΌ.: 
“6ἤοοἝο που... δηὰ Ἰοὺ ἔθη κο Τοτίἢ ἰοὸ βοοὶς ἢν ἃ." -- ΤᾺ. 

8 [ΝΥ γ. 8, Βο Εγαπιδηη, σαἤθη, ογαδνοτγίῃ, 81δ.- Οὐπι, Ψαγίουβ οὐ ΘΓ Το ἀο 5 δ. ἀἰκοιαδοὰ ὃν ἘΓαΤΏΒΩ ΣᾺ 
η ὑπὸ Εχροκϊείοη, [ἢ δα ποι ἰο ψ δῦ 6 ΒΑ Υ8 ἰῦ ΓΩΔΥ ὉΘ πιρηϊ οηθά ὑπαΐ ΟΠ δ ἃ. γοπάθσ 8 ΠΘΑΣῚΥ (65 ἴο ἐδ ΒΘ 56) 
δι ΕΚ. ΑΝ: πὸν Μψ|Π] Αἱ! γα ση θη ἐ}}6 πηδὴ ὑπδὲ ἑοῦ δοοϊεοβδί ἰ5. ᾿ς 116 ,᾽" -ὶ “86 ἴα ΤαϊΏΓΩ οἵ 81} 8 ἐμμῶρει 
Κι }Πὴρν οὗ] τὴ τηδη," δίς. (6ο ΟΠ ΘΏ). ΚΞντ.: "88 ἱἶ 411} (ὴ6 πρὸ ἰδδαὶ μου δϑοϊκοβὺ γϑίασηθα," δὲ 1 ἷ 

ἈΠ Ὸ3: 80 ῬΏΠΙΡΡΒΟΩΣ : “ δὲ {πΠ6 γοίισῃ οὗἉ δ} [ἢ ὕζϑῃ ποὺ βϑοϊκοδὶ," Τὴ ἰγαῃϑιδιίοῃδ Ῥσοροϑϑά 4}1] εἰμοσ ἂο 
τ τ 

νἱοίθησο ἴο ἐῆθ ἰοχέ, οὐ 141] ἰο καΐϊξ (λ6 δοηπροίΐζοη δηὰᾶ ρἶνο ἃ ζοοα ΒΘΏ890, ΟΥ τοαυἶτο ἃ ὈοΪὰ ἰπδοσγίοη (65 οἵ {89 
ῬΉΓΑΒΘ: “1ἢ6 Κι ὴρ οὐ ἴῃ ΟΠ α]ά. δπὰ Επκ. Α. Υ.).---Τ. 

9 [Χο γ. 6. ἘΠΕ, . Υ, Υϑη 6.8 δοσογαΐηρ ἴἰο ὑΠ6 βοσοηίδ, πὰ θὸ ἘτγατδὩ : Ὀκὲ ἰὲ ἰα Ὀοέϊοτ (ψχἰἢ Ὑα]α.. ΟΠ Φῃ, 
ὟΝ ΘΠ 8066} ἴο ἰδῖκο ἰἢ6 ΒΘ; ὗΘΠ66 868 ἃ ἀο!]6 αυϑδίίοη. βορὺ. ἰηβογίβ Ἰ (εἰ δὰ μή), ὙΒΙΟΉ ΠΊΔΥ ΘΑΔῚΪΥ ᾶγοὸ δ! ] ἢ 

ουἱ (ἤγοπι ἐδ 6 Ῥγϑοθαϊῃᾳ 1), δηὰ [6 δἰπιοδι ΠΘΟΘΒΒΑΤΥῪ 101 (ἢ 6 τοπάοιίηξ οἵ Ἐπ. Α. . 1Ὲ 185 Ἰουμὰ ἰῇ βοΐῦϑ ΜΈΒ. 

διὰ ΕΠ.--ἰδἰοδὰ οὗ ἢ Τῇ οΓγΘ 8048] κὦ), ἯΘ6 ἤΟζα ἤδγο ΤᾺΝ, ΠΕ γα ν : “ ἰβ ἐοσὸ Ὠοὶ "ἢ «Ὁ. “ἰ86 οὺσ ἀοίης (δοοογά- 

ἴηρ ἴο ΑΓ ΠΟΡἢ 61᾽8Β ΘΟΌ86]) οἱ "--Τὰ.] 
10 [Υδγ. 7. Ὁ, [Π9 δυγλθταὶ, πού (ἢ )6 βίτηρ! 9 βα Ὀβίβη ἐΐνο “ Ε|τὴ9 " (»») βορί.: τὸ ἅπαξ τοῦτο; Υς.: Ἀασς νἷεε ; 

ΟΔἤ θη : οεΐζε 7οἷ8; ἘΤΥΩΘΔΏΝ : αἰθδε5 Μαί.---Τ π. 
Ὧ ΓΝ τ. 8. Βορί. ἤθγο ἱπβογίθ: καὶ ὡς ὗς τραχεῖα ἐν τῶ πεδίῳ. “ κηὰ Δ ἃ ἤργοθ δοῦν ἰῃ ἐδ ρ]αΐη," πη δά! οα 

ἦ5. δἀορίοεα Ὁν Εννδιά, ΤΠ οπίυθ δά Βδιυοπον οἡ 1[Π6 κτουῃὰ οὗ ἐξα Δρργοργίηϊθ ροϑέίο ομβασδοίοσ, δῃὰ δ8 ποὲ "{κ6] 
ἴο πανῦϑ Ὀθθὴ ἰηβογίϑα Ὀγ ἔπ τοὶ ἰγβῃδίδίου. Τὸ ἐμ 18 6} δύ δβθη γϑρ 8 ἰπδὺ ἰἢ6 τὸ πογὰξ ἀγρὼ Δηὰ πεδίῳ Ο᾽ 
{πὸ Οτϑοῖκ μοίηί ἕο {Π βατὴθ Ηϑῦ. ψογὰ {77 1}2), τοδικίης [6 ἀου]6 ἥψατο ἱτηρσοῦβο!α, βιὰ ζυγῖ Π9 Γ᾽ ἐμαὶ δὴ ἴδθϑῖ- 
ἰζο νου παίαγα!ν (Πίηϊς οὐ [ἢ 6 ΠΟΖ ΟΡ ἃ8 8 ἴθ βηΐτηδὶ, δηὰ ου]ὰ ποὺ ραϊ ἐξ δἱοῃ κείὰθ οὔ ἴῃ Ὀθαγ.--π.} 

1 [ψτ. 9. ΤῊΘ ποσὰ " Ῥίαδο " ἰ6 ἤϑσϑ βορὰ ἴπ (ἢ 80}896 οὗὉὨ “Ἰοοα! ον " (Βιδ.- Οὐπι.) ΟΥ “ σατηρίπᾳ-ρ᾽δοθ᾽" 10 αἷθ- 
ἐησυίοη ἔγοω ὁ “ σαν ῃθ δ ΟΥ “ οἸοΥβ,," ποὺ 85 ἃ ἴσο δα υογῦ, 860 ΥοΣ. 12.---[πϑίϑδαὰ οὗ ἽΠΕΝ δοτο Μ88. διὰ Ε}Ώ. 

δδαγο ΠΣ, ἀπὰ ΘΙ μβδύβθη σοιηδσῖζβ ὑμαὲ ἐπ 6 εἴσο ὨυΓΟΘΊΤΑΪΒ ΘΓ ΒΘΘΙΩ Ὁ παγο Οηδηρϑὰ ρ].668.-- Τὰ] 



ΟΗΑΡ. ΧΥΙ. 18ὅ--ΧΎΥ͂]]. 28. δ1ὁ 

ονογίδγονη [{8]}}}] δἱ (89 ἤτοι, ἐμαὶ σι βοθοῦνοῦ Βοαγϑίῃ ἰδ π1}} βαυῦ, ὙΒΟΓΘ 'ἰβ 8 
10 εἰδυραῦθν διμοηρ (ἢ ῬΘΟρΡ]6 ὑμαὶ ΦὉ]]ον ΑἸδδϊο. Απὰ ἢ αἷϑο ἐμαὶ ἰ8 να]δηΐ, 

ν᾿ Π086 Βοασί ἷ8 88 [6 Βοδυί οὗ ἃ ]ΐοῃ, 888}} ὈΓΕΘΣΙΥ τηϑὶῦ ; [ῸΓ 41] [βγδοὶ ποδί ὑπαὶ 
(ὮΥ [Δέμ0Ὺ ἰδ 8 ΠΑΡ Υ ἴὭΔη, δηἃ [Π6Υ ὙΔΙοΝ 06 [{μαῦὺ 8160] τὶ ἷπὶ ἀγὸ νδ]δηςξ 

11 ρθη. Τμθγοίοτο [81] 1 δου 861" ἐμδὺ 4}} Ιβγϑάϊ Ὁ φϑῃβγα! νυ μαϊμογοὰ ὑΐο [μ60 
ἔγοπι [δὴ ὀνϑ [οπ|. Θυ6ῃ} ἰο Βοϑγβῆθθα, 88 [μ6 βαῃά ἐμαὺ ἰ8 ὉΥ͂ (86 βεᾶ ὼγ υχυ]ιὶ- 

12 ἰμάο. δηὰ (μδΐ μου ρὸ ἴω Ὀθαίε}6 ἴῃ (6 οὐ ροζβοῦ. 830 μα! ψὸ [πὰ νὸ 5841] 
ΘὐπιΘ6 ὈΡΟΩ ἷπὶ ἴῃ ΒΟ0Π16 Ρ]806 [᾿ῃ ὁη6 οΥ̓Ὠ[86 ρΡ͵8068)] ψΒΘΓΘ 6 8}}8}} ὑ6 Ἰοαηὰ, δπὰ 
γὸ {1} ἡ ΨΡΟΩ δΐπὶ 88 [106 ἀὁν7 [Ἀ]] 61} οἡ {86 στουπά,, δ δηὰ οὗἁ δἰπὶ δηὰ οὗ 4}} 

15. (6 τχϑθὴ ἴῃϑιί δ.Θ ΜΠ Ὠΐπὶ {μογθ 888}} ποΐ ὕὃὸ οι βο πιο 88 οῃ6.᾿ ΜΌΥΘΟΥΟΣ 
[Α5Ὰ] ἐξ μο ὃ6 ρμούνεῃ ἰηΐο 8 οἰἐγ, ἔμθῃ 888}} 811 [βγϑδὶ Ὀγίμρ᾽ 6 τορθθ ἴο {παὐ οἰΐγ, διά 
ἯΘ Μ111 ἄταν ἰῦ Ἰηΐο [}6 τῖγου [Ὀγοοῖκ], ἀπ0}} (μογθ θ6 ποῦ οὔθ 8118}} βίοπθ ἰουπὰ 

14 τῃϑγ. Απὰ Αθβδίοπι δῃὰ 41} [89 τηϑ οὗ [βγϑοὶ βαϊά, Τὴ οοιηβοὶ οὗἩἉ Ηυθμαὶ (89 
Αγοβίϊθ [Αὐ κι 6] ἰδ δοιύον ὑμΠ8ὴ 16 οουπθοὶ οὐὗὁἩ Αμλμβορμοὶ. Εν ἰδ6 μοστὰ δδά 
δρΡοϊηίθα [Απά Ψ6Βονδὰ δρροϊηιθα] ἕο ἀθίδαι (86 ροοά οοιλη86} οὗἨ ΑΒΙΓΒΟΡΒΕΙ, ἴο 
[Ὠ6 ἰηΐοης πδὲ {μ6 Τ,ογὰ [7βοναι] παρα Ὀτίηρ ονἱὶ ρου" ΑὈβδίοιι. 

15 Τμρη βαϊὰ Ηυϑμαὶ [Απὰ Ηιυθβδαὶ μα! υηΐο Ζαδοῖ δα ἴο ΑὈϊαΐμαν 186 ῥγίϑβίβ, 
ΤΒυΒ δῃὰ ἰμὺ8 αἰά ΑἈΣΥΒΟΡ6] οοιμβ6ὶ ΑῬβδίοτα δηά 106 6] ἀογβ οὐ [βγϑθὶ, δῃὰ {μὺ8 

16 δῃὰ ἔδυβ αγο 1 ἘΠΕΕΡΑΤΙΣ Νον, ἐμογοΐοσο [Απά πον], ϑομῃὰ αυϊοϊε! Υ πα {8} 
Ἀνά, ΒΑΥΪΏρ,, Τάχα μοί {8 πἰρηύ ἴῃ (86 ρ]6ὶηβ [δὲ [δ 6 ἐὐκοθ τ [86 ἩΠΙᾺΘΓΏΘΒΟ, 
Ὀυῦ ΡΟ Υ [οπὶ. 11γ] ῥΡϑδ8 ουϑὺ, ἰοδϑδύ {ὑπ6 Κίηρ ὃ9 βυδι]ονθα ὑὉρΡ δηὰ 411 (9 

17 Ῥθορὶθ ἔδμδὶ δὸ πιῆ ίω. Νον [44] Φοπαίδμδη δηὰ Απίπιδας βίαγϑα ὉΥ [ΜῈ γῸ 
βίδ 0 Π64 841] ΕΠ-ΤΟρ6], ἴοσ {Π6Ὺ τιϊρῦ ποῦ Ὀ6 δϑοὰ ἰο οοσῖθ ἰπίο {86 Οἷἱγ; 8Π4 8 
ΜΘΏΘΙ [{Π6 τη] 4 -Βοσνδηῖ) πϑηΐ δυά ἰο]4 ἴῃ θπι, δῃὰ ὑΠ6Υ τψϑαΐ δπὰ ἰο]ὰ Κίηρ Πανία 
[Απά ΨΦοπαίμδη δπᾶ Αἢίηιδαζ ψϑγὸ βἰβδίϊομοὰ δ Εἰς σοροὶ, δῃὰ [86 πρὶ ἀ-ϑοσνδῃῖ 
οδῖη6 δηἀ ἰο]4 (δηλ, ἀπὰ {Π6Υ Ἴ6ΓΘ ἴο ρῸ 8δη4 ἰ6]] Κίηρ Πανὶ ; 0Υ {Π0} πιϊρι ποί 

18 δ Βθβθῃ, οἰσ..]. Νονγίβοῖοθ [8:4] ἃ δὰ β8ΔὉ ἰμθπὶ δηὰ [ο] 4 ΑὈὐβδίομ ; θυΐ 
[844] ΕῊΣ νοῦ Ὀοΐδ οὗἨ {πθπὶ ΔΎΔΥ [οπι. Δ ὟΑΥ]} αυΐοκὶγ, δηὰ οδπθ ἰὼ ἃ τη8} 8 
Βουβθ ἴῃ Βδῃυτσίηι, τ Β]Οἢ [8ηἀ 86] 84 ἃ νν}} ἰῃ ἷδ οουγί, τ ΒΙμοΡ [πα {8 }0} 60] 

19 {π6ὺ σψϑηὺ ἄοσα, Απά {Π6 ποιηδῃ ἰωοῖς δῃὰ βργοϑδά ἃ [[86] οονοσίῃρ οὐδσ [ἢ6 ΜΔ]] 8 
ΤΠ ΟΌ ἢ, δηα Βργοβα στουμα οοσπ Βογθοῃ ; ἀπά {86 ἰμϊηρ γ͵Δ8 Ὡοὺ Κηονῃ [ποί(μίηρ 

15 Γγοσ. ὃ. Οὐ : “"πὭϑη ἢ6 74115 οὉ ἴθοτη δὲ ἔθ ἤγεὶ " (Βο Ἐγάμηδληη δηὰ βορι.1, δ ἃ δοσὴθ τόοῦ]ὰ {Πογθίοσθ 8Ὲ- 
ΡΨ [ἢ 8 ῬΟΓΒΟΙΔΙ βυ Ἔχ Ἶ ἴο ὑπο [πδπϊεἶνο : δα (ἢ 6 Ῥγϑβδοηῦ ὑοχῦ ρογηχί ἰδ οἰΐποῦ γοηἀϑγίημ, δηὰ ὑπαὶ οὐ πῃ. ΑΟΥ. 
ΒΟΘΙΩΒ ἴο ΑῦΓ66 ὈΘίΟΣ τ τ [η6 σοῃίοχι.--ΤᾺ.] 

Ἡ [δ γ. 11. Βορί, : “Τῆυ 1 ΘΟΌΏ56]," ὅτι οὕτως συμβονλεύων ἐγὼ συνεβούλευσα «ἰ ΓΚ ̓ " δὰ ΤΊΣ 33, ῥγοίοσγοά 
"ἌΓ τ ᾿ 

ὃν Ὑ Θ᾽] δάδετι, οἢ ἦΠ 6 χτουηὰ ἐπαὶ ἐἢ 9 β΄ πη δῦ ποσὰ 8 τοὶ βῃξ ΘΑ 5ΠΠὉ ἤδΥθ (816 οαΐ. ΤῊΘ ἸἸπ 6.8 οὗὨ {9 ΘΧΡΓθα- 
δ᾽΄0 ἢ ἩΟΌΪα 8180 Ὀ6 ἱῃ ἢ 5 8 8 ΠΊΔΠΠ6Γ.--ϑοηθ ΜΗΒ. παρε : 88 ἴη0 βδῃὰ οὔ ἴδ βῆογο (2) οὐ τὴ9 βοῶ," δὴ 
ἐχρϑῃβίοηῃ οὔ τὸ οσίχίηδὶ),,-- -Βδιιο Π Γ΄ 8 οὐ͵δοιίοη ἴο ἐπ Ἰδδί τσογὰ ἰῃ {119 γοσϑο, 3 Ἃ Ῥ “θα [116.,᾽" 8 (Πδὲ ἐὺ ΘΙθΟ Ύ ἢ ΘΓ 

ΟΟΟΘΌΓΒ ΟΠΪΥ͂ ἰπ ΡΟΘΕΙΥ (8., δοῦ, Ἐξ οςῖ68., Ζ66}.), δὰ ὯΘ Ρργοόοροϑθϑβ ἸῪΡ3, “ἴῃ ἱμοὶς ταϊάδι." ΤῊ τοϑδαάϊηρ ἰ5 

δἰ ΓΟΏΚΙΥ βαρροτίοα ὈΓ {πο ἤβοϊ δὲ δ]} (ἢ  νϑγαίοῃβ ἤδυο ἰὲ (Ὁ α]ά. : “ δὲ [Π8 μοϑδὰ οὗ {Πθ. 8] ,"), δηὰ ἴβ. ἰη ἰέΐβϑοϊἵ 
ἸΠΌΓῸ σοηρτυουβ Ὑ{ΠῈ ὑπ 6 ζϑθσγαὶ οομίοχί; ἀραίηδι ( ἰ8Β Ηυ 88}: 5 πο] πο ἴἰο 086 ΡορουΒ δῃὰ υὑπυδααὶ 
ΜΟΓαΑ.-- ᾿ 

16 {Ὁ γ᾿ ἰ “0 [9 ποθ οὗ (ὴ6 ατουη δ" ἴῃ δοηθ Μ385. απὰ ἘΠ ., ἃ βου Ὀα] ὀχραηϑίου, δα ἰῃ (μ6 ὑσγϑοοθαϊῃς 
Ὧ0Γ56.--Τα. 

19 (γόογ. 18, Υαϊᾳ., ΤῊ Θηἶ 5, ΗΠ ρρβοη. ΕΣα ΔΉ ΓΙ ὁ. : “ ΔΙ} [5.86] 8} 41} ΙΔΡ ΓΟΡΘδ δ (-- δον) ἰπδὺ ΩΝ 
οὔ ἔπ “τοι (παὶ ρα ΠΣ ἃ οἰἵν δίοηθ ὈΥ͂ βίο ἰηΐο {Ππ6 Ὁτοοῖς ὈΥ͂ ΓΟΡΘΗ 88 δἢ ᾿ηποαγά-οὗ βῃα ἰπηροβϑίθ]ο {Πῖπρα 
(Βρ. Ῥαϊγί οἷς οἷἴδὸο βυμκχϑβῖβ (ἢ 9 βᾶπιοὸ ἡ ΠΟΥ. Βυῦ Ηπβηδὶ βϑϑιϑ ΡυΓΡΟΒΟΙΥ ἴὸ ρμὰΐ Πἷβ Ῥγοροβδαὶ ἴῃ ἰπθ τῶοδι 
ΤΟΟΚΊΘΒΟΙΥ οχαρρογαῖθα ΌΓΠῚ, Δ8 ἢ ΒΡΡΟΘΙ ἰο ΑὈδδι οη} 5 υδηλν, δα ΒΑΥΒ ΘΧΡΓΘΒΒΙΥ Πα {Π6 Οἷἐγ Ψ ||] Ὀ6 ἄγανῃ 
Ἰηΐο ἐμ Ὀγοοῖς, ὙΠ τωϑδηίπρ Ψ1}} Ὀ6 ξοϊίθῃ ἐἴ τγὸ σϑθάθσ ἴπ ΗΙΡῺΠ] (2) 0977): “ἸΔῪ ἴο, ΔΡΡΙΥ ὑο,᾿" διὰ ἐδὸ ἰθχὲ 

ΒῆονΒ 8 ἀου 6 Αοοιβαίίνο. ὙΠῸ ΗἸΡΉΪΙ πᾶν 4180 τῆθϑῃ : “ σ8 0186 ἰο Ὀγΐπ." Ὑ ΘΙ] διιθϑὴ που τ ἐπαὺ γ6 Βῃου ἃ 
ΟΥΘ οχρϑοὶ 3 Ὁ, ὙΓΒΙΟῊ ἰ8, ΠΟΎΤΘΥΘΥ, δοσογάϊης ἴο (π6 ἀῦογνθ νίαν, ποῦ ΠΘΟΘΒΒΔΙΥ.--Τ .] 

Ἵ [Μγν. 14, [ἀιοταν: “{0," ἣν. ΑἸ] τὴο νοσαίοῃδ δηὰ βοὴθ Μ853. δῃὰ ἘπΠά. ἢδνὸ ὃν. “ προΏ."--ΑἸΠ6 Ῥίδϑαδ ἢ 

ἐπα νϑσβο ἰ8 υδηϊίπς ἰῃ βοπιθ Μ55,; ἐδ οδοοὶ ἰβ ΤΩΘΙΣΟΙΥ ραγεΐα!ν ἴἰο ἰβοϊδὲθ δῃὰ Ὀγίηρ οὐἱέ ἴῃ στο ἰοῦ [η6 βυασοοοαϊηςς 
ΒΟ]ΘσΩῇ βίδιοιηθηί.-- 

18 Γ[Υογ, 16. ΕὩρ. Α. . δσαΐίῃ δάορίβ (ἢ Θοσγὶ, νη] ἢ ἰς Γοὰπὰ ἰῃ την ΜΒ. πὰ ἘΌΌ. (ῦ6 Ἐοδϑδῇ δῃὰ ἴῃ Αἱ! 
Ἐπ νϑσαίοῃμῃαβ. οΙΠ Ὁ 18 ἤΠΘΓΘ ργϑίδγτοα 88 [ἢ χυύ. 28, ψΐί ἢ 566.-- ΤῈ 6 " ἀροϑα ν " οὗ ΕὩᾳ. Α. Υ͂. ἰδ πηδϑηὶ 88 [Γϑἢ8- 
Ἰδαίου οὗ πο [πϑηϊενο ΑὈδοϊαΐο, θα ἱπίγοάμποθβ ἰοο αἰδγθηΐ ἃ δυθδίδηςνο ἰάθα ἤγοτῃη {πδὺ οὗ ἴΠ9 τοῦὺ (Ἴ2}); 
ἐπ ΒΘΏΜΘ ἐπ ΓΑΙ ΠΟΥ: “ ΘΟΓΌΑΙΥ Ρ688 οὐοσ." ὙΠῸ σγοηαογίηρ: “1οϑὲ ἐῆο Κίπα Ὀ6 δια ονθα ὑρΡ" (κο ῬΠΠΠΙΡΡΒΟΗ, 
ΘΙ 8056} Θοῖὴ ἴο Ὀ6 ἐδ Ὀθδῖ; ἢ ῬΉΓδδο ἰβ ππδου κυ Ὄν Ετάτηδπη, Ὑἢ0 δαορὶδ (6 ἰγρῃβ]ιίοι : “1Θϑῦ χἱ 
(ἰΓϑΏΒ[6 ΟΥΘῚ [Π9 ΥἰΥ6Γ) ὈΘ ΒΔ] οὐσθα ὑΡ (“- Βπαίοῃ θα δυγαν)}).᾽-- ΤῈ.) 

᾿ ΓΥ̓́Θγ. 11. Εημ. Α Κ΄ ἤοσὸ ἱηνογίβ 9 Ἵσάογ οὗ ὑπ Ηρ, ἰῃ οσγάοσζγ ἰο αὐοϊὰ (ἢ σορίγδα οἰΐοι οἵ τοδί ηρ ἐπ 
αἰδϊοτηθπί: “ΠΟΥ ταἰκχῆϊ οὐ ὈΘ6 δϑϑὴ [0 ϑῃΐογ {Ππ6 οἰΐν,," ΤΟ] ον ὑπ βἰαἰοιαθαὶ ἐπαὺ ὑπΠῸ 7 Κἢ8α βοηθ ἴο [6] 116 

Ἰηρ " (τοπάθγίπα {πῃ νϑγὺ 35)" ὧδ Αοτίε). Εσάτωδηη βῶσγδ ἐμπδὲ (ἢ 18 Ἰαδὶ δἰδίθπιθηξ ἰβ δοἰοἱραίογυ. Βαξ ἐῃ 9 
Ἰπηρογίροῦ [5 ἤ6σθ ὈθίοΥ ἐδ ίζθη ἴῃ ἔῃ 6 διΐαγθ δΘΏ86: “ δηὰ [ΠΟΥ ὙΘΓΘ ἰο βὸ δηὰ ἰ6]}.," ψῆΐοἢ δυοϊὰβ [6 δοιῃυδας 
Βαγὰ προ ο ΚΟ, ῬὨΜρρβου σοράθγβ μοὲ δα ϑιδη α!}}} αὐ ὔδγθα ιν : “" [η6 ταδί ἰοϊὰ ποῖ ταὶ ἸΔΟῪ ἤΟΓΘ ἴ0 κο;,᾽ 



δ16 ΤῊΕ ΒΕΟΟΝῸ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΑΜΌΕΙ, 

20 νῶβ ρογοοϊνϑ]. Απά πῆθη [οπ|. 860] Α Ὀ88] τ 8 δούυδηίδθ οϑῖθ ἰὴ {8:6 ΟΠ Δ ἰο 
[86 Βουθο, {βοΥ [44] 8414, ΤΥ μοῦ ἰ8 ΑβίπιδῃΣ δηὰ Φομδιμδηῦῖ Αηὰ ἰδ ποπιδὴ 
δβεϊὰ υπίο ποι), ΤΏΘΥ Ὀ6 [86] βοηθ οὐδοῦ {6 ὑγοο κ᾽ οὗ πδίθσ. Απὰ πθθη {μὸῪ 
δᾶ [Απὰ {86}] δουρθῦ διὰ οουἹὰ [ἀϊ4] ποὺ δπμα μαμὰ, ἰμοῪ [8:4] ταοϊυγηθὰ ἴω 
Ψογυβα θη. : 

21 Αια ἴδ δαπιθ ἴο ῬΆ88, δι (ΠΟῪ νοῦ ἀοραγίθα, ἰμδὲ ὑ{Π6Υ οδῖηθ ὑρ ουὔΐ οἵ [9 πέ]], 
δΔηα ψοηΐ δηά (014 Κίηρ Ὠανὶά, δηὰ βαϊά υὐἱὸ Πανὶ, Ατὶθο δῃα ρμ888 ἀΠΟΕ ΤΟΥ 

22 ἰῃ6 ψδίδσ, ἴοσ ἴῃ παι ΑΙ ΒΟρ6] οουπβο] δὰ δραϊμβὲ γου. ΤΒθα [4πᾺ] αν ὰ 
ΔΙΟΒΘ. δῃα 4]] [86 ρΘορὶϑ ἰμαῦ σοῦ 11} Ὠΐτ), δηὰ ὑπ Υ ῥραϑθθα οὐοσ Φογάδῃ ; ὈΥ [δὸ 
τηοΓἰηρ-] ρἢν {πεγθ ᾿δο κϑα ποὲ οὴθ οὗ ἔμθιι [μδὶ ψὰ8 ποῖ ρΌΠ6 ΟΥ̓́ΘΣ ογήδῃ. 

Απά πὴ [οηι. σ ΒΘ} ΑΒΠΒΟΡΒΙ βὰν ἰθδὲ 18 οουθθοὶ ναϑ ποὶ 10] να [π2. 
δη4] μο βδη΄ Δ] ἢϊ8 δεβ, δηὰ δοβο δηὰ μα μαι ποθ [δὰ πϑ}}] ἰοὸ ἷ8 Βοῦδο, ἰο 
δΐδ ΟἸΥ, δηά ρῥυΐ δῖ8 μουβθῃο]ά ἴῃ ογάοσ, δηὰ βδηρϑα δἰμηβοὶξ, δὰ αἰϊθά, διὰ νδὲ 
Ὀυγίοα ἴῃ (Π6 ΒΟΡΌΪΟΙ ΓΟ οὗ μἷβ ἔδίμογ. 

80 [σὸν 30. ΤΏ νογὰ Ὁ5Ὁ 8. ΔΆ γοῖ Ἐποχρίδίηϑαά. Βδδὴΐ δβαγοὸ ἰδ δὲ 118 τη δ: ρ 08 ΟὨΪ δ ἰπίδστοα ἔγοτε 

ἘΠ οοηΐοχί. Βερί.: μικρόν, “ ἢ 1}6" (ροσῆαρβ ἕγοϊῃ δίγω ἸδυὙ οἵ βουῃά); ΟΠ αὶ. ἔλίοϑ [29 Ῥῆγαϑθ Ἀ9 ταθδηΐηκ 
“6 Φοτάδῃ." βνστίδο σοπάογδ: “ βΘΏ66." 88 ἰζ ἰδ γοσὸ Γ9 Ὁ οἵ ΒΩ; ΑΥδΌ. οταῖτδ ἰἰ; Τα ]κς.: “ πανίης ἱδοϊοὰ 

8 ᾿ἰ{1|6 νυδίϑσ," λίπον (ἢ δορί. 7. "Ὁ. Μιοβδθιδ διὰ αδϑϑηΐαϑ ὀοσήραγο Αγδῦ. πιαχίζ, “8 αὐ νἱὶ," πεέρεκαὶ, “4 γί! 

Φοπίαἰπίης ναῖον," Ὀπὲὶ ἐη159 ἀοο8 οὶ αβτοῦ τ ἔῃ ἕοστη οὗ ἐμο Ηϑῦ. τοσγὰ. ΟἾΠΟΣΒ δεϑυηὴο ἃ σοοὶ Ὦ» (βάσει 

28 

ἐδ! 5 (ἢἰπ οἰ ἴο τωθϑῃ “ σΟὨΑΙ ἢ," ἩΠθηοΘ ΟΌΓ ΜΟΓὰ «-α “ ψοίϑσ. τ οἢ ἢ. ΘΙ Βδυδοι του ἀτὸρ 5. ἕγοῖα 
[δ ἐοχί, ΟΓ ΒΌΡΡΙΥ Βοῖηὸ δΌ6} πογὰ δ8 11: “1ὴ6 ἯΔῪ οὗ δ νϑδίοσ." - -ἶα.) 

ἘΧΈΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

ΟΒδρ. χνυὶ. 15-2ώ38, δδαΐοπι ἐπ᾿ ὕεγυδαίδηι. Ἡὁ 
ἐε ογεείεα ὃν Ηιδλαί. Αλίιδλορλεῖ οουπδεὶς αἩ, ευϊ 
ἀεεά.---Ν τ. 16. Απᾶ ΑὉδπαίοσα, οομρ. χγυ. 12, 
ἴο ποῖ ΤὨΐα παγταίίο αἰδοῖα θ᾽ ἐἢ6 δοοουηὶ 
οἵ ΠϑνἹ᾽ Βρὲ (χν. 18---χνὶ. 14) δοίης ἱπέοι- 
[ΞΡ 811 189 Ῥϑορὶϑθ οὗ ἴδ :ῶϑι οὗ 

86] []ἰΐογδ}}ν : 411 (86 Ῥϑορ]ϑ, {π τωϑῃ οὗ [9- 
Γ86].-- ΤῊ.]. οηΐυδ: “ ἵει βἰχοϊβοδηὶ: ΤῈ6 
οἷα πιδ]οοηϊθηίθ (ἰϊ. 8, 9)."---  γέοσ. 16. Ἐξπδδαὶ, 
ΘΟΙΏΡ. χΥυ. 82. Ηδ ναὰϑ ἴο ὃὈθ ἴΠπθ ἱπηιγπηθηΐ [ῸΣ 
Ὀγιηρσίηρ ἴο δε 186 ᾿ΘΊκηΡ οὗ ΑΒΣΊΒΟΡΒΘΙ (χν. 
931).--.γος. 17. Ταν α᾽ 5 ἰσυκίοα ἤοπὰ δηά 
ΘΟΌΠΒΘΙΪΟΣ δῃου]ὰ σοοσθ ἰο εἶπ τὶ ἐῃ9 ΣΝ : 
“ΤΩΔΥ [86 ἰκἰηρ ν6,᾽) τουπὲ Παγο δαοίοαϊδῃοὰ Ἷ 
βϑ]οα. Βαυΐ ἰπδίοδα οὗ ὌἼχργοβοίηρ (8 5 δ ηρ, Β6 
ΔΙΏΡΊΤΟΓΒ (ἴῃ ἷθ ἀου Ὁ ]6 αιοδίοη) τὶ ἢ ἃ Βοοτ ] 
Δϊηρ (48 .νβ παίαΓο γ{88) δἱ ΗΒ ΠΑ: 8 ἔτη ]γ σο- 
Ἰδιίοη ἰο αν. [ΓΡαΐϊσιοῖς : ΑἸ δδίοταη ἀϊά οὶ το- 
βοοὶ ἐπαὶ ομ6 τἰρῆς μᾶγο βαϊὰ ἰὸ Ηἷπι: “15 ἐπὶβ 
(δ γ ἀσὶγ ἰο (ΒΥ ἕλίμος ῦ"-- ΤΆ.]. -- ον. 18 βηα. 
Ἡυβμαὶ ἴῃ 8 ΔΒΙΤΟΣ ΔΒΒΌ Πη68 [ἢ τοΐο οὗ ογὰ Υ̓ 
αἰθαὶ πη] δου, πυρροθίοα Ὁγ αν! (συ. 84). Η!8 
ἔτβι σοσὰ 18 (8 ΒΏΒΥΓΟΣ ἰο Α 88] οπ)β αποϑίϊοῃ : 
“ γὍγ ποηῖοεί βου ποῖ ἢ (᾿γ (τἰοηὰ Ῥ᾽ [Ιε ἴδ 

᾿ ἈΠογοΐοτο ποῖ ἴο Ὀ6 τοηδογοά: “Ναγ, Ὀυὲ7 (Ὁ θ 
οί, [Επρ. Α. Ν.}), δαε: “ Νοὶ (ἃ. 4.Λγ.ὃὲ[|;[ ποηὶ 
ποῖ πιὰ αν), δέραιϑα, 66.) Ὑυ]ᾳ.: 
συαηὶ φιία. [186 τοπάοσίηρ οὗ ΕὩρ. τ Υ. διοῖθ 
ΒΘΘΠΛΒ ΠΔΟΓΟ ὨδίΏΓΑΙ δηα Δρρτορτίαίθ. 569 “ Τοχὶ. 
δηἃ Οτδη,." --- ΤᾺ.]. οἷιι ἴδο Τιοστᾶ 88 
ΟὨΟΒΘΏ, (ἰαΐ ἷα, 858 (δ οὐβηΐ 88 βῃονγῃ: ἃ 9Ὁ]]ΟΥῪ 
πἰτὰ το 18 Κίηρ ΌΥ οὐ ομοῖο'1 Ἀα 1 βοσυϑᾶ 
Ὀθϑέοσϑ ΤὮΥ ἔδῦμοσ [ρὸ π|ι]} 1 ὕο Ὀοΐοτο 866, γϑὺ. 
19], ἡ. 4.,ὄ 1 16. βοϊ ονιάϑης (Πδΐ, ΤΑΥ͂ ϑογνίοθ τὶ τῇ 
η6 ΓΔῚΠῸΡ πανίηρ οοδβοὰ Ὀγ (ἀοαδβ π|ὶ}}, 1 τηυϑὲ 
διδοῖ τανβοὶ  ἰὸ (ἢ βοὴ, ΒΒ. 1ῃ|8 Οἶθυδσ 86 οὗ 
(18 ἀουῦ 6 δυρασηοηΐ, {π6 αἰνίπα δὰ ἰμ6 λιπαη, 
ΒΘ ΘΑΒῚΪΥ ᾿τροβ68 ΟἹ [π6 ἱποοπβίἀθγαίθ Αὔβδίοια 
[Π0 ἀοϊυδίου ἐμαὶ 6 τρϑδὴβ Βοποϑίὶγ. [ΗΠ ΒΒ αἰ 8 

,ἶδπο ΤΟΔΘΟΏΒ: 1) [86 νοΐοθ οὗ [0 ΡΘΟΡΙΘ ἐβ ἐδ9 

γοΐοο οἵ αοὐ (Ραΐτὶοκ); 2) ἔοστηοσ βα 6] }γ ἴο ἐδ 
ἔδιμοσ 16 στουπὰ δηὰ ρ]οᾶρο οἵ ργοϑοηΐ θ66]}γ ἰο 
1.6 βοῦ.-- ΤῈ.].-ἰ ἐγ. 20. Βυιοῖ δἰδίοτωεης οἵ 
οουποὶ} μὰ Ὀγ ΑΡβδίοιῃΒ τὶ ΑἸ ΟΡ] δηὰ 
ΟἾδοΣ σου 6} 1018 (80 ἰΠ6 Ρ]υ ΓΑ]: “ αἷνο γ67) οὔ 
10:6 τοϑϑηβ οὗ δῃῃουποίης δηὰ βοοῦσρ 16 ὕδῦΓ- 

ρΡϑοη. ἼΤμὸ ᾿αΐξέτιδ οοπιπιοας (035) εἶνοβ (86 

ΒΟΏΘΟ: δ1ἰ β γοῦν δδν ἴο οοῦηβ6] τ᾽ []1|6- 
ΑΙ] : “ κἶνο γθ γοῦ οοὐηβο],") Εηρ. ΑΟὟ. ἩὙτοΏρΙγ: 
ὰ πα ΑΒΕ σὸς εν 7 τεγ νος 2]. ἈΝΉΒΟΡμδΡΡ 
ΘΟΙΏΒ6] Μἃ85 ἰμδὲ ἢ βΒῃου]ὰ Ῥυθ]1Ο]γ (Δα ἴο δἴτη- 
86} Ηρ δι ῃο τ᾽ σοῃοῦδὶποδ (χγν. 16) : ἐν16 που]Ἱὰ 
ἐηάϊοδίο ἀοδηΐϊϊο ἀοι τοηοπιοηί οὗ μ6 ἔδίποσ, δηὰ 
Το ]οίθ δββαμαρίίου οὗ ΤΟΥ͂Δ] δυϊ που γ. ΟὐὈμιρ. 
111. 7; χί!. 8. ΑἹῚ πρὶν: πηι τἸρευ, βὐ τε α τῷ 
{ΠΡ οἱ 6 Ῥύγροϑο ἷβ, 1) ἴο τρδκο ἰἢ8 
᾿ρϑρῶ Αὐμιοπι δηὰ εἶθ ἔλ ΠΟΥ ἱστοραγαῦὶο, δυὰ 
2) ἴο ᾿ῃπῆ!8θ ΘΏΘΓΡΥ ἱπίο ΑἸ βδδιουηβ [0] οὕσοτα, διὰ 
οοηδττα ἰμοὶν ἀοίδοιοη ἴσοι αν ὰ.---ΟΟγηθ πα 
8 [Δρὶ4θ: “ Τ]ιαὶ [ΠΟῪ τὰδΥ ΚΠΟΥΝ (δὲ (ἢ γ Βαϊγοὰ 
διζδϊησὶ (ΠΥ ΤἈΠΟΓ 18 τ ρ 8 048]6, ἀπ 58ὺ 811 ἢορ9 
δηὰ ἴδδν οὗ σθοοῃςὶ δι οῃ ΤηΔΥ ὉΘ ουξ οδ, ἀπά [ΠΟΥ͂ 
βἰγοηρίμβοηθὰ ἰῃ (ΠΥ ΘΟμβρίσδου." 80 δἷδο ΑΒ1- 
ἐβόρ 6] πόρτα ἴο ϑοσῦγοα ἢ οὔσῃ Ῥοβι 0 [ἢ 6. 
ἢ)6 ἰραγοὰ ἐμαί. 1ἶ ἃ γϑοοῃοὶ ἰδθοη τοῦ οβδοιοα, ΒΘ 
που]ὰ Ὀ6 βδογὶ βορά.-- -ΤῊ.}]. Αβδ οπλβ ἀϑϑὰ πεὲ 
[86 ρτοβδοδὶ ᾿ηβυ)ξ ἰο 1αἷβ [Ποῦ (οοπιρ. ὕει. χ]χ. 
4), δηὰ πος ΠΕ τ ἐὐε νρριθου [ΠῸΡ 

ἷΏ ΑΒΣΒΟΡΒΘΙ ψδὲὰ 808 διυδησὶπρ (δθ 
ἐρίσι ὅοπθ τ ΒΑ Μμοδα, ὅδ ΒΙυηι.--ΤῈ.].-- 
γος. 22. ΤΉΘΥ βρτοδὰ 189 ἴϑῃῖ; {π6 Ασῇοὶθ [80 
1Π6 οτἱψίηδὶ, θὰ Σὲ ΤηΔΥ͂ ῬΓΟΡΟΣΥ 86 ομἱἐοὰ ᾿π 
δὴ ΕΠρ 8 ἰγαπϑ]διΐοη, Ὀθοδῦθο [6 ἀθδη  ΘΏ 688 
ἦ5 ποῖ ουνίουθ--ΤῈ.] ἰηἀἱοαίοθ [μὲ 1ἰ τγϑα ἴμε ἱεηὶ 
ἀεεϊρσηοα ἴον (Π6 γοοΐ, υϑϑὰ Ὀγ [μ6 Κίηρ δηὰ δἷ8 
ΠΑΝ ἴου Ῥγοίοοιΐοι ἰῃσὶ βαῃ, τη δά γηϊῃ. 
ΤὨΘΠΙ.8: κ' (Π6 ΘΧΡΤοββίου : ἐξ ἐδηξ 8 δὴ ουϊάθποθ 
(8δι ἐπ6 δυιῖδον 18 το αἰτηρ δυθηία οὗ λέ ἐέπια." Οἱ 
[89 τοοῖ͵, ἐπ βατηθ ψθοσα Πανὶ 8 Ἰοοκ αἱ Βαίἢ- 
βῃοῦδ 1οὰ Ηἷπ ἰηίο [ἢ 8 Ῥϑίῃ οἵ β'η, τι βθ οΥ]1] γὲ- 
Β} 8 ἴον εἷπι δτὸ οοταρϊοἰθὰ ἴῃ ἐμἷ5 ἀεοὰ οἵ Αδεδ- 
Ἰοπι. ΤΒυ ἰδ Νιδιβδυ ιμησοαοὶ (χὶϊ, 11) (α18}1οἀ ; 



ΟΗΑΡ. ΧΥῚἹ. 15--ΧΎΤΙ. 25, δ17 

88 ἢ εἰηποά δραϊπαὶ {Πτ|8}} 8 Ὠοῦβο, βὸ 18 Β6 ρυῃ- 
ἐβῃδὰ ἱη ἰδ οὐῆ δοιθ6.--- 6 γσ. 28. Ἰδῃδίουυ 
τουιδσὶς διίδοποὶ ἴἰοὸ νοῦ. 22. ΤῊ ἱπιπιθαϊαίθ 6Χ6- 
ουϊδοπ οὗ ΑΒΙΙΒΟΡΙ 61 8 οουβοὶ 8 οχρίδϊποαὰ ὉΥ 
ἴδε ἔκεῖ (δὶ 10 δα δἰ πηοδί {μ6 ποῖρμὶ οὗ ἃ αἰνῖπο 
ΟΥ̓ΔΟ]6 τὶ} ὈοΙ Πάν α δὰ Αθβαίομι. [δὲ ἷβ ἔῃ 
λη(Σχδίοα (δὲ (πον Ὀοίὰ Ραϊ ἴοο τυ οἢ σοηδάσῃοθ 
ἐπ {π18 υδὰ πγδῃ, ἰδ Οἰζίον ἔγυΐϊξ τ οσοοῦ αν α 18 
ὩΟῊῪ ΓΟΔρὶπρ. [Ιὴ 1 Οἤτοη. σχχνῖϊ, 833 Π6 ἴβ ὃχ- 
ῬΓΘΘΕΙΥ οδοὰ ἴμ6 Κίηρ᾽β σουηβο! ον. Φοὸ ἰῃ- 
ᾳαπαΐτο οὗ Θο᾽ δ νυγτοζσᾶἄ -- ο ᾿ἰπαυΐτο οὗ Οοά. 
Οὐμρ. ψυάς. ;. 1; χνὶ!. δ; χχ. 18, 23, 27; 1 
βδλπι. χ. 22. χῖν. 87; χχὶϊ. 10,18; χχϊ!. 2 [σοι Ρ. 
αξεη. χχν. 22, πβοσο, βονονοσ, ἴ9 γασχὺ ἷβ ἀ- 
ἔδγοηὶ.-- - ΤῈ. 

ΟΠδρ. χυὶ!. 1-23, δείοαὶ οὐ Αλλορλεῖε οουπϑδεὶ 
ἀ Ημωδλαΐε, απὰ ευἰοῖαε οὐ Αλ δ ορλεὶ. 

γ εκ. 1-4, Αλιίλορλοῖε οουπδοὶ ασαϊπεί Παυϊά : 
Τὸ πυχρτίβε ἴασαι ΌΥ͂ πὶ δηὰ 11}} ἢ. Αραϊπαὶ 
ἢδο ορϊηἴοα οὗ ἴΠ6 οἷον Ὄχροαίίοσβ ἐμαί Αδῖιμο. 
ῬΒ6] νὶβιοά ἰο δυθῶρο {π9 σψτοηρδ οὗ ἷ8 χτδηᾶ- 
ἀκλυχῃίον Βαιίμαμοῦα, 18 1) (Πδὲ (ἢ18 τ δι οηθῃΣρ 
18 Ὡοΐ ῥχονοῦ, ἔοτ, (πουρὰ ΑἸΣΒΟΡ6] δά ἃ βοὴ 
Ὠδπιοα ΕἸΐδτ (χχὶ!. 84), 11 18 ποῖ βῆοτῃ ἐπὶ ὑμὲ8 
ΙΔ 1Β {16 βαὴθ ἩΠῺ ΕἸ δηι, {μ6 ἔδίμον οὗ Βδιἢ- 
βῆθρα (χὶ. 8). 2) στδη(ης, μόνον, ὑπαὶ ΑὨὶ- 
[ΏΟΡἢ6] νὰβ ΒΑΙ ΒΡ θδδ᾿Β πταηαίδίμογ, 1ἃ 16 Βαγά 
ἐο 866 ΠΟῪ 8 δι υλίουβ τη, ᾿ἰἶο Βῖπι, βῃου]ά 
Βαγθ δουρδί σουθρθ βοὴ ἢ6 ΒΔῈῪ Ὠΐβ στδηά- 
ἀδυρηίοῦ γαϊβοα ἰο ἴθ 6 Εἰρἢοβὲ ἤοηοτβ οὗ {86 ΓΘΔ]Π}. 
-- [8 δανίοϑ 18 ἴο [81] ου αν α φιίολίν, ἱμμαὺ βᾶτὰθ 
πἰῶϊ, πὶ ιἢ ἃ σπόθθη ὈοαΥ οὗ 12,000 τγοη, δηὰ κοὶ 
Γι οὗ ἷβ ρογβοῦ. αρβδίοτα μανιηρ ρυδ- 
1οΙγ δηὰ βοϊθιη]Υ στηουηίθα {πὸ ἱΒγοθ, ἴΠ6Γ6 γγ88 
Ὡοοακα ἃ βοουσγίηρ οὗ [ιἷ8 υδὰ ῬΟνΟΣ δραϊηβί 
Ἰ)ανι ἃ δηὰ ὲβ (Ὁ] οσοσα. “ 1. ηἰσῃ ) 15 [16 
πἷχὶ 1Πδὲ [0] Ἠονοά Ἀαν 8 ιρσηὶ δα ΑἸ βδ] οσα᾿β 
οπίσγϑῃοο ἰηἴο 9 ογυβα]θα. [ἢ ἕᾶνοῦ οὗ (Πΐ8 15 γε. 
16, αηα δἱβὸ γϑῦ. 2 οὺτὰ ΜΠ} χνὶ. 14; [ῸΓ 
Τανὶ ἀ ὀχ ϑδυδβιΐομ, οὐ νυ ῖο ἢ ΑἸ ΒΟΡ6] οουπιοα 
οουὐ]α ΟὨΪ]Υ σοτηθ ἔγομῃ [Π6 Βαδίθ δπὰ δχογίΐοη ὁ 
ἴμ6 ἀδγΒ θαι. Τρ δυάδάθῃ ηἰρκηὺ-διίδοϊς τ ἢ 
ΒΌΡΟΙΙΟΣ ἴογοϑ (186 γπΆτοῦ Ἐνμαα ἐν ν ὙΧ88 ΟὨ]Ὺ δοαὶ 
ἴου ζοορταρ σα] [11]68) γ88 ο ἰἤτῸν αν 
ΤΟ]]ον σα ἱπῖο Ῥδηϊς δῇ ἀν ὰν δᾶ, πὶ] 6 ΠΟῪ 
ὝΟΙΘ ἐδ βοδίίοσοα, ΑΒΙΙΒορΡμοὶ 8 ὑὸ [Ὁ1}} ἐπ6 

κίηρ “ δοπβ, παῖ 5, νι ]6 6 88 δοῃβ (12) 

Ηδς τϑοκοῃβ οὐ [16 ἰκἰηρ᾽Β οασίηθββ : ἴῃ [6 ΡὮΓΑΒΘ 
εἰ πεαΚμδηὰθά᾽" 186 “ μαηὰ" ἰβ (ἢ6 δγιῶθοὶ οἵ 
ὠὐλτἢ τΐα οΟΙΏΡ. [88. Υἱ, 1]1.-τον. 8. Αῃμάᾶ Σ 
Ὑ{011 τίη ς Ὀδοῖὶς 811 [89 ῬΘΟΡ]Θ ἴο 1896, ἰῃαὶ 
δα, 411 1ῃ6 ΡΘΟρΡ]Θ ΠΟῪ ρείμογοά δγουπὰ αν, 
ΑΒΕΒοΡ 6] σοραγάβ Α Ὀθδ]ουΒ βονογημηθηΐ 88 ἰδ 6 
ΟὨΪγ ἰατν] οὔθ, ἰο τμϊοῆ πόθο ἤυρίἶγοα τηυκὲ 
δ Ὀπλΐί; (Ποῖν ΗἸΚΒὶ ἱβ ἴῃ ὨΪΜΝ ΘΥ6Β δὴ οδοί οὗ ̓ πβυὈ- 
ογαϊηδἤοη, ἔσο πο (ΠΟΥ͂ ΔΤῸ ἰ0 6 ὀγοιρἠέ 
δαοῖ.---Τῇ ([μ6 [0] οτίπα ἀΠσα]ν ρθγαθο [Ἐπρ. Α. 
Υ. δηὰ Εσχάμηβηπη: “ 1τἢ6 Ἰηδη ἴδπου δοοϊκοβί ἷἱμ 88 1ἴ 
81} τοϊατηοα "] [86 ἤγβὶ αυοδίΐοη 186 τδοΐμου γ 
δἢ4}} (στὰ ΤΠοηΐυ8) δαορὶ [86 τοδαϊηρ οὗ [Π6 
Βεριῃδρίηϊ: αδ ἐδλό ὀγίἀδ τείαγηδ ἰο δόνγ διδδαπά; 

ἐλε ἰ{{ε οΥ οπε πιαρ ἰδοι, δοεκεδί, (απὰ 41} [89 
Ῥθορ δ π|ι'!}}} 6 υπἱ)]υγοα 7). Βαϊ, δραγὶ ἔγοτα 0 

4 “ Λῃᾷ (Πο σοπηϑοὶ οὐ ΑἸ ΟΡ]... . ἀΑΥΑ ""--ἰἢ 9 60ῃ- 
εἰσυσιίοη ἴα ἰηπίογσζαρίοα, δπὰ οοτηρίοίθα ἰἰδ6] ἰῺ [ἢ6 
13 δοὺς ὝΣΝΞ. οτί διὰ 4}} γογβίοσιϑ ΒΌΡΡΙΥ Ὁδπ δίϊνοσ 

υγεσδη; δαὲ, 7 σῃ6 [5 ποί ἀϊπροποὰ ἐο δοοδρί ἐμ 88 Ὧ0- οὐδ 
δοδεδεῦ (611), ἐ6 τόσ ἸΏΔΥ ὍὈο ἐδὶς ΘῈ ἐω ΡΟΓΘΟΏΔΙΙΥ, 

ἴλεὶ ἰδὲ πὸ οἰβοσ δηοίθης σοσεΐοη 88 ἃ ἰγϑοὺ οὗ 
ΒΌΘΝ ἃ ἰοχί, ὙΠΥ ΠΊΔΥ ποὶ ἔπ6 ἰγαῃδἰδοη οἵ [86 
βορί. οοἴμα (48 6] βυρροβϑβ) ἔγοϊῃ 8 τος τοδά- 
ἷηρ οὗ οὖν Ηοῦγεν Ὁ ΕῸΣ (Π6 τοβί, Βδιίομοῦ 
(ασαϊηδὶ ΤἬΘηΣ 8) ΣΙ ΒΕῪ οδ]οοία (μὲ ψὸ σδηποῖ 
Βρθαϊς οὗ ἰπο “ λιαδαπα᾽ οὗ ἃ Ὀτάθ: “ποτ δηὰ 
ἢ η,᾽ Βα δβίζη, (σία, “ νᾺ8 ἴπ6 Ὀγῖάς ὀγοισὴλέ 
δαοῖς ἴο Βοὺ υβθαπὰ ἘΒδέίομοσ ἢ 1π|86} σϑη- 
ἄἀδγα: “88 ΘΓ τοῖν ἰοδὰβ δαοῖ ἰῃ6 Ὀγίάα, εἰς. 
Ὑ ΠΟΤ “ ποοογ ἢ ἴδ (1:6 ῬΘΓΒΟῚ βϑηϊ ἴο ῬΓΌΡρΟΘΟ [Ὁ 
(6 Ὀτγίά6, 88 ΕἸΊοζον ἴὼσΣ Βϑθθοοα, θη. χχῖὶν.--- 
ΤΕ.]; δραϊῃμβὶ τ βοὴ δ ἰμ6 ἔδοὶ ἐμαὶ (6 ποσὰ ἢθ 
Ῥτοροβεβ (9,8) ἰβ πόνδσ ἰουπᾶὰ ἱπ {18 ϑεπβο οἵ 
“πον, δῃὰ δἷβο {86 Ὁβο  ΑὈ]θηθβθ οἵ ἐμ6 δὰ- 
γψογὺ “ .᾿" 786 τοῃάογίηρ : “1 4} γοίαση, 
[οη]γ] 86 γρδῃ {μαὺ μου βϑαϊχοσὶ [π|1}} Ὀ6 Κὶ 167’ 
(πιεῖ Βοδυ 2) " ἰο ὃ6 τοὶ ὑὰ δοοουπὶ Ἢ 
{0 δροκίορϑεϊβ: δῃὰ οοηθοαυθηΐ βυρΡρρΙ]ομιθαίβ. 8. 
Βοδιϊα δηὰ ΟἸοσὶοαβ ἀπεικὸς εὔνηπα 8}} 186 
τα ῇ ἐμδὺ ἰοῦ Βϑοϊζοβὶ σϑίασῃη, 81}1 (86 Ῥϑορὶο μὶ]] 
Ὀ6 δ΄ ροδοθ᾽" [μο ῬΈΣΙ ρου δηὰ 1,μ|86}]; Ρυΐϊ 
1ῃΐ8 οοπί γα οί π6 οομπθοίζου, δοοογάϊηρ ἰο τ πῖοὰ 
1πὸ ποσὰ “ βοοϊζκοβί ᾿᾿ ἍἽδῃ ΟὨΪΥ χοΐοσ ἰο Πανὶ, δῃὰ 
ἐδ ποσὰ “τωβδη" (Ὁ Ἀ) τουδὶ Β6 ἐπ [86 Βίηρυϊαν 
τοίδστίηρς ἰο ίη. Μάδυγοῦ Ῥτόοροθοθ ὑν3|| σοηᾶογ- 
ἴηρα, ΟὨδ: ὁ ἴΠ6} 1 ψ1}} Ὀγίηρ Ὀδοῖς ἰο [66 4}} (86 
ῥϑορίο, 88 ἢ 106 ταδῃ {ἐμαὶ μοῦ βοοϊκοδὶ ὀγοωσὴλέ 

Ι,) γῆοσθ {86 υπἀογαίδηάϊηρ οὗ ἐδ ὅμ] 
(2100) δα. εδαβδαίϊναβ, ἱπουρῇ Ῥοϑβῖ]6 (Ναπι. χ. 86; 
Ῥᾳ. Ιχχχνυ. δ [4]; Μὶς. 11. 18), ἴθ ἤϑσὸ τι ργοῦδοϊο, 
88 Ἦθ ΒΑΥ͂Β, Β'ποθ το ἴοστηβ [()8] δὰ Η:ρ}}])}] 
Βανίηρ [Π6 βδι)θ τῃ δῃΐηρ Μοῦ] τοὶ βἰδῃ ἃ 80 ὩΘΆΓ 
ἰοροίθοσ ; ὑπὸ οἶμον : “ἤθη 1 ψ1}} Ὀτίηρ Ὀδοὶκ ἴο 
[8.69 811 [πὸ ΡΘΟΡ]Θα, α8 ᾧΓ αἱ τείιατηοα, που]ὰ ἐῪδ 
πιαῖς τοίαστι (3393) τολοπι ἕλον δοεξεει᾽" (ἰ. 6., 88 1 
αν, ἰπ9 τδὴ ἰπαὶ ἰδοῦ βοοϊκοσὲ βῃουϊὰ ὃθ 
Ὀτουχπΐ Ὀδοκ τίς 41} εἶπ τη 6}) ἰβ ἰο Ὀ6 τοὐθοιοά, 
(τι ΤΠ θη ΐ 8) 88 τού εἰ ἰσίδίς. ὙΠ} ἐγβῃπβ] διίοη 
οὔ (6 Ψυϊραίθ: “δὰ 1 ν1}1 τίη ὑδοὶς 811 {Π6 
ΡῬΘΟΡΙΘ, 88 ΟὯΘ ζηϑῃ ἷἰβ δοσυδίοτηοα ἴο τοίατῃ (ἴῸΣ 
ΟἿ 180 ἴδου ποοϊκοαί ) χῖνεθ ὯῸ ΟἶθδΓ δϑῆβο. 
ΑΒΙΒΟΡ6Ι] 5 ποσγάβ δῖ ἰο Ὀ6 ἱβκοθὴ βί γι οἰ] 80- 
οογάϊης ἰο ἐμαῖν οοπηθοίϊΐοη τὶ [π6 Ῥγθοράϊης 
ΥΟΓ. 2, Ἡ ΠΟΘ 6 δβεὶβ 6 ὁπό τη8η, ᾿Αν α ΟΥ̓ΟΡ 
δραϊηδί αἱ (δε πὶ! Εἶτα, δηὰ δηπουηοοβ 1ξ 
85 ̓ ΐδ ρἰδη ἰοὸ Κι} εἰμὶ αἰοπέ, δὸ 88 ἰμθ ἰο ὑγίης 
Ῥαςκ αἰΐ ἐλό ρεορῖε (γον. 8) {μὲ δα ροῃθ ουὖῦ πὶ 
ἷτα. Τδαὶ ἴδ, ([η9 ὁπό ταϑδῃ ὑπαὶ ἰμοὰ βϑεϊχοδί ἴδ 
Θαυΐναϊθης ἰο ἐπ6 τείαση οὗ ἰμ6 σο]6. ῬΘΟΡΙΘ. 
Ῥείος Μαγίγνγ (γ᾽ για }}): κ΄ οΏ6, 5808 6, Μ]1]] 
Ῥογβα, ἔδο τυ πὰς ψ1}} Ὀ6 ἕω 6: 
“ἐς ρ (ἢ βαΠπ|6 88 ἰἢ 411 σοϊυσηθα, τ πθὴ ἢ6 ἰΠ δὲ 
μου δβϑοϊκοθὶ ἰ8 Κὶ]]οὰ" [8ο Ὡθασὶγ Ο414.1. 9 
γοίίο : “186 τηδη {μὲ [ποὺ βοοκοβὶ 18 θαᾳυιγδϊοηξ 
ἰο ἴδμο τοίασῃ οἵ 411.) Βαπϑθη: “ {Ππ6 τοϊυσῃ οἵ 8}} 
{μδὲ μανϑ ποὶ γοί Ἰοϊηϑὰ (866, ἀθροπᾶβ ου (18 σϑ- 
ΤΏΟΨΑΙ οἵ αν ; ἢἷ8 [11 Ὀσίηρο ρϑδοο ἰὸ ἐπ 8.019 

“ον ΠΌΞΠ ἴον Ὁ ΚΠῚ 9} [π|ἢ Ἰαϊοτροϊδίίου οἵ 
[] τ -ἰ ὅκα - ΄--ὦὠὐ 

“4 ΟὩΪΥ ἐδ {8 οὗ ΟὨΘ ταδη " ( 6} Το δορί. ἑοχὲ νγῶδ᾽ 

ΤΏΔΥ πδγθ 8] δὴ οὐἱ, Ὀδοδῦδο ἐμὸ ογὸ οὗἩ ἐδ βοσὶθθ 

Ῥαϑϑϑὰ ἰο ἐδιο ζο!]οντίσις ΝΣ, ἰο πβίομ ἐμ ΣΊ ἴπ 25) 

Ψψ88 ἰδθη υγοβχοά, δῃὰ 9 ἽὝΠΙΝ πιδὰο ἰπἰο ἼΟΜΝ. Το 
ἐς Ρορῖδ]ο, Ὀαὲ ἐπ ϑαπδ6 οἵ ἰὴ Βορὲ. σομάϑσίηκ ἰ8 ἀομ δὲ» 



δ18 ΤΗΕ ΒΕΟΟΝῸ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΑΜΌΕΙ. 

πδίΐϊοη. "--ἰ ἴογδ!]ν : (ἢ τ ο]6 ρϑορἶὶθ π|}} 6 
66, τὸ “ἴῃ ρϑδοο, δαάνογυϊδὶ υθ6, 858 ἰῇ Χχ. 

.1 ὅδ, χχυ. θ8.-Υον. 4. “Τα βαγϊῃρ 88 
τἰρμὶ ᾿π 186 ογο8 οὗ Αθβδίοιι, δέος." ῥ᾽ εδδοὰ διἴτη 
(χἰχ. 6; χνἱΐ). 20, 26, 1 Κιηρβ ἰχ. 12; Φοζοπι. 
ΧΥΙΪΙ. 4, εἰε.). ᾿ 

γετβ. 5-14. Ηϊυελαῖε οομηδεὶ ἀσαϊπεὶ Αλιλορλοί. 
--,νου. δ. Τπουρὴ ΑἸΣΙΒΟΡ 618 οοιιβοὶ δὰ Ὀθθῃ 
ΚϑΠΟΓΆΙΥ Δρργονοα, Αθαδιουα βοηβ ἴοσ Η υ8}δἱ ἰῃ 
ογάοσ ἴο βϑὰγ ἷα ορίηΐοηθ. Τθοσο ἰδ πὸ ἠροὰ ἰο 
τοδὰ {86 ΡΊυγΑὶ] “08}} γο᾽ (ϑερέ,, συϊ!ᾳ., ὅγυ., 
ἘΠεΝῚ) ἰηφίοδα ἰκὸ [Π6 ἐὰν Σ “6Ἀ] νὰ " (οἴ τ 

6Ὁ.), αἴῆοθ ΑἸΡββϑίοιι, 88 κίηρ, υιϊσιὶ χῖνο βυοἢ 8 
οομλδηὰ νοῦ ἰὼ ΑΔΙΙΒορΠΕϊ, Πρ ας ἢ οὗ ἰο ἰμ0 
δεγυαπίδι. ΑΒ δ δὰ δοοογαϑά {.}} οοηβάᾷοοθ ἰο 
Ἡιωλαὶ (χνὶ. 18, 19), ΒΘ νίβοα δἱ (μὲ ἀθοϊδῖνϑ 
τηοϊαθῆΐϊ ἴ0 6ΆΓ δ δ νἱοθ 41860.-  οτβ. 6,7. Ηυ- 
ΑἸιδὶ, Ὀοΐηρ δϑκοά, Ῥγομουῃοθθ ἈΒΙΒορμ θα οουη- 
δὶ “ποὶ ροοὰ᾽ [“ Νοῖ ροοὰ 18 ἐμ6 οουπηδοὶ ἐδ δί 
ΑΒ ΕΒΟΡ6] οοθῃθ6 18 {{}8 επι6,᾽ (διδὲ ἴα, Ηἰβ ἤοσταογ 
δάγίοθ 88 (χνὶ. 21), δὰ ποὶ {Πϊ8.--- ΤῈ.].-- 
νος. 8 5α. Ηυπμδὶ ρχίνοβ ἦϊε δάνίοθ ἴῃ δδϑογαῖο 
δηὰ ΚΝ βίγίθ. Αχαΐϊηδὶ ΑΒΙΠΟΡἢ 618. ορἱ πίοῃ 
{πὶ Πανὶ ἃ γγδϑ “ ὀχῃδυβίοα " (νοσ. 2), ἢ6 ἢγαϊ δ 
ἄτι {6 σοΟΠΊΓΑΓΥ, οὐβογνίηρ ὑπαὶ Α Ὀβδ]ολ ΚΠΘῪ 
κἷ8 ἔδίμος δηὰ ἢἷβ τῶϑῃ ἰο Ὀ6 νδ]δηὶ ἤθγοθβ, 8 
{πδι [ΠΟΥ ΜΓ ἐπιδιίἑετγοα ἐπ δριγὶ;, αδ α δέαν τοδδεά 
ο λὲν υδεῖρε (οοτὰρ. υάᾳ. χΥΙ. 20 ; Ῥτον. χυ]]. 
2, Ηοα. χἰϊὶ. 8). 80 δο που]ϊὰ ποῖ βίδα  δἱ ηἷρῃς 
αὶ ὑπ6 Ῥϑόρ]ο, τ βοσθ ἢθ τοῖσί 06 δυγργὶβοά. 
Βδιολοσ δὰ ΤὨθηΐυδ τοηθῦ: “ δηὰ Ἰοίβ ἢοὶ [δ9 

Ῥθορὶϑ Ἰοὰμο ἴογ (88 πίρβι" (Ὁ δα ἀπῦβαδὶ Ηἱ- 
ΡΒ11); θὰξ [Πϑγθ ἰθ. Ὧο πο ἴον (ἷα, [1 ἀοοα 
Ποῖ ἄρσγοθ πὶῖῃ σοῦ. 9 ( ἘΠ} Ὁ 98 Ὁ Β|Π: θϑε- 
Βοσϊρίοη οὗ ΒΟ Ῥαυϊά, 88 ἃ χϑοηυΐῃθ ΤΙΔΣΥ͂ 
τηδῃ, που ὰ Ὁθ οὐ ᾿ιἰ8 μιδσγὰ ἰπίοὰ [06 πἰρδῖ, 
δη6, δἱ ([Π6 δρργοδοὶ οὗ Αρβδιουμβ ἴγοορβ, ποὺ] 
τυ ἕοσίἢ ἔγομῃ μἷθ σανογηδή δηὰ δίσγους ροαἰ( οη8, 
ἴ4} οὐ ἐῃ φηθιαν 5 δανδηοοὰ χυδγὰ δηα ἀοίοδαι 
[16 σἢο]ο θοάγ. “Ἶἡ (89 (ἈΠΠ[Πὴρ οὐ [μ68}, ποθ 
ἵγοτα ([ῃ6 οοηηροῦου Πανὶά ἐδ ([0 Βα δ) θοῦ, ΞΞε στ ἤθη 
[6 [8119 οἡ ἰμο." [Επρ. Α. Υ.: “ἴῃ (Π6 [Δ]Π[[{ρ 
δι οης ὑθοηι,, ξῖς τῇ βοῖὴθ οὗ ἴδοπὶ [81}1. 3.66 
“Τοχὶ. δηὰ Οτδιλη."- ΤῈ... Τη6 “18 6πλ} το- 
ἴεγβ ἔσοια (6 οομῃίοχί ἴο Αθαδί τη β τῆ, δηὰ ἐξ ἴδ 
ὈΠΗΠΘΟΘΒΒΑΓῪ ἰ0 Σοϑα “ [Π6 ροορ]6᾽ (Ὁ}}3 1.6.6). 
“ΤῊ (86 Ὀορὶπηΐηρ,᾽᾽ δἷποο αν που]ὰ θορὶῃ (μ6 
ἤρδν Ὀγ ΡΝ οὔ 1:6 ΔΡγοδοβίῃρ οἤθῃγ. [0 1, 
δοοοσάϊηρ ἴο Εη. Α. Υ,'., 189 ΓἉ]] οὗ κολθ οὗ Αὔῦ- 
ΒΑ ουΒ βο  ἀΐογθ δὲ (ἢ 9 ἱπηΐηρ οὗ ἴ86 Ὀαΐι]6 
που ]α ογοδῖο 8 ρϑηΐο δηὰ ἢϊχεϊῖ, ἰἤογο Ὀοΐηρ Εϑα- 
ΘΓΆ] [88 . οἵ {Π6 τα ΠΣ ΙΑΓῪ 6,Κ1}}} δηὰ Ῥτοῦθθδ οὗ 

Βιδ.-ΟΟπι.: “Ἰκε ἴδ ἸΚοὶγ 
ἐμαὶ Αθδδιοπὶ γγαβ ἢοΐ ἃ τη8η οὗ οοὐ δη4 Ηυ- 
Βηδὶι, Κποπίηρ (Πἴ8, Δάγο ΠΥ τααρπϊβοά ἐμ ἰθστοῦ 
οὔ τἴ86 ῥγονϑθθ οὗ [αν δηὰ ἷβ τλϑῃ."-- Ὲ.].-- 
Ἀπᾶ ἴΠ9 ΘΕΙ͂ΟΣ Ἀϑᾶσα δὴ ἃ Βα γα, εἰο.--- οἰοίυγο 
οἵ (06 βργοδὰ οἵ 8 δὲ ὑλὰν οὗ ἀοίδαλ ὈΥ ἔδοθὸ {δδὶ 
δΔΙῸ γϑὶ δἰίδοῖκοα.---  ογ. 10. ΤὨοηρὶι [86 ἈΘΒΙΟΣ 
δ Ἰἰοη-βοασίρά, 6 τὶ}} τ ϑὶὶ ἱπ ἔδαν, Ὀθοδῦδο ἐΐ ἷβ 
Κποόνῃ ἴῃ 411 Ιϑγδθὶ] ταὶ ποσοῦ Ὠανίά δηὰ δ 
ΤΏΘἢ ἅ16. ΤὨΪΒ οχρ δ ηϑ ΠΟῪ ἴδ σοροζὶ οὗ δὴ δὖ- 
ἴδΔὸκΚ Ὁγ θενὰ που]ά Ἰοδα ἴο ἃ ζϑηθζγαὶ θυδσί ΣΟ. 

γὶ ἁ δηὰ ἢἷβ ζϑῇθγαϊβ. 

«ΤῈο Ἐ|ΠΓΠ[Π Ὁ δίγϑη μι Β 08 89 δυβῆχ ἴῃ 1}. ἙἘπαϊὰ, 

8.311 α. 

ΤΟ ΠΓΊ9, παίαγαὶ Ἀ! ἀἸπρ-ρίδοθβα, ΠῚ ἿΓ13, ἀγεδοίδιν 
βίγοης ροδίξ ομδ ; ἰα ἰθβο δαγίά που]ὰ ραβδδ ἐῆ πϊκιέ. 

ἃ] κἷπλ᾽ 

Το ΑἸΣΙΒΟΡΒ61᾽ 5 Ῥσοροβδὶ ἴὸ βυγργίϑε αν Ημΐ- 
βιηδὶ πρία ἐμαὶ οὐ (6 ΘΟὨΙΓΑΓΥ αν που!ά 
ΒΌΓΡΣΙδο ἰμθηι.---ὍὟος. 11. ΤΒογοίοσα κἷδ οουπδοὶ 
δ ἡ πα ΤΥΡΌΣ Βῃου ὰ βυπηηοῦ ἃ χτοαὶ ἴοσζος ἔγοπι 
811 [δγδϑὶ, δῃὰ ἰϑδὰ 1 δρδϊηδὶ ἴων] ἰῃ μρόσγϑου. 
ῬΓΌΡΘΣΙΥ: “δι (ον, τγαέλεγ)ὴ 1 οουμβοὶ. [ἐ ἰ 
ὨΠΘΟΘΒΘΑΓῪ [0 χοδα “ἢ ἰμοὶγ ταϊάβι᾽" (βΒοριὶ. ΥυἹ]- 
ἕαία, Αταῦ., ΤὨβθηΐυ8) ἰμαίθδα οὗ “Ἰπίο ὑδιις," 
δἰῃσθ ἃ οἴδηρθ ἰη [86 ΗΘΌΓΣΘΝ ἴτοσι 86 ἰδἰίος ἰο 
186 ἔοστηθσ πουἹὰ ὈῈ 68εγ.--- ες. 12 βα. ΕΗ υδὶιδὶ 
Θχρ  δἰηβ ἡ Αθαδίοτλ ΒΟῪ ἢ οουἹὰ "εἰ 80 

ΘΒΒΙ]Υ δὶ ῃἰἰαίθ Παυ 8 θαπὰ. “ ςε 

ἘΠΕΎΔΥΥ ἼΆ5 0 ΡΟΤΑΡΟ 1 ὅπ] 5 κῸ ἐπσξιρ. 
πα ΔΙΤΩΥ͂ { γἱ!. 2,19), διὰ οὗ ἃ ἰσμηρ ἐπσαστα 
οὗ 8166 οΣ ἰοουδία (188. Υἱῖ. 19; Εχ. χ. 14), διὰ 

οἰϑοτοτο (πὶ ἢ ὃν “0ῃ 7) ἴῃ ἴ}6 ϑϑῖιβα οὗ "Πἰχε- 

ΝΟΣ 

Ροῃά ἴο ἰῃ6 γοὺὺ “τὸ Θοιγθ᾽ ἴῃ [86 ρῥγϑοθάϊπα 
οἶδυϑο,; Ὑ8116 ἰο (Ὠΐθ Ἰδίϊοσ ἐμὰ μδὴ σοσγοθροηάβ 
(80 υαγὸ ““νὸ ᾿ἰρῃ᾽ (85. ἴῃ 116 δηοίοηι 
ΥΘΥΒΙΟΏΒ δύο 8 ὑοῦ ἴῃ π18 ΡΪ]δοθ). δίοδον 

4] Διγῖμοσ σουλασῖκα πὲ (816 ἴοσα οὗ ἴ6 Ηδ0. Ροτε. 
Ῥτοῦ. ἷβ ΘΥ̓ΟΣΥΎΒΟΙΘ ο6ἷ80 ἡδοὰ ἷπ ἃ ἀθργθοϊδίο 
ΒΘΏΔΘ6: “πὸ ἐπείρηίβοαηί, ῬΘΥΒΟΙΒ," πῇὶ 
ΜΟΙ] ἃ ΠόγΘ Ὀ6 δρδὶηδὶ ὑν ποίη τα, Βδαοβες, 
ΒΟΎΘΥ͂ΘΣ, του ἃ γοδα “ Ἰοουβε᾽} ἱπιδίοδα οὗ "ἀδν, 
δηἀ γχομάοῦ: “ δηά βίηϊκ (ΓΌΒ}})) Οἡ Πἷπι, 88 ἃ ΒΉΔΙΙΑ 
οὗ Ἰοσυδία {4116 οὐ {6 οδυίῃ ,᾽ Ὀυΐ (18 ἐδ ἴοο Γο- 
τηοίθ ἃ οοὐ͵οοίυγο (μανϊηρ 0 Βυρροτί ἰΏ ΔῺΥ 8" 
αἰσῃΐϊ γογβῖοῃ ΟΥ ἰῃ ΔΩΥ͂ γσϑηάοσίηρ), δΔη ἃ Ὁπηθοθθν 
ΒΤ ππρς βίῃοθ {86 ἤρυγο οὗὨ {με ὦδιυ, ἰοροίμας 
πἰιὰ [μδἱ οὗ (Π6 δαπά, ΠΕ. βοὶ ἔουί ἐμ6 ὁπ] δηθὰ 
αυϊοὺ βου Ὡρ οὗ 86 Βυρθ μοαὶ οἢ [16 ὀηθτγ. Απά 
ψὶ ἢ (5 δοοογὰβ ἸῪ 186 εἰδιίϑεηθωης οἵ [δ9 
ΒΌΘΟΘΘΒ οὗ (μ6 δἰίδοῖς : “' ποὶ ουύθῇ οὔβ ὙΠ] ὑ6 Ἰεἢ." 
--Ὗνγες. 18. Ηυεμαὶ, δαδυυλῖηρ [μὲ [86 ἱτλορτηδῦου 
οὗ εἰν ἠταρλοὺ μῦν Ὀθοδγεὶ ἰδίῳ 956 ἐνυύλον μετα 
ἴο [868 οἴδοσ, Βα γθ ρββββθδ 'ἢ δ ΤΌΣΟΥ ἀϊθοοῦτγθο, εἰὶ 
ΠΥ δαδρίοα ἰο χαὶῃ ἷδ δηά, ἰο ἴ6 βυμροεϊοι 
(το του ]Ἱά ἀρρθδν πδίασαὶ ἴἰὸ 8 πὰ} ΠΣ ΑΓ πιΔη) 

4 θο "3 δῇδοσ ἃ ποκδϊΐοτι. οχργϑββδϑοᾶ οὔ πηδογειοοὰ, 
6942. ὃ 166,1, “-72Ὁ -- “ ἘὮΥ ΡΟγβοῦ, ἐν 9ο ζ," 89 ΡΊα, 

ποῦ ΠότΘ δοοοιηρδηὶΐ ΔΡΊΙα. Ῥαγείοῖρ.--ἰηδἰοδά οἵ 
ἽΟΆ ΤὨσϑηΐυα ποιυ]ὰ ὈΞΠ2. 

Ἐ τι": 

Ἧ ΤῊ ἕδη. πστωθγαῖ (βουβὴ ἐμὸ κυῦσέ, [8 οαῃὰ 88 
ἴοτω. ἰῃ ἄϑηῃ. χυἑ!. 34; οὔ χχ. 9) 18 ῬΓΟΌΘΔΌΙΥ (βίησο ἰδ 9 
πι886. 8 υδϑὰ ἰῃ το. 9) ἰο ὈΘ τοξεν θα 88 δοσίθαὶ δετοὸῦ 
ἴοτ τηδβο. (ΜΔΌΓΟΣ). 
2 Τακίης 3)Π[} «ἰ “ν͵ὐ," δὲ ἴῃ ὅϑῃ. χἱδὶ. 11; Εἰσ, χνυἱ. ἵ, 

ΠῚ '- 

8; Νύτ. χχχίϊ. 33. 1.Δπ|. 11]. 48. ᾿ 
ὃ 1771} 461 Ρία. Βογί, Οαἱ οἵ ΓἼ3), θορέ. (παρεμβαλοῦμεν), 

βγτ., Ατδὺ. 

Ι Ὁ ὉΤΊ οὐ ΤΊ ἴον ὍΘ 



ΟΗΑΡ. ΧΥΙ. 1ὅ--ΧΥΎῚ!. 28. 819 

ἐμδὶ Πανὶ ά, ἀοίοδιοα 88 δῦονυθ ἀδδοσὶ θά, βῃουϊὰ 
«“ΟΠΟρη Γϑῖο ἴο ἐδ 6 ΓΟΆΓ,᾽ δη [ὮΣΟΥ Εἰ 186] ἢἸηΐο ἃ 

ῬΒΘΩ 811} ἴδιδϑὶ δοῖ ΤΟΡΘ8 ἴο τ 6 δβύοης οἰϊγ. 
οἰϊγ. : “811 [δγδὺὶ ρυΐ τοροδ δυουῃὰ 
ἐμαὶ εἰἰγ. Ηυδιιδὶ ἰβ ποῖ βρϑδκί προ οἵ ΤΌΡ68 

νι ἢ (ἢ6 ᾿δῷζοῦ δγῸ 1 σοσσῃ ΟΥ̓ΟΣ ἰδ6 ν8115 Ὁ 
10.86}}6, θαίμο, Ν΄Ἂ- πολυ μρο τ ταν ματι αυντ Γ τ γε υτμρτι: πραγ} ΤΑΘΥ͂ΘΥ), ἴῸΓΣ ἴπᾳ ͵8 βαὶὰ οὗ ὁ αἰεὶ δ ; 

μον τὰ Ἰὰ ἘΧΒρΈσταιτς τὴ046 οὗ Ἔχργοβαΐοη, πϊοῃ 
Βα ἴογοοθ ἴο ἃ Ὦυρογθο οαὶ οἰἑπιαχ (8}} ἰηἰθηα θα 
ἴοσ. τοι θηΐαγΥ οἴἶδοῖ), μθ ΒΠΟῪΒ ΠΟΥ͂ 6881}Υ οὐθῃ 
16 Ῥανίά οου]Ἱὰ ὃθ οδρίπτοά, 8}} Ιβγϑεὶ Ἰδυϊηρ 
ΤΟρο8Θ δροὺΐ (86 Οἰ δηά Ὡκ ἰτ ἰηἴο 186 
πο θοσίπα ὑγοοῖς ΟΣ σῖνοσ. Θ ΔΙῸ ποῖ ἢ6[Ὸ 

πὶ Επα]ὰ ἴο υπἀογαίδῃά ἃ οὐἐγ-ἴοδθο (012), “τσ 
ἐδηα ἴρεαθο νγδὲ οἷοϑα ὈΥ ἐμ6 οἱϊγ᾽ (ΤΏ Θη.), Ὀαὲ [86 
Ὁχοοῖς ΟΥ Υυἶνοσ οὐ τ Ὶοἢ [86 Οὐκ 8. Ὀ011}, “ Ὀ6- 
οδῦβε ἰογ βοα οἰϊ68 δ΄’ δἰ πγοβὲ δ νγαγβ οἡ ἰῃ6 ἀο- 
οἰ νιοα οἵ Ὀτοοῖκα ον γί σου (Τβο.). “Τὶ οὶ 
δου 8 δπιαΐί δίοηφ Ὁθ ἴουπά,᾽" 8δο [6 δηοΐϑηςξ γϑῖ- 
αἰοτι "ἢ ΘΟΠιΡ. Απα. ἴχ. 9: “8 11|6 ρταίη."᾿--Ἴ ἢ 
ΤΑΘΔΏΙΩς ἰδὲ “ ὙΟΟΡ ΡΟΜΘΓΆ] ΔΓΠῚΥ Μ|]} 6881] 
ἀοπίσου πο ἰογιβοα ρίαοο, τ ἤοσο Πανὶ ΤΔΔΥ͂ 866 
Τοῆιμο, δηὰ ἰθᾶνο ηοῖ ΟΏ6 δίοῃμβ οἢ δηοίμεσ."" Οὐσ- 
Ὠ6]1ὺ8 ἃ [,Δρὶάο: “ πὸ Ψ1}1 οοἰ σὲ 80 στοαί 8 ἴΌσοβ 
{παὶ τὸ Ὀ9 40]6 ἴο ραΐϊ ΓΟΡ68 δτουῃὰ (6 οἰ(γ 
80 ἰο Βρ68 1), δηάὰ ἀγβρ ᾿ξ ἀοντὰ ἴἰο συ ΐη."-πϑὴὺ 6.. 
4, Τὸ [18 δάνϊοο οὗ ΠΠυβμδὶ Αὔβδίοια αν [86 
γοίδγοῃοο Οὐοσ ΑΒΕ Βορ 615. Τμ6 Ὀοϊ]άηρδα δηὰ 

ξἰρμβονα οχίγαναζδποο οὗ ΗΠ α1}5 πογὰβ 80- 
οογάρὰ σὰ ΑΒϑ] ον Β σπδγδοίοῦ δὰ Ὑ1Π} Ηΐδ 
ἩΠΔῈ ἰἴῸ βοοῦτο Πἷδ ἴἤσοηθ ἰῃ ἀδεύλωον πῆρ Τὴ Ὀ 
ονοτρονογίηρ ἔπ6 ἔἴογοθ ορροδϑθαά ἰὸ μΐπ)η. (6 σ]- 
Ἐς ΤμῈ οὐαπδοὶ λοι Ξοοά, δηὰ δἱ {86 β8η)6 
ἔἶπλο γν.α8 [.}} οὗ ἃ οογίδ᾽ ἢ βοδαιζαΐτιθαα, τδὲ ῥ᾽ οβδοὰ 
16 γουηρ τη8η." ὙΤΠ6 πβίβδίθιιθηί δϑουϊν (ῃ6 
Ὀγδνυοῖγ οἵ Πανὶ δηὰ μἷβ τῶθῃ 88 ἱγθο; πο ἀ6- 
οοἱὲ ἴὴ Ηυδῃαὶ᾽ 5 σου 861 ψγ88 ΟἿΪΥ ἴΠ6 δανΐοο ἴὸ 
ἸΏΔΚΟ 8 ἰΘΥΥ οὗ 4}1 ἴβγϑο]. Αρβδίοιῃ ἀοὶυδοὰ 
Ηἰτβοὶῦ πὶ (μ6 θ6 16 (μὲ (}}18. οοὐ]Ἱὰ 6 Θαβ Υ 
ταὶθοά, ποῖ σοι οσίηρ ἰμδὲ ΟὨ]Υ ἰῃς αἀἰδοοηϊοηϊοα 
Ρατί οἵ [μ6 ρθορὶδ ἑοσιηθα (89 κουπὶ οἵ (86 ἱῃβιγ- 
χοοϊΐοη, {πὶ ὯὨΟ 8:18}} ρογίοῃ 8.}}} χοπλδί θᾶ ἔσθ 
ἴο Τανἱὰ, δηὰ {πδὲ δηοίμοῦ ρμαγὶ, ΠΟῪ ἰοῦ (86 τηο- 
τηϑηϊ ΓΔ]]0 δινδυ, τουϊὰ τοίσσγη δῆογ ἱμ6 ὅγει ϊ 
οὗ τονοϊυϊίοῃ . Ἐὸγ (δὴ8 Χθββοῃ ἰΐ ὙΔ8 
ΔῊ ἱπηροτγίδηϊ οοπδίἀογδοη (0 στ οι Ηυβδαὶ 
ΔΙΥΪΥ δα τοραγὰ) ἐμαὶ ᾿ανὶα μαϊηϑα {ἴτλ6 ψ 8116 
γυ ὐ α Ἀμὲ ΝΣ ῬΠΓΞΠῈ ἴο δυο 811 [βγϑοὶ. 
Ῥ. Ματίγγ: “ἰο νῇδὶ ἄοοβ Ηυβμδὶ Ἰοοῖς ἰῃ (ἢΐε 
οοὐυπερὶ ἵ ἰο ἀθῖαγ; ἀδἰδυ, δθ ἰζΏΟὟΒ, τμδῖτο 8 [ὉΣ 
ΤθανἸ Ὲ οδιρ6. -Αὐδᾶἃ ἴδ89 Τιοτᾶ δΒαᾶ δὃρ- 
Ροϊηϊοᾶ. [Ιῃ 4}1] (15 ὑ8.6 ὨΔΙΤΘΙΟΣ 5668 δ αἰ ν᾽ η6 
τ κόμμα πόνο ΟΥ̓ ογαϊπαΐίοπ, ἰμ6 δἷτὰ οὗ Ὑπϊοῖ γα8 

18 0 ὑγὶπο ὁπ Αὐϑαΐοπι ἰδε οὐ (αὶ γα ἀοίδσ- 
ταϊηθὰ οὐ). Τῶι γορὺ (1}}}) 16 πϑοὰ ἰῃ [86 βἰχη]- 
δοαίλοι “ δρροϊπί, οτάαίη,᾽ δἷβο ἴῃ Ῥβ. ᾿ἰχυἱἱ. 29 
[28]; οχὶ. 9; 1[μ4π|. ἱ. 17; [β8. χ]ν. 12; 8 οὐήθοὶ 
οὗ ἴῃς νογῦ ἰβ δρρδγοηΐ ἔγοιρ ἰδ οοῃῃθοίοη. 
ΑΒ ΒΟΡΒ 61 8 οουηβοὶ 18 οδι]ϑὰ σοοά, Ὀϑοδίθο ἷΐ 
Ὑὰ8 ἰο Αὐβδίοση β ἰηϊογοδὶ ἰὸ αἰΐίδοῖς ᾿ανὰ ἰσω- 
ταϑαϊαίοϊγ. 

,ετ. 165-22. Ἡπμελαὶ ψ δογὰβ τοοτὰ ἰ0 1)α- 
οἱά.--- εν. 16. Ησ ἢται ἰηΐοσπιδ ἰἢ6 ἐνο ἢΐρῃ- 
Ῥτί δία, Ζδάοῖκ δηὰ Αδἰδίμασ, οὗ (86 οουποὶ] 

“ΠΥ -- ἜΣ. --Ο ἐδο τηδϑο. ἸΠ ὲ τοίοστίπα ἰο ἐμ ἔθ. 

Ἣ 560 Εν. ὃ 114, 9 α. 

85 611, ΟὐμρΡ. χνυ. 27, 28. [Βἰδ. Οὐπι.: “Τὶ 
18 ΓΘΙΒΆΣΚΔΌΪΘ ΒΟῪ ῥδγβ᾿ ΒΘ ΠΥ Ζϑάοῖκ 18 πδιηϑὰ 
ἤχει." -- διίσίοι : “ Ηογείη Ηυβμαὶ δειγαγοὰ Δ. Ὁ- 
Β8]Ο.1᾽Β οουηθ6]8."--Τ Ὲ.]-- γ. 16. Ηδ ἀϊγθοίβ 
Βοπ ἴο δοηὰ ἱπίοστηδιίοη ἰο Πανὶ ἃ 88 βρθϑα ]γ 8 
Ῥοββὶ Ὁ]9 ὈῪ {πο ὶσ βοῃβ, ἃ ἴὸ ΘΟΏΥΘΥ ᾿ἷβ δάνὶοθ 
ἙφΟΠΟΘΤΏΪ Ωρ πἷ8 ἢθχὶ τηονοιηθηῖί. ατοίϊυε : “ Πδ- 
γἱαΒ ρἰδη, δῦονο τηθηϊοηρὰ (χν. 8δ, 836), διλ0- 
οθοαθα πὸ]}. 1Τιοᾶρο ποῖ το-ἰκδϊ αἱ τδ9 
ἰοσᾶδβ οὗ ἴμο Ὑγ!] ἄθσηθδδ (χν. 28), (ἰμαἱ ἷ8, βίδ 
ποὶ [πἰ8 εἶθ (6 Φοτάδῃ, Ὀᾳῖ οσοδα ονθσ. Τὴθ 
ΠΘΟΘΒΟΙῪ οἵ 186 οὔ 86 Φοτάδῃ ἴον αν Β 
ΔΑΙΟΙΥ 18 ΒῃοΎΤῃ Ἴ 6 ΦΟ]οπίηρ (νϑγίουβ! Υ ὑἢ- 
ἀοτδίοοα) ποσάβ: παῖ 1ϊ (Ὡδιλοὶγ, [Π6 ἰγϑῃβὶὶ) 
ὯΘ Ὡοῖ δυγδ))ονυθᾶ ὉΡ (ἀοίοεοιοα, τοηἀογοά ἰη- 
Ῥοβαὶ 16) ἴο ἴ86 ἰεΐηᾳ δηὰἃ ἴο 611} 189 ῬΘθορὶθ 
ἴμδι δΐὸ Ὑἱτ πἰπι, βὸ (τις Βδιοδο6.) 9 
Βαηΐθηοθ ἷβ δεδὲ υπάοσβιοοά ἔγοτα {86 οοπηῃροίζοη 
δὰ ἔγοτα Παν ] Β ἀδηρογουθ εἰϊαδιίοι, [μ8 πουῃ 
“ ΟΟθβίῃς ΟΥ̓́ΘΡ "ἢ [{γΓΔ5}0}] Ὀδΐῃρ' ἰδ κθῃ 88 [86 βυδ- 
θοὶ οἵ ἰπ6 γοσρ (2 ἱτητηθαϊδίοὶυ ργθοθάϊηρ). 
ὑ νὰ ἱτπηροτίδηϊ (πὶ αν ά ἐμουδ᾽ οὶ ΔΥΑΥ 

ἔτοτα [818 βιά6 (9 Φογάδῃ, τ ΓΘ [8.6 πλαβθθθ ΜΘΓΘ 
ἴο Ὀ6 οΔ]16α ουἱ ἀραἰηκὶ Ηΐπι, δη ταθδηϊί τη, δ μ00 
ἃ διαδίΥ ὀχρϑαϊοῃ ταϊρμὶ θ᾽ βεηὶ αρδϊηϑὶ Ὠΐτα, 
ψ ἤθη κἡ ψγ͵δ8 ἰουπὰ {πὶ 6 88 οὐ {μ6 νγοϑὶ βἰ ἀθ 
ἐΡΡΌ ΕΙΣ "ἢ ΑΡβδίοτα βῃουϊὰ οἤβδηρο δὲβ τοϊηά 
δα δάορί ΑἸ ΙΒΟΡ 6} 8 οουηθα}), 6 τηυδίὶ 
ἱγτητ θά ϊδίοὶ Υ ἴο (μ0 δοδδὲ βἱάθ, Μθοτο ἢΘ τὶ 
ΒΟΡΘ ἰο ἤῃᾷ ΙῃηΔ}Υ [ὉΠΟΥΕΓΒ, 88 δοίυ!} γ ἈΔΡ- 
Ρεοημθᾶ, Τὸ ἔπ ρῇσαβο “"ἐμαῖ 1ὲ Ὀ6 ποὶ βινΊα! να 
ὟΝ οἴπον ᾿ἰηἰογργοίδιίοηβ ἃ αίσθη: δαὶ οἵ 

ΔΌΓΟΙ δηὰ Ὁ» Ὑγοίία: “16βὺ ἀοδιγυοσίίοη Ὀ6 Ργϑ- 
Ῥδιοὰ ἴοῦ ἴδ Κίηρκ᾽᾽ 15 υπίθηδ]6 Ὀθοδῦβο [ἢ 9 
ταθδηΐηρ οὗ (Π6 γεσγὺ (“ϑν]] ουσοαὰ 0) τηδἶκοθ [ἢ 9 
ἰῃἰτοἀυοίζου οὗ δβυοῖ ἃ νϑγῦ8] δυδ᾽θοὶ [“ἀορίσγυο- 
(1οη.] ἱταροβαῖθ]ο; ἰμαὲ οἵ Οοθοηΐαβ: “1Π δὲ ἐπ6 
ἰΐηρ Ὀ6 ποῖ βιγδονοά ὑρ᾽ [δο Εηκ. Α. Υ.] ἷπ 
64 ΌΔ}}Υ ὈὨἰΘΏΔΌ]6, θοοδῦδο ἐμοη ἰἰ6 ἰοχὶ βῃοι]ὰ 
ᾶγὸ “186 ΕΡΕ᾿ 88 Νοιμηϊηδνο [ἴῃ [Β6 Ηδ6. ἰι 
͵δ8 ργθοθάθα Ὁγ μῈ Ρσερ. “1ο"-- . ΟΥ̓ Εν] 
ΤΟΌΘΔΟΣΙΩΝ ὑ ΤΑΙ. 290 6): “ἰδμδὶ 1 (τιϊρίοσι 6) 
06 ποί ϑυι]ονο ὈΥ {86 ἰἰηρ,» (μαὶ ἷβ, (μὲ (ἢ 
ΚΙηρ ΤΔΥῪ οὶ ᾽να ἴο Βιι Εοσ 1{, ΒΟιίοοΣ στ ΒΟΥ 
ΒΑΥ͂Β: “8 τὑεῦν ὈΠηδίυΓΑΙ ὀε πε ύρο τα ψὶ ἢ ἃ 
τοπιοῖθ ψοῦθαὶ δυδ]οοί, ἴοσς τ οι {ἰπ6 νογὺ πο 
δί Ἰοδδὶ Ὀοίοῦ 6 ᾿'διιϊηϊηο.) [[{δοϑπλβ δ᾽ οττα- 
19 Πογθ ἴο ἴδῖκε ἐπ σοσὺ 88 πη ρογβοηδὶ, δηὰ σθῃ- 
ἄον (νἱι Επρ. Α. ΄., ὅ686., ῬΒΠΊΡρδοι,, Οδ θη) : 
“Ἰοϑὲ ἐς 6 βιϑνδιονοᾶ ἐαποΎοα; ἴο ἴδ Κὶηκ,"» ὦ 6. 
οὶ (π6 κἰηκ ὃὉ9 ἀοαἐτογοά. 811 (ΒΞ δῃηοίθηϊ γοῖ- 
Εἰ ΟΠΒ Ὁ πηὐἀογοίοοα ἐϊ. ΤὨδ οοπβιτγιοίίου δἀορίοα 
ὃὈγ Εγάπηδηῃ σϑαυΐγοθ ἃ δου αὶ αἰ ΠΟ] ΒΌΡΡΙΥ 
οὗ ἃ δυδ]οοὶ ἴο ἐμ γϑῦῃ.- - ΤῈ.]---τ ον. 17. "Απα 
Φοῃδίμδη δῃηὰ ΑἸ Π8Δ8Σ τ το βιδηαϊηρ᾽᾽ [Ξξε ΤΟΓΘ 
βίδι οη641], ψθογὸ ἴμο Ραγιϊοῖρ]θ “'᾿ππογ δίδηαἱηρ᾽» 
ΟΧΡΓΟΘΘΟΘ ἰποὶν ΤΟ Ὧ688 ἴ0 ρῸ 88 ΤΙΩΘΒΒΘΏΘΟΙΒ ἰοὸ 
᾿ανὶὰ αἱ Δ πιομπηθηὶ, 8000 ἴο (16 δυγϑδηρο- 
τηθηΐ ἰῃ χν. 28,86. Τὸ {μῖα5 ομαὰ [Π6Ὶ ᾿οτὸ βίδ- 
ἰἰοηϑὰ ουἱαῖάθ {Π6 οἰἐγ δὲ {π6 Εἰωϊογς Ἐουηπίαὶπ 
[Ἐπ τοο!! ἴον (ὴ6 ρυγροθο οὗ γϑοοϊνἱηρ ἱπί γηλδ- 
οη. «τοσεὶ (οοΙαρ. 908}. χν. 7; Κίῃρϑ ]. 9) 
δ (Π6 ““Ῥγχοβοῃηΐ ΥθΓῪ ἀθοΡ δηὰ δουπάδηϊ Εουηίδϊη 
οὗ Ζ2ο"», Βὶν Εγὰυὺ (οη Ἐδυμπιοσ, ὑ. 307), ογ οὗ 
ΝοΒουλδη, βουῖϊα οὗ ογυβδ]θῖ ΠΟΥῸ (86 γ8]1168 

4 [βΒορὶ. (ΑἸ6χΧ.): “1οδὲ οὴ6 δΎΘΠΟΝ ὑρ ἐἢ9 ΚΙπΕῚ" 
νυ ϊκ.: "Ἰοὺ ὑπ κίῃρ Ὀθ κνο ]ονθα πρ :᾿" Βθυτ.: “ ἰϑθοὶ 
ἐμοῦ φοσίβῃ ." ΟΠ α]ά.: " Ἰοβὺ ῥτοῆ" 6 ΒοιίθΩ ἥγοπη (ἢ 9 
κἰηρ," {. 4.. ὁϑὲ ἢ9 6 Ὀδίγαγεα (δ οὨ δ ῬΟΙΥΚ. ἰθοοι.- 
ΤΘΟΙΪΥ : κ᾿ Ιϑϑδὺ [890 Ἰεΐηᾳ Ρ6 ἤ-Ξ- ΤᾺ. 



δ20 ΤῊΕ ΒΕΟΟΝῸ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΑΜΌΕΙ, 

οὗ Κίάσοη δηὰ Ἡϊΐπηοση τηρϑοὶ, ΕΟΡ. ΠΠ. 138 566. 
ΤὰΝ οἷ. [. 331-388] ; ΤοΡΊ ον, Τορ. [1]. δ0 ε44ᾳ.᾿ 
ΚποΡο]). [86 ἱη δια 5 ΒΙΌ]6- Ὠ᾿οΙ οΏδσν, Ατί. 

“Ἐπ-τορο]," Βοηδιβ δυρυμθηΐ τὸ ἰάοηί ἔν! 
Ἐπ-τοροὶ ῖἢ 16 “ Εοασπῃίδίη οἵ (86 Ν τρί," τὰ 
Ὧγ. Ὑ οἱ οι 8 ΤΡῚΣ (ΑἸ. δ.) ἴῃ ἔδνοσς οἵ Βὶγ 
ΤΕΣ ἢ 6 πια]ᾶ, ποὶ “α τηδὶα,᾽ βἰποβ 
ἴμο Αττοὶς [οὗ {πὸ Ηο0.} ἀοηῃοίοβ {πὸ ρμαγίϊσυ δ Γ 
ταδὶ ἀ-βεσυδηΐ θ᾽ ορτηρ ἰο {πὸ εἰκαι- ῥσΐθϑί᾿Β ποιιβθ. 
Απᾶ ΠΟΥ͂ Ἡυϑηῖ, δὴ δηϊ οἰ ραίοσυ σοπιασκ, [ἢ 6 
ὩΆΓΓΔΙΟΙ ἀοδὶγηρ ἰο τηρηϊΐοη ἐπ πθα δίοὶΥ (ἢ 6 
ἌοΒϊοῖ (δοῖ, πδηχοῖν, {πὲ ΤΠ ΘΥ οδιτὶ οα {πΠ6 1ῃἰΟΓΠπΔ- 
τίου ἰο θενὰ. [866 “Τόοχὶ. δῃὰ ατδι., ψῇοτο 
1 ἱηγογείου οὗ ν ΑΟΎὟ. 18 Ροϊηϊοά ουΐ, δΔηὰ 8 
δἰ αἰ δγθης ἰγαηββο ὑτὸ .-- Τὰ] 

᾿ ΣΕ Σ ΤΟΥ͂ οου]ᾶ ποῖ οὶ ᾿πϑιδοῖνθο ὈΘ 500} 
ἴο οοπθ ἰπῖο ἴδ9 ΟΥἐν ---ἀρροηπάρα εχρίδηδέϊοη 
οὗ {πὸ ἔβεϊ ἐδιδὲ [Π6Ὺ πόσο οὐκὶ ἀ6 {86 οἰΐγ, δηὰ 
86 τηδὶἀ-ρεγνϑηΐ Π84 (ο ρὸ ἴο ἴμεπ|. Ηοσ μοΐϊηρ 
ουΐ ἰο {86 δρσίπρ που] ποὺ βθϑη δίγβῃρο, 8116 
{πεῖν δηίγαποθ δηᾶ σχοίσση πουἹὰ πᾶν οχοὶιθὰ 
δυρρίοίοη, βδίποο 1 τᾶ Κπόπῃ (χγ. 25 ραᾳ4ᾳ.) {Παὶ 
186. πόσο οὐ Πανὶ ̓ 8 β146.---ΕὙοπι νοῦ. 18 1 βθϑιῃβ 
ἐΠδὲ ΑὈβδίομι οἰοβοὶν παϊομοὰ ἰβοτα: Α ἰδᾶ δανν 
ἴθι: δηᾶ το]ᾶ ΔΌδβα οὶ. βοοίηρ ἰδὲ (67 
ὝΟΙΟ Οδθοσνοα, δα Ἔσρϑοίπρ ἰο Ὀ6 [Ὁ] οτγοα, ἐπ 6 
Βιδδίοηοα ΟΥ̓ ἴῃ ογάοῦ (0 μοὶ (Π6 βίδτί οἵ ἴμοἱν ρὰγ- 
δΊΘΓΆ, δηὰ ἰμ θη ἴο 46 βοῃθυῃογο. ΤΉΘΥ ποηΐ 
ἴο Βαλυγίπι, ποτ Βῃ πιο τηοὶ αν (χνὶ. δ), 
ὙΠ ο66 σου οτρασὶ 18 [Π9 Τη8} πὰ Τ᾿ οθ6 ἤουδο ἢ 8 
ἔντο γουηρ θη ἰουηὰ τοΐυρο. [Ι{ 18 ἀρηΐῃ ἃ νο- 
τη 80 ({Π6 ΙΔ 8 τ 8) ὙΏΟδΘ Ὀγοθθῆοθ οὗ πιἰηὰ δηά 
οὐπηίηρ ἀἰὰ Τ)αν ἀ᾽ 8 οαυδ6 8 ζτοδὶ βρογνΐοθο. ΤῊ 
ΤΑΘΕΘΟΏΡΌΓΒ ἀσροοηἀοα Ἰηἴο ὑπ6 ΘΙΠΡΕΥ γι }} ἴῃ ἰδ6 
οουγί.--- ον. 19. Αηᾶ 889 ορτϑαᾶ [89 οονϑθὲε- 
ἴπρ, χη οι (68 (86 Ατί. βῃοτγβ) νγδϑ δὲ πδηὰ, οἵ ] ἑῤγοιρ 
Ὑ8Α ἀςοϊμηρα ἴον [6 πὸ} (Τ ἈὨοηλυ8), ονϑὲ ὃδθ 
7611, Δ ἃ ἀρτοδᾶ ἴδϑεϑου ἴῃ 9 διαὶ ΟΣ 8 
(Ργον. χχυἹ. 22) υὶτἢ τ ϊοἢ (θοὸ ἰ6 Ατί. πα ϊ- 
οδίβα) β9 μψ8β8 οοουρίοα. Ψυΐϊᾳ. (οχρδηδίοσυ 
Τα ποσηρ): “8811 δ το γὸ ἀγγίηρ ὈΔιΪογ- ατοδία." 
-- νον. 20. ΑΡβδι ομλβ βογυδῃϊβ οοηγθ ἴῃ μέρ 
8ΔΙῸ πικὶϑαϊ οοίοα Ὀγ [89 ποπηδη, βηα ποι μλης 
τοίυττι 10 «6γΌΒα 6 πὶ. [Ῥαἰγίοἷς : “ΤῸ ϑθθῖηβ ἰο 
Βανθ ὈΘΘῺ ἃ ΘΟΠΠΊΟΏ Ορ᾿ηΐοη ἰῃ ἐβοθθ ἀδυβ ἐπδὶ 
(Π6ρ6 οἴδοίουδ 1168 ἴογ ἐπ βαίδιυ οὗ ἱπηοοθηΐ ροῖ- 
ΒΟΩβ δὰ η0 δυτί ἴῃ {ποπὶ."--- Ὁ παλ τὸ 21 ρα. 
ΤἼ6 ΠΊΘΑΒΘΉΘΟΓΒ Παβίοποα ἰο Ὠανὶά, τ ῆο, ἱῃ οοη- 
ΒΟαΌΘΩΟΘ οἵ ἴΠ6 Ἰηἰοττηδίίου {Π6 Ὺ Ὀχουχῆϊὶ, οτοθδοάᾶ 
ἐπ τῖνοῦ ᾿πητηθαἰαίο]γ, δὸ παι ὉΥ [86 τπιογπΐηρς 
Ἰμἢς ποί ευδη α πιαπὶ ΠΙΟΤῸ Ὑ8Β ΟἹ ἴΠ6 νγοδὶ εἷάδ. 
ΤΠ εἰἰυδίΐοι οὗ ΔΙ ΓΒ γ88 ΠΟῪ ἵν σδθ]ο ἰο [)8- 
γἱα᾽ Ε σδιθ6. 

ες. 28. ΑΒΕ ΙΒορΡἢ6Ὶ Ὀοίδῖκοθ Ηἱμαροὶ ἰο ΐ8 
εἰΐν, Ἰεανοβ Α θβδ] ὁπ β οουτί, ἐμδί ἱβ, ουἱ οὗ οἰιδ- 
ΓῺ αἱ {86 τεὐεοϊΐοη οἵ ἰδ οουῃβοὶ, δου δὲ 189 
βίγδίϊοῃ οἵ ἢΐβ δηλ ἱ.ἸοῦΒ Ρ]δηα, δὰ αἶθὸ ὕγουα 

ἴξαν οὗ 186 ἴδια] τοϑυ δ ἐμ δὲ Παν]ἀ᾽  υἱοίοσγ που]ὰ 
ἤδνο ἴον πἴπι, (ἢ 9 ΘΟὨ ΣΌΣ δηά σῖτον οὗ ἐδ 9 
ἰπβαγγοοίίΐοη. Α βο  τιυγά τ] ἔγομι Ὀ8 θα δι ]- 
ἰἴοη δπὰ ἀθοραῖσ. ΝοΣ ΟὨΪΥ ἰβ [αν 5 Ῥγαυον 
(χν. 81) δῃδνογοά, θυΣ ΑΒ ΒορΡΠ6ὶ 181}}56 υπᾶον 
(οὐδ Ἰυάριμεης ἴὉΣ ἷν υπίδ μι] οδΒ δὰ 
ἘγοδΟΠΟΥΥ. 

“ ὈΘΓῚ 79 Ὁ α ἄπ. λέγ. -- αὶ διῶ} Ὀτοοῖς ἴῃ (8 νῇ- 
εἰηϊέν. [866 “Τοχί. δηὰ Οτγδιη."-- Γκ. 
ἡ {{Ώ 676 8 Δῃ οἱὰ ορἱπίοηῃ (896 Ῥαΐγίοἷἰκ ἐμ ἰοοο) ἔδιδὲ 

ἈΒΙΠΠΟΡΙ6Ὶ ἀΐοὰ οὗ φαΐπον Ὀτουκηλ οὐ γ νἱοϊϑης 
βἰοηδ, κτίοί, παρείη, παίγθά, δπ ἃ ΤΏΘη. ΤΏΓΩ. ἐπ ἐ 
τωφη ἰοῦ ἠδὲ ἐπ6 βϑπιθ γον (88 ἴο (ἢ9 }18 λδίῃ- 

ἩἨΙΒΤΟΒΙΟΑΙ, ΑΝῺῸ ΤΗΒΟΙΟΟΙΟΘΑΙ, 

1. Αὐβδί οι δ ἰἸῃβυγγοοίΐοη δηὰ (86 6ϑ 80} 8 πηοηὶ 
οἵ ἃ ποὺ Κίηράοπι τὶ ρυὈ]1ς αἰθμοποσγίηρ οἵ [μὰ 
ΤΟΥ͂Δ] Βουδ6, 18 ἴπ6 οοιρ᾿ οἴου οὗ (λ6 )υἀκιιοπί οἢ 
Πανὶ ἀ᾽ 8 ἀθϑρ [}} διὰ ποδίκηοθθ ἰουγαγάβ ἢ 15 δοησ᾽ 
οὐ πιθδ, ἐπ 6 οὗ σοῦ γᾶ ἴο ρυγ γ Ηἰπὶ 
(δῆδγ ροηϊίθηϊ αὶ βε - υν ]]ϊδιΐου οὐ ἢΐα ρα), δηὰ 
ἴο Β0 δ)θοὶ πἷπλ ἰο 186 ἰοδὶ οὗ ἔα: (ἢ, πιϊπους τ οὶ 
86 οοὐἹἱὰ ποὶ τἶϑθ ὉγῚ οὐ Β μδηά ἔγοιη μι ϊ8 ἄθεορ 
δΔυδθοιρθηῖ. Οηἡ ἴδ οἷον Πδηά, {86 βυυοοθβδ οἵ (6 

ἰθ809 σϑῦθ] βῆονε ἃ ἰδοῖς οὗ ἃ συ {ποοσγδῆς 
ϑο ΐηρ ἰῃ [6 τηδδὲ οὗ (86 Ῥθόρῖο, νδο, ἰῃ δὐϑδη- 
ἀοπΐης αοἀ᾽ 5 μογογηϊηθηΐ, ΤΌΤ ΚΠ οἵ ορροεΐ- 
ἰίοη ἰο ἔπ κογογημηθηΐ οὗ Θοὰ. ΑἹ (86 δα ιἷπιθ 
ἴῃ ΑΒδδιουηδβ οοπάποὶ (Δἀορίοα ἰπγουμχὰ ΑΒ 8ο- 
ΡΒ61]᾽ 8 601} οουηβο]) ἰ8 οχἱ δ᾽16α (86 ζοῃοΓΑΙ ἰγυϊὰ 
[πὲ αοἀ μογιηϊὰ ουὺ ἰο ποτῖκ ουὖἱ 15 ΟΥτῃ οΟΏδ6- 
ἀθηοοδ, δηὰ ἐλ εοἱοζοά ἰο οηίδηρ!ο (Ποιηβοῖνα ἴῃ 
ΟἿΓΡ ΟΥ̓ ΒΏΔΓΟΘ, (πὲ Ηδς ΠΙΔΥ͂ Γουοαὶ Ηε 7υβῖ:08 

δηὰ Βο]ΐηθθα ἴῃ [16 θο] οοπἀοιμηδίοη 561 - 
ἀεοιγυσίοη οἵ [Ὧ6 ΡοΤοσ οἵ ουἱ], δηὰ (μη Ἰοδὰ [86 
ὙΔηΘογὶηρ δη δροβίδίο, θη ἐΠΟΥ Ν111 Ποαὺ Ηἰ 
γοΐοσθ, ἰο σοβοοίΐοη δηὰ σου γηῖοη, 88 ἀρ Τῶν 
ΠοΓὸ ἴο ἐμ6 ρῬϑορῖίθ, δῆοσ 16 υἱοϊκοάηοδα οἱ Αὐκα- 
Ἰοπὶ δηὰ ΑΒΔ Βορθ οὶ μδὰ οοσαρ ον ποχκοὰ ἱΐ- 
861 ουἱ. 

2. ΤΏ ἀϊνῖπο ᾿υδέϊοθ 8 ΠΟῪ τονοδ]οὰ ἴῃ δηὰ 
οη ἐπ Βουβο οἵ Πανὶ [Βγουρμἢ Α ὈκΔΙ μ᾽ 5 ΡΌ ]1ο 
οομαπκἱἰοὰ οτθθ. Τἢθ δῆβιοσ ἰοὸ ἴΠπὸ αυοδίίου 
ψν Οοα Ὀτουρθὶ οὐ αν 8 μοῦδο (ἢ) 18 ἀοοὰ οἵ 
ΒΏΔΙ9 οὗ Ηΐ5 ονῃ βοῃ, ἰδ σίνοι ἰῃ (μ6 1,οτὰ δ ποιὰ 
(δτουρῖ Ναίδδη (χὶ!. 11,12). Τα δἰῃβ οἵ (με ὅ- 
(ΠΟῚΒ δῖο υἱδίίθαὰ ποὶ ΟἹ οπ 6 οἰΣ]άτοι, ναὶ 

ἀ το, “ΑΌΒδ] Ομ ἀθοὰ νγ88 δῃοίθοσ οἶδα- 
ὈΡο ΩΝ δπὶ ανϊὰ ΤΟΙ ΕἸΕ τρὶς ποῖ, ἱπάοοί, ἃ 
κἶχτ οὗ (μ6 ἀϊνίηθ δῆσον, Ὀπὶ ἃ Ὑβοϊθβοπλο ρδίογιδὶ 
ἀϊβοὶρ!ηθ, ἐμδὲ ψδϑ Ἰηθδηΐ ἴον ἢἷβ ροοὰ. [ἢ δυοὰ 
ὀδγηοοὶ ἀοοθ αοα ἀ68] πὰ Ηἱΐν οἰ: ] ἄγθη, ενθῶ 
δῆον Ηδς 885 ἰδίκοῃ ἔμ θαι ἰηἴο ἕβυον᾽" (δ ἢ] 16). 

8. ΑΡΒδοπηἧβ τεὐοοϊΐοη οὗὐ ΑἘΣΒορΡἢ6}᾽8 κοοὰ 
οουηδ6] ἴοσ Ηυδἢ 18 ἀοραιίτυσίνα οοὨ 66] βοία [ὉΠ ἢ 
6 ὑγυϊῃ (πὶ οὶ ρυπίβἢ θα 1861 Ὦγ ἰἰβο , δπά 
ΘΒΡϑοδ }γ ὑτὶάθ δηὰ υδη! Ὀ]1ηὰ τλδη, βὸ Πδὲ ἢ6 
Οστα ἰῃ (06 οΠοΐοθ οὗ ΤΏ68ῃ2 ἴῸΓ [18 βἰηὉ] εηάκ, διὰ 
ΒΟΟΌΓΟΒ ΠΟΓΟΏΪΥ {Ποῖν ἐγυδίγαιίίοη, Ὀαὶ 4180 εἶδ οὐπι 
ἀεοϊτυσοη. Βυΐ [16 οοσῦσα ἴῃ (ἢ οουγεο οἵ [6 
ΠΟΤᾺ] μονοσζησηοηΐ οἔμο που], πο δ σι άληοδ 
οὔ 86 αἰ νίπθ ᾿υδῖίοϑ δηἃ πὶβάομ, νμὶοῖ ἰδ κοβ ἢυ- 
τδΔῃ δἰ, ὉΠ] Πἀηθθ8 δηὰ 100] Βἤπιοδθ ᾿ηΐο 115 ΡΙΑπ6 
88 8 ἴδοίοῦ, ἰὴ οὐοσ ἴο ἔγαδίγδαίθ ἰδ τὶ]οϊκοα δἰπι 
δα ἰο οϑδοί 18 οὐσῃι ΒΟΙΥ δἰπιβ, 

ἩἨἩΟΜΙΙΈΕΈΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΕΑΟΤΊΟΑΙ, 

ΟἸαρ. χνὶ. 16. ΒΟ ΒΕ: Ροοσ, ἀοϊυάοὰ [00], 
μὲ αἰγίνοβ δῇς βορῦϊαν ἴδνοσ, δῃὰ βεὴ [6 [ι85 
ἰοαπὰ ἰδ, ΘὐοΏθο] 68 ὲπιϑο ἢ ἐμογον ἢ. ΤΏοτο ἰ8 
ΠΟΙ ἰ Ὡρ ΠΔΟΓΘ ΟΠ ΔΏρΘΘὈ]6 (Βδῃ ῬΟΡΌΪΑΡ ἔδγοσ---ο- 
[Εἰ Ωρ ΤΔΟΓΘ ἰγδμα ΟΥ̓ ἐμ81 τ δὲ 16 08116 ρυὉ]]ς 
ορϊῃϊοη.---ὕ όσα. 16-19. ΟΒΑΜΕῈΒ: Βομιδίη [Ἀ1|}- 
[0] ἴο {δ γ ἤϊοῃά ἴη μὶδ ῬονΈτ, {8ὲ ἐῃοῦ πιαγεδὶ 
δαϑὶη ΘΠ ΟΥ̓ {ἈΠ γ86 17 σι δῖπι τ ποη ἴΐ ἄοε8 ψὲ]] 
πῆ ἴα (Εροϊυκ. χχίϊ. 23, 29).--- ΤῊ βαϊη οἵ 
αοά ἀο πιδηῦ κ ἰμίηρ σίτ ροοὰ ἱπιεπιίοπε, δοὰ 
γοῖ γὸ δῖ ποῖ οὐ ἰδπδὲ δοοουῃΐ ἰὸ ἰδῖκα ρματὶ ἰπ ᾿ὲ 

ἀιοο πἰρεοτ α αν ὴς, σα ιρον τος ἀντ θ μὴ ἐΠΟΡἢ6]" ἐδ ῬΟΥΒΟΏΔΙΘ ΣΘΌΣΘΘΘΩ Θ 
οὗ Βιλάδοθοιγ.. ΤᾺ) 



ΟΗΑΡ. ΧΥΙ. 15---ΧΎΙΙ. 23, δ21 

411. Μεκαηίϊμηα αοἂ ]Ἰοία ἰξ Βδρροῃ, δπὰ κῆονα 
ΠΟΥ ὑμΟΓΘΌΥ ἴὸ ΘΟΕ ουἱ Ηΐβ ποῦς (1μ8. χχνὶὶ. 
21, 39). ΟΗΙΕΕ : ΥΥ̓ αὶ νὰ ΒΥ βῃου ἃ ὕδ ἴγυσ, 
πο χπῃογοὶν (δαὶ 11 88}4}} οοπίδ! ἢ πὸ [ἴ6, Ὀὰϊ δ͵βὸ 
(δὲ τ Ὀ6 ἴτϑο ἵγοπι 81} ἀου]ο τοδηΐηρ. [ἢ {86 
εἰπιοα οὗ [86 ΟἹ Τοαϊδιηθηὶ, Οοά τι 1οτὰ οοὐ]ὰ 
ογοσίοοῖς βυοῖ ἀου ]6- ππϑδηϊηρ; πὶῖ Δ, ᾽ῃ [16 
τἰπηο8 οὔ {Π6 Νοευ Τδείδιγθηί, {Πδὶ 15 ὩῸ ἰοσοῦ (ἢ 6 
ο886, δυΐ 1 Βο!ἀβ 4] γχαγβ δηα δυσῪ ΠΟΓΟ ἰῃδί ἴῃ 6 
1,οτὰ ν}}}} ππακο ἰμ6 ἀρτῖρηῦ ῬγΌΒροΣσ.---ν ὁγ. 20 μα. 
ἩΞΡινΝΟΕΚ: ον ἀϊγ πιράοιῃ δηά δρὶ ἰίυδ] μἱ 8 
ἀο ποὶὲ αἰ ψαγβ αἀνν6}} ὑπάοσ οὨδ τοοΐ.--ἷο. ΒΟΗΜΙΟ: 
δ πηυδὲ 6 ΘΧΙΓΟΠΔΘΙΥ ὈΠρΡΌΘΪΥ γ{80 σΔῺ ΟΡΕΗΪΥ͂ 
ἄο (διαὶ οὗ πεἰοἢ πδίυγο μ88 8 ΠΟΓΤΟΥ δυθῃ ἰῃ ὈΥ]- 
γαδίο.---ΟΗ ΕΗ: Ἀν οογίδὩ]Υ ἰΒουρμΠ δ ΔΘ Ν 
ρου ΐβ οἱὰ εἷπβ, ψγὰ8 δβῃδιμθα δῃὰ δυπ]οα 
Β1πι86 1, διὰ ἰη ᾿ὶ8 ΘΟ} Β βὶῃ δραὶ ἰσοὰ 8 
ΟΤΏ δἷη, δῃὰ ΔηΘῪ τορϑηίοα Ὀοίογο (Π6 Ἰοτὰ. 

ΟΒδρ. χυὶὶ. 1-.4. ΟΒΑΜΕΈΕ: Οἀοά δ]ηαβ ἐμ ὰη- 
Ἰγ, δῃᾷ οοῃίουαβ ἰποὰ ἐπγουρῃ σ᾽ Δα 688, 8ὸ 
{ΠΟΥ Δ ΠΟΙΓΠΟΥ 566 ΟΡ ΚΏΟΥ Μδδί ἴῃ ἰδ 

Ὑ7186 158 ἩΠΟΪΘβοπ6 8η4 φορὰ ἴον (6 π; ογ Ηθ ρυΐβ 
ἴο βδπιο ἴμὸ πἱβάομι οὗ (μ6 τψῖ86 ([84. χχίχ. 14; 
Φοῦ χὶ!. 17). - [ΤΥ οΚ : ΤῊΪΒ ρ᾽δ νγᾶ8 ποσί ΒΥ 
οὗ ΑΒ ΠΟΡ6} 5 ταρυϊδοη. {10 δὰ Ὀδθη θη γ- 
αειῖοα! }ν (Ο]οπϑά, 1 που]Ἱὰ πᾶγα θθθὴ σοπΊΡ] οί Ὺ 
πἀφτόφην ΑἹ δα νου]ὰ πανο ομδηροα {Π6 εοηϊΐτθ οο- 
]οσ δῃὰ οομηρ!οχίοη οὗ ον βῃ Πιδίονγ.--ΤᾺ.] 

γει. δ-14. Τῦρο ἰδ Κη δὰ χγαηά βοβοιηθθ 
ΔΙΘ 8 ΠΛΘΒῺΒ ἩΠΘΓΘΟΥ͂ γουηρ ἀπά ἱποχρογίθηοοα 

ΓΒΟΏΒ 816 οἴδῃ ἀοσοοινοα (1 Κίηρβ ΧΙ. 10).--- 
ΒῈ [τὰ ϑβηδγοθ {Π6 ὑῃροΪΥ ἴῃ ἐποὶγ οὐ] ης, 

80 ἐμαὶ (ΠΟΥ τὸ ἀδθοοϊνϑαὰ ὉΥ {Π|2ὲ ΥΘΓῪ ἰπἰηρ οα 
ὙΠ]16ἢ (Π6Υ τοδί χο]1οα.---85., ΒΟΉ τὺ: [{{Οοα ἀο68 
ποῖ Ορϑῆ δηά σ]ο (Π6 Θγ68 οὗ ἐδ πιά, ὀσθη ἐπ6 
τηοβὶ ΒΟ ΒΙ Ὁ]6 θη 8.6 Ὀἰϊηα (Ῥβδ]πὶ οχῖὶχ. 18).-- 
ΒΤΑΒΚΕ: αοἀ ἀοδ68 ποὶ Ἰοανο Ηΐβ θῇ θῃ θη ἴο Π18- 
ὨΞΡῸ 88 ἴΠ6Υ «1}}, Ὀυΐ ἀρροϊηΐθ ἔπ τὰ 8 [1π|10, ΒΟῪ 
ἴα ἴπΠοΥ 5}8}} ρο. θη (Π6Υ ἴα μοὶ πηγοαὶ 
Βητοπάϊΐν, γο αοὰ 8 ΠΟΙ͂ΟΙ σοδα (Ῥβ. χχχὶϊ. 
10; 188. νυν}. 10; Φοῦ ν. 12).- -Γ[Ηαι,: ΕἾγβὶ, ἰο 
εὐποοίθῃ ἢ18 ΟΡ ΡΈΠσῃ, Ἡυβμαὶ ἐνόν 1ἢ.6 ΡΓΑΐδΒ6 
οὗ ν͵ βήοπι ἰοὸ Π18 ΒΑ ΨΟΥΒΑΣΥῪ ἴῃ δὶ} ΟἿΣ ΘΟΌΏΒ6Ι8Β, 
1Πδὲὸ 6 ΠΙΔΥ πᾶν ἰϑανο ἰὸ ἀφΩγ ἴΐ ἱῃ ἐμΐμ; ὲβ 
ΨΟΣΥ Τοηϊγδαϊοϊΐου ἴῃ {86 ῥργοϑοηὶ ᾿ῃδἰ ηυαίθΒ ἃ κχθ- 
ΠΟΓᾺΪ δἰϊονδηοθ. ΤΈΆΘΩ 6 βυρμοδίβ οοσίδὶ ἢ ἃ 
Τοηΐϊ (Γυ1ΠΠ8 σοῃοογηίηρ αν 8 να ὶοὸσ δηὰ ἐκῆ ΄ο 
ἵνα σοιμπίθηδησο ἴο ἴδ6 ἰηΐδγθησοβ οὐ ᾿)18 ΠΏ ΡΤῸ- 
Ὀ111166, [λυ γ, π6 συπηΐρῚν ἴδοαβ Π6 ρσχουὰ 

ΠυτπιοΥ οὗ ΑὈΒΔ]οια, 'π τπδρη ἐγ Ὡρ [Π6 ΡΟΤΤΘΣ δηὰ 
- οχίοηϊ οἵἁ ᾿ιὖὴδ ΘΟ 8 η65, δηα οηὰβ ἰη ἴΠ6 α]οΥοιβ 
Ὀοδείβ οἵ Ἰυἷα ἴΌγο- ὑγοῃ)ἶβοα νἱοίοσῦ. Αδ ὶΐ 8 ψ ἢ 
ἴδουβ, Βὸ ψΠὲἪ σου 86]; ἐμαὺ ἰδ [81ν ἰμδὶ ρΡ] δβοίῃ. 
--ΤῊῈ.]--- ΒΟΗΙΖΕΒ:: Α βοοῖ οδυδα Δ] γδγβ ρΌ68 [86 
ὙΔΥ οὗ ἰσυϊῃ, δπὰ ἄοοβ Ὠοΐ πϑοὰ βοοδιηρ δηὰ βεὶς- 
ἡτηροτγίδηϊ ψογάβ, θυ ρο68 ου ΒΟΡΟΘΣΪΥ δηὰ βἰ ΡΥ. 
ΑΡβδϊοπιὶ ρᾶνα ποοὰ ἰο Ηυβἢδὶ᾽ 8 Ὀ8α οοιηβοὶ, Ὀ6. 
οδυβε Ηρ αὶ Κπὸπον ΠΟῪ ἈΥ͂ ΤΟ Π8 οὗ ὨΪ8 υὙδῃ 
ἰο Ὀγίης Βἴπ ἰο ἃ [Ἀ]].--Τῆὸ Τιοτὰ 18 πὶ υ5 δηὰ 
Ἰοία ποι έης Βαρρϑῆ ἰὸ τ6; Ηθ 8180 ΚΏΟΝΒ ΠΟΥ ἴο 
ἔσχε [86 τ οΚοάηθαθ οἵ ΟἿΣ Θῃ πῖ68 ἰηΐο ἃ ὈΪ δαὶ πα 
ἴουθ. Απὰ ᾿ΐ 8}} ἐμὸ ποσὶ ἃ 18 μοδίλ]θ δια ρϑσϑο- 

ουΐθα τα, {πὸ Ἰωογὰ ἰδ ῖκοβ ἢ ἢδηᾶ ουθὴ ΟἿΣ ῬΘΙΒΘ- 
σαΐοτα, δηα ἀοεβ ψ (ἢ τΠ θὰ δ Ηδ ῃ]θδβθρ. 

γε ση. 1ὅ-22. ΒΟΗΙΙΕΉ: [,ἱ 8 τϑοορηῖζα [(ἢ6 
ΤοΥγὰ ΒΒ μδῃὰ ἴῃ ἴΠ6 «μϊηρβ οἵ οοπΐπμοη [{{ 0 4160, μας 
οὶ 8 Αἰ ψανβ Βομοσ Ηἰΐβ μδηὰ βηὰ {Ππ5Ὴ ΚᾺ}}}} δο- 
οορί γῇῆδὶ ἐΐ ρίνοε. Οἰγοιιηδίδηςθβ τὸ (ἀοα ΒΕ πη68- 
ΒΟΏΖΕΙΒ, Δηἀ ν|ὸ}} ἴογ ἷπὶ τῆο ἴπ {Π686 οἰ ΓΟΌΠ.- 
Βίδῃοοβ γϑοορηἶζοβ δηᾶὰ Ποηοτβ (ἢ6 Παῃὰ οἵ ἰδ 
Τοτὰ. [τ νγδὲ αοὐδβ μαμὰ {μαὶ ἰῃτουρῇ 4}} ἰῃθεθ 
᾿ϊ]Θ θαβοβ δ σββαδὶοο σδυβοὰ (ἢ 6 ἢό πα οἵ ΑὨιὶ- 
{ΒΟΡἢ 618 οουῃβοὶ ἰο οοπηθ βαίο ἰο ᾿ανϊά. 

οΓ. 28. ΟΒΑΜΕΒ: ροῦν τηθη 13}] ἰηΐο {110 
ἴι σοῦ (6 Υ τηδκο ἴον οἰ οτθ (Ῥ β. νἱὶϊ. 16 [156]; 

Ιχ. 16 [16]; Ῥτον. χχνυΐ. 27). [(ἢλκλιϊ,: αὶ 8 
ταϊχίυγο ἀο χὰ δηά ἤογο οἵ πίϑάοτῃ δη τϑα ῃ 688] 
ΑἸ ΒΟΡΒΘΙ Ὑ1}} πθοάβ ᾿δηρ Εἰμαβοὶῖ,; ἔποτο 18 
τηϑπ688: 6 Ψ1]] γεῖ βοεῖ ἢἷβ Βουβα 'π ὀγάον; ἴῃ γῸ 
8 δὴ δεὶ οὗ πὶϑάομῃ. ..... ἩΟῪ Ῥχοροβίθγουβ 
Δ͵ΓΘ (86 σϑγοβ οὗ ἰϊο που] ηρβ. {πᾶι Ρῥτοίοσ 8]] 
οἴπον ἰπΐημθ ἰο ἐμοπηβαῖνοβ, πα τ 1}]6 {Π6Υ Ιοοῖς 
δἰ σ᾿ δι {ΠΟΥ παγθ ἴη 1Ποὲγ οοῇἶξτα, ἰογροὶ τ δὶ {ΠῸῪ 
ἢδνο ἴῃ τΠμοῖν Ὀγοββίη.- - -ΤΑΥΧΟΚ: ΤΏ 18 ἰμ6 ἄγαὶ 
Γοοογρθα σαβα οὗ ἀδ] θοσγαίθ βυϊοϊδθ. Απάὰ (89 
6] κῃ Ἡ οἢ Ἰοὰ ἰο 1ἴ. δηὰ ψἢΐο ἢ γὸ σδῃ Οδ 
ΒΏΔΙΥΖΘΟ, ΘΓ ὙΘΥΥ͂ δἰ τὰ 8 Γ ἰοὸ ἰΠ066 ψῆϊοὶ παν 
ΡΟ Π]Θ Τὴν ἴῃ ΟἿΣ ΟἾΤΏ ἐἰπιθ8 ἰο οομμ]ξ ἐμ 6 
Β81ὴ6 ΔΓ ἰηΐαυ!γ. ΟἸϊοῖ ριηοης ἰΠ 6 πὶ Μ͵88 
πουπαοα ῥτάθ. ΤΆρη, Ὀοδία 68 1818, ἡεκὰ Ὑ88 1Π6 
οοηνἱοίίοη ἐμαὶ ΑΡΑδ] Ομ Β οᾶυδθ ψ)δ8 ὩΟΥ ΠΟ 
Ἰορβὶν γτυϊηρᾶ...... ῬογθδρΒ δ͵δο ἔῃ γα γ͵ἃ8 ἃ [Ώ1}- 
αἴης οὗἨὨ τογηοσβο ΨἈ{Π (πόδα ΟἰΠΟῚ δπηοιΟΏ8Β οὗ 
τἰὰθ. Ἠδσ μεὰ ]Ἰοῆ ἃ πιδϑίοσ ψῇο Ἰἰονοά δηὰ νὰ" 
οὶ δἷπ), δῃὰ δὰ ἰγϑηδίοσγοα ἢ18 βουνίοθθ ἴο ΟὯΘ ΄᾿ 
ἯὮΟ, 8488 Β6 ΟἿ αἰβοονοσχϑα, δὰ ηοΐ {6 νυ ὶράομλ 
ἴο Ἀρργθεϊδίβ πἷβ ποτ, θυΐ ῥγοίδνγοὰ {8 ραυὰγ 
εἰἰιυον οὗ ϑι ΡΥ σ]ιοϊοσὶς ἰὸ [86 βιι: βί δη 18] Μ]ΒάΟΤΩ 
οὗ υῃδαοτγηρα αρϑοοῖ. ΤῊ Ϊδ8 σοῃίγαβὶ, (ἢ8 ογοοα 
ΡΟῚ η, ταῖκηι ΔΎΘΚΟΏ ἢἶδ σΟΏΒΟΙΟΏΟ6 ἴο (ῃ9 
ναϊυς οὗἉ ἴπ6 ἰτοπάβῃὶρ τ βῖοῖ μ6 Πδα ἰογίοιϊθα 
ψ ἤθη ἢ6 ἰυτηοα ἀραϊπεὶ Ἀν, υ1}] σοηοσθο δηὰ 
ΒΗ 8η16 ΟΥ̓ΟΥ οἰ ηρὰᾶ Ηἷη).--ΤᾺ.] 

[Ὁ ὰρ. χν]ἱ. δ. 1ὶ ψαβ ποῖ υηνΐδο ἰῃ ΑΒΔ] Ομ 
ἴο βροὶς ἰῆς. δάνϊοθ οἵ δηοίπονὺ Ἔχ ρογϊθησθα οοῦσ- 
ΒΟΙ]ΟΥ δ]8ὸ (τον. χχῖν. 6); μἷβ ἴδ] ψγὰϑ {πὶ ἢθ 
αἰὰά ποὶ Κκηον πΐοῖ δανίοο ἰοὸ [Ὁ] ον, δηαὰ 'ψψαῦ 
ταὶ] οά γ Ἀἰρἢ-δουπαϊηρ δηὰ βαί(ογὶης ποτάβ. 
[πὰ οδοοδίπρ ΘΟ ΠΒΘΙ]οτα, δηὰ ἴῃ ἡυαρίηρ οἵ {μεἷγν 
ΘΟΌΏΒ6Ι, 1168 ἰἱ ρεχὶ οὗ [86 ψιράοχα οὗἁ [1ἴ68.--- 
Βοϊ] άπ θβδ 8 οἴδῃ ἔγὰθ ργπάθηοα; δηὰ “ ἀο] Δ 8 Δ.Θ 
ἀδηροτουβ.)-- εν. 14. Ηυβῃ αἰ ̓Β ἰγθδοῇθγουβ ογαῖς 
δηὰ Αρδ ΟῚ 5 Β᾽ ΠΥ Ὑ ΔΉ Υ δ ὀνογγυ]οὰ ἴο (ἢ9 
ΒΟΟΘΟΙΏΡΙ βοῆς οἱ ἰδ6 1, Ογαἷ  Ῥυγροθθ. ἘΦ 
ἰΐηρβ δ΄ο 80 οοῃβοϊηρ 88 ἴΠπ6 γθαυθθου ΜῈ 
ψ ἢ ϊοἢ τὸ ρογοοῖγο ΠΟῪ Οὐ Ὀγίηρε χοο ουὔϊ οὗ 
οΥἱ] . δηὰ ἀοιδί]688 {Π|18 8 οἴθη ἴσὰθ πο γθ τὸ Ἃ(ὁ 
ποὶ γοὶ ρογοοῖνο ἱξ (Ρὰ. Ιχχυὶ. 10; 18. ΧὶΣ!. Ὁ ἀπ 
γον. 28. Αλ“λορλεὶ 1) Α ταοάε] οὗ που] ν τ ϊβάοπι 
(χνὶ. 233). Ἐχοθ]θηοθ οὗ εἶδ δανίοθ ἰο ΑὈβδίουα 
(χνὶ. 2] ; χυὶϊὶ. 1-3). 2) ΑὮ Οχδπιρ]9 οὗ πο σ] ΪΥ 
ψϊβάοπι [ἈΠ ρς Ὀδοδῦβο ἰΐ ἱρηογοβ (ὑὐοά (γον. 14; 
Ῥε. χὶν. 1). 8)Α κυἱείάα; α) 'ΡΓΟΌΔΌΪΘ οδυδε8; 
δ) Ὁ]Υ διὰ χυϊ].-- ΤῈ.] 



δ22 ΤΗΕ ΒΕΟΟΝῸ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΑΜΌΕΙ. 

8. Τῆο ΟἿν} Ὑ76ν. 

Οπάρτεεβ ΧΎΤΙ. 334 -- ΧΥΠΠ. 838 [ΣΊΙΧ. 1].᾿ 

α. Ταυϊὰ αἱ Μᾶαλαπαίαι. Ομαρ. ΧΥΤῚ.. 24-29. 

24 ἸΤῊΕΞΝ [Α4Ν}] Ῥανία σϑηθ ἰο Μαμδηδίη. ᾿ἀπᾶ ΑἸ βδίοπι ραϑθοὰ οὐδὸγ Φοσάδῃ, 
2ὅ Βο δπά 8]Ϊ {μ6 σβϑῃ οὗ [βγϑοὶ ψῖῖ μα. Απάα Αδδβδίοιῃ πηλάθ Απιϑβα οδρίβὶη οὗ [89 

Βοβί ἰηδἰθαὰ οὗ οδῦ, πιο [8η4] Ατηϑβα 238 ἃ τυ 8} Β Βοῃ,} ΜΐΟΘΘ 816 ἯΔ8 ἢ ΓΑ, 
8 [ϑγϑοὶ το [080 Βῃ τω 86}16], (1 ποαὺ ἴῃ ἴο ΑὈΐψαι] (ῃ6 ἀδυρμῦοσ οὗ ΝΒ ΑΒΗ, εἰ8- 

26 ἰὸν ἴο Ζογυΐδη, 9080 τιοίμοσ. 80 [4:4] [ϑγϑοὶ δῃὰ Αβδϊοπι ρἱἱομῃθα ἴῃ {86 Ἰδπάὰ 
27 οἵ ΟἸ]εδ. Αιά ἰΐ οδηια ἴο , θη Πα τὴῶὃϑ οομ6 ἴο δηδία, ἐμαὶ Κ'ΒΟδὶ 

[86 βΒοη οὗἩἨἯ Ν6δβὴ οὗ Βδὺ οὗ ἰ8ο οὨ]άγθῃ οὗ Ατπιοι, δὰ Μοῦ ἐδο βοὴ οἵ 
28 Ατμῖ6] οὗ 1,0-ἀοΌδσ, δῃὰ ΒδυΖἹ ]δὶ (80 ΟἸ]οδα 6 οὗ ἴω, Βτουρδιῖ 668, δηά 

ὈάδΟΙΒ, Δα οαυίμβθη γϑϑβοὶβ, πὰ πἢθαῖ, 8ηα ὈΔΥΪΟΥ, δπα ουγ, δπαὰ Ῥβγοβϑα οογη, 
29 δῃὰ Ὀθϑῃβ, δῃὰ θη 1168, δηὰ ρϑγοβϑα ρεΐδα [οογη}, ΑΠὩα ΒΟΙΘΥ͂, δα Ὀυϊΐοῦ [ουγάβ], 

δηἀ Βῆθερ, διά οἤθεβο οὗ Κίπο, ἴον Πανὶ, δὰ ἴ0Υ [Π6 ρϑόρ]θ ἐπδὺ ψεσὸ σι ἴτω, 
τ ἴοσ [ΒΟΥ δαί, Τὴθ ρϑορὶθ ὦ [σοῦ] ΒύηρτΥ, δηα ΔΎ, δὰ (δ γβὶγ ἴῃ ἐδ6 π|]- 
ΘΙΤΙΘΒδ. 

ὃ. Τῆς δαίέϊδ ἐπ ἰδὲ [ογεδὲ οὐ Ερλταῖπι. ΟἾδΡρ. ΧΥΤΊΠ. 1-8. 

.1 ΑΝ Βανί πυπηρογοά ἐἠθηραυντν 186 ῬΘΟΡΪΘ ἐμαὶ σογὸ πὶ Πΐπι, μὰ δεῖ ο8ρ- 
2 ἰδΐηϑ οἵ ὑπουβδηβ δηα σβρίϑὶνδβ οὗ δυπάγθαβ ΟΥ̓Ὸ ἴθ. Απὰ θαυ] ββηὶ ἰοσπὰ 

[χανο} 8 ἰἰ τὰ ματὺ οὗὁἨ 1888 ῬΘΟρ]Θ ὑπάογ [1πἴο5] [86 Βαπὰ οὗἉ Φοδῦ, δῃὰ ἃ {μἱγὰ ρματὶ 
ὉΠΟΣ ΠῸ0} [ὴ9 εηά οὗἁὨ ΑὈἱδηδὶ [86 βοῇ οὗ Ζογυΐδῃ, Φοδ ΒΒ Ὀγοίδοῦ, δηὰ 8 ἐϊπ 

᾿ΠῬδγῖ ὑπάογ [1π|0] [Π6 δδμά οὗἉ {18} ἐηο ΟἸ176. Απὰ {86 ἰκῖηρ βαϊα υπίο (86 Ρθορ]θ, 
8 1 ν1}} βύτοΙΥ [οὁηἰ. ΒυΣ6 }γ} Ἢ ἔουῖ τῖτα γοῦ ταγβοὶ δἷδο. Βυΐ [414] {δμὸ ρϑορὶθ 

ΒΗΒΟΣΘΑ [8814], Του Βῃα!ῦ ἠοῦ μὸ ἔοσίῃ ; [0 1 τὸ 3360 ΔΎΔΥ, [ΠΟΥ͂ Ψ11 Βοῖ οδΓῸ 

ΤΈΧΤΟΑΛΙ, ΑΝῸ ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

1 [Νον. 35. ῬΥΤΟΌΘΔΟΙΥ νγὸ δῃου]ὰ τοδὰ: “ ἔμ δοὴ οὔ ἃ δίγδηξος ({οσϑίβιθτ)" ΟἽ2) δ Ἑ, οὐ Ἵ Ὁ. Ιποιοϑὰ 
2 

οὔ" 1Βγδο] 6" ΘαΙΟΤΗ ΠΟῪ ΚΟΏΘΓΑΙΪΥ τοδὰ : “ [8 γΩ 1100" (1 ΟἿ. "ἢ. 1. ὙΠῸ οἹὰ ον 8 υἱοῦ ἴδ ἐππδὲ ΤΕὮΤα οἱ 1}- 
ΔΠΓΘ ΟΥ 0 ΕΠ 6 Γ ΡΠΘΕΊΟΣ ὨΔΙῺΘ [ῸΓ 6889) γὙᾺ8 Δ [6γϑο  ἐὑθ Ὁ Ὀϊγίῃ, Ὀυὺ δὰ ᾿ἰἱνοὰ Ἰοης ΔΙΏΟΩΕ, 1ὴ9 ΒΗ το δ8, ΟΥ 
ΜὙᾺ5 Δ [Νητηβοὶ 6 Ὁν ὈΙΓΕ δηὰ δὴ [8.86] 6 ὉΥ τοὶ κίοῃ (6 Ῥγοβοὶ γέθ), δηὰ τπδς 06 ῬΉΏΓΑΘΘ ὁ 80} οἴ 8 ΣΏΔῊ " “- “8 
ΤΩλῃ οὗ αἀἰδεϊποίίοῃ "" (8ο ῬὨΪ ΡΡΘΟῺ); Ὀυὺ ὑπΠι18 5 1688 Ῥχγοῦδ Ὁ 9 ἐπδὲ οὰσ ἰοχὲ [8 σοῦτα ἽΝονγάσπονί βαὰ 
ὥραν [88 [ῃ6 Ὡδηη9 ' [6.869 " ΤΑΥ͂ Ὀ6 υϑοὰ ἴῃ αἰδηοίίου ἔγοτα πάδῃ δ, 0 δον ἐπδὲ “ΠΉχα ἀἱά ποὶ ὈΕΟΒΕῸ 
Ἦθ ἐγὶ 9 οὐ ὐυάδῇῃ ; Ὀπὶ ΟΠ ΘὮ τοιηδῦκδ Πα ἰἢἷ8 ἀφο χηαιίου (18: 861110) Θροίὴϑ ποὺ ἰο ἤΑΥ͂Θ ΘΟΙΩ6 ἐῃΐο 089 ἐἶ}} 
πο αἰνίϑίος οἴ 86 ἰπράοτῃ.--Ἰ 6] Πα δοηὴ (Ὠἰπῖκϑ ἐδ “ ἀδυμκῆνον οὗ ΝΠ ΆΒῊ "ἰδ ΤΟΥ “ δοὴ οὗ ΝΑΏΔΒΗ,᾽" δηὰ ἰδ δὴ 
ἐπβογίίου ἔγοϊῃ υϑῦ. 27. ἃ οὶ ἱτηργοῦθβ Ὁ ]6 βυρροβί(ίου ; ἔμ βἰδίϑσηθην τουἹὰ 60 ὈΘ: “Ασδϑα δ ἐπ 80} οἵ ὃ 
Τοτοί ΘΓ παιηθὰ 26 ἢ γ8 [Π6 ΙΒηταδο ἴθ, πο τϑηΐ ἴῃ απο ΑὈΐμκαΐ!, βἰϑίοσ ἰο Ζογυϊδῃη, 9 080᾽ 5 γλοῖ 6..." ΑὉ διὰ 
ΖοταΪΔη που] θη ὈθΘ [1] δἰδίογο ἐο ᾿δυϊαὰ, δὰ Ασδβα Π]ομίςπγδί δοὴ οὔ ΑὈΐ αὶ!, απ οσουπίη οὗὨ Φο6Ὀ.--- Το τοδὰ- 
πε οὔ βϑοῃῖ. δηὰ ΝῸΠ. : “ 20 γοο 6 " 18 6558 ῬΓΟΌΘΌΪΘ ἐπδη [ἢ 6 “δῆτ 9" οὗὁὨ 1 ΟἿγ. 1, 11, Ὀϑοδ8θ ΟἿσ ἱδχὶ ἰῃ- 
αἰοαῖθα (ΌΥ ἐῃθ9 τηδίπθα ρΡὮΓΩ8Θ : “ ΒΟῺ οἴ ἃ ΙΔ ᾽") (δὲ Ζο,στα δ ἃ Ὠοῃ1ϑγδοὶ θ. ὙΠῸ Αγδθίο σοδαϊης ἱκ ποιΐοο- 
δὴ Ω τὸν τ μσθὰὰ Ἰὴδῆδ δἰ Ἰδ 6θ- ὈΘΔΓΟΡ ἰῃ ρἷδοο οὗ ΑΒ  μορὶλοὶ, ἃ τῶδη παυραϑὰ Απλδ8, δοὺ οὗ ἃ γἱοὴ τδη ποιοὰ 

οὐ ογ."-- 

8 [γογ, 28. ΤΏ γϑγῸ 4068 ποῖ οοου τ ἴῃ ἰδο ΗοΌ. {11} τον. 29, σ ὍΘ: 66 [ἐ 18 ργοροβοὰ ἰο ᾿πηβοσὲ (ἢ ἐδλο γοσαϊ με) 
8 γοσ ΟΥ Ῥδγιίο]}]9 (Ὁ 20) δὲ (0 Ὀορσίπηϊης οὗτος, 238, ΤΏΘ γογ ἰῃ γὸζ. 29 τ ὃ χοϑίδἰηϑὰ, δὴ ἃ που]ά, ἱπάοοϑά, 

ΒΟΥ͂Θ ἴο ζογοτη ἐἢ6 ὩὨΟΌΩΏΕ [η νοσ. 38, Ὀπὲ [0Υ 9 ῬΡῆσϑαθ “ [Ὁ {6 ῬδΟΡΙΘ ἴο οδὲ." βίηοο ἐδ ἐπίημχα τηϑηἰοῃοδὰ ἰῃ 
(πῶὲ γοσϑθ δῖ6 Ὡοἱΐ 8]} οδαΐδ]θϑ. Το αἰ σαν. ΠΟΎΘΥΘΓ, 8}}}} οχίθῖϑ [0 (σ τἢ ΕΓ ΠῚ ΔΒ) γγϑ ΒΌΡΡΙΥ τ οορυ}8 ὃ6- 
ἴογϑ ἐῃ9 “ Ὀσουμῆὶ " οἵ γοσ. 29; γγϑ ΤΏ ΔΥῪ [Π 6} ΒΥ ἰπδὲ {πῃ ψοζὰ “ δαὶ ᾽" 18. υκϑὰ οὗὁἩ ἐῆ8 ῥγῃμοῖραὶ ρασγὶ οὔ ἐῆο ἐμ πη ρ9 
Ὁγουχμὲ (ἢ τ ὨΊΟὮ οδϑθ ἰξ Μ|1}1} ποῖ Ὀ6 ΔΌΒΟΙ αὐθὶν ὨΘΟΘΘΒΑΓΥ ἴῸ ΒΌΡΡΙΥ ὑπὸ γϑγ δὲ ὑπ6 Ὀθαίποϊηρ οἵ γϑὺ. 38), οἱ, Νὸ 

ΤΩΔΥ ΒΌΡΡΟΒΘ ἰδὲ [η9 ἀχίίοἶθθ 1δδὲ ηϑηϊ οηθὰ (ΤΟΣ. 29, ἰοχοίμονρ ὐ ἢ ἐδ 9 ἂν" “ ῬΩΣΟομϑα οοσῃ " δὲ ϑῃὰ οἵ νοσϑὸ 38, 

ἐδ γοροίίεΐοη οὗ ὙΒἢ πουϊὰ ἢ πα Ὁθ ἘΧΡΙΑΙΠ 66) ΓΟΙῸ ὉΤΟΌΡΗΙ ΓΟΘΟΩΥῪ [0Ὁ ἐπειδαίαίο οαὐϊηκ. (ἢ9 ΟΠ 6 Γδ (ΤΟΣ. 28) 85 

} 
ἃ ϑίογϑ οὔ ργον  βἰοῃβ.---Ἴ 9 πογα “ σΟΓΏ " ἰδ γοίδ ηϑὰ ἔῃ 1.5 ῬΓΟΡΟΣ 5619 «“-ἰ “ κταίΐῃ," [πΠουκῇ ᾿ἰΔοϊ6 ἴο Ὁ6 τηϊδυαπάεῖ- 
βίοοά ὈΥ Απλογίοδη γοϑάθ ΣῈ ἴον πεαΐζ4.---Τὰἕ 

8 τ Ἶ, ΤῊΘ ὈΘΟΡΪΘ ἯΘ6ΧΣΘ ποὺ οὐ ΜΙ δηδηδίτη, μη ἃ δὰ κοϊθῃ ὨΌΠΘΤΥ ἀυχίηρ, ἐὴ6 τρλγοῦ ἑπρουρὰ ἐπο πῆ θ᾽ 
ὯΘ88.--- 

4 [6 γ. 3. ΤΊ 9 γοσῦ ἄοθ8 ῃοΐ τϑδῃ “ δϑηί ζσσ ἢ," ὩῸΣ δὰ ἐπ: ΔΙΊΏΥ γοὶ ὈΘΚΌΩ [ἐβ ΤΩΔΙΟῺ (γθσ. 6); ἐ}:9 ῬὮΓΑ30 

ὋΣ τὴν ΤΩΘΘΏΒ οἰΐπον: “ ἰο αϑηὰ Ὦν ἰὴ 6 ἢδηὰ οἵ δοῖΐηθ ΟὨ 6," ογ: “ἰο κίνϑ ΟΥ̓ΘΥ ἰ0 δοΐῃηϑ Ὁ; 6," 610 ἐδ ἰδέϊο.'-- 
ΤῺΘ δαυθσὺ “ δυγο }γ δ 16 ἴ00 δίζοῃᾳ 70. 186 δἰ κηϊβοδίξοι οὗ (δ 1πϑηϊίγνο Αρδοϊαίοθ.-- ὰ.} 



ΟἜΑΡ. ΧΥΙ, 24--ΧΥ 1]. 83. δ28 

ἴον [ῬΆΥ διϊεηίίοη [06] 18 ; Ἠοὶΐμον [884] ἱ Β4}} οὗἉ υ8 ἀ16, .71}} {[Π6Ὺ σδΓγο ἴον ὰ [6 ΎΥ̓Ὑ 
ἯΠῚΠ[ι, ποῖ ΡΑΥ͂ αἰνοηίίοη ἴο 08]; θαυΐ ΠΟΝ ἑδοις [Ὁ [Βου5] δῦ σου ἤθη ὑμουδβαπὰ οὗ 

4 τ; ἰβογοίογο [8Π4] μοῦ ἰδ 18 Ὀοίο ἰμδὺ ἴΠοὰ δυυσοου 8 ουΐ οὗἉ 1μ6 οἶἴγ. Απά ἰῃ9 
Κη βαϊά υπἴο ἴμ6πι, δὲ βϑοπιϑίῃ γοῦ Ὀϑϑὺ 1 ψὶ}} ἀο. Απά {ἰδ Κίηρ βίοοα Ὀγ 119 
556-646, δηὰ 411 (86 ΡΘορ]θ σδίῃθ ουί [ὑοοΐ ἔτ ἢ] ΟΥ̓ Βυπάγοαβ δηὰ ὈΥ ὑμουβδηάβ. 

δ Απά {80 Κίηρ οοτατηδπά θα Φ080 δῃὰ ΑἹ ὈἸβμδὶ διά. [{ἰ8ὶ, βδυϊηρ, [68] ζΘΏΠΥ ΤΌΣ ΤΥ 
ΒΆΚΘ ψ] ἢ [Π6 γουης τη8ῃ, ουδη ΠΙᾺ [οπ|. Θνθῃ 18} Α Βα] οπΊ. Απά α]} (δ) ρθορὶθ 

6 μοιγτά ψ ἤθη {80 κἰηρ ζᾶγνϑ 81] (89 οδρίβ᾽ 8 σῦδυχζθ οοποοσηΐηρ ΑὈβδίο. ὅ0 ΤῈΣ 
{86 ῬΘΟρ]θ ποῖ ουἱ ἰηΐο {86 85]4 ἀραϊποὶ [βγϑοὶ ; δῃά [Π6 Ὀδ016 γ88 [07, ἰοοῖκ Ρ͵866) 

7 ἴῃ ἰδο ποοά οὗ Ερῃγαΐα. ὙΒοῖο [Ἀπ47 [86 ΡΘΟΡΙΟ οὗ Ιβύϑθὶ σϑσθ βίῃ [βιηϊ θη 
[8616] Ὀοίοτο ἴδ 6 βοσγυδηίβ οὗ αν, δῃὰ ἔθγθ ψγ8 ὑῃογθ᾽ 8 στοδῖ βἰδυρσηίοσ (μὲ ἀαΥ 

8 οὔ ὑσϑηῖνῦ ᾿μουβαηά θη. ΕὉν [Ἀπ4] {{π Ὀδ0116 ψγὰϑ ἴμοσο βοδίθγοὰ οὐοῦ [86 δ. 
" μεν μα, ΘΟΌΙΙΙΥ͂ ; 82η4 ἴδ ποοα ἀονουχθα Πλογθ ῬΘΟΡ]6 ὑμαὺ ἀδγ ἴθδη ἐμ6 βποζά 
Θνουγοα. 

6. Αδοαίοπι πιιιρἀεγοά ὃν Φοαῦ. Ὕ τε. 9-18. 

9 Απὰ ΑδὈβδίοση τηοίἷ Π 6 βουυδηίβ οὔ αν 4. Ἀπᾶ Αδθαδίοῃι τοῦθ [πὴ|88 τ] ἀπ 0] ὉΡΟΠΒ 
8 [[Π6] ι]60, δηα [ἢ8 τη}]6 σοῦ Ὁπάον ἴδ6 ἰηϊοὶς θουρὴΒ οὗ ἃ [[86] χτοδί αἰ [[6γ0- 
ὈΙΠ181, δὰ ἷ8 Βεδα οδυρδῦ Βο]ὰ οὗ {δ οδἷκ [ὑϑγθυϊη ἢ}, δηὰ ἢ ψ͵ὰϑ ἰδ ίκθῃ ὕρ Ὀ6- 
ὑσθοῃ [ἢὴ9 ἤοδύθῃ δα ἰδθ ϑαγίῃ, δῃὰ 186 σαυΐο (πα΄ ΜΔ ὉΠ6ΟΡ ἷπὶ τοῦ ΔΥΔΥ͂ 

10 [ρΡεββθᾶ οῃ]. Απᾶ 8 οοσίδὶ ἢ ἤδη 880 10, δῃα ἰο]ὰ “οδῦ, δῃα βαϊα, Βθβο]ὰ, 1 βαν 
ΑΘ βδίοτῃ ββηρεά ἴῃ δὴ οδῖς [86 θυ}. Απάὰ ΦοδΌ0 βαϊά υπΐο {δ ταδη ἐμαὺ ἰο]ὰ 

11 ἷπι, Απά ὈοΠο]ά, ἐμοὺ βανοοὺ ᾿ΐηι, δὰ ΠΥ αἰ δὶ (μου ποῖ δυο Ἀἷπὶ {86 γὸ ἴο [89 
στουπα ἢ δη4 1 που]ὰ μανὸ ρίνοη {8Π66 θη δ-λοζοῖβ  ρὶθ668)] οὗ 5.176, δΔηὰ 8 ρῖγα]ο. 

12 Αυάὰ {86 πιδῃ βαϊά υπΐο Φοδὺ, ΤπουρδΙ δμου]α τϑοοῖνο 8 ἐβουββηα δῃσοζεοίθ [ ρῖθ6668] 
οὗ δῖ! νου ἰῃ ταῖηθ Βδηά, ψοί που]ὰ [ ποῖ ρυΐ ζογίϊ ΤΥ Βδηὰ δραίηδὶ [ὴ6 Κἰηρ᾿Β Βοῃ ; 
ῸΓ ἴῃ ΟὟΓ Βϑδυῖηρ 86 Κίπρ ομδυροα δθ6 δηᾶ ΑὈἱβηδὶ δηὰ [τἰδΐ, βαυίης, Βονδγο 

18 ὑπμδὶ ποὴθ ἰουοἢ ἴἢ6 γουηρ ταδη Αβδίοια. ΟἸβογνῖβοῦ Γ βμου]ὰ μανὸ ττουρὺ [8]86- 
Βοοά δραϊηδῦ ταΐηθ οὐ [ἢ 9 ; 70. {8676 18 πὸ τηδίνον μα ἔγοιι [ῃ9 Κἰηρ, ἀπά που ἐἢγ- 

14 5017 που]άεβιί ανϑ βοὺ ὑπ γ86}} δραϊηδί πι6. ὙΤΏθα βαϊὰ Φοδὺ [πὰ “080 ε8141,1 τιδ 

6 [δτσ. 8, 1 Θ ΣᾺ] : “ βοὺ ἢϑασί οἢ 8." -ἼΠ “(που " [δἰοδὰ οἵ ΤᾺ ) “Ὡονν " [8 τοδὰ ὉΥ Βορί., σα]κ., ΒΥτΩ., 

δηὰ ὃν οὯ6 οΥΣ ἐνοὸ ΜΆ58.--Θγτ. Πδ5 “ΠΟΥ͂; [8 ἐδχὶ ἤθστο ([ὉἹ] οσϑα Ὁν ΑΥΘὉ.) 18 Ὀ6α]ν τηαϊτηϑᾶ.---ἰηδίοϑα οὗἨ “ οιὐἊ δΐ 
ἐὴο οἱἐν " Βορί., Δ ΒΩΟΒΥΤΉΟΙΏΒ αγοοκ γογδίου δηὰ να }ᾷ., μα ΥῸ “ ἰῃ ἴὴ6 οἱ ἵν," ὙὩΪϊσἢ ἰδ ΡΟΓΠΔΡΒ Π]ΟΓΘΙΥ͂ Δ ΟΧΡΙΔηδ- 
ΤΟΤΥ τοι άοσίηρ. Τῇθ ΒΌΘΘὨΟΘ οἵ ἐδ Ατί. ἰη ὝΡΌ ογθδίοθϑ ἃ ἀΠΠου γ. Δ δ.-Οὐπι., ἰαϊείης Ὑ»Ὸ 88 Ηὶρῆ. ραγυίοἷρὶθ 

οΥ̓͂ δ ῬΓΟΡΟΒΘΒ ἰο σθηῆογ: “ ἐπαῦ ποῖ ὉΘ ἴο Ὧ5 ἃ ΒΕ ΓΤΟΙ-Ρ ἴῃ ὨοΙρίηρ υ8,᾽ {. 6., ([Πδὲ ἴὩου ΠΕΡ ἈΒ ὉΥ δἰἰσείηκ υ8 
τρ. Βυὺ ἐῃ6 οοπϑιγυσίίοη ἢθΤΘ ἀοθβ ποῦ ἕδνον ὑηΐ8 σοηάθτίηρ; [ὴ6 γοσὺ (ΗἸΡὮ1Π) 16 {0]] οὐσγϑὰ Ὁν ἴπ9 Αο6ο. οὗ [89 

ῬΘΙδΟῺ οὗ ἱπίπρ τουδϑά, δηὰ ἔγοαυθηῖν ὉΥ͂ Ὦν (" δεδίηδι ᾿) ἢ [86 ῬΘΓδΟΏ δααϊπδὲ ἡ ΏοτΩ 1ἐ 15 σουδοὰ ; ἐῃ6 1πηδη. 

ἮΦΙΘ δἷδο ψουἹὰ ἥἕγοα ἔπ 9 οσομ δ γι οὐ οι ΓΑΙΘΙ ὮΑΥΘ [ῸΣ [8 δ ὈΪθοὐ ἐΠ τουϑοὰ ἐῆδη [᾽6 τοῦβοσ. [1ὲ 15 Ὀδέΐον ἰο ΒΌΡ- 

ῬΙΥ το Ατὶ. Ὕ)ῈΌ, ΟΓ 6186 ἴο τοδά Ὑ735-Κοίδιν ὙΠῸ ἴοτ ὙΠ ΗΪΡΏ. Ιηδη.; Οογί 5 94].--1Ὰ.} 
Φ .υ . Φ ὲ πὰ Φ -ν ε -- 

6 [ὕ εγ. Τ. Οτο δὰ Ὁν Βορὲ. 858 ὉΠΏΘΟΘΒΒΕΙΥ. ΤΏΘ τί “ [ΠΘΥ9 "ἢ 1 {18 γο 86 18 τοϊδ πϑοὰ ἴῃ δορέ. (οὐ οτη ἰοά, 
85 61}. 58γ8).--ΤῊ.] 

ΤΓΜοΣ. 9. Το] ] δυδΒθῃ : “ ἤροση ἰη)6 σομηθϑοίίου τὶ ἢ "2 [“1π [8 ῬΓοδθ66 ΟΥἿ δηὰ ἔγόΌσω υϑσ. 10 10 ΔΡΌΘΔΙΒ 
ωοι 2 .Ψ 

{πδὶ πὸ ἰοχὺ ἘΠ ἰ5. ἰὩοοττοοῖ; σοδὰ ῬΟσΏΔΡΟ ὁ Ἢ [[δηὰ ΑἸδοϊοτη θαγϑὰ ᾽)." Βαϊ [6 ΘΟ, ϑέγ ΟΕ 0. 18 ΒΌΡ» 
-ο Ἄγνα ᾿ κα .φοὉἪ 

Ῥοτγίϑα ἣν Ποαὶϊ. χχἱ!, 6 (8ιδ.- Οοηι.), δηὰ [ἢ πέαϊοτηθηὺ οὕ υϑσ. 10 19 ῬΓΟΡΟΣΙΥ οχρ δ πϑᾶ ὮΥ ἐπὶ βίδίουηθῃς ἰμδὲ ΑὉ- 
ΒΑΙΌΓα ἰῃ 15 δίῃ “ τηοί," δοοίἀϑῃ δὶ οδτλθ ΔΟΣΟΒΒ ΒΟΙ6 οὗ Πανὶ Β πγη6Ὲ.--Ταὰ.] 

δ ΊΨΝοΣ, 12. Βοβὰ πὸ Οοσί ) ΟΥ̓ κὦὉ (φ- μ30..--" ΤὨουχὰ 1 δου]ὰ ψοϊ ἢ ὧρν) ἰπέο (ΡΟὨ) τῶν Ὠαηα;" ἱπδίοδὰ 

οἵ (μ9 Αοἰ. Ῥαγεοίρ. Ὑ ΘΙ] μδαθθη σϑϑὰθ᾽ ἐμ 6 Ῥαδδ. Ἤρυ: “ἸδουΒᾺ ὑμοσο πόγὸ ποίρμϑά Ἰηΐ0 τὴν Βδῃὰ," Ὀαὶ {6 

ΤΩΔᾺ τηϊρβδξ δ ἢν σοποοίγο οἴ (δ τος δὴ ἀοη9 ὮΚ ὨΪπη861ζ..-ΤᾺ.} 

8 [γδγν. 18. ἙΏς. Α. Ψ. ἤϑγο 0] ον ἔπ Οοτί (“τὴν 11{6,. Ἐ ΘΙ ΠΙῸ “15 176. ΤῊΘ Ἡ8Ὸ01]6 νϑυὴθ 8 ἀΠΈου]: ἴπ 
ἰδ χὶ δπὰ σηϑϑηΐϊηβ. ΤὨΘ πὸ οὗ ἐμουμχῆξ δΘΟ [28 ἰο ἔδυου ἐμ 6 τοαυχίηδὶ σϑϑαϊης Ἶ.823 “ἀραϊηδὲ Ὠ15 1Π8; Ὀσὲ ἰδ 18 

τΠηθ98 ἀΠῆ ΘΟ  ἰο 566 τῇ οί ον ἐδ 6 Τδη Ῥγθϑϑηΐδ ἔγγο ΓΟΔΔΒΟΤΒ ἴον πο ΚΠ παρ ΑὈβαίοτῃ : 1) ἢ 18 γΘ ἴον ἐἰῆο εἰ κ᾽ 5 
ΘΟΙΙΣηΔηα (Υ6Υ. 12), 9) ἢἷ8 ἴϑασ οὔ {Π 9 δοῃϑϑαῦθησοϑη ἰο Ὠἐγη86 7 (ΥΟΥ. 18), ΟΥ ΟὨΪΥ͂ ὑπ ΤΌΓΣΤΩΘΓ. ΟΥ̓ΘΟΥΟΥ ΜΠ οίἢοΣ 
46 ᾿ἰαδὲ ΡὮΓβϑο ἰὰ [ἢ γϑυδβὸ ἰα ἰο Ὀ6 τοπαοσοα “ ἴπου ἩΠ|Ὶ ἤαγο ἰο βίδηα Ὀθίοσο Ὠΐγα ᾽" (ἴο χὶγο βδοοουῃΐ, Οὐ ὑδϑὲϊν 
ΤΩΟΏΥ), ΟΥ “(Ποῦ τὴ] δίδη ἃ (ἀρρϑατγ) διδίηβί τὴϑ Ἶ 186 υποοσζίδίῃ ; 86 ἸΔΕΙΟΣ 18 ΤΊΟΓΟ ῬΓΟΌΘΌΪ6. [ἢ ἴη6 ὅτι μαζί οὗ 
ΟἿ γϑγβῸ {ἢ6 θορὶ. Ὠλὰ ὁ αἰ ἔθγοηΐ ἰοχὶ ἤγοα ἴπ6 ΗδΘΌ.: “πυδγὰ πὸ ἐὴ9 νοῦ τῆδ ΑὈΔΑΙ Ομ, ποὶ {0 ἀο ὙΤΟΏΚ 
δικαΐπδὶ πία Π06." το! τουἹὰ οἰ ἶν ἴμ6 ἤθη δά γοϑθ. ὯΝ6 Ὁ δἀορὲὶ [η9 γοραϊηκς (Ἶσ»Ὁ ἰποϊθδα οὗ 

ε"" 

ΣΝ), ΟΥ̓ ἴκθοὸρ (89 ΗσΌ. ἑοχὲ δῃ!ὰ σϑηογ: “ΚΟΥ 171 δοἰθα ἔα] 860 }} δρδίηδὲ ἷ5 118, ἐμ ποϊίης 18 οοποθαϊοὰ 

ἤσοτω (89 Κίηπᾳ, διὰ ποῦ νου] οϑὲ (66 δίδηὰ δραϊηδὺ 29... κ.} 



δ24 ΤΗΕ ΒΕΟΟΝῸ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΑΜΌΕΙ. 

Ὠοΐ (Δ ΤΥ ἰδ ψ ἢ ἴἢ66. Απά δ6 ἰοοῖκ [ἢγϑθ ἀδγίβ᾽5 ἴῃ ἷ8 δηὰ, δπὰ ἐπ γυδβὶ ἰμοπὶ 
«Ἀτουρσα [{π10] (86 Πεατγὺ οὗ Α Ὀββίοπι, 8116 ἣθ νδ5 γοῦ αἰΐνθ ἴῃ {86 τ αϑὲ οἵ 186 

15 οεἷκ [γί μί8]. Απά ἴδῃ γουμρ θη (δδὺ ὈΔΓΘ “0808 ΔΓΙΠΟΌΓ οομμραββϑά δρουΐ 
16 δπά βιιοῖθ ΑὈββίομι, δῃὰ 8]9 7 ῃίῃι. Απηὰ Ψοδὺ ὑ]6ν (86 ἰγυμιροί, δοὰ (δ 6 Ρθορὶθ 
17 τοϊυτηθά ἔγομι ρυγβυϊηρ δον 1[8γ66]. ἴον Φοδὺ μ6] 4 ὑβοῖκ" [9 ρϑορὶθ. Απά"2 δε 

ἴοοῖκ ΑὈβαίοπι, δῃὰ οδβί κἷτα ἰηἴο 8 [[}}6] σταβδὶ ρὶῦ 'ῃ [86 ποοά, δηὰ ἰαἰὰ 8 νΘ.Υ 
18 Βοδρ οἵ δίοῃε ὑροὴ ᾿ἷπὶ; δπὰ 81} [βγϑδὶ 864, ΘΥΘΣΥ͂ ὁΠ6 ἴο ἷ8 ἰθηῖ. Νον [Ἀπ] 

ΑΟθβδ]υπι ἴῃ ἈΪ8 ᾿ϊξοίλανθ 84 ἰδ ,κθι δῃά γεδγοὰ ἃρ ἴω Εἰ πιδ6} ἃ [(8}6] Ρ1]]αν,1Σ τ μοὶ 
ἷβ ἴῃ 186 Κίηρ᾽Β 44]6; [0Υ ἢ βαϊ!ά, 1 δα νθ ΠΟ βοὴ ἴο ἰζθθρ ΓΩΥ͂ ὨΔ16 ἰῃ Τϑι ΘΠ ὈΓΒΠΟΘ; 
δηά Πα 641164 (89 ρΡ1]]ΔΣ δἰνογ δἷθ ΟὟ πϑηλθ, δηα ἴΐ ἷ8 08]]6ἃ υπῖο (8 ἀαγ, Αδλ- 
Ἰομλ᾿Β ρῥἶδοθ [πιοῃπιθῃ]. 

ἀἁ. Τλο (ἰἰάϊηρε οἱ )ον ακὰ στίεί. Ταυϊα᾽ε ἰαπιεπέ οὐεν Αϑαίονι. Ὕετα. 19-33 [ΧΤΙΣΧ. 1]. 

19. ὙὍΤΈδι βαϊά ΑἸίπιδαζ, (06 βοῃ οὗ Ζδαάοκ [Απὰ Αδίμιδαζς [86 βοῦ οὗ Ζδάοϊς βδἱα], 
1.ἱ τ ΠΟΥ͂ συη, δηά ὕθαγ (86 Κίηρ υἱάληρθ Ποῦ [οπ|. ΒΟῪ]} {μαὐ (ῃ6 Τοτὰ [Φεδο- 

20 ν8}}} Βα δυθηρϑά [ἀθἰ γογθα] Βἷτ οὗ [τοπ}} Εἶθ δπϑίηΐϊθβι Απὰ “ο0δὺ βαϊὰ υπίο 
πἷτι, Τοῦ β8δ]ῖ πο 6ΑΓ {ΔἸ Ὡρ8 (μΐθ ἄγ, Ὀυὺ ὕπο Βῃ}} Ὀθαὺ (ἀΐηρθ δηοίμον ἀδγ; 

21 Ὀαΐ ἐμὲ8 ἀΔΥ μοῦ δ] Ὀθδῦ ῃο {1 1π 08, φεμρρσς [86 Κίηρ᾿β βοὴ ἰδ ἀοδὰ. ΤΆΣ μϑιὰ 
Φοδὺ ἴο Ουδβδὶ [Απὰ “080 βα:ἃ ἰο (π6 Οὐδ 106], το, 61} 186 Κίηρ; δὲ ἴθου μιδδὶ 

22 βοροῦ, Αμὰ Οὐββὶ [(Π6 Ουδμ16] Ὀοποά Ὠἰἰπηβοὶ ἢ ὑπΐο Φ080 δηὰ σϑῆ. Τθϑη βαϊὰ 
ΑΜΐπιδας (μ6 βοῃ οὗ Ζβοκ [πὰ Αἢίπιδας [89 βοῃ οἵ Ζβάοκ βαϊα] γοὶ δραΐῃ ἴο “οαδῦ, 
Βαϊ, Βοπουϑῦ, ἰοὲ τηθ, 1 ὈΓΑΥ͂ ἴδθ6, 4180 συ δίογ. Οὐβὰὶ [[86 ΟὐΒ}116]. Απαὰ 4ολῦ 
βαϊὰ, ὙΥΒβογοίογο πὶ [πο ΤΌΠ, ΤΥ βοῇ, βϑοίης ἐμαὺ βου ᾿ἰδϑὶ πὸ (ἀΐπηρσβ τοβαγ. 

28 Βυὶΐ Βοπδοϑυογ, δαϊὰ ἦ6,.5 1οῖ τὴ τη. Απά ἢ Βαϊ υηΐο Βἷαι, θη. ὙΤδοα [Απὰ] 
ΑΒΐπιδδΣ σῇ ὈΥ͂ [16 πΑΥ οὗ (86 ρ]αίη, δηἀ ὀνϑῦσϑη ΟὐΒ81 [[86 Οὐδ 6]. 

24 Αμὰ Ὠανὶ!ὰ βδι [τ)88 δἰ {{1η 0] Ὀούνϑοῃ (86 ὑνο μαΐθβ ; δῃά (ῃ6 ψδίομιμηδῃ τϑηΐ υρ 
ἰο 186 τοοῦ ονοὸν [οὗ] (6 γαίθ υπΐο 186 Μ8}], δὰ ᾿ἰοὰ ρ ἷβ ογοβ, δὰ Ἰοοκοά 

2ὅ [840], δηὰ Ὀ6μ0]ἃ ἃ πιδῃ τυπηΐηρ ΔΙοπθ. Απά ἴΠ6 σπδίοβιλδη ογθὰ [ς8]]164] δυά 
ἰοἰὰ [Π6 Κκίΐηγ. Απὰ 186 Κίηρ βαιά, [ἢ μὸ δ6 δίοῃθ, ἱβεσθ 8 [ἀϊηρβ ἴῃ ἷ8 ταουίῃ. 

Ὦ [γοὸν. 14. Το ποσὰ (027) τοὶ “ ἀδτὶ," Ὀπὶ “ αἰδθ᾽,"" δῃιὰ ἰδ οοπέγαδίδα σίτὰ ἰἢ6 ποτὰ “" ΒΡΘαΣ " (Π)Π) ἰα 2 

Βατα. χχὶϊὶ. 21. ΕΠίῃον, ἐπ θα, “8 τουδὶ ΒΌΡῥοΟδο ΦΟοΔΌ ἴο βᾶγὸ υὑδοὰ δῇ υηοοϊητη οῦ ὙθαροῚ (ΕΓαϊΏΔΏΠ) ΟΥ ἘΘᾺ τηρδὶ 

Ομ δηβο ἐδ ἰοχί, Ἐγχαάτηδης κἰδίθα ἐπ οὐὈ͵εοϊίοηα ἰο ΤὭΘηἑ .8' ργοροδοα τοδαΐηρ ὙΦ, δηὰ ἰΐ πουἹὰ Ὀδ6 δατὰ ἰο 

δοοοιπέ ἔοτ δ αἰἱογδίίοη οἵ Ὁ) οσ ΛΊΠ ὯΠ ἰαίο Ὁ"}:2.--[ποιϑδά οἵ: “ἴὰ (88 Βϑασὶ (2.72) οὔ ἐδ ἰογϑϑϊμι " 
ΤΠδηΐ8 ῬΓΟΡΟΒ68 ἰο γοδὰ δου Βγτ. δ ἃ νυ ]κς.: “θη ς ἴῃ οὔ") ἰδ ἰδεοίη ἢ," ἴοσΣ ὙΏΠΟὮ ἔλογΘ ΘΘΟΣῸΒ 0 Ὡ6668» 

εἰν; ἐπ τοπαθγίημκε οὔ {Π686 ἔνο ΥΟΥΒΙΟῺΒ ΔΓΘ ΤΩ ΘΓΟΙΥ͂ ἰπἰογρσϑιδείυυβ.-- Τὰ.) 
1 [νογ. 16. βορὶ., ψαϊα., Τηοϑηία8, οἱ], Εταάτηδηη γοπᾶοσ: “ Ζοδῦ τίδηϑὰ ἴο ὅρετς τη ρϑορὶδ," Ὀσπὶ ἐπ γϑηάοῖ- 

ἴὴς οὔ ἘΏκ. Α. Ν. βοοιὴϑδ ἤϑίογ Ὀϑοδιδο {ἢ 6 1466 οἵ " τ 53 " ἰθ Ὡοῖ οοπίαἰ θὰ ἔῃ ἰδ Ηοῦτον, δηὰ [ἢ 9 ἈΏγΩθΘ “" ἐδ 
Ῥϑορ]θ᾽" ἰῇ οοῃῃθοίίου ΓΕ ΦοΔΌ ΤΌΣΟ ὨδίογαΙΥ γϑίοσγ ἰο θαν 5 ἈΣτῃγ.--Ταὰ.] 

ἸΣ [Κῶν 117. )οΙ  πδύδϑ οὐ οοὶδ ἰο ἔπ οτὰοσ οὗ γϑσα. 14-17, Ὀϑοδῦδο ἰὲ ΓΡΡΓΘΘΕΙΝ ΑὈΒΑΙΟΓΩ, ΔἸ σοδὰγ πα ἀορὰ 
ἔτοτῃ ἤδηρίηκ, 88 πυγνί γος Φοαῦ᾽ 5 βδίδΌ ης τὶν [Π9 βίανοαβ Οὗ ἀδγίθ, διιὰ ΔΏΔΠΥ ταϑοϑιΐης ἢἰα ἀφδῃ ἵγοια ἴῃο γουπᾷ 
θη. Ηδ νου]ὰ τηϑῖεθ ἔπ ἰδοὺ ψογὰ οἵ γογ. 16 δῃὰ τοσ. 16 ἔο ον νοτ. 14, δηὰ ἰΠΘ6Ὴ ἰηϑοτῖ γογϑ. 16, 17. 50 48 ἴο γοδά: 
“14, 7080 ἰοοὶς ἴχοϑ αἀδσίδ, εἕς., ... ἰῃ ἐῃο ἰογϑυληΐῃ, δηὰ κἰ]οα τη, 16 δηὰ Ὀζονν (ἢ ἐγυτηροὶ. Δηὰ Πο]ὰ Ὀδοῖκ ("6 
Ῥϑορῖθ. 1δ δῃηὰ ἴϑθη γουηρ τηϑηῃ δσοϊηραβδοα δοουῖ ΑὈΒΔΙοΠι, 17 δηα ἐοοὶς Ὠΐτη, σέο." ΤὨουὺρκὴ ἰἢ 8 [5 ἱῃαοηΐου, ἰξ [8 
ποῖ τοαυΐγϑα Ὀν [Π6 ἰοχὶ. Ζ2ο080᾽ δ σουπάδ ἀἰὰ πηοί ἰκ«1}} ΑὈδδίοτ, δηα ἐῃ 9 κοαίΐουβ αἰτωοῦ-Ὀθᾶσογβ δ βηδα Βὲπῃ; [68 
Φοδὺ οαδ!]θὰ ἰὴ δἰ5 βοϊάΐοσο, δηὰ (πον (ἰπἀ ε΄. Βυ [θεὲ τὰ Ῥαδβείνο) ἰοοὶς ΑὈδα! οσὰ δῃὰ οδυΐ Ὠίωλ ἰηῖο {16 ρμἱ(.--Τα.) 

18 [γον. 18. ΤΊ ψογὰ ἢλϑ [Π6 αίφῃ οὗ ἀοἐοττηϊηδέίου (Π}ῦ), δηὰ γοῖ 18 πού ζ0] ονγθὰ ὉΥ ἃ ἀοδιθσσζηϊηδίίνο ποῦ : 
ψΏθησΟ Ἦ 6] Πδύϑοη του] ἃ ΒΌΡΡΙΥ δ (ἰῃῃ Ῥ]δοθ οἵ ζο]Ἱονίης 9388), Δη ἃ γϑῃ σὺ : “ ἰοοὶς ἰπ ρ΄] ]ασ οὗ ἔἢ 9 Αβδλο- 

Τῖ [[ἀ0]-1π͵|85.9] ἰῃ ἐπ Ἰεί ̓8 4419 διὰ δοὲ ἐὲ ὉΡ." Βαΐ (ἀραγὺ ἔγοτω 189 ἔαοΐ ἐμδὶ πῦκ ἀοοϑ ποὲ ὁδσοὺσ αἷϊοσ κ᾿ οοῦ- 

εἰτυοὺ ΣΧ, [Π1 Κίηκε χίν. 23; χυί. 10 ἐπ ἐνο τγόοσὰὰδ δῖο υδϑε οο-ογαάϊηδὶϑ! γ) ὑπιὶυ ἰ8 ΔῊ ΘΧΘΌΡ]6 οὔβ ψοσζγὰ ἀθ- 

ἰοττηϊτϑὰ ὃγ ἃ το δἰίγϑ οἰδίβθ, δϑ ἰῃ Θϑῃ. χὶ. δ. 869 Ἐν. ὃ 171 ἀ, 3), ἀῃὰ 666. ὃ 116.--Αἰ τὰ ὁπὰ οἵ ἐμ γϑῖδὸ Τὶ -- 
“τηομασηθης," 6 αἰ δογϑοηξ ποτὰ ἔγοιῃ ἐμδὲ γοῃογοὰ " ρὲ] δν."- -Τα.] 

14 [Κογ. 30. πε. Α. Υ͂. ἢθτο δάορίϑ ἐμ Οοτὶ 13-: “ἴον ἔπ Κίη κ᾽ 5 ϑοὲ [8 ἀθδὰ." βγγ. δηὰ Ὁδαϊά., ον είης 
ἐδο 13. γρηάογ: “δου τῖϊῦ ποὲ δοποῦμποοῦ ϑχοορὺ ὑπδὲ ἐπ Ἰεΐη κ᾽ 6 δοὴ ἰδ ἀϑδά," πείοϊς, ἢονογος, [Π6 ργοδοὩί Ηϑὺ, 

ὙΠ} ποὲ Ὀθατ.--Ἴ2- ἢ» ὩΡΌΔΙΪΥ τϑϑπα “ ἐπογοίογο," θα ὮΘΙΘ «ὦ “ ὈΘΟΘΌΒθΟ " (.- ΙΞ ὋΣ 2).--]}ὉὩὰ] 

: [γτ. 22. Ἑπξ. Α. Υ͂. ἰακ6 [13 -α “ ἴο 166," διὰ ΓΑΕΥ ΟἹ. Ααὲ. Ῥαγεοίρ. δα. οἵ ΜΥΤ, -- “ Βιάϊος, τορὰγ τ᾽ 
Ἑτατλδηι τοηάογα (ἢ9 Ῥατίϊοἷρ. ὦ μονωγά δηά!ης,» ῬΏΠΙΡΡϑοΣ : “ ὑῥγοβίδο]ο ;" ὙΠ ΘΙ πδαβϑῃ ἰδῖκοα ἰὲ δα Ηορῆ. οἵὗ 
ΚΥ" (ΠΧΥ9) --" Ὀγουχδὲὶ ουϊ, ραϊὰ ουὔν᾽" (Οὁῃ. χχχυ !, 2δ); Βὲδ..Οὐπᾳ.: "᾿ αυδοίη,᾿" Ὑ ΒΙΟὮ οοτητοθιὰδ {1867 88 ἀρ’ 

Ῥξορστίδίθ.-: Αοοοσάϊης ἰο Βδίξοδοσ, [{ 18 ΟὨΪΥ πῆδη, ἐπ Ῥγοηοῦῃ ἰ8 ϑσηρδδείο ἐδδὲ τὸ οδσι Το Βοὲ ΣἼ25 “|ὸ {Π66;" 

δηὰ στο [ὁ ἴα Ὀοέίοσ - " ρὸ ἐῃηου " (--- “ δηὰὲ ἰοῦ μο". Βα ἐδ ῬΓΟΒΟΌΣ Δ. Ὧ6 ΣΡ ῃ δες μΒοχο..-- Τὰ] 
19 [γος 23. Ἰωϑοσί Ὕ ΙΝ Ἴ δὲ ἐδιὸ Ὀδαίμηίης οἵ ἔμ γϑγϑ9.-- ὰ.] 



ΟΒΑΡ. ΧΥΙΙ. 24-- ΧΥΠΠ, 833. δ2ῦ 

26 Αμῃὰ Β6 6816 δρΡ806 8η6 ΟΥΘΝ Π6ΔΓ [[16 ΟΘ8Π16 ὨΘΆΓΟΓ 8Π4 ΠΟΒΓΟΓ]. Απὰ ἴΠ6 πϑίοἢ- 
᾿ς ΧΏΒΏ 88} ΒΠΟΙΠΟΙΓ Π8Δ ΓὈΠΗΐΠρ ; δηα ἴῃ6 τΔίΟΒηΔη 6816 ὑπο {Π6 γρογιϑγ,"7 δηὰ 

βεϊά, Βϑιο]ά, αποέλοτ [οπι. Δ Οὔ ΕΓ, ὑπϑ. 8) δ συπηΐηρ δομθ. Απὰ Δ Κίην βδὶα, 
21 Ηο αἰβὸ δγίηρθι ἀἴμρθ. Απά 186 ναίςβιαδη βαὶα, Μοιβίη κοί ἴ86 τυποιηρ οὗ 

186 ξυγϑιιοθῦ 18 {πὸ 186 τυπηϊηρ οὗἩἨ ΑἸ πι882 [86 δοῃ οὗἩ Ζαάοις. Απά [6 ἱκίπρ᾽ βαϊὰ, 
28 Ἠδς ἰδ ἃ βοοὰ τηδῃ, δηἀ σομηοί 1 σοοα ([ἀΐηρθ. Απὰ ΑΒἰπ882 ο8116ἀ, δη βαϊά 

υπΐο {86 Κίηρ, 41} ἰθ ν61}1] [Ῥεδο91}] ᾿πὰ 8 [61]1] ἀόοψῃ ἴο {86 Θαυίῃ ὑροη δΐ8 ἕβοο μ6- 
ἴοτο 186 Κίηρ, δια βαϊά, Β)θβϑεα Ὀθ [9 [τὰ [Φθμονϑ}} ἐῃγ Οοά, πμϊοὰ μαι ἀο- 

29 Ἰἰνεγεὰ υρ (86 πιθὰ {πδὶ ᾿ἶ δα ἂρ ἐμοὶν βαηα ἀραὶ ηδί τὰν ἰογά 6 Κίηρ. Απὰ [86 
Κίηρ βαϊα, 18 (86 γουῃρ πιδῃ Αθβδίοτα βδίθ ἢ Απὰ ΑΒ πηδΆ2 δυβιογοὴ [8614] ἮΝ δὰ 

Φοδῦὺ ββηΐ (86 Κίη μ᾽ Β ϑογυδηὶ δῃὰ σι [ὁηϊ. [86 Κρ Β βογναπί δηὰ τη6}5] (ἢν βαγνδηῦ, 
350 1 8ὰΝ ἃ στοδὶ ἰυπη}0, θὰ 1 Κπον ποῦ νμδί ἐξ τα8. Απά {μ6 Κίηρσ εδἰα τηΐο ᾿ΐηι 

[οπι. αηΐο ἰπι]7, Τυτγη δδιάθ, απα βίδπα ἤθγσθ. Αμπὰ δο ἰυγηρα δϑἰ46 δηὰ βίοοά 811}]. 
81 Απὰ Ὀ68ο]ά, Οὐδὲ [86 Οὐδ 6} σδπλθ;; δηὰ ΟἾΒ}} [86 ΟἸΔ 116] δαϊά, Τιάΐηρβ, 

Ἰοστὰ {86 Κίηρ, ἴον [6 Ἰωοτὰ [1.96 ΤΥ Ἰοτὰ (16 Κίηρ τοοοῖνο {86 (1ΔἸηρβ (μα οι ον8}} 
μδίῃ δυθημοά [ἀ6] νογϑὰ] {1:66 (8 ἀΑΥ οἵὗὨἉ [ΓΟ01] 81} (βοτὰ ἐμαὶ σοθθ τρ δραίηβι 

82 [Π66. Απὰ ἴδο Κίηρ βαϊά απο Οὐδ} [6 ΟὐΒ} }06], 16. [π6 γουῃρ πῆδῃ ΑὈβδ]οῦΣ 
δαί Απα Οὐβῃϊ δπεπνογοὰ [{86 Οὐδμ 1 β814], ΤῊΘ ϑμθιιῖεβ οὗ τὺ Ἰογά ἰμ6 Κίῃηρ, 
δηὰ 4]1] {μαὶ χἶβθ δρδὶπδὶ {π66 ἴο 40 ἐλες Βατί [ΤῸΓ 6011] Ὀ6 δδ ἐλαέ [186] γουῃρ τηϑῃ 

88 ὦ [οπι. 18]. [ΗὉ. χὶχ. 1]. ΑὨαὰ {δ6 Κὶηρ 8 τι ἢ τιονοά, δηὰ ποηΐ ὑΡ ἴο (9 
Ομ δπ 6 οὐοσ {86 ραῖθ, ἀηὰ πορὶ ; δῃά 88 6 πϑηΐ, υβ Πο Βαϊ, Ο τὴν βοῇ ἃ Ὀβϑίοτα, 
ΤΑΥ͂ ΒΟΏ, ΤΟΥ͂ Β0η ΑὐεδίοταΪ πουἹὰ αοἀ [0 {881}1 μδὰ ἀϊοὰ ἴοσ {μ66, Ὁ Αὐβδίοπι, 
ΤΑΥ͂ 801), ΤΥ ΒΟΩ Ϊ 

Τ [ψσ. 26. [ποίοδὰ οὗ ἍΥῸ “Ῥογίου " Ἑτάτοδης, ΤΏοη., Βδίξοδοσ, 6] δύδοι (αἴδοσ βορὲ. δηὰ ὅγτ.) τοδὰ Ἢ γ»Ό 

“καὶο,᾽" νη ]σ ἢ, ΠΟΎΘΥΘΥΓ, [6 ποῖ ὨΘΟΘΘΒΑΙΥ͂, δ ὑἢ 15 δἰδίοτηδηξ [5 πού ἴῃ οοηῆϊοί Ἡ]ῈΠ νοσ. 26, σῆθτο {π9 ταϊοτηδη 

ΘΟΘτη8 ἴ0 δρϑαὶς ἀἰγϑοὶυ ἰο ἐπο κίηᾳ.---Αἴἴδοσ ἐμ δοοοηὰ 9)» ΤὨϑη 9 δηὰ ἮΝ Θ᾽ δύδοη (Βορί., Υ1κ., 8.1.) ἰδοῦ 

ἫΠΕ “ δηοίῃον;" Ὀυὶ Βδιο ἢ ΘΓ ῬΓΟΡΘΙΙ͂Υ ΓΟΙΏΔΓΚΕ ἐμαὶ ἐῃ 18 πουϊά ὨΔΙΌΓΑΙΙΥ ὈΘ ἰπδογιϑα ὈΥ ἐμ υϑγβίομβ (80 ΕὩᾷ. 

ΑΟΥ͂. ἰπδοσίδ 0) ἤοτω ἰὴ ργϑοϑάϊηῃρ μαζί οἵ [Π9 γϑγβ9, ὙΠ|116 15 ογηϊββίοῃ δου]Ἱὰ Ὡοΐ κο γγ6}} Ὀ6 δοεοουπηίοα ἴοτν.--ΤᾺ.] 

18 [γοσ. 29. ἘΣΘ ἢ ΓΘΏΘΓΒ ἃ5 ΕὩκᾳ. ΑΟὟ. ὈθῈ πὸ οομδιίγυοίίοι, δα 1ὑ αἰδη 8, 5 αν ὶςγασγαὰ δηὰ ἱσηργοῦΒΌ ]6. 

ἴον ᾿ϊδ ἰβογιίοη). βοζηθ (ϑο Β.δ.- ΟὍη..) Ῥγοΐοσ ἰπ6 Ναυϊρ. τϑῃάοτίηξ, ὁ ψ ἢ σἢ 806 Ετγάϊηδηη ἰῃ ἐπ ἘΕχροβίἐίου. 
Βοϊδίϑθα ᾳιοείίοι δ, δι ἢ ἃ8 [6 ρόσβοι οὗ “ἐμ ὸ Οὐδ 0," χ1}} ἐμοσθ Ὀ6 τοΐοσγοὰ ἰο.--Τκ.} 

ἄοη: “βοὴ οὗ 8 χηβη," Ἡδιοἢ ἰδ τρθϑῃἑὩ,]988. 

ἘΧΕΟΞΤΊΟΑΙ, ΑΝ ΟΕΒΙΤΊΟΑΙ,. 

α. ΟἿ. χν]. 234-29, δαυϊὰ αἱ Μαλαπαῖπι. 

νεσς. 24, ἴο Μδβδηδίση, οδαὶ οἵ (6 Τοτάδη 
(ψἰϊοἢ πὸ δὰ οσοαβοὰ ἴῃ (μ6 πἰρμῃῖ, ῥδβϑίηρ 
ἱβγουρἢ {π6 Φογάδη-}]]16 0, γοσ. 22), ῬΡΓΟΌΔΌΙΥ 8 
ἰοτι θθα ρ]δοθ, ποσί οἵ (6 δθθοϊ, δυ1{40]6 [ὉΣ 8 
ΤοηἀοΖγουΒ [ῸΓ μα οΥ  ρ Δ ΔΙΤΩΥ͂, ὙΠ ΠΘΠΟΘ 10 Μξ8 
ομοδθη ΟΥἩ ΑΌΠΟΙ 88 ἐλμβοδμ οι!" 5 οδρὶιαϊ -οἰΐγ. 
δ8οθ οὐ ἰϊ. 8.. [Α πμο]-ργονϊαϊοηθα οουπίγγυ, 
Τϊοθαϊν ἰὸ Ῥανιὰ (Βὁ.- ).-  ’ῖῖκ.] --- Αὐδδ- 
Ἰοσα᾿β ονοΣ ἴδ Φοτάδῃ ἰοοῖς ρ'δοθ ἤθη 
6 μά μδὰ {π|6 ἴο ψδίποσ (δοοογάϊηρ ἴο Ηυδηδ ̓Β 
σου 86]) “4}1} 86 τβϑη οἵ [ηγβϑο],᾽ {πδὲ ἴδ, 811 186 
ΤΩ ὶ ἴοτοθ οὗ ἴπ6 οουπίγΥ (οΟΙΏΡ. νοῦ. 11 5α.). 
γον, 28. Ὑ Βοίμοῦ Ασιαϑα, αὐ αὐ Α ὈΥ Αὔδδ- 
Ἰοῖὰ οδρίδϊη ἴῃ ρῥἷδοὸ οἵ Φοδὺ (πτῆὃο γσοηδίηοα 
αὶ! ] ἰο Ὠδν α), 16 [16 δδίηθ τὶ ἐδ ΑἸοδδβαὶ 
Οὗ] ΟΆγοη. χῖϊ. 17, 18 (Εν αἹὰ, Βουίμοθδα), τραβί 
ῬὈο Ἰοῖῖϊ υπαειοτιηϊμθα. “1 {Π18 σοη)͵θοῖαΓα ΟΊ 
οοτγγοοί, (Π6 πϑῃ, 80 οοσ 8 }}γ τοοοϊνοὰ ὃγ ᾿ανϊὰ 
(1 σμγου. χἱΐ. 17), νου] πανὸ οοματηϊ 64 στανθ 
πτοῆς ἴῃ δἰίδοίηρ ΕἸτηβοὶ ἴο ΑΡβδ]οσα ᾽᾽ (ΤΠ 6η.). 
ΕἸ πόγο [86 ΡΗΓΑΒΟ “ΒΟῺ οὗ 8 τη8Δη (ΟΥ̓ ΟΠΊΔ})}᾽" 
ἷθ ἀοδηρὰ ὈΥ ἃ (Ὁ]ονηρ ΔΡροδβιἴομδὶ ποσὰ οσ 

ἰενο (Βδιιοἢ 6) ̓  θυΐϊ Ποτο (Π6 ἀοδηΐηρ ΡὮΓΑΘΟ 
ἴα. ἰηϊτοάπορα ὮΥ “δὰ [““δῃηὰ 8 Ὡδπι|6 788 
1γα᾽, δο ἰδὲ νὰ βαγὸ 0 ἱπάοροπάρηςξς δδδοσ- 

ῬοΣδΡρΒ ὑμ6 ἰοχὺ οὔ κί} }} ̓ ιδὰ: “ψῇοθθ δΠ6 
85 (Ὁ Ὕ), δὰ τμ8 τοϊαίϊγε ρχσοηουῃ 88 
Ά]Π]Θη ουἱὐ (ἔγτοπι (86 Φ0Ὁ]οίης ὙΖ}), ΒδιομοΣ 
ΘΟὨἸ ΘοίΓΕ5 ἐμαὶ “ἴογοίχπον" (2) βίοοα αἷαωσ 
“τηδη,᾽, σορρ. ἱ. 13 [1 που]Ἱὰ πο γοδα : “Αγδβα 
ὙᾺΒ ἰῃ6 δ0η οὗ 8 ΤΟΓΟΙ ΏΘΥ, δηὰ ἢΪἷβ Ὡ8ὴ6 Μὲ 
[τγχὰ."--ΤΕ]. --- τὰ {18 που] δρτγοὸ (δαὶ 
]ιᾶτα τ δῇ Ζεἠηιαείνέο, ἴοΟΥ Β0Ὸ τ τηυβὶ ἢεΙθ σοδὰ 
ἰῃβίθδα οὗἁ “' 1βγϑοὶ 6" δον 1 Οἤγοι. ἐἰ. 17, τ ἤθγθ 
είλεν ἴδ βῃοτίθηῃθα ἕογιῃ οἵ ΖΠάγα (βορῖ.: κ᾿ τῃ6 
οΣγθο ο,᾿᾿ Φοβὶ. χῖχ. 18, 8ο ᾿ϑανὶα Β π|ιΐα ΑὮὶ- 
Ποϑιη, 1 ὅ3διι. ΧΧΥΣ. 8).. ὙΠῸ ἀρεϊρηδίΐοη οὗὨ 
1ῆ γα δὲ δὴ “]δγϑδο 6 ποῦ Ὅ6 βιρογῆμουβ : 
Βαϊ {86 δἰαιοπιδηὶ ἐμαὶ μ6 γ88 δὴ “ἰβῃτωβαὶίε ἢ 
ΒΟΙΟΒ ἴο 1]]υδἰγαία (Π6 ἴδοι [δὶ Απιδαϑ 88 δὴ 
1Πορχ ταῦθ βοη οὗ ΑὈἱμαὶ!. 17 ΝΑΒΔΒΗ 6 ἰδ ίκθῃ 
88 ἃ Ι]ΒῺ᾽ Β ΠΆΙΏ6, δηἀ [Π6 ΜΟΓΣα ““ βἰβίασ ᾿" ἴῃ δρρο- 
β:ὕοῃ τὰ} ΑὈῖρα1}, (πο Ζογυΐδῃ δὰ ΑὈιχΑ1]} 
ΔΥῸ ἀδυρῃίοτγθ οἵ ᾿ανἹ Β ΤΩ ΟΡ ὉΥ ΠΟΥ ἢγεϊ 8 Γ- 
τίδαθ ψἸ} ΝΑΒΔΒΆ, βίορ-ἀδιρηϊοτβ οἵ 7968866, δηὰ 
ου ἐδ δἰδ ΟΡ εἶσότε οὗ Ῥδανίὰ (9ϑο {π6 οἷάον 
δχροαϊίοτβ, ΜΊςἢδ6}18 δηὰ ΒΟ α}.2). Βυὶϊ ΝΑΠΘβα 
ΤΊΔΥ͂, ἩΪῚῚ Μόνο δηα ἸΠποηΐυβ (πῸ χσοΐοσβ ἴἰο 1 
ΟἾ τοι. ἶν. 12, βογθ ἀξ 18 {Π6 δπιθ οὗ ἃ οἱέψ), ὉΘ 
ἸΆΚΘΏ 85 ἃ ΟΠΊΒΏ᾽ ΒΒ ὨΒΙΏΘ, ὮΘ6ΙΘ 8 δεοοπα Μτὸ οὗ 
ζεδββο, [Ι͂ἢ (Πϊ8 ο886 δ8θὸ ἐπὸ ἔπνο, Ζογιδ δηὰ 
ΑΙ χαὶ!, σου] θὸ [αν α᾽ Β βἰθρ- βἰβίοσαβ ΟἹ]οσίουθ 
ΒΌΡΡΟΒΕδ ΝΘ ἰὼ Ὀ9 δοίποσ Ὠδῖηθ, ΟΥΓ ἃ βὺϊ- 
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Ὥδιη6 οἵ 6866: ΟἍρ61]υ8 που]Ἱὰ γτολὰ “ 79}εββ6᾽ 
ἱπδιοδαὰ οὗ “ Ναμδδβῃ" (δὴῆέοησ. ἃ ψαγίδηϊ οὗ ἴδ0 
Βερί.); ΒδιΐοΒοΡ Ρυΐδ “ βἰβίοσ ᾽᾿ ἰῃ δρροαϊϊίοη σ](ἢ 
“ἈΠ 48}, ὙἈΊΟΝ ἢδ6 ΓΟρΡΆΓΩΒ ΔΔ 8. ΟΠΊ8Π᾽ 5 8116. 
[1 ἰβ δὴ οἰὰ δον δὰ νἱον ἰμαὶ ΝΘ ΔΒἢ 18 δηοῖμ Ὁ 
ὨΔΙ16 οὗ 6866. ΕὟΓ ΠΙΔΩΥ͂ ᾿οἴοβναι βαυβ Κι πη οΐ, 
μεὰ ἔγο ἢδπιοα, δηῃὰ ἐμ (Ν᾽ ΒΑΒὮ) δι μη ῆοθ “8 
βογροηί." Ετοῖι ψἤθηοθ ἰΐ ἷβ ἐμαὶ ψ ἤθη ᾿βϑῖδῃ 
(χὶν. 29) βαϊῖῃ: “ουἱ οὗ [Π6 δορϑῃἝ 8 σοοὶ (Οσ, 
{Π6 τυοὶ οὗ ΝΑΙΔΒᾺ) 8}4}} οοπιῃα ἰοσίἢ ἃ οοοϊκδίτγί δ 
ΟΥ ὈΔΕ1}18]ς,᾽ (6 Ομ 466 ραγαρῆσγαθο θχροῦηαβ ἰΐ, 
“ουἱ οἵ (9 τοοὶ οἵ Φορβο 8}ῃ8}} οοπγθ ἔογίἢ (Π6 
Μεββίδῃ . τὸ γ8 ὑυρι θα ΌΥ ὑπὸ Ὀγάζθῃ βοὺ- 

πὶ ἰπ (6 ἩΠδΟτποθα (Ραϊγι οἶς). Τΐθ που]Ἱὰ ὃθ 
86 1085 8]]Θροτὶ σίηρ, ασθη 17 ΝΠ ΔΑἢ τ γα ῥγονθα 

ἴο "6 Βηοίοσ Ὡδίηο οὗ 6866, τ 1 Οἢ 18. Ὡοΐ ῥγοθα- 
5]6. Τα οπιΐδαϊοη οὗ 86 πλῃβ Ν ἷῃ 1 
ΟἼ τοῦ. ἱϊ. 16 18 ἱπαὶ (ὴ6 γἱονν ἱδδὶ 1ἰ Βο]οηρΒ 
ἴο ἃ ἀδυρῃίον οὗ Ἴ, ΤἸΏΟΤΘ ῬΓΟΡΒΟΌΪ 1 ἷ8 ἴῃ 6 
Ὠδίλο οἵ ἰπ6 οἰπογσίβο ὑπἰζηόνγη ΤΆ ΠΟΥ οὗ ΑὈἱραὶ 
Ξοο “Τοχί. δηὰ ἀγδμι."--ΤῈ.]- νοΣ. 26..ἃ 
Ἰοπὶ Ρῥ᾽κομβοα 18 οδίὰρ ἰῇ Οἱ Νοιβίης ἰδ 
βαϊὰ οὗ ἃ δίερε (Ἐπ 8]4) οἵ Μαβδηδίη. Αγραϊηβὶ 
ἐΠἷ6 νἱον 18 {116 ἔβοϊ (Πδὲὶ αν, 88 ΔΡΡοδΥβ τοῦτα 
ψ 51 [0] οὑγα, ΠΘΓΘ βοὺ ΒΌΡΡ] 68 οὗ πηϑῃ δηὰ ῥτγονΐ- 
βίο, ἰογιηθα δ ΔΥΙΩΥ, 8δη6 ογχδηϊσοα 1 ἴῃ [ἢ ΓΘ6 
αἰ νίβιοηβ, ἢ ϊο ἢ τοαυϊγοα ἄπιθ. [1 ἰβ ἤθῆοθ ουΐϊ- 
ἀοηὶ αὶ Τθᾶανιὰ ψδ 80]6 ἰο δαί Ὁ} 18} ἈΪτηβοὶ 
ΕἰΓΟΠΡῚΥ δἱ Μαμβδηδίπι πιιπουΐ Ὀοΐηρ διίβοκεα Ὦγ 
Αβδια Β ὉΣΙΩΥ.-- - 6 γβ. 27--29. Ῥαυὶὰ γερδεϊθο8 
τεϊπίογοεπιεπί8 απὰ ττουϊδίοπδ. ϑλοδῖ, ἰῃ9 βοὴ οὗ 
Ν᾿ , ἴγοιῃ ΕΔΌΡΒὮ, (ἢ6 σοδρὶδ] οὗ ἰἢ6 ΑἸπῃπιο- 
ὨΪϊΐ68: (818 ἰδβὲ ϑἰδίοιηθης “χυάγὰβ δραϊπδὶ ἰμ6 
Ῥοβαῖθ]ς ΟΡΓΟΥ ἴπδὶ 5'ΠΟὉ᾽ τῶὲ8β ἃ Ῥτοίμβογ οὗ ΑΌΪ- 
κα} (Τοηΐϊὰ5). ἘΔ, οὐ {πὸ Ἰοῦς ΦδΌθΟΙ 
(χὶ}. 26-31), ὈΕ]οηροα ἰο αν  Β ΟΡ Το, δῃα ΠΟῪ 
τοι δἰ η06 ἰστὰ6 ἴο πα. ΒΒΟΌΙ, 1{ ποῖ δὴ [βγβο ἴα, 
ὙΏ8Β ῬΟΓΠΔΡΒ ἃ βοὴ οὗ Π6 ἃ Ατηχηοηΐθ 
κὶπς Ναβαβὴ δῆ Ὀγοίθποῦ οὗ ἴδ Ηδῃυῃ (χ. 1] 
644} οοῃηυογοὰ ΕΥ̓͂ αν! (ΓΚ 61}}, ΟΥ 8. πο 6 
οὗ 1Π6 ΤΟΥ͂Δ] πουβα οὗ Αππλοη ἵδνυογοά ὃγ θανὶὰ 
(Εν αἹά). [ς]ιοῦὲ τῶϑ παγὰϊγ ἰγὶδα ἱῃς οὗ 
Απροὴ (δ ιδ.- (Ὅπι.), 6'βὸ 6 σουϊὰ ἤϑνο Ὀθοὴ 
68}10 Κίηρ.--ΤΑ.7--Δαολίν, βοὴ οὗ Απημλΐθ] οὗ 
Τοάθθαν, χη ᾿δὰ τοοοῖνοα ψοηβιμδηβ Ἰδῖηθ βοῇ 
ΜΟΡΒΙοϑμ οι ἰηίο 18 Βουθο (ἰχ. 4).--- Βαγκιϊαΐὶ, 
8ἃι. ΟἸ]οδάϊ6 οΥ̓ ᾿οσεϊίπι, δὴ οἰ βου δο ὈΠΙΚΠΟΤΏ 
Ἰαθθ, παθηϊοηθά βοβίἀθθ θοῦ ΟἹ ἰῃ χὶσ. 82. 
ἢθ δορὶ. (δΙοπθ διηοὴςς ἐδθ δηοϊθηὶ ψογβὶ Οἢ 8) 

ἡΠΒΟΣΙ8 “ ἐεη, ᾽᾽ ὈοίΌΓΘ “ Ἂν Α δηα ὈΘίΟχΘ ““ θΑΘΟῺΒ ;}" 
Βαϊ {πῖ8 ἄοοβ οὶ δστοο τ 1 [86 οοῃηθοίίος, βῖποθ 
{Π6 ἀγίο]ο8 τοηϊοηθρὰ γοσο Ὀγουραϊ ὈΥ δευεγαὶ 
ῬΘΓΒΟΠΒ [Ὁ “(88 ΡΘΟρΡ]Θ᾽᾿ (γεγ. 29), δῃὰ ἱβμογθίοτθ 
ΘΟΓΙΔΙΏΪΥ͂ 1 ΘΟΠΒΙ ΘΓ Ὁ]6 αυδηίϊςεα. 7εη ποῦ ]α 
ἢανο ὕδθῃ ἴοο ἔδνγ ἴοσ αν Β “σουτί δῃὰ δυϊωγ 
(Εν.); τὰς ρα ληθ οὶ {ἘΠ ἈΡΤΟ ΕΓ ἴῃ τς δορί, 
ἯΔ8 ῬΟΓὮΔΡΒ βΒὰ 8ὅδι). χυνὶ!. 17, 18. 
ὝΒΟΙΠοΣ (ΠΟΥ͂ ΓΟ “ τς ταδί γοβθ- θὰ β᾽ (Ἐπ.) 
τοσϑὶ ὃ6 Ἰοεῖ υηάροοϊἀοα, “ Βαβοῃβ,᾽ τῃοίδ ]ς γθθ- 

8618 ἴὉΣ Ῥτγοραγίηρ ἵοοά, “Ῥαγομοὰ οοᾶ ΟΡ, 
ΘΟΙΡ. 1 ὅδιῃ. χυὶἱ. 17. ΑΒ ποῖ ΟὨΪΥ͂ ΘΟΣΏ- ταὶ ηβ, 
Ῥαυϊ αἶδο Ῥυ}86- 688 στο γα χοδείθα (Βοοβατγί, Η εν. 
11. 6882, ΗἩδτγτηδσ, Βεοδαεῆί. ἴ. 255 κα.), (μ6 Βοοοῃὰ 
ΜΟΓᾺ ΤΟΔΥῪ τοΐον ἴο ρυ]βο, οὔ Ὑμὶοῆ, 88 τὸ} 88. οἵ 
ΟΟΓΏ, ἴγὸ Κἰπᾶὰβ σὰ πδιηηθᾶ: δῃά ἱδβογοίοσα ἐδ 

οπλἱβαίοῃ οἵ (88 βεοοῃὰ (7) 88 δὴ εστὸσ (ϑϑρί., 
ΒΥΤ., Ατδῦ.) 18. ὉΠ Θοθβαασυ [Ἑπρ. Α. Υ΄. τοϊδ! 8 
τ, ἀηὶ χοράοτβ: “ Ρϑιομοα μιν δ). ΤΊ]. ἱπδὶ 

ΤῊΗΕ ΒΕΟΟΝῸ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΑΜΌΕΙ, 

ἰεστὰ ἴῃ (86 11δὲ (Ὑ3 ΠΙΏ7}) ἴδ νασίουβὶ Υ ἔγδηϑ- 
Ἰαϊοὰ ; δέν στ “041 οδἸνοα;" ἸΤ]ιοοάᾶ.: “δυοκῖησ 
σΑΙν 68 ;᾽ Οδδ)ά., ϑγυ., Βδθθίη.: “ σἴθοθο οὗ Κίπθ 
(οονβ) "ἢ [θο Επρ. Α. .]. ΤΆα δεῖ δοῆβϑα 
δαίζεῦ πὶίῃ (Ππ ργθοοοάϊησ τόοσὰβ [Επᾳ. Α. Υ΄. ἱποοῖ- 
γοοῖγ: “ Βυϊίον᾽}]; (π6 ἢγπὶ θθῆβθ δοοογὰᾳ 11} [86 
“β[66Ρ᾽" (51}8}} σβί.]6). ϑβορί. ἱγδαῃβίοσβ {μὲ Ηθθ, 
ποτὰ : “φϑαρλοίδ' οὗ οχοη." ὙΤὮ6 τηοδηΐηρ οὗ (6 
ΗΘ. Ρἤγαδο ἰδ ἀουδιὉ]. ΤΏ6 νοῦ ἱῃ 18 ΘρΏϊοσιοο 
(““Ὀτουρ ̓) βίδη 8 ΒίγδΏρΟΙΥ δηᾶ υπηδίυγα νῦ δῆογ 
{86 Ἰοῃκ ἰἰβὲ οὗ δγιΐς]68. 1118 (μοσοίοσε Ὀοϊῖοσ, πὶ 
Βερί., Ὑα]κ., ϑγτ., Αταῦ., ἰο ΒΌΡΡΙΥ 8 τνου-ἴοσπι 
(Ρδγίορ.) δἱ {με θοαὶ πηΐϊηρ οἵ γογ. 28, δπὰ μθη ἴὸ 
ἰηβοσί “ δηά᾽" Ὀαοίοσο (6 νοῦ 1 γοσ, 29: “"τῆεν 
Ὀγοῦυρπῃὶ Ὀοάβ, εἴς., δὰ ρᾷνο ἴβοια ἰο Ἀδνιά." 
Επρ. Α. Υ. ΕἸΡΡῪ ἰγδπηΐοσβ ἴπ6 σογὺ ἴο [86 

Ἰηηΐηρ οὗ γεσ. 28. Οπ (6 γοδάϊηρ βοὲ “ Τοχί. 
δηα ατδηι.᾽ Ῥαίτοῖκ Θ8}1Α διἰοποη ἴο ἴΠ6 Ἰοοά 
οἵ {86 {1π|68 (ΟὨΪΥ οπ6 βογί οὗ πηοϑὶ) 48 ἰηαϊοδλιοὰ 
Ὀγ (86. 11δὲ ἐπ γοσβ. 28, 29, δηὰ Βὲὶδ.- (ῦπι. τϑυαδσῖκα 

δαἱ Οοα᾽β οδσθ ἴοσ αν ὰ νῶϑ ουὐϊάθηϊ ἴῃ 86 
ἰπμάποβα οὗ ἰμθβο ρθορ]β.--- ΤῈ. 

ὁ. ΧΥΠ͵ΠΙῚ. 1-8. τὴς δας ἐπ ἰδὲ οτεεὶ οἵ 
Ἐρλναΐπι. 
γεῖα. 1, 2. Τλαυϊὰά οτσαπΐδες δὶξ ἀτπιν, δῃὰ ἀϊο- 

ῬΟΒΘΟΒ 1ζ ἴον Ὀαῖ16.---Ὗ ΕΓ. 1 βᾳ. 1) ΤΠ πιυδίεγιἢ 
οὗ 6 σἢο]6 ὈΟΑΥ͂ οὗ Ρθορὶε ψἰῖῃ αν, τ] 
Βδα Ὀθθῶ οοπβίβδηι νυ τόσης ΟΥ̓ ΓΕ Ογοοσηθηΐα 
ἔτοται ἴΠ6 ΘΟΙΠΙΓΥ οδϑὶ οὗ ἰμ6 Φογάδῃ ; 2) [Π6 αἶνι- 
δίοπ ἰηο βιϑ! ον Ὀοάϊοβ οὗ λωπάγεάς κηὰ ἐλοιιδαπαε; 
8) 16 πιραϊίοπ οὗ ἴῃ6 ΠΟΘ ΔΙ ἴῃ ἰἦγω 

αἰσιδίοπιδ πάθον Φοαῦ, ΑὈἰδμδὶ δπὰ 1ἰἰδὶ τὴ 
αἰ το, ὍΠΕ χυ. 2290. Ηδ “ρανὸ ἴθ ἰηΐο 186 
μαῃὰ "" [ .), [ἢδὲ ἴ8, ναὶ ποῖ πάθος ἰῃ6 οοτὰ- 
πιδηᾶ οἵ οδὺ δηὰ [μ6 οἴμογβ [Επρ.- Α. Υ΄. οὶ "Ὁ 
Μ6}}: ““βρηΐ ἰοσί ὑπάον ἰῃ6 παπᾶ ᾽].--δν εἐτα. 8, 
4, Παυϊά"ε αἰδέιας ἴπ ἐπ ψρύρεν δεν ει δαέέῖε. 
1) ]ραυϊά'ε ἀδοϊαταίίοπ ᾿μδὶ Βα πουϊὰ ἰπηβο ἢ ρὸ 
Ἰηΐο 9 ἤσῃϊ; 2) (ἢ ἀεοίαταϊίοπ, οΓ ἰλε {μδὲ 
ΠΟΥ πΘΓΟ ἈΝ] Ὼρ ἴο (μἷα, δἰποθ ἴΠ6 ροϊῃὶ ντῶβ 
[0 ΒΘΟΟΊΓΧΘ 18 βαίου ἴον (86 Ὀφηοῆϊ οὗ 6 στο] 
ῬΘΟΡρΙ6 'ἰπ {μ6 ὑϑι]6θ. “Τμου ατὶ 88 τὸ ἴθῃ 
ἱπουβδηὰ,᾽" ιπδὲ 8, οαῦδὶ ἴο ἴθῃ 1μοπβδπα οἵ ὑκ. 
Βανι τ88 ἰο σολδίῃ ὈΘΠἰπα Ἡ11}} ἃ ΓΟΡΟΓ  Θ- ΟΥ̓, 
ἴῃ ΟΥΘΥ ἱπ σϑβα οὗ ποοὰ ἴο οοΐῃθ ἴο τποὶσ ἢ6ῚΡ 
ἔγοιῃ ἴπ6 οἰἵγ, νθηοα ἐδ τδῪ δ6 ἰηΐοττοα τἢδὲ 
Μαμδηδῖπλ τὯ8 ἃ βίγοηρ Ἀἶβοθ, Ὑβοσα ἃ βίδπὰ 
αἰ ς Ὀ6 πδᾶθ. Τηδ ἰκϊηρ δργϑρὰ ἰὸ {18 ρπι- 
ἄθηΐ Ῥγοροκί του. ἡ δὰ βἱοοὰ δὲ (Π6 σαΐθ-βἰάο, 
Ψ116 [06 ἉΓῺ Ὠ]οαὰ ουὖἱ Ὀοΐοτε Ὠ]πι.--- ἐγ. δ. 

8 ογάϊε) τ πσ «Αδαίοπι. Ἠδξε κπαϊὰ ἴο τὴο 
θΏΘΓΆΪ6: 268] οι τὶν ἢ ἴδ6 γουηᾷ στδα 
ἈὈδαῖομ.--[ΗοΡ. μδ88 ἰδ ααἰίσιιδ οοτεπιοαξ: 
“ 466] τὴο φοῃι]ν ;᾽᾽ Εηρ. ΑΟΥ͂.: ἘΟΘΕ ΒΕΒΠΣ ΕΣ 
ἐφ ΒΑ ΚΟ,᾿ δ (δὶς τοῃαοτίησ.--- ΤῈ. Θ Ρθο- 
Ρἷὶθ Ὠϑθασᾶ ἐξ, ἐμμδὶ ἷβ, ἴγοπι Ὀγείδπαοσα, πῆθὸ 
Δρτοδα 1{ δυγοβδα.--- [Τὸ ἰοχὶ Γαίου βανβ τ[μδὶ 186 
ῬΘΟΡ 6 μοασὰ (δ6 κίηρ ρῖνβ ὑπ οσάδσγ; (88 ἱβοὶ 18 
της] οηθα ἴἰο Ἔχρίδλη ἴδ ΔΏΒΧΟΙΣ οὗ ἴῃ6 Τ8Δ} ἴο 
Φοαῦ ἰῃ τοῦ. 12: ποίοθ [06 ῬὮΓΑΘΟ: “ἴῃ ΟἿΓ 
Ποδαυῖηρς ᾿ ἱποτ6.-- -ΤῊᾺῈ.} Τῇδ γι οχοϊαπιαίϊοη 
οὐ εν δοοοτάβ Ὑὑἱἢ ἰμθ υἱν ]γ ροτγίγατοὰ 
Β66090 Δηἀ σι Ηἷβ ἴδ] ρ τ ἤθη ἢδ ΚΑῚ 8 ΔΓΤΩΥ͂ 
βοΐϊηρ ἴογίἢ ἀραὶηδὶ Πὶβ βοη.-- - Ἄ γα, 6-8. Τῆς δαί- 
ἐἰ. “Ὅμα Ρθορὶ]θ νηὶ ουἱ αἀραΐπεὲ [δγδοὶ,"" (μ8ὶ 

5 Βοδὰ ἽΠΕ ἰῃηδίοδα οἱ ΣΣΔ}» (οὈυϊυυ δὶ ΔῺ ΕΥἸΤῸΣ 
--ἷὠ ῃψ τ -- 

ἤγοπ (0]οτσίης ΤΠ) Ἀν 
Ἧ [πὸ νγδϑ Ῥγοῦδο!νυ νυν ]Π]Π[ορἔεῶρ ἢοΐ ἴο Πατα ἴο 5Ὸ ἰῃ ῬόΤΒΟΟ 

διαοϊηδὶ Αὐδβδιοὴ «δὲν Οὐπμεντα) 



ΟΗΑΡ. ΧΥῚΙ͂Ι]. 

5, Ἡαν 5 ἈΥΤᾺΥ πιαδ ἰδά αἰἰαοῖ. ὙὨ6 Ὀδι]6 τὰβ 
η (6. ψψοοῦ οὗ ΒΡΒταΐπι. ΤῊ 8 ἤδη σλῃ 6 
ὉΠ ογβιοοα ΟὨΪΥ οὗἁὨ ἰπ6 ἔογοαδί οονογίηρς [Π 6 πιουη- 
ἑαϊπ8 οἱ Ἐρλναῖπι, Ὑ Εἰς, ψ ἤθη {86 [βγβ6}168. δη- 
ἰοσγοὰ Οδηϑδῃ, βίγοίομϑᾶὰ ονοῦ (6 ψ 80] τηουπῃίεα ἢ 
(Φοβ}. χνιὶὶ. 156-18: “'ρὸ ὕρ ἰηΐο (Π6 ἴογοβί. -τῷ 
τηουπηίβη μ84}} Ὀ6 {Π1π6, ζὸγ ὦ ἐδ Πογεβί), δῃὰ τὰ8 
Β.1}} οχίθηβῖνθ ἴῃ ἰδίους ἐἰπιθ8. 806 1 βδῃχ. χὶγτ. 
22-26, ψἤΘ ΓΟ 1{ 8 βα1ἃ {πα π6 σὨ]άγοη οὗἉἩ ἴβτδο] 
βγαὶ ἰὰ ἔγομ (πΠ6 ῬἈΠ]βίηθ8. ἴῃ πιοιπέ ΕΡΕΓαΐπὶ 
(μια 18, ἰὰῺ [6 τηουπίδι η-ρΌγροθ δῃά ἴῃ σανοΕ), 
δηά {πη {μδὶ 4}} 1:6 Ῥϑορὶβ οδσὴθ ἰῃΐο ἐπ ἴογοαϊ. 
γε δῖθ ἰδ ρΡοϊηϊοά ἰο ἴπ6 ποοάρα Βοϊρῃία ἱπ 
1π6 ἰγὶδο οὗ ἘΡΒΓαίμ, ποὶ ΔΓ ψοϑί οἵ 86 «οτγάδη. 
Ἑυγίμον, Αἱ πγδᾶ2 (νοῦ. 23) γάνόσβοδ ἰῃ6 Φογάδη- 
ΨΔΙ]ΟΥ͂ ἱῃ ΟΥ̓ΔΟΣ (0 ΟΔΓΓΥ͂ 186 ποτα ἴο ᾿Ὠδυά δἱ 
Μαβιδηδῖπι. ““ΑΠἱμηδ82 οουἹὰ ποὺ μᾶνο ροῃθ (ἢ ἷ8 
ΨΆΥ 1{{Π6 Ὀα.116 μαα Βόοη οὐ {Π6 οδδὶ οὗ ἰῃο “οτ- 
ἄλῃ, δῃηὰ ἢδ πὶβῃοα ἰο ἰδἴκθ ἃ βΒῃογί τουΐθ ̓" (Κ61}}). 
ἙἘππαϊὰ Δα τ 118 {παἴ [Π6 ἤδτιθ “ ἴογοεὶ οὗ ΕΡΆ σαὶ π᾿ 
ΒΘΟΙῺΒ ΟΟΓΙΔΙΠΪΥ ἰο Ροϊηΐ ἰο ὑπ ᾿ψγοδὲ οὗ {Π6 σίνϑσ, 
Ὀαι γοῦ ρυΐ ἰζ οη {π6 οαβῦ, θθοϑυβα αν 8 ΔΥΙῚΥ 
χοϊυγηθα ΔΙ͂ΟΣ ἴΠ6 ν]Ἱοίουυ ἰοὸ Μδῃδηβδίη, “ πἢ]1]6, 
1 τῇῆ6 Ὀαίι]6 δὰ οσουγγοά οὐ ἰῃ6 τοδὶ αἷάα, ἰΐ 
ὙΓΟΟΪα ΟὈν]ΟΥΒΙΥ ἤᾶνθ ὈΘΘῺ τρσ ἢ Ὀοίζον ἰο βία 
οὔ τὲ β'4θ δπὰ ἰδ ροββοβεΐοῃ οἵ 76 γυβδ] θὰ." 
Τὸ (18 1 ποοὰ οὶ Ὀ6 σ}ρ θά πιῖ Δ ΙΒ ΏροΡ 
(Ηδσγζορς, Ατί. Ερἢγαϊτ) {πῶ “αν τ ιβῃοά ἴὸ 
δυο ἔσίμον βῃοαάϊησ οὗ ὈϊΪοοά, δῃὰ ῥγιάδησο 
Δ Ο]ΘΠΛΟΠΟΥ͂ ἀἰοίαἰοα ἃ τοίση ἴο Μαμδπδίμι .᾽ 
ΤΑΙΒΟΡ ὁ τσὶ 6 υτροά {πὶ ΑΒ] Β ἀοἴδαϊ 
᾿ιδά ρμαΐ δὴ δηΐ ἰο {μ6 ᾿πβυγγθοίοη (νον. 17, δηά 
χίχ. 9), ἢ185 Τ0]ΠΟΎΘΣΒ 6.6 ΘΟ] εἴθ᾽ ν ὈΓΟΪΚΘη ὉΡ, 
δηἀ {Πογοίοσο δὴ ἐπλπγθαδέθ οσουραίίοη᾽ οὗἩ 7ογὰ- 
ΒΆΪΘτλ ΑΒ ᾿ΠΏΘΟΘΒΒΑΙΥ. Βιυὺ Ὀοβιθθ, (ῃ6 Ὀδίι]6 
ἯΑ9 ἃ ΒΟΥΘΙΘ ΟΠΘ, 88 ΒΡΡΟΔΆΓΒ ἴγομι ἴΠ6 ἰδοὶ {παὶ 
οἵ ΑΒ οτ ΒΒ ΔΡΙΩΥ (ΤΥ ΔΙ οἢ ΤΟυρ ν ὑεγν Ὀγαν 6 ]γ) 
ἱποηιν ὑποιιϑαηα πλθη [61], αηὰ [αν 5 ΔΥΠῚΥ τγὴ8 
Ὠοΐ 1η οοπαϊπίοη ἴον [86 ἄρῃ ὁ τμβκα 8 Ἰοηρ 
δη4ἀ ταρὶὰ γρᾶγοῖ ἰο Φογυβα απ. Μοτγθούοσ, ὄνρθῃ 
ἴῃ ἐμιαΐ σϑβθ ἐξ νου Βανθ ὈΘΘῺ ὨΘΟΘΒΒΆΓΥ ΤῸΓΣ {6 
ΤΈβοσνο ψ ἢ αν ἴο Ἰοἷη (Π6 γ]ἱούοσίουβ ΒΥΓΩΥ : 
{π18 Ἰυποίίοῃ εβδοιθα (ΌΥ στοβαίηρ {π 6 Ζογάδῃ), 
1:6 ὙΠΟΪΘ ΔΓΙΩΥ͂ ἀύμας ν ἐν ἴο ΦΦογυβδίοια πάογ (Π6 
ἸΙοβϑα οὗ (πὸ Κίῃρ. ΤὨρηΐὰβ Βοϊάβ ἰΠδὲὶ {ΠῸ ἴογεβὶ 
οἵ ΡΒ γϑίπιλ 88 θηδί οἵ {μ6 Φογάδῃ, ὁπ ἔπ6 στουηπά 
1ῃδι ποιμΐηρ᾽ 18 βαϊα οὗὁἨ ΑὈβδ] μ᾿ Β σθ. σγοββίης [6 
ΤΙΝΟΥ (δοοογαϊηρ ἴἰο χυϊϊ. 28 ἢ6 ϑῃσημροα ἰῃ 
ΟἹἸοδα, οδαὶ οἵ {86 σίνϑγ), (δαὶ, 1 ἴθ πδὰ σο- 
οτοδβθῆ, αν (πο βύοοα ΟὨΪΥ οἡ ἐμ6 ἀεοίδηρὶ νο) 
ποῦ ὰ ἤδνὸ αὐγαϊίοα δῃοί ον δἰίβοὶς οὐ ἷβ ργοθοηΐ 
Ῥοδιτοι Ἡ ΊΒΟΔΠΑΙΣ ἢ; δηὰ (Πδὲ {π9 οχρθοϊδιϊοη 
οἵ πεῖρ ἴτοπι (86 οἱἵὺ [νϑγῦ. 8] Ῥγοβάρροβοβ ἐμαὶ 
186 Ὀαΐ116 ὁοουστϑα ΔΘῈΣ δηδῖ), ἰο πίοι 1 
5 ἰο Ὀ6 τορ] θὰ (δὶ νον. 6 δῆονβ {μδὶ Πανὶ ὰ ἀϊά 
ποΐ δοΐ ΠὩΘΓΘΙΥ οὐ ἰμ6 αἀείεπδῖυα (6 τηλτοβοὰ 
διραϊηδὶ ΑΒ] ουλ), δὰ ἰπαὶ ᾿αν ἀ 8 υποχροορά 
δίίδοῖς οὐ ΑὈβδί οἶδ ΔΓ (ΠΟ οουἱὰ ποῖ 
ΒΡΓΟΔα ουὐ ἰῃ [Π6 το] αὐ ν ο Υ ὩΔΥΓΤΟΥΤ Βρδοθ Ὀοίνγθθῃ 
Μδμδηδίη δηα [Π6 Ψογάδ})} 8 ν)ϑὶϊ πᾶν οχοοὰ 
1ϊ8 ῬΆΒΒαρΘ ΔΟΓΟΙΒΒ [86 ΥΣἾΥΟΓ, 80 (αὶ {π6 ἀθφοίβί γϑ 
Ἑςομ οὐ οοσυττοα ἰπ (ἢ 6 ποοάρὰ Ἀ1}]-τερίοη οὗ 89 
ἰγῖθα οἵὗἡἠἨ ΕΡΒιγαΐπι. Τὴδ ἔβοῖ. ἰπαὶ αν δἰανεά 
δελίπα ΔΓ ομ6 ἀϊνἱδίοη ἴῃ Μαμδηβίτι, δῃὰ βοπὶ 
1π6 ἴγθθ ζθηΘΓΑΪΒ πὶ ἐμοῖς αἰνίβίοηθ ἀραϊηβί 
ΑἸ βδίοπι,, βῆουγβ οἰθαυὶγ ἴπδὲ ἢ6 δοίϑὰ οὔ ἐπθὸ 
οβδιπαῖνθο. ΤῈ Ῥχοροβθὰ “ἢ6]0 ἤτοι ἰδ οἰ" 
ὙΔΒ ΟἿ ἴὉΓ {Π6 ο196 (μα [6 δἰΐδοϊῖς γὰ8 ποὶ 
ΒαΘΟΘΑΘΙΙΪ, δηά σληποῖ ΡῈ ὑτροά ἴῃ βαρροτγί 
οὗ 186 σον (δὶ (η6 Ὀδι[190 τὰ πρᾶσ Μδβδ- 

24--ΧῪὺ ΠῚ. 88. δ27 

Πα. ΤῊ ὨΔΙΤΆΙΟΥ ΠΟΓῸ χαϊδίαθ ΟἾΪΥ {9 
ἤπαὶ δῃᾶὰ ἀθοϊεῖνα οοηβίοί, ᾿ὲ ἠοΐ δοΐηρ ιἷθ 
ῬΌΓΡΟΒΘ ἰο ἀσβοσῖθο [88 ργενίουβ δοίϊοηβ Ὀγ τ ϊοὰ 
ΑΙ Βα Ομ Β ἈΣΙΩΥ͂ Ἧ88 [Ὀγοθ ϑδογοθθ {πΠ6 Φογάδῃ. 
Τβαὶ (Π6 πηρββθηροτη (νογβ. 19-27) πδὰ (Β θη ἴο τὸ - 
ογοβδ {π6 Φογάβδη ἴῃ Ἵσάονὺ ἰο γσθδοὴ ΠανἹὰ τδίκοα 
ΠΟ ἀΠΠΟΟ]Υ, βῖ Πο9 {Π1Ὸ σῖ νοῦ σου] ἀ βαβὶ]ν θ6 σγοββοᾶ 
Ὁγ ἴΠ6 ἴογά8, ΕὙοτα {86 Θαβίογῃ δαρὸ οὗ (ἢ6 ποοάοά 
δίουηι ΕΡἢγαῖπι (Ἀ6 Ἰαθβθθηροῖβ σου]ὰ τοι Μα- 
ιδηδὶπι ὈΥ̓͂ ταρ᾿ ἃ ἔγαν αὶ ἴῃ δρουΐ τὸ ἤουτα, ΤῆΟ 
ἈΒΘΕ ΤΊ ΡΊΙΟΏ ὈΥ͂ ΒΟΙῚΘ ΘΧΡΟΝΙ(ΟΙΒ οὗἉ 8 “Εογεβὶ οὗ 
ἘΡΆγαϊπα᾽" δαβί οὔ {π6 ογάδῃ, ργοβιυπιδάϊψ βο οα ]οά 
ἔγοτα {μ6 ἀοἴραϊ οὗ (μ6 ΕΡἢ Γαι μλῖοϑ Ὀγ [86 ΟἸ]οδά- 
168 (δ υὰρ. χὶϊ. 1-8) 18 ἃ πηθγα οοπἰθοίατα ἀπίθηδ- 
016 δρδίηβί ἔπ ἀοσπιχοῃβίγαϊθα αὶ Ρἰιἰς41-ϊδίο- 
ΤΙΟΆΙ αἰ ρη ἤσδηοθ οὔ [ῃ6 δῖηθ. [ἀποῖβοῦ οοηἾθο- 
ἴατα Ϊ8 ἐπὶ [Π6 ““ποοά οἵ ΕΡΗγΓαΐπλ᾽" γγ88 βὸ οδ᾽ ἰοὰ 
ἴγοπλ 86 ρἷαοθ ΕΡῃσαὶπι μοῦ Αβδ]οπὶ δὰ 
ΒΗΘΟΡ- ΔΗ ΘΆΓΟΙΒ (2 Βαπι. χὶἱἹ. 28): δυΐ (Πἰ8. [88 
ΠΟίδιηρ ἰῃ 118 ἴδγοσ, βίποθ, ᾿{ ἐπ ἴογθϑιὶ ἴθ ἰο 6 
αὖ Μγοϑὶ οὗ [ῃ9 τίνοσ, (Π6 τορίοη ἴῃ {ἰὸ ἰγῖθο οὗ 
ΡΒ γαΐπι 18 ἐ6 τηοϑῖ παίασαὶ θγθ. Μοαὶ Ὄοχροβὶ- 

ἴογβ Βο]ὰ (ἀρβί δὲ Ετάσταδηῃ) ἐμὲ [6 Ὀαι]6 τητβὶ 
ἢν θοθ ὩΡΩΓ Μαηδῃδὶπι δηα οἡ ἰδ δδεΐ οἵ [ἢ 9 
ΕΙΨΘΓ, βίῃοο (86 σΘὨἴΓα οὗ δοίϊοῃ βθθιηβ ἰο 6 Μδ- 
πδηδῖτῃ, δῃα ποι ΐηρ ἰθ βαία οἵ 708}0᾽8 ογοβείηνσ 
186 τίνοσ. Βαΐ ἴπ {π6 φΌθοπορ οὗ 4}} ἰηἰοτιηδίΐοη 
δδθοῦϊΐ ἃ “1οτγοβί οἵ ΕΡΕσαΐμχ"" δαβί οὔ (π 6 Τογάδῃ, 
{π6 ᾳφυοσδέοη πιυβὲ θ6 τοραγάθα 858 ππθοί]οα, Μτ. 
ατονϑ βυρροδία (τα 5 Βιδ.-ἴοι., Ατὶ. γοοά 
οἵ ἘΡΉγαϊτα) ἐμαὶ {86 ἔογϑϑδὲ πῆδὺ πανα θθθη οδ]] ὰ 
δου [μΐ8. Ὀδι016, ἔτοπι {π6 Ὀγοπχϊπθηΐ ρατὶ ἴδῃ 
ἴῃ ἴὉ Ὀγ ἴπΠ6 ρονοσῆι! ἰγῖρα οὐ ΕΡἢγαὶπὶ οὴ Αθβα- 
ἰοτλβ βίάθ; Ὀχὲ (815 18 ποΐ Ῥγοθδῦ]6.---Π 16 θαίι16 
ΟΙΘ Οἡ ἴδ οδϑὶ οἵ {Π6 σῖνοσ Αἰιΐπιλδ2 ταϊρὶι 8.}}} 
ἤδγο ἰουπὰ ἃ αυΐοίοῦ ψΑΥ̓ ἴο Μαϊιδηδίτη [ῃτουρ}ὶ 
{Π6 Φοτάδη- να ]Πον; πῃ 16, 1 δ τ σο οἢ {86 νυϑϑί, 
ἰῦ που] βθοῦὶ ὨΘΟΘΒΒΑΓΥ ἰμαὶ ἴῃ6 ΟἸΒ 6 Α160 
βΒῃου Ἱὰ γὑδεθ ᾿ῃσου ρα {Π18 νδ]]6 0, ἀπα 1 ἴ8 ἰηιὶ- 
τηδῖοα ἐπαὺ μο ἀϊά ποὶ ρὸ ἐμαὶ τᾶγ.-- - ΤῊᾺ.7-Υ ου. 
8. Ευγίποῦ ἀεϑοσγι ρίοη οἵ ἐμ6 ἀδίοαι οὔ Α βίοι β 
ΔΙΤΩΥ͂. ΤΠα ἀοίραι 718 ἵθστι ὉΓ6 Ὀδοαθβο {Π 6 ἤρῃς 
ΒΡτΟΔαΣ πὶὰθ οὐορ ἰΠ6 ψΟΟΟῪ πιουπίαϊη-οΥγαίη, 
ἃπὰ πόσο οὗ Αὐβδ] ομνβ τϑῃ ρεγίβῃθα ἴῃ ἴθ 
ξοτβοθ οὗ (Π6 πιουῃίδίη ἰμ4η Ὁγ ἴΠ6 διυογά, “Τὴθ 
ογοβί οὗ ΕΡ γαῖ ἸΔῪ πο ἀοιιδὲ ἴῃ [ἢ 6 πογι]ιοαβί- 
ΘΓ ρατὶ οἵ {π6 ὑγἱε- ον ίογυ, ἰοψαγάβ ἴπ6 Φογήδη 
δηά βυοσοοίῃ᾽ (γα ἰηρου), θθγο ὑποσθ ΘΓΘ 
θῇ, ὨΔΥΓΟῪ βΌΓΡΟΒ Δ βίβερ ἀθο ἐν }:68 ἰοσσατβ 
1π6 Φοτάδῃ. ἦτ ἦθ ΘΟΠΙΏΟΙΪΥ Βα ρροβοα {παὶ ΑὉ- 
ΒΑΪΟΠῚ ΒΒ ΒΓΠῚΥ ΜΆ8 ΔΓ ἸΔΥΡῸΣ (ἢδη Πανὶ; Ραὰΐ 
ἯΘ ΚΩΟῪ ποίη οὗ {μοῦ πυθοῖθ. ΤΎΘΠΪ 
ἱβοιβδηὰ βἰαΐη 18 ἃ γχτοδί ]οβϑ, γοὶ ποῖ ἱπιργοῦδθθ 
ὨΠΔΟΥ ἰδ 6 οἰτοιπιθίδηοοβ.--- 6 ΥἹΟΪΟΣΥ͂ ΠλΔΥ ὈΘ 
δοοουῃίθα ἴοσ ὈΥ͂ (6 Βα ρογίοῦ οὐρδηϊζϑαίιοη οὗ ἢ δ- 
νἱ μὴ δὴ (ἢ6 ΒΌΡΟΙΙΟΥ ρα πογδ βῃΐρ οὗὨ [18 
ΔΥΤΑΥ-Ἰοδάθτβ. ΑΒ ἰο Αἴηδϑα 860 χχ. 4-θ.-- ΤῈ. 

6. εῖθ. 9-18. Αὐδαΐοηι πρράογεα ὃν «οαῦ.--- 
γον. 9. [Ιῃ ἴΠὸ τὰταἱὺ οὗ {π6 θδίε16 Αὑβδϊ μι σοί 
Ἰηΐο ἐμὸ πεὶ ἢ ουβοοῦ οἵ “αν ΒΒ βογνδηίβ." 
Τα νοῦ ἷ8 ὕο Ὀ6 ἰδ κϑῃ δ8 βίγ οὐγ σεβοχῖνθ: κ" ἢ6 
ΟΔΙῺ6 ὍΡοΟη, ἰουηα Εἰτηβο} ᾽ ἴῃ ἃ ρμοαιϊϊοη, ὙΠ 6ΓΘ 
86 ΒΔ Ὁ  πηθο ΔΙΓΟΔΑΥ οδρίυγοα οὐ βἰαῖθ. Η} 

“ Βοβὰ ἐπ Οϑγὶ ὨΥ9), “ ϑοδέξογθα," ΝΊριι. Ῥαγιοἰρ. 

ἔδπι. [οἵ 738], ἱποέορά οἵ ἐο ΚοΙΒΙ ΓΗ͂Σ), “ ἀἴθρθσβαὶ " 
[868. σϑδάϑ ΓΊΣΘ). “γγ8 δβορίίοτοά."--Τα.] 

φ{ ΜΡ. --- ΠΎΡΝ Νίρῃδὶ. [(β96 “Τοχῖ, πὰ Οτάσῃ." 

--ἴα.] 



δ28 ΤῊΕ ΒΕΟΟΝῸ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΑΜΕΙ, 

(Ππεγοίοσα οηἰογοὰ α (ἰοϊκοῖ, οὐ (86 τα ὙἘΣΟΣ 
ἢθ τοὰς 88 ΤΟΥ] ῥγίποθ (πϑῆοθ 86 Ατί.: “ἐλέ 
τ }6᾽}), 'ῃ ογάδσ ἴο οδεᾶρα. Ηἰΐβ ποδά, Ββοσθνθγ, 
σἽδυρι ἴῃ (Ἰἐΐογ δα! : “πιλάθ ἰϊρο] ἐκ τ {86 
Ὀουρδα οἵ ἃ ἱογϑδί μι, Ὡοΐ ΤΟΣΟΥ͂ ἔγοσα Ὠὶδ 
ἔωσα οἵ μαῖν, ὈυΓ ἀουδί]οβα δἷθὸ Ὀθοδυθο ἴθ 
68ἃ νὰ )8ηγτηεα ἰη Ὀείτγεθα ἐ6 ὈΓΔΏΘΙΒ6Β ἸῺ οο- 

δεαῦθοησα οὗ {Π6 οηἰδηρίοπιοηὶ οὗ ἴμ6 Ἰοηρ Πδΐγ; 
πὺ8 ΒΘ νῶϑ “ δεί,᾽" (ηδὲ 18, δυης [Επῃρ. Α. Υ.: 
“88 [ΔΚοὴ ὑρ᾽] Ὀοίποθη Βοανθῇ δηα οασίδ, β' 06 
[16 πιὰ} νοηΐ δ'ΑΥ ΠῸπ ὑπάογ εἶμι. [8}.- 
Οὐπ..: “Ἰὶ που]ὰ δοοὰλ ἐμαὶ [πὸ ἵπτο ἐπῖηρ ἰδδὶ 
Ηἷ8 γί Ὡ-ΝἸΟΥΥ θοδαιθα ἴῃ, [.}9 γουαὶ ται] δηὰ {89 
ΤΑΔΡῸΠοοηΐ μ6Δα οἵ μαΐτ, ὈοίΒ οοη γ] αϊοα ἰο δῖ 
ὈΠέΙΠΊΟΪΥ ἀοδι},." --ΤᾺ.]---τ ογ. 10. ΟἿΪΥ οπὲ οἵ 
Τραν ἀκ πλθη βαν ᾿ξ δηὰ σορογίρα ἰΐ ἴο. Φοδὺ δ8 
οομηϑηάογ. ἰη-οἢἱοῖ. [ΤῊ ἰοχὶ ἀ065 οἵ βὰν 1Πδὲ 
“ΟὨ]Υ͂ ΟὯΘ ΤηΔη" ΕΔΓ 10, Ὀυΐ (πδὲ “8 ΤηδῺ ᾽ ΒΑ 
ἱξ; Οἴδεσβ ᾿ὩΔΥ δ Υθ δϑϑὴ ἰϊ, δυΐ {πη τηδη ζσὸ- 
Ρογίδρα ἰϊ.--ΤῊῈ.]--  οΣ. 11. Φ0Δ0᾽8 ἀρδῖτο οἵ σο- 
γϑηρο ργουθηί ἢἷπ ἔγοστα σορδζάϊηρ ᾿Ὠαυ α᾽ 8 οοτλ- 
τηδηὰ ρίνγοη ἰο 86 ἨδΟ]6 δστὴυ (γοσ. δ). Ησ, (89 
Ηἰσῆοδε σοι θη ογ, ἴο Στ θο ἢ ἐῃ ἀΐροῦε- 
ἀΐθηοθ θὺ ἴᾺΣ 88 ἰ0 ομΐὰθ ᾿ΐ8 δυδογάϊπαίθ ἴου ποὶ 
ΚΙΠΠ προ Αβδια, δηὰ 16}} ᾿ἷτὰ οἵ [δ τονγδγὰ ἢ6 
δὰ τῇδ ἰοοσ. Ταΐ8 δοοοιάβ ρμγοοίβοϊὶγ πῖτἢ (ἢ 6 
τυᾶὰδ Ῥϑββίοηδίβηθθθ, σίοϊθηοθ δπὰ ῬΑγΌΔΥΣΥ οἵ 
Φοδθκ οπαγηοίονς, 88 θοίοσο ἀοδβοσὶ υθὰ.--- ῖ ὑσὰδ 
ΤΩΥ αἴαϊτ τἰ ἢ} ν (ΠΟΓΟΙΌΓ ἴὸ γοτσασα (ἢ θ6 ὙΠ ἴθι 
δἰίϊνον ρίθοϑο (Ξε δρουΐβουθη ἀ0} 18 γ8 ἢ) δηὰ ἡ 
ἃ εἰτᾶ]θ (οοπιρ. Ἐδσοὶς. χχὶδὶ. 16), 88 ἃ γδὶυδῦ]9 
Δ ἃ εβϑϑηῖ4] ρδτί οἵ πὲ ασΥ ἀγοβα.-- οὖ οσ. 12. ΤῊ6 
ΤΩΔὨ ΒΒ τορῖὶγ. Απᾶ ᾿ΒουΒΒῚ Σ δου ἃ νοὶ κὮ 
ἱῺ (οτ, οῃ) ΣΩΥ᾽ Βαηᾶ ἃ ᾿μοῦδδῃ ἃ 8801κ6]6 [οΥ 
ἰδοῦ (παὶ ἱμ, 1 (ΠΟΥ ῬΟΣΘ δισοδαὰν σέσεν [0 τη6, 
πουϊὰ ποὶ ἀο δυο ἃ ἀθροὰ. Ηο γχοίϑιβ ἴο {Π6 

οομμτηδηὰ οὗ Π6 Κίηχ: Βθννασθ, γβοθνοῦζ ἐἰ 
ὍΘ [ΞΞΞ-: 8]] οὗ γου], οὗ (ἰουοΐηρ) {86 γουῃᾳ τάδ. 
Μδατγογ: “σβοονογ (οὗ γου 8881] οοπγθ οἡ .1πι᾽}). 
80 Εῃᾳ. Α. .: “Ῥονδγο ἐπὶ ποηθ ἰουοὶ᾽᾽]. 
οδί οὗ {π6 αποΐθης νοσζβίομδ δηὰ βοπηὸ [ΗδὉ. 

Μ955. τοδὰ : “θθναγα τὴ9 οὗ ἰουσμἱη κ᾽) εἰο., ΤΠ ΘΓΘ 
πι6 ἰἴ6 ])αἰἴοια οοπιπιοαΐ; Ὀαὶ [818 ἱπ ἴο Ὀ6 το)οοϊοα 
88 ἃ οοη]θοίατα ἰο ἃνοϊὰ δ ἀϊου]ξ οοπείγυοίϊ οι, 
δὰ βυρροβίοα τΟΡΘΟΙῪ Ὀγ {Π|0 δἰ τ] ΡΉΓΑΒΘ ἴῃ 
γος. ὃ [Επρ. Α. Υ.: “[ῸΓ ΤΩΥ̓ 5Β8Κ6᾽]. αν 
Ομ ηἀ Ὑ48 ἴ0 αἰἱΐ, ποῖ ΤΩΘΓΟΙΥ͂ ἴο (ἢ6 ζΘΠΘΓΑΪΑ 
ὑμωΣξ δ), δῃὰ ἴο [86 σοτητοῃ ΒΟ] 16 γα, ομ6 οὗ ἩΒΟΙλ 
ΘΓΘ 808 ἢ: Π186}7 ΠΟὈ]ο .ταϊπ ἀρὰ δηἀ Το οὔϑ- 

ἀϊθηϊ ἐμὴ 18. σοπηλδηᾶογ.--- οσ. 13. ΤῊ [1ηϊ- 
12] ποσὰ “ογ᾽ (ἾΝ) ἱηάϊοδίεβ ἃ οοηϊγαβδίθα δεβογ- 
ἐἸοη.-- Το ῥγοίθγθησθ ἰθ ἴο θ6 χίνοη ἰο {86 ἰοχὶ 
“15 116 οὐοῦ (Π6 πηδιρίη δὶ τοδάϊηρ “τὰν 1{{8.᾿ 
ΤῊ ]Ἰαίύοσ 18 ἰουπὰ ἴῃ ἐπ δορί, : “δηᾶ ΠΟῪ 8} 4}] 
Ι[ ἀο πτοὴρ δβδϊηβι τὰΥ 119 Ὁ", δῃὰ {πὸ γα]ᾳ.: “1 
μα ΡΟ] γ δοιθὰ δρδϊησὶ τὰν 11{8,᾿ δὰ Ἐνδὶὰ: 
ΓΙ δὰ Ἰ1ϑὰ (δοίβα ἀδοοὶι}}γ) αἰραϊ πὶ τη Υ οοη- 
βοΐθηοϑ" Αραϊηδὶ Εγδ]ά ΤἈ θη ΐπ8 καγΒ (μδὲ [89 
Ὠδίαγαὶ σοῦΣΒα οὗ ἐβουρῃί Βοσὸ ἐβ ὑπαὶ [80 τυδῃ 

5 [ΤῊΪν ϑύτῃ που]ὰ ὉΘ δαυίναϊοηΐ ἴο οη6 Βαπάγοα ἀοϊ- 
Αγ δὲ [ῃ9 ργϑβϑηΐ ἀ4Υ.--- ΟἹ ἐδ γατίοιιβ Ἰεσϊπ ὰβ οὗ ἀποΐϑθηςξ 
Εἰγά]05 (ἃ ὨΘΟΘΕΒΩΣΥ δί[6}6 οὗἩὨ ἀγθδθ 707 29}: δηὰ 'γῸ- 
ΤΩΘΠ),. ἱποαάϊηρ ἐμαὶ οἵ ἐὴο Εἰ κῃ -Ὀγίοδε, δηὰ οἱ [6 οι15- 
ἴοπὶ οὗ ργοβϑοῃξης ἔμοτ 88 [δε δ.}}} ἑουηάὰ ἴῃ ῬοΥΒὶΔ), 
806 Ατίὶ. Οἱναίο ἰῃ 8: 1:}᾽5 ΒΙΌ.."1οΐ,--Τα.] 

Τ Βοδὰ φοσί 30), «ἰὴ τηοσϑὲ δροΐϑθῃϊξ γουδϑίοδ. 

: Ου [8 οοῃϑίσυσίου οὗὨ "Ὦ τε δροδίοροϑαὶβ 800 ΕΣ. 

χχὶν. 14; Φυαάκ. γἱ(. 3, δ ὰ ῬΘΙΟΥ͂,, ΤΟΙ. 232, 83, τα ]ὰ, ἢ 

104 ἀ, α. “ἢ (ον "Ὦ ἰο οοτγθοίασθ. 

δου] Εταὶ βίδίο (Ππ δοεὲ ἱξβο!, δηὰ {ἢ θη 118 οοτιβθ- 
ὈΘΏΘΟΒ ἴοσ Ὠΐτηβο]ῖ, Οὐ, δΒβδᾶ σΕ ἄϑθοϊι ἀδθοοὶι- 
ὍἍΠΥ δεαϊπδὶ ἷα 11}6 ἢξ (Δ]Ξ6ῃοοά ὉΥ 
ΚΙ] τσ Ἀἴπ, ᾿μδβταυ ἢ 88 Ϊ βου τυ ματα δείοαὰ 
δραϊηδί (Π6 ΟΧΡΓΟΒΒ ργο! Ὀλοη οὗ ἴπ6 Κίηρς. ΤῊΘ 
σοσὰδ “ δηὰ Ὡοι βίης ἰδ εἰὰ ἴγογα ἱῃ6 Κιηρ᾽" ἴοττη 
ἃ ῬΘΙΘΠΙΠΟΛΙ8; ἐπ6 δροάοαϊβ θορίησ πιῇ “δηὰ 
που. Δμπᾶ ἴδου νΜουϊᾶθαϊ αν πϊἴοοῦ 
δεαΐῃηοδῖ ΣΏ6, {Ππδἰ ἰα, ἢδνθ δρδῖτδὶ τη0 
Ὀοίογο (π6 κἰηρ 856 δοοῦβοσ,. Εὸγ {Πι18 ἌἼχργεβείοη 
οομΡ. ΡΒ. εἶχ. 6; Ζεοςδ. 1.1. [ΟὨ οἴδοῦ Ὄχρία- 
ΠΆΓΙΟΩ5 οἵ (18 αἱ Πσυ]ς γοσθθ θθ “Τοχὶ. δυὰ 
Οὐνδπι." ΤΠ Πλ8}} 5 ἘΡΡῪ ΡΟΞΤΩΕ ἴο θ6: “ἢ (δ 
ἤτϑί ρἴδοθ, 1 ἤᾶνθ ἴοο τη πο γοϑμοοὶ ἴον ἐπ6 Κὶπρ᾽8 
οομηηδηὰ ἰο ᾿ἰἔπ ΠΥ πδηὰ δραϊηϑὶ εἶδ ΒΟ ἴῸΣ ΔΩΥ 
ΤΟνΑΓα; δά ἴῃ {86 παχσὶ ρΐδοθ, ἴθ σεοσαγὰ που]ά 
ΔΥΆΔΙ π|6 ποι ἰηρ, [ὉΣ 1Π6 Κίηχ πουϊὰ ἤπά οαὶ 
πὶδὶ 1 δά ἀπὸ δῃὰ ρθη βἢ τη6, δηὰ γου γουχβοϊ 
ψΟῦὰ 0 τὶπθ88 αρδὶπδὺ π|6,᾽ πβογοίῃ 6 δὰ 
ΟΙΒΙΟΙΥ 1μ8ὲ 6 ἀοεβ ποῖ ἰσυαί 2040. Τῆδὶ 

Γ ἀοοδ ποί τοβοηΐ (᾽6 δῆθεν ὈΥ υἱ θῆρα 
ΤΠΑΡΘ ἰο Ὀ6 δδοσίθδοά ἰο [ιΐ8 οοηθοϊοιεηθϑα οἵ 
ἴῃ πε γὸμ Ν ΒΕ ΑΟΥ̓͂. ΤΟ] ]ονα 186 πρλτ- 

ἵηρ, ψΠΙΟΝ 4180 χῖνοβ ἃ χοοὰ βρΏβο, δὲ 
068 ἐδ6 τελδίης οὔ ἐμ6 Βεορί.: “ἰδ Κίηρ ομμδγρεοά 

ἴπι66, εἴο., δαγίηρ, ΒοΤΤΑσο οὗ ἀοΐηρ [Π6 γοῦμρ᾽ τηδη 
ΒδγπΣ, δῃὰ οί πῆρ Μ|Ι11] Ὅο Ηἰά ἔτοτα ὑπ Κίπρ," 
ἐἰε.---ΤῈ.7--ἰνος. 14. 2060 δῆβτσοσ Ὀδίσα πῇ ΟΝ 
νοηροῆι!, τά ον ἰοπαίο Ὠδίυσγο: 1 υν1}} ποῖ 
ΔΙΤῪ ἴδ π|8 ὙγἱἘὮ [Π99, {μιαἱ 18, [0866 11 16 ἴῃ 10}- 
βε] ἢ ἀοἷπρ νϑδὶ ἱπ ἢ . Εἴο ἴοοϊς ἴδτϑϑθ 
βἰδδα; βιοἢ} δ (6 τησδηΐηρ οὗ ἴ!6 πογὰ (93) 
δηὰ ποῖ “ , ἀασί, αρὶ1᾽ (οομιρ. χχὶϊὶ. 21), 68 
Βερὲ. δῃὰ κα. [δοὰ ἕν. Α. Υ.] κῖνο θ.Ό Τὰο- 
ἷὰδ [πογοίογο οἴδηροα ἰμ6 ἰοχὲ; Ὀυΐ ἰμ6 ποσὰ μὸ 
ῬΓΟΡΟδΟδ (π᾿) ἴ6 ὑυποὰ (846 Κ Οἱ] σογαδυῖκβ) ἴῃ "9 
ο]άον Ηθῦγον ΟὨΪΥ 88 Ξξξὲ “τ ἶβαὶ]6᾽ (0 χχχίϊὶ. 
18; χχνὶ. 12: 2061] ἱϊ, 8), δηά ποὶ εἰ}] 11.δὴ 
ἔπηθα ἰῃ {Π|6 ᾳϑΏΘΓΑΙ βθῆ86 οὗ “ψοβροῃ᾽ (2 (ἢν. 
ἘΠΙΙ: 10; χχχὶϊ. δ; Νοῖ. 'ν. 11); δηά ἸΌΤΕΟΥΕΤ 
ὯΟ0 Οὔδηρθ 18. ὨΘΟΘΕΑΒΑΓΥ͂, ΒΙΏ06 ΟἿΪΓ ἰοχύ- ποσὰ εἰμηὶ- 
ἤθβ δύο βῇ!δγρ ποοάθῃ δβἰδῆδβ δ Ψοδὺ οουἹὰ βηά 
ἴη ἴ86 Βαγὰ ὑθγθῦπί -ποοά ; δηὰ (μἷ5 γίονν 18 συρ’ 
Ρογίϑα Ὀγ [86 ἔβδοὶ ἐπαὶ ἢδ ᾿νλὰ ἴο ὕθ6 ἴῆγθδ πϑδ- 
Ῥοῦβ, νῦ]6 οὔθ δροδι-συδὶ πουἹὰ ἤδνς Ὀδθθη 
Βα οἰοηὶ.---ΤῊθ τογάμ: “δηά ἢθ τδϑβ 81}}} αἰϊνι," 
εἰς., τὸ οοῃποοίοα σι} ἰΠ6 Ῥγοοοάϊηρ, οὶ πιὰ 
[6 δὰ ἱπρ οοῃίοχις ἴῃ ἐπ ᾿δζοσ σδδα ἐδωῦ 
σου] ἃ 6 ἰηϊτοὐποορά "γ 8 ΟΟπ]πποίΐο οὐ οἱδοσ 
Ῥασγίίοῖα, “080 {γαδὶ “Πτουρἢ {μ86 Βροαγί οἵ [89 
8{1}1 Πἰνὶησ ὑσίποο᾽" (Επα]4). Τὸ μαηρίηρ ἴῃ 
[Π6 ἴγθθ ἂι ποῖ ἱπιηλοαϊδίοϊν ργοάύμυοθ ἀρδίῃ, 
Ἰπουσῇ 1ὺ πουἹὰ παν ἀομο κὸ β8]]γ.--- Τὰ 1890 
Βοδτί οἵ 6 ἑνὶ" (ΕΣ. χνυ. 8) ΞεΞ "ἴῃ ἐδ 
ταὶ ἀδὶ οὔ ἐμ ἰοσθῦϊη,᾽ ἀατοοῖηρ πὶ (η0 ἀσβοτὶ 
ἔοι 'π νοσ. 9θ. ΤῊΐδ οχργοβαίοῃ Βοιίομοσ πουϊὰ 
ὈΠΏΘΟΘΕΒΆΓΙΙΥ οἴδηρθ ἰο: “ἴῃ (ἢ δίοκεὶ (3}) οἵ 
[86 ἰογορίπιἢ."- ον. 16. Αἴοσ 2088 (᾿χυδὶ ἴῃ 
(86 ποατί, Αθαδίομι 18 κι ]οὰ ὉΥ ἴθ οἵ Ζ060}8 
γουῃς τθῦ, ῬὈΓΟΌΔΌΪΥ δὲ ἷβ οοῃηδηά.---[Τ 8 
ΠΡΕΊΟΓ ΕΙΣ Πα Ἰῃ0᾽ ὯΟΓ ΠΡ 1Βγυβίβ ἴῃ το ΠΕΣ 
Ῥτοάα οδίῃ. ἷ8, 1 δυγργίείη, 18 ὈῚ Ὧ0 
ΤΏΘΒΏΒ ἱπροθα ὃΪ6. Οχ 6] Πδυβθη β πῃ 
Γο-αἰδβροαϊίου οὗ ἴμ6 ἰοχὲ (ρυϊηρ γον. 16 Ὀοίοτθ 
γΟΓ. 1δ) βθ0 “Τοχί. δηὰ ατγδι."---ΤῈ.]-- ον. 16. 
ΒΥ ΑὈεδ]οσ ἀθδαὶῃ ἰμ6 οπά οὗ [86 Ὀαι116 τὴ 86- 
ουγοα, δῃὰ 7080 ἱμογοίοσθ οδἹ]ϑὰ [π6 ρεορ]δ οὗ 
ἔτοτα ἔσσί μον ρυγεαϊ. Τα τοῦγο [ῸΣ 18 δαΓ- 
ΒΔΙΟῸ βἰαγίωρ οὗ Αὔδδίοσῃη γ͵88 οὶ »γίραίδ τεῦεν9α 



ΟΗΑΡ, ΧΥΙ, 534---Ο ΧΎἹΙ1. 33. δ29 

(Καυτῖὶς ἴῃ ΠΟογΖορ), δαὶ τὸν ἴον ἰῃ6 ΠοποΥ οὗ 
116 αὐεοιοά Κίης, δὰ [86 οοηγ!οϊίζοη (Πδὲ ΟὨΪΥ δὲδ 
ἀραὶ οουἱά ρυΐ δὴ οηὰ ἴο [ἢ ὈΠΏΔΡΡΥ οἷν Ἱ] τᾶν. 
Ἡδ οἰορροά ἴπ6 Ρυγβυϊῖ, ΠοΎουοσ, δεοαυϑδο ἧς υἱδλοά 
ἴο ϑραγε ἰλε ἐμαὶ 15, Α θβδιοση δ ρθορὶθβ. ἃ 
ἴοοθ οὗ ΤΙΡΩΝΠΟΥ Δἰοηρδίἀθ οὗ ἰδ ὈΔΣρΑΣΙΥ 
[τιο τοπάογίης οἵ Επᾳ. Α. Ὗ. ἰδ Ὀοϊίον: “ Β6 ποϊὰ 

ἰς (λς ρ6ορ] θ᾽" ἴγοπι ΕἾΠΟΙΕ ΤὮΘ ΡΏΓαδο “[ἢ9 
16 Π6ΙΘ Ὠδίυγα!!ν γοίοσβ ἰὸ ᾿δν 8 (δὰ 

γ΄, Ὁ) ὧν υυστύν τ. πλάρες 17. ΑΒΡδδίοπη οδεί 
δλϊὰάο, ΔιηᾶτΟΥ ἔσχον ονοσ ἐϊ ἃ ΥΘῚ1ῪΥ κιϑαὶ 
ΘαΡ οὗ αἴοσι68, δ εἰζη οἵ απ ἱ ἰοτοα θα ησ 
δραίϊπεί ἃ ἀοδὰ τόδ. [1ἢ Ηἷθ ἰγδῃδί αἰΐοῃ Ετατωδῃη 
Ἀμ88: "οὐοῦ μη). --;Ἴ Κι] ΤῊ ρτοδί οἵ δίοπιεβ 
οΥὐοΣ ἴδ6 ρἱὲ (πὸ Ατί, ἀφῃοῖοα [ἢ9 τοεἰΐ- [1] 
ἰπίο πμΐοβ ΑΌΘΔΙΟΓ᾿ Β ΟΟΥΡΘΘ ἯἮ85 ἰΠΤΟΤΏ) Ἧ88 ἴ0 
6 ἃ πιοῃπυτηοηΐ οὗ Βῃδ)6 ἴῸΣ εἷ6 ΟΥἷπη6 ; ἢ ΘΟΙΏΡ. 
οβῆ. νἱϊῖ. 26 (Αοἰδῃ), υἱἱδ. 29 (1π6 Κίπρᾳ οἵ Α1). 
ΑἹ Ι[δτα0] δᾶ 864, ΘΥΘΙΥ͂ 8 ἴο δία ᾿ἰϑῃϊ, 
ἐπιδὶ ἰδ, 811 οὔ Αθβδί οτμ᾿β δύτωυ (και οσοά ἴγομι 8]} 
16γ86}} ἰμαὶ βυτνυϊνοὰ (Π6 ἀοίοδι; {816 αἷδὸ οοῦ- 
βγηῖθ πο νἱον (δὶ (86 Ὀδί|]9 ἱοοῖς Ρ]δοθ οὔ ἰδ6 
ποδὶ οὗ ἰῃ6 Φογτάδη. [Βυϊ (Π6ῪΥ που]ὰ δδγοὸ Βοὰ 
ἐο ἱποῖγ Ποπιθα, ἢῸ ταδί ὙΠΟΓῸ (ἢ 6 Ὀδ[116 νᾶδ 
ἔουμι.--- ΤῊ.]--δνν ἐν. 18. [ἢ βἤδιρ οομίγβαι τι} 
1τ}18 τηορηϊΐοη οὗἩ [Π6 πηοηυπηοηὶ οὗ ΒΏ δι) 6 δβίδηαβ 
16 Ὁ] οπίκ δοοουμὶ οὗ [16 τηοῃυμμθηὶ ἰδμαὶ (Π6 
γδΐῃ δηὰ διιριϊουβ Αραδίομι δὰ βοὶ ὉΡ ἴῃ ἢΐδ 
οὐσ Βοπον ἀυτίηρ ἰδ ᾿᾿ἰοἰπ6. ΤῊ ποσὰ “ἰοοῖϊς᾽ 
[δε Α. Υ. “δὰ ἰδἰκοη] (Να. χνὶ. 1; 1] 

ἴημβ χὶ. 87) ἰδ ῬΡ] θοῃδδίΐο, 88 18 οΘοσῃηοῦ ἴῃ οἷτ- 
ουμηβίβηϊ 4) δηὰ υἱνἱὰ παιταίΐοη: [“ ἴοοὸῖκ δῃὰ 
ΤΟΑΙΘ  ΞξΞ- “ γχρδρϑὰ ᾽]. Βαὺ ᾿ξ τ  Ὀ6 υπάαοταίοοα 
853: “1ΟΟΚ [ῸΓ Εἰγηθοὶ Γ᾽" ποὶ ρῥ]οοηδείῖς (Βδιίο ΟΣ). 
ἼΤΒο ἴοττα οὗ [Π6 ποῦ (ΡγΟΌΔΌΙΥ οἵὗὨ δίοῃθ) οδῃποὶ 
Ἀὲ ἀοἰοττηϊποά. 1890 εἰ 6᾽ 8 416, {Π6 γ]} 6} 
οἵ ἴδε Κἰάτοηῃ, ὑπὸ πἰδαΐδ οδϑὶ οἵ γΌρδ  οῖα (.108. 
Απὶ. 7, 10, 8); 1ν ἰοοῖς 1ϊ8 πδῦγθ ἔγοπι (86 ουθηΐ 
ἀεθοσιοά 'η θη. χὶν. 17, δῃὰ γὰδ ἰῃ Ἰδίϑσ {1π|68 
(8116 αἰδο {πὸ νυ] 16 οὗ ᾽ ΘΒοθμδρμδῖ, ΤῊ “ ΑΡ- 
δϑϊοσλΒ ΡΪ]} τ᾽ οἵὨ Θδοοϊεοδἰαβιςα] ἰγδαϊΐοη, βῃοντῃ 
ουθὴ ἴῃ ἰμ6 ΜιΙΔ4]9 Ακεβ, δηὰ ἰο- δ Ὁ] “ ΑὉ- 
ΘΑ] ΟΠ} Β ταῦθ," 8 ΡΥΓΆΓΩΪ4Δ] ροϊηιοα τροπαπιοηί 
δρουὶ ΤογΥ θεῖ μἰρη,Τ ὁδηποὶ 1ὴ 1.5 ᾿γεθθηὶ ἔόστω 
Βο {Π6 πογῖὶς οὗ Αὔβ8]ο 566 ΤΠοηΐυε᾽ Ἔχ ο]]οης 
διχυτηθηΐ δραϊηδὶ ἴῃ 6 νἱδην οὐ ΘΓ δηὰ Εππδ]α, 
(8ι {πὸ “ΚΙιηρμΒ ἀ4]6᾽ ν8 ποσί οὗ “τ τβδ θα 
ΓΔ Ρ6 (δοοογάϊης 88 86 βδίοι) ἰη Οδῃ. χὶν. 16 

16 υπαογρίοοα) ῃοὶ ἴδτ ἔγοτὰ βαϊεση, ἃ που ΠΟΤ 
οἶτγ οὐ ἐμ ογάβα.--ἰ αν 30 ΒΟ; ΘΟΙΏΡ. ΧΙγ. 
97; ᾿Ϊΐ8 ἐῆγοθ βΒΟῺΒ ἔπογθ τηθηιἱοηθα τησδέ ἤδν6 
δῇοτνασὰβ ἀἰθὰ. “11 8 ο8)]1 9 ἴὸ {ἷ8 ἀδὺ «4ὁδα- 
ἰοπαἶδ Ηαπα"" (1 ὅδιῃι. χυ. 12), ἃ τιοαυταθηΐ ΓΘΟΒ] ης 
Ηΐκ ΤΩΘΙΏΟΣΥ ᾿ἶϊκο δὴ υὑρ1ἴρὰ λαπά. ΤὨΐἷδ τηοτι- 
χηθηὶΐ οὗ ΒοῦοΣ (τοί οΓ ἰὲ 88 ““δἀογῃοα 1} 8 
ΒΡ Θη 1 ἱπβογὶρίΐοη οὗ μἷ8 ἤδπῖθ᾽᾽" (Εππ.} πιυδὲ Ὀ6 
Ἰοῖ ἴἰο {8 ᾿τοαριηδίου) δ6 "δὰ Ὠϊπιθο ] ἢ ογοθοίθα 
ἀαγίης πἷδ 1116; ἰδὲ πηοπυχμηθηὶ οὗ βῆδιῃθ 'ἢ {Π6 
ποοὰ οἵ ἘΡΗγαὶπλ τδ8 βοὲ ὋΡ ΟΥ̓ οἰ ποῖ δῖοσ αἷμ 
τοῦτ θ}]6 ἀθαίῃ. Α βὲ χη βοβηῦ οομίγαβι 

ἀ. Ψετο. 19-32, 71λε ἐϊαΐποε οὐἠἨ 7)οὸν απὰ οτίσ'. 
Τραυΐα ες ἰαπιεπὲ οὐεν «Αδϑαίοπι. 

Ψον. 19. Αλίύπιαας, [πὸ βΒοη οὗ Ζϑάοϊκ, ψῆο τὶ ἢ 
Φομδίμδῃ (χνυὶϊ. 1δικαᾳ.) μβδὰ Ὀγουρδὶ ἰο Θενὰ {6 

4 [ΤΊ,Θ ουπίοτῃ Β}}} οχίβίδ, ἰῺ γοϑρϑοὲ ἴο ΓΟ ΌΘΓΆ, [ῸΓ 
ὁ χασωρὶθ. 866 ΤὨΟΙΏΒΟΏ, ζαπά απὰ Βοοκ, 1]. 234.--Τα.) 
{ 866 δὴ οχδοὶ ἀοβογίριίοη οἵ [ἐ ἰη Τί ΤΟΌ]Θτ᾽Β 8. 

ἰοπδλιημεῖίε μπᾶ ἀεν (Εἴδοτο (1862). Ὁ. 267 . [116 ὈΔ66 ἰΒ 
διιγγουπαϑα ὃν [0216 ῬΠΑΓα,; ὶς Ἂ ἀοασικη ἩΏΘΙΣΟΣ ἱἱ 18 
δ ἰοζων. 866 ΒονϊΏΦΟΣ 1. 8δ0.--ΤᾺ,] 
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Ἰηίοσιηδίοῃ οομοογηΐηρ Α ΒΔ] οτα᾽ Β ἀδαῖρι, δηὰ μδὰ 
τοδὶ θα πὴ [Π6 δύγ. Ηδ Ὑϊβῆθ8 ἰ0 ὈΘΆΓ ἰοὸ 
(6 Κῖηρ ἴ1806 ἀΐηκε ἐμαὶ [86 Τιοτᾶ 885 ἡπυᾶροᾶ 
ἴ8ο Ικεῖηᾳ [τὶ ἀοηο ἰιΐτῃ ὑυδιϊο6] ἕσοσα [86 απ ἃ 
οἵ δἰ6 ϑῃϑιιίθ6-- }ς [μοοογαῖίο οοποοριίΐοῃ οὗ δα 
᾿τητηοαϊαίο αἰ νὶπο ἐπ εγροδιι:οῃ.--- ὕ ογ. 20. Φοαῦ 
Τοῦχθοθ (86 τραυοδῖ, Ηἱἰβ σϑϑβοὴ 18: “ θθοδΌβο 180 
Κἰη σ᾽ 8 80} 8 ἀεδὰ." Ηρ ϑδβαγβ: Ἐμοῦ διῇ ποῖ ἃ 
ΤΩΘΒΒΘΏΒΟΙ το-ΔΥ [Ετρ. Α. Υ.: “1δοὰ βῃαὶἊ 
οί 68 Ὺ αἰτηρθ (μἷ8 ἀδν 1], Ὀδοδῦβα μ6 κηον μδὲ 
Ῥανὶα, ποι ποι ηρ τὴθ Υἱοίοσυ, που]ὰ ὃθ 
ΑΘΘΡΙΥ τηονθά Ὁγ 186 ποῖγβ οὗ Α Ὀβδ]οπι᾿Β ἀθδίῃ. 
Ης ἀϊὰ ποὶ πίὶβὲι ἴο Ἄἐχροβθ ΑέμηδδΖ ἰο ἐμ Κἰπρ᾽β 
ΔΏρΘΓ, δηὰ ἐπογϑίογε σοδιβοὰ ἰο Ἰδὲ μΐπὶ ἝδΣτῪ ἰδ 
(ἰἀληρκ.--- ον. 21. Ηδ γδίποσ οοσητηἱ θα τ ἷδ ἰδεῖς 
ἰο {86 Οἰωλίζο, (16 Εϊμϊορίδῃ βἰανθ, ποῖ ἢ δὰ 
αἱ βδηῃὰ [ὉΓ 8}} βογίβ οὔ πους. ΤῊ Ὡδηλ6 ͵β ρθη- 
}11ς, μοὶ [09 ῬΓΟΡΘΟΙ ἤδιη6 οὗ δὴ [βγδοὶ δ (βερί., 
γυϊγ. [Εῃρ. Α. .}1). Αἶδσ [86 ΤΩΒΔΏΠΟΓΣ οὗ 8 
βίαν, ἢ6 οδϑί ἢἰτηβο ἢ ἀοότῃ Ὀοίογο 2080. ὝΟἿο- 
(ἰυ8: “6 βρηΐ δὴ ΕἸπἱορίδη, (ἰη κίης ἐξ θηη4}} 
ἀδιηδρθ ἢ Βα γϑοοϊνοα πυχὶ ἔγοσα (89 ἰκϊηρ."-- ες. 
22 ΒβΒα6ηῆ. Α ΓΟΙΔΑΓΚΔΌΪΥ γἱν!α ἀδβογὶριΐοη οἵ [86 
ΑΝΣ τμῤνῥῥλυτον ἫΝ ὑεύσοιῃ ΦοΔὺ δηὰ ΑἸιΐπηδδζ. 

6 Ἰαῖζον βαυβ: “Ὀυΐ ὮΔΡΡΘΩ ψἢδὶ τυ] [ΕὩχ-. 
ΑΟΥ.: “μοπογνον᾽᾽)}, 1οῖ τα συ .᾽; Ἣν παττνι 
ΙΏΟΓΘ οὗ {Π6 Υἱούοσυ (δὴ οἵ (9 ἀοθδβίῃ. Φοδὴ βι}}} 
τοίῃηδεβ, Ὁ χίνγοθ δῇ δχδοίθσς σζϑᾶϑοῃ ἰθδη Ὀοίοσο. 
“ἍὙΨὙῈΥ πὶ ἰποὰ τυ ἢ 1 (δου βο, [86 τηοῦδδβθ 
6 ποῖ α τεισατα-ὄτίπρίπσ ἐκιϑει Ὠοί βΌοϊ ἃ Οη6 88 
Ψ1}1 Ὀσίης (66 ῥχοῦι (Βδείο μου). ΤῖΒοσ: “Ἰδοη 
ὙΠῚ οὶ ΟΔΥΙῪ ἃ ΤΏΘΡΑΑΡ 6." ἸΤΠρηΐυδ ΔΙ ΟΣ 5 
[186 ἰἸοχὶ δἴοδσ (ἢ δορῖ,, Δα ΣΟΏΔΟΓΘ: “ἰΠ 6 Γ6 18 ἴ0 
66 ΠΟ Σηρϑβᾶρα ᾿οδαϊηρ ἴο ὑχγοᾶὶ." Βαϊ δοοογχά- 
ἱπρ ἢ 186 ἐχρίδπδίίοῃ αν δῦονθ, ἰμεγα '8 ὯῸ 
ὨΘΘα [ὉΓ δύ ἢ Ἰῃβουοη δηὰ αἰϊογαίίοη. [Επᾳ. Α. 
Υ.: “Ἰδοὺ δΒαδὶ ἢο (ἀἰηρβ γσοδαγ,» Ὀυΐ 1.16 δἰ χιιὶβ- 
οδίίοη κσοδαυ" ἴδ Ὡοῖ ΘἈΘΣΥ μοίρῃ ἔγοσῃ ἰἢ9 
ΗδΦΌΣΤΟΝ ποσὰ. Βοίϊου : “ἰδοὺ μιαδὲ ἢο (ἀἱηρβ 
Βυ Π οἰοαὶ" (ἴδ. Οὐηι.)}; ἴδμαὶ ἰα, ἐπ6 Ουβῃλία δ 
ΔΙΤΟΔΟΥ οδιτὶοα [Π6 ὩΘῪΒ ; ΟΥ “ἴποὺ δε ἢο ῥσο- 
ΒίΔὉ]6 (αἰ η μα," ποῆθ (μὲ οδῃ ἀο δὴν ὈοαῪ ροοά. 
ΤῊ βυγ. ἰβ δ ΕΥΘ ΔΩ 8 σομἀογίηρ, (ἢ 6 Ψυΐς. 88 
ΤΠ ον 8. 860. “ Τοχί. δηὰ Οτβιηπ."--- ΤῈ.]-- 
γος. 23. Ιῃ 106 αυΐοὶς διὰ ᾿ἴνοὶυ δοοουηὶ οἵ ἰδ6 

“ Ἀοδὰ {μ9 οί 13- Ὁ} 33 ((π6 13 μαϑ θυ! ἀϑθηγ 
ζ1]Ἰ]οὰ ουοὐ Ὁ ΣΟΘΔΑΟῺ οὗὁὨ ὑπ ζο0] ονίηκ 13); ἴὲ “͵ἡ “ Ὀ6- 

οδ86᾽" (Θθῃ. χυἕΣ. δ; χίχ. 8), βϑθ 768. δ᾽ 1δδ, 2. Μαῦγοτ 

[(8ο βγγυ., Ομιαϊὰ..) τοίδίωθ ἐῃὴθ Κοίηϊῦ ὧν 2) διά 

ΤΟΏΔΟΓΒ: “ΤῸΓ ὈΡΠΕΘΥΒΙΗΕ ἐῆθ Κίη μ᾽ Β ΒΟ 86 ἀοδὰ (ποῦ 
ψου]άοβέ ἤδΥΘ ἰο ΟΔΥΓΥ τα 8). Βαϊ 1) (η18 δά ἀϊέίοπ 
[οὔϑ βοηύθῃοοθ ἴο ἔῃ οσοππίσυοίοη]) ἰΒ δυβρίοίουκ, δηὰ 2) 

 ΠῸ [“ ἀοδὰ "} ὈοΪοῃκοὰ ἰο “89 ἰκί κ᾽ Β ΒΟῺ "" 85 Α4α]60- 

εἶγο, ἐϊ τηυϑέ Ὦδγο ἰὯο Ατιο]ο. 

{ ΜΝ Ὧ). Οοτρ. Εν. 8104 ἃ: σινάσινα ἰὰ οεέ. 

Ὁ ΓΝΥ ΠΎΞ ΠΝ ΤΙ. ΓΙῸ 18 μθτο βοστο δβίτϑ 
Ἰτωροσαῖίνο (Βδιίίομον, ΤΠ ΘΏ 118): “ κὸ που" .- “δηὰ ἰΐ 
ποῦ κο" (88 ΤΡ, Ῥ. γἱ 1. 4 Π1). 11 σδῃ Ὅθ ἰδιεϑῃ (τ 0} 

Ῥτγοροβ νοῦ) δ ῬΥΓΟΏΟΌΩ .-» ἢ (οΏ. χχυὶϊΐ. 37) ΟἿΪΥ 

ἩὮΟΘΤΟ ἰξ 15 σοραἰοῃοα ὉΓΥ͂ 1}.8. τοογά-ἔοπιο (Βδιέοθσ), 85 
Νυι. χχιΐ, 88; 1 Βδη). 1. 2δ; Ῥβαὶπλ οχὶὶ. 8. Ηοσο, ον- 

ΘΥ͂ΟΣ, ἿΝ, Ἐοὶ ἜΡΥ; (Δ8 .--- ἐλ66), 85 [ὴ9 ἰ08}6, ἴοΥ [8.6 Γγη65- 
ο᾽ - 8 

Βῶὁ ὙΔΒ ῬΓΟΒίδο]ο ἴον ποδοᾶν. ΤὨΘαΐαδ: ΠΙΗΧῚΩ ΡῈ), 
Θ. «Ὁ Ὰ ξ: 

Β!ἱρὮἢ. Ῥασίίορ. οὐ γ᾽. Βα [ὴ)6 ποσὰ [6 Αοῖϊ. ΘΔ]. Ρατ- 
ττ 

ἐἴοΡ. οὗ ἐξ 72. “ [Ὁ ΘΟΓῺθ ὈΡΟΏ ' "(δὲ ΘΟΙΩΘ8 ΟἹ (βη 48)" 
ΔῺ θη ἃ ΟΣ ἃ ΓΟΎΔΣα. 



530 ΤΗΕ ΒΕΟΟΝῸ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΑΜΕΙ, 

σοηγογβδίίου, ([Π6 Ρἤγαδο “δηᾶά ἢ βαϊὰ " (θβαὶ]υ 
ΒΌΡΡΙἰοα Ὀγ {Π6 γοϑ6γ) ἱβ ογλ θά, 86 ἰη 1 861). 1. 
20. ΤΉΏΘ τορειοη οὗ {Π6 ““ἀηὰ Ρὲ ἰΐ 88 1ΐ τηδ 
Βῃονβ ΑἸ ἐπη882᾽ 8 ἀγάθηϊ ἀθβῖγο ἴο ἽδΊΤῪ (86 (α΄ η 
ἰο θενὰ. ΗἶΦ ποϑηΐ “Ὀγ (6 τῶν οἵ {μ6 ρῥ] δῖ," 
1π0 Φοτάδη νον ((6η. χὶϊ!. 10-12; χῖχ. 17, 25, 
29, Του, χχχὶν. 3; 1 ΚΙ. νἱἹ. 47). Α8 “ππαῦ" 
᾿)28 ὮδγῸ 8 Ἰοοδὶ ΤΟ ΒΙΒΕΙΙ οδηηοὶ Ὀ6 ὀχρ[αϊηοά 
886 ἱπηϊοδιϊηρ 8 ῬαΥ ΟΣ πιαππςρ οὗ τυπηΐης 
(Επδ]ὰ : “6 γβῃ ἰῇ {μ6 τ ΠΟ οὗ ἴ86 ΚἰΚαΣ 
(Ρ]Απ-) συπηΐηρς ἢ). [Εγἀτδηῃ βαρ {π|8 
εἰδιθιηθηὶ ἴοὸ βΒυρροτί (π6 νον μα (ἢ 6 Ὀαί116 τῦϑϑ 
ἰουρσπί οἡη (Π6 νγοϑβὶ οὔ {π6 σῖνοσ ἢ δυΐϊ 1ὑ 88 δἰ γοδὰ 
Ὀδοη ρμοϊηϊοα οὐδ (866 ποίβθ οὔ σου, 6) (ἢδὲ ἰΐ 18 
ἤότο ἱπι[πηδίθα {Πδὲ {πΠ6 Οὐκ 16 ἀ:ἀ ποὶ κὸ ὃγ {ἢ 9 
ὙΔΥ οὗ [Π6 «ογάδῃ-ν ] ον, τ μοι ἢῸ πλυδὲ ἢδνθ 
ἄοπο {ἢ πα δὰ οογη ἔγοπι 6 νοβϑὲ ἰο {ἢ οδαῖ 
εἰάο. (1 ιδ. Οὐπι. αἰδὸ 98}16 δἰἱθηϊίοη ἴο {8 ἐπεὶ 
ῃ ποία οἡ νοῦ. 23.) Αββυγΐηρ ἐμαὶ (ἢ βοοῃθ οὗἁ 
Ὀαι016 τγᾶβ οῃ (88 οδαῖ, ἰῃΠ6 ραΐῃβ οὗ ΑἸιΐπηδας δπὰ 
(Π6 ΟἸΒ1 16 σδηηοῖ ὈῸ ἀοβογὶ δοὰ τῦῖ Ἔχδοίῃϑβα - 
Ὀαὶ ἴΥ 1 ττδ8 βου ἢ - ττοϑὶ οὗ Μδῃβδηδίπι δηὰ ἤθασ ἴῃ 6 
τίνοσ, ἰῃ6 ΟἼΗ 6 ΤΏΔΥῪ ἤαγο αἰγαοὶς ἰῃ οὐοσ (ἢ 6 
Ἀ}118, ἢ }]6 Αΐταδαζ ἰοοῖκ ἐπα πόσο ᾿ον 6] Ὠοστίἢ- 
ΜΑΓ τουΐα Δ᾽ οηρ [6 χνοῦν, δῃὰ ἐμθη μβαβοὰ ἰὴ ἴο 
Μαβδηδίμλ (80 Ῥαϊγι οἰ). Κβοο δ δ. Οὐπιπι. ἵη, ἰοοο. 
-ΤῈ.] γογα. 24-27. Τπδαὶ [86 π|ἪῪόὐ ΓΌΠΠΘΙΒ ΔΓ 
δέεη, ὈΥ͂ (ῃς τραζολπιαπ οοπῆττηδ {πὸ Υἱο ν (δὶ {ΠῸΥ 
ὈοΪἢ οαπι6 ἐπγουρῃ {πΠ6 Φοτγάδη-ν δ ον, δπὰ βὸ 
οου]ὰ Βα πϑϑῆ δία οὔ" οομηΐης οὁπέ αἤεν ἰἦδδ οἰλεν. 
ΤΙια Οὐ ἢ 16 5 βαοη ἴῃ (Π6 δ4π16 αἰ γϑοϊξοη δα Αἢϊ- 
ΤΩΔΆΖ, δπὰ (Πογοίογο {ΠΥ οουὰ ποῖ αν ΟΟΠῚΘ 
αἸδγοη ταν (Τ οηΐιπ).--- εν. 24. ανϊὰ βαὶ 
Ὀοΐνγοθῃ ἴδ6 ἴννο βεῖθα (δἰ ἷ5, ἰῃ [6 πρδοθ 
Ὀοίνοοπ (ἢ 6 ουΐοῦ δη (ἢ ἴπηοῦ ραῖ6) πδὶιϊηρ [ῸΓ 
(ἰἀΐηρθ. δμο νγδϊοδιθδι νυϑηῖ ὑρΡ ἴο 189 
τοοίύ οὗ [86 βαῖθ οἱ ἴδ86 ννγ8]].--- ΤΠδί ἰδ, (ἢ 9 
οὔΐοῦ ραΐθ οοηπροίοα νεῖ [ἢ {86 οἰ γ-Ὑ78]].--Ὗ ἐγ, 25. 
[Τῇι6 ψαϊο πλδη τορογία ἰο ἐῃ 6 ΚΔ 8 ὅς ΔΡΡτοδΟΣ 
οἵδ γτυπηπογ.) Τῆδ Κιηρ βαϊὰ : 6 δὃθ ὈΘ 8]0Ώ9, 
ὮΠΘΙΘ ἰ6 βοοᾶ εἰδπκα. ἢ ἷα του Ὦ.---ὸ 
[148 θθθη ἀθαραίοῃοα 48 8 πηθββοηροσ. [{ (ἢ χο- 
ΒΏΠ δα Ὀδα, βαυθσαὶ σου] οοπ)θ 88 διχίς[γ68.---- 
εν. 26. ΤῊ ναϊομηιδῃ, βοοίης δποίμοΥ ηδη συῃ- 
Ὠἷηρ,, ο4116ἀ ουὲ ἰο ἐλό σαίε; ζ “ἸῸΓ Βοσθ, δὲ ἴῃ 
ἑαγι πολί ροόββί Ὁ]6 ἀἰβίδῃσο ἔγοτα {9 ουὐἱοσ χαΐθ, (Π6 
Ἰἰτς πηιιϑὶ παν ἰακοη ἷα μοαϊοη, 1 6 τίβμοα 
«Αἶδο ἴο δὲς {π6 ψαίομτηδῃ οὐ {με δὲ γοοΐ (ΤῊ6- 
ηἶυ85). ΕΘ 8160, βαϊὰ {Π6 Κίηρ, Ὀστίη κα βοοᾶῦ 
τ] πῃ 618 --- Πα ΠΊ οἷ γ, βίηοθ ἢ6 οοπιθβ ΔΙΟΏ6.---Ὗ 6γ. 
21. ΤΠ ψδἰοηπηδη γϑοορηΐζοβ ΑἸιΐ πὶ ῬτΟῦΌΔΟ] 
ὈΥ͂ (Π68 συνε ἴμοββ οἵ ἷδ συπηΐηρ. ΤῊΘ Κιηρ καϊά, 
ἘΓ ἰδ ἃ βοοᾶ τΏ82, πῇοπ “οδὉ που]ὰ οὶ ἢδνο 
σΒοβθῃ 88 (86 ΤηΘΒΘΘΏΡΟΓ οἵ 6Υ]], 

4 23 Ὑ{Ὲ οὐ σίϊδουΐξ τ. 

ἐ [ΤῊ νογὰ (9.3) βοπιλοιίτηθ8 τϑϑῃβ ροοὰ ἐἰά  Ὡ κ6, ἘΞ 
βοιῃϑί θα Ὀαα (αἴ 5, βοτηρίίηθδ ΠΆΡΙΣ {ἰἀἴημκ : [ἢ 9 
τηοηηΐπρ ἰῃ 8ῺΥ Ραγί ο}} ΔΓ οη86 πγαδὶ Ὀ6 ἀοοίἀοα ὃν {Π6 
σοηϊοχί, Ησγο οἰτποῦ “ (ἰαἰη θ᾽" ΟΥ “ κοοα {ἐἰα! κῈ " 
ψοῦ]α μίνϑ 8 Ῥγοροσ βϑηδα.---Τπ.] 

2 Βορά Ἵν) “ μβαιθ᾽" [πβίοδὰ οἵ Ἵγ)} “Ῥοτίοσ" [ΤῊ [5 
σἤδηρο οὔ ἔδο ἰοχὶ (ΛΟ βορί,, Ψα!α., Βγτ.) βϑοτὴβ Παγαϊν 
Ὠθοθάβαγν, Τῆο ψαἰοΠΏδὴ ΤΥ ἤαΥΟ οὐ] θα ἰο ἐπ 6 [ 
ἰοτ, δη ἃ [ἢ 6 ροτίου ἴο ὑπο κίημ. ΤΠ δχργοββίοη “ σβι]ϑα 
ἴο (οΥ, ἰο8Γ4.5) [Π9 μαίθ᾽" 15 αοσία!Ὡ]ν Ῥοβδί]ο δηὰ ἰη- 
16}}} 016, Ὀὰὲ 8.}}} βίσγδῃρο δῃ !ὰ ποχαπιρὶοά. ΤΠ6 ἑδοὶ 
ἐπαῦ ἐη βογίϑυ 18 ποῖ δαϊὰ ἴο βρϑδὶς ἴο (δ κίηρ τηδῖι 8 
δοΙῺΘ αἰ ΒἸσα! ἐν, ὈὰΣ ποῖ που ἢ ἰο 64}} ἴοΣ ἃ οὔδηβοο 
ἰοχί.--Τὰ.) . 

7} δῃὰ {πο ΑἸοχαηαγίδῃ ἰδχὶβ ἤδγο {ἢ δἰγοης δηὰ αὐ ἀν 

Ἄνα. 283-392. Τῆς ἀδιυδῖε -- ΑἩΣΠΊΔΑΣ 
ο8116ἀ ουἱ : ΕΓΔ} [ογ, Ῥεδοςῖ Εωρ. Α.ὕΥ͂. ρἰ νης 
188 βοῦδο: ΑἹ} ἰδ ποὶ] --- ΤῈ. Το ὑγιεῖ Ὄχοὶδ- 
ΤΩ ΔΙΣΟ. ΘΟΓΓΕΒΡΟΏἋΒ ἰ0 {μ6 ᾿δδίο οἵ {86 συ πποσ, δοὰ 
εἶνεβ θενιὰ δϑδῦσγαηοοθ οἵ υἱοίοσγ. [ἰ ταθ υηάοῖ- 
βίοοά, δ8 8 τηδίζεσ οὗ οοῦσθο, (δὲ ΑἸιἰπιδασ πουϊὰ 
τοροσί οὐ ἰδίδ ροϊπί ὅτε. “Το χὰ ᾿δὶὴ δὐλμέ 
ὦ» ((ἰῃ6 στουῃα- τ ϑδηϊηρ οὗ (μα Ν ἐγ 15. ἴο Ὀδ τὸ- 
ἰδ ποὰ) ΠΥ Θηθιηΐοβ "ἢ {μαὶ 15, 186 1, ογὰ [δ βεὶ 
Ὀουπαᾶβ ἰο (ΠΥ ΘΏΘΠ165 ἰῃ {με ῖγ σονοΐί, ἢ 88 βὸ- 
τουπᾶρα δηὲ δι γδοθὰ {μὸπὶ τὶ} Ηδ5 ΡΟΣ, ρὸ 
ἐμδὲ {Π 6 σδῇ ΠΟ ἸΟΠρῸΓ βΕγ. 80 Βερί. δπὰ Ὑ]σ. 
ΟομΡ. 1 ὅδηι. χνὶϊ. 46; χχὶν. 19; χχγὶ. 8: Απ:. 
ἱ, 8,9; Ῥε. χχχὶ. 9 [8].--- εν. 29. Τὸ Τανιδῃ 
4ασπίϊου σοὶ Αὐδβδίοτ, ΑΒἱπηδδΣ δπλποτα 
ονδεῖνοὶυ. [εΔῈν, ΒΥ 6, [86 κτοδῖὶ τσ, 
--ς ἀθβοσῖθοδ ἰδ ἴγοπι ρδγθοῦδὶ οὐδοσυδίϊοηυ--- 
ἤθηοθ {π6 Ατίοϊο. [ἢ ἴδ6 ἔχει ραγί οἵ Α μὲ πηδδζ'β 
ΔΏΘΥΓΟΙ, Ὗυ]ρ., ΓαΒῸΓ δηὰ Μ|ομδο]β στεπάεγ: 
ππἤ θη [86 τ ἦν βοσυδηΐ, ὁ, βοηΐ τηθ, ἰΠῪ βοὺ- 
νδηί;" μυΐ “το ΚΙ᾿ Β βογυδηὶ) 18 ηοΐ {{π|π6 δηῦ- 
)εςὶ οὗ (Πὸ νοσῦδὶ] ἔογτα (1πβη.}, δῃὰ βοβι δ τ86 
οορυΐδ (“απά [ἴῃ γ βεγνδηῖ᾽)) σοπάοσβ (ἢ ΐ8 ἰγϑηαὶα- 
(ἰοη πη ροββὶ Ὁ]6, ὑπ]688 ἴΠ6 ἰοχὶ "6 αἰοσοὰ δηὰ τῃ6 
οορυΐα οὔλλίῖθα, “ὙὍΒο Κ᾽ηρβ βογυδηϊ᾽) ἰβ (86 
Οἰμαλίίε, τ Ἀ116 ΑἸἴγδαζ 98}}8. ΒΪπιβοὶ Ὁ “ΤῊΥ βὲγ- 
νδηΐ." Το διιὀ᾽)εοί οὗἨ ἱῃ ϑοῃηίεΏςο, ὕοαὖ, εἰδπά8 
(8Ά Βοπῃϑί 168 ΟσσῦσΒ ἰῃ δυσὶ [δ η1{}ν6-οοηρίτγιο- 
τ10η8) δῆοσ ( οὐ͵θοὶ (8ο Φοβὶι". χῖν. 11 158. τ. 
24; χχὶχ. 28; χσχ. 1; Εσγα ἰχ. 8; ῥα. Ἱυἱ. 1 [ὑ- 
16] ; 2 (ἤγου. χὶ!. 1. ΟομρΡ. 168. ᾧὶ 133, 8 Βϑ). 
Ὅν. Ἐνάπηδηῃ σοπάθσα ἤοΤῸ δ Εῃρ. Αὕ. Ν. Ροι- 
ΔΡΒ 8 Ὀοίίον ἰοχί σου Ἱὰ ὕδ : “ πῆρη 9068} βοηϊ (ὮΥ 

βοσυδηὶ.» 116 ποῖ ΠΠΚοῚγ τ(πδὲ ΑἸιΐπηδας που]ὰ οαἰ! 
ἐδ Οὐδίἑιο “186 ΚΙπρ᾿Β βοσνδηΐ,᾽" οὕ τηθπίϊοη δἷπὶ 
δ 411. ὅθ “Τοχί. δηὰ ἀτδγη."--- ΤῈ. ΑΜ - 
ΤΏΒΆΖ 18 ὉΠΎ ΠΡ ἰο σαῖνγο (9 κδὰ ὕστε; Ὀυὶ Πα 
Ὠοΐ ΟὨΪΥ ΚοΘρα ὑδοκ {π6 σαί, Ὀυΐ ΤΆ ΚοΒ [86 [Ἀ]μ6 
ἱπηργοβθίου ἰῃδὶ ΑἸ βδ]ουηβ ἔδί6 τᾶ ποὶ ἀφο οά 
ὙΠ Θἢ 080 βοηΐ Ὠΐτὰ οἕ----Ἄ ογ. 80. Μοδηθπο ἴδ δ 
Οὐκ ῖα 88 στ νοὰ. Αἱ Τρανἀ᾽ Β σοιησηδπὰ ΑἸἢιὶ- 
ΙΩ882 με ἰο οὔθ βἰὰβθ (1 όσα! ν : “ἰυπιοά 
δδοι}). 6 ΟΥβἢ 16 ΒρΘΆΪκΒ ἢ οοτα ρ] οἔον {πθο- 
ογβδίϊο βίγ]ο: “Το 1,οτγά δὴ ἄοῃο {Ππ66 7πεῖῖοα οὐ 
(ΠΥ ΘΠ Θῃ}168."---Ὗ ον. 82 5ᾳ. Ηδ δῆβνοσβ {π6 4008- 
(ἰοη δρουΐ ΑὍβαϊ πὶ πάγοι] υ, γοὶ 80 85 ἢοὶ ΟὨΥ͂ 
ΟἸΘΑΣΙΥ ἰο το πουσ Ηἷδ δὰ Ὀαϊ 4150 ἰο οχ- 
᾿Ξ οοπαἀροιηηδίϊοῃ οὗ δἷ5 μοαὶ}]θ δίϊθηγρὶ αραϊπαὶ 
18 {Δί Π6 Ὁ δηὰ ἰσηρ. Ὅη6 Οὐβηϊία γεοίοσβ ἰο Οὐ 5 

Ῥυηϊνα )υδίλοα ἰῃ ΑἸβα] στη 8 ἀοδίσιοίίου---α αὶ 
(δὲ Πενία ἴῃ 118 πιοπιοηΐ οὗ ποασί-τοηάϊηρ στο 
Ἰοβοβ βὶρ)ὺ οὗ -Ὗ ἐγ. 88 [ΗὉ. χὶχ. 11. “Απαὰ [ἢ 
Κη» γψ88 βῇδοη ἊΣ . ΑΟὟ.: “ἐδ πιυοῖ 
τηοΥοα 5]. αν α᾽ 5 θομδυϊουν 8 θὸ νυ ]γ δηὰ 
του ΒΥ ῬογΓΑΥ θα 88 ΟὨ]Υ͂ δὴ ονο- ὶϊίηθβα οουϊὰ 
ἀο ἴ, Αὐυρυπιΐπο (οοπέ. σαυά, 1. 14): “ΑὈε- 
Ἰοτι αΠΙ οι, Ηΐθ ΤΑΙ ΠΟΥ Τοσθ ὉΥ͂ ἷβ ἀοδίὰ ἰμδα 
ὉΥ ιἷδ 116. 

ἩΙΒΤΟΒΙΟΑΙ, ΑΝῺῸ ΤΗΕΟΙΟΟΘΙΟΘΑῚΣ, 

1, ΤΉΟ τε σίου-πιοταὶ ἐδαγαοίεν οἵ Τλαν 8 ἀϊ»- 
Ροεϊοη οἵ μοασὶ 1β οἰ δα υΥ Ὄχργοβδοὰ ἴῃ ἴῃ: 6 Ῥρβαληιε 

«νΜυ]κ.: οοπίγιδίαίωϑ ἐδί, “Ὃτ0ὃἋϑ στον." [ἘτάπΔΠΒ 

εἶνοβ ἰἢθ βορέ. τη ϑγίης οὗ {πἰ8 σογτὰ (ΡΥ 85 ἐδάκρν- 

σεν (πορίν, τι ίοἢ ἢθ τ ]ν οΠαγδοίογξοβ δ πϑλκ; δαὶ 
{που κχὴ {π|8 πογὰ ἰ5 ξίνσοῃ ἰῇ ἐπ ἰοχὲ οἵ δεῖος οὰ 
ΤΉ οἾ6᾽8 Ῥοϊγαίοι (Δ Θοϊδοίίο ἐ6χὶ), Ὀοΐη ἰδ δέοδα 

Ῥγίανθ τομάοσίηξ, ἐταράχθῃ, " υἱοϊΘὨεγ ροσιυτροὰ,"- ᾿ 



ΟΒΑΡ. ΧΥῚΣ, 24--ΧΎΠ|Ι. 88. δ91 

Ῥογίδι ῖηρ ἰὸ {}|8 σ] οοταν {ἰπιο, ἰπσοῦρῖ Μοὶ (86 
εθδηδας γεὰ θὲ οὗ ΤΑΝ ΤΟΥΔῚ Β'ησον αν 6 ὈΘΟΟΙΩΘ {6 
ΘΟΣΏΤΔΟΣ μοεϑαβείοῃ οἱ ἐδ [πδοογαίλο Θομη ΠΣ Υ, 
δηὰ {6 ϑοῦγοα οὗἩὨ οομλίοσίὶ δηᾶ βίγοηρίῃ ἰο ἰηηυ- 
ΧΩΟΣΔΌΪΕ Ρίουβ ποασίβϑ, ὙΉ16 ῬΗβ, χ]!Ἱ. δηὰ ]ν. 
ΒοΪοης ἰο ἐμ6 ἐἶπηο οὗ (6 ἀενθὶορπιοηὶ οὗ Αὔδβδ- 
Ἰοπλ ἰπβυτγτγοοίζοῃ, Ό5ε. ἐϊΐ, απαὶ ἴν. ἀγα ἴο 6 γθ- 
[ογτοὰ ἴο {πὸ (1π|6 ἐὑπιπιεαϊαίεῖν αἴἴεν ])αυϊα᾽ βίο; 
ἴοῦ ἴῃ ρΡαγίϊου ]ατβ βοα να! α, Ἡοηρβίθαρογς, θ6- 
Ἰ1ζϑοῖ, απὰ ΜῸ]] [ἴῃ 1,ηροβ Βιδίο- Ἡγογὰ)]. [Ιτ- 
ἀεεά, ἐμ6 ἐΐπιο οὐἨ ἄαψ ἰμαὶ σίνοβ οο]οσίηρ ἴο ϑδοῦ 
ῬΡΒΑΪΤΩ ΤΑΥ͂ 6 ἀοίοστηϊποά. ὝΠΟΥ δγὸ ποῖ, μον- 
Ἔτογ, δοέλ ουθηΐηρ- ΒΟ ΡΒ, 885 Ἡ ηρβίοΏθοΥς Βο]α 
ὙΠῸ τοίοσβ ἔβοὰ ἰοὸ ἰδ6 δνθηΐηρ οὗ ἰπῸ ἀδΥ͂ ὁ 
βισπε; Ὀαὶ 5. ἐὐξ, 18 ἃ πιογηΐπσ-ϑοπρ (΄. Ἡ. ΜΙοῆ,, 
Ἐπ., Ἀε]., Μο]}]), υυϊιΐθῃ δος {Ππὶ ἀγοβα ἢ] ἀἀΥ 
δηά {μ6 (Ὁ]]ονίηρ ηἰριὶ ἴῃ τ] ΑΒΔ ΒΟΡΙ6] 
ποῦ] μαγα βυγργιβοα ἰιπι, δα ΟὨΪΥ 05. ἔν. 18 ἴὸ 
ὈδῈ τοζασγάρα 88 δὴ δὐεπίησεδοπρ, ἩΒΘΊΠΟΥ πυὶιΐοη 
16 ἀαγ οὗ δε ΗἸρΠὶ οὐ (86 ποχὶ ἄἀδυ. “ὙἼΒοΓΘ 18 
Ἰηπορα,᾽᾽ βᾶγ8 ΜΟΙ οὨ Ῥα. 1}., ““Ὧο0 δρεοΐαί ποῖ οἵ 
{ἰπι6, αηὰ {πὸ ἀΌΒβθηςθ οὗ δυςοὶ ποῖρ 18 [6 ]0 ὈΥ͂ ΤΏΔΩΥ͂ 
Ἔχροεΐίοσβ ἴο Ὀ6 ἃ ΑἸ ΠΟ] γ. Βαϊ {ΠΟῪ [41] ἴο οοη- 
εἰ ον (Παὶ τὸ αν ἤθγο 8 βρθο 0 8}}Υ Ἰγγὶςα]- "6 }}- 
πῖουβ οδπικίοη, τ] ἢ} 18 ηοῦ (π6 Ἔχργοββίοη οἵ (ἢ6 
Τοο] τ, οὗ δῇ δηχίουβ ἔΔ(ΠΕῸΡ (848 2 ββδῃι. χυὶ]. 11), 
αὶ βοία ἔοσί {π6 δορί αἰπὺ δπὰ (16 οοηδάρθῃοθ 
οἵ (110 οὗ 8 Θοτητδη 6 Ὁ δηα Κρ (μαγά-Ῥγρθθοα 
λῃάφοά, αὶ σΠΘΟΡᾺ] πῃ ΡΓΆΥΘΓ) 1Π δυοῖ ἰθσβο βθη- 
ἰϑῆςοβ Δπὰ ψ βρόχου ΟΣΒ. {Ππ|η0| (Ὠ6 Τοβοῦ ἢ ΟΔΓΒ 
{Π1Ὸ ΤΟΥ͂Δ] βἴ προ βίρξ, Ἵσύ, τσϑϑρ ἔγοσω, ἴῃ: θοίϊοῃι 
οὗ Ηΐβ μεασί." ὙὍὙΠ6 ἢγοὶ βίσορῃβ οὐ Ῥβ. 1}. ((Π6 
{1|6 οΥ̓͂ πἰςἢ ἴΒ: “ῬΈΆ]1 οὗ )ανία σβοη μα ἢρὰ 
ἔγοτῃ Αθβδίομι 8 βο)), γϑσβ. 2, 8 [1,2] ἀθβοῦῖθεβ 
1.18 αἰβίτοββ ΟΥ̓ ΤΟΔΒΟῚ οὗἁ ᾿ἰβ ὨΠΠΊΘΓΟΙΙΒ ΘΏΘΙΠΊ16Β, 
ψἢῸ τόν ]6 πὶ ΤῸΣ ὮΪ8 (γα ἰὴ αοά. [Ιἢ 186 8θο- 
οπα βίγσορμο, γϑυβ. 4, ὅ [8,4] ἢ ἱπάϊσεβίθβ ἢἷβ 
στοιπά ὁ λορε, ὨΔΙΏΟΪΥ ἰπαὶ (06, νῆο [88 ᾿δποά 
ὉΡ Πἷβ ᾿ιοδα, ψὶ}} μοὶρ δηὰ θὰ δΐω. [1Ἃ}ἢ {π6 
{Εϊγὰ βίγορῃο, γορβ. 6, 7 [δ, 6] 6 ὄἜχργϑββθθ ἢΐβ 
εοπβάεποο οὐ [αὐΐλι, Ὀλβοα οἢ {86 Ἔχρογίθηοδ οὗ {6 
Ιοτάα ργοίθοίζοη ἀασίηρ ἰμ6 Ῥαβί ηἰρμῖ, ἰο πϊοῃ 
118 τλογ πρὶ ὈΘΑΓΕΒ ἰθβί του. ΤῊ ΤΟὐΤ ἢ Βίσορἢο, 
γοΓΒ. 8, 9 [7, 8] οοπία!ηβ 8 ργαψεῦ ἴον ἀ6] ἔἱνϑγϑῃοθ 
δηα Ὀ]οβείηρ, στοσίηρ ουἱϊ οὗ μὲ οοπἤάσποο οἵ ζαϊλ 
Ἀπ 18 στοιπά οἵ ἦορε.--- Ἐδ. ἦν.) 88 Δι εὐεηΐπσ- ΒΟΉ, 
ἦθ ἃ ΟΥὙ ΟἵὨἉ {Π|6 ΒΟΓΘΙΥ -Ῥ ΘΒΒΘΑ͂ Β' ΠρῸΓ ἴ0 “ ἀξ γείιθ 
οἵ τἱσλιοοιιδηε88, ἴΠ6 σταδίου δῃη ἃ ροόββθέροσ οἵ σὶρ ϊ- 
ΘΟΊΒΠΟΒ8, {π6 Ἰυᾶρθ οὗ υῃτγὶ ἰθουδβησβα, {πΠ6 ῥτο- 
ἰδοίοῦ δπὰ χεβίογοσ οὗὁὨ ἧ ὠρογβοουβα τἰ ρου βηθβα. 
ες. 2 [1] οοπίαίηθ (τι 8 Τοίδσομοθ ἴο ΔΙΌ Υ 
δχρογϊοπορα Π6]ρ) Ἀ »γάψεν ἰμαὶ αοἂ ποιὰ ΠΘΆΓ 
μα, γοτβ. 9 [8], (πὸ σοπήαεηξ δοπτίϊοίζοη, οὗ (8 ζ]- 
ΕΙπιος. “ΤῊΝ Ρ1]]ατπ οὗἩ ἐπ Ὀσγίᾶρο (γοσβ, 8-8) 
Ῥούνοοη ἀϊδίγεβθ δπα ἀ6] ἔσογϑηοθ, ργαυοῦ δηὰ οου- 
δάδφηοο, τὸ: 1) Οοα᾽ Β ομοΐοα οὗ {π6 βίηρεοσ, δῃά 
1:8 ΘΏ6Π1165᾽ ορροβί(ΐοῃ ἰο ἐπ ἀϊνίης ἀδοϊβίοη ; 2) 
ἘΠ Β' ὨΡΌΓ᾽Β βίποοῦα ρίϑυ (γϑσβ. 4 [87}), (τὸ ἢγρο- 
οσὶ 108] δηὰ οχίθγμβὶ σοὶ μία οὐ ἰδ ϑῃθιηΐοα 
(56 [86 πογάβ οἵ γεσγ. 6 [δ] : “"οὔδν (πὸ βδογί βθθβ 
οἵ τσ ἰθουβηθεθ᾽) ; 8) {Π6 βἴηροτβ] νίης ταδὶ ἴῃ 
Εὐοά, γνοσβ. 7, 8 [6, ̓  17, 116 (Π 6. Θηθιγο8 ἰγυβί ἴῃ 
Βυμηδη ΠΟΙΡΑ; ΘΟπρ. {Π6 “τταρὶ ἴῃ (Π6 1ιοχά,᾽ 
νον. 6 [6] (Ηφηρείοηθογρ). Τὸ (ῃθκο ἵπτο Ῥβδῖπια 
νγα τομαὶ Δα ἃ . ἰχίτί. οἡ δοοουηΐ οὔὗὨ 15 ἀΐτϑοῖ γο- 
ἔοτοηοο ἴο αν  Β δἰδγ 88 ἔαρ! ϊγο ποδί οἵ (6 70Γ- 
ἄδῃ. Τῇο {1{||6: ““ῬΡΒΆΪ]πὶ οὗ Τανϊα ἤθη ἢ γῶᾶβ 
τι {π6 π]]ἀοτηθβα οὗ Τυάδῃ ᾿ ἰ8 οοηῆττηρα ὈΥ {Π6 
δρτοοιηοηΐ οὗἉ (π8 Θχργθββίοῃβ, “(ἢ ἰτβίϊηρ ᾿ῃ ἃ ατν 
Ἰδηὰ, πιίμβουὶ παίοσ," ψ 1} 2. βατη. χνὶ. 2, 14. 

χυ]!. 29, ΟΠ ρασοα ψἰῖ χν. 28, 28. χνυὶϊ. 16. 
ΤΠο πιϑηϊίοῃ οὗ [80 Βαποίυδγυ, γοσ. 8 [2] δηὰ 186 
ΤΟΥᾺ] οΒῆοοθ, νϑὺ. 12 [1]] [ΌΓΟΘΒ ὉΒ ἴο σοίϑσ ἰΐ ἴο ἰὴ 6 
Βιχῃι ἔγοτα Αθβδίοσω, Ὠοὶ ἰο {86 ϑβ'δ} 16 ροιβθοὺυ- 
ἰοα. ΤΒ6 βίηρον, “ρἱπίηρ ἴῃ 1ἴ16 τ] ]ἀοστιθ88,᾽ ἄ6- 
βἶτοβ [δεῖ αοα πιδΥ Ὀ6 88 ὩΘΔΓ ἴ0 ἷπὶ (νου. 2 [) 
88 ΗΘ ΦὈΣΤΏΘΣΙΥ ψγ»88 ἴῃ ἴΠ6 βαῃποίμασυ, οὗ π]ιΐοἢ ἢ6 
8 ὨΟΥ͂,, 8188] ἀερτίγοα (γνοσγ, 8 [2]}. Ηἱβ λισλοεί 
φοοὰ δηαὰ ΟὨΪΥ οοπιίογί ἴα Οὐκ σγαρο, ψ Ὠϊοῆ ἷ8 
ἐΒείίον ἤδη 116, δῃηὰ ἢΐ8 οοπιπειπίοη, αἰῖἢ αοά 
(νοσβ. 2-.4 [1-] ,, Ὑ ΠΟΥΘῚη Π6 ΠΟΥ ουθη ἴῃ Βυ  Σ- 
ἸΏΩ το)οΐοοβ (νοσβ. 7-9 [6-8]}}, μανίηρ αἷδὸ (Π6 
μὰν λορέ ἴον ἴμ6 διΐασα {Πδὲὶ (η6 1,ογα π}}} Ὀ]ορΒ 
τι (νοτβ. ὅ, 6 [4, 8]} δηά [ άδο [8 ΘΏΘΙΟΒ 

(νοσβ. 10, 11 [9, 10]}, Ὀοΐᾷ οἱ (πδαο Ὀοϊηρ οομλ- 
Ὀϊηρὰ ἴῃ γογ. 12 [11]: “Βα {86 Κιηρ ψ1}} τοϊοὶςα 
ἧῃ αοα ; ΘΥΟΓΥ οὔΘ ἰδὲ βιυυθδγείῃ ὃγ Ηΐτὰ (ζιοά) 
Β1}4]} ΟἼΟΓΥ; ἴὉΣ {Π6 τηουΐῃ οὗ ἴβοῖὰ {πὶ βρϑαῖκ 
1168 68.8}} υα δπἰορρεα." Το (δα {ἴτηθ οἵ ἀϊβίσγεεβ, 
ΜΠ Θ6η ἢ6 88 οἢ {16 φαδέ οὗ ἐδλε σογάαπ, ὈΘ]οην δ. 
ἰχὶ. ἀπὰ ἰσϊῖ, 8. ἰχὶ, ἜΧρυθβθοβ ἢχϑὶ {πὸ εοσγονσίι] 
[ο Ὡς οὗὁ ΒοΙμθιθββῆθεβ, δηα σοιθοναὶ ἴσγοπὶ {6 
ΒἈΠΟΙΌΔΓΥ, ἩΠΘΏΟΘ {86 ῬΒδ]τηϊδΐ 18 Ὀδηβ θα ἴο {116 
“βρηᾷ οἵὗἨ {16 φαγί (τνογ. 8 [2])}. Α1} {π6 πλοσο 
ϑασηθϑί νυ ἀοθβ 6 ργαὺν ἵζοτω δία (νοσα. 2- ὃ [1-4]} 
ἴον ἀοἰΐυεγαπος ἥγοπι ἰδ ευἱΐ, ψ ἰοἢ ἢ6 ΚΟ ΙΒ (0 8 
βίθορ σόοῖκ, δῃὰ πῃ ϊοῖ ἢ6 σδῃηοί δβοαρο ἩΠ}Πουΐ 
οψμ συϊάαπος (τος. ὃ [2]}, ΔΡΡϑαδ) της ἴο οὐ 
ΤΌΥΙΏΟΣ αοίδ οὗ Π6]Ρ (γοΓ. 4 3} δῃά δεσρίπο ἴῸΥ 
Ῥσγοίθεϊζοῃ ἴῃ 186 “1 θοσηΔ.16᾽) (νοῦ. ὃ [4]}. [Ιὰ 
γοσβ. 6-9 [58] 86 βίδίοβ. {π6 σγοιιπα οὗ ἢ}18 οοηῇ- 
ἀεπέ ργαψεν, τοΐθυτὶρ ἴἰο (Π6 Ῥσορ]οίϊο πογὰ (πα 
ΔΘΒΌΓΟΒ ἢλπὶ 8ὴ δυδυϊδβίληρ ἀοπιὶηϊοη, ΠἰμΡΟ] δίς 
βγηὶηρς 1116 ἀοτηϊηΐοι (ο ἴπ6 ρτουηὰ οὗ 2 ὅδιι. 
νἱ]., ΘΒΡΘΟΙ 1} γοσ. 29), δηὰ οἱ οὶ τ ἢ ἸογοιΒ 
{Πδηβρί γἱηκ [ῸΓ {Π6 ΠΊΘΓΟΥ͂ Δηἢ ἰσχυΐῃ {Ππαὶ που]ὰ 
ἀείομα εἶα. [Ιῃ ΡᾺ. ἰχἱὲ, Πανὶ ἢγαὶ δῆ στηβ Η18 
ἰγυδὲ ἰη αοά, δηὰ (86 ἐγ [Πα] τοῦ δηα μα] γί οὴ 
δῖα ἰῃ Ηΐπ δίοπο (νοσβ. 2, 8 [1], 2]}. Τῆς ψῖοΚ- 
οἄμοθεβ οὐ [18 δῃθιΐοθ, πο ἩΠΒῊ ἰοὸ ἀσργῖνο ἢΐπὶ 
οἵ ἷθ αοά-οἴνοη ἀϊσπῶν δη οὗἉ ΒΪ8 ἰΐΐε, ασῖνοβ ᾿υἶτα 
ἴο ἀοἀ (νοτπ. 4, δ [ὅ᾽. 4) Ἧς ο8118 οῃ ἢΐϊν κοι] ἰὸ 
Βοοῖκ αοά οηἱν (6-8 [δ-7]}, δῃὰ ἐην ῖο8 8]] (ο {στιεὶ 
ΗΐΪπ (νογ. 9 [3 ΨΆΓΗΪΏΡ Δραϊ δὶ {ττιδί 1π 411 εἷεο 
(10, 11 [9, 10]}, δῃὰ ρίνχηρ 'π ςοπο] υβίοῃ δὲ {Π0 

πὰ οἵ 4}] (ΐ8 αοῦνε ΤΩ ΠΥ ΡΟΥΟΣ 8η4 ἰονο. 
οτβ. ὅ, 6 [4, δ], τοίδυσιηρ ἰο δἰἰοτηρίβ οἵ ΘΟ σἶ 8 

δραϊηδί Π18 ἀἰσπιίν δὰ ἐς, ἰουο Ῥεβ. 11]. δῃὰ ἰν., 
δηὰ ροϊπὶ ἴο [86 ἴλτης οὗ Αδβαίογηα. Ἐπν8]α : “ἘΤΌΟΤΩ 
γεγ. ὅ [4] 186 ϑῃπαπιῖθβ βθοτὶ ἴ0 Ὧδ6 β]δημἀ ΓΟ ῸΒ [Ε]- 
Ἰον- οἱ ΖΘ, ψ}Ἐ0, τοῖσίης ΟἿ ἃ ΠΟΥ] γ-6Β Δ 0116 
ῬΟΤΤΟΓ, δἰἰοτηρί ἴὸ οδδί {86 Ῥεβὶπιδὶ ἀόνῃ ἰο [Π6 

υπα δηὰ ἀδβίσου Ὠἶτη, θθοϑῦδα ΠΟῪ οβηηοί ὈΓΕΥ 
ἫΝ γι 8] βΒΌΡρο ΟΣ γ.᾽ το Υ 8111οὰ τ} 
(πἰ8 Ῥβαῖτα ἰβ 8. χαχΐς., ΠΟΙ 18 (Ποσοίοσθ ῥσὸ- 
ῬΟΥΙ͂Υ τοίογγοα ὈΥ Β6ΥΘΤΆ] οΟΙ τη ηΐδίοσβ ({ῸὉΓ 6Χ- 
δι ρ 6, 6} 286 }}) ἕο {π6 ΑἸ βδ]οπιῖὶο τηθ. αν ὰ 
ἢτεΐ ἀθοίασοβ ἐμαὶ ἴῃ {16 Ῥσγθβεῆσα οὗ (Π6 ὈΠΡΌΑΪΥ 
6 88 διιδηιίκείυείν δἰϊετί, ἴὰ ογάοσ (Πᾶὶ Π6 τορι 
ἀνοϊά εἷπ (νοσβ. 2, 8 α [], 2 α]). Ὑεἰ Πα ρᾷγνο υἱ- 
ἰδτᾶηοα ἴο μἷ8 Βυτηΐπρ μτὶοῖ (8 ὃ, 4 [2 ὁ, 87), απὰ 

αν ἴο Β6 ἰδρῃ! μὸν Ὀτιοΐ 18 (ῃ8 τηεδβυγα οὗ 15 
δΔΥ8 (δ, 6 [4, 87). ὙΤηδ ποιλίησηεεδ οἵ ΠΌΤΩΔη 

(Ηἰηρβ Το ἀβ ἐσαδὶ ἴῃ {ἢ 6π, {Πογοίογο μ6 Μ]]] τεαϊέ 
οπ ἰδὲ Τοτὰ αἰοπε (Ἰ, 8 [6,7]}. Οπ {818 18 Του πάςά 
ποχί [ῃ6 ῬΓΆΥΟΡ ἴὸ Ὀ6 ἀο] νογοὰ ἴγοπι ἔγδηρρτεε- 
βἴοῃ, αῃᾷ ἤἴτοπὶ (π8 Σοργοδοῦ οὗ ἰῃ6 Ὀπροα] (9 
[8]]}. Ηδ ν1}} ποὺ οομρ]αἶη, ἱπάοοα (“ἴον ἐξοιι, 
ἴποα Παεὺ ἄοῃο ἐΐ ἢ}, Βαϊ ἢθ ῬΓγδυβ [Ὁ ΔΘ] νΈσΆΠΟΟ, 
Ἰεβὶ 6 Ὁ ἀοβιτογοα (10-12 [9-11]}. ποθ Β6 ἰς 



δ32 

ΟὨΪΥ͂ 8 ΒΟ] ΟΌΣΠΕΓ δα Ὀἱ Πρ τῖπ), μ6 Ῥταυβ (μὲ Β6]ρ 
ΤΩΔΥ ὑὸ ρίνοη ᾿ἷπὶ Ὀοίογα ἢ6 ἀθ --Ἰὸ 18 
εἶπλο Βοοης αἷρὸ 8. χ]Ἱ. δπὰ χ ὶ., τ ἰοὴ ἰορο- 
ἴΠ6Υ ἴοτγια ἃ ψίιοϊθΌ ὙΠ6 ῬΒδὶ μλΐθὶ 18 οαϑὺ οὗ (89 
Φοτγάδη (χ!. 7 [6]7}, δηα βοσσουία }ν ΓΘ 0818. {Π6 
ἐἶτλθ ἤθη δ ἰπ6 μοδα οὗ τὸ γο)οϊοϊηρ πιο 
ΘΟΙΏΡ. 2 84πι. νἱ. 14) ᾿6 σϑηὶ ἰο 116 πουδο οὗ π6 

τὰ (νογ. ὃ [47}, Ἰαιιοπῦλησ (ἢ 6 ῥγοβοηὶ ἀθβοΐδ- 
ἰΐοη οὗ [πΠ6 βδῃοίυαγΥ ΟΥ̓ {Π6 ΘΏΘΙΩΥ͂, γῆ ΠΟΟΚ δὶ 
Ἀπ 88. οὔθ ἔογβαίκοῃ ὈΥ οί, ἴῃ ἃ ἰδῃὰὶ (ὯΓ ἴγου 
ΔΩΥ͂ ΠΟΥ ρΪδοβ. ἢ (ἢ ͵8 ἰδ οι ηθαὰ ἀοϑῖγο 
δηά Πορο οἵ Βῃδυίηρ ἴῃ [86 βοσνὶοθ οἵ {πὸ βαποίι- 
ΔΙΥ͂. Α δοίη Ῥβαϊτλβ 188 δῆ ΐοθ δῦ ἀδβοσιθοὰ 
88 ἰῃ ΘΓΏΔ] 88 ἴῃ ἰμ6 Αβαϊοϊηϊς Ῥβϑϊαβ. ΟΟΙΏΡ. 
Ῥβ, χἱΐ, 1: “ δυάρε πιο, Ο Οοἂ, δπὰ ρἰεδὰ σὴν 
ὁΔ.80 δραΐηϑεὲ 8. ροορὶθ σἱϊπουὶ ἰογο [ἱ. 6.,ὄ " υἢ- 
κοα]γ᾽--ΤἘᾺ.}; ἀοἰἑνος τὰς ἴγτοτῃ (ἢ) ἀδοο ἢ] δηὰ 
Ὁπ͵υδὲ τη." ΤΉἭγχίοθ ἰη (86 βαᾶῖὴθ πογὰβ (χ . 6 
(δ᾽, 12 [11], χ δ. δ) ἐπ6 Ῥβαὶπιῖδὲ Ὀϊὰ5. ἢΐ8. ὑἢ- 
αἱοῦ βοιι] “ἤορο ἰη αοα.᾽ Νοὶῖ ἔγοπιῃ ἴδε βοὺ] οὗ 
αν], ἱπάοοα (Ηδηρπί., ΤΈΟΪ.), Ὀαϊ ἔγοπι 8 ονσῃ 

800} ἀοοβ 6 Κογϑδῃιθ ῥα] παιδὶ [{Π6 (1116 δβου 068 
1:6 βοηρ ἰο {6 ϑοηβ οὗ ζογδὴ] υἱέον ἢΪ5 Ἰδῃπηθηίδ- 
ἰἰοηβ δηὰ μορϑϑ; ὑαὶ [6 ἴοῃθ8 οὗ [6 Βοηζ 8.6 (16 
ΒΔΠῚ6 88 ἔο86 οὗ [Π 8 Πανταὶο ῥβα]γὴ8 οὗ [818 {1π1|6.--- 
Ἐστίμ ον, ΡῈ. σσιϊὶ,, υχυὶ.--ουτυϊιῖ. οὐγσο [Π6ἱν οτἱχίη 
ἴο [86 ουϊνατὰ δῃᾶ ᾿ηναγα ὄχροσϊθησοθ οὗ ἴπ6 
ΤΟΥ͂Δ] ΒΙΠΡῸΣ δὶ {815 (το (Π 6]., Μο]]). [πῃ 4]] οἵ 
ἐμοῖλ {πὸ ῥββδὶ γλϊοὶ ἰ8 ΤᾺ. ἴγοῦχ {16 ΒδῃσίυδγΥ, δηὰ 
Ἰοηρβ ἰο πόσβῆῖὶρ αοἀὐ ἴῃ ΗΙ8 πουβο; ἴῃ 4}} (πο σο 
ἐθ ἴ6 δθδγρ οοῃίγαϑε Ὀοίνοθῃ ἴΠ 6 ΤΟρρσγοββίοπ οἵ 
δῃθηχίοβ, δηὰ ἔγυϑί ἰπ αοα, Τὸ γσοίγοθϊηρ διὰ 
οἵ (γτἰθηάα, μαγγδίϑα ἴῃ 2 ϑδι. χνὶϊ. 27 8βη., ἢθ 6χ- 
ἰοἷ5 πῃ Ῥ . χαϊτὶ. ΔΒ [6 Κ πάποββ οὗ αοἄ, ἢ8 χοοὰ 
δ. ΘρΡ]ΙοΓα ; ΒΕΓ ἯΘ ΓΘΟΟΘΉ]ΖΘ [Π6 ἴΟΏ68 οὗἁ Ῥμδ. 111. 
7 [0]; ἰν. 8 [7]; 1χὶ]1.---ὑσΡ 6 δηδηχίοθ, ἀοβοσὶθοὰ 
ἴῃ 6. παυὶῖ, τὸ ἰάθη 081 ἴῃ σμαγϑοίοσ τὶ (6 
δυοίίογβ οἵ [8 ΡΡΤΤΟΣ ΟΝ οὗ τΡδΣν ΤΠ 

ἰπλῖβί Δρρθ418 ἴο Πἷ8 στ ρῃίθουβ 116, ἀπ ἰο {86 
ἔπέθαδαὶ οἵ ἀοά, δηα ῥργϑδὺβ ποῖ ἴο 6 οδγγίοά οΗ͂᾽ 
ὙΠ} βίηηοσβ, ἴγτοῦιλ ἡ πολ ἢ6 δδ88 δου ὈθΘῺ Β6ρ8- 
Ταῖθ, δηΐ ὈΥ σϑᾶϑοῃ οὗ 818 ἰοῦϑ [ὉΓ ἴπ6 Βα πο Δ ΓΥ 
Μ1}} 8.}}} θ0 βοραγϑῖθ ; Θο; ΒΘ ΠΥ ἢ Ἰοοῖκ ἴοσ Β6}Ρ 
ἕγτοιῃ ὑπ [,οτὰ, δηὰ χοϑίοσαίζοη ἰο (Π6 ββῃοίθδγυ. 
-- 116 116 Ῥβδ]ηχ οἱοβοα ἰῃ Ἰογία! Βορο, 15. 
«χυϊϊ. ὈορῖηΒ τι (16 ὀχργοβαίοη οὗ ΠΑΡΡΥ͂ οοῃῆ- 
ἄδθηοθ 'ἱπ Οοά, δῇγπιβ 6 ἤορα οὗἁ ν]οίοσυ ΟΥ̓́ΘΣ 
Θῃθηλἑθθ, Βα νοῦ 8 ὑπδηκ-οὔδγηρ ἴῸγ ἀρ νοσ- 
8Δη090 ἰο πο Ι,οτὰ ἴῃ Η]5 βαῃμοίυδγυ.--- ΡῈ. χευϊδ, (ἴῃ 
ΤΩΔΗΥ͂ ΓΟΒΡΘΟΙδ δἰ τα αν ἴο ῬΒ. χχυ].) 18 ἃ ῬΡαββί οἢ- 
δία ΟΥΥ ἴῃ [6 τϊάϑὲ οἵἉ ἀΔηροῦ ἴος τοαυΐίδ] οἢ 6} 6- 
ταΐοθ, δηὰ ἕον ἀθ] γοσϑηοο ἴοσ (6 Γ,Ογ Β Αποϊηϊοὰ 
δηὰ ἴου Ηΐβ ρϑορίθ. [0 οοβϑβ στῆ : κ 19 1,ογὰ ἐβ 
{π6 βαυΐηρ βίγοηρι οἵ Ηΐβ Αποίπέοα, Ο μοῖρ ἰδν 
βορὶθ δηὰ 1688 ἐν πογιΐασο, δῃὰ ἰδοὰ ἐμοῦ διὰ 
ἱὰ ἰδοῖὰ Ρ ἴογονογ." Ὲ 

2. ΤΙῃ ἰῃ680 ΤῊΒ 8.0 σοηΐδί 64 (Π6 0] πίη 
ἐγυΐϊμβ, γα! ϊὰ ἴοΣ 41} ἐΐτηθβ δηὰ χοϊδίϊοηβ οἵ {116 
κιηράοι οἵ αοά, 14 ΠΥ ἴο επηθ8 οὗ ἄθρτϑβ- 
δἱοη δῃὰ οοηγυϊδίοη. ΤῆῸ 1,οτὰ Ῥοστα δ βιιο ἢ 
(τλ98 ᾽ο οοτ26 ἴο μησὶ Υ ΗΒ ρθΟρ]6, ἀπὰ ὈΥ εἰ πη 
ἴο ἀοιογπιῖηθ ὙΠῸ 8.6 ἴοσ ΗῚπὶ δηα ὙΠῸ δραϊηβί 
Ἡΐηι, δὰ ἴον θοὰῃ (686 ο᾽αθ8θ8 [Π6Υ οομ δίῃ ]66- 
ΒΟΏ8. ΤῊ όσον [Ἕ(6᾽8 Ρ60ρ]6] 8ζα, 88 ᾿δανϊά, 

4 [1 15 οἵραδασ ἔμδὶ ἔθ ἱπύθγηδὶ ρσοοίβ ἤθσγο δά ἀποοὰ Ὁν 
ἔΠ9 δυῖποῦ οἵ [Ὠ9 ογίᾳί παιίοη οὗἩ τῆ 986 ῬΒδι τ (Θαρϑοίδιὶ 
χχίϊ!., χχγυὶ.---χ χυ ὶ., χΙ ὶ,, χ 1.) ἴὰ [0 ἰηδυχγοοϊίοη ὁ 
ΑὈΒδίοτη 86 οὗ 8 ΥϑΓῪ ΚΟΠΘΟΓΑΙ Ὠδίιγο, πὰ σδηηοῖ ὈΘ 
οοπηἼάογϑα 85 ἃ ἀδυηοηϑίγαιίοη. ΤΠ ΘΒβΒο. 5 ἀγανῃ ἔχου 
Πότ, ΠΟΎΘΥΟΣ, αγὸ ποὶ ἴΠπὸ 1695 τδι ἃ ἔγοίω ἐπ ἈΠΟΘΣ- 
ἰδίην οἵ [88 δυϊδοσβηίρ.---Τὰ.] 

ΤΗΕῈ ΒΕΟΟΝῸ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΑΜΟΕΙ. 

1) ἰπ Βαπιῦ]6 ρεηϊ θηοθ ἴο οοηΐδβα ἐμαὶ {μον οτα 
βη8 αν ΒΟΙρΡΘα ἰο Ὀτίηρ αἀἰδίγοβα οὐ οὐ ε ΚΙ 
ἄομα ; 2) ἴο ἰδασγῃ, ἴοσ {μ6 εἰγοηρσι βοηϊηρ οὗὨ {Π6ῚὉ 
αι (ἢ, (δὶ ποὶ πυτηδὴ ΡΟΤΘΣ δὰ πίἰβάοαι, ναϊ 
Οοά᾽ε, οοπάπυοῖ ἀπὰ ατίμοῦ (Π 6 Δῇδὶτβ οἵ ΗΒ Κἰηρ- 
ἄοπα; 8) ἴο 866, ἴογ (ποὶγ οομβοϊβίΐοῃ, {παὶ ἢ Βυ- 
ΤηΔΏ ῬΟΎΘΓΙ 8[8]}} Ἰοης Εἰπάογ, οὐ θύθῃ ἀδθεβίγου [18 
κἰηράοιῃ, δηὰ 4) ἰο ΓΕΟΆ]], ἴοσ {πεῖν ον, 08 
ἀεεάς ἴῃ ἰῃ6 μεδὶ, ποῦ Η Βδβ ηοὲ ρογίοσττηϑα ἕω 
γαὶη, δηα Η,β βυγο δες, ὙΠΪΟΝ ψ}} οὶ δ Ἰοᾷ 
υηἢ 8116 ἀ.- Ἀ,ἡ ἰῃ6 οὐδὸς δηά, (ἢ 6 δηρηγῖος οὗ 
Οοά᾽β Κίπράοιμῃ ἃγθ ἴο γσοβθοὶ ἰμδὶ πον δα ΟὨἱΥ 
ἐηβισαπηοηίΐβ ἰη ΗΒ Βαπὰ (οσ ομδβιϊβίπν Ηἰβ ἢόοῦεο, 
{μδὲ τΠοὶν δης- ΠΟ] ποῦὶς 88 1ϊβ ᾿λτ1ἰ8 1 (ἢ 8 
ψ]}}} δὰ οοτιδηά οὗ [ἢ ΑἸπρσαιν αοή, δὰ ἐμαὶ 
ΠΟΥ͂ σΔ Ἔβοᾶρε Ηἰἶβ τυδίἢ ΟἿ]Υ͂ ὈΥ̓͂ Βα] δον- 
ἱπξ ἀη6ον ΗΪ8 Ὠδηῆ δηὰ ρἰνίηρν Ηΐπμ (ἢ 8 ΠΟΏΟΣ. 

. ΤΒὸ ,αὐλῥώπεδε οὗ λυπιαπ ἰουε, βἰσοαρι μϑηΐης 
ἴῃ ἡρ6α δῃηὰ οἰθοσίπρ ἴῃ τηλδίογίυῃο, 5 ἢοΐ ΟΠΪΥ͂ 
6 » Βαϊ δἷβο (86 πιδαπδ δηά ἐπεσισπεηί οὗ (6 
[ ἈΕῚ Ό Ἐς Οὐστιε σον ΕΤΠΡΙΙ ἘΣ ΕΒΠΌτΟ ΑΕ 

Ἧ ΠΟΤΔΟΙΥ Ὀδηθδὶ ἢ δ Βαῃά, διὰ σπΠ0]}Ὁ 

πὰ ̓  τ ἴον (86 λοΐ ζίηράον . 1 ἴὴο οομέεδέ ἴον" ἐῃθ λοῖν δσαιιδε οἵ ἰδ ξὶ 
ο Οοὐ 81} ἴβοθε ὑπδὲ δτὸ οδὶ]ϑὰ ἴἰο ἀείοπα ἰξ, πηαδὶ 
ΓΠΟΓΟΌΡὮΙΪΥ οομἷπα 81} (ῃ6 ἴοσοοβ ἐμαὶ 1] Πρ] 
ΟΥ̓δΡ ἐπ λβ Ι Υ65, ᾿ὴ ογάογ ἴὸ ονογοοίὴθ ἔθ βονοσ 
οὗ ουὐἱ]. Βυΐῖ, τὶ 41} ὈΓΑΥΟΥΥ δπὰ 4}1] δησογ 
δραϊηκὶ ΟΥ]], [᾽6 βοσνδηΐὶ οἵ 'δοὰ ταυθὶ σιγὰ 

ἰηδῖ β' Ω1}] ἤθβ ν δῆροσ, δπὰ Ὀγίηρ οὐ προῦ- 
ο1Ὁ] Ἰονϑ 88 ὯΘΒΓ 88 Ῥοβδὶ δἰ ἴο {86 δυΐ!οτβ οἵ [Π6 
ΟΥ̓], ἰἢ ογάον ἰο δῆοσαά ἤθη ἴ.6 ὁρροτγίυ πη! ν δηά 
τ ΘΒῺΜ Οὗ οοῃηγογβίου, πὰ ἰοὺ βᾶνθ ἐπεαὶ ἴγοιῃ ἀο- 
διτυοὔώοη. ὙΜΏΣΙΟ (μοῖν 6Υ1] οατδε (Ἀ118 υπάοσ ὑἱμ6 
αἰσὶπς )μάσηνοπέ, ἰἀτουχὴ λυπιαη λαπάς, [6 Πα στηδη 
μαμὰ 18 Ὡοΐ δυθὶι ΓΑ ΤῊ ]Υ δὰ 66} {-1οἀ ἴο θ6 Ἰαϊά ο 
1πον » δαΐ ἰο οοτηταθηά ἔμοπι ἰο αοα, νδο- 
{ΠῸ ΠΥ ΤΩΔΥ ποῦ Ὀ6 Ὀτουσπμιῖὶ ἰο τορθηίβδηοο ὈΥ͂ 
ΗἱΪδ8 Ἰοηρ-βυβογίηρ, ὈῪ ἐπ 6 {Ἀ}}.γὸ οὗ ἰμοῖν πὶοκοὰ 
υηάοτίβκίηρ δηὰ (86 ΘχΒὶ δ᾽ ἄοη ἱμοσοὶη σίνθη οὗ 
Οὐ ρυπῖίνα υϑέῖοο. 

δ. Ης το (88 “080), βο] ἀοἰοσταϊηοά, : 
ΤΊΘΓΟΙΥ ΘΧΘουϊηρ βίσϊοῖ ᾿υδίοο, δη οἰ ραίϊηρ οὐδ 
λυάρτηθηί, εαἰἰ8 ἰῃ Ἰυπάρτηθηΐ οα ἷβ ποῖ σῆ θοῦ δηά 
Θχϑουίοβ Ἰπάρτηρηῦ οὐ ιἷπὶ, ᾿ιϊπ|5861 (8118. ὑπο 
(86 αἰ νίηθ 9" οηΐ, Οορ. 1 Κι. ἱἱ. 28-9.. 

θ. Ῥαναἶβ ἰαιθηῖ οὐοσ Αρβδίοι, 88 8. δί 6 5 
Ἰαπχθηΐ ΟΥ̓ΘΥ ἷ8 Ἰοβὶ βοῃ, νγῶϑ οὶ ἴῃ 186 ἰῃ οση- 
Εἰοὶ ψῖτἢ 18 ἐμθοοσγδς σα] ]ηρ, τ ἢ 41} Π18 ἴΌΓοο, 
ἴο τοϑίοσο ἔπε Κίῃράοι οὗ Θοά ου πὸ ᾳτουπὰ οὗ 
(ἀοά᾿Β ῥγοιλβε8 ἴο ἷπι, αραίπδε μὶβ ΒΟῺ, θούϑῆ δὲ 
80 οοϑὲ οὗ Ηἷβ ἀοαϊσυσίοη. Ῥοΐοσ Μασγιγγ: “ἴῃ 
ἢἷ8 Βοασίὶ ἔνο 166] ηρβ τηρί, στο ἴοσ 19 βοὴ δπὰ 
ον ἴῃ 1π6 ἀν] Ἰαὐκαξας ΒΟ ὑπαὶ Βδ οου]ά βαὺ: 
γυδῖ ἀῦί μου, Ο 1οχὰ, {ΠΥ ἡυαρταρηὶ ἰβ τῖρμι. Βυὶ 
Π656 6611 08 οὗἁ ͵ΟΥ δηὰ ρστίοί, θοϊηρ ΘΟΠΊΓΑΓΥ ἴο 
ΟὯΘ δποίμοσ, οου]ὰ ποὶ πᾶν ρἶδοθ ἱορϑίμοσ ἴῃ Ὠ18 
ταὶπα." ΙΕ 18 Ῥβγοβοϊορίο δ γ ρουίθοι υΥ πιαϊῃγαὶ 
δηὰ δἰ Β 1 08}}}7 πο Χο ΡΠ 809 ἴο ἴδ6] σγίςῇ δὲ ἐμ 
)υαϊὶςοΐα!] ἀρεαίγαοίοη οὗ 8 Βυτηδη [16 δΔηά δο0] ποαᾶῦ 
δηα ἀρὰσ ἰο υ8, 89 εν ἃ ἤοσο [ὉΣ Αθβδίοτη, δπὰ 
αὐ (80 Βδπ16 ἰἶἰπηθ ἴο αῖγβ ρ]δοθ ἰο ἀπὲσ δἱ ἴῃ 6 υῃ- 
ΔαΪ ΠΟΥ Ζοα Ἰηἰσυκίοη οἵ 8 υἱοϊοηὶ μαπδη παηὰ ἰηΐϊο 
ἴ.:6 ΘοῦΓΒ6 οἵ ἀϊνὶπο πα ρτηθῃξ οἢ 8 ἰοβὶ πγδη, Ἡΐιοϑ6 
δοιιὶ ταῖσι οἷθθ ἤαγο ὕδοὴ βανοὰ. Βαϊ οὔ ΠΊΔΥ͂ 
ΘΔ ΪΥ δ (18 αν ἀϊὰ) ἴῃ βυοῖ 7υθι 186 Ὁ]6 ποις 
ΤΟῊ ἈΠ ΒΏΡΟΙ, ὧ ὙΓΟΒΚΙΥ Υἱο] ἀϊηρ ἰο Ῥϑβαϊουϑίθ 
ἐχοϊϊοπηθηΐ, δηὰ ἢοϊἀϊπρ ΤΘΓΟΙΥ ἰο [86 Βυπιδῃ, 
80 ἐπδὶ ἴ86 679 οὗ 1π9 ερίσὶϊ Ἰοβαα εἷρῃς οἵ (᾿6 
ΘΑσγΏθθίηοδ8 οὗ πο αἰγῖηο )υδίλοα, τΒΙΟΝ ροπαὶϊ 



ΒΑΡ. ΧΥῚΙ. 24-- ΧΥΙΠ. 88. 

Ὁπδυϊῃοτγίσοα Ὠυτηδη ἰηϊτυβίοη ἰηΐο 1ΐ8 Ὁ]δηβ, ἴῃ 
ογάογ ἔμ ἰο οοΙαρ οἰθ ἰἰθοὶΐ, δῃὰ ἰο βθοῦσο ἐΐβ 
οηὰβ οὐδσ 84}} ῃσηδη ἱβουρμίβ δηὰ ΘΑ ΕΙῪ υϊηδη 
ἴδε! ρα, ΚυτίςΣ (ΠεγΣ. 111, 804): “ ΟἿΩ ἢ Β 
εἷη δηὰ βἤδιηθ ἢδά το κἰθα: ἴθ τὸ ἯΔῈ ἰπ ἰΐ ἰῃ6 
οὔσΣΒο πὶ Παυ τ δ β'η Ὀσουρσῆΐ οἢ Πδν] 5 Βοῦδβο 
(2 ὅδῃι. χὶἰΐ. 10), (6 τιϊἱβάθοα οὗ (μ6 ἔμ οσα, (Πα 
ὧδ νἱβιἰοὰ οὐ ἐδ οἰ] το (Ἐχ. χχ. δ),---πα ἠοὶ 
1.85 Αὐβδ] ουνβ οὐσι το Κοάμοδβ δὰ σϑο τ] βδηθβα, 
ὙΠ ἢ πιδάθ δῖπὶ [Π6 ὈΘδσΟΥ οὗ ὑπ ΤΆΤ Ϊγ-Ουγθο. 
Τϑαυϊά Ἰοοῖτ8 " Ἤ ἀιμοιου ἢ προς οὶ κὐ  οϑ ἰαέίεν 
κἷάο, Ὀυὶ οπ {86 ὥγημόν ([ῸΓ Εὶβ σὴ συ] ΘΘΘΠ.8Β ἰὼ 
έτη 80 ἴ, (μδὲ πα Ἰοοῖκθ 1116 ἘΓΑ ρησαε): 
ἤθησδ ἢ18 ἄδθορ, Ὀουπα]οα8 ΘΟ ΡΒΒΑΙ ΟἹ [ῸΓ Π18 ᾿λ18- 
κυϊάοά 5ο0η."--ΤῊΪ8 Κίηρ᾽Β 88 (1}] οὗὁὨ ἴδϑδγα. 
Ἧο περὶ σι βϑῦ δ6 ἴτοτα Φοῃδίῃδῃ δηᾶ πϑηὶΐ 
ἱπίο Ὀδηϊβιοηῦ: 6 πορὶ πθ δα] δηὰ Ψοηδ- 
ἐπ δι ροσίβῃοϑαᾶ : δὸ πορὶ οὐϑὺ ἴπ9 ἀοδίῃ οὗ [86 βοῃ 
οὗ Βαδίμβμορα (ἴδ ἴῃ δ] 6 ΥῪ ; ἢ6 πορὶ ΟΥ̓ΘΡ 
πο τηυγάον οὗἨ Π18 βδοῦ ΑἸηῃοη ΟΥ̓ ΑὈΒδίοϊω : 6 
πορὶ ποη, 8 ἀοἰμγοπρα διρίγα, ἢ6 ἀϑοθηθά (ἢ8 
Μουμὲ οἵ Οϊένε: ὯἮο ΣΟ, ΟΩΣ ἴηθ θδῦβ ἰμαὲ 6 
8δοὸ οἴδῃ δῃῃοα οὐ ἷ8 Ἰοῃθβοηιο Ὀ6α ; Πὸ τ μιοβί 
Ὑἱο θμ } Υ δηὰ Ἰοηροδὶ οὐοσ ΑΒ  οσΒ ἰοσ τὶ Ὁ]6 οηά, 
ποθ ἢ6 Β8ῊὉ Πογοίΐῃ (π6 οὨ]τϊπαίΐοη οὗ (οὐ Β 
ἡυἀρταρηΐδ οὐ ᾿ἷβ δοῦκα, πηΐοῦ μ6 δά ἱπουγτοά 
ἦν Ἀ18 β'ἰη. Αὐυρυσίληθ: “ Νοὶ ἴῃ Πα 116 ἀοθδ ἢθ 
ΟΡ ἴον δἴτὰ, Βαϊ ὙΒΘΏ ἢ 18 ἀφδβά, θθοδυθο δ]}]} 
Βορο οὗ βδ νγδίζοῃ ἴον Εἰμὶ γ88 βοῇ ουἱ οἶ," Βυΐ 
16 ὠπγεείναϊηοα [8 ἐπιπιοάεγαίξ γγίοί, 88 1ῃ 9 
ζΟ] ον παγσγαϊδνο βῆονθ, ορδοῦυσοὰ εἶθ Ὑἱθν οὗ 
{μ6 ἀϊνίπο υάρηγοηί, ἐπὶ οὗ ποοθδαὶ [Υ ΘΔ Π16 ΠΡΟῚ 
ΑΡβδίοῃαλ οἢ δοοουῃὶ οὗἉ λὶδ οισῃ σθοκ]οαθ Ἡ]οϊχοα- 
ὯΘΒΒ. 

ἩΟΜΙΙΓΈΕΤΊΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΕΒΑΟΤΊΟΑΙ,. 

ΟΒδΔΡ. χνυἱϊ. 24---ανῖδ!. 8. Τὴς ργοο φοπιῖπς 
ἐπεὰν πὶ ἰτοιδίοα ἐΐπιεα: 1) ΒΥ ἰδ πὲ 118 οὗ 
ΟΥ̓Θ ἰο γσοϊονθ ΒΟάΣῪ ποοᾶ: 2) Β αὐσΐῃ ἘΕ ἴῃ 
θα(116 δραίπβί δὰ 601} ἴοϑ; 8) ΒῪ οἤεσίηρ οὖσ 
ΟΥ̓́Τ) ῬΕΙΒΟΏ ἰο 58 018 1Π6 ἀφοῦ 116 οὗ οὖν [τιθηά - 
δηᾶὰ 4) ΒΥ ἰδ οΥ]ν θδονίηρ ΤΟΥ ΘΑΓΘΠΟΟ ἰοαγὰ 8 
Ἠΐϊ6 πουπαάρα Ποασί ἴῃ (μ6 οομῆϊοις δραϊπδὲ {Π6 
ΘΔΌΪΠΟΥ οὗ εἶα ἀϊδίγοβα.----Οοὐ τοοπ εν ιϊῳ ᾿οὶρε Ηΐ 
δΦΡΙ ἕπ δαξἰΐπς 70. ἐδ6 ἱπιίοτεδία οΥ Ηΐ κίπσάοπι: 

ΒΥ αὐ κοπίης δῃα σονοδι ηρ ἰάθη δηὰ 
απ] Ἰονο, τ] οἢ ΘΟμθ 0168 δηὰ γοΐγεβμο (χυϊὶ. 
224-29), 2) ΒΥ οΟἸ]οοϊηα σαν βοϊ ϊοσβ, πῆοὸ 
Βησιηὶς μοί ἔσουμλ ἰδ κίηρ ρασὶ ἰῃ 86 Ὀα(110 (χυ]ὶὶ. 
1-) " ΒΥ δϑουσηρ ρἰογίουθ ΥἹἱοίουῦ δου 
δρδιηδὺ (ἢ 6 ΔΡΡΘΓΘΏΓΥ ΒΌΡΕΓΙΟΥ [06 (γο τ. δ-8). 

ΧΥΊΤΙΙ. δὅ-16. ᾿ιυύπα τιρλίεοιιδηεδα απὰ δυπιαπ 
ἱοπ ἰουσαγβ ἐδε αὐνεγδαγῖοξ οὐ αοα᾽ 8 κιηράοηι: 

1) Ῥισι ὑπὸ τὶ σἰεουδηεδδ ἴῃ ὀχθουίης 118 Ἰυάρσηηοηὶ 
ὍΡΟΣ ΜΊΟΪΚοὭθθ8 δηα (6 τἱοίζοα ροοθ 18 οσῃ 
ὝΑΥ, ἱπαοροπαρηίςίν οὗἨ ἰῃς ἴδοι μα οὗ Βυπιδῃ 
ΟΠ ΡΔβαῖοη ἴον {πο ῖν ρυγ  δοδίζοη δηα γϑοι βοβίίοη. 
Ὑοει 2) Μυπιαπ οοπιραβοίοπ, ἰα ποῖ Θχοϊυδοα ὉΥ 
«ἰηκίηρ οὗ (ῃ6 δαγηοδίηθθα οὗ {86 αϊνίηο σἱρῆῖ- 
ΘΟυΒΏΟΘΒΕ; Ὀυΐ 885 ἃ ἀδυρδίοσ οἵ ἴπ6 αἰνίηθ οοσ- 

1οη, ὙΠ θη ἴῃ ἀοἸἑνοσίηρ 8 μυτδῃ 
ἴῃ ἔγτοτλ θίθσηαὶ συΐῃ, ἰΐ ᾿88 8 τίρεί ἰο δεῖς ὑπδὶ ἱΐ 
ΤΑΔῪ κἷο ἐξα μϑον 7υαρτηρηΐ, 80 (ἌΓ 88 ἴῃ {πὸ 
οὐ δ6] ο Ρδάθησθ δηὰ Ἰοηρ- δα δσίηρ ἰδ 8}}} 
Σεβοϊ να οἢ. 
γε. θ9-18. Ἡδαυοπ- οἱ ς ἰΐε8 ἰλαὲ οαπποὶ δὲ 

φεοοοποιοά: 1) Οοὗε κἰτὶοὶ κἱρ πϑοθη (ἢ 6 
ΤΩΘΑΒΌΓΟ οὗ Ηδ8 ΠΟΙΥ ὙΤΔΙ ἰδ [0]1], δπὰ λυπιαπ 
οοπιραδείοη, ὙΘα [86 Ἰηραδῦγο οὗ (86 ἀϊνίηθ ρΡᾶ- 

δ88 

ἄσμοοδ δηὰ ἸΟΔΡ ΒΈΣΕΙΒΕ ἷβ 11. 2) Βιυᾶο ὀχογοΐϑο 
φΓ Ῥοιοεν, ψ ϊοἢ ἴῃ Β6 1 ΜΠ]. δηά το] σββθβα ἀ46- 
ΒΊΓΟΥΘΒ 8 Βυμηδη 116, ἀῃὰ θη ον οοπδοίεη οιιδηιεβ8, 
ΜΟΙ ἴδδιθ ἰὸ βίγῖνο ΡΉ πε ἀοά ὈΥ αἰϊοιηρίθ 
ΠΡΟΏ 8 πυπηδῃ 116; 8) Τ)6 λόπον, Ὑ ἈΔΟΒ ταδῃ ἴῃ 
Π15 ὈΥΪΘ ῬΓΟΡΑΓΟΒ ἴῸΓ Εἰ πηβο] ἢ Ὀοίοσο {6 ποιὰ, 
αὶ Ὁ δὐλενς ὙΠ τ Βῖο} ἀοα ρΡυῃΐθμοθβ βυοῖἢ 
Ῥυϊάο. 

γε σβ. 19-93. ϑιοεεί απὰ δἰῥέον ἴῃ (6 Ἰεδάϊηρ δηὰ 
ἀϊδροηβδίίζοηβ οἵ Οοά: 1) ΕἼΌΣΩ οπὲ δουτοῦ--- ἰὴ 9 
ΙοΥὰ 8 τὶῖθο σου 86]; 2) Εον οπε απὰ ἰἦέ δαημὲ ἦτ» 
“πα ἤεατί---ἰῃ ΟΥΘΣ ἴο Ὠυγ2]9 δηὰ ὅσα] 1; 8) Τὸ 
8 ἰἶζε ἐπα--ἰὰ 6 1,οτα 8 αἰονγ. 

ΕῈ. ΑΒΝΡΨ: δαυϊα ε υἱοίονῳ οὐεν Αδϑαϊοην--- ὨΟ 
ἰξ 15. 1) ῥσχορασοά, 2) χκαϊπϑρὰ, δηὰ 3) ογοντορά. 

ΟἸΒδρΡ. νἹ!. 27-20. ΒΟΗΊΠΕΕ : ΤΠ 186 Βαο] 1 οὐ γλθη 
θανὶὰ ννδ8 ἰο σϑοορηΐσο {πΠ6 δά 6 1 οὗ (86 Ι,οτὰ; 
ἢ Μ88 ἴ0 ἰ8|κ0 ΘΟΌΓΣΑρΟ ἔγοτη [π᾿ ἴλοί (μαἱ [86 1,οτὰ, 
ΜὮΏΟ 18 δυο δ ἔγϊοῃά, δῃαὰ ἴῃ ἴπὸ τηϊάβὲ οὗ 18 
στοίομϑάῃοδα Ὧ88 οαγθά ἴῸγ ἰῖτα, Μ111 Αἶθὸ σΑγΘ [ῸΓΣ 
τὰ 61}}} δισίποσ, δὰ μοῖρ μ1πὶ ουὔΐ οὗ 4]] ἷθ 
προ σμϑάῃθεβ. . Ῥγθοῖβεὶυ ἴδ68, ἂὖ {86 Ῥγεβθηΐ Αγ 
αἷδο, 6 1ογὰ οἂυν αοα ἀφ6]8 πίῖῖ ΗΠ οὨ]άγρη. 
Ηϑδ Ἰοδαβ υ8 ἱπίο ἰσουῦ]ο, ἐξ ἰπ συ, ναὶ ἴῃ [89 
τηϊαβί οὗ σοῦ] Ηδ βοῃᾶβ ὑ8 τοί γορῃϊης δ χβ]η.-- 
ΒΤΆΑΒΚΕ: ὅοὸ αοὐ Κηονθ ΠΟῪ ἰ0 τοίγεβῃ Ηἰ8 
ὈΪ6 ἴῃ εἶπα οὗ ηθϑᾶ, ουθῃ ἱπσοῦρ ἢ βίγδηροσβ, ἰγοῦλ 
Ὑγβοῦ οί ἰηρ που] παν Ὀθοθῃ Ἔχρεοιοὰ (Ῥβδ]τα 
χχχὶν. 11 [10]; χχχυῖϊ. 19).---β8. ὅση: αὶ 
τα θοῦδ οδῦβο ὅπὰβ ΘΥΟΙΥΉΟΣΘ ἐΐβ ΒΌΡΡοσίοχβ 
δηα ἀοίδηάοτ, 

ΟἸΒδρ. χυἱ]. 1 ραᾳ. ΕἙᾺ. ἈΝΤ: Ο πΉ θη 8 τηδῺ 
βγδβὶ σθβόμοβ [86 Ῥοϊηί [δὲ Πα 18 Ἰοσὰ οἵ δΐβ ραίΐῃ, 
{παὺ ὯΟ ἸΟΠΡῸΓ ΒΟΓΤΟῪ ΤῸΪ68 ΟΥ̓ΘΣ τα, Ὀθαΐ ἢ6 Συ]68 
ΟΥΟΣ δ ΒΟΓΤΟΥ͂, {πδὲ {μου  ] Πθαβ, ααϊοὶ δηὰ 
ῬΘ6806 ΤΟΙΌΓΣΩΒ ἰηίο ἷβ μοασί, (μη μο 18 δρδαΐη ἴῃ 8 
βοοᾶ ΝΔΥ, ὯὨῸ το ὈΣουρῆΐ ἰο 8 βίδηὰ Ὀυΐ ἰῺ ὕτοὸ- 
ἔτεββ, δῃὰ 8 ἀοὸῦ ἰβ ορϑηρὰ [ῸΓ 8}} 6] δῃηὰ ἀ6}1- 
ΨΟΓΆΠΟ6.--ΟΕΙΑΝΞΕ: Τπουρὴ τὸ οὐρῆϊ ἰο ἰγαδὶ 
αοά, γοῖ πὸ οὐρὰ ἰῃ θὸ ἀοΐπρ ἴο πορθεῖ ποι ηΐης 
1παὺ γὸ ἴδνὸ δῃὰ οδὴ ΕΕΠῪ 86 ἴ0 [ὈΤῚ Δ ΔΥ (ἢ 6 
601]. -[ΗΕΈΝΕΥ : [Γἐ ἰδ πὸ μίθοθ οὗ τίβάομῃ ἴο ὈΘ 
βὲ 1 ΕΠ ̓ῃ ΟΟΣ τοβοϊυὔδοηβ, θυΐ ἰο δ6 ψ1]Π1Ὼς ἴο ᾿ΘΟΣ 
τε ρον οττη ἔγουὰ ΟΣ ἱμέοσίοσ, δηὰ ἰὸ Ὀ6 ονοῦ- 
τυϊοὰ Ὁγ (πον δάνίοθ, τ βοη ἐξ ρρθᾶγβ ἴο "6 [Ὁ 
ΟἿΣ οὐσῃι βοοά. ὮΒΟΙΒοΣ {πῸ Ῥϑορ]θβ ῥγιάθηοθ 
μδα δῇ 6γ8 ἰο 1ΐ οὐ ῃο, (οὐδ ὑχογυιάθῃοθ τ ΒΕ] 
ογαογοὰ 10 ᾿πδὺ θενὰ βῃῃου]ὰ ποὶ 6 ἴῃ με δο]ὰ 
οὗ Ὀδίι]6; ἴον 1ἢ8οὴ [εἶθ ἱθπάογῃοβα ἢδὰ οοσγίδί ἢ] 
ἰπίοσροθοα ἴο β4078 Αὐδδ] τη [1|6, πβολ αοἀ ἢ 
ἀοίοσταϊποά ἰο ἀσδίσογ.--- ΤῈ.] 

γεν. 4-8: ΒΟΒΙΙΕΒ: ΕΔΒΥ μαϊ πο, ΘΔΟΥ ]Ἰοκί. 
ΑΘΑδ] μ᾽ Β Θχϑσαρ]9 βῃονβ ἱμαὶ. Απαὰ ἰουδυ δἴδο, 
ἴῃ τοδὶ 88 ἴῃ 8[}8}} ἐβίηρβ, ΒΟῪ οδὴ 1ΐ Ὀ6 Οἰ 6 Γ- 
ψὶθο (ἤδη δοοοσαϊΐηρ ἰο ἴῃ6 βαγίῃρ ξαϊηεα, 
ΘΔΕΥ ἰοαί. Βυΐ δηοίμοσ ἰμίηρ ὸ δ]8βο οἰθδυγ 860 
ἕτοιμα (818 ἀϑλν: 1, ἀοάὰ ἰΒ Ἰοῆ, τὸ δύὸ ποῖ ἴογ- 
ΒΈΚοη, αν δο]α ἔβεϊ ἰο ἴα (ἀοὰ, ουθὴ σῇθῃ 
1π6 νου] βἰοστηοὰ ἴῃ ὕροῦ ἷπι ἔγομλ 841} βἱάθβ. 
Το υϑ ΠΟ] [δε ἰο {86 [οτά, οὐ υ8 Ῥογβευ θυ ησ 
81} (ὁ Ηϊε Π6ρ. Τὸ υϑ δἷθὸ Ηϑ ν1]} αἱ [8 
τὶ χις {πὴ Υ βοῃὰ με]ρ.---[ΗῈΈΝΕΥ: ΑὉ- 
βϑίοτα δῃὰ Ὠαδνίά. .... 68} αϊὰ Ηἷδ υἱχηοὶ, δηὰ 
βῃονοα πῇδί ο οουἹὰ ἀο; μον δά 1 ἐβ ροβεὶ 0]6 
ἴον ἃ ομἹ]ὰ ἰο ὃ6 ἰο (89 Ὀεδὶ οὗ δίμοτβ, δὰ ΠΟῪ 
βοοά 1 ἰα Ροββὶ Ὁ]9 ἴὺγ 8 ἔδίμον ἴο Ὀ6 ἰο [86 νοσεῖ 
οὗ ΟΠ] ρθη : 848 ἰζ1 ποτὸ ἀοεϊρηοα ἴο Ὀ6 ἃ Γγϑβοιη- 
ὈΪΔΠΟΘ οὗ 1η8η᾽8 ὙὶοΚούμποθα ἰοσαγὰ Οοά, δηὰ 
Αοὐβ τ γοΟΥ ἰοτασα σηδῃ, οἵ ψ ἰοὶ 1 18 Βασὰ τὸ 
ΒΑΥ ὙΙΟΝ 18 ΠΔΟΓΘ διηδζίηρ.---ΤῈ.] 



δ84 ΤῊΕ ΒΕΟΟΝῸ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΑΜΤΕΙ, 

γον. 9. ΞΤΑΒΚΕ: Οαοα ρῬυῃῖθμο5 ἰδθ ἀϊφδοϊοαϊ- 
Θῃος οὗ ομλάγθῃ ἰὸ ὑποὶν Ῥϑγθηΐϊβ ΣῪ ΘΟΥΘΤΟΙΪΥ͂ 
(Ρτον. χχχ. 17; χχ, 20; θδαϊ. χχυὶ!. 16).--- -Οδι- 
ΑΝΡΕΒ: Τδοθο πο ἃτο ρυβα ὺὑρ νι [δ 6 κἰδδ ] χοῦ] 
ἐμαὶ αοἀ 85 στδηϊθα ἱμοιω, δὰ τλΐϑαρο (6 πὶ ἴῸΓ 
ἐδ οηᾶβ οὗ διζοβδῆσοο δηὰ ἸΌΧΌΣΥ, 86 οἴδθῃ 
Ὀγουρπί Ὁ’ (8686 ΥΘΣῪ ρἰδδ 0 τυ ΐη.-ϑ. ΒΟΗΜΙΡ: 
Α τηϑὴ πολ ἰμ6 ἀ1γ1}6 νϑηρθθηοθ ἰδ ρυγβαΐης 
ἄοοα ποὶ 6808 ρ6.--- 618. 145.αα. 8. ΒΟΗΜιΡ: Ηθ 
ταυβὲ Ὀ6 8 ΥΟΙῪ 6 τηδὴ ὙΠῸ ἷἰ8 ποὶ αἰϊγδοίϑα ἰὸ 
ὙΠι80 18 Ὁγ (86 ροοᾶ ὀχδιρ]ὁ9 οὗ ἷβ Βυθοτάϊ- 
πιδίοβ.--- ὕγ. 175αᾳ. ΟὈΒΑΜΕΒ: Αβ.δ6 ἀοδὰ οἵ (86 
βδὶ ἰβ ἴα Ττεν ὑτὲ (Ρμδ. οσχνὶ. 15), θ8ο οὐ ἐδ οοῃ-. 
ἈΓΑΥΥ ἰμ6 ἀϑδί ἢ οὗ ἐμ6 ὉΠρΡΌΑΙΥ ἰδ 11{{16 οοἰδοσαρά 
δηὰ Βουτῖθ]ο (ῬΒ8. χχχὶν. 22).-- ΑΕ ΚΕ: Α8 ἴπ6 
ΣΩΘΠΊΟΣΥ ΟὗἩ (π6 αδὺ 18 Ὁ] (Ρ σου. χ. 7), βο ἐἢθ 
ἸΘΙΒΟΙΥ͂ οὗ 6 ὈΠρΌΔΙΥ δυΐϊάθβ ἱῃ ἀἰβθομοῦ δηὰ 

8[Ώ6. , 
γόοσα. 1954. ΒΥΑΒΚΕ: ΦΟΥ ἷ8β ΔΙ ΉΔΥΒ ἴἢ6 ὈσρΊη- 

πἰηρ οὗ φδις Ὰ δηά ροοά δΔῃηα ο6Υ]] Τογίυ 68 μα τὰ 
ἐπα που] ὰ δἰνγαγβ τἱηρ]ο4.-- ΈΡΙΝΟΒΒ [ἴγοτα 
ΗΔΑΤ1,]: Ο ΠΟῪ τ ]οομλθ ἀθβοσνθ ἴμ086 ΤΩ ΘΘΘΘΏΡΘΙΒ 
ἴο Ὀ6 Ὀτίηρ υν (Π6 ρἰδα (ἀΐησα οὗ βαϊ γαϊοη, 
(δὲ δρϑῦτο υβ οὗ (Π6 (οι οὗ 8}} βρι για] θῃθηίθα, 
δηα [61] υ8 οὗ ποιμϊηρ Ρυΐϊ νἱοίογίοθ, δῃ ἃ ΘΓΟΥΠΙΒ, 
δη ἃ ΚΙΏρΆΟΠ,8.---ἾὟ ογΓ. 28. ΒΤΑΒΚΕ: ἩΒΘΩ ΟΏ6 
1:48 οδίδιηθα 8 Ὑἱοίοσυ, ἢθ ββου]Ἱὰ δδουῦῖδθ ἐξ ἴο 
αοὰ ἀὐώνι διά ποὺ ἴο Βυμλδη ρόνοσβ (2 ΟἜ σου, 
Χχν. 8). 

γον. 29. ΒΟΉ ΞΕ : Πανὶ ἃ ἰκζηοτγα γ76}1} ἢν ἴο 
Ὀγίης ᾿ἷ8 ἀυ!γ 88 σῦϊοῦ ἰπΐο Βασιθοην τὶ Ηΐ8 
ἀυ!γ ἴο ἷβ ΤΆΓΟΣΪΥ ; [ὉΓΣ 6 888 ἃ Κρ] ᾿οατί {0}} 
οἵ Κἰηρὶγ ἱπουρδία, δηά γοῖ 88 δ]8θῸ ἃ 18] [8 
ΤΟΣ γ ποασί, [1]} οὗ ’Ιονὸ δηὰ οοτηραβδείοῃ, δὰ τῆ Ὸ 
Βῃουϊὰ τοὶ δ6 σἰδὰ ἴο ᾿ϑβγῃὰ ΠῸμ βυοσἢ ἃ "γδῃ ἢ 
76 τϑοορηΐζο {πΠ6 Ὀρτίρις ταδῃ ἴῃ {86 ΒΥ μΘ 
βῆονα ἴο οὶ ἷ8 σης δηὰ εἶθ ἰεϊπαηθη, δηά 
Β6 ὙΠῸ [1116 οαύθθσῃβ (ἢ 6 ὍΘ ΟΥ {6 οἶον ἀοεθ ῃοῦ 
ΣΙ ΒΓΠΥ ἀ0 Ηἷθ ἀαίγ. [1ὺ ἴα ποῖ ἢ ἴο τλδὶῃ- 
ἴδτη (ῃδἱ Πανὶ ὰ ἀϊὰ ᾿ἰνολὰ ἦρι ἴῃ 116 ταδίίοσ. Ο(ὐοσ- 
ΤΑΙ ΗἸΥ μ6 βοπλθίσηλ 68 ΥΟΙῪ ΚΥΟΔΙΥ; δηὰ ἴῃ 
(815 ο886 ΠΪΒ ΡΑγθη(Α] ΟΠ δ δα ΒΘΘ ΓΒ Ἰμαγο οΥ᾿- 
Ῥαϊδῃοθὰ ᾿ἷβ βθῆβο οἵ ἀυτυ δ8 8 Κίηρ.---ΤῈ.]-- 
ἍοτΒ. 4254. 5. ΒΟΉΜΙΡ: ῬιοῦΒβ ρδγθηΐβ ΔΘ 050} 
ΤΩΟΙΘ δηχίουβ [ὉΓ {μοῖρ ἀϊβδοϊυἱθ Ομ] ἄχθη (μδῃ ἔοτ 
6 Ρίουβ δηὰ οροαϊοῃϊ, ὑϑοδῦδθ (ΠΟΥ ὉΔΣΘ ὨΘΆΓΟΣ ἴ0 

τυ ΐη.- ΒΕΕΙ,. ΒΙΒΙΒ: Οὐοά ἴδ (86 ἔσθ δῃὰ οὐἱγ 
ΒΟΌΓΟΘ οὗ 811 ρδγθηίδὶ ἰόν δῃὰ 4}] {1.6 οοτιραϑβείοηῃ 
ὙΠΟ ῬΔΓοπίβ ταδ᾽ ηἰδὶη οὐθ ἰοτασβ (Π ΘΓ υη- 

ΑΡβδίοσωβ.---[ ΤΥ Β: Βαϊ 186 ποχγαϑὶ ἰη- 
ατοάϊθης ἴῃ (μΐ6 ουρ οὗ ἱΔἢ που]ὰ "6,1 {μη 
[ἴπὸ οοηθοϊουδηρδα ἰῃ ΠΥ 5 Ποδιί (δὲ ᾿ἢ 6 
Βἰτηβαὶῇ θϑϑα 411 πὸ ουρξὶ [0 μανὸ ὑεβῆ, μἷ5 βοῦ 
ταϊσὶ ποί ἰπυ8 μανο τέκνο: ΠΥ ΡῊ Π ᾿ανιά 
ὯΟΥ͂ ΡγοῖἌ δα 1 Ὀοϊΐονα τι ἰσυι, ἰο ἀοεῖτο 
ἐμαὶ Πο δὰ ἀϊοὰ ἴοσ Αραδίοια ; Ὀαπὶ ἐμαὶ γγ88 ἃ ταίῃ 
μὶϑῃ. Ηὸ οὐυρῶιὶ ἰο μδνο ᾿ἐγθα σΟσο [ῸΣ Α θαδίομ). 
ΗΘ ουσδιῖ, ὈΥ ἰδ οὐτι οἰιδγδοίοσ, ἰὸ βαν ἰδυρδὶ 
Εἶπ ἴο ἰονὰ Βοϊληθββ, οσ, δὲ 811} ὁυθηΐβ, Βα ουρβὶ Ὁ 
ἢδνθ βοϑὴ {πδὶ ἔθ γα γδϑ ῃο Βῖηρ 'ῃ ΗΒ ΟἼΤῚ οὐη- 
ἀυσὲ ἴο δῃ εἶθ βοὴ ἴῃ τ] οϊκοάμοϑαα, ογ ἰὸ 
μλρμὸ: ὴπλ ἴο τσϑὶὰ : δηὰ ἰμθη, ἱμουρἢ Αδδλ- 
οὔλ 84] πιδ6 Βῃΐρυγοοῖ, μὸ τοῖσι μαγα δά τῃ9 
οοηβοϊδιου [Π|8ὲ ἢ δὰ ἀοῃθ [αἷϑ8 υἰτηοδὶ ἐο ῥσονεαὶ 
Βθοι ἃ οδίδδίσορῃδ.---ΤῈ.] 

[γε;. 14. Τῆς ἀδαϊδλ οἱ Αὐδαίοτι: 1) Ἠδςπ [δε 
Ταὶβοοὰ ἷβ ροϊάθῃ ορροσίυμιίγ. (Ηδ εἱιγμιοά 
ΑΒΣΙΒΟΡὮ 618 οουπθοὶ, δπὰ πον Πανὶ ἢ85 ογβδη- 
ἐξοά᾽ δ βίσοηρ δύτηγ.) 2) Ηδ [ι88 ουρῆς ἀσβρεῖ- 
δίϑὶυ, Ὀαΐ ἐπ γαΐῃ (νβγ. 6). 8) ΤΉΘ γΕΥῪ οεοα 
οὔ 18 ὙδῃΣ ΟΥ̓ πᾶν οσολϑιοηθα ἢΪ8 ἱρτιου την (τ αἱ 
116 τουδὶ] τ]6, ἢ18 Ἰορς δαϊγ). 4) Η5 (δι μοτὶβ 
οἔἤδῃ βδουδοα ἰοπάῃοβα οὐ 68 ἴο [6 οηά, δαὶ πὸ 
ἸΟΏΡῸΣ δυδ1]8 ἴντα (χὶϊ. 39; χυ δὶ, δ, 11--15, 33). 
δὴ ΗΣ Ἢ οθΟα αἰδδ δὰ σθοκ]οβα δι οἱ ἔοι ἤδνα 
Ὀσχουσὶ Ηΐτα ΟὨ]Ὺ συΐη, δὰ ἀοβποα Ηἷτα ἴο ἐπι" 
ΙΩΑΟΤΙΔΙ ἰηΥ̓ΆΠῚΥ (νοτβ. 17, 18).--- ΤᾺ.] 

γεν. 88. ανϊά Οὐαν Αδϑαΐοαᾳ: 1) 
ὙΥΒογοίη 1ὲ τὸὴϑ σίρλί. αἱ) Ῥαδγθηΐδὶ ἰογα ἴ9 'πάθ- 
βίσαοῖ}}]6. δ) Αρβδίοτι νὰ ηοΐὶ ὙΠΟ]]Υ Ἀδὰ, δοὰ 
Ηἷδ ἔδυ! μδὰ θθϑῃ δρατανδίθα ὈΥ (Π6 τηϊδοοπάυοὶ 
οὗ οἴδοτβ. 6) Ῥανὶὰ ττῶϑ οοῃβοίουβ ἐμαὶ 4}} (δ ϊ5 
ἯΑΒ ἃ ΟἸδαδίϑηΐηρσ τοαυϊγοα ὙἼΣ οὐσηι δἰ. 2) 
ὙΒογοΐῃ ἰΐ νγῶδ . αἡ ἴῃ δαὶ ἴἰὶ ὁχοϊυάοά 

ἰϊπὰθ ἰο ἷ8 αἰ ἐμ] δηα Ὀγανο [Ὁ] Το Β (σὶχ. 
844ᾳ.). δ) [ἡ Ῥσχονοηϊρ δἰξθηθοη ἰο ἔμ 6 ̓ὈΓγεβο- 

ἰηᾳ ἀυοα οἵ μἴ8 ροκϊΐοη (χῖχ. 7). 6) [ἢ οδυδίησ 
ἷτλ ἰο ογθυϊοοῖς ἴμ δοὺ ὑμδὶ δὲ Ἰοῃρ δ Αθδδίουι 
Ἰνοά, ἐμ Κίἰηράοτα οοὐ]Ἱὰ αν ὩῸ ρϑϑοβ. 6) [ἢ μὸ 
ΤᾺΣ 88 1ἃ τδδ ἢοὶ ἰθιαροσοὰ ὈΥ βιθχηϊδαίοι ἴο [6 
ψἰὶ}} οὗ Φοθονδὰ.--ΤῈ.] 



ΓΟΗΑΡ, ΣΙΣ. 1-40. δ8ὅ 

ΤΗΙΗῸ ΘΞΕΟΤΙΟΝ. 

86 Ἐϊοαϊοτδιῖίου οὗ θεν 5 οΥαὶ Δυϊδβοσν, σι ο ἢ τσαα τονν Εἰ ἄδηιρβοιθᾶ ὉΥ Ὠ6- 
βοιιαίοι Ὀοῖνγθοι δυάδδῃ δη ἃ Ιασδοὶ δ ἃ ὉΥ ἴ86 Γπδυττοοϊίοι οὗ ΒΒΘΌΔ. 

ΟΗΑΡΤΈΒΒ ΧΙΧ.--Χ Χ, 

1. Τλε αν οροποα ζον ἰ(δ6 Ἰὐδεοταίίοη, οἱ Ἰαυϊας Κὶ «οαδ' ε οο οὐ δὲδ Ἰπιπιοάεγαίε Ονὶ 
-- ͵ τ ἐπαυλαι ΟΒβρ. ΧΙ Τα Τα ΣΟ Ὁ “πν 

1 ΑΝ ἴὐ 88 (0]4 Φοαῦ, Βεβμοϊά, (86 Κίπρ στϑοροὶ δηὰ τηουσηϑί ἔοσ ΑΘ βδ]ομι. 
2 Απὰ [89 νἱοίοτγ [ἀ6] ψογβηο67}} ἰθαὺ ἀΑΥ Μγὰ8 ἑμγηδα ἰηΐο τηουτηΐηρ υπίο 41} (ἢθ 

ΡΘΟρΡΙΘΟ; ἴον ἴῃ ΡΘΟΡ]Ὸ Ἀθδτα ΒΑῪ ἰμδὺ ἀΔΥ ΒΟΥ [οὁπ|. Ὠον,, ἰπη8. : Το ἰκϊπρ τᾶβ [18] 
8 γτὶονοα ἴον ἷβ δοθῆ. ἀπὰ ὑδθ ΡΘΟρ]6 ραῦ (Βθπὶ ὮΥ βίθα ἢ ὑπ ἀδν ἰπίο {δ οἰζγ, ἃ8 
4 ῬθΟρ]6 Ὀοΐπρ Δϑῃβιυηθα βίθ8] ΑἾΔΥ ΏΘη ὑΠ6γ 8660 ἴῃ Ὀαι1]6. Βαυΐ [54] {μο Κίηρ 

οογοσοα "ἰδ ἔδοθ, δῃὰ {86 Κίηρ οὐἱϑὰ σὴ ἢ ἃ Ἰουὰ γοΐοθ,ρ Ὁ ΤΩΥ͂ βδοὸὰ Αδεδίοῃῃ, Ο 
δ᾽ ΑΡΒΔΙ]οπ,, ΓΩΥ̓͂ Β0Π, ΤΩ Β0η} Απάὰ Φοδ οᾶπιο ἰπίο ἰῃ6 Βουδθ ἴο (86 Κίηρ, δῃὰ βαϊὰ, 

ΤΒοῦ ἢδϑὶ οὐ {118 ἀΔγ {16 ἴδοοβ οὗ 8}} (δ βοσυδηΐῖθ, ψ ΐοἢ [πὰ] (818 ἀΔΥ δνθ 
Βανοϑα (ὮΥ 116, δηα (86 ᾿ἴνεοθ οὗ {ΠΥ βοῃθ δηὰ οὗ [8 γ ἀδυρμίθσθ, δὰ {86 ᾿ἶνοβ οὗ (8 
ΜΪγ6Θ, δηα [80 ᾿ἶνοθ οὗἁἨ [ΔΥ Θοπου 1 Π68, ᾿η ὑἰμαὺ ποὺ Ἰονοϑὶ {8106 ΘὨ δι 68, δὰ Ὠδίοθὶ 

6 τὩγ ἔτγίθῃ 8. Εον ἴδοι ᾿ιδδὶ ἀθοϊαγοα {18 ἀδὺ ἰμαὺ ἰδοὺ οϑὲ μοὶ ΐ μοῦ [πο] 
ῬΙΊΏΘ6Β ΠΟΡ [84] βογνϑηίβ ; [07 (18 ἀΔΥ 1 ρογοοῖνο (μδί, 1 ΑἸ βδίοτια δὰ ἰΐν 

7 δῃὰ 4]}] νὸ δδα ἀϊοὰ {5 ἄδγ, ἐβϑὴ ἰΐ δὰ ρ]οαβθα ἰμθ6 νψ8}}]1. Νον, ἱμογοΐογο [Απά. 
ΠΟΥ], δγἶθθ, ρὸ [Ὀσί, δῃα βρϑδὶ οοια ΟΣ Δ Ὁ] απο ΠΥ Βουνδηίβ ; [00 1 βτδδαν ὈΥ (ἢ 
Τιοχὰ [Φεδβονβδ817, 186 τθοὰ ργὸ ποί ἔογί, ὑποῦθ Μ11] ποὺ ἸΔΥΥΥ͂ οθ ΜΠ ὑμθο (818 
εἰροῦ; δηάδ ἐπαὺ ψ1}1} 06 τόγϑο υηΐο ἴμθ6 ἔῃδῃ 41} [86 6Υ]] ὑπαῖ Ὀδἴ8] [δ Ὀ6.Ά]]6}] 

8 {869 ἔγοπι [ΠΥ γου!α ὑπ} πον. ὙΤΒοη [Ἀ1π4]7 (86 Κιῃρ ἀτοθθ, δῃὰ βαὺ ἴῃ (86 γαδΐο. 
Αμὰ {δ 6γ ἰοἰὰ αῃΐο 4}} {Π6 ΡΘΟρ]θ, βαυίηρ, Βϑβοὶά, (89 Κίηρ ἀοίἢ εἷὲ ἴῃ {86 γναΐίθ; 
δηα 41] [86 ΡΘΟΡ]Θ οϑίηθ Ὀϑέοτο ἴ89 Κίησ, [ΤγΟΉΦ[Ρ ἐδδ τοδὲ οΓ ἰδ υϑγϑ6 ἰο ἰλ6 πεχὲ 
ϑΟΥ 86.) 

ΠΙ|. Τραυϊά γγόρατεε (ον λὼ είν ὃν Νοροιϊαίζοτα υἱἱὴ, 6 Μση, οΓ ὕυάαλ. Ὅετε. 909-14 [ΕὉ. 10-16]. 

9 ἘΕῸΣ [Δπὰ] 1βγ80] μαὰ θά, ΘΥΘΥΥ͂ τηδὴ ἴο ἷ8 ἰθηΐ. ἀπά 411 {86 Ῥϑορὶϑθ τσ αἱ 
βί τ ἴδ σουρμουῦ 81} (86 ὑγτιῦο8 οὗὨ [Ιβσϑοὶ, βαυίηρ, Τῆο Κίηρ βανοαὰ υ8 ουἱ οὗ [}6 
Βδηά οὗἁὨ οὔὖἦ Θῃϑῃίοθ, δηὰ μο ἀο]ἑ γογοᾶὰ υ8 ουὖἱ οἱ (Π6 Βαπα οὗἁ (9 ῬἈΣ] δὲ η65; δηὰ 

ΤΈΧΤΤΌΑΙ, ΑΝῸ ΘΟΕΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

1 [76 ἡ. 2. ΠΡΨΆ, ῬΤΟΡΟΣΙ͂Υ “ δα] γδιίου, ἀδ᾽ νοσϑοθ," οὐ 186 [Ὧ68 οὗ Δ Θομαθθείηκβ οὗ Θῃθιΐθδ, Ὀσὲ οὗ Ὀοΐτ κα 

βαγοὰ ἤγογα ἔμϑσα.--Ἴα.] 
8 [ὕοσ. 4. [πϑἰθδὰ οἵ δι), ΘΙ μδάβθη που]ὰ πτίίο 2.4.) 86 ἰ{ ἴτότὰ 03) ( Βαση. χχί. 10).-- Τὰ] 
8 Γγοσ. 6. σοπαϊείοηδὶ δοηίθησο, ἴῃ δ οἢ οομαϊ οι δα ΘΟΒΘαΏΘΏΟΘ ΔΙῸ ΣοΟΡρσγοϑϑηϊθα 85 Ὠοῃεοχ δίδηξ; ἢ 

Ῥτοίδδί 5 νυ] Νν) (- 3}) δὰ Αἀϊθοίϊνο (οΥ Ῥαγι οί ]9), ἐδ δροάοϑίθ τι ἐδ 9 Ῥοσίϑοὶ. ΤῊΘ δοῖίοῃ ἰδ δἰαιθὰ ἴῃ 

ἐἢ6 δἰπηρι δὲ ἕογ: “17 Αδδαίοσα ἴα νέης, ἰὲ ἰ8 τ και, 1 δοίος οἰμοσγίθο πη ἀογειοοὰ ἰδὲ ΑὈδδίοτω 19 ποὶ Ηνίης. 

Ἐπ ΝΣ. Ἰ. σοπα ἰοῦδὶ βοηίθηοο, ἐπ πο ἢ ὈΟΤΏ ΤΘΤΩ ΌΘΙΒ δῖοὸ ὑπάοίογιλ ηθά, νὰ 85 Τθτ0 Ῥουϑδὶ Ὁ Π|1966. ΤῊΘ 

Ῥγοίδϑδίδ ἰδ ἴῃ [86 ἔοστα οὗ δἰ ρὶθ δαϑοσζέι οῦ ΡΝ ὉΝ)), Ἐδο δροάοβὶϑ ὯΔ8 ἐδ Ἰτηροσί Ὁ» πίῃ 91 ΐΓΘ ΒΘΏΒΘ, 

--Τὰ. 
ὃ ἐὐδα Ἶ. Βορὲ. : “δηὰ πον ἔδοῦ ἐδδὲ,᾽" οἴο., τοδάΐηκς ῬΓΟΌΒΟΌΙΥ ΝΝ ΠῚ ΤΌΣ Ἶ Νὰ ἢ σὲ 1 πδὰ ἐδο Ἰαξέοσ 

Τοδάϊημ 6]860.---[ἡδίοδα οἴ δ 6." βοπιο ΝΒΒ., ΕΏ. δὰ ΜβΆ88, ματϑ ΠΩΡ ὙὍ[Ε, ψὩϊο ἢ τοῦ]ὰ Ὡοὲ, Ποόπογνοσ, 

διίοσ ἐδ ἐγαηδ)δέίοηυ. ΤΊ 1 ἴῃ (Πα 6.866 ΤΩΘΓΟΙΥ͂ σΔΥτί6 5 ΟἹ ἐῆθ ΘΘαΌΘΏΟΟ οὗ {19 Ρ ἐο ἐδ ᾿ἰπνδέ, δ ἃ ἰδ οΐ ἐο Ὀ6 
Σοπαοτοὰ “ ΘΥΘῺ " (88 [Γ δια ρὨδιίο), 88 πᾳ. Α. Υ. οὔϑῃ 4092.--ἴ5.] 

4 [Υογσ. 8. Β8ο Τμοηΐυ, Ἦ᾿ οἰ δυδοει, Βὲ δ.» Οὐπι., Εἰ ἀτηδὨ;.--π.} 



δ86 ΤΗΕ ΒΕΟΟΝῸ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΑΜΤΌΕΙ, 

10 πον 6 ἴ8 θὰ ουἱ οὗ [6 Ἰαηὰ ἔος [το ΑὈβδίο. Απὰ Αδαδίομι, πβοιῃ τὸ 
δηοϊηϊθα ΟΥΟΥ ὑ8, [8 ἀοΔα ἴῃ Ὀδα[116. Νον, (δογοΐογο [πὰ πον], ΝΥ βροϑὶκς γο ποὶ 
ἃ ποτγὰ οὗ Ὀτχηρίηρ ἴῃ6 Κίηρ ὈΔο κ᾽ 

1. Αμὰ Κἰπρ ΤλαγἹα βοηΐ ἰο Ζδαοῖκ δηὰ ἰο Ανίδίμαν {86 ῥυίοδίβ, δαγίηρ, βρθαϊκ. πηΐο 
{86 οἰάοτο οὗἨ δυάδι, βαγίηρ, Ἦ ὮΥ͂ ΔΓΘ γθ Με γ8 ὃ6] ἧο Ιαδ ἴο Ὀτγίηρς ἴδ6 Κίηρ 
θδοῖ ἰο Ἀἷ8 Βουδθ ἢ δβϑοῖπρ ἰδ βρϑϑοὶ οὗἨ 81] [ϑγϑοὶ ἷἰβ οοηθ [ο (09 Κίηρ δυδπ [οπ|. 

12. δν8ῃ] ἴο 8 βουβθ. Υ δΓΘ ΤΩΥ͂ ὈΓΟΙὮΓΘΙ, γὃ0 ΒΓΘ ΤΩΥ͂ θΟΏ65 [ὈΟΏΘ τς ΤΥ ἤσβα; 
ΜῈΘΙΓΟΙΌΓΟ, (Π6Π 816 γ0 [δῃηὰ ψὮῪ ν}]] δ 06] ἰῃ6 Ἰαβδὺ ἴο Ὀσίῃρ 186 Κἰηρῦ 

18 Απά 88γ γ8 ἴο Ατηβδββ, Ατσὶ ἴδοι ποῖ οὗ [ο᾽". οὗ] ΤΥ ὈοΠΘ βπὰ οὗἉ [σπι. οἵ] πιγ δεβὴ ἢ 
Οοἂ ἀο βο ἴο [26 δῃὰ τΏΟΓΘ δΪϑο, 1ἶ που Ὀ6 ποὲ οδρίδίη οὗἩ 6 δοβῦ Ὀοΐογο σὴδ οου- 

14 ἐἰμυδ}}} ἴῃ [86 τοοῦι [Ἰηβἰ.8α] οὗ Φοδῦ. Απάὰ αι ἐμμεηιὴ [1π6]1η64] ἐμ6 Βοαγὶ οἵ 8}} 
[6 πιϑῇ οὗ Φυάδῃ ονθὴ [ὁην. Θυ6}} 88 (6 ἐδε ᾿δαγέ οὗ 016 τηδῃ ; 80 ἐμδΐ [854] {86 7 
βοηΐ ἐλὶδ υοογά ἀηΐο ἴδπο Κιηρ, Βαοίαχῃ ἴδοι, δπὰ 411 ἐδ γ βογυδηία. 

1Π. αυΐε Ῥαεδαρε οὐεν ἐδα ογάαπ ὑπάεν ἰλα Ἑδοοτὶ οἵ (δὲ Μετ οἵἩἉ Φυάαλ, οὐδλ Τάγοε Πιον επί. 
γε. 16-40 α [Ηδ6δ. 16-4] α]. 

1, Ῥαγάδοηΐϊῃρ οὐ Βηϊπιοὶ. Ἴογα. 1δ-28 [ΗοὉ. 16-24]. 

16 β [Απὰ] ἴδ Κίπρ τοζυταθᾶ, δηὰ σβπιο ἴο [ἐπδ. {86] δοτάδη. Απὰ Δαάδῃ δϑπὶθ 
ἴο ΟἸΠρΡΑΙ, ἰο ροῦ ἴο πιϑοί {80 Κίηρ, ἴο οοπάπος ἐπθ [κί οὐδοῦ [πΔ. [6] Φογάβῃ. 

16 Απαἷ Βμίποοὶ, (Π6 βοὴ οὗἨ αἴογα, 6 [186] Βϑη)διο [Βοη)δπιὶπὶΐ6], σοῦ παϑ οὗ 
17 Βαδβυσίηι, μδδίθα δηα οδπιο ἀότῃ ψι} (86 τηθη οὗ υἋἋΔ}} ἰο πιοοῖ κἰηρ εν, Απά 

ἕλεν τὐόγὸ [οπι. ἰλθγΘ Ἧ6Γ6] 8. ὑμουβδῃηα τηθὴ οὗὁἨ Βοη͵δτη 1} Βῖπι, δα Ζ'0α ἐπ 
βοσνϑδηΐ οὗ ἐμ βουβὸ οὗ ὅδ}, δῃὰ 8 δ ἴδθϑθη βοὴβ δπὰ ᾿ΐβ ὑΘΕΓΥ͂ ϑοσυϑηῖβ τ Ὠΐπι; 

18 δπὰ [Π6Υ σπϑηΐ οὐοὸν [ἴη8. [86] Φογάδῃ Ὀδίοσο ὑπὸ Κίησ. ἀπά μοῦ ψϑηΐ ΟΥ̓ 8 
ΠΕ ΛΟ ες [Απὰ [0 ἔδγεγ- υοδῦ τϑηΐ ΟΥ̓ Γ] ἴ0 σΒΓΓΥ͂ ΟΥΟΡ ἰδ Κἰηρ 5 ΠουΒΘΒΟ]4, δά 
ἴο ἀο πδί δα ἱβουρῃύ σοοά. Απά ῃϊτηοὶ (89 βοῃ οὗ Ἕἴοτα [6]1] ἄονπι Ὀδίοτγο {6 

19 Κίηρ, 88 Βοὸ Ἧ8κβ8 ΘΌ)6 ΟΥ̓́Θ [ἐπ8. {}}0] Φογάδῃ ; Απάὰ βαϊά υπίο ἰδ Κίηρ, 1.90 ποῖ ΠΥ 
Ἰογτὰ ᾿ραΐο ἰπϊαυϊν ἀῃΐο τη6, ΠΟΙ Π6Γ ἀο που Γολθα θ6Σ [84 ΤΟΙ ΘΙ ΘΓ πο] (πὲ 
ὙΒΙΟῺ ΠΥ Βοσνυδηΐ δά ῬΘΓΥΘΙΒΘΙΥ {86 ἀΔΥ μαὲ πιγ Ἰοτὰ [890 Κίπρ' πϑηῦ ουὖἱ οὗἉ δετυ- 

20 βα]οϑια, ἰδαὺ [86 Κίηρ δου]ὰ ἔδῖκο 1 ἴο ἷβ βοαγί. ΕὟΓ ΠΥ δογσυδηΐ ἀοίμῃΒ ΚΗΟΥΝ ἰδδὲ 
[δ γὸ βἰπηρᾷ ; ἐμογοΐοσο [8η4] Ὀθμο]α, 1 δι οοπὶθ ἔπ ἤχει {1Π|8 ἀΑΥ οὗ 411 (89 

Τ ΝΟΣ. 9. ν} »ῬῸ 186 τοῃάοτϑὰ ὈΥ̓͂ ΘΘθΘΏ 08 : “ἔγοτη ΟἹ," δα δοῃρυυίηρ (89 ποίου ἔμδὲ αν ὰ ̓δᾷ Ὀ66Ὴ ἃ Ὀυγάδῃ 

οὔ ΑὈκδίοτη ; δι ἰὑ αἷβὸ βοτηθί 68 “ὦ “ ἴγοῖη (Π 9 ὈΓΟΒΘΉ 66 οὗ" 88 ἴῃ Ο6ῃ. χυΐ!. 22. ΤΉ ΘΓΟ ἴδ ηοί βΒυδῆοϊθηέ στοῦυπά, 
ἐπογαίοσο, ίοσ Βοιίσηθγ' κα γα σὶ ὑμαῦ (ἢ 6 ΡΏΓΘ56 18 Ὡοὶ ΗΘΟΌΓΘΥ, δβη ἃ δῃου!ὰ δὲ Ἰοδϑέ Ὁθ 80, ΟΥ̓ ἴοσ σγοβδγάϊης 

ἐἢ9 ὈΡῸ 8.8 6 γοσηρδῃηξ οὗ δὴ οτίξί δὶ ἱΑΣ ὙΦΌ3, “ βηἀ ἔγογχμ ἢΐ8 κί κάοξη " (Βορί.), ΠΝ ΤΩΔΥ͂ ὍΘ ΤΏΘΤΙΟΪΥ 8 
«4.4. ξ: -- - . 

τορτρίηα) οχρίαμδίΐοῃ. Βθψγσ.: “ ΘΟΠ16 ΠΟΥ͂, ἰοὺ 8 866 ἔτοτω ἔῃ ᾿Ἰδῃὰ ἔγοτῃ δίδσ ΑΌδβδι οσα," τοδαΐϊης ΓΠ 1.5).- τὰ} 
ξ . 

8 (Ψνοτβ. 10,11, ΤῊΘ ΘΑΡΓΡΕΛΙΠΙ: “το ἢ85 Ποῦ δο.," δὲ (ὴ9 θῃὰ οἵ τοῦ. 11 ἰβ Ὦόσο ἐπα Ῥγοργίαίο; ἴον. ἐδ6 ἰαἱκ 
διηοηξ ἰῃ6 ὈΘΟΡΙΘ δὰ οοσίδί]ν ποὺ σοι ἴο {ῃ6 ἰεΐῃ κ᾿ 8 ἤου 59 (ἰ. 6. ἀτο η, 85 ἴῃ οοῃΐοχί ΒΏΟΥΒ); ὁ 'τδ ρδῖ- 

ὮΔΡΒ τοροϑδίϑθα ἔγομι ἐἢ9 Ῥσϑυίουβ οἶδυβ86 δου ἐπ 9 ΕΡΙΑΝ Μόοσϑουοςσ ἰπὶ5 ἰδὲ ο᾽δ0.59 θϑϑσοϑ ἰ0ο Ὀ6 Ὀοῖίοῦ ΡῈ δὐ ἐδ 

ϑῃηὰ οἵ γον. 10; 1 βουῃὰβ τῆογο {πὸ ἐμ βέαϊθσιϑθης οἵὔ ἐμ πασταίοσ ἐπδῃ |Κθ δ ρασέ οἵ ἐῃο Ἰκίῃ κ᾿ 5 σρϑϑοῦ ἰὸ Ζυάδῃ. 

1 τόσ. 10 δ τ δῪ ὮδΔΥΘ Δ] 19 οὐἱ ὉΥ βἰγηῦαν οι ΐηρ, ὑνγο δυσοθδϑίγθ οἰΔΌ598 ἔποσΟ πα ΐηρ ἴῃ 2791. Βοο Εχὰ"- 

ὩΩΔΏὨ᾽ Ν τοι θῖκδ ἴῃ ἴἢ6 Ἐχροπί(ίοη.---Τὰ.] Ι 

9 [οσ. 1δ. [πϑδίϑϑά οἵ ΓΩ) Βοῖηθ δηοίθης ΕΏΌ. δηὰ ΜΒ. αγϑ ΓΔ, “ἴὸ ἀοβοθηὰ;" Ὀσὲ ἴπ6 πεὶρδὲ οἵ 

δαίμοσιν [8 οἡ ἐδμι6 δά οἵ ἐδ ἰοχί.-- Το ΒΙΡΆ, Ιαζ, νῆα ῬΊΘΡ. [8 ἴῃ ἐ818 γϑσβὸ πε ύθα Ὑ2 γΤῚ, ἴὸ νοσ. 1868. 
19) Ὑ2}.--Τα. 

10 [γὸγ. 16 βᾳᾳ. Το  μαθθοἢ γοργὰ ἰΠο δἰδέοτωϑθηϊν δοοῦὺὲ Ζίρα δα ἃ δβδοζί οὗ Ῥ}γϑῃ 8 9518 (ΥῸΣ. 18 ὃ Ὀοΐηρ σοἢ» 

ποοἰθὰ Ἡΐ0} τος. 16), δῃ ὰ τῇδ ῖοδ Βοὴθ σἤδηκοδ ἴῃ [06 ἰοχί: ὯὨ6 Ομ 8 ἐἢθ Ὶ Ὀθίοτθ ἡπῦ, δηὰ δὲ ἰὴ Ὀορείπηϊος 

οἴ νου. 18 (Η6Ὁ. 19) τοδὰδ τ» (8ο γυϊκς.; Βντ. 12)», ἰμοιϑδὰ οἵ 2». ΤΌ δοοοῦυμΐξ πουῦ]ά ἴλ9η σοδὰ: “ἀπά 

Βηϊταοί, σέο., οδτωθ ἴο τηϑοὶ Πανὶ, αδ ὰ ομϑ ἐπουδδαιὰ Βοιδαζηίηϊθβ τί πίω. Απὰ Ζίθα, δε., ὑτοαδϑοὰ 71) ἰὸ 
ἐμ δοτάδῃ δφίοτο ἐμ Κίῃξ, βϑὰ ογοδδοὰ (1 Ἵ2}9) {δι ζοσὰ, σέο πὰ Βμίγαθὶ {61} ἀοτῃ," αίο, ΤΉ τοϑάϊηβ οἵ υϊξ. 
δὶ Ὀοχίηηϊπα οἵ τον. 18: “ δῃηὰ ἔΠῸΥ ογοβδοα ἐπο ἔοτγὰ,᾿" σοτητη 8 ἐἐμοὶ Γ 85 ΔΡρσοργίαίθ, ΓὉΣ τὸ βδῃου]ὰ οὲ ἀχροεὶ 
4) δἰαίδιηϑθῃΐ δου! Π6 ζογγυ.Ὀοαὶ ἰο Ὀ6 ἰπμϑογίθα ἴῃ ἐῃ9 τι ἀ]6 οἵ [Π9 δοοουμῖ οὔ ϑμθθα. Βυΐ ἔδογο ϑϑϑίηβ ἰ0 Ὁ0 

Ὧο ρσοοὰ κτουδὰ [0Γ οὐ ες (ἢ 6 ἢ Ὀοσΐογο Ὁ δηὰ ἰδ οοηδηίης ἐδ ὶν δούΐου ἰο Ζίρα δηὰ Ηΐϑ ραγὶγ. δηϊπηοὶ 
: : 

(πίιἢ πῆγα Ζίθα ν͵ι8) ΤΩ Ὦδνθ τοδηδβοὰ ἐἢθ ἀτσαπβοτηθηΐθ ἴον ἴδ ἘΕΠΟΡΟΓΙΚΗΙΟΝ οὔ ἔδο Κκίηρ᾽ 5 πουδβοβμοϊὰ. 
Ζῖθα τΔΥ Πᾶν διβίβιθὰ; δυΐ 1ὲ ἰΒ Ὡοΐ ὨΘΟΘΕΑΘΙΥ 0 ΒΌΡΡΟΒΘ [ἰδὲ 1 τῶδ οὔϊ οὗ τα ὰθ ἴοσ ἐκὲδ βοσγίοο ἐμδὲ ὑανὶὰ 
ξῆδὰ6 ἴδ ἀδοϊδίοη ἰδ γοσ. 29 (ΗὁΌ. 30).-- .] 



ΟΗΑΡ. ΧΙΣ. 1-40. δ57 

21 Βοῦβο οὗ Ψοθθρῇ ἴο ρῸ [φ0π|6] ἄονγῃ ἰο τηθϑὺ ταῦ Ἰογὰ {86 Κίπρ. Βυὶ [πὰ] ΑΒΊ- 
Β8δὶ (ὴ6 Βοη οὗ Ζογυ δὴ δηβοσοα, δη4 8814, 858}8}} ηοῦ ΞΘ Βἰπιοὶ Ὀ6 ρΡυὺ ἴο ἀοδίἢ ἴοὺγυ 

22 τ0ῖ8, Ὀθοδυβθ Β6 ουγϑοα (Π6 1[,ογά᾿Β [Φόβον δ ἢ] δηοϊηίθα ῦ Απάὰ Τλαν!ὰ βαῖα, ὙΥμδ 
ΒΑΥθΘΙ ἰο ἀο σι γοῦ, γ0 Βοη8 οὗ Ζογυϊδῃ [ἴπ8. ἢ [μδ΄ γο βΒβου]ὰ [{0γ γὸ Μ1}}} τ} 18 
ΔΑΥ ὯΘ δάνουβδυ 8 υη10 πλ0 7 [οὁη|. 7 ] 88.411 {Π0γῸ ΔΩΥ͂ δ Ὀ6 ρΡυΐ ἴο ἀοδίῃῃ ἰ)18 ἀ8Υ͂ 

28 ἴῃ ἴϑγδαὶ ἢ ἴον ἀο ἱ πού κῆπον ἴμαὺ 1 δχλ {πὶβ ἀΑΥ Κίηρ ΟΥ̓́ [5:86] ὙΠΟΊΘίοσΘ 
[Α16] 186 Κίηρ βα14 υηἴο Θ΄ πλοὶ, Του Β..810 ποὺ ἀ1ϊθ6.ἁ Απα {86 ἰκίῃρ βαγο υπίο 

2. ΜορΒΙ Ομ Ομ 5 ΑΡροΐοργ. ο:8. 24-80 [ΠοὉ. 256-81]. 

24 Απὰ Μεορβιβοεδοί ἴμ6 βοῃ οὗ 538] οδιθ ἀόνῃ ἰ0 πιθοῦ (μ6 Κίηρ, δῃα δὰ ποῖ. Ὁ 
ἀτοβϑθα ᾿ἷβ ἔθοῦ," ΠΟΥ ἐσ  πλπιϑα ἢἷ8 ὈΘΑΓα, ΠΟΙ τΑΒἢΘα ἷ8 ο]οἰϊι68, ἔτοια {πΠ6 ἀδὺ ἰδ9 

25 Κίηρ ἀερατγίοα υ0}] [86 ἀΑΥ ἢθ οδιηθ ασαΐπ ἰὴ ρεβδοθ. ἸἈἀπὰ ἱἰΐ οδαγθ ἴο ρϑ88, ψΏΘΩ 
“Ὧδ ψ88 δοτὴθ ἴο [δείήον ἔσομαι} Ψϑγυβδ]θπι [0 πηϑοὲ ἐμ Κίηρ, (μαὺ 16 Κίηρ βαϊα υπῖο 

26 δϊπι, Ἡ βογοΐίοσο σψοηΐοδὺ ἴθου ποὶ πιὰ τη6, ΜορΒΙΡοβμοί! ἢ Απὰ Β6 δηβνογοᾶ 
[5414], ΜΥ Ἰοτά, Ο Κίηρ, ΤᾺ βογνυδηΐ ἀθοοϊνοά πι6; ἔογσ [ΠΥ βογνυδηΐ βα]ά, 1 ψ1}} βδά- 
416 πιὸ 8ὴ [186] 888, (μδὺ 1 ΙηδῪ [8η4] τί 6 (μόσθοῦ, δῃᾶ ρὸ 02} 1π6 Κἰηρ, Ὀδοδυβθ 
1ΠΥ βογγυδηῦ 18 Ἰδαὴθ. Αοὐάὰ δ6 δ βἰαπάογοὰ [ΠΥ βοσυδηΐ υὐήὸ ΤΥ ἰογὰ ἴπ6 Κίηρ. 

27 Βυϊΐ τον Ἰοτὰ [86 ἰκἰηρ 18. 88. δὴ δηροὶ οὔ αοα; ἀο, ἐπογϑίοσο, ψ δὶ 18 γοοα ἱπ [Π]ὴ6 
28 ογϑβ. ΕὟγ, 81} οὕ τυ δίμδγ Β ἢουδο ψοσθ Ὀυΐ ἀοδὰ τηθη Ὀοίοσθ πῦ Ἰἰοτὰ ἴ86 Κίῃρ; 

γοὶ ἀϊάρι ἔδοι [πα μου ἀϊἀ817 βοὺ (ΠΥ βοσνδηΐ διηοηρ ἔμοπὶ ὑπαὺ αἰ οαὺ δὲ ὑμὶπθ 
οὐ (8016; τῶῇδὶ τρί, (Βοτοΐοσγο, [ηἀ ψ δὶ τρῃ} μᾶνὸ 1 γοῖ [0 ΟΥ̓ ΔΗΩΥ͂ ΤΠΟΓΘ 

29 υπηίο ἰδὸ Κρ ἢ Απὰ (δο ἰκίηρ βαϊα ὑπο Ὠΐηι, γι βροδκοαί μοῦ ΒΥ τότ οὗ ἐΥ͂ 
80 τηδίϊοῦ ἢ 1 Ὦδνο βαϊα [1 887}, Του δηᾶ Ζιῦδ ἀϊνία6 ἐπθ Ἰαπὰ. Απὰ διορμιβοβμοῖ 

ΒΑ υπίο 80 Κίηρ, Υοδ, ἰοὺ Εἶτ ἰδ 4}} [1,οὐ Ηἷπι 8180 ἰδῖκθ 411] ἔοσδβιαυ οὶ 
᾿ [ἴν8.} ΤῺ Ἰογὰ δ Κίηρ ἴἰβ οοὴθ δρϑίῃ ἰοπι. δραὶη} ἴῃ Ῥθδοθ υπΐο δἷβ ΟΥΏ 
ΟὐΒ6. 

ὃ. ΒαΑνΖ αἱ" ατοοίης διὰ Β]οδαΐηρ. Ὕετθ. 831-40 α [Ηοῦ. 892-41 αἹ. 

381 Αμπαὰ Βα] ]αὶ ὑμ6 ΑἸἰ]οράϊίο σαι ἄοτη ἔτουι Βοροϊτα, δὰ ποῦ νοῦ [ἴπ8. {86] 
82 ΦΔοτάδη Υυἱτἢ δ Κίηρ, ὕο οοπά ποῦ Βἷπι οὐοσῦ [{π8. 186] Φογάδῃ." Νὸν [ἈπᾺα] Βαγ- 

Ζ1}}δἱ Ἧ88 8. ὙΘΙῪ δροά τηδη, οὐδη [οηὶ. ΘΥΘῺ ] [ΟΌΤΒΟΟΓΟ ΥΟΔ1Β Ο]ὰ ; δῃὰ 6 δα ῥτὸ- 
γ᾽ ἀρα {86 ἰκηρ οὗἁ δυδβίθηθμοθ Μ 8116 Ὠ6 14γ}5 δ Μδῃδηδίτη ; [ὉΓ ἢ6 8 ἃ ΨΟΥῪ ρτοδΐ 

88 πιῆ. Απά (δο Κίηρ βαϊα υπίο ΒδγΖὶ αὶ, αὐτο μοῦ ονοῦ ὙἱΓὮ τη, δηὰ [1 ψ}}} ἴδοὰ 
84 [860 πῖὴἢ τὴθ ἰὰ Φογυβδίθθ. Απὰ Βδυ2}}]ἱ βαϊὰ υπίο (86 Κίηρ, Βον Ἰοὴρ μάν 

ἴο ᾿ἶνο [ΗΟὟἿ ΠΙΔΗΥ͂ ἃΓΘ {86 ἀδγ8 οὗ 80 γεδ8 οὗὨ τὴν 116] ὑμαὶ 1 βῃου]ὰ ρὸ υρ ψ| ἢ 
8 (80 Κίηρ᾽ ἰ0 Φοτυβαίθσω ἢ 1 διὰ (ϊ8 ἀΑΥ̓ ΤΟΌΓΒΟΟΙΘ γοϑτβ οΪ]4 ; απά [οπν. 8Δη4} οδη 1 

αἀἰβοθγῃ θθῦνθθῃ ροοά δηα 601] ἢ σϑη (ΠΥ βογυδηῦ ἰδϑίθ Ὑπδὺ 1 θαὶ οὐ [8η4] Ὑ μὰ 1 
ἀὐῖηκ  οδὴ 1 ΠΟΔΥ ΒΩΥ͂ ΤΩΟΓΘ ἴδ ψοΐοο οὗ βἰπρίηρ τηθὰ δηὰ βίηρίηρ ποϊθῃ ἢ ὙΒ6ΓΟ- 
ἴογ ἔμθῃ [ἀπ πἘγ7] δου ὰ ΠΥ βοσνδῃΐ Ὀ6 γοῖ 8 Ὀυγάθη ὑπίο Τὴγ ἰογὰ ἴδ9 Κιηρῦ 

86 ΤῊΥ βογνυϑηΐ ν1}} ρὸ ἃ 11{0}6 ΜᾺ  οὐοσ [{π8. εἶδ] Φογάδη" δ ψὶτ ἰῃ0 Κίηρ; ληὰ πὮΥ 
97 βμου !α [86 ἰκίηρ᾽ ΤΘΟΟΙΏΡΘΩΒΟ 1 π16 ὙΠῸ βιιο ἃ τονσαγὰ [ἀ0 τὴϑ (8 νου] 1,εἱ 

1ι ΓΝ νυ. 24. ΤΏ ἐτνο σου ἴῃ ἐπ βορί. ἐθεράπευσε Δῃ ἃ ὠνυχίσατο ΤΩΔΥΡ ὍΘ ὑπὸ τοῃἀοσίηβδ οὗ ἐδ δβδίὴθ Ηθδ. 
ποτὰ (61η.) Α8 ΘΙ πδῦδοη γοιηδκϑ, ἴὸ ΟΧΌΓΟΘΒΒ Ὀοΐἢ μρήμή μα {πη0 ΗοΌὉ. που]ὰ 86 ἐΐθ Οχρσθθϑϑίοη: κ'ἢὯο ἀἱὰ ῃοὲ 
γθ8δδ ἴῃ 6 9.) οὔ Ηἰα Ὠδηδβ δβῃὰ οὗ δἰδ ἰδοὶ," πη οὴ Βαγαὰϊν δἱοοὰ ἰῃ ΟἿΌΣ ἰοχίν ΘΕλΟΣ Ῥοϊηίδ ἴῃ ἐἰῃ9 80- 

οουῦπέ οἵ ΜεΡΒΙθοΘ ἢ δὲ ΔΥῸ τοΐοσσοά ἰο ὉΥ Ἐγάτηδπῃ ἴῃ π6 Ἐχροδίοη.--Τὰ.] 

8 [Υγ. 26, 1πϑίϑαὰ οὗ ΓΙ Βοτὴ9 ΥΟΙῪ ξοοὰ ΕΌ.. δῃ ὰ ΜΒΒ, μδνθ ὔ, ἩἘΙΘὮ [6 Δ ΙΏΟΣΘ Ὠδίυχαὶ σοδάΐης, Ὀπὲ 18 

πηδαρροσίοα ὉΥ δηοίοθπὲ γογδίοδ.--- Τὰ. ᾿ 

18 γος. 31. Τὴο Π [6 οπιί θὰ ἴῃ δοῆηθ ἘΏ. διὰ ΜΒΒ,; οἴμοσβ δυο ἔπ Οοτί.--ΤᾺ.} 

Ἢ Γγον. 82. ἸΠΣΌΞ. ΤῊ.δ δηοίθηὶ γοσγβίοηβ δῃὰ ὁ ἴονν ΗοΌ. ΜΒἙΑ͂. ἤατὸ π 9 [πὔη. ἸΆΣΟΞ, ΜἘΪΘὮ [5 1ὴ0 504] 

οοπαίχυοίίοτι. Αποίμον σοράϊηρ κγθπ ὉΥ͂ θ6 Ἐοβδὶ ἴγζοσῃ βοῖθο ΜΒ8Β, (6 ἸΠ2 ὗἍ, “ἴὼ Μΐ8 ο]ά δεξϑ," ὙΒῖ ἢ 6 

[1 ηκα σῖνϑϑ ἃ ξοοὰ δοῦϑβϑ, Ὀπὶ Ὑῃΐσ ἢ ψ|1}} μασαϊν οοσζηγοθηὰ 1ἐ66]ζ.--π.] ἡ ὦ 

1 Ἄς 86. 6} μδῦβϑη ὉΠΏΘΟΘΕΒΑΓΙΪΥ τοχασάδ ἔπ ποσὰ “ἐπ 6 Φοτάβη" δ δὴ δ ἰο0η ἴο {ἰὴ ἰθχί, ουὐ ἐδ 
ὑπα ἰπδὺ (ἢ ΘΧΡΓΘΒΘΙΟΣ : “1 μι}} κὸ ΑἾΝμεῖο ὙΔΥ ΟΥ̓ΘΥ (ἢ9 Ζογάδῃ.᾽ ἰδ ἱΠΔΡΡΤΟ γἱαίθ. δπὰ ἐπα ἐλ γῶ8 ΟἸΘΆΣΙΥ ποῦ 

ΠΥ ΠΝ ἔθ εθοδο ἴο ΟΥΟΒ8 ὑδο χίγοσ, Βυΐ 6 τηδν νὸῸ]} βανθ ἀθείγοὰ ἴἰοὸ ἀο ἰδῆ ίης τ189 ὨΟΠΟΥ οὗ δϑδοοσγεϊηρ ἢἰπὶ 
ϑογοθα ἔθ ὈουπἀδγΥ- πη 6, ἐπ εἰνου, ἢ 116 6 πουΐὰ ποὺ αἰδοῖ Ὠἰτηθ6 1 ἴο ἐδ 9 δουχὲ ὮὉΓ ϑῃιοσίης Φοχιδβδίθτ.--- ΤᾺ.] 

6 [Ὑὸγ. 86, ΤῊΘ γϑσῦ ὉὉΔ ΤΩΘΔῺΒ ἴῃ ΦΘΏΘΓΑΙ : “ἴ0 ῬΘΓΌστΩ 8 δοὶ ἰοτασὰδ οΏ6,"" ἩΠοίδοσ οἵ μοοά ΟΣ οἵὗἉ 6γ]]. 
Υ 

ΤῊ οοπίοχὲ ΒΓ ἰπὰ δαύθα παι [ἐ ἴα ἃ ἴδον ἐδδῖ ἰ8 ἀοτθ: Ὀπὲ (9 [ά66 οἵ τονσασά, ποίοἢ ἰδ Ὡοΐ ῬΓΟΡΘΟΣΙ͂Υ οομίοἰηοὰ 
ἴῃ [᾽ὴ9 νοχὰ, [6 βόσγθ Ὀθίϊος οζωξ θὰ ἐπ (9 ΘΟΏΓΗΥ 5ρϑϑοὶ οὗ Βασ:ὶ)]αί..---Τ π.} 



δ38 ΤΗΕ ΒΕΓΟΟΝῸ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΑΜΌΕΙ. 

ΤΥ δβοσυδηΐ, 1 ὈΓΆΥ ἰδ66, ἴατη Ὀδοῖκς αρϑὶη [τίσ], ὑπδὺ 1 ΤΩΔΥ αἶθ 'π τιΐπθ οὔσι 
ΟἿ απά δὲ δυγίφα [οπι. ἀΒα Ὀ6 Ὀυγὶ64} ὈΥ [86 ζταᾶυθ οὗ ἢ 

Βυΐ ὈΘΒΟΙα (ΠΥ βογνδηὶ ΟΝ πιἤδηι, 1οῦ Β1πὶ 9Ὸ ΟΥ̓ΘῚ [οἱ [ΠΥ ϑοσυδηὶ Οῖτη- 
Βα ρῸ ΟΥ̓́Θ] τϊΓ ΤΑΥ͂ Ἰογὰ {80 ἰκίπρ ; δὰ ἀο ἰο Εἷπιὶ Ἡδδὺ 88}4}1 βϑθπὶ ροοὰ 

δηβγ γα [8814], ΟὨ ἤδη 8}8}} 
ΤΟΙ υηΐο 866; δῃηὰ πθδίδοονεσ ἱΒοὺ β.8]} Τα ὈΓΘ 

τοοΐδονῦ. 

38 ἰ.ὁ6. Απά ἰδ6 [κῃ 
ἀο ἴἰο δῖα {δαὶ τ ϊοἢ 58.8}} βϑϑῖῃ 

(ΑΙΠΟΥ δῃηὰ οὗ ΤὯΥ 

πο 

ΟΥ̓ΘΡ ἬΠ} ἴη6, δηὰ 1 πὶ}} 

οὗ πι6, ἰλαέ ν}}} 1 ἀο ἴον (866. Απᾶ 8}} ἐπ ῥθορὶθ πϑηΐ οὐϑν [ἐπδ. 86] Φογάδῃ. 
89 Απὰ πβθῃ [.6 Κίηρ γὰ8 ΟΟΠ0 ΟΥ̓́ΣΡ, ἴμ6 ἰκῖηρ 
40 δηὰ ὃθ σοίυγηϑὰ υηΐο δἷβ οὐσῃ οἶδοθ. 

δὰ ΟὨἰπι ματι ππϑηῦ οα ΜΠ} ἶπι. 

κιϑοοὰ Βα4γΖ  ] αὶ, δὰ Ὀ]οδοοὰ ἷπι: 
ΤΒοα [Α8Ὰ] ἐμὸ Κίησ ποηΐ οἢ ἴο ΟἸχαὶ, 

17 [Ψν. 40. ΤΊ 6 ΗδὉ. πδ5 “ ΟΠ ἤδη," πδίο Βδιέοι (Ποῦ ΚὮ τι ἢ ΒΟΔΙΟΘΙΥ ΚΟΥ͂ ΚτοΌ 6) Τοχαγὰβ 8 υδοίδοά 
ΟὯΒ8Ο ἔοττα οὔ [6 Ὠδέΐϊνο Ὡδηηο “ ΟΠ τ ἢ δ8η1.᾽" ἸΉΘΓΘ ΤΏΔΥ δδγο Ὀθοη αἰ οτος ΓΟΠΌΏΟ ῬΓΟΡΘΙ Ὡδήθβ {ἔπδγϑ 

ΔΙῸ βίχζηβ οὐ 8 θ᾽ βονῆθγθ ἰῃ ἴηο ΟἹαὰ Τοδίδγηθῃι), οὐ {15 ἀἰθογοης γί τῆδῪ ὈΘ 8 βογίθαὶ! Ἰαδαγογέθηςσθ (ἐδ6 
ἀἰδόγθηοο ἰ8 οὶ τοϊδίηϑα ἰῃ [Π6 δῃοΐθῃξ γΘγβί ἢ), ὕΓΟΡΟΣ Βδπλθ8δ ὈΘω οαρθο 

ἘΧΕΘΕΤΊΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΙΟΑΙ͂,. 

Ι. Ὑ τε. 1-8, Ταυΐά᾽ 8 ὑππιοάεταίε σνίο [0Υ Αὅδα- 
ἔοναε «7οαδ᾽ 8 εαττιεδί ἴοη.8.--Ἴ οσ. 
1. ᾿φ ριί τοϊὰ ἐγϑε ῥιμαμς ΧΥΪΙ;. 88, 
ΤΠΟΡ οὔ (Π6 ἰπίοτημδηί, 11 ΒΟ ΠΊΒ, ΜΓ88 ἰ0 6Χ- 
Ῥ] αἰ ἰὸ ἥποαν δηὰ (86 ΔΙΓΙΩΥ πῊΥ ἴδ6 ἰπρς αἰά ποὶ 
σοῖο ἰοτί ἰο  Ὦὲ8 γοϊυτηϊην Υυἱοίοσίουβ τῶῦ- 
τίοσα. [Ζ208Ὁὺ ΤΡ ΤΟΏΓΥ ᾿υδὲ τοϊατηρα ἔγοι, 
{πὸ 614 οἵ Ὀ8.{16.---1Ὲ.].- νει. 2, 8. Τουοβίης 
ἀεροσὶ ρίζοη οὔ (86 ἱπιργοθαίοῃ τη846 οὐ ἐμ Ῥθορ]θ 
Ὀγ αν νἱοϊοπὶ ατὶοεΐ, ἀπά {πεῖν φυϊοῖ δηὰ σο- 
Ῥ Ῥομαγίουσ. 116 δ) Θσθ 06 (Πδὲ τγ88 
δοηϊονθὰ ὮΥ {π6 γἱοίοτυ ομδηρθὰ Ἰο τ ΟΌΣ ἢ β' 
ἔοτ ἴδ νγ8ο)]9 Ρ60Ρ]6.--ΤΊι ποτβ δργοδα Ἔνθ συ- 
ἩΠογο (“[Π6 Ρ6Ορ]6 προασὰ ἐπδὲ ᾿ξ τΑᾶδ βαϊὰ ""): 
“ΤῈ ἰκηρ ΠΙΟΌΓΩΒ ἴοΣ ἷβ Βοη." Βαΐ [ῃΠ66860 Τ᾽ Β 

ἰοὺ τοι ττ Δ Φ τον [106 ἐτύυοι ΕἰηΝ. 
ἴος Ὑΐοπὶ ἐμὸν μαὰ μου ]οὰ ἐμοῖν ᾿ἶνϑα, βϑοοῦ 
σμδηροθαὰ ἰο σίοοπιμ αἰδϑαί᾽ϑίασίίοπ δὲ (86 ἐδοὶ (πὶ 
ἴπὸ την, Αἰ διλκήει ἰὴ 818 μγίνδαίθ ᾿τίοΐ, ἀἰὰ ποὶ 
ἀείμχη ἰο Ὀοβίου ἃ ἰοοῖς οὴ ἰβοῖω. Το ἀοβοσ ρου 
οἵ (86 8 η6 Υ ἴῃ πηΐϊοῖ Π6 ἰσόορβ, (5 αἰδβαδιὶ 
βοά, σοϊατηρὰ ἴο [Π6 οἰ, 18. ὑβϑυοπο ΟΊ ΟΆ ΠΥ σΟΥῪ 
ἤηθ. ΤΈΟΥ δῖἴο]ϊϑ ΔΌΤΘΥ ἰὸ δηίοῦ (Π6 Οἱ, ἱ. 6., 
ποί: δυοϊἀρα οηϊοσίηρ 1Π9 οἱΐ ἐν ΒΙΚΕῖο, τι 
Μίολ., ΝοιοΥ6 17), διώ, ἴῃ οἵ οηίοσίης ᾿Ώ τὰ 1]}}- 
ΔΓ ΟΥΩΘΡ 848 8 υἱοίοσίουβ ἢμοβί, βοδίίοσο δὰ βθη- 
ἰογοὰ ἱηάϊν ἀν }}} ΟΥ ἴῃ βπ18}} στοῦ ρβ, ποῦθοσν 
δὲ ῥϑορὶο δῖϑαὶ ἰῃ τμαὶ δανο ἄϊδᾷτθοθ 
τδουιδοῖὶνοα ὉΥ Βοοίηρ ἰῃ Ὀδῖ19, 88 αἱ 
ἔαρσὶ ἶνοα. Μουγχηίηρ, ἱμογϑίοσο, ἰμδίθδα οὗ 10Υ οὗ 
Υἱ]ἱοίο συ, Βοος ϑηδίηθ ἱπδίοδσά οὗ βοπον. - νοῦ. 
4. Οοπιησοα νἹοϊοπέ οτἱοῖ οἵ Ῥενὶά, σῆο, ονο- 
τηδδίογοα Ὀγ ἢἷ8 66] ηρθ, ἰοσχοῖὶβ τῆδὲ ἣθ οὐγοβ ῃοὶ 
ΟὨΪΥ ἴἰο {86 ἈΙΤΩΥ͂, Ὀυὶ αἷδο ἰο Ηἷα ροορὶϑ δῃὰ [ιἷβ 
ΤΟΥ͂Δ] ροπἱϊο. “Ἢ Οδγίδ ΠΥ ἰμλὸ δίων, ποῖ δά 

τἰ]1οἀ δηὰ 118 ἰο πίῃ [δὸ ἰαρίεῖνο Κίηρ 
Κ πὶ» Κίηράοπι, 18 ΘΥῪ τιυοἢ οοποογηρα δὲ ᾿ἷβ 

ἱγαπιοάογαίο δ] οἰΐοη, δηα «Ψοδὺ, το τᾶβ ἀουδί- 
1688 οοπβοίουβ οὗ μανΐηρ δοίθα τ ἃ ῬΓΟΡΘΓ 8Ρ- 
ἀλρριμβ μα οὔ ἴδ ΡΠ0]1ο εἰϊαδίλου, (Δ Κ68 (μ9 1 θΟΣΙΥ 
Υ͂ ΔῊ οδγηοδὶ ποσὰ ἰοὸ γοιχϊηὰ {Π6 κηρ οὗὨ δἷν 

γΟΓΏΘΏΪΔ] ἀσὶγ " (Βδυπιραγίθη). [ΤῊὸ Κιησ 
οουεγοὦ ἐδ ́ αοε, ἃ εἷστι οὗ ἀχίγοιηθ στὶοῖ ΟΥ βῆ διηθ : 
ΟΟΣΩΡ. [88, 11, 8: “ὯΘ ἯΔ8 88 ὁῃ6 ἰὴ Ηἷδ ἴλοβ 
ἴτοτὰ υὑ5. Ηδ οτἱοά, οἱ α ἰοιὰ υοἵἷοε, δοοοταϊῃ 
ἴο {86 Ορθῃ δῃὰ υἱοϊθηὶ πιοάθ οἵ ἐχργοβαίηρ ρτὶ 
σομλοῃ ἴῃ ἰδ6 Εδϑὶ (ἃ δὸ αἷϑο (ἢ 8 ΒΘσῸββ οἵ [9 
1Π|4Δ) : [Π6Γγὸ δ δἰγιϊκίηρ 111υδἰταιίοηβ οὐ ἐμίβ ἰῃ 
106 Ατγδθίδη ΝΊΡΗί8.---Ἑ.].-- ει. δ-7. ͵οαδ᾽ε 

Υ ..420]6 ἰο οογσυροῃ.--Τκ.] 

τεργεϑενμαζίοηδ ἰὸ Ὠαν, δηὰ ἤγεὶ, αοοιδαίοτῳ τό- 
γ(νοτα. δ, 6), νοὶ 16 ΟὨΪΥ Ῥασι 8} )αδὶ (νογ. 

ἐ ̓ανιὰ μδαά οοσίδί]γ, οοὴ ἴο δὶβ ἀυὶγ 88 
ἐΐπο διὰ ἡπνολίο οὗ [06 δύων, ἀο;θ 
πρδὶ 9080 τοργόδοβο ἷπὶ ΠῚ} ἴῃ (π6 τοσαάδ: 
Του δδδῖ ἰο-δΥ δδιηϑᾶ 16 ἔδβοσδα οὗ 8]1} 
ΤῈ Υ δοσνδῃῖβ,--- “Του Βαβὶ ἀοδίγογοὰ [π6 Ποροθ 
((ΠΥ δύταγ" οὗ ργαΐῖϑε, (ὨΥ ποαγοδὶ ἐγ ἢ 8’ οὗ ον") 
(ὙΒοηΐυθ). 11 Ὀδμοονϑὰ ἰδ κίησ ἰο σῖνο 186 νἱο- 
ἰουΐουΒ ΔΙΠΩΥ͂ ἃ Τοοορίζου ἰῃ εἶτ ψὶτὰ 1Π6 γἱο- 
ἴον. ἯΒο Βανοὸ βανοϑᾶ τὮν [9 δηᾶ' τμ6 
116 οὗ 411 τϊη6, ἴοσ 816 (Π6Υ Ῥυὶ (ποῖν ᾿ἴτεβ δὲ 
βίδκο. [1 Αβδαίοπι δά οοπαυογοά, αν δηὰ 
Ηἷ6. ποἷθ Βουβομο ἃ που]ὰ ῬγΟΌΔΟΙΪΥ μαγο ὕθοα 
δ] δῖη, βιοὴ θαεΐηρ [86 Οτοηῖδὶ ουδίουιλ.--- ΤῈ. ].- 
Βυϊὶ 2080 8 τϑρτγοοῦ βοθθ οὔ ἰο ψμδὲ ἴα ρμαγί: δ} } 
υπίτυσ, γοσ.. 6: Δ δεῖ ἴου ᾿ονοαῖ ἴπϑσα ἐπδὲ 
Βεαῖθ ἴ866, εἰς. ΤῊΪΒ γ88 ἰχ6, ΟΟΥΙΔΊΏΪΥ, ἴοσ Αὔ- 
8810Π}, ΒΟ ὙΔ8Β 15 (δι 6 ΓΒ ΘΏΘΙΔΥ, 88 ΠΟῪ [ἢθ 
οὐ͵οοὶ οὗ ἷβ {0} 6γ᾽8 Ἰονο ; δυὶ 1ὲ τΔ8 ἃ ὈΣΙΟΣ ὑπ- 
ἐγ πθοη Φοδῦ δάάοα : δῃ ἃ Βαῖϑθϑῖ ἵἴβϑσῃ δαὶ 
Ἰονϑ ἴδ69; ΤΆΤ πδ μοὶ τέκετο ΒΟ ἢ Ὲ ταΐδ- 
ΔΡΡγεβαηβίου οἵ μἷβ μβϑαγὶ δπὰ ἀϊδροαδιου, ᾿μβοῦσῃ 
Ἐν οσπαηεὶ μιδά μχίνϑῃ οοοδδίου ἰο 1, ἘΠπαῖ 1θδά.- 
Θ᾽α δηᾶἃ δοινδιῖδ δῖ Ὡοϊ ἴοσ ἴ[866, (δαὶ ἰ6, 
ποῖ: ἰῃδὲ (ΠΟῪ δ΄ὸ ποίησ (ποσὶν Ὠοϊμἰηρσ) ἴὸ 
[ἰο0 (6 Ὗ Ἐ 6}1), διέ: δΓῖθ ἴῸσ ἔμοθ δ 1} {867 
Ὧο ποῖ οχἰεὶ; αἹε-: ““Ῥροδῦβο ποὺ οδγοβθὲ ποῖ 
ἴοχ ἰῃγ Ἰοβδάοτβ." 1 ροσοοίνϑ ἴο ὅδ ὑδπδῖ, ἐδ 
ΔΌδαϊοσ ᾿ἰνοᾶ, Δη νγϑ ΟΣ 811} ἄοαᾶ ἴο- 
ὅδυ, ἴλθ:ι.---ΑἹὋ ΑΡβαίοι, 1} ἢ ᾿δὰ οοῃαυογοῦ, 
που] οογίδί ]Υ μδυθ βἰδίη τι Ηἷδ ΓΆΔ ΠΟΓ 41] μἷ9 
Βουμθβοὶὰ αἰδὸ (νυ. δ), δο, βαῪβ οδῦ, 19 Αὐβαϊοτι 
μιδὰ Ἰὲνοὰ (ε6 αν ἴῃ 18 ἰδιπηθηϊδιϊου ἀφαὶτοὰ) 
δυὰ Π6 πἰπιροὶ ἢ (9080) πδαὰ Ὀδθὰ βἰδὶ ἰῃ ̓ ἷμ ρἶδοο, 
Ταν 8 τβοΐὶθ ΔΙΤΥ πουἹὰ αν βῃδγοα ἴῃ [1 
ἀοδισυοίζοι. Φ080 αἰκδοοί αν ποσὰβ οἵ ἰ8- 
τηρηϊδίίοη πὶῖ ἱποχογαθὶθ οσυοὶγ, δὰ ἀσαπο 
ἰπθῆο τι ἰδ ἱπιο!]θοίαδὶ δουΐϊθηθαβ δηὰ (δ 
ατὶμπι Ὀἱζύογποδα οὗ πὲβ τὰθ Ὡδίυσο ὉΟΠΒΘΘΟΙΘΏΟΕΒ 
(μὲ δὸ ΘΕΘΣΔΣΩΡῚΥ Ἰορίοα], γοὶ ἰδ ἔν ἔτοια ἢ 5- 
ψ]Ἱ 5 πδίυσο, ἰπουρῇ ἢ18 οοπαποὶ Ἰοοϊκοὰ Π1Κὸ π|ρδὶ 
ἢθ γ{88 Σϑρσοδοιϑά ν|1}}.---ΗΡΡ ]γ, 9 οδδ᾽Β βρθθοὶ 
-- ππρῖςοὰ {86 εἰδὴ οἵ ΠΑ} ΔΙΥ τυ οΏ 88, αϊ6- 
δρροἰῃίθα δηιροα, οσαθι μδγὰ-μβοαγίϑάῃθαθ διὰ 
διίζον σοθοηοϑοὶ, δὰ δηαβ 118 }υδιβοδεοα ΟὨΪΥ͂ 
ἰπ {86 ἴδοι (Πδὶ ἐἱ δοὶ δαεϊάου ᾿δν]ἀ᾽ Β ταὶς ρτὶεί-- 
βοΐ .8 ἰη ἐδο (Ο]οπίης, πογὰβ (γαγ. 7), σβεσγοθιη 
ἢ6 ΘΑΙΏΘΘΙΪΥ ῥγθδβθοθ σοοα οομπϑεὶ οὐ θανὶὰ, δηὰ 

4 Ιποϊοδὰ οὐ μὲ) τοδὰ μὲ) -- 7). 
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(08 ἄσθεσγεϑ Μ6]} οὗ Ηἷπι δπὰ ἴμ ρϑορὶβ. Ασίβο, 
Εο ἑοσζῃ, ἰθᾶῦ ἐμ 86} ἔγοπι ἢ στο ἴῃ οὶ ἱμοὰ 
δι Ἰοεὶ, Ερρϑαὶ)ς ἴο ἴ)6 θασῖ οὗ [ΒΥ δοιυδηῖδ 
(Ηοπλειβ καταθύμια [οοταρ. ΕὩρ. ἐποουγαφε}), ἴῃ 
ἔτιθηα] γ ἈΒῃ οΏ, δαί δηὰ γογοθ (61 Ὠλ]η66 : 
80 {86 γυἹρ. (οοταρ. αδῃ. χχχῖν. 3; ]. 2] δηά πη δ 
οἴμοσ άβΒΑβ 66) ΤὨΘ πλϑδηϊης 18 ποῖ : “ Βρϑβδκ οὗ 
(μεν Ὠοασὶ," ὁ 6.,ὺ [Ὠοῖγ ὀουγαρα Ξξεὶ ὑσχγαΐθο τῇ τὴ 
ἴοσ ἐμοῖν ὈΓΑΥΘΥΥ (.708.}, τ] Οἱ 18 αμχαὶηδβὲ [16 υδ08] 
εἰ χηϊβοδίίοη οἵ ἴῃ νογάβ. 1 ανῦϑᾶῶσ, ζ ἴμοῦ κο 
ποῖ οτίβ.... 9040 ἀο68 ποῖ [μγοδίθη (πδὶ δέ ν1}} 
Ἰοδὰ (δ ΔΥΠΑΥ ΔΥΓΆΥ͂ [7 οϑορ8], Ὀὰΐϊ ἢ6 ἀφθοσῖ θθβ 
106 ἱπά πα τί6 ]6 τοϑυϊὲὶ οὗ ἐμ6 ἀϊθδαιβίδοιλοη ἰῃ ἰῃ6 
ΔΧΊΩΥ : ἰΐ Ψ|1] τοὶ βίδυ. Τθυδ 6 ρΡοϊπίβ οιἱ τιμδὶ 
ΘΟὨβοαυθηοοβ ΠΥ 8 ὈΘΒΑΥΪΟΡ Ὑ{111 μανθ ἴοχ Εἷ8 
ττοῦο. ϑοσθθ [88 8}} [86 ΟΥ̓], Φοδὺ τσ Εν 
Βδγυβ, ἰπδὶ ψου]ὰ 6; [0Υ ὈΥ δυδῃαοπμιθηί ἴο στίοῦ 
μ6 που]ὰ χῖνο υρ 1)6 Κιηράομιλ ἐμαὶ αοα ᾿ιδὰ 8 
βροοηὰ πιο θαβίονψοα οὐ δἰ. ΟἸ]ασίσυβ: “Ηδθ 
ἐπυϊπηαῖοθ ἐμαὶ μ6 ἰσγοορθ ψου]ὰ δδηάοη δνὶα, 
ὙΠῸ, ΤΌΠῚ 5111} ΘΑ Π688 δια [00]18} ἰόν οἵ Αἢ- 
ΒΔΪΟΙΩ, δοίθα 8858 ἱ 6 ὝΓΕΓΘ ΒΏΡΤΥ ὙΠΕ|ῺῈ (Π6 νἱοίοτὶ- 

. Οὐδ 8ΙΤΩΥ, 8δηἀ οἷοοὶ δῃοῖθοῦ Κιηρ."--᾿Κ ογ. 8. ΤῊΘ 
ἐἤεεὶ οἵ ὁ οα 5 βμδῦρ ποσὰβ ψδβ ἴμαὶ Πανὶ α βῃοοῖκ 
ΟἿ Ηἷβ χτιοῖ, δῃὰ βοαίβα ῃἱπιβο ἰὴ (μ6 χαΐο." ΤῊς 
ὩὨΘΥΤΒ ΚΕἸ τοῦ ει {86 Ρϑόορὶθ. ΑἹΣ τ86 
Ῥδορΐὶθ οδθ Ὀδϑέοσθ ἴδ ἰτίῃβ, σῆο, ἴῃ δο- 
οογάδῃοο τὰ 90 0840᾽8 Θου 861, Ἔχ ργθβϑοα ἴο ἐἤθσω 
Ηἷβ ἰδῆ κα δηὰ ἢἷ8 κἰπὰ ἴθοϊηρ. Τῆυ8θ πδα ἰδ 
ἄδηροσ ἰο Πανὶ 8 ἰμγοηθ ἔγομλ {μ6 βρὶ τὶ οἵ ἀϊδίη- 
ἰερταίζου (τ ἱοῖι, 88 μι βυιςοοοάϊης ΒΙΒΙΟΣΥ ΕΠ ΟΤ, 
οοπἰξπυορὰ δῇοσ [86 υἱοίοσγ) βοὶ δι146 ὈΥ “0808 

δηὰ Ὀζία ποτὰ, σπιοῃ Ὀαγίὰ ἰοοῖΐκ ρΡδ- 
εἰοηίγ, θοοδῦβο 86 Μῶὰϑ οὐ ἑσοα ἰὁ δοΚπον 
1ϊ8 ᾿υδίῃοββ. 

Ι. γετα. 9-14. ΜΝεσοί,αξίοπδ ἐπ Τραυϊα" δ τείιτη. 
ΤΏ ἰδϑὶ ρασί οὗ γϑγ. 8 τηυβὲὶ Ὅ6 οομἰηοα π:0ἢ 
ψοσ, 9 ̓ ἰπίο οὔθ βρηΐθῃοα : Δῃηα νγ8θι [δτδ0] δὰ 
Βοᾶ, ΟΥΘΙΥ͂ τῦδιι ἴο ἷἰ6 ἰϑηῖϊ (οομρ. χίχ. 19) 
811 ἴ[89 Ῥϑορὶθ δῖσονϑθ ἴοβοῖδϑοσ [ἢ 81} 186 
ἔτ Ό066 οὗὨ [5:66] .---ΤἸί 16 (Π6 οὐδαν {τ 068, ὀχοερέϊπς 
δ ἐπὶ 8.0 το όοδηί. Αὐτός ἰπ6πὶ, ΔΙ͂ΟΣ {δ 6 Γ 
{οστὶ ὈΪ6 ἀοίοαϊ, {6 γον αἱ υοΑ ΣῪ οχοϊϊθαχοηὶ Πδὰ 
ΒΟΟΏ Ῥϑαϑοὰ ΔὙΔΘΥ, δῃὰ ὈΥ ἰμῖ8 υἱοίοσυ, ὙΒΟΓΘΌΥ 
{86 Ἰαηὰ πῶϑ βανοὰ “ποτ ᾿βυϊ ουοῦὰβ σηϊδίοσίυῃο, 
ταθτἦ δ τηϊπὰβ ΣΟ ἰσσηρα ἰο Πανὶά, 88 ἔμ Ὺ το’ 
ο811οἀ Πἰβ ποσοὶς ἀθϑάβ δἱ Βοπὴθ δῃὰ δυσοδα. 4.1] 
86 ΡΘΟΡΙ]Θ βίσονϑ τοκϑίδοσ, γοργοδοιίμρ ΟΏ9 
δηοίποσ τῖϊῃ ἀοῖαῪ ἱπὰ ὈτΙρΊηρ ῬδοΚ ἰμ6 κί. 
ὍΩΥ ἄο γθ6 ἰεθορ αὐἱοῖ δροῦϊ Ὁσίῃαίης 
ὍδοΙς ἴ89 ἰεἰηρ 2---ΤῊο ῬΙΘ 8.6 ὕϑδβϑοι]οὰ 
δῆον (ποὶν ἀϊδροσείοη : [Π61Ὁ τοργοθοηϊδίλγθθ οοὩ- 
ΒΌΪ: ἰοροίμοσ ζοϑ] ουΒΥ δϑουὶ ἴπ6 τοδίοσγαϊζοη ἴοὸ 
1.6 Ἰβγοῦθ, ἰο τ πϊοῦ [ΠΟΥ ᾿δά ταϊβοὰ (6 ἱπβυτχοηὶ 
Αδεδίοιῃ ΒΥ ἴδ δοὶ οὗ δηοϊῃιΐηρ. ΤΏΘΥ ΣΤΟΡΓΌΒΟΙ 
ΟἿ6 ΔΠΟΙΒΟΡ ἕος ἀοΐηρ ποιΐπρ ἴο τοβίοσγϑθ {86 Κίησ, 
Ιὼ ἰδεῖν δεατγίδ, ἰπογϑίοσο, ἱμ 6} {εεὶ (ἢ Ἔθος 
ὙΠΤΟΙΡ ὑμ6Ὺ αν ἀοηθ δὴ δῃοϊηιοὰ οὗ ὑπο Τοσα, 
88 15 βῆονῃ πα γθοῦ ὈΥ τποῖνς τοογάδ, ἰῃ πὶ ἢ 
αν ι ἀοοᾶβ δηὰ {86 τηϊβίοτίαμοα οἵ [ἢΠ6 
ἰοττὶ Ὁ]60 πι ͵σδὲ ΔΙῸ τηθηϊϊοησά ; δῃηὰ ὨΟῪ 
ΠΟΥ͂ ὈΤΈΡΑσΘ ἰοῦ ἔπ ἀδοα οὗ βοϊθηὶν μκοϊηρ ἴο 
Τηοοῖί ᾿ανί ἃ, ἩΒΟΥΘΌΥ [ΠΟΥ Μ|] ἀἄθοΐασο ἰμδί 
1 οῖν ποασίβ ἢὰνϑ σοϊαγηρα ἴἰο ἷπι ἴη (η6 οἷα Ἰονο 
δΔηᾶ δά66]1γ.---Ἴἢ νοῦ. 9 δἤον (6 ποσὰ “ἰδῃᾶ,᾽ 
ἐΐ6 ϑδρί. δαβ: “δηὰ ἔγοιῃ ἢἷ8 Κίηράομῃ διὰ," 
ΤΑΘδΔ ϊ ἀοΌ (1688 88 δ ΟΧΡ δ δίουυ δἰδίθσαθῃὶ.-- 

4 8 ξαίο ΒΒ (ἢ 6 υῖδοϑ οὗ διϑθου Ὁ Ὁ δη ἃ Ὀυ 8985. 
βθ0 Βα ἷν. 1,2; 2 Κίη 9 Υἱΐ. 2; Φοῦ χχίχ. 1.--Τὰ. 

Αἱ (86 επὰ οἵ γοσ. 10 [Η6Ὁ. 11] 186 δορί., γαυὶρ. 
(ϑολθ ΜΆ5,) δῃηὰ β'γγίδο μανϑ: “"' δηὰ {86 ποσὰ οὗ 
8}1 [βυϑθ] σδθ ἴο {86 [κεἰ ηρ,, ποῦ ὀσουχβ ἰῃ (86 
ΗδθΡ. δἱ (89 οῃηὰ οὗ στοῦ. 1] ἕῶυ 12], δὰ [8 
ἴδόγα τορϑδίρα ὃγ {86 γοσβίοῃϑ [Ἵχοορί ὅγγ.- -ΤῈ.] 
ΟὨΪΥ {πΠ6 “1ἴ΄ο ἷα Βουβθ᾽ 18 ποὶ δα ἀθὰ ἰῃ σὺ. 10, 
ΤΠ ἰμ6θ60 πογὰβ οὶ οηροα δἱ {ῃ6 θη οἵ γϑσ. 10, [Π6 Ὺ 
ΠΟΙ] δβαῖρῃ (μ6 πιοίλνο οὗ Πανὶ Β τηθββαρθ ἰῃ 
γοσ. 1] (Τ]ιοη., Βδιίοη., Ἐπ.}; θαΐ γα τιυϑὶ Ὠοϊὰ 
(στ 611) (δι (86 ἀἸΒΠου ν τθδὲ ττὰ8 ἰουμὰ ἴῃ 
μοὶ ἱπ νΟΣ. 11 (88 8 ΘΧΡΙΔΏΒΙΟΓΥ δβοηίθηοθ 
οοοϑδεϊομοα {μοὶς ᾿ῃρογίΐοη ᾿ῃ νοῦ. 10 δὸ (86 σγουῃ 
οἵ Ῥαν ]α᾽ 8 τηϑεβαρὸ ἴῃ γοσ, 1]. -- ον. 11. Ὀανίά 
βϑηΐ, ῃοὶ “1Π6 ἵνο δἱρ!-υχἹοδίβ Ζδάοκ δηὰ Αἱδ- 
ἰ8δγ ἴο πὸ 6 ἀ6ι8᾽᾽ (Εν 8]4), Ὀυΐ ἃ τηδδβεαρα ἰο 
(8686 πὸ ῥχίοδίβ, γῆο δὰ σϑιηδίηϑα ἰῃ “6 γυδδ- 
ἰθπὰλ (χγν. 27), ὕο ΒΔΥ ἴο πο οἸάογβ : Ὁ ῺΥ Ὑ1}}} γθ 
ὍὈῸ6Ὸ ἴδ6 ἰδαῖ ἴο Ὁσίηρ, [86 ἰείπᾷα Ὀδοῖὶς ἴο 18 
Βοῦ207 Τι|ι9 χοδὶ οἵ [6 νϑσῦβα ἀθοΐαγοθ (δαὶ 
Ῥδν  Β τηοβαδθθ ΜᾺ ΟΟΟΔΒΊΟηΘα ΟΥ̓ ἰηίογιηδίίοη 
οὗ (86 ρῥγοοράθτγοθ ἰῃ (μ6 οἶος ἰγὲροβ. Ἐ--  οσ, 12. 
ἹΜΜΨῪ Ὀτθίδυθ 816 γὼ, ΤῺ ΌὈΟΠΘ 8: ΣΩΥ͂ 
Β6ΘᾺ ἃτθ γ6, (διαὶ ἰ8, ΠΥ Ὠραγοδὶ κἰπάγχοά, δά 
{116 Βῇδουβ οὗ ΤΥ πϑὴ6. ΤῊΘ ὈΔΟΚΎΔΓΑΠ6Ε8 οὗ 
δυάδῃ πῃ [86 πηονογηθηΐ (0 Γοδίοσα ᾿ᾶν]ὰ ἷβ ὁχ- 
Ρἰαἰποά ὈΥ ἐδ ἔβοὶ ὑμδὺ 189 ἱπβυγγθοίίοη βίασίοα 
1ὼ Φυάδῃ, δηὰ Αρβδίοϊω ψῶϑ ἢσϑὶ στοοορη!ζοα 88 
κίηᾳ ἴῃ  ογάβαιθαα. Οὐσπθὶΐυβ 8 Ιαρὶάο: “ Οοη- 
βοΐουβ ἐμδὶ [πο γ μδὰ οῇεηπάοα Πανὶά, δηὰ ἰδασίηρ 
ΑΟβδὶοσηβ βαττίβοη ἰῃ Ζίουῃ, ἱπογ ἀϊὰ ῃοί ἄδγο ἰο 
Τ608}} ἰτι." -- νας. 18. Πανὶ βοηάβ ἴο Αγιαδβα, 
ΑἸ βδ οὔ βϑῇδζαὶ (χυἱἱ. 25), σοίδυσίηρ ἴο (Π6Ὶ 
το δ ομβμὶρ (1 ΟὨτ. 11. 16, 17), δῃα Ῥγουΐβεβ Εἷμὰ 
ΜΓ Ή ΒΟ] θα οί {86 ΟὨϊοΥ οογηγηδηα οἵ (ἢ 6 ἈΓΓΩΥ͂ 
ἰῃ ῥΪδοθ οἵ οδα. Εἰνδὶ ἃ νν6}} βᾶγβ (πὲ {118 “ νγὰϑ 
Ὠοΐ ΟἿΪΥ 8 νῖδο δῃὰ μο] το δοῖ, Ραὶ βισ] οι] Υ οοῦ- 
δἱἀοσοὰ ἢ ᾿π͵υβίοο ἰο “οδὺ, ψῆο, ἸΙοῃρ Ὠοϊουοιβ 
ὉΥ Εἷδθ ταὶ ΠΣ ΑΣΎ Του 686, ἐνδὰ ΠΟΥ͂ βῆοτσῃ βυοὰ 
ἀϊκοδοάΐοηοα ἴο [ῃ 6 τογὰ] οοπιμδηά ἴῃ ἰπ6 ο886 οὗ 
Αὐβδίοιι, 88 οου]ὰ ποῖ ὸ Ῥασγαουρα πἰϊπουΐ οθδησθ 
ἰο {π6 Κρ αἀἰρηϊγ. ἡ -νον. 14. Δμπᾶ Β9 ἰη- 
οἰ δᾶ, (μαὶ 8, Πενία {το 18 (86 βυδ]θοὶ ἰὴ {Π9 
τϑοθ ἰηρ' γ6 156), ἢοΐ ΑΤ,ΒΒ8 ΟΥ 029 οἵ ἰῃ68 ῬΥ]ΘΒβίβ. 
ἢ 8 οοη͵οοίατοά Ὀγ ΤὨοπΐαΒ, δα Γορασγαρα 88 οοσ- 
ἰδίῃ Ὀγ Βδιίοδοσ, ἰμδὲ 8 Ῥαββαζθ 888 (8]]6 ουἱ ὑ6- 
ἴοσϑ γϑσ. 14, Ὀθοδίβα οἰ βου ΥἿ86 {Π6ΓῸ 18 ὯὨΟ τηϑηἰοη 
οὗἩ 6 σαυσγίης ουὔὐἱ οὗ αν 8 ἱπείγυοίοηδβ δηᾶ 
(86 εβδοὶ οὐ [ῃ6 ῥγοιωΐβθ ἴο Αδαδ, ὙΒΟΓΘΌΥ ἰῃ6 
οὔδηρθ πῃ Φυάδῃ νγδ8 ὑγοάυοοά; δαὶ Βθοἢ δὴ ἴῃ- 
βοσίζοῃ ἰδ ποὺ ἱπαὶ ἴῃ ΔΩΥ οὗ [86 διηοίθης γογ- 
Βίοῃβ, δῃὰ ἰ8 μοὶ σοαυΐϊγοα ὈΥ (Π6 οοῃηροϊϊοη.--- 
Αϑοχ (ΕἸ τ μδὶ ᾿ανϊὰ ἀϊὰ ἰῃ οσὰοσ ἰο σοῦδα μῖ8 
οὔ ἰσὶδο ἰἢ Θοπβοαῦθῃοο οὗ (Π6 ᾿ΠέΟΣΤ δἰ οἢ σῸ- 
οοὐνοά ἔγοια [6 οἰποὺ ὑγὶοθ, (ἢ 9 πασσγδαίνο βἰϑίοβ 
Ὀτοδγ (μδὶ ἷθ ψῖθο ὑσχγοοδάυσο ν88 οσουσηθα τὶν 
οοπιρ  οἷθ βυοοοββ. Ηδ ἰυχηοά ἰο πἷπὶ [ΒΘ Βθϑασῖ 
οὗ 811 ἴ86 29 οὗ δυσδῃ 86 δαὶ οὗ οὨΘ 
τδ. 1 οὁη6 δοοοχὰ (Π6Υ δηδνογοα ἱμδὶ ΠΟῪ 
δναϊϊοα ἷβ στοϊαση, δὰ σοδὰθ ΔΥΓΒΗρΟΙΩΘΩΐδ ἴο 
Ὀσίηρ πὶ βοϊϑμην ὑδοῖς. [“ αν τγ88 βαᾶρδ» 
αἷουβ δϑῃουρσῇ ἴο 866 {μαἱ ἰο ρὸ ὑδοὶς ἰο δἷβ οὐσῃ 

ΡΪο Ὀγ ἔτω δὰ ἰὼ , 8ηα (δαὶ ἰο ναὶΐ 
ἈῸΡ ἴοσ 8 υΐγοτβαὶ ἰην δέοι ἢδα δα] ἀδηρογΒ. 
ΗΪδ8 οσὰ ἰσῖθο ουρμί ἴο Ὀ6 Ἰοσοπηοβί ἴἢ τ] οι ϊηρ 
Ὠΐωχ Ὠοηθ, Ραὲ ἔθογ δὰ σϑρθ]]οα τὶΐα ΑἸΡΒΔΙ Ομ. 
Ηδ τοβοϊνοὰ αἱ οὔοθ ἴο γσϑϑδβασο {δμ6πὶ οὗὨ ἢ18 ἔΆ ΟΣ, 
δηᾶ.... ΘΟΥΘΏ ἴο Τ8ΚΘ6 ΒΟ;16 ΟΟὨΟΘΒΔΙΟῺ ἴο {ἢ 61. 

[800 “Τοχέ, δηὰ Ογδτῃ." [Ἃ|ἢ ΔῺΥ 6086 ἐἰῃὴ9 τογὰδ: 
“(ο ἷβ Ὠοῦ8Β6᾽" δὲ (89 Θῃὰ οὗ Υϑ.. 11 (Β6Ὁ. 12) ϑοϑῖὼ ουὖἱ 
οὗ ΡὑΪδοϑ.-- ἴβκ.} 
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νον. ΤΉΪ8 πιδείδι- δίσοκο οὗ ΡΟ] ]ΟΥ δηᾶ οὗ Παρ δ- 
ὨΪΠΔΥ γ18 βυσοθϑθ}. Τῆδ μοϑγίδ οὗ {Πὸ ρϑορία 
τηοϊοα 85 οὔθ ᾿ιθϑγί. πο ἯᾺ8 ἰῃ6 οἷά δΑν]α οὗ 
Επροάὶ δηὰ ΖΙΚΙ)ας. ΑΥ̓͂ δοηΐ ἃ Ῥτοπιρὶ ἰῃ νὴ 8- 
ἰοη ἰὸ πηι" (Κποχ, δααυϊά, ἐδε ἵζίησ, Ρ. 377, 
378).---ΤἈὨτουσπουΐ {π18 παγτδῦνο (ἢ {τἰδ4] ἴδε]- 
ἴηρ, τ ἢ] ἢ ΠΟΥ͂ ὙΓ8ΟΠΥ αἱ ῬΡρύλποο, δ ΔΡρδγοηΐί; 
866 ΥΟΣ. 12: χχ, 4; χνί. 8.-- ΤῈ.] 

1Π. Ψεγα. 156-40. δαυΐα᾽ε τείιγη, οὐεν ἰδὲ «70᾽- 
ἄκη ὑπάεν ἰδὲ δϑοοτί οὗ (λὲ πιεπ οἡ ὕὐμάαλ. εν. 1ὅ. 
ΤῈ6 Ιείηᾳ τοϊτυσηθᾶ, πδηλοὶν, ἔτοπὶ Μδηδηδὶπὶ 
Ὑὶ} ἷβ ΔΥΤΩΥ͂ δὰ 41} Πἷ8 σοίϊηαο, Δι ἃ οδτηθ ἴο 
[89 δϑοτᾶδβ:, οορ. χυϊὶ. 22; πηδὶ ἃ οοῃίγαδί ἴο ̓ ἷδ 
εἰϊυδίϊοη πίιθα ἢ6 ποῖ οὐοῦ ἐπ Φοζάδῃ 88 ἃ ἴὰ- 
εἰάνοὶ Οἱ [δ οἶον εἰὰθ ὃ πᾶδἢ οδιῃϑθ ἴο Οἱ]- 
Βα], πεΐοὰ (Ἰγίπς πνοαὶ οὗ [π6 “ογάδη- νου, Ὀ6- 
Ἰονσ 7 6γίςμο) τᾶ [86 γος ου 8 [ὉΓ ἐπ 6 τηθῃ ἴπδὶ 
ὝΟΓΟ ΒΟΪΘΙΆΠΪΥ ἰο οοπἀυοὶ Πανὶ δογοθα (δ 6 Σοῦ 
ἔτοια ἷβ ρμοβι οη οἡ ἴ[Π6 ϑϑδίθσῃ ὑδηῖκ. ΤΏυρ ἰδ 
ΟἸοαΥΙΥ ρἴνϑη {πὸ δοεῆδ οὗ {86 [0] νης ἴπγθο ἐπ 
οἰκίεπίε οὗ {πὸ ἰγδηβὶι. 

1. γοια. 16-24. ϑδϑλέννοῖε τποεδησ οὐἱδλ᾽  αοϊά, 
απὰ λὶ ῬώΞ 

ον. 16. ϑλέπιεί---οὗ ΒΑΒατγῖσα, σοτΡ. χυὶΐ. ὅ μα., 
1 Κίηρβ ἰϊ. 8 84.-- σβλα ἀονσῃ᾽" ἔγοπλ (9 πηου- 
ἰαϊῃουβ (80]6-ἰΔηἀ ἰηἰο ἴΠ9 Φοτάδῃ-ν δ] ., Βανῖης 
Ἰοϊηοὰ [16 τηϑθ οὗ μα ας 88 [πο δαἀγδηῃοθὰ ἰὸ 
ἰ|χα] ἰο πιϑοὶ {μ6 Κίηρ.--- εν. 17. Τῆο ἴδοῦ- 

βαη! ἃ Βϑη αι ἴθα Ὑεὶἢ Βίπι (πο ἢδὰ, 
τβογοίογο, )οϊμοα {6 ργοοοδδίοῃ οἵ (6 πα τες 
δῆον ἴῃ6 οοπϑἰἀογβίΐοη μα Θη͵)ογοα ἰῃ [Π6 τὶ ο 
Βοη͵δηχίη, δηὰ οι βοα ἰῃδὲ ἃ οὔδηρθ δὰ ἰδίκϑῃ 
Ῥίδοθ ἴῃ ἰδι6 ἕοσταθυ μοβί]θ ἰϑοϊϊης ἰπ (μΐδ ἐσῖθο 
ἰονγατβ Πανὶ ὰ (οοπιρ. γοσ. 21). Β6 Ὀσουμὶ (ἢ ΐ6 
Ιασσα θαῃὰ ἰῃ ογάογ ἰὸ ἀο βγϑδίος ΒΟΟΣ ἴο (ἢ 
κίηρ (8. Βομπιὶϊὰ). Αἰροὴρ ἰ86 Βοη͵δηλ λίθοι, 
Ζιθα (πῆο, δἱ αν 4᾽ 8 δίμει, μαά ἃ Ρδγί 80 
᾿η]υτίουβ ἴο ΜορΒΙθοβΠΘ(ἢ) ἰβ ΒρΘΟΙ ΠΥ τηθῃ- 
ἐἰοποά, Ὀοοδιιδα 6, νι Βηϊηιοὶ, σοργοϑοηϊθα ἰῃθ 
ἔογπιοῦ δά μογϑηίδ οὗ 838} 85 βοῦδο. Ἐδθ οϑῖηθ Ὑὑ1Π 
ἷθ βἤθθη δοὴβ δηὰ ὑπ ΠΥ βοσυδηΐβ ΓΟ ΔΌΪΥ πὶ 1 ἢ 
8ἃ Δα οοηβοίΐοησο, ἰῃ ΟΥΟΣ ἰο ΟΥ̓ Ὀεϊπο5 
(Π6 οἴδοὶ οὗ Μορ ΕΣ Ροβῃ μ᾽ 5 οοπηϊοτ- βἰδίοσηθηίβ. 
Εοσν διἰπγοὶ δπὰ ΤΝΝ πὶ τηοἷν διϊθη ἀδηΐα, ΒΏΟῪ 
ΠΘλβ γ68 ὙΟΓΥ͂ σωΐοῖς απὰ Θασεῦ ὑ οοπηθ ἴο [δ 6 
κίηρ, Ὑπὸ τῶϑ 8.}}} οὔ ἴΐθ ϑϑδίθσῃ ὑδηκ οὗ [Π6 
τῖνογ; ποί: κ(86 7 ποηὶ οὐοτ" (ΤΉ Θη, ΔῸΣ Α. 
Ὑ.]), ποῦ: “'σϑῃ16 ῬΓΟΒΡΘΓΟΌΒΙΥ ἰο᾽" (8, Βομπια), 
Ὀαϊ: “ἼΠοΥ τοὶ ΠΕῪ (Ρτγθββϑα ) Ἐ ονοῦ ἰῃθ 0Γ- 
ἄδη," Ἰυβὲ 848 {86} δὰ μιδαίθηθὰ ἄονῃ ἰηίο ἰδ6 
γψαι ον: δηὰ {ΠοΥ αἱὰ (πὲ ἐπ ΓΒΘ ργϑβϑῇοϑ οὗ 
ἴδο ἰείῃ κα, Τ πο, {ΠΟΥ πιοδηΐ, βῃου]α Ἰοαση {ποὶρ 
ΣΘΆ] ἔτοπι ἰμοὶν ᾿ιδβίϑ.-- οσ. 18. Μοβδηϊπο, ἐδλα 
ἀξ ϑότῃ δΔρροϊηϊοα ἴο ἀπ οὐοῦ ἐπ Κίηρ᾽Β 

ὙΓ88 ἴῃ τηοίΐϊοῃ. 116 (815 ψγῶϑ σοίΐϊηρ 
ου, Βἰπιοὶ [6}} ἀοσχα Ὀοίοτο ἰμ6 Κίησ, 858 ΒΘ 
(Βιυἰπιοὶ) νγῶϑ οοὔθ ΟΥ̓ΘΥ ἴ8 6 ὅοσ : ἐδο 
Ῥγοβίγδαιίϊου Μῶδ δυῃοπτοηουδὶ Υὐ (ἢ 6 ΘΟΙΡ]6- 
ἴοι οἵ 186 ἰγαηδὶί. Πανὶ ὰ οδηηοῖ δ6 ἢ δ Ὀ]οοῖ 

᾿ τὺ, “ἰὸ βὸ οΟΥδγῦ ὃ ἐπ: ς," πίιιἢ ΣᾺ ὃχκ διὰ Αος.; 
Υ 

Βορί.: κατεύθυναν ἐπὶ τὸν Ἰορδάνην ; Ν ἷκ. : οἱ ἐγτωνρηρεπῖδε 
.ῳΤογάαηποιη. ἐγαπείοτγιιηξ. εἰ 
{ [Οὐ ϑτβ ΣΟ ὁ. : “ἴἰο τηϑοῖ (ἢ9 κίηκ ;" τῆογο ϑχδοῖϊγ: 

“πο ἐπ Ῥύϑθδθῃσθ οἵ {9 [κέ Τα 
Ζ ΤῊΙδ [5 Βῃονῃ ὉΥ ἰδ 3 ἴῃ 2} 3.--[ΤῊ9 ῬὮγαϑο: 

ξ: δ Υι 

“ἴῃ ἰδ σγοθδίῃρ, ΟΥ̓ΘΥ " ΤηθΔη8 “ ἀυγίης [δ 6 ΠοΏΘΓΑΙ ἕδοί 
οἵ ογοββίῃ α.᾽" δηὰ ΠΩΣ ὙΘΙῪ ΜΛῚΪ ΠΟΙΘ ΔΡΡΙΥῪ ἰο Ἀαγία. 
ὝΨΗ 0 [9 ογοβδίης ὙΠ88 ξοῖπε ΟἹ (6 κἰαδίθσωθῃίδ οὗ 
ἐ{π|6 Δσὸ αὐ Κϑη δ 8) δηα 0089) Βηϊπιοὶ [611] ἀντ, δίς. 
ἘΟΥῪΥ ΓΘ ΔΓ ΟἹ ὑἢ6 ἈΓΓΕῸ ΚΟΟΙΘΌΣ οὗ [986 γα Γ898 (1δ-19) 
8606" Τοχί, δυ ἃ ἀγατλ."--Τκ.] 

ΤῊΕ ΒΕΘΟΝΡ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΑΜΌΕΙ, 

[οἱ (86 τοῦ “τ͵δὲὸ δοθ οὐδ ᾽ , 8 Καὶ δπὰ 
ἐρλιευμα ΒΌΡΡΟΘΟ, [ῸΓΣ ἔδοη, εἰῖ μοῦ " ἐῶν Τοδὰ: 

ὁ 85. Ὦ6 ἮΔΒ ῬυΓροδίηρ ἰ0 ρὺῸ οΥοΓ,᾽ οὶ ἰ5 σγανι- 
πιαιοαίἷν ἘΡΕΠΕΤΕΝ ΟΓ: “πῇρθη 6 δὰ σοῦθ 
ΟΥ̓́ΟΡ, Ὑῃοῖ που] ὰ ηοὶ δ6 δοοοσάϊηρ ἰο 6 ὕὑαα, 
δἷηοο ἴΠ,6 Κἰηρ νγγδ8 κι }}} οὐ (86 Ἰοῆ [οΘεαϑίοση ] Ὀδηκ, 
δηὰ αἱὰ ποΐ ογζοβα (1}} αεγ (θθο ᾿ποίἀοπία, οοαῦὶ 
γοῖβ. 40, 41].--Ὗ ον. 19. Τὸ ἐπέψυξίν ον παὶ 
ΒΒ μοὶ δακβ ραγάοη 18 Εἶθ σςΌτθα (χνΐ. ὅ 8ᾳ.); δ 
θοχπ [μ6 κἰπιρ ποῖ ἴο τουποσαῦοΥ ἰΐ, ἰο ογχῖνο διά 
ογφεῖ, ποῖ ἴο ἰδκο ἰΐ 1ηἰο ἷβ ἢοδζι Κκδορ ἱΐ 
ἴπόγὸ ((π6 ἰγδηδιδίέοη οἵ οὶ! δηὰ Ὡς Ὑεῖδ: 
“δὲ {πὸ ἰκϊηρ δου] ἰδῖσο ποίβ οὗ ἱὲ᾽ :8 ἴοο 
νδαμΣ Ὠοΐ ἴο τηδζκο ἰΐ {μ6 οδ]θοεὶ οὗ πεόπιογῳ δεμὶ 

- αν. 20. ΤΈο οὗ Ὠΐ8 
ἐρξαζομὴ 16 δ βίᾳ, Ν ΓΩ ἔπᾳ: 
δἰ, δῃὴα {πὸ βὰ Δ] Ῥγοοῖ οἵ ἷθ Ῥϑηξίθηοο : 
1 δἵὰ οοΐὴϑ ἴδο ὅταϊ οὗ ἴ89 Βοῦδο οὗ 3ο.- 
ΒΟΡΏ. Βδίξοδοῦ δυὰ ΤὨοηϊυ, ἔγουι [ἢ 6 ᾿ὐβμζηεν 1 
οἵ ἴπ6 δορί. : “οἵ 811 Ικτϑοὶ δὰ οὗ 6 Ββοῦβε 
ΨΦόθορη,᾽" βαορὶ “ οἵ 411 (δ ποῦδο οὗ [αγϑο]᾽ δα τἢ6 
ἰσυο ἰοχὶ, τορδσαϊηρ ἰδ 6 “ Ψοθερὶι" δ 6 ξῃδοσ- 
οη οὗ δ ᾿ἰδίδ μδηα, ἰῃ ἴπ6 [πιο οὗ (Π6 αν! ἀοὰ 
Εἰρδον πθοη [εγϑοὶ δηὰ Φυάδῃ πεγο ἀϊδιϊη- 
ξαὶ οα ἔγοι οὔθ δῃοίδοσ. Βαυϊΐϊ ποῖ ΟἿΪΥ ἐο τ 

ἀ (Κεὶ}) ἴῃ βοϊοιμοῦ᾿β ἔπη (86 “ δοῦθθ οὗ 20- 
δον" υϑοὶ 46 δαυϊγαϊοηὶ ἴ0 116 ““ἰοη ἐσσὶ θοβ᾽" 
(1. Κὶ χὶ. 28), ναὶ ἰῃ Ῥε. ᾿ΙχχυἹἱ, 67, 68 
(τῆι ὈοϊοηρσΒ ἰο Πενία π6) τὸ μαγὸ ἴδ6 
οοηίγαδὲ Ὀοίοος πο ἰδηὶ οὗὨ Φοδβερὴ δηὰ ἐδ ἐσῖθθ 
οὗ ΕἸΡΏΓαϊτα οἢ {6 ὁΠ6 πὰθ (δι γοὐοοίβα ὃγ Οοά), 
ἐδ τις μῖρο οὗ ΤΌΠΕΣ οὔ ἴἢ6 ἜΠΕΥ͂ ἐμὲ ἐνωρας 
Υ͂ . “Τὸ ἀρεϊρηδύου οὗ [δὲ τὶ 

Ροδβοὰ ἰο Φυάαῃῃ ΟΥ̓ (6 πδπιθ οἵ ἴδ6 βρδλαΣ κοῦ 
(ἰδο εἰ γί (Φοβἢ. χνὶ. 1) ἰβ δ οἱὰά δϑ ἐπ 768]- 
ΟὈΒΥ͂ οὗ ἔδοθθ ἰσῖθοθ ἰονγαγὰβ ᾿πάδμ, ὙΠ Β αἰὰ 
ποὶ θορία τιῖῃ ἰδ αἰ γίαδίοη οὗ “τη. ΕἸΒΕΙ σα Ὀυΐ 
ὟΔ8 ΟὨΪΥ (ΠΟΥΘΌΥ͂ ῬΟΙΤΩΔΏΘΏΥ " (Καε}}. 
ἔχη Βμιπηοὶ τὰ ἃ Βοη δπιηϊίο, ἱξ του δϑασὰ 
[πδὲ (Π6 “ Βοῦπο οὗ Φοδορὴ " Βοσθ ἰβ ραυἱνδιθηί ἴὸ 
: βρὲ ΘΝ τι “π εἶθοθ). [ὲ ἰδ ΡΟ ΟΝ πα 
Ῥοροὰ τ 16 ἀραϊχηιδίου Ροϊηΐβ ἴο ἴδ {1π6 
(86 αἰνίἀοὰ Κίηράοπι, δηὰ ππυΣ ΒΟ ΓΆΓ ἤχεβ 186 
ἀδίθ οὗ δυίιδποσβἣιρ οἱ ἐδιΐδ ἐ κρουοὶ (πη 1666 ΒΟι- 
οἤοΥ 8 οιπρηάἀδίδου οἵ ἰοχί, δρονο-οἰδίθα, ὃὉθ κϑιὰ τῇ 
οἀ). Εταπιδηῃ δ Ἵχδιυρίοθα ἀο ἢοὶ ΒΟΥ ἰῃδὲ (9 

ἼΣ ΕΤ ΞΕΤΕΣΤΕΣ οἵ {86 Κίηρσάομι : θ ο 
ἴο (δὸ πιο οὗ ἐΐα Εχ]]6, δὰ Ῥβ. Ἰ τΥΝ, τὸν 
ΡΓΟΌΘΟΙΥ πε θη δῆς βοϊοιμομ᾿β ἰπηθ (οοιαρ. 0 
ἰοῃθ οὗ τοῦ. 1). ΒΩ} ἰὲ ἰδ αυϊίθ 016 ἢδὲ, 
τὰ 1Π6 ο]α (τἶθα] ἴδθοϊἑτρ οουλΐηρ ἄοπη ἔγοσι [ἢ 6 
[ἴτλϑ οὗ ἰδ9 7πάρο5 (πῇθη {πο γθ ΜτᾺ8 ῥγοῦΌΥ ἃ 
ἀου]9 πορθπιοῦυ οἵὗἁ υάδῃ δηὰ Ἐρμγδίμ), 88)- 
Ταθὶ ΤΩΔΥ͂ πδνο υδοὰ (818 έμων ψ οῦ, ἱμογοίογε, 
οδῃηοὶ δα μο]ὰ ἰο Ὀ0 φατέον Θολδῖνο οὗ π6 ἀδὐδ 
οἵ δυϊδογδμῖρ. Βι δίϑ- Οὐνμβεπίανν αρμοδίθ {Ππαὶ Π6 
δ ρ]ογοα ἰΐ 1 γος [0 ἐχοῦ!ρδίθ 18 οὐσῃ ἰσὶδο ΒΥ 
ἱπδης ἰδὲ ᾿ἰ τγδὃὸ ἄγαν ΔΤΑΥ ὈΥ ἴἰδ6 ἈΓῸ- 
ἀνμᾳ ὑρόβονὲ ᾿ηῇσοηοο οὗ ἴδ κτοδί ποῦβο οἵ ψοδορᾶ. 

.] ὙἹποίδον δ πιοὶ᾽ 5 σοαποὶ ἴος ἰοσρί νθΏ ᾽Ὲ 28 
8 εἰχῃ οὗ εἴποθγο γαρϑηίδηοα, ταυδὶ Ὀ6 ἰο υπάοοε- 
ταϊηοὰ ; ἰΐ τδΥ 6 ἀουδίοα, πε οὔθ τεβοοὶβ οα 
ἷθ ρῥγοοὐρ ἰδίου ἴῃ πε γκος ἐὰν Ὀ6 {86 βγδέ ἰο 60 
Βοιαδρο ἴο Πενία, δοὰ οὐ ἴδ ἔκοὶ ἰδὲ εἶθ βδοῖφε- 
ΜΠδὲ ρϑαβίομδίθ ΟΥῪ 1ῸΓ ΓΩΘΤΟΥ͂ οοὐὐηοϊ θα ΘΣΧΔΟΪΥ 
πὶ [86 ΠΑΡΡΥ͂ τ ἴῃ ἈΑν ̓  ἰοτίαπεβ. ὕεν- 
ἸΔΙΏΪΥ Β6 ἀρεϊισοὰ, πον ἐμαὶ αν ἃ μδὰ γα 
Ρονοῦ, ἰο ΒοΟΌΣΘ ᾿ιῖ8 Τογίοἰἰδὰ ΝΣ διὰ νοὶ “τῇ 
ἸΔΉ πλοτιΐ.--Ὑ οΣ. 21. Αδίολας δβίοστηδ ουὶ ἀραδίησοὶ 
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ἀουδιϊης ἰμ6 χοπυΐῃθηθθα οἵ 
ἢϊ8 ἰΐθῃοθ, δηὰ ἀθηγδηαβ Ὠἷθ ἀ66.}}.---Ἴ οσ. 22. 
Τθανια τγοΐμθοβ, 88 ἰῃ χυΐὶ. 10 ρᾳ. Του ΑὈϊβΠ δὶ 
(ἴῃ Φο080᾽8 Ὡδηλο 4180, ἴοσ ϑαυὶὰ δαάγεββοα (ἢ 6 
“ ΒΟΠΑ͂ οὗ Ζογαΐδῃ 7) τ ΒΕ ἘΠ γδοίουζοβ βἢ} 1 π|οὶ 8 
οἴξποοθ 88 ουγϑίηχ [26 “ον Αποϊηϊοα," [ὉΓ 
ἬΠΙΟΝ ἰιὸ ἀοθοσνοα ἀραὶ (Εχ. χχὶϊ!. 27. ἴκον. 
χχῖν. 14 “4.: 2 Κίημε χχὶ. 10), Ἰϑανίὰ ν}}} ἐδ 
αν τοὶ οἰ ρίοΥ [Π6 τίρον οἵ (δά ἰαθ. “Ὑ6 “}}} Ὀ6 
ἴο πι6 δὴ αὐνεγϑαγν,᾽" ἸλιΟΓΔΙΠΪΥ, ἃ δϑαίαπ (Βο Ναπῦ. 
χχὶϊ. 22, σορ. δίαιξ, χνὶ. 29), ποὶ 8 “" -ἀοὁ- 
Βιγουον᾽ (Βυῃβθη), ΟΥ “ ἰϑιαρίον "᾿ (Επδὶὰ). Ηδθ 
ΒΑΥΒ: “γοῦ Μ1}Ρ6 ἃ δἰπάγβδῃσθ ἴο τὴθ ἰῃ (86 ὙΑΥ͂ 
Οὗ) μαὶ 1 μοὸ ἰο-ἀ4γ." ΟἸαγίουβ: “ἴο ἱπ)υγο 
ΤΩ6 ὈΥ͂ γοῦν 11}-{᾿π|ρα βογοσγ." Ηδ]ΔΥ8 βίγοθα οῇ 
186 ψ. “8μου]ά ΔΩΥ οὁὯ6 ὃδ ριι ἴο ἀοδί ἰ0- 
αν ἴῃ Ιβγδοὶ 7 ἴον, ἀο 1 ποῖ κῃον ἐπδὶ ἐο- αν ἷ δὶ 
Ὀεοοοῖλθ Κιῃρ ΟΣ [βγϑ6} ἢ αν ὰ Ὑ111] ΒΟΥ 
ΤΔΘΓΙΟΥ, ποῖ βϑοδιιβα ἢ ἐδ ΠΟῪ Ὀδοοτηθ Κίηρ δηὰ ἢδ5 
[πὸ γι σέ ἰο ρᾶτάοῃ, Ὀαὶ Ὀασαυδο ἢθ κθθθ 'π ἢἷ8 γοθ- 
ἰοσδιίΐοη ἴο ἢἷ8 Κἰπράοιιλ 8 ὑγοοῖ οὗ γοεϊοσαίζοῃ ἴὸ 
πὸ αἀἰνίηο {ασον, δῃὰ ὈΥ͂ δοίης ἔλνοσ ἴὸ Β[ῃϊπηοὶ 
8.5 ἢ18 ΣἹρῆϊ ψ.}}} [18] ἔπ οδέϊφαξιοπ οὗ αταιϊίυἀ6 ἴο 
16 Ιογα.-- Ὗς. 28. Ταν᾽ 5 οὐ ἴο βραγὸ 5ἢϊ- 
τηοὶ βῆονβ (μαΐ 18 ΠΊΘΓΟΥ͂ ἯΔ8 Οοσδαϊοηρα ὉΥ͂ ἢϊ8 
Ῥτεβθηῦ Ἔχρϑγίθηοο οἵ {16 αἰ νὶπα σζθσου. Βαί ΐβ 
1ηὐπποίίοη ἴο Βοϊοιηοῦ (1 Κίηρ ἰϊ. 8 ρα.) ἰο ραῃΐβῃ 
ΒΗΣπιοὶ ἴογ 18 γον] ὴρ Ομ γα οἱβ (Π.16 Ὀτοχαΐβθ. 
ΤῊΪδ οοηἰγδαϊοίίοη 5 οὶ Τοηου θα ὈΥ βαυιηρ ἐμαὶ 
ΒΒῖτ οἱ 88 ποῖ Ὀγοιβοα ἐπησα  Υ̓ 1 {π6 10]]Ὸ τ - 
ἰὴ τοῖρῃ (Η1688), ποῦ ΌὉΥ 186 οὐρβοσυδοη ἰμδὶ ἢθ 
ΔΗ ἃ ἀδηροΓΟΙΒ ΠΊ8 σρΡΘΌ]6 οὗ τοροδίϊηρ ὑπ ον 
ἀρ αν γένει δ δὰ “τος ἜΌΒΟΟΕ τὐρβοτν ̓ ανιὰ 
ὩΟΥ͂ δι η ἱπλοὶ, οἱ ὯΟ ἀοιυδί, ἴοσ Ρο]}- 
τοὶ ΓοΆβοηβ, ἰῃ ογάογ οὶ ἴὸ τρῶν [Ὁ] ἔξ τα 
φο]ηρ οὗ (Π6 ῬΘΟρ]θ, ὀβρϑοΐδι γ οὗ ᾿διιὶη. ἢ 

2. ὕον δ 80, “ΠΛ ορνδοιλδωνε σν.--- Υ οὐ. 
24. (ον. ἰχ. θ. Ηδθ “σδιηδ ἀοτῃ"" τοι Φο6γυ- 
ΒΆΪΘτὰ ἰο [86 Φογάδη. ἘΠὶ6 ἴϑοϊ δη ἃ πα Ὀϑασἃ 
8δ9 Βαᾶ ποῖ πηδᾶθ ; ἰδ ποτὰ πιαζε [Ξεὶ “' ἀγϑββ᾽ "7 
(οι. χχὶ. 12) ἴθ 8ὸ υβρ ἴῃ (ὐὑδθστωδῃ 8160 [φοΡ. 
δἰ ΠαΣ] υ56 οὗ ἀο ἰῃ ἘΠ ]18}.---ΤῈ.]. ΤῊΘ ἙΝ 
τίου οὗ 86 δορί. : “ΠΟΥ ουὐΐ ἷ8. ὨΔ1]5,᾽ 16 ΤΠΘΓΟΙΥ 
Θχρἰδηδίοσυ (Βυμπβθη), δὰ ἴδ ποῖ ἰο δ6 Ρυΐ ἰῃῖο 
ἴ:6 ἰαχί. Ηδ μιδὰ μοὶ πδεμθὰ ἷβ ἴδοεί οὐ ἀγοβθοὰ 
18 Ὀοατα ---ἰμὺθ πο Βδαὰ πιουγηεα ἴον αν. ἴῃ 
{Ππ|6θ6 βἰζηβ οὗ ΠΡΕΡΌΚΌΕΙ ΘΟ. ΕΖοκ. χχῖν. 17. 
ΤὨ18 ΜἯ248 8 βῖβμτ οὗ ἢ18 δἰ ΏσοΓο, (Δ {Π ] διιδοῆτηθης 
ἴο {86 Βοβο οὗ Πανια, ποὶ 8 βἷρτι (Βυπβ., Εν] ἀ) 
ἐπδὲ μἷ8 ορεβ δά ποὺ ὑθϑῃ []Η]]6α ἰῃ σοπηροίΐοι 
στ [86 ΠΟῪ μογοσγητηθης [Α ὈΒ4] Ιλ 8].---  ογ. 28. 
Ἀδ τοῦὺν δοσι δα οδῆλοὶ ἴο ζτωϑϑῖὲ ἴδ6 
Ἰεϊη θ.---ὐετυδαίεπι Ἦτο δἰδηθ τὸ 1ϊ8 ἱπμδοὶἰδηΐθ 
ΟΥ {ΠΟΙ ΓΕΡΓΙΟΘΘΏΓΔΙΪγΟΘ;; [Π18 18 οἴδθῃ ἱδὸ οΆ86, 
Δα {1|6 ΧΡ τοβδὶοη ἤθγο οδημοί Ὁ6 οΔ] 16 “'αἰγδηρο.᾽ 
Το σεηάοσίηρ οὗ (π6 Ασδθὶο: “ δηὰ ἢ6η ἢ 6 σ8 16 
ἔγοτω “6 ΓΌβδ θὰ) Ἰηἰγοάμθοεβ ἃ τοροι οι, ΜΘΡΗ- 
Ῥοσ ΙΒ Β οουϊηρ μανΐηρς ὈΘΘΏ ΔΙΓΟΘαγῪ δἰαιρα [γογ.Ψ 

τοεὶ (δ ἴῃ χνί. θ᾽ 

. γὶ 5 οσἤαγκο ἰο βοϊοτηοη (1 Είηρα Ϊ. 8, 9) ἰ5. ἀ6- 
{οι ἀρὰ 86 ἴῃ6 δοὶ οὔ ἃ ργυάρηξ ΓΌΪΟΣ, ΟΥΓ 88 ἰῃδὶ οἵ ἃ τίη 
δοῦμ ἰποοογαϊίο [πᾶ κα; Ὀμὰὲ οὐ οὶ ατοιηὰ οδὴ ἰὑ 
Ὅο δοοὴ γὴν ἢ6 Βῃηομῃ!ὰ Ὀγϑαὶς ἢ18 Ῥγομΐδθ. Ῥογῆδρα, ἰΐ 
πὸ ΚΟΥ [ἢ6 οἰγοηγηβίβηὁ08 ΤΉΟΤΘ {Π}}ν, ἰΠ6 76 πουϊὰ ὃὉθ 
Βοῖὴθ δχρ᾽ δηδίίοη ; Αἱ ργϑβϑῃξ γὙ0 σΔῊ ΟἿΪΥ 58 Ὺ ἐπαὶ δ. 
γα 5 οοηάδηποὶ τὰ8 ἩΤΟΏρ, 19 ΤΩ ΟἿΟΣ δοίδ οἵ Ὠΐδ. 

᾿. 
1 Πμνοταην Ηἰα “1ρΡ-Ὀθαγὰ," πιουδίδοθϑ (δηᾶ ρου δ 08 

[Ὁ δὲ  μῳ ὴ9 ΟὟΘΡ 1}), βορέ, μύστακα, ΟΒδ] ὰ. “1Ρ- 
Ὀοαγα."--Τα. 
ζ ΜΆ, πιαβδε., σζοίοσυσίῃᾳ ἴο (9 ἐπμαν δῖ, Οὐ ἰπΐδ 

Τ 

ΕοιοΣ σα ξεπδυῖε 800 ΕὟ. ᾷὶ 3810 α. 

δ4]1 

24]: 10 ἷβ8 ᾿ῃπογοίοσο 86 1698 Ἡδυσϑη δῦ]. {τ} 
Τιιδη 118) ἴο οἤδηρθ δα ἰοχὶ οἡ [Π6 βοῖἊ ΔΙ ΠΟΥ Υ 
οἵ (μ8 νογβίοῃ. ἦπο (Σδηβ] δίΐοη : “πο Μ6ρἘ1- 
θοβμθῖι σβπλα ἴο «Φογυβδίθα ἴο πιοεῖ (ἢ Κίηρ᾽" 
(ϑερί., ον, Μιομ δοίη, Μδυγ.) οοη γα οί 1ἢ 6 
“ φρτὴθ ἀοντη᾽" οἵ γοσ. 24, δηὰ {86 σψβοΐθ σοπηθο- 
ἤοῃ ἴτοπι ὙΠ 10 ἢ 1ΐ ΔΡΡΘΑΥθ ὑμδὶ ἀυγίηρ ευἰχΐβ οοη- 
ψογβαιοη ᾿αν ἃ τ)88 8.1}} αὐ {86 Φογάδη. [Τ|118 
Το ἀογίηρς οὗ ΕΓ ΠΠ δ Β ἰδ ἐπ ργοῦδΌ]ο, 1) Ὀδσα86 
ὧι 88 ΔΙ γοδαν Ὀθθὴ βίδίϑὰ ἐμαὶ ζωάαλ αα οοτηθ ἴο 
τηθοῦ {86 Κίηρ (τοῦ. 15), δῃὰ 2) Ὀθοβδυβθ ἰδ ἀοθ8 
ὩΟῖ ΔΡΡΘΔΥ ἩὮΥ (16 οογαΐηρ οἵ ἴπ6 “ΓΙ ΒΑ] οἴ 1069 
βιό] δ6 ἴΠ6 οοοδδίοη οἵ Ὀδν δά ἀγοββίηρ Με- 
ΡΒ θοΘΒοίἢ.--- ΤΠ σοηἀοσὶηρ “’ ἴο ΨΟΙΠΙΒΔ] 6 γὰ ἢ (88 
1 Επὴζ. Α. Ν᾽.) πουϊὰ ςοἢ 16 Βοθῆβ ΒΟΌΓΕΡΙΪΥ 
δὰ πὶϊμοπΐ οοπηθοίΐοη. ἴΐ ἴθ δαβίοσ ἴὸ χοδά 
ΚΓ Ἴγοῖὰ 96 Γ08816 1}, τ 10ἢ. τηαῖκοθ χοοά βθῆβο, δῃά 
ΔΡΤΟΟΒ 11} 106 οοηίοχί. [{ 18 Ὡοὶ ἃ το τὸ χοροί - 
ἰοῦ οὔ (π6 “ σϑωὼς ἀότη᾽" οἵἉ νου. 24, κἰῃοο ἴΠὸ ἴδοὶ 
8 ἤθῖὸ δα ἀρὰ ἰμδὶ ἣθ οδιηδ ἴγοπι “6γυβαϊθη. [ἰ 
ΤΩΔΥ 6, ΠοΎΘΥΟΙ, [Πδὲ, τ 116 δα δβοῖ ουϊ δπα σδπ}6 
ἀον ἰο παϑοΐ {86 κῃ, (6 τπιοοϊηρ αἰὰ ποῖ δοίυ- 
8}1}ν ὀσοὺγ {1 {π|6 Ἰδιίον δὰ δβἀνδῃοθα οὐ ὮΪΒ στο ἢ 
88 [ΔΓ 88 7 5ἸΥ 054] 6).- ΤῈ.]-- αν δ αυοείίου : ΟΥ̓ΆΥ 
νυϑηῖθαοϊ ἴδου ποῖ ὙΥἱδ τ26 7 ΡΥΘΒΌΡΡΟΕΘΒ ἢ 6 
ἐπ ρένεοιοῦ ΤηΔὰθ οὐ Ὠΐμπῃ ὈΥ Ζ1 088 πογάβ (χυἹ. 8), 
Δα αἷβὸ οοῃίδβὶηβ ἃ σορτσοοῖ.---  γ. 26. Μορμὶρο- 
ΒΒΘΙἢ ΒΒ ΔΏΒΜΟΣ: ΣΩΥ͂ δοινδηῖ ἄθοοίνθα σῃθ, 
᾿η)υγοά το ὉΥ ἐΐξα, ἀδοοϊνεα τοῦ (Βδιιο!οΣ) ; (818 18 
16 Θομσηοῇ τηθϑηΐϊηρ οὗ ἰπ πογὰ (ὅεη. χχὶχ. 25; 
Ζοδὶι. ἰχ. 22. 1 βδι. χῖχ. 17; χχν]!. 12: ἴ ΟἿ. 
χὶϊ. 17). τίο πτουμα οἵ {18 ρα ΓΟ Ὡ : ΕῸΣ ὨΥ 
βοσνϑῃϊῖ (-:- [) δαϊᾷ (ποὺ “1 πουρμι,᾽᾽ 88 πηοαί ὁχ- 
ῬοβίζΟΙΒ ΤΟΠΩΟΓ, [ῸΣ ἐξ ΔΡροδσβ οτὰ ψδὲ [ΟἸ]ΟΥ͂Β 
ἐμαὶ ΜορΒΙΡοβΠ οί ἢ δα φίγεοῃ δὴ ογάοσγ ἰμδὶ Ζίθδα 
ἀϊά ποῖ Ἄδχϑουΐθ) 1 γν 1} αν ἴπο 888 δδἀ]θᾶ 
δᾶ το ἴθεθου δᾶ βο ἴο ἴ89 τί Ε.--ΟἼον- 
ἰδ ]γ (ἢ απ Ὀσΐῃοο οου]ὰ ποῖ ἤδνο ἰΒβουρλί οὗ 
βοίπε .Ἰ πγ86 1 ἰο βδ4]ς 186 886, δὴ οὐ᾽ϑοϊΐοῃ {παΐί 
Ὠρηΐὰδ ὈΓροδ δραϊηβὶ [μ6 ἰοχί δ [6 ΥΘΏΘΘΙΒ ἰΐ: 

“Δα 1 ἐπουρπὶ, 1 π|ὶ}} βδα 16 τὴϑ [6 868. Ηθ 
ἰβοῃ ἘΔΑ μῊ 186 ἰοχὶ οὗ (86 δηοϊθηϊ ψογβίοῃβ (6 χ- 
οερὶ ΟΒ δἰ ἀθθ) : “ΤῊΥ βοσυδηὶ ᾿δὰ βαϊὰ ἰο Π1πὶ: 
886 4]6 της ἴθ 8ι8." Βυὶ (μΐβ οἤδηρο οἵ ἰοχὶ 18 
ὈΠΏΘΟΘΒΒΕΓΣΥ ; {πΠ6 ΤΟΠα ΟΣ ΠρΒ οὗ ἴῃ 6 ὙΘΙΓΕΪΟΏΒ ἈΓΘ 
ΙΏΘΓΘΙΥ οχρὶδηδίζουβ. Ηον οἴδῃ ἰὴ δἰΪ Ἰδηρυδϑοδ 
{10 οχργοβδίοῃ “"!ἰο ἀο δ {πΐηρ᾽" Ξξ “ἴὸ ἴδνο ἱΐ 
ἀοῃθ᾽" ({1ι18 Ὑ σῪ σοῦ 18 80 ἀντ ἷῃ ἄἰδη. χχὶϊ. 8) 
Τὸ τοίμρϑ ἰο ἰσβῃβὶδίθ: “1 π|ό'}} οαιιδὲ ἰο ὃ6 8δα- 
α]6α ͵β τη γον ἴο τηδῖκο ἃ αἰ ου] ν᾽ ΒΟΓΘ ὩΟΏΘ 
εχἰδίβ, ΤῊ ρβγαθα: “1 δαϊά: 1 π}} Ἵδμασαοίου- 
1268 ὑπ6 οἰ γοιτηβίδη 8] ηθἘ8 οἵ {π6 Ὡδεταίϊνο. [Ἀ6- 
οοσαϊηρ ἰο ΜορΒ θοβ θ᾽ Β βἰδίοσηθηΐ, ἴπθη, Ζῖρα 
θεν: οἵ οὐογυίηρ ἷ8 ταδαίοσ᾽ 5 οσάοσ, δδα οαγτὶ 
ΟΥ̓ δηΐταα]8 δῃὰ ὑγου βίου, δηὰ ὑδοὰ {ποῖ 1 8 
οὐ ἰπίογοβίβ.--- ΤῈ... νον. 272. Δηᾶ 6 δβ]δῃ- 
ἄοιϑᾶ ΤδῪ ποσνυδῃῖ.--- ΝΟ βοηΐθῃοο 888 [8]]Θὴ οἂὖἱ 
Ῥοίοσθ ἔμεθθ ψογάβ, Ὄχρ᾽ αἰπίηρ (Βδιίο μοῦ) ΠΟῪ 
Μορπθοθμοὶ δ ἀθοοινοαὰ ὈΥ ἷβ βροσνδηῖ. “1 
ἦθ ΔΙ γοδάυ ἱμῃνοϊ νᾶ ἰῃ ἴμ6 ποσὰ Ἅ"ἀδοοϊνοά᾽ ἰδδὲ 
Ζὶρθα δὰ ποῖ ορογϑὰ 16 ογάὰογ᾽᾽ (Ἰμβεηϊυ8). Μο- 
ΡΒ οι θί ἢ Βδὰ Ππροασὰ οἵ Ζι06᾽ 8 βίδῃάορ (χυὶ. 8), 
δηὰ ἰουπὰ Σὲ οοῃβττηοα ὉΥ (μ6 ἀχοουίΐουη οὗ [)8- 
γἱ 5 οσάοὺ ἰῃδί 4}} (8 ρῬχοροσίυ βῃου]Ἱὰ Ὀεϊοηρ ἴο 
Ζιῦαᾶ. Φανὶαβ χεργοδοδία! αὐδδιΐοῃ Ἧγ͵ὃδΘο ἃ ὩΘῪ 
οοηβστηδίίοη οἵ τ ῆδὲ ἢ δσεδυ πον. Τθοτο 18 
ὯΟ ἴγβοθ ἤοῖθ οἵ “δ οοηξηθοὰ ἩΔῪ οὗ ἀοίεῃα! ἢ 
μὲ πηθ6 1 (ΒιαΠΒΘΏ) ; ἷθ ουγί, ΒΌΠΙΏΔΙῪ τηραθ ο 
Ἐχρτοβαΐίοη ἷβ δχρ᾽ δρᾶ ὈΥ μὲβ Ἵσοϊθιθηΐ δπὰ Ὁ 
(86 εἰϊυδίλου οὗ ανιὰ πιο, οοουρίοὰ πὶϊὰ δ18 



812 ΤῊΞΒ ΒΕΟΟΝῸ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΑΜῦΌΕΙ, 

τγδηβὶϊ δηᾶ (86 βοϊθι)η οβοοτί οὗ [9 ΟΥ̓ κο ἴτὰ 
ὯΟ {{π26 ἴο ᾿ἰδίδῃ ἰο ἃ Ἰοὴρ παγγδαίῖνο. Μορξδο- 
ΒΘ ἢ βίδίθιχθηίβ ΟΓΟ βυ Β᾽ οἱοηὶ ἴο οβίβ Ὁ }18}}. ἢἷ8 
ἱπηοοθηοο, διὰ ἰοὸ βου ον Ζιῦα μδὰ ἀροεϊνοα 
8 πα β᾽απάετοὰ ἢΐηι.--- ΜῪ Ἰοτά [86 Κίπρ 18 86 [89 
ΒΏ66] οἵ αοᾶ (οοπ:Ρ. χὶν. 17) ἰοὸ Κῆον τἢδὲ 18 
τὰ ἢ δηὰ τἰρὶ. νον. 28. ΜορὰΣοθμ οι ἢ τεΐοιβ 
ἰο Παν 4᾽8 ἔογγαοῦ εἰμ θβ8 δηά οοταηλῖβ ἰο αἷπὶ 
Ἠἷ8 ἔδίβ, τουλαγκίηρς {πδὶῖ, ἐπουρὶι ἱπηοοοθηῖ, μ6 
οουἱὰ ποῖ σγἰρηια}]}]ν ἀοιηδηα δηγίίηρ, βἰθοθ ἢθ 
ΔΒ ἃ ΤΩΟΙΏΌΟΓ οὗ 54} 5 ἤουδο, 41} οὗἠ Ὑῇολ ΜΘΓῸ 
“ἸΏ ἀεδά πιθη ἴον (6 ἰκϊησ,᾽" (Πιδὶ 8, 411, Ὠϊπι- 
βο ΙΓ Ἰποϊυδοά, πλὶχῦ πανὸ ὈΘθ β]αίη; είς 1818 
«οἰίλοιι νίσλία, 6 οου]ὰ ποὶ οοπιρίαϊν ΟΥ ἀεὶ [ῸΓ 
λεῖρ δραϊηβὶ 1π6 Ὑσοηρς ἄοῃ6 ΕἾΤ. 
ζ εν 29, Διηᾶ ἴδ9 ἰείπᾳ δεἰᾶ ἴο Β'πι: ὙῈΥ 

δρϑαῖσθδὶ ποῦ ἔσῖβοσ Οὐ ΓὮΥ δδαδίσα 2--- ΓῊ 18 
ΤΩΘΔῺΒ : ποτα 18 0 πορᾶ οὗ ἤιγ ΠΟ ὀχοῦβο οἡ (ΠΥ 
ατὶ (Τ Πποπ 5), Ὀαΐ αδἰδὸ Ὄχργοββοθ αἀἰβρ Θαβυσο δὲ 
104, τοβα ἀδοορίζοη νι ΠΟῪ Βδὺ7 ἐπ τουρὮ. 

ὙΥΤΟΏΡΙΥ Βυπβοη : “ αν βδν (πτουρἢ (Π6 οοπ}- 
ΡΙαἰπδηὶ [ΜΟΡΒἐ θοΒ6.ἢ}], δηά, τ βῃ ϊηρς ἢϊπὶ Μ16]], 
Ιη846 Ὧ0 ἔαγίμοῦ ἰηνγορβ ραιοη. εν α 18 οοη- 
υἱηοοά οὐἠἨ Μαορβιροβμοὶ ΒΒ ἱπηοοθῆοο. Βαΐ {9 
πογάρ: ᾧ ΘΑῪ (- 1 ἀοοϊά6) ἴδου δηᾶ Ζίρα 688}} 
αἰν! ἄδ ἴ86 18 ἅ, δ.ὸ ΟἿΪγυ 8 δαζ, Ἔχοι!ραίϊοη οὗ 
186 ΡοοΥ, ἱπποοοηΐ 8}. ΕἿὉΣ (Π6Υ ἀο ηοἱ “ἴῃ ΒΗΥ͂ 
(850 (Βυ8.) σοηίδὶη ἐπα οοηβττηδίίζοη οὗ ἰδ ἢγοὶ 
δυτδηροιθηῖ (ἰχ, 7--10) δηά [Π6 τοἰγαοίίοῃ οὗ 8 
Ἰιαβίν ἀοοΐϊβίοῃ ἴῃ χνὶ. 4, 88 1 6 σῃϑϑδηΐ ἰὸ ΒΥ: 
Ἐνουγ βῖηρ σοὶ ηθ ἃ58 1 ογάοσοά δὲ ἔτβ (ΤΉ θη.). 
Το βἰαϊθιηθηΐ 18 Β ΡΥ : Ζιυΐίάο ἰμ6 ἰαπὰ Ὀοίτοθη 
γοιι, {πὲ 15, Ζιῦδ δῃᾷα ἢ18 βοῃβ (ἴο ὑβοπὶ Πανὶ ἰῃ 
χΧΥΪ. 4 ρῖνοβ 811} ΔΥῸ ΠΟῪ ἴο 8 Ῥατί οἵ (86 
ῬτΟΡΕΓΙΥ ; Ποῖ Π6Ρ 18 ἔθ ἀροϊβίου οὗ οὔδρ. χνὶ. 4 
ΘΠΓΊΓΟΙΪΥ μοὶ δεῖάθ, ποῦ ἵπᾶὶ οὗ οἰδρ. ἰχ. 7--10, 
ὙΠ ΟΤΟΌΥ ΜΟΡΒΙΡΟΒΠ οί ἢ τδβ τηδὰθ ῬΟΕΒΘΒΒΟΥ, 
ΤΟ-οβἰ 80} 18 ἢ ΤΙιοηΐαβ {ΠῚ Κ86 (Πδὺ 1πΠ6 οτἱρῖπαὶ 
Δττδηροιηρηΐ (Ἰχ. 7--10) 18 ΠΟΓα γοϑίοσγοα, “1 80 [ᾺΓ 
Ὡδηγοΐν, 85 Ζιῦ 4 δπα Ὦ158 βοὴβ Πδά οἵ σοῦγβα Ἰνοά 
ου ἴΠ6 ῥγοάιιοθ οὗ (86 εβίαϊβ ;᾽ Ῥαϊΐ 8 βογνϑη(Β Ρ6- 
ἱῃρ τρδϊηίδ! πρὰ ἔγουα {μ6 ργοάτπιοε οὗ (ἢ οϑίδίθ 15 8 
αϊογοηὶ (Βΐηρ ἴσοι ἢ18 θοΐης ραγίςουπεν. ανϊὰ 
ΠΟΥ 5668 1Π6 ΟΥΓῸΓ οὗ πἷ8 ἀδοϊδίοη ἴῃ χνὶ. 4, δηά 
ὙΠ 65. ῬΌΘΙΙΟΙΪΥ ἴο τοσορτιὶζο ΜΟΡὮΙ Ομ ο μ᾽ Β ἰῃ- 
ποσρηςο, δα ποὺ ἰδού! }} } δηα ΘΧΡΓΘΒΘΙΥ ἴο 80- 
Κηονσ] ᾿)ῖ8 οσῇ οὐδγ- αβϑία ὈΥ͂ σο ] Θ(Ο] Υ τὸ- 
γοκίῃηρ ἰῃαἱ ἀφοϊδίου ; πὰ δὸ ὀρθὴ ᾿σοηρ' 18 ἀοη6 
ΜορΒΙθοΘμοῃ, ΒΟ ρμοίβ ΟὨ]Υ 8 ρατγέ οὗ {πο οδβίαδία. 
Ῥανϊὰ νγᾶ8 Ὠθγοΐῃ ὈγοῦδὈ]Υ σοΠ ΓΟ] ] ρα ὈΥ Ρο] Ἶ6 4] 
σΟὨΒ᾽ ἀοΥβίοηΒ, θοῖηρ ἀπ} }ΠἘἔἰξῆρ ἴο τηδῖκο {πΠ6 τοὸ- 
ΒΡΘΟίΔΌ]6 δὰ ἸηΠμρηϊ4] Ζιῦδ εἶθ οθογ. Τδαὶ 
Ζιθα ἀοο8. ποί δἰίθιηρίὶ ἰο στεῦιΐ ΜορἢΣ θοβμ ἢ Β 
βἰαίθιηθηΐβ ἤγοῦοβ δἷβ οὐση χῸ}Π δηα {{|6 ΠΠΟΟΘΏΟΘ 
οΥ̓ {Πι6 Ἰαἰΐεσ.-- ον, 80. Ηδ Βαϊ ἰο 186 Κίηρσ: 161 [] 
ἴπι ἴΔ}κ9 811 Ε160.---(ΟΥπ6]11:8 ἃ ΤΠ δρὶὰς: “Μο- 
ῬΠΙΡΟΒΒ ΘΙ Βοθιηβ ἰο παν βαϊα ἰἢϊ8, ποῖ ἔγομη ἀδ- 
Βῖγϑ ἴο ᾿ηδὰ] Πανὶ ἃ δηα τυ δραΐ ποῦ αοά, θυὶ 
ἱῃ 1Π6 ὈΪΟΟΓΏΘΒΒ οἴ ῃἰβ ποδί." Τῇθ νογΒ ΘΧΌΓΘΗΒ, 
ποῖ ΠΟΟΟΒΡΑΣΙΪΥ͂ Πα 664 γοβοηϊτηδηίΐ, Ὀαΐ κἰ1}} ΜΟρΡἢϊ- 
ὈοΒἢ οἰ μ᾿ 8 [86] 1ησ {Ππαὶ ττοηρ δα ὈΘΘη ἀοῃ6 ᾿ϊπὶ: δἱ 
1Π6 Β6η16 πη6 ἢ6 ᾿ηἀ᾽οδίοβ [ῃ δ΄ ἢ6 18 ποῖ οομοοσηδᾶ 
δρουΐ ργοροσγίν, ναὶ (πὶ ἰδ ποαγὶ σαί οῦ ρῸ68 ουϊ 
ἰο 15 Κίηρ, τῆο Ὑ11}} ΒΥ Ὠΐπι ἀραΐη ἢἷδ8 ΤΌΤΤΊΘΓ 
Κιηάηρθα. [1,οἱ Ζιθα πᾶν 81 {π6 ἰδηά, 1 ἀπ ΟὨ]Υ 
ἰδῆ {παΐ τὴν Ἰογὰ ὑπῸ ΚΊηρ ἰβ ΘΟΠ16 δρδὶη ἢ Ῥ6 800 
ἴο 18 οὐ ΠοιΒ6: 88 Πὶβ ραραὶ, 1 ἀο ποὶ προὰ ἐῃμ6 
Ἰδηὰ [ὉΓ ΠΥ Βυρρογί. ΜΡ οσμ ἢ οου]Ἱὰ ποί 
ΤΩΟΙΘ ἰΟΠΟΒΙΏΜΙΕΥ δη ὉηΒ86] ΒΥ ΟΧΡΓΟΕΒ ἢ 8 [41{}- 
ἔᾺ]ηθβ8 ἰο θενὰ. [1 ρδν]6} 8 θο] ηρ δηὰ σηοιϊδγο 

ἷπ {8 ρῬγοσθάῃτο δῖ ποῖ οἴθδᾶσ. [1 δ ἰδουφῆὲ 
ΜορΒ θοκΒοίἢῃ ἱπποορηΐ, 6 ψ͵αὸϑ υπ]υδὲ ἰονασδ 
πἷπι; {πὸ ᾿Ἱπουρὶι ἴῃς Ὑ80]6 αὔδῖν ἴοο πποοσίδιι 
ἴο ΠΕΣ δ Δὺβοϊαῖο ἀδοϊδίοῃ, μ6 δὴ Βασάν ὃς 
ἀοίοῃμαοα ραὶηδὶ 186 ΘΊΔΕΤῸ οἱ ΟΔΙΟΙ] οβεῦσαθ 5:0] 
ῬΓΘΟΙΡ ΔΏΟΥ ἰῃ τηδκίησ 8 ἀθοίϊβιοη. Ῥοσῇ δε 
βυκροοίρα (86 ῥγϊησοδ δα6] }γ, θαΐ [Ππουρὶ χ1 οί 
ψογῖ ἢ πἜ16 ἰο ῥαβῆ ἴδ ἱηγοριϊσαιίο; Ὠ6 νδς 
εἰγοά οὗ ἰηἰσίχαοβ δὰ οοηβιοίθ.Ό Ορίηϊοιβ αἱ Ηἶοσ δα 
ἰο Μορῃὶθοθ οι 5 ἱπηοοθησο, δας ἴΠ6 ἰοῦ οὗ Μὶ9 
ἀοΐδῃοο, (ἢ9 Βέ]οῃοο οὗ Ζιῦδ, δὰ (ῃ 6 δῦβοτοθ ἕπῃ με 
πασγαίλγο (χν.- χνἹ]}.) οὗ ΔῺΥ Εἰπὲ οἵ ἀοίδοου οἱ 
ἢ ρασί, Θοῃσογ πὶ ᾿18 Ἰδιηθῆθ88 1 ᾿ποΙ Στ τυ 
ἴο δῦϑοϊνο ἰιὲπὶ ἔγοπι (6 σμδῦρα οὗ δοίυδὶ οσ η- 
έτος ΡῈ ΠΕ ΤΕ ας τὶ 

3. εγ. 81-40. Βαγε:ι αὶ 8 σγοοῖίπο δι επαῖπσ. 
θνδος εἰ νβάντῳ (888 αν. 21) ἐπε μα ΡΠ 
τοῦ ἴδ ἢὶ ἴοη ἴῃ τ ὶοῖ Βοροϊὶαι ἰὼ ΟἸ]οδὰ 
αν. ὍΜοηϊ ὙΤΝ δεν ονοσ ἴδο δοτᾶβιε.--- 
ΔΓ οἰ ΡαίοΥΥ δἰδιομηθηΐ οὗὨἩἨ νἢδὶ ἀϊα ποῖ ἔβα Ρ]:οθ 
(1 τον. 39, δῆου {6 10] ον σοηνογβαίίοη. ο 
οοπμάᾶσοῖ Ὠΐτα ἀοβηοθ {1 δἰαἰοιηθηΐ ἴῃ νὸσ. 39: 
Β ἱπίθηοά ἴο ρῸ πὶῖῃ ἶτα οἿ]γΥ ἴο {π6 οἴδοσ αὰθ 
οὗ 189 τίνογ, δὰ {θη σοίαγῃ. Ἐ-- ον. 832. Δ πὰ 
ὯΘ ρσον ϑᾶ (χνὶϊ. 27--29) ἴον ἴπ6 Κίηρ ἀπ σξον 
ἢΐα ἰοπσ βίαυ, αδοάεῖ ἵπ Μαβμδηβίμ. Ἧς ὙΓΒΗ ἃ 
“ὙΟΣῪ 5τοβι} τῆδῃ, (πδὐ 18, σἰοἢ, ψὸ}} ἐδουρβε οὗ 
(Εχ. χι. 8: ἴων. χὶχ. 15).---τ -ῦ εν. 83. ΤῈ ΚΕτην 
βαὶά, Του οομηθ οὐοὸῦ τὶ 6. Τῆιο ποσὰ “τ οα ᾽ἢ 
8 ὈΥ͂ 118 Ροβί[ἰοη οπιρδίϊς, [μ6 Κιηρ δοὶηρ ΟΣ ΘΗ͂Υ 
οοποοσγηοᾷ ἴο (88 [εἶπ αἰοησ. ἘΠ. ταΥ Τζο- 
νἱᾶο ἴοσ ἴ869ὁ.---ΤΊο “Ῥγονϊ 6 οτο ηθτ σα ἴο 
{παι ἴῃ νοῦ. 82. αν ἃ νὶβμοᾶὰ ἴἰο στορᾳυϊϊθ Β18 
Κίηδηθηα.--- ον. 84. ὙΠ τοοάεϑὶ {πη ΒΔ στ ΖΙ]- 
αὶ ἀδο! πο5 186 Κίηρ᾿β ἰην ἰδίου : 1) τοΐογσί τις ἴο 
(116 δλογίπεδδ οὗ 18 τοσηδι ηρ 16. “Ηον πλὴν 
ἄδγβ μαγο ῖ ἰὼ ᾿ἶνο Ῥ᾽ τὴν [16 18 ἴοο βΒμοτί ἴο ρΡῸ ἴο 
οουγί. 2) Ἐοίογγίηρς ἴο ἰδ Β6η1]6 τοεαξηεκε, τα ΗΘ 
υηδιιοὰ Εἶτ ἴοσ οουγ.] Ὁ. ΕἸΖΒΓΥ γοατα οἷά, μα 
ΒΑΥ͂Β, 6 ἰ5 ἐπζεϊϊοοίμαϊν ἴοο ἀ8}} ἴο 6 υϑοία! δ 8 
οουπβεῖϊον ἰπὶ ἀἰβυληρυ Βηϊηρ Ὀοίτοθη σοοῦ δηά εεὶ, 
(ΕῸΣ βἰμα αῦ σοηβίχυ σ η8 Βο06 1,ον. χχυῖ. 19 - 
ΨΦοη. ;ν.11.1 Καὶ. 1..9; Εοῖς. χ]ῖν. 25: ἀθα. χχυὶ. 
28; βϑῖδὴ ᾿ἰχ. 2).---Βυὺ αἰθὸ ἷ8 δοα τῳ βθῆβοβ, ἢ 8 
ΒΆΥΒ ((Δϑ6 δῃα ᾿ιοδυὶ ἢ 5), ἃΓῈ ἴοο γοδκ ἰὸ Θη)οΥ 86 
Ρἰθαβῦταθ οὗ οουτί-6; 8) 6 οὈ͵θοίβ ἰμαΐ, θα ῖας 
ΒΌΘΝ 8 ποδὶς οἱ ἃ τδη, 6 που]Ἱα δ6 ΟὨΥ ἃ δεσάεπ 
ἰο (86 Κίηρ.--Ὗ ον. 86. “ ΕῸΓ ἃ βμοσὶ ψ 116, ἴοσς 

4 ΤῊ Ϊ8 18 [ῃ6 πιοϑηϊηρ οὗ ΤΌΣ ΩΝ. 1 ιδἰς ΚΕ οἰ αἱ Β6 
ΦφΦο ᾿Γἕωμουο κἢ 

τοίδίποα, Ὦκ ἴ8 ἰο ὈΘ6 ἰΔἸΚ6ἢ 885 βίρῃ οἵ Ασο. οἴ ρβοο Ἐπ ἢ 

Δ οχϑοίοσς ἀϑῆηξοςυ ὉΥ 3. Β8ο 65. (ΤῊ 65.): “δ8ὲ 6 

τη ΘΟΟΟΤΏΡΘΗΥ ἢίτη ἴῃ Ὁτοβδίη ἐπο τίνοσ; ἐπ πτόχὰκςκ 
ὙΛ3Τ ΩΝ αἀθϑεδὶχμαῖο ὑπο δοά οὗ ἰῃὴ6 Φογάδη, δα ὰὲξ εἰς- 
ΕΣ] 1 “π“π δ -- 

ποίοδα {π6 Ασα. οἵ ὉΙκοο Οὗ Αρ866 ἈΠΠῚῚΓ ἃ τοῦτ οὗ σοΐῃσ " 
8ο Μϑυτσου: “ἢ ἢθ τηΐκῆῦ ΔΟΟΟΙΏΡΒΩΥ ἢΐτὰ τὸ (ἑἐ. 6. τὸν 
ὁδὸν “οἋ τὰς διαβάσεις) ἐν τῷ ᾿Ιορδάνῃ," δηὰ Βδιιοδοῦ: 
ΓΝ “ὦ “ ἰὰ συοα, το οοπάπος Ὠΐπη γῆ δὲ (ἰὴ6 Ρίοο οὗ 

ὙΑΥ) πα ἴῃ ἰῆο Ζογάβῃ (Ὀαὲ Ὡοἱ ἰατέπουλ." 1 ἄσο5 τηοὲ 
ΔΡΡΘΑΓ ΠΟΥ͂ 18 οχρίδηδίίοη 16848 ἴο ἰῆ βὈβιχὰ πιαΐζο- 
τηϑηὶΐὶ (ΤΏ 6.) ὑΠπδΐ ἰὴθ οσἰομκοηδγίδλῃ Βαυς αὶ ὁ του ἐπ 
1ῃ6 Φοτάδῃ αἰοησείαο οὗ ἰῃο Ἰοττγ-Ὀοαὶ," ον [89 ΠΞ- [Σὲ 

“-- “ἰἢο ἴῃ δὴ Φογάδῃ," ἀϑῃοῦθϑ ἔθ βρϑοὺ πὲ τῆβκοα 
[Π6 ὀγοαάέλ οὗ {πὸ δοτσγάδη. ΤῊΘ Θοτὶ “Ἴ Πὶ 18 βἀορεοὰ 

ὮΥ ΤἼδηΐα5, τῆο ἈΡΡ68]8 ἰο ἐπ Βορὶ, σμαϊά, βπὰ Αγαωῖο 
ΠΟΙΘΊΠΚ ἐμαῦ ἐπ Ἀσίῃ. δομθ8 ἔγοτῃ τουτὶ ἰὴ 3 ἴογ 
7), δηα Σοηάογ8: κο ϑϑοοτὶ τα ἐλά ὧἱι π᾿" [Ασδ6.}; 
{8 κίνοβ [6 βΒ8Γ2 9 β6ῆ89, Ὀσ{ 8 δῇ εαἰοιρὲ ἰο Ἰἰσ δ 
ἐῃ9 σοφίην ἀ ῆ συ] οἰ ὨΙΌ. 
1 ΠΣ ἴον 2.2) ἴδον. Βοιίοῦ., Ἐν. ὃ 1δ3, 2 δ. 

-.,ι-: " τος 



ΟΗΑΡ. ΧΙΣ, 1-40. 

1:6 Ῥτοβοηΐ πηοπηθηΐ, μὶ]} [ΠΥ κοσνδηῦ ρῸ ΟΥ̓ΟΥ 20Γ- 
ἀλη πὶ {πὰ Κιησ; 15 ρΌγροθο, ἢ6 Β8Υ8, ὙἯ88 
ΤΩΘΓΟΙΥ͂ ἰ0 οϑοοσΐ {86 ΚΙΏρΡ ΔΟΡΟΒΒ {{Π|᾿Ὲ ΥἾΡΘΓ, 88 δΡ- 
ῬΘΔΙΒ ἴσοι ἴπ6 οοηϊοχῖ, συγ. 852,37. Το “βῃοτγί 
Ὑ{Π116᾽) ἀο68 ηοὶ τοίου ἰοὸ (Π6 (ἦπ|6 6 ψου]Ἱά δδνθ 
Παά ἴο ἀροῃὰ δἱ οουτί. [ΤἘΘ πογὰ σηδύ 8160 6 
το ογοά, 85 ἴα Εηρ. ΑΟΥ)΄., “ἃ 1||6 νην." --ΤᾺ.] 
“ὙΥῊΥ Μ}}}1] 86 Κρ τοῖο ἢ16 {Π18 γοα αὐἴα] ΟΥ 
Κιηάηοια Ὁ Πατρὶ Υ, 10} τοίογθησο ἰο Β τυ 41} 
τηδ᾽ηἰοηδηοο οὗ ἴπ6 Κιηρ (νοῦ. 82).- τ ον, 857. ΑΔἥΚ 
{16 Κρ ταὶρηῦ πᾶν οοπιπιαπαεά Ἠΐπὰ ἰο ρὸ 11] 
μἷπι, Β6 Ῥογπ ΐβαῖοη ἴ0 τοίυσῃ ἤοπη. 6 
158. ἄοῃο ψὶῖῃ 116, Δηα ψίρἢοβ ἰο ἀ16 ὃν 16 χτγανα 
οἵ Ηἷ5 (βίο δηα πιοίμοσ. Εἰς ῇ. ΚΕυΜΜΑΆΟΘΗΕΑΕ: 
“δὴ δὴγ {πίηρ Ὀ6 ΙΔΟΓΟ 8Π}}80]6 ἰμ8η (Ποδ6 Βῖη)- 
Ῥίο δῃηὰ βοηβὶθ]ο πογσδεῦ Υ̓μαὶ ἃ σμοογίαὶ δηά 
ῬΘΆΘΘΙΩΙ δρῖτις (πον θτοδῖῆο οἡ π8}" -ΞΒυΐ ἐη ἢΐη 
βίθδα ἢ οἴἶδυβ (πὸ κἴηρ λὶδ δοὸὴ Ολίπιλαπι (1 Καὶ ἵπρβ 
1]. 7), ποὲ ἰο δβῖκ ἃ ἴλνου ἴοσ ἴῃ. θυΐ ἴο ρυΐ Εἱπὶ 
ἰηΐο ἷβ βεγνῖοθ. Ὑὴθ β'υγ,, Ασδρ. δῃὰ Ψόβορμυβ 
δα “ΤΩΥ βΒοη᾽ δἷο “' ΟὨἐπιῆδπι," ὙΥΠΊΟἢ 18 8 Ῥτο- 
γῸΓ ἐχρ  δηδίϊοη, δαὶ τοὶ ἰο ὃ6 δβαορίοα ἰηΐο ἐπ6 
ἰοχί. ἴῃ τοσγ. 4] (μ8 πδπιθ ἰβ πυυϊιίθη Ολίπιλαν--- 
ΘοτΡ. Φὅ6Γ. χὶὶ, 17. [Φ6γ. χ]ΐὶ. 17 τηϑηϊίοηβ ἃ. σό- 
τι ΟΥ ΒΟΪΟΌΓΠΣΏρ-᾿] κ᾿ οὐ (ΒΘ ἤδη οὐ οὐ ΟἢΪπι- 
μαῆη. ϑβίδ} ]οὺ (υειοδῦ Οἰισοῖ, Η.. 201) τ ϊη}κ8 
{π4ὶ (ἢ]18 τ88Β ἃ ΟἈΓΑΥΛΏΒΟΓΑΙ (1{ τὸ οἡ ἴδ6 βουϊ ἢ 
οὗ ΒΟ] οι) [ὉΓΣ ἰγανθι]εσα ἴὸ Ρὶ, διὰ ἐπα 
κατηθ ἴῃ ὙΠΟ Φοδβορὴ δὰ Ματν ἰουηά βἢ 6] ἴον 
([μαἶκ6 Σἱ. 7). ΤΈα οσοηηροϊΐοη ᾿οίψοοη ἢ ὨδιΏοβ 
ἴα, πονονογ, ποΐ σοτίδι η.-- -ΤῈᾺ.]-- ον. 88. Πανιὰ 
ΤΟ σον 65 ΟΠΙ Πα, απ Ῥτοϊηΐβοβ Βα γΖ αἱ παγί ΠΟ 
ἴο 4Ὧο 411 ἱπαὶ ἢ6 ἀφβῖγοα, “1 ν}}} ἀο π]ιαίονου 
ὑποῦ δ} οἤοοθθ [τϑαυΐγθ] οὗ ({Π 16 γΆ} } γ, ὡροπ) 
16, τότ {Π 6 Ὡροπ Ἔχρτοβηοβ ΠΥ 5 βοηΒο οὗ 
οδἰισαίΐοη. Ἠδ ἄοοβ ποῖ ἰογὸ σοραγὰ Βαγζ "] αὶ 885 
8 ΒΌΡΡ]Ϊδηΐ (Ὁ ἃ ἵἄνοσ. 8.0. (ΟἸ]ογίοιιβ, Οὐμρ. 
ψυάᾶργ. χῖχ. 20.---Ν ἐγ. 39. Νοῖ {1}} αἴας τηΐβ οοῃ- 
γογβδίΐοη ἀοοβ ἐμ 6 ρδββαρ δόγορβ (86 ΥΛΟΥ ἐδ γα 
Ῥίδοο; πΠΥ 1{ τησδὶ αν οσουγτοα ἀυτγίηρ (ἢ οου- 
νογβαίΐοη (Ἰοη., Κ 61}} ἀοο8 ποῖ δρρϑᾶγ ἔγοια (86 
οοηίοχὶ; δηὰ ἰπ6 8 οὗ ἰγϑηβὶῦ τγῶβ ποὶ ρτοδὶ 
ΠΟΙ ἴοσ (Π 6 Ἰεηρίῃ οὔ 16 (411, [18 πος ΤΆ ΎΟΙγῪ 
“ Δ]τηοδὶ "ἢ (Τ Θη 108), Ὀαϊ, ἔγοτα [ἢ 8 ΤΓοΒἢ δηά ἴη- 
ἀϊν!ἀυα] ἰουοῃ 68 οὗ {86 μἱοίαγε, φυλύα οογίδί πη {Παὶ 
18:18 18 1Π6 δοοουηί οὗ οὴ6 ψπὸ Πιπ86} Βοαγὰ {Π 6 
οοηνοσβαίίΐοη. Δ δνδοη [89 κἰπᾳ νγ88 ΟΟσΘ 
οΥ̓ΘΣ. Β9 κἰδδϑὰ Βδγσξ αἱ .- -ΤΉ δι ἰ8, ἱοοὶς Ιθανο 
οἵ μΒἷπι, οορ. Βυΐῃ 1. θἁ Τη8 βῆοτ ἰδὲ Βατ- 
5111] τ ΓΟ Ϊ ἰηοπαρα ἴὸ δοδοιζρδηῦ ἰδ Κίπρ 
ΟΥ̓́ΘΡ 89 Ζοτάδῃ, δῃηὰ τοί τί μου. --Ὗ ον. 40. ΤΟ 
Κίηρ ποηΐ οἡ ἰο Οἰἶσαϊ, ἃ Ὠοϊοαὰ ρ͵]αοθ ἰῃ ἐδμο ἢἷ5- 
ἰοΣΥ οὗ Ἰβγδοὶ, δὰ βρϑοΐδ! ν διϊοα Ὀγ 1 ροεϊίΐοι 
εὐ νὰ 8 ΤΟΠἀοΖΥΟΙΒ ἴὉΓ ἰᾶτρὸ θοάΪ68 οὗ πηδῃ : ΘΟΠΡ. 
Φοβῇ. ἰν. 19; ν.ὄ 1--12. ἰχι δ, χ'θ.- χὶν. 6: 1 βδῃ). 
νἱ!. 16; χ. 8; χί. 14,16; χί τ. 7-9.--ααᾶ ΟΒέπ. 
Ὧδὴ υυϑηῖ οὐ Ὑετἢ Ὦ111.--- ΕἾΤ 8. τουηατὶς 
ἐπδὲ “(18 δοοουηὶ οὗ ΒΑΓΖΙ]]αἱ ἰΒ αἴγϑῃ δὲ βὸ ζγοδί 
Ἰοηχίμ οὈνίουθ!Υ Ὀθοδῦθο 15 βοὴ ΟΠ τ δη δὰ 
18 ΦΆΓΩ ΓΟ δΔέΟΣ ΓΒ τοπουσηρα ἰῃ ΦοΓΏΒΑ- 
16," ᾿πλραῖγθ {86 ᾿ῃΠοτγοηΐ εἰρηΐἤσδηοα οὗ (ἢ18 
δρίϑοαοθ (ἰκϑῃ ἰῃ οοπηῃθοίΐοῃ ὙΠ} αν]. 27--29) ἴῃ 
1) αν ἱ 4 9 116, ν ὶςὶι ἀΐβρ]αγβ ἴῃ 1(Π6 πηορὶ νἱν ἃ δπὰ 
θοδυΐ ἢ] πᾶῪ (ἢ 6 ἰδ βαείϊέν οἵ τ Ϊ8 πο- 
19 δῃὰ ἰηδυθης41} Οἰ]οδά ῦο Ἰδη ἀ-ΟἾΤΏΘΙ, 88 8 σὸ- 
Ῥτγοροηίϊδίϊνο οὗ {89 ἱσαπεϊοτάδηϊο τορίοῃ, δηὰ {ῃ6 

ἰουε απαὰ ἀευοίζοπ οὗ ἴιο Βατά-Ῥγονοὰ δαὶ 
ὩΟΥ͂ ΟἼΟ6 ΤΏΟΓΘ ἈἸΡΉΪΥ ἰΑνογο Κίηρ, γῆ ἴῃ Βατ- 
Ζ1}181} 5 Ιονϑ δῃὰ ἴδ: ἢ ἤλ] 688 ΒΔ ἃ ῥσοοῦῖ οἵ 86 ἀϊ- 
Ὑἱὴ6 ζύδοο δηὰ ἰσυΐῃ, 

ἩΙΒΤΟΒΙΟΑῚ, ΑΝῸ ΤΗΞΒΟΙΟΟΘΙΟΘΟΑΙ,. 

1, Εἰσλέ απὰ υτόπῷ ἅττα του καῦϊν ταὶ πρὶ οά ἴῃ 
[6 οοπαυοὶ οὗ Π)νἃ δἀπὰ Φοαῦ, δπά ἴῃ 6 δθαὶγ 
βείπϑοῃ ΤΠ τὰ ᾿πλτηοα δία] δἴθοσ Α Ρβα]ουμ ἀφίῃ. 
ὙΥΆ116 186 ,αἰλετ᾽ε στιοῦ ἴον {π6 Ἰοβί 8ὸπη μψβ δ]ίο- 
κοί ον ἠυδιλβαθ]ο, [6 ἀίπσ ὈΥ ἴ16 ἐπητηοάογαδίοθ- 
Ὧφ88 οὗἨ 18 ΒΟΓΓΟῪ Παρ] θοιοα 1γ18 ἀυἱ ᾿οναγάβ ἢἷδ 
»Ῥεορίε, ἰπτουχ σῆοπὶ αοά μδα αίνοῃ πῖπλ 189 
ΥἱοίΟΥΥ ; ὈΥ ἢΪ8 Ρϑϑοϊοηδίδ ρτιοῖ, δ]θο, μ6 ἀϊβίυγθοά 
{86 ΟἰοΑΓΏΘθα οὗ Ϊ8 υἱεῖ, 8) Ἰαιηθὰ ἢΐ8 
πιαπὶν εἰν Σ᾽ δα βηδ]}}γ, δὐβογθοα ἴῃ ἷβ 1088 
ἴογροὶ ἴο ἱπαηὶς ἐπ6 ογὰ {πᾶ Ηδ δὰ ἄνθη 
ἐδδ λοποῦ οἵ δὰ παπιὸ Ὁ ἰμ6 χοϑιοσαιΐοη οὐ {16 
ἐδλεοογαῖίο ξίπσάοπι ἴο ἴ[ῃ6 ν||}}- δοϊηρ οὗ (Π6 ψἢ.0]6 
ΡΘορίὶθ; {π σ8ο]6 Κίηράοιῃ οὗ ἀοὐ ἴῃ [βγδε], ἃ9 
ἐμ6 ὈΘΆΓΟΣ δηὰ ἱπβισγυηθηὶ οἵ πῃ ϊοῦ ἢ ψγΔ8 
οἤόθθη δηά σα] ἰοά ον {86 ῥγεβοηὶ δπὰ {86 διίιγο, 
αἀἰβαρρθδγθ ἴον Ηἶπα ἰη {πΠ6 ρ]οου  ἀδρίἢ οὗ στίοῦ, 
τ ογοΐη Β6 δα Ραγοα ἢ ἰπλΒ6 7 τὶ ἢ Ὠἷ8 κε ταις 
δηὰ (Βουρἢίβ.---Εἰ. Υ. ἘΚ συπηπηδοθοῦ: “ [ν ἴθ 8 
ΓΟΡΓΌΒΟΝ ἴο πὶ ἐπὶ 6 Βυθογαϊηαιθαά 8 Κιηρὶ 
ΘΟΠΒΟΙΟυΒΏΘΕΒ ἴοο τυ οἢ ἴο ᾿18 66] ρ8 88 μθδιὶ οὗ 
ἃ ἴλτ]ν. [πῃ νἱο οὗ Π6 ροῆδγαὶ ψ68], 6 οὐρὰς 
αἱ Ἰοδεί ἴο ἤᾶνϑ τηοἀογαίοα Ηἷβ στοῦ, ρίνθη {πη κα 
ἴο ἔπ Ι,ογὰ, δῃὰ τηδᾶρ δοϊκηον οηρσηοηὶ οὗὨ {Π6 
ἔαλι ἢ 1] ἀονοίζοη οὗὨ [18 Ὀγανα βο]αϊογβ.᾽" Οοὐνδῦ 
ἀραϊηδὶ {1Π|18 στοηρ ϑοαῦ 18 ΑἸϊοροίπον σὶρι ἱῃ το- 
ταϊηαἰηρ [86 Κίηρ οὗὨ [Π6 ἀδῆροσ οἵ βίο ἃ οοῦγβο, 
δΔηἀ χορσγονίηρ ἢ1πὶ ἩΠ0Ὶ δέύεγε ποτάβ. Βυΐ {11ὸ 
ΒΆνΑρΟ δηα ὈΠΟΥ ΠΠΔΏΠΘΓΡ ἰῃ ἩΠΙΟἢ δ ΔΡργοόδοῦθν 
{86 ἰηρ (ἸΠπουρἢ 0 γα οα᾽ Β πηοδηβ οἱ δνογίἑπρ 
8 Κτοδὺ δυ]]} ἔσο αν ὰ δηὰ (ἢ πδί]0})} 8 ἰο ὃ 
οοπἀοιηηθά, Ηΐΐδ υπάϊβοὶ ρ]ηοὰ πογὰ Ὀθοδηθ 8 
ΤΔΟΔΏ8 οὗἉ ἀϊβοὶ ρ] 1η6 ἰο Π)αν 1, δηά {116 εἰηρ ἰυγτηοά 
ἴγοτῃ ἐπ ἀοβίγυοίνα ρα ἰμΐο ψ οι ἀπ γΙα]6α 
δα ης μδὰ 1ςὰ ἷπλ. 

2. Ῥαν ̓  δὐμαίξίοη, αἴϊον εἶθ βρη! υἱοίοσυ 
ΜΆ8, ἴῃ βρ (δ οὗ {16 σβδηρο οἵ ρορυϊαν ἴθ] ηρ ἴῃ 
[6 86], ἃ ογίἰἰοαΐ Ομ, ου. δοοουπὶ οὗ ἴδ ᾿Πιοβὶ ἰδιϊοη 
οὗ Φυάδῃ, {π6 τηοϑῦ ροπογίια! ἰγῖθα, δηὰ ἐπ σϑὰὶ 
᾿ἰδίοσϊοαὶ ἰοαηάαίΐοη οἵ {π᾿ ἐμοοογδαίϊς Κιηράοπι, 
88 ἴζ 88 ἰουπα θα ἰη αν. ΕῸΓΣ {16 βὲῃβ οὗ 1.8 
θοάγον, αοα ᾿μιδὰ δοίογθ πιομ᾿Β ουδα ρουτα θα 8 
ΚΙΏΡΙΥ δἰγυοσίαγο, Γοαγοα Ὁ ΗΒ παηά, ἰο [Ἀ]}, ἴῃ 
ΟΓαΓ ἴἰο ΒΒΟῪ {πδὲ Ὠυτηδη βἰη πγυεὶ οὐαίτιιοί ἀπὰ 
τοΐη, ΗΒ οδυδβο, Ὀυΐϊ ἴο πλδῖκα τη οαί αἱ {116 βαπ)0 
τη6, ἐμαὶ {Π 6 τηαϊηΐοηδηοο οὗ Ηἷδ Κἰηρσάομι 18 ηοὶ 
ἀθροπάθηϊ ου Ἀυπηδῃ ΡΟΥΕΣ δηὰ σψἰβάομ. Τὴ 

Ἰηΐ ΠΟῪ ὙὍὯΑ8 {πὸ χϑβίοσαι οη οὐ {π6 οἰιὶςδ] 
Ουπαδίοῃβ οὔ [π6 ἱμοοογαῖίο Κιηρσάομι, Ἡ ΒΟ 6 ΓΘ 
ἀοαίγογοά ὈΥ 1.6 τουοϊυϊοη γα ἰῃ {86 ἰγὶθο οἵ 
Φυάδῃ, τ] σο ἰμ6 γτογο]υϊΐου Ὀορδη.: (μῖ8 {06 
τοδὶ ὑ6 Ὀγούρμῦ ὕδοῖ ἰο ᾿ΐ [αἰ {0] οὐοάξοπορ ἴὸ 
Ῥδνὶά, 8 ἀοίθοοη μανίηρ θθοη ρυηίδοα Ὀγ [ἢ 9 
ἀϊνίηο ἡυἀπτηοηΐ οὐ ΑΡβδίομι. ᾿ζὶ Ὡς {Π18, 
Ῥανίὰ βμονοᾶ ἀϊβογοίζοῃ δηὰ σπὶράουλ ἴῃ [ΐ8 
ποροϊδίλοηβ πὶ (Π6 6] 6 ΓΒ, ψΐοῃ μδὰ [86 ἀο- 
αἰγοῖ σοϑ]. Ηθ βδν ἰπγουσῇ (μ6 αγουπηᾶβ οἵ 
δοίΐοῃ οὗ [86 οἴμοσ ὑτἱῦοβ, δηὰ ρμογοοϊυθα ΠΟΥ 
ἀξ Ὁ8 ἐξ ταῖσαὶ 6, 1 ἷ9. οσῃ ἰγῖῦθ Φυἀα}}, 
ἢϊβ ποπθ δηὰ ἘΠΡΡΟΣί, 8ῃου]α 6, 88 ἰξ ἜΓΘ, οο- 
φυδγοᾶ ὈΥ [88 ΟἾΒΘ.Β, Ἔβρϑοίδι!γ δὲ π6 ᾿πβυσγοο- 
ἔοη δὰ ἰουπὰ ΡοΥΟΓἕ.] δἱὰ διηοηρ (ματι. Ηθ 
ἐπογοίογο δρργοδομοὰ πάλι ψ ἢ τ] π688. Βυὶ 
ὸ πρὶ θογοηὰ ογαΐηαυυ θουμαβ πῃ δρροϊηιίης 
{π6 ζθῆοσαὶ οὗ [86 ἱηδυγτϑοίΐοη, Απηδθα, ἢ18. οοσὰ- 
ΤΑ] ἀοΣ πη -ομϊοῖ ἰη Ρ͵δοῦ οὗ Φοδῦ, Ὑμὸ δὰ ποὺ 



δέκ ΤῊΕΒ ΒΕΟΟΝῸ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΑΜΥΕΙῚ, 

Ἠΐτλ [η6 νἱοίουγ. ὙΤῊΪ8 δοὶ οἵ ρο] !ἶο8] βηγονά- 
Ὧ688, Ὀγουρης Ὀαοῖς Φυάκδιι ἴο κὶπι 88 οπδ πηδῇ. 
Ῥοίοσ Μασχίγυ: “1 που]ὰ ἠοὶ δἰϊοχοίμοῦ ἀοίρηά 
Ἀανίά ἴῃ τπϊ5, Ὀυϊ 1 γοραγαὰ 1ἰ 88 8} δυσδηρθιηθηςΐ 
οἵ ἀϊνίπο ὑγονϊάθησθ, πη ϊοΒ πω 
Αἰηδδα ἴο ἔυγῃ δυάδα ἰο να." 

8. ἽΠοιυ ϑϊηνοὶ πιοοί Ὀδνιὰ τι ἢ ΘΟ, θβδῖοα 
οἵ Ηἷα (δ]1, Αὐϊελαὶ ἰ6 (Π9 βδιλθ μοὺ- δ] οοάθα 568» 
Ἰοὶ ἴον Πανὶ τουδὶ ΒΟΏΟΓ 88 ἴῃ χυὶ. 9, δηὰ ἴδ 
τορυϊδοά ΠΟΥ, 88 ἴῆοη. Ηδθ (τί 5080, τὸ γαβ 
11κ6 εἶτα ἴῃ ομδγδοίογ) 18 ἃ ἴγρο οὗ ΒΘΘΕ κραὶ, 88 
ἐξ ἴθ δοϑὴ ἴῃ {86 “ϑοιβ οὔ ΤὨυπάαον,᾽" σγῆο που]ὰ 
68}} ἀοτγχῃ ἢτγο ἴγοπι βοδυθὴ οἱ ἴΠ0 βιϑιλαυ δ. 
Βαϊ, ἴῃ οοηίγαβὲ ΣῈ ἴμ6 ΔῊ Ἡ ΒΊΟΝ, ἱπ 
του Πρ (Π6 Κίηρ 88 σου έἕηρ (οα, ΡθΠΙ18Π68 1ἰ 
αὶ ἀοδίῃ, Όδνὶ Ὁ δρατίης [86 ΣΘΥΊ]ΟΙ ΡΒ6668 
οαΐ οἵ τῃ6 Βρβογα οἵ ἰδ ΟἹὰ Τοδίδιηθης ἰπίο [δὲ 
οὔ 6 Νονγ Τοθίδπηθηῖ. ΤῊ ἀθοΐβῖοθ 86 ἴο 
ΒΒ 1 Ππ161}8 δίποογν ὯΘ6. Ιοανοθ ἰοὺ Ὀαΐ, ἱπ νἱεν 
οὗ 186 ΠΟΤ᾽ ρΡΑγΓἀοη Ωρ ΤΔΘΓΟΥ͂ 8ηα βΟΟΘΏΘΘ8 ἴο 
ἩΪ 86], 15 Ἰοϑὰ ὃγ [πὸ ϑριτῖϊ οὔ (μ6 1οΓὰ ἴο βοοορὶ 
ΒῃΣπγοὶ 5 δοίυ8] οοπίρθδίοη, δηὰ οαἢ Διίηι. 
ΤῊῦΒβ ἢ ἰβ [ἢ6 ἰγρο οὗ 86 τηϑγο ἢ] Ἰἰονο οἵ [Π8 
ΝΟ Τοαίδηοηὶ Κίπράοτα οἵὗἠἨ Βοασθῆ ἴῃ ΕἾΠΕ 
ὙΠ ΊΘἢ Ὀ]οΐΒ οαυΐ 41} εἶταν οὗ βἷῃ οὐ Το 00 ὁ 
ἴΓπ6 Σοροηίΐδμοο; δηα ἢΘ 158 δἷβϑο Π6 ἴγρο οὗ ἴοι- 
εἰνίης Ἰονα οὗ θηδθηθα. Ηδ ΜΠῸ [88 Ὠ]πηβο] ἢ σθ- 

[οτρίνθῃοββ οὗ δἷπ ἔγουλ αοα, δῃὰ ἌἽδῃ ΟὨ]Υ 
Ῥτγϑῖὶβε σῦν ΤΩΘΓΟΥ͂ 88 {Π6 βΒουγοῦ οὗ 81} ἰδὲ Πο 15 
δὰ 68, ν11}}} 4180 ἴογμῖνο ἷβ πεῖρηθον μὲ βίῃ. 
ΤὨΘ δηϊίγρα οἵ {86 ἰοτρίνίηνς αν) 8 ἐμὸ Κίησ 
οἵ [0 Νον Τορίδιηθης ον θτ οἵ αἀοα. Μαείί. 
ΧΙ. 29-256,ϑ, αν! μδα δοοοσγάϑὰ ϑιιϊμπιθὶ πιότον 

᾿ ἈΥΥ͂ δὴ οαἰδ, νου τοϑογυδοη δηα τοὐέλοιέ 11π|ϊ- 
ἰδιΐοη ἰὸ λ'δ οὐὧση τοὶζη, 88 βοῖὴθ οὶ] ὰ δραϊηδὶ ἐδ 6 
ΔΟΏΒ6 οὗ Ὠἷθ πογάβ, Ηΐ8 οουηπηδηὰ ἰὼ Βο]ουλοη 
ΒΗ Ὀοίοτο ἢ͵8 ἀοδίῃ, ο θχϑουΐθ ἢ ἱπηοὶ, ἴα 8 
(Α]ΠΠΔὴρ Ὀδοῖς ἰο {Π6 έτσι Ἰογδ] βἰαπάροϊπί, αῦονθ 
πῇ] ἢ Π6 δὰ ᾿ἰποα Πἰπλθο ! ἢ ΠΘΓΘ ο 86 ογάδῃ, 
δηἀ οβδῃ ἢὈὸ εχρίαϊποα ΟὨ]Υ ἴτγοπι ἐπ ἕβεὶ [δὲ δαυϊά 
ἀἰδειπριίδμοά, Ὀοίπνθοη ἷθβ οὐ ρεγϑοπαὶ ἱπέεγεδί 
απὰ πιοίϊυε, ἩἘΟἢ 16] ἷπὶ ἴο ρΡαγάοῃ βῃϊπ)οὶ, 
νυ πουΐ ἰακίηρ (ἢ6 (Ποοογαίῖο -]ομ,41 διδπαροϊηϊ, 
δηὰ ἐλε ξεοογαΐξίο ἐπξεγοδία οὐ ἰδὲ ξιπσάοπι, οὗ τ ὶο ἢ 
Βοϊομηοῦ νγᾶϑ ἐπ 6 Γορσοβοηίβδεϊγο, δηὰᾶ βὸ μο]ὰ ἢ η}- 
ΒΥ Ὀουῃά οὐ ἰἐμοοοτγαίΐο- ΡΟ 164] στουπάκ, ἴο 
ΘομλτΩΪὶ ἰο 8 ΒΠΟΟΘΒΒΟΓ ἴΠ6 Θχϑοπίοη οὗ {16 ἰομα] 
Ῥγαβοιρίίου, πῇ] ἢ 6 Εἰτη361 δὰ Ῥαββοα ουὐϑῦ. 

4, Ἡλι αΥ τοραγδίϊοη οὗ 8 ἢ δϑί 1] σοτα τ 64, 
δηα δου αγβ Γ ἰχορὰ τρ ὦ (48 ἴῃ αν 8 
οοηδυςί ἰο ΖῖΡ8 δῃὴὰ Μορῆ [δ1Π) ἰβ 88 τοδὶ 
ΔῊ 1Π]υ 8166 88 ΘΟ Ρ] οἴ ἢθρ. ὙὙΣ]6 Ὠθ μδτ- 
ἀομβ 1Π| ογί πλῖη8] ΘῃΣπλοὶ, 6 σιγοθ {π6 ἱῃποοθηΐ 
ΜορΒΙοβ Θ. ἢ ΟΌΪΥ Β417 ἷβ στ ῖβ, δηὰ (ἢθ οἰ Σ 
ἢ8}1 Βα χῖνεβ ἰο ἰδ υῃγορθηίδηΐ βδηάοσον Ζὶρα, 
αἱτπουὶ 6 πογὰ οἵ σοργοοῖ, ον θη τγ ἰη ογάοσ ἰὸ 
ΔνΟΙα τη κῖηρ ΘὨΘΙἑοΒ οὗ Ζ104 ποῖ απ ηβποηίία) 
ἴτυν ἴῃ Βοη͵δτΐη. Ῥοίον Μασίγυ : “θδυ  8 
δοὶβ 86 ποῦ ΟἿΪΥ͂ Ὀη]πδί, Ὀυΐ 56] -οου γα οἴ οΥΥ : 
ἔθεγθ ΒΘ Ῥϑγάοῃβ ἃ π]οϊζοα τηδη, ἢῸτΘ 6 ΟΡ- 
Ῥτγϑδθοθ ἃ ροοὰ 18. Υοί, ἰπουρῇῃ 6 δἰὴβ βο 
οἴσδη, ἢ6 ἄοο8 ποὶ δδαηάοῃ ἢἷδ ΚΑ Ἰ ἢ ; [6 'β ἃ γοδκ 
τηδῃ, ὑὰΐ Βοϊἀβ οὐ ἰο Οοὐδ ποτὰ."---Μορῃῖθο- 
δι οὺ ἢ ἰκ δὴ 1υδίγαίου οὗ ΒυτΣ ΣΥ Ῥαιϊθη!}γ ὈΘΑΙ- 
ἷῃρ σντοῦρ. οί Μαγίγυ: “Μορβιθοβμοίῃ 
ἐπουχσῃΐ Ῥεγῆδρα, οὗ [Π 6 ποτὰ οὗ [π9 ἰδν,, ἰμαἱ αοά 
Υἱβὶ ἐβ Βἴῃ8 οἱ οὐΣ]άγοι ἰο (μ6 (τὰ δηὰ ἰουσίῃ φοη- 
Θγδαίζοι. 

Ὁρὰ | σγίο. 

ἨΟΜΙΓΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

ΟΒδρ. χὶσχ. 1-8. Τῆς δὶηπώπεδ οὐ νπηπιδαδυγεὰ 
ψ; 1. ἐδιῤβεὰς  ΘΠΒυ απὰ μμρτηδ ήβωϑε ἐΐδεί!. 

1) Ας τεσατάδ , ἴῃ Ἰρηογίησ ἴ[μ6 ργδοίουδ 
εἰ Ὑ8|160 ἢ Ηθ δοηὰβ 8 δίοηρ «11 δῃὰ δερϊὰ οὺσ 
Βυ γί ρα, δπὰ ἴῃ ἰγαβισαιϊηρ Ε115 στδοίουβ ἀδεῖση 

ἸΑΒ ὉΥ βυβοσίηρ ἴστοπὶ 411 βο ἤβμηθβ : 2) 
ΡΤ μἰ ἀξάρῃ ΟἿ πον τ᾽ ἰῃ εἰ σης δηὰ νἱοὶβ- 
πς [06 ἀυϊοθ οὗ ἰογα δαὶ γα ον δἷπι; 83) 4 ὲ 
τεραγάδ οὐ οὖ ἀδατέ απὰ οοηδοΐεποε, ἴῃ τοοϊκοπίηνσ 
(Π|6 ΡΟΊΤΕΓΒ οὗ δρὶ εὶϊ δηὰ νὶ}} ὈῚ Ἔχ ιδυδβίϊης οἴοο- 
(10 δηὰ ϑηοσυδίϊηρ ἰπδοιγιγ. 1{. Ηου ἡ τποαεὶ 
δὲ οὐυεγοοπια εἶ ἀὐρδοβις ἃ 186 ποσὰ οὗ οϑδσγῃσϑὶ δά- 
τηοηϊίίοη, πὨϊοῖ χίνοθ ραΐη ; 2) ΒΥ ϑῃθσροοι)} 
τἱδῖης Ρ ὦ πον [εΐ δὰ [αὶ ἐν βολμβοκρνσομ 
ἀυκ168 οὗ ΟΌΓΣ ΤοΔ]11ᾳ; 8) ΒΥ δοοορηρ ἐμ6 οὐῦ- 
βοϊδίίοῃ δηὰ βίγοηρτῃ πλοῦ οὐδ ἴσζομλ δῦουθ 
δ οιπτός 16 βρίγὶϊ οἵ Οαοά. 

6:β. 9-86. λαέ τοἵηδ [ον α ξὥιυ λὶε 8 
λδατί 1) Βἰοϊκῖην ἷδ 116 ἰοτ « ἐμ ῥηρόᾳς 
Βρῃῦπρ, δρδιησίὶ ἐχίσγπαὶ ἴοεβ 2) θδϑάες οὗ ἀεὶ}- 
ΨΟΓΔΏΟΘ ἰῃ {86 ΟΥ̓ΟΣΙΏΠΤΟῪ οὐ ἐπέεγπαί ἴοββ - 8) 
ΤΊΠΘΙΥ τόσα οὗ ποδσίγ, γϑοο οι ηρ ἰονο, πιὶοὶ 
δηδορδίοβ δῃἃ σλδῖίκοβ δα υδηοοβ. 

γεια. 16-40, Τῆε νἱσλίοοιδηξεε οὗ ἴουε, βοτ- 
ἱηρ 1861 πὰ {μ6 δοὶ (μδὲ δῇσ [86 ἀϊνγίπο ογάϊ- 
Π8Ώ06 δηἀ δῇδγ [89 ἜἘχϑιΏ}]6 οἵ αἰνῖπα τἱρβέβοῦε- 
ΠΕΡ ΕἸΤος Ὁ ΘΑ Υ πο τι στὶς 1) Α5 ῥουσιοίησ 
λονθ, ραγάοῃ ἴο ἐδ Θη ΠΥ ὙΠῸ οοπίδθθεβ ἢ}8 
Ἡ͵ΤΟΙΡ δηα θορββ ἰοσρίγθηθαθ, γοσγβ. 16 βηα.; 2) ΔΑ 
γεδιικίπρ ἴονα, οασηοϑὶ δαπλοπ! οι ἴο [π6 Ὁπ]ουϊην 
ΖΟΔ]οῖ, νοτβ. 21 βᾳ.; 8) Α8 δεϊεαἀδηψίπσ Ἰονο, ν ῃϊοῖ 
Ττλδῖζοδ ροοα ὑμ6 Ὑτοηρ ἀοῃθ ἴο ΟὟΥ ὨοΙρ ΟΣ, δυὰ 
ὈΠΓΟΒΟΓΎΘΟΙΪΥ γεδίοσοθ Εἷπι δὲ 6] οαρα ἕο τὰ, 
γοΣΒ. 24 βᾳᾳ.; 4) Αβ ἐλαπλζωὶ ἴονγο, γοδν δου ΣῪ 
τοοτηθῃΐ ἰο γϑαυλίθ ἤο ον ποίρῆθοῦ Ὁ σογὰ δηὰ 
ἀφεά {πὸ Ὀομοῆ 6 888 ἀοῃϑ τ, ψϑσα. 31 βραᾳ. 

«Βαγν:ι αὶ ἰδδ ρίοίιγο απὰ Ὁ α νεπέταδίο 
απὰ ρ»ίοιδ οἰά αε: 1) Βἰεδδοά οἵ Οοά, ἴὶ ἀονοίοα 
186 ὑδηΊρΟΓΆ] μοοῦδ 1ὲ μ88 τϑοοϊνοα ἴο (8 βεσυΐοθ 
οΥ̓͂ οοτηρδαδβίοπμδίθ Ὀσγοι ΠΟΥ Ἰονο, ΔΓ ἴτοπὶ 84}} 
αυατγίοε; 2) ΗἩοποτοὰ ὈΥ πιέπ, ἰὶ ἀοδῖστοβ τοὶ ἐδ 
γί ΠΟΏΟΣ οὗ (μὶ8 πον ἃ, ἴδ ἔγοπι 411 απιδίξον, » 
8) Νεαν ἴΠ6 σγασε, ᾿ΐ Ἰοῃρβ ΟὨΪΥ ἴῸΣ λοπιο, ἴλτ ἔγοσα 
8}}1 αἀἰἱδβροβίἄοῃ ἕο ἥπα ὀέεβϑοάπεεβ ἐπ ἐλὲ ἰὑὲ,; 4) 
Βιὼ αδ ἰοπο αδ Οοά σταπὶβ ἐἰὐΐε, ασθὰ πιὰ ἰαἰἸλησ 
ῬΟΎΘΙΒ ἐΐ 8.1}} δεγυεβ ἴ18ῃ6 [,οτγὰ δηᾶ Ηἰ8 Κἰηράοπι, 
δηαὰ ἴῃ 8 Βούυ]οθ ΒΟΏΟΣΒ πἷπὶ ΟΥ̓ ἴ[ῃ6 ἀδνοτίοη 
ονθῃ οὗ 15 ἀθδεαγοαί--- 8 ἴσχοι 8411 δε  ϑοεξίησ.-- 
ΒΑΌΕΙΝ [88 8 ροοὰ βογσιηοη- οὐ ΒδυΣζ αὶ δηά 
ΒΒ τ, 88 ἱηρ' δῃὰ ἱ]] υδέγαίληρσ [6 δεὶ 

1Πδὲ οοατὶ ΠΠ{6 18 1η οοσίδὶῃ ΡῬΓΟΡΟΣ ἴος ἴδ8 
γουηρ δηὰ ὐὸὶ ἀρ ἡ ἴον 16 Δροα.---ΤῈ.] 

᾿ατολοαα τς ἐδ ἰτὶ Δ ῬΓΘΡΆΓΙΟΒ ἴὸν Εὶ 8 ὨΘῪ 
ἀεΠ ΚΒΗΝΩ ζαΐατο. 1) ΒΥ ἰουβίνθῃθεβ οὗ πὸ δυὴ 
{πᾶὶ μδ8 Ὀθθὴ ββόπῃ μἷπι, δα 2) ΒΥ (αηκίι)- 
ΘΑ͂ ΤὉΓ (ἢ: σοοὰ {πᾶὲὶ μα παδὰ ᾿ἸΚουὶβα χοοοϊνϑά. 

γοεῖβ. 1-38. θη οὔοθ ἃ ΠΏ8η ἢ88 ΟΥ̓ΘΓΟΟΓΩΘ 
Ηἷβ ϑοϊ πρθ οὐὗὁ στγίοῖ δῃὰ σίνεβ ἰταηβθὶ ρ ἰο 
γοϑ ἢ δοιγεγ, μοη [ἢ 6 16 15 ΒΟΟΏ ΟΥ̓́ΘΣ, [88 
ΟΥ̓] 15 ὙΠΟ οοπασυογοά, [π6 ἰουηίδὶη οἵ δυδοσιης 
ἷβ ᾿Βοσουχῃ!ν δίο , ἴδο πἴηρ οὗ βυβοσιησς 
Ὀγοΐκοη ; σϑοοπο θα πιτῆ ῥϑοὶ δηὰ ρῥγοθθηΐ, ἱμθ το 
ἘΠΝῈ εὐλῃ ἴον [6 τις 8 ἀβῳ 118. ΣΕΒ: 

ο 80 ΤῊΪΏΡ]65 ἸΟΥ̓͂ Δηὰ ΒΟΙΤΟῪ ἰοχοῖδος, 
[δὲ [86 γΐουδ μᾶνὸ ἰῃ ἐΐ ἸΟΣΪ ἃ η0 οὐμρίείς ἾΟΥ, 



ΟΒΑΡ. ΧΙΧΣ. 1-40. δ4ὅ 

ἷῃ οτος ἐπὶ {ΠΟῪ ΤΩΔῪ {ἢ ΙΏΟΤΘ ΘΑΣΏΘΘΙΥ ἸΟοηρ 
8δῆοσς {Πη χα ΟἰΘΓΏΔΙ. Ῥπδ. χ δὶ. 8 [2].- ΒΟΉ ΕΒ: 
1,δὲ 8 πονοσ ἴογχοϊῖ πηοσοδίυ, θυΐ αἰσαγβ ὙΠ 
δηυϊηθ γοδρϑοῖ ΒῈῪ ΜΝδὶ 8 ἢ Υοὶ πῃθὴ 
ὍΘ ἀὁ ἐμπδῖ, οὐ 8 8160 ἴγϑο Υ υἱΐοσ ὑμ6 ἰσυΐ, δηὰ 
ὭΘΥΟΣ ἴθ ὑὕδοῖ ᾿ῃγουσῇ ἴδδσ οὗ πη ΟΣ ;ηθῆ- 
Ῥοβεΐηρ.- -Επτ. Β.: θη θη ἀο τὑτοηΐ 
Βα ἃΊὸ ΟΥ̓ΟΣΠΔΒΙΥ, τὰ μου α ᾿ἰηάροὰ σοργουθ 
ἐἰἸ6 ἢ}, θυΐ οὺ ὈΠΒΟΒΘΟΏΔΌΪΥ, ΠῸΡ ΜΠ ΟΣ ΟΓΏΘΒΕ, 
ΘΏΥΥ, γον] ης, δηα ἴἰο00 στοδὶ νἱοίθηοο. Ῥβδ. Ἂχ]. 
ὅ.--δΒ. ΒΟΗΜΙΡ: Α Ιηϑ οὗὨ βθῆβθ πηυδὲ ῬΘΔΡ ἃ 
Β] ρμὶ ον 1} ἰὴ ογάϑγ [μαΐ 8 ργεδίθν τη δῪ Ὀ6 δυοσίϑα. 

Ἡ1ΙΕΒ: ΗΟΝ ΤΩΔΩΥ͂ ΒΟΥῈ δῃὰ Ὀιϊαυ χροσὶ- 
ΘΏΘΕΒ ὙΔ6 Τηϊχῆς ΒρΡΑΓῸ ΟἼΣΡΟΪνΟΒ, ἢ τ͵ΘῸ ΔΙ ΤΑΥΘ 
τηδθ 1 οὺῦ ἢγαὶ τϊράοσα ἰο ἰδὲ οὕσβαϊγοα ῃ6 δα- 
υἱϑοῦ 

οτβ. 9-14. [ΤΑΥῚΟΒ : θενὰ δα Ὀδοη οδ]]ο ἃ 
ἐο ἐμ (ἢγοηθ αἱ τοί ὈΥ (86 οἰοῖοθ οὗ {Π8 ῥΡθορὶο, 
88. ὍὙΠ8Ὶ] 88 ὈΥ {πο ἀφείρπδίΐζοη οὗ Φεμοόγυδι, δηὰ 6 
που] οὶ πόνο ἰπ (ἢ6 αἰτοοίίΐοη οὗὨ τοϑυτηϊηρ ἢἷδ 
ΤΟΚΑΪ αἱρηλι σπ{1], 'ῃ βοιὴθ ἴοσῃλ οὔ οἴδογ, ἐδ 9 
ἀραῖγο οὗ {πῸ ὑγῖθοβ δὰ Ὀδθὴ ἰηάἀϊοαιοθα ἰο ἢ π).--- 
ΤΕ.]-- ΚἷΪΕΕΤ. ὙΤΕΙΕῚ τὰ ἀο ποὶ ΓΟ ΠΙΠΙΟΕΙΣ 
ΤΥΘΟΕΤ τὸ ἐπείπους ΜΕΘ ΑΥ̓͂ τ, θαΐϊ ΟὨ]Υ 
ΔΠογδτβ, ἤθη ὑπο Ὺ ἤᾶνα ἴδει ἦδ δῃὰ ποι]Ἱὰ 
ἘΚ6 ἴο ανα ἱξ δραῖη.-- -[ΗΠΈΝΕΥ : αοοα βοσνίοοθθ 
ἄἀομο ἴο {Π6 Ρυ]]ς, Ἰπουχῇ ΠΟΥ ΤΔΥ Ὀ6 ογροίϊεῃ 
ἴοσ ἃ ψὮ116, γοῖ Μ11] Ὀ6 τοιλοιθογοα δραΐῃ τ ΒΘη 
ταθὰ ΘΟ ἴο ἱποὶν τὶρμῖ τυΐηάκ.---ΤᾺ.]-ὶ Ὁ 18 
ΔΙΒΥΘ ΠΟ ΝΝ νὴ ἴοο οϑνρν ἴδῃ ἰοῦ μα μὴ ἢ ἴοτ 
8 μοοὰ ποτὰ πα 8 ροοὰ ῥΪδοθ, δὴ ΘΏ 688 
ὙΠΠ8 οδγίβ. ΨΖυάρ. νἹ}. 8; χ]]. 1. ἡρπήιαος 
1,ἴ τΒ αἰδο ΤΟΙ ΘΙ ΡΟΓ ΟἿΓ δἷὴΒ δῃὰ τοσο δηά 
ΙΔΟΤῸ Βαμηῦ]6 οὐγβοῖνοθ, ποθ γὸ βἢ4}} δἷϑο Ὀθ 
τα] δπὰ ρθη] ἰοτγασγὰ ἔτθηα δηὰ ἴοα, δηα 80 σϑ - 
οοἶγο [Π6 Εϊξωῖπε ῬΙΟΙΑΪΒΟα ἴο 8}} {π6 τηθσοῖπ]].--- 
ΒΕΒΙ,. Β.: Εὸγ βυσῖ 4 ἀοα, πῆοβο ροοάποβη 18 δα 
᾿ηδηῖία δα ΗΐβΒ ρονοτ, 1 18 ἠοῖ βο Παχὰ ἴἰο τίη 
Βοατίϑ; Ηδ Κηονβ {Π6 (τ δεστεῖ οὗ πϊπηϊηρ Πθτὰ 
ἴῃ {Π6 τἱμἢὶ γὙᾺΥ ; θθοαῦδο Ηθ ΚΏΟΥ͂Β ΠΟῪ ἰο ἰουοῇ 
[οι ἱππναγάϊγ. ΤΉ Πδϑὶ Του, Ο Ἶονο, ᾿πο]ηρὰ 
ὑπ6 μοαδχὶ οὗ 811 Ὀθ 1  ῚΒ 85 1 ἐΐ ΣΟ ΟΠ]Υ͂ ΟΠ6 
ΤΩΔΏ.. 

ψοχα. 156-23. [ΤΑΥΤΟἙΒ : [ἢ 411 {π|5 Ῥγοοοδυγο 
αν τῶϑ ποῖ δοίυδίοα ὉΥ 18. ὩΒ8] βαρδοὶίν - 
δηἃ {86 γχορυὶῦ οὗ [18 δρρδγοηΐ Ῥγϑίδσοηοο Ὁ 
υάκῃ ονοὸῦ 186 οΟΥΟΣ ἰσ]ῦ68 ποὶ ΟὨ]Υ ῥσχογοκοά 
δηοίΠοΣ σοῦο] οι ΔΙ͂ΟΣ 18 γοΐασηι ἴο «ΦΘΓΌΒΔ]ΘτΩ, 
Ὀυΐϊ α]βὸ ρσεραγοᾶ [Π6 ὙΑΔΥ ἴῸσ [πο αἰ νἱδίοη οὗ (9 
Κϊηράοπι, ψηλὸ ἰοοῖκ οἷδοθ ἴῃ ὑπ ἄδγα οὗἉ δἷβ 

πάροῃ, Βομοδοβι.-- ΤΕ]. - Ποῦ 18. ὯῸ ἱγθ 
ογχίνθηρεβ ὉΠ] [86 ἱπουρί οὗ ἰῃθ οἥξμηοθα 18 
ὙΠΟΙΥ οἤδοοα ἴσο ἔπθ δοασί, Ῥεδ. χχν. 7.-- 
ΒΤΑΒΕΚῈ: Βν μΒοποϑὲὶ οοηΐδβαϊοη δπα ϑϑχηοϑίὶ ΓῸ- 
ῬΘηΐδΏ 66 ΟὯΘ ΙΔΥ͂ Οὐδ ΤΩΘΙΟΥ͂ δηὰ ἐογρίγθηοθα 
ἴτοϊα σάρθῃ, ΠΟῪ τοῦ ΠΙΟΤῸ ΒΌΣΩ [δι τηοχοῖία] 

8ὅ 

αοά, Φ26πλοα ἷν. 9, 19.---ΟΉΣ ΕΞ : Θ᾽ 5. ΤΠΘΓΟΥ 
Βῃου ὰ ορϑὰ οὐγ ἰἰθασία, Βῃου]ὰ τηδῖζα υ8 φοηΐ)θ 
ΔΗ τη1]ὰ ἰοπαγὰ οἴμοῖβ; [ὉΣ {π6 1,ΟΥά 8 βᾷκ ψῇο 
Ἦ88 ἔουρίγθῃ ὑ8, Ἧγὸ Βῃιου]ὰ δ͵βο [Ὀγρῖνο οἱ βμοσβ.--- 
ΠΈΡΙ: Ὧ πμδθνς ΒΌ ΠΛ ΒΌσ ἢ ΤΏΘἢ 88 θη 6 Γ᾽ 
1Π 9 ΔΡΌΘΔΓΆΙΟΘ οὗ τ ἢ ΘΟΌΒΏΘ6ΒΒ ο ΗΒ ,ΩΘΙΟΥ. 
τ τ ῤβαμα Ῥανίὰ μδὰ βούϑθγθ ῥἄβαι χε Δ τῆς 
δΌυδοδ ἀοπθ ἴο μἷβ δ Ῥδβββάοσβ ὉΥ ἰῃ9 Ατωητηοη- 
ἰϊε5 (χἰϊ. 81), θὰϊ ἐδαὶ]ν ρϑββθβ Ὀγ ἔβα δρυβθ ἀοῃθ 
ἴο Ηἰπλβο! Γ ὈΥ δὴ ᾿βγβϑὶἐϊθ. Τηδὲ 88 δὴ δῆτγομῃι 
ἰο Ιβσϑβὶ ἢ ρΈΠΟΓΑΙ, δηα ἰουομοα 6 ΒοΏΟΥ οὔ 
κἷθ σσονῃ δηὰ Κίηραοιι ; {Ππ|8 γγχδβ ῬΡυ ΓΟ ροσβοῃδὶ, 
δηα ἱπογείοσθ (δοοογαΐηρ ἰο [86 ὕβ08] αἱβροπίΐοι 
οὗ ἸΏ6Π)} 6 οΟυ]ὰ {Π|6 ΣΏΟΓΟ δδβὶϊυ ἐοτρὶνθ ἱξ. 

: Ουν θεδὺ ἔγίθηάβ χημεὶ θ6 οοπεϊἀοσοὰ 88 
δα νοσβατῖθα, ἩΒθα (ΠΟΥ που]ὰ ροσϑυδὰθ 8 ἴο δοὶ 
ΘΟ ΓΆΓΥ ἴ0 ΟἿΪ ΘΟὨΒΟΐΘΏΟΘ δπα οὐγ ἀυΐγ. Μαίέ. 
χυΐὶ. 21-23,-- ΤῈ] 

ει, 24-80. ΒΤΑΞΕῈ: ΕῸΣ του] ΐηρ δηὰ β]δη- 
ἄον {π6 ἢγϑί δπὰ οἰ θῦ οὀοοδβίομ ἷβ ρίνθη ὃγ β6]- 
ββῆηθεβ δηὰ φηνγ.-- ἀὐἀὰ ἄοοθβ οὶ ἰοὲ {π6 Ἰσαι 
ΤΟΙΩΔΙΏ ΔΙ ΔΥ5 ἀοίδδιθα, θαϊ ολῦθοβ 1 δὶ [ῃ6 ῥτο- 
ῬΕΥ ππθ ἴο οοσὴθ ἴἰοὸ [ρῃϊ.---βσησεπ: ὙΠ δη ἃ 
ἸΏΔΏ 068 ὺὑβ ροοά, τγὸ βῆου Ἱὰ τϑιηθι ον Ηΐτ [ῸΣ 
}ῖ, δὰ 11 βοζηθίπηθβ ὙΣΟΏρ 8 ἀοπ 8, τὸ Ὑ1]] 
ΌΣΟΚΙΥ ἔοσροὶ {Ππ6 ττορ, ἔμ 1:6 {παι [88 
θεοί ]]6ὰ 8 τὸ Μ1}1 ποῖ ἴογροῖ. Α ἔἶδδηκἢ}} πηδη 
Ϊ8 ΒΌΓΘ ἴο ΘΟΙΩ6 ἴο ΒΟΠΟΣ, ουθῃ {ἢ ἰπ (ἢὴ6 χτηθϑη- 
Ὑ116 ΟΡ] {Ππ|δ8 ὁ ΟΟΟΔΒ:ΟΏΔΙ]Υ ἰπίοσνθῃθ- ἢ 1}16. 
ἱηρταίξίἀθ ΔΙ ΑΥΒ ΟΟΙΊΘΒ (0 Βμδιη.-- [ὙῈς. 29. 
ΤΑΥΙΟᾺ: ΕΨΘΙΤῪ ΟὯ6 ΚηΟΒ ἰπαὶ το ἢ6 88 
Βδθὴ δηἰγαρροθά ἱπίο (μ6 ἀοΐῃρ οὗἨὨ Δ ὑπρθηθσγουβ 
ΟΓ πη] ΔῊΠΒ (ποτὲ ΒΡΓΙΏΡΒ ὉΡ ἰὴ ἶτη δὴ ἰσγὶδ- 
ἰἰοη δὲ δἰ πλβο] ἢ ΒΟ 18. δρί ὑο θδίγαυ ἰ(β6} 7 ἴῃ 
Βαβι θββ οὐἨ βρθθοὴ δῃὰ τυϑηῈΓ αυΐΐ6 βίστ ας ἴο 
πδΐὶ ὨΘΓΘ πηδηϊίοδιρα Ὀγ Πᾶνα. Βυὲ Ὀοϊῃ 186 
ἐοορεν δηὰ [Π6 ἀδοίδίοἢ Τ6ΓΘ ὈΠΠΝΟΓΙΗΥ οἵ Ὠδυϊα. 

γέ ει. 381-40. Κ'ΤΑΒΕΚΕ: Οὐ ρταιἰπὰθ ἴο ουσ 
ὨΟΙΡΉΌΟΥ ΒΠοῸ]α ὈῈ βιονσῃι ἢοΐ ΟὨΪΥ ὈΥ͂ τοογάδ, πὲ 
8160 ὈΥ ἴ86 πηοκί ἀδνοίοα «αθδοιίοη οὗ ἐμ! ἀδαγί, 
δη ἃ ὈΥ αοἰϊοηδ ἰλεπιδεῖνεβ.--- ΒΈΒῚ,. Β.: ΤὙΠαὶ 'ἰθ δὴ 
ΒΟΠΟΣΑΌΪΕ οἷά δρϑ, ψῃοὰ ἀΐεβ ἴο ἐπ ]υδί8 δηὰ 
γΒΠΪ1168 οὗ (6 τουὶα, βθακβ ρϑᾶςθ δῃὰ ααἰδὶ, οδγ- 
ὨΘΒΕΥ {πίη Κα οὗ [ῃ6 οῃά δῃα ῥσχὲὸ ὉΓ ἀοδί. 
-- ΟΒΙΑΝΡΕΒ: 1 τὸ ἌἽδῃποῖ χοααϊία ΟΣ Ὀοηείδλο- 
(ογΒ ἴῃ τ86ῖν ]11}6-εἶτηθ [Ὸγ (μοῖν ροοά ἀφοάβ, γγθ 
ΒΒου]α δἱ 8ῃΥ͂ σϑίβ τηδῖζο {μι ἷσ ρβοβίθυ τυ ΘΏ]ΟΥῪ ἐξ, 

ΓΜ ογβ. 7, 8. Τὴ ἃ {πὴ οὗἩ οὐδυη Βο] πλῖηρ 68]6- 
Τα [Π6 πεοεβοψ Ῥῃ. Οχουίοη ἰπ οἴθῃ 8. στοδῖ 
δ] εβαΐηρ.-- Ἴἷ1Ἔτθ. .γ ὼ ΤΏ δβδίθιυ οἵ ρορυ]δσ 
᾿πδυϊ 1018 ἷβ 1 1. ϑη.-Ξ Ύ τ. 16,17. ΑἸροη 
[86 ΒΟΓῸ {γ1818 οὗἨὨἁ Ὠ]ρὴ δἰδίϊοη 18 [86 τιθοθβαὶτγ οὗ 
Βοδυΐηρ Μ1Ὲ πηΘ ΠΟ ΒΓΘ ΕΤΟΡΟΥ θυ ΜΟΠΙΣ, δαὶ 
ΤΔΏΔΡΘ ἴἰο ΘΟπιπδηα ἰπῇυθηοο.---ΤῈ.] 



δ40 ΤΗΕ ΒΕΟΟΝῸ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΑΜΌΕΙ. 

ΙΥ. ϑισύε δείωεεη, ὕμἀαλ απὰ Ϊεγαεὶ οὐεν δγίησίπο Ἰαυὶϊὰ δαος. ΟἾἸΔΡ. ΧΙΧ. 40 δ-43. 
[Η:εὉ. 41 ὁ 411 

4 ΑἊἈΝΡ 84]] (6 ρϑορΐε οὗ Φυάδῇ οοπάυοίοα' [86 Κίπρ [ὑπδ. οΥΘΥ] δῃὰ 8180 ἢ 8] (89 
41 ρθορ]ο οὗ [ϑγϑεὶ ; Απὰ Ὀϑβο]ά, 411 [86 πιϑὴ οἵ ἴβγϑοὶ οδαὶθ ἰο ἴδ Κὶυρ, δῃα βα]ά 

υηΐο ὑδ6 Κίηρ, ΤΥ Βανο οὐῦ Ὀγοίβγθῃ (6 θη οἵ υἀδῃ βίοϊθῃ ἴμ60 ΔΎΔΥ, 881 
δυο Ὀτγουγιῦ ὑμ6 Κίηρ, δηά ἷβ Βουβοβοὶά, δηὰ 411 Βανι β τηϑῃ ψ} ΐπι, ΟΥΟΓ 

42 Τοτάδη ἢ Απά 8]] {Π6 τθϑῃ οὗ Φυάδῃ δηβιυογοὰ [ῃ6 πὰ οὗ ἴβσγβοὶ, Βοοδαῦυβο (ἢ 
Κίηρ 8 πρδὺ οὐ ἀπ ἴο ὃ [18 ΠΘΑΓ ἴο 126]; πβογοίοσα [μθη Ὀ6 γο [διὰ Ψ ΠΥ δτὶ {Βοὺ] 
ΒΏΡΤΥ ἴοτ {8}8 τηαίίου ἢ αν Μὸ δδύβθῃ δὖ 81] οὗ (9 Κἰηρ᾽β οοδέ οὐ μδίϊι πα σίνϑηυϑ 

48 Δ3ηγΥ ρἸ Ὁ Απα [86 τηθῃ οὗ [βγδθὶ δηβιπτογοά {Π6 τηϑῃ οὗ Φυῦδῃ, δῃὰ βαϊὰ, γε [ἢ 
ᾶγο θη Ρδτίβ ἴῃ [80 Κίηρ, δηὰ γὸ ἢδύθ 4180 τηοόσο χίσλί ἰη Βαανὰ ὑμδη γο [πα 80 
ἴῃ αν" 1 ἤανθ ἤλοτθ ἰδ {πο} ; ψῃΥ ἰμθη ἀϊά γα ἀθϑρίβθ υ8 [8πἃ ψὮΥ ᾿ιδϑὺ ἴδοὰ 
ἀοδβρίβοα 116], ἰῃδῦ ον [ΤΥ] δάν!οθ βου  ἀ ὑοῦ Ὀ6 [π|δᾷι2Ὺ ποὶ] ὅγβί δ8δα ἴῃ Ὀγίπσίηρ 
Ὀδοὶς οὖν [}Υ] Κίυρ ἢ Απαὰ (86 πογάβ οἵ [6 τηϑὴ οἵ δ υάδῃ ψγ6γῸ ἤθγοοσ ἤδη [9 
ὙΟΓΟΒ Οὗ [86 τϑῃ οἵ [βγϑοὶ. 

Υ. δλεδα᾽ 8 ἐπευτγτεοίζοη, απα 7βγαεῖ 8 ἀοίδοξίοη, οοσαξίοπεα ὃν (δι ὲ8 δἰγύὁ δείιοεη, ὕἀαὶ απαὰ Ἰογαεῖ. Βοιὰ 
φυείίοα, ὃν «]οαὐ αὐίον ἠΐπ πιυγεν ο( Απιαϑα. ΟἾδρ. ΧΧ. 1-22. 

1 ΑΝΡ {δογὸ Βδρροπρα ἴο Ὀ6 (ογθ 8 τηδῃ οὗἵἁἩ Β6]14] [8 σι ]οκθα τὰ8}}, τ δοβο [8πἀ 
ἢ187 Ὡϑ)Θ 788 Βμθβα, {86 βρη οἵ Βίομτί, ἃ Βϑη δι [ΒΘ] Δ πι1η 106]. Απα ΒΘ Ὀ]6Ν 
8 [116] ἰτυχηροί, δηα εδ]4, Ὗο αν πὸ ρᾶσγέ ἴθ Ῥᾶν!ά, ποῖ μο Ὁ ἤᾶνο χὰ [πα γὸ 

2 0806] πο ἱπδογιίδῃοθ ἴῃ [86 8Βο0η οὗἉ 6886 ; ΘΥΘΥΥ͂ 8 ἰο ᾿ἷβ ἰϑηΐβ," Ο ἴβσϑοὶ. ὅδ 
ΘΥ̓ΘΙΥ͂ τηδη [Δπὰ 81] [86 πι6}} οὗὁὨ Ιβγϑϑὶ πϑηΐ ὕρ ἴτοῖὰ δέϊεσ αν, απα Ὁ] ον 
Κμ6 08 (86 βοὴ οὗ ΒΙ ΒΥ ; Ὀαῖ [86 τηϑη οὗ δυάδβ οἷανθ υπίο ὑμεῖς Κίηρ, ἴγοτῃ Φογάδη 

8. ὄνϑῃ [ὁπ|. Θν6}7 ἰο Φογυβαίθιη. ἀπά θαυ ἃ οδπηθ ἰο 8 ΒοῦΒΘ δ΄ “6 γπ88] 6 ; δηὰ 
{86 Κίῃρ ἴοοῖκς 86 ἤθη ποϊχθῃ ἤΐ σοπου ίηθ8, ποτὰ ἢ6 Βαα Ἰοἷν ἴο ΚΟῈΡ {86 Βοῦβο, 
δηα ρυϊὶ (βοτὰ ἴῃ ναγὰ, δηὰ ἔβα [πιαἰυ δ πθ} ἰθθτα, Ὀυΐ ψοηῦ ποὺ ἴῃ ὑηΐο {δο ; 
ΕΟ [854] {86 ψϑγθ βμπ ὉΡ υαπΐο [86 ἀδΥ οὗὨ μεῖς ἀθδίμ, ἰνίηρσ ἱπ σον οοά [1 
Ἰϑοὴς ΜΙ ἀον ΒΟΟΟΠ]. 

ΤΈΕΧΤΟΌΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΑΜΜΑΤΙΟΑΙ, 

1 [ΓΜ άαγ. 40. πῃ α. Α. Υ. Ποτο δάοριη ἢ Οοδσί, δβο Βσάγηδπῃ, 7υϊς. ΤῊΗΐ8 σοδάϊηρ 186 βυρροχίϑαὰ δορί. ΒΎΤ. 
Αὐδῆ., Ομ ὰἃ., ἀπ Ὦν ἃ ὨΤΊΟΥ οὗ ἥτν. Μ ΗΒ, δηὰ ργἱηϊοὰ οαϊδοηδ. Τὰ] 5 ΤΣ ΒΞ ᾿ 

2 ΓΥ̓οΥ, 42. ΒοΟ(( ΠΟΥ αηα ΓΤ ΠΏ : “848 δην(ΐηᾳς Ὀδοη ἰδϊζοη Ὁ᾽ υκ}} ὙΤΠὸ τοηδοσίης οὔ ΒΏκ. Δ. .. [8 {πὲ 
οὗ ὑπο δποίϊθῃῦ γογβίοηβ, ἀθϑθῃ., ΡΠ ΠΡ Ῥ5οῦ, σα θη. [ἢ ἀδέρησο οὗ ἰὑ τᾶν ὯὃΘ βαϊὰ ἐμαὶ ἐδ 15) ΟΘΟΌΤΒ ΘΙ ΒΟ ΘΓ 88 

ῬΊοΙ] (1 Κίηρε ἰχ. 11), δὰ ἐπαὺ {Π 8 Ῥγα δ᾽ θτὰ ἄοθα ποῖ δθβοϊαΐοὶν ἀδτηδηα ἐμο [8ἢ. Αὔθοὶ. ἰπ υ6 δϑοοῃὰ τχθτ- 

67. Οη ἐδ οἵδοῦ μαηά, Βδιιο θα το ἀϑγίης οὗ Ὁ δ8 ἱπίγοάποίης πο αροπὲ 8 Βἰγαη 6.-- Τὰ. 

8 [ψεγ. 48. ΤῊ τηδδογοιία ἐοχὺ 15 ὮΘγΘ βαρροτίθά ὉΥ 411 [16 δῃροίδηΐ τϑγϑίοηβ δχοορὺ βορί., πῃ] ανοβ ἍἾ23, 

πρωτότοκος, Ὀπὶ ἐπ|8 ποτὰ πτου]ὰ ΠαΑγαὶν ὉΘ ἐο]] το ἰὼ ἨΘΌ. Ὁ ἐδ οοσωραγαίίνθ 12-.Ὁ Ι δ σε οσῃ οὐϑσ ἐἢδ9 » 

ἐξ του ]Ἱὰ ὈΘ Βί ΠΊΟΪΥ “1 ἀτὰ ἔπ βγβίε ΟΣ " οσ, " 1 δὴ οἱδδσ {0 ὴ) ἴῆδ5 δου." ΤῊΘ πραίοτίαὶ διχκυυγθοὶ δραίηϑι (ἢ0 

Βορὺ. γοδαίτπρ ἰβ χίσοη ὈὉγ ΕΣ) 8Ώ:.---ΑἸἾΟΣ δ Ό ν᾽ Βδιίύοδοσ ἰπβοσίβ ΤῊ ἴγοτα ἐὴθ Βδορξ. τοῦτο; Ὀσὲ (85 ὯΘ 8408) (ἢΪ8 

ὀχργθβαΐοῃ [5 ποῦ Του πα οβονῆθτο, δηὰ ὑπ ἔγθαῦθηοῦ οὗ ἐδ βορέ. ἱνατί τοῦτο πουϊὰ δοοουπὲ ἴον ἰξ ἤϑσο πίξμουὶ 
1ὴ6 κυρροίτἰο οὔ ἃ ἽΙ ἰπ (89 Ηοῦτον.---Ὲ.] 

4 [γ8γ. 1. ΤῊ 8 γοσδθ ἰβ ὁὴ9 οἵ ἴῃοβο οἰϊθὰ δπιοὴς ἐμ “ Οοσσϑοίίουϑ οὔ ἔμ βουίθ6β." ΤῊδ οχβοῖ πδέστο οἵ ἐδ9 
δοττϑοιϊίοῃ 8 ποὺ βἰαίϑα, Ὀπὶ ΤΑ ΟΠ πὶ δἰδῖθα ἐπ αὺ ἰὰ ΟΠ ΣΟΙ. ἐπδέθαὰ οὗἁ ΣΕ ὟΣ “ ἰο ἢΪ8 ἰο θ᾽" 8 τὶ ΠΑ 

τ τ" Υ : 

“το Πα ροᾶπ" (Βαχίογ). Οοΐμογί ἡρηραὰ ῬΡ. 290, 316) αὐορὲκ (8 Ἰατίου τϑαάΐηρ, διὰ 8668 ἰὴ ἰΐ ἃ ἔγδοα οἵ βΏ- 
εἰοηὺ 5γα6} 50 ἸΔΟΙαίγν, ἐοὸ σοσοα] ψηΐοῆ, ἢΘ τηΐηΐκϑ, ΟἿΣ ἰοχὺ ἢ858 Ὀθθὴ οπαηρμοα. Βυΐ, 89 οὖς γοδαϊηρς 5 (ΠΥ 
ομμδβω ἀν ἀόλμν Δα ἐπΌΡΓΠΔΙΥ, ἔπ 1» 85 1||6 σγοιυημα ἴὺσ ἐπὶβ 88 [0Γ τηοϑὲ οὐμὸσ οσῃβδηβϑη ὑσγοροβϑὰ ὉὈΥ̓͂ 
οἰχον.- - Τὰ. 

ὃ [Κογ. 8. Βδίίσμονς διὰ Ἐγάτηβῃη (γοίαἰ πως (ἢ 9 πηαδογοιίς ροϊ ἱρὴ: “ἴῃ αὶ τίάοσοοά ἀυτίηρ ᾿ἰδεΐτνο," ἐμοὶ 
ἴα, ἀστίηρ (Π6 ΠΠοἐἰπλθ οὐ Π 6 παβθθη ἃ, ψν ἢ] οἢ ἢ [16 ἐδ ἀνοὶὰ8 ἃ γορού οι ἰ8 ϑοπιουσαὶ γἱοϊθηΐ. 6. 5810 Β6η80 
ἦθ ξούϊϑῃα Ὦν ΘΙ βδαδθῃ, 0 ἴον ΓΙ ἢ ΤΠ (τ ἢ 6 ἐπίηϊτα ἃ ἀου δία ἔοτγτα) τσὶ ΤΊ, δῃ ἃ τη ογ8: “Ηἰτί πᾷ 

σίάονθ "ἢ .-. σΊ ΟὟ οἴ ἃ Πἰνἰπρ Ππβθαηα, ἢ! 6ἢ [6 α16ο μασὰ. ΤῊΘ ρῆταβο “" τί ονῃμοοὰ οἵ ᾿ἰΐἴϑ " (δι ἴῃ ἔδι9. π|δβο- 
τοῦς ροϊπίίῃρ) ὨΑΙΌΤΑΙΥ πηθδῃ 8 “ ΠΠδ]οηρ σἰἀον βοοά," δῃὰ βο Εγαϊὰ (Θϑβοῦ. 1{1. 262) υπαογοίδηάβ ἰξ : “ νὰ 0 
{πδὺ σου] ΠΟΥΘΣ Ὁ6 τηαγγίϑα δχαίη." --ὙἼκ.] 



ΟΗΑΡ. ΧΙΧ. 40--ΧΧ. 26. δ47 

4 Το βαϊά ἰδ κίηρ [ἀπά ἰμ6 Κίηρ 8647] ὑο Αιηδβϑ, Αββϑι}]ς τὴ [86 τηϑὴ οὗ 70- 
δ ἀδὰ νι πΐπ ἰγοο ἀαγβ," δηὰ Ὁ ἴμοὰ ΠοΓΘ ῥγοβδεηῆί. δὅο [ἈπᾺ] Απηδβα πϑηΐ ἰο 88- 

86:ηὉ]6 ἐλ6 πιθη οὔ [ἀηι. ἴῃ ταθὴ οἵ] δυάδα ; δυΐ πο ἰαγεῖθα Ἰοηροῦ ἐμδῃ (ἢ βού ἐπ} 
6 σι ϊοι ποῖ μδα δρροϊμϊθα μΐω. Απά θανὶα βαϊὰ ἰυ Αθίβμδὶι, Νοῦν 884}} [π}}} ΚὅΒθθα 

[86 βοῃ οὗ ΒΙΘΒτΙ ἀο ὺ8 ποῦθ Βαγπὶ ἔμ αἷά ΑὈβδίοτῃ ; ἰδῖκο ἐβουδ (ὮΥ Ἰογὰ ̓Β βοὺ- 
Ἴ νϑῃίβ, δῃα ρυγβὰθ δῖον δἰπι, ἰεδί ἢθ ροῦ Ἀΐμ δηοθα οἱμοθ, αῃμὰ οβϑοᾶρθ υ8. Απά 

ὑπ ότο ποαΐ ουὔἱ αὗου ἰπι 9 0840᾽8 Ἰηθη, δῃὰ {μθ ΟΒογοί ἰίοα δηθὰ τ806 Ῥοϊοι ἰΐοβ διὰ 
811 (86 ταὶ ρ Ἀ Υ τη 6ῃ ; 8δῃα {860 ψϑηῦ ουοὐ οὗἁὨ «6 ΓΒΑ θω, ἴῸ ρυσγθὰθ δέου ὅ'μβΒθθα 86 

8 βοῃ οἵ ΒΙο;στΙ. Ὑ Βθα [ΠΟΥ ΤογΘ δἱ {Π6 γστοδί βίομϑ σῇ ]οῖὶ ἰβ ἰη ΟἸθθο, Ατηδβα τυϑηΐ 
Ὀοίοτγο ἐβόα [σϑῖη6 ἰοταγάβ [μ6 1. Απα “0808 ραττηθηΐ {μαΐ 6 Βαά ρυΐ οὉ νγδ8 
εἰταοα υπίο μἴμι [Δπα᾽ ΦομῸ ψ88 γίγαθὰ σι Ὠἷδ ΤΩ] ΠΠΑΥΥ ἀγθεθ 88. ἷ8 ραυπθηί], 
δηἀ προη ἰΐ ἃ ρίγα]6 υὐἱδὰ [ο[7] 6 βπυογα [Ἀβίθηρα ἀροη 18 Ἰοΐηβ ἰη ἐπ βῃθαϊῃ {ἢ θοῦ 

9 [1|8 Βῃ64 ἢ], δηὰ 88 μοἰ9 πϑηΐ (οσί, ἰξ {61} οαἱ. Απά Φοδὺ βαϊὰ ἴο ἀτιββα, Αὐί ίδου 
ἴῃ ΘΑ], ΠΥ Ὀτοίμου ἢ Απὰ δὅοδὺ ἴοοκ Αὔοαϑα ΟΥ̓ (89 θεασά πὶΐῃ (Π6 τἱρὺ μαπά 

10 ἰο Κίβθ ἴω. Βυΐ [4] Ατηδβα ἴοοϊκ ἢο μεϑὰ ἴο {89 ϑιυογά ἐπαΐ τγαβ 'ἰπ 9. δῦ Βαῃηά - 
80 [8η4] ἢθ6 βηγχοίθ ἷπὶ ἐμοί ἢ ἴῃ {86 ΒΓ τὶδ [πο 186 Ὀ611γ}, δηὰ βῃρα ουἱ δ 
Ὀονγθ]β ἴο {86 στουηά, δηά βίγυοὶς ἴα ποὶ δρϑίῃ ; δηᾶ μ ἀϊοά. βο [πα] Φοδῦ διὰ 

11 ΑὈἰβῃδὶ δἷ8β Ὀγούθοῦ ρυγβυρα αἴδν βμθρα [ῃ6 βοὴ οὗ Βιομσὶ. Απά ομϑα οὗ 9080 8 
6 ἢ [γουηρ Π16η δΒίοοα ὈΥ δίτη, δα βαϊὰ, Ηδ δδὲ ἑᾳνουγοί “οδῦ, δῃὰ ἢ6 ὑΠδὶ ἴ8 
ἴον Πανία, ἐσέ ἀϊηι σὸ αἴου θοῦ. Απά Απδδα ψϑ]] να ἰῃ Ὀ]οοᾶ ἴῃ {δ6 τηϊάδὲ οὗ 

14 (86 δἰρῦναυ. Απηὰ πη [ὁπ|. τ 6 {Π6 τηδἢ Β8}07 ἰῃδὺ 411 [886 ΡΘΟρ]6 βίοοά 8|1]], 
[πϑ. 804} [6 τουιονθα Ατηϑβα ουὖΐ οὗ (6 δίρηναΥ ἰηίο {86 614, ἀηα οαϑίὶ ἃ Ἅἱοίῃ 
ὉΡΟΩ δἷπλ,  ὮΘη δ6 88} ὑΠδ ΘΥΨΘΓΥ͂ 006 ἰμαὺ οδηλθ ὈΥ̓͂ δἰπλ βίοοα 8ι}}} [ογ, Ὀθοδιι8θ 

18 ΘΥΟΓΥ ΟὨΘ ἴδαῦ οδπ26 οἢ ΐτ ΒΔ 8δηα βίοοα 811}}}.0οὸ ὝΒΘα Β6 ψα8 τοιηουϑά ουΐ οὗ 
[86 ὨἰσΏΝΑΥ, 411 [86 Ρ6ορ]θ [ΘΥ̓ΘΕΥ͂ τΏ8η} τοῦ οὐ δἰΐοσ Φοδὺ ἴο ρυσβὰθ δον ὅδ 

14 [Πὸ βοῃ οὗ Βιοητὶ. Αμπὰ 6 ποῃῦ {Ββγουρῇ 81} [πὸ ὑγἱθ68. οὗ Ιβγβοὶ υπίο ΑΙ 6] δῃὰ 
ἰο Βοιμ- ϑοῦδΔ} πὰ 411 [86 Βοσιοβ ;} δηὰ [ΠΘῪ ΓΘ ρδίμογοα ὑοροῖδμοσ, δπα πϑηΐ 
8180 Δ ΙΟΓ ὨΪΠλ. 

15 Απά Β6Υ οδπη9 δπᾶ Ὀεβίοροά Πἷπὶ ἴῃ Αοὶ οὗ δ Β- βορὰ [ΑὈ6]-Ὀο ἢ-Ἰλ88- 
6881, δῃᾷ ΠΟΥ οδϑὺ ὉΡ ἃ Ὁ8η}ς δραϊηβί {6 οἰζΥ, δηά 10 βίοοα ἰπ [86 ὑγθηςῇ [αὐ [ῃ6 
Οὐδσ Μ8]}} ; δῃὰ 4]1 {86 ρϑορὶϑθ ὑπαὶ σοῦ πιὺὰ Φοδὺ Ὀδιΐογεα "5 (μ6 ψὰ}} τὸ (ἄγον 10 

9 ΓΥ̓ τ. 4, Βοίογθ “ἰἤγσϑο ἄδυϑ᾽" 611}. {ΠῚ ΚΒ 1 ( δηὰ ") πϑοϑββδᾶσυ, δίῃσθ (9  ») [8 ἀδθποά ὃν {8 ἔϑστῃ οἵ 
ΠΑΝ: Βιυΐ 45 Ατήδβα [8 ογαοζοά ἰὸ ργϑϑϑῃὶ Πἰ πη 86] ἱσητηϑᾶἑαίοῖν αὐΘΣ ΘΟ Ὁ) Πα ὑΠ 6 ἰΤΟΟΡΒ, (ἢ 6 ἐἶἰτὴο βεδϊ χηρθὰ ἴὸ 
{18 ϑβου ὉΠ ἰὴ Ὑ1Π οὗὁἨ σΟΙΣΒΘ ΔΡΡΙῚΥ 6150 ἴο ἢΐβ σοπλίηρ, 8ὸ ἐπ. [9 ἰηβογίιοη οὗ “ δηὰ ᾽" 18. πη θοθϑεαγν.- - ΤᾺ.) 

ΤΎΥ ον. δ. Α8 ϑυδί)οοὐὺ οὗ ὑπο νογὺ ϑορί. δ᾽] 68 “" Πενία," ΥΌΙΕ: “6 ΕἸΒΕΙ δηὰ ϑγυτ. “κκίηρ Πανὶ, ψ Ὡϊο ἢ πϑροχὴ 
ἴο Ὅ6 οχραηδίογν ἱπηβουίίοπα, δια ἀο ποΐ 681] [0Γ σοτγοοίίοη οὗ ἴπ6 δία ον ΗθΌ. ἰοχὶ (ἀχαίϊηϑί Βδιίομο).- -΄Ἴ π.] 

8 [Κοσ. 6. [Ὠϑῖθδα οὗ ΠΝ δοῦιθ ΜΒ8. δηὰ ργϊηϊοα ϑαϊτουβ αν ΠΣ » "ον" (Υς. ἐσίέωτ), δα ὰ {6 αἀποίθην 

ΨΟΙΒΙΟΣΒ (Θχοορῦ ΟΠ 814.) ααἀὰ ἢ Σαΐ. οοπμηοαὶ ἣν) “1ὴη0.᾽"--ἰηϑἰθδὰ οἵ ΠΝ Βίης. 3)}}»} ΒΟΙῺ6 ΜΆ85. δαπὰ ἘΡ. δαγο 

{η6 ῬΙΏΓΑΙ “οΥθ 8." Ἐκ. Α. Υ͂. [ΟἹ] ονσα ἐδ Ψαϊμᾳ. π᾿ στο ἀοσῖπβ : “' ΘΒΟΆΡΟ 0.8." ΤΊκἿ8 ρῆγαδλο δῃᾷ [δ γοδάϊηρ “Φοδὺ ἢ 
ἐπβίϑβα οὗ "ΑὈΐβ δὶ ᾿" δγὸ ἀἰβοιχβδειὶ ἰπ (ἢ ἘΣΡΟΕ ΠΘΉΣΈΓΕΙ 

 [Νογ. 8. ΤῊ 8 6 ΟὨΪν ρμοββίὈ1]6 ὑγδαῃδ]αιίοη οὗ ἰη6 ΗθΌ. ἰοχῦ; Ὀπὶ ἰὴ ψ.01]96 βοηΐθῃοο ἰβ ἀἰ δου, ΤὨΘ 

ποτὰ ΑΔ Ὁ “ καστωϑῃ ," ΟὁσσΌΣΒ ΟΣ]Υ ἴῃ Ροοίΐοαὶ ραββαροα (80 2 Είημϑ Σ. 32 Ῥοσῇθ}8) δῃὰ ἢ Ἰαΐθ ὕγοβϑ (Εβ(}.), δῃ ἃ 

ἐδοὸ καἡ καττηθηὶ (οβρθοία!ν, τὰ ΠΥ ἀγ685) 5 οσοπϑίσγυαοα τί ἢ ἐῆ 6 νογὺ Ὁ}, οί τί Δ, 566 1 βδυη. 

ΧΥΪΊ. 38, 39; 1,ογ. νἱ. 8. Τὸ που]ὰ 6 δἰπιρὶοσ ἰο γοδὰ : Τ2 (οσ, 1.12) 2.22} ἈΝ ἢ “δὰ ΤοΟΔῸ ψῶϑβ ἀτοββοὰ ἰὴ 18 

ΤΠ ΠΣΊΑΓΥ ἀγο 55," (Π0 χοϑὺ οἵ (ἢ 9 υϑσβὸ [Ὁ] οί τς 88 [ἢ 86 Ηδ., δχοθρὶ ἐμδὲ ἰαδίοϑά οὗ [ἢ ϑυϊθδίβδηςἠ γθ ὙΠ “ἰ- 

(16 " τὸ βῃουϊὰ τοδλὰ ὑπὸ δὰἀϊοούῖγο ἸΔΓῚ (οΥ (86 ἴοπ|.) " χκἰγἀ 64 :" “ δῃὰ οὐ 1 ψ͵ὰ8 ρίγἀ6ὰ ἃ πυογά, σίο." Τῇ θτεὺ 
ΔΓ ΠΙΑΥ πάνθ ὈΘΘῺ τοροαίοα ἔγοτῃ ἰἢ6 βροομαὰ, 6] βιβοη αυοῦθϑ ἴΠ6 [ἰ4]84: “ δὲ ζοαῦ ἱπάμίιδ ἐδὲ πιαπάμαπι ἵπ» 
ἀπμίοτίαπι δυαπι βυΡΕΥ 86 εἰ σίαάίωπι τυαδηΐίξηι ἑη νασίπα δια εἰπείιιδ οταΐ αα ἔμπιδο8 δυοδ᾽" δηὰ ροὺβ 8 ΗοΌ. τοχί (Πδἴ τοδαε: 
“8ηἃ 9“08ῦ0 ν͵8ὲ οἰοίῃοά ἰῃ ἢΐ8 τα ἡ Πα Γν ἀγοβ8 οὐ ἢΐτο, δῃὰ Ὑἱνῇ ἃ δι'ϑογά ἰδϑίθμηϑα 12 ἢϊ8 βΒῃθδαίῃ δ νδὲ χἰγα δὰ ὕροὴ 

᾿ἶα Ἰοΐη 8. ὙΠοσο ὑπὸ σϑύργοησοθ οὗ (ἢ 6 Ὦ}.) ἴο ἜΧΟΥ, 5 ποΐ ζοοά, δπὰ ἰὴ σἤδηρο οἵ ογάϑὺ ἰῃ ἐδ Ἰαΐίον ρμαησγὶ οὗ (Π 9 
ὕοΓθ6 ἰβ ΠΏ ΘΟΘΒΒΘΙΥ --Τα. 

Ἰ0 [γόοσ. 8, Εσαγηδπη "δηὰ ἰδ (((. 4.. {π 6 Βῃ 6β ἢ) σαπλο ουϊ, δὰ [Ὁ ([ὴ6 ϑυγογὰ) 7611. Βα ὑἢ]!|5 σμ λΏμο οὗ κα ήϑος 
[6 Ἠαχμὴ, δῃὰ 0 ἰ8β Ὀοιίογ ἴοὸ τοαὰ ΣἼΜΥ" ΜΠ: “10 ((ὴ6 ϑυγογα) οδγὴο ουὔὖ (οὗ (86 Β.64}} δῃὰ (6}}." Τὴθ Εῃμ. ΑΟΥ. 

τούοστί:ς ἰῃ6 σοζηΐπρ ουὐ ἴο 9οαῦ, ΟΝ ὯΟ Β60Ώ86. ΤΟ ΤῊΔΥ δ66 4160 ον Δρρσζοργίδίοῖν ἐἣθ ψοσζὰ ΣΤᾺ ΚΞ “τη 18 
͵: ξ 

δ᾽ ρα τῇ " αἰδη δ αὐ π6 6πὰ οὔ 6 κϑοηΐϑθῃσο, Ὁ Ὀοΐοτθ {πο αἰαίθτηθηῦ ὑπαὶ (Π6 βιυσσογὰ [6] οαξ οὗ [Π6 βῃδαίῃ.-- - ΤᾺ. 
1 Γ΄ τ. 14. ΟΣ, “ 41} Βοσγίγω " (ΡΏΠΙΡΡΒΟ;), 8 πο παπὶὸ οὗ ἃ γοβρίοῃ. δορί. ἐη χαῤῥί, ϑνν. " “ οἱ Εἰ6 8." (ἰδγεδας- 

ἴῃ κα), ΟΒα!ὰ. Βοσίτη (ἃ σοχίοῃ) γα] ρ. οἱεξείέ, ἤσοτο ΤΥ 3 “ ἴο ὁἤοοβϑ " (ΡΠ ΠΙΡΡΒΟΏ), ΟΣ "-- Ὁ ἍΓΠ2 (Βδίέομοσ, ΤἈθηΐ, 

Ὕ6ΠΉ., Ετάτοδηη). Βίδ.- ΟΟνι. βακκοϑία [δὶ Ὁ" 13 Ἰοθδῆμ “ Τοχίζοβϑοβ " (ΌΤΩ 3). ὉὈαΐ πο Β.6ἢ ἕοστηῃ οσσῦσβ. [1 

6 ὈοίδοΣ ἰο σοϑα : “ δηὰ 41} ἐπη6 σῃοΐοθ γοσης τῆθὰ τγοσθ χαίποσγοὰ ἐομϑίποσ, οἷς." ΤῈ τοηδογίηρ “ καί ποτα "ἢ 18 

οὔ πο οσὶ, πη οἢ [5 ϑαρροτίοα ὉΓ 1Π6 νογβίοῃϑβ, δῇ ἃ ὉΚΣ τῆδην ΜΆ8. δηὰ ΕΒ. Ομαπάϊον δάορίβ 85 ϑί Ὁ ἡπῶΡ" 

“ (ΠΟΥ ὉΟΙΤῸ δγἀδηιν οχαί θα," ρυτεαποὰ δγά θην αἴδοσ Ὠΐη."---ΤῊᾺ) 
[Ν6ς. 1δ. 1ωἱύθγαι!!γ : “ ᾿γοσχὸ χοσίως (ον, οαϑέϊη ες ἀονγ}} [0 τηδῖκο ἐῃ 6 ν|ὲ}} ζω}},." ἃ δίγσγαῃβο ὀχρσγϑϑβίοῃ. ΒΘΏοϑ 



δ48 ΤΗΕ ΒΕΓΟΟΝῸ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΑΜΌΠΕΙ. 

16 ἄοψῃ. Τῆηθα οτἰϑα 6 τπῦῖϑϑ πσοιϑη οὐἱ οὗ {Π οἰΐγ, Ηθδῦ, ΘΑΥ ; Βϑυ, 1 ὈΓΑΥ γοῦ, πο 
17 7οδῦ, ὕοτηθ πρὰρ δἰΐδοσ, ἰμδὺ 1 ΤΩΔΥ ΒροβκΚ ἸΠ} ἰμΒ66.ὡΌ Απὰ πῆθη μΒ6 Ῥ38 ΘΟΙη6 

ΓΔμπὰ Βο οδῃ)6] ποᾶγ υηΐο 86, [π8. 814} [89 σψοιηδὴ βαϊὰ, Ατί ἴβοὺ Φοβὺἢ Αμά 
Ἦθ δηϑπογοα [88414]1 απ 6. Το [4.84] β8 βαϊὰ υπίο πἶπι, Ηθασ {86 πογὰϑβ οὗἉ 

18 ιῃΐϊη6 Ββδηδιμδῖϊ ἃ. Αμα" Β6 δηβινογοα [8814], 1 ἀο βοᾶσ. ΤὭθη 886 βραίκα [πὰ βὴθ 
8814], βαγίηρ, ΤΉΏΘΥ στοῦ σοηῦ (0 Βρϑδὶ ἴῃ οἱ {π|6, βαγίηρ, ΤΉΘΥ 88:81} βυγοὶγ [μὲ 

19 {ῃθῃ1] δϑὶς δοιηδοῖ αἱ ΑΌδ] ; δῃα 80 [Π6Υ ϑηάοϑα ἐλδ πιαξξογῦ. ἷ αἀπὶ οπδ οἤ ἰμοῖὰ ἰδ δὲ 
ΔΤΘ ρΘΔΟΘΔΌΪ6 απα ΤᾺ} 8 1] ἱῃ [βγϑοὶ ; (μοὺ δϑοϊκαδί ἴο ἀθβιτοῦ 8 οἱἵΥ δηά 8 τοῦ μοῦ 

20 [4 τπηούμου- οἱ Υ] ἴῃ Ιϑγϑοὶ; ΜΕΥ ΜΠ} [που 5,8] ]ΟὟ ἂρ {π0 ἰῃΒοτ ἴ8η06 ΟΥ̓ ἰ896 1,οτὰ 
[96Βον8}}} Δηὰᾶ Φοδὺ διηβδνογοα δπὰ βαϊά, ΒΔΓ Ὁθ ἱΐ, [ᾺΓ Ὀθ ἱΐ, ἔγοτῃ τηο, ἰδὲ 1 

21 βῃου]ὰ βνγδι οἿγ ὉΡ ΟΥ ἀοβίγου. Τῃθ τηδίϊοσ 8 πού 8ο; θαΐ ἃ Ὡϑδη οὗ Μουηί ΕἸρἢ- 
γταῖτη, βμϑθα (86 βοῃ οὗἩ Βίοἢγὶ ὈΥ̓͂ πδπηθ, μαίδ 1᾿ διοα ὑρ }8 δηᾷ δραΐϊμβὶ (86 Κίηρ, 
δυόη [ὁηϊ. ΘΥΘῸ] δρεαϊπδὶ Πανὶ ; ἀο᾽ ᾽ γ 6 ̓ἷπὶ ΟὨΪΥ͂, δηὰ [1 Ὑ1}} ἀδρατί ἔγοσα ἔμ οἱ Υ. 
Αμὰ ἐδ6 ψοϊἤδῃ βαϊὰ υπίο Φοδῦ, Βοβοϊά, 8 μβοδὰ 888}} θὸ ἐβγοσῃ ἰο [66 ονοὸῦ 

22 [{βγουχῃ] [86 ν8}}.0 Ὑποα [Ἀηἀ] {86 ποιαδὴ πϑηΐ ὑηἴο 8}1 (86 ΡΘΟΡΪ6 ἴῃ Β6Ὶ τ|8- 
ἄοπι. Απά ἴδον ουἱ ΟΥ̓ ἰμ6 μοδὰ οὗ Κὅμοδα [86 βοὴ οὗ Βι τὶ, δηά οδβὶ 1 ουἱ ἰο Φοβδ. 
Απά δο Ὀ]ῸΥ ἃ [.86] ἰγυτηροῖ, δπὰ {ὑμΠ0γ τοῦγοα [ἀἱϑρογθοα] ἔγοτι [δ 6 οἱ Υ, ΘΥΘΥΥ͂ ταδῃ 
ἴο ἷ8 ἰοηῦ [ἰ6η.8]. Απά Φοδὺ τοϊυσμοα ἰο «“ΘγΌβδ θὰ υπΐο ἐδ Ἰκεΐην, 

ΥἹΙ. Ταυϊα 8 ολὶε οὔίοεγε αἴεν ἐδ τεείογαξίον, οὗ λΐδ τογαὶ αιμλογὶίψ. Ὅτ. 233-26. 

23 Νον [Α84] “2080 νδβ οὐὸῦ 811 [8Ὠ60 ποδί οὗ [ϑγϑοὶ; δηά Βοϑηδίδηῃ (Π6 βοῃ οὗἉ Ψοβοὶ- 
24 δάδ 8 ΟΥΌΡ 6 ΟἸογο 169 δη ἃ οΥὐοῦ ἴδ Ῥο]θί 168: Απὰ Αἀοτδλ τγὰβ ονοῦ (δθ 
25 ἰγἱθιῖθ; δηὰ οβοβδδρμδί [86 βοῃ οὗ ΑΒΣ] ἃ Ῥῶβ σϑοοσάοῦ ; πὰ βμῃ!ονδ γ͵7δδ βουῖῦδο : 
26 δῃηὰ ΖϑΟΟΚ δηὰ Αἱδίμδυ όσο {86 [οη|. [8.6] ΡὈτγοδίϑ; Απαὰ [τὰ 8180 [86 «“6ἱγί δ τᾶβ 

ἃ, ΟὨοῦ συ] 6γϑ6 δρουΐ [0] Πν]ά. 

Ἑναϊὰ, Βδιέομοσ, ΤΩΙ. 8 δηὰ Ἑτάτωδπῃ ΤΑΔΚΟ ἐδ μῬαγίοὶρῖο δ ἀϑῃοσζηΐηδέῖγο ἔγοσῃ πη “ἃ οἱἱ," δηὰ σομδσ: 

κέ γοτο ἀἰκραίης αἰ ἢ 65 ἰο ἤτον ἄονι ἐῆο ν}}." Βυΐί {Π6 ἔοττη 5. οἰβοσῃ οῦο ὈΠΙΓΏΟΝΤΩ (Δ ἃ ΠΟῊ6 οὗ ἐδὸ δηοϊθης 
γοσγδίοηβ βιιμκκοβὲ ἰδ Π6Γγ6), μὰ [ἢ9 ΠΝ  ΠΑΣΥ ὑγϑοίίοο ἔμ ἀθβογὶ θα ἰδ ἀουϊδί]. Α58 τὴο ἑοχὶ δἰδπὰκ ἐδ νψογά 

Ἠδγὰὶγν γίο] 8 ἃ ἔλἱν ϑοη89. Βαυὶ ΟΠ) δ]. σϑῃάογβ λυ 2.6 “ἐσοτο ἐδ ηἸκίης, Ρυγροσίηκ,," ἩὨΙΘῊ ἀργθοβ υἱ ἐπα 

Βορί. ἐνοοῦσαν, Δη ἃ ῬΘΙὮΌΔΡΕ ΓΟρσοδοῃΐδ [80 ΗΘΌ. Ὀ9ΠῸ (7511}.}; “16 ρϑοόρὶο οσὸ ἀουίδίης ἰ0 ἰΠΓΟῪ ἄονσι ἐδο 
“3... “Δ 

γπ}}.".--τα. 
12 νας] 18. ΤΉο βορέ. 15. [ἢ 6 ΟὨἿΥ δῃ οίϑηςξ νοργραίοῃ ἰπαὶ ΟἹ ΘΓΒ τηδίθείϑὶ ἴοσ δ᾽ιογδαείοη οὗ ἐῆο οχέὲ οὗ ἔθ ἸἩΤΟΠΊ8 8 

Βροϑοῆ, δηὰ ἐπ 5 ἰ5 αἰπ͵οιιδδοα Ὁγν Εταπιβηη. ΟΠα]ὰ. ἮΓΆΒΘΕ: “"Αῃὰ 59 Βαϊά, βαγίηρ, ΠΘΙΏΘΙΠΌΘΥ ΠΟῪ τδῶὶ ἐ5 
Στὴ ἸῺ [Π6 ὈοοΟΙ͂ς οὗ [Π9 ΔΚΥ ἰ0 αἷς οὔ ἴη9 ρθ8ο96 οἴ 8 οἱὲν ( δ᾽ ΟΣ" 8 ῬοΟΙναΙ : ἴο Δ81Κ οἵδ οἷν) ἐπ [9 Ὀορίππίης, 
ΒΑΥ ΠΕ. ΨᾺΝ ἰξ ἐπ {Π|6 γίβο ἴῃν ἀὐὶν ἴο δδὶς οὗ ΑΌΘΙ], τ οΌΠΟΥ ΠΟΥ͂ ΔΙῸ ρϑβορω θ᾽) ὮὯο ὃτὸ βοδοϑϑῦϊθ, ἰῃ δαὶ 
αἰ ΙΒΓ86], δέδ. ;" οἱ (Π58 ἰηἰοτργοίδιίοη β60 τ ΠοΥ ἰπ ποΐθ8 ἰο ἐμῃθ Εχροβίο. β'.υσ.: “ἼἸΠ6 ποιηδῃ βαϊὰ, ΤΟΥ 
804 ἴο 540 οἵ οἷα ἐἴπιθ ἐπαΐ ὑπο ν βϑὶςϑὰ ὑπὸ ργορῃοίβ, δῃὰ (60 ἐποῦ ἀϑάϊγουθα ; δὼ 1 ἰο σζδκο δα ϑίδλοιί οι ἔοσ ἐδ 8 

δἷ:.5 οὔ [5786], ἐμαὶ ἐῆου ἀθδέγοϑί ἴο δ]δὺ ἐδ οὨὐ ἃ δὰ ἰδ τοῦθ ϑγ ἰῃ 15.890] 3" τ ΠΟΘ ἐῃ6 τηΐϑσγοδαϊη με (Ὁ 22 ἴοτ 

ϑὴκ δηὰ Ἂ») ἴον Ἃ"})) ἃγο οὐνίουβ. Τῆθδϑ γογϑίοῃδ (απ ἐπ υΐς.) σοι ἤττῃ ἐμ ΗθΌ. ἑοχὲ, τ Ὠ ἢ, χε δ} 41} ἐξ 

ἀιδηοι] θα, ΒΘΘΤῚ5 Ῥτοί σα ὉΪ6 ἐὸ ἔπ 6 δορῖ. ναγίδιίοη δα ορίθα ὉῪ πα! ἃ δπὰ Ἦ 6} ΠδΌΘ,---Τκ.) 
14 [γὸοςσ. 26, 1:9 [λ9 ποτὰ ογὰ Υ τουἀογϑαὰ “ ὑσίϑδὶ." 8.606 οἱ Υἱίϊ, 13.-- ἴχ.} 

ΟΥΟΡ ἰδ Φογάδῃ γτδὍθ οοπιρΙοίοα, δπὰ 
αν α (88 ΔΡΡοδΥΒ οῦλ (Π6 ΘΟ ΘΟ 08) π1 Βἷα 

Ἄοτβ. 41-48. δενὶδ “Ψυάαλ απ Ζεταοὶ ] τοὶ “Αἱ {π6 ὕογααη᾽" (θη... Επτ.), “811 (6 τωρ 
αδοιι ὀγίησίπρ Ἰαυϊὰ ᾿ οἵ [β5γ860],᾽᾽ ταὶ ἷ8, ἰῃ6 ὈΟΑΥ οὗ ἀερυϊΣοὰ χορσο- 

γεν. 41 τα ὃ, ΗεΡ. 41 δ]. Τδο ἐοχὶ (0)  βοηϊδιίϊνοα οὗ ἴμΠ6 οἰμοῦ ἰγῖθοβ ((] του) αὐσϊνοά 
δηἀ τη8696 {ῃ6}γ σοπηρἰδίηϊ ίο θανί ἃ : ΤΥ Βανθ 
ΟΌσ Ὀσοῖβιθῃ 86 τῶϑε οὗ παῖ δῖἴοϊθη 
ἴ8806 ΕὟΤΑΥ Ὁ οδοοτίοθα {μ60 ΟΥ̓Δ 80 ΒΘΟΓΟΙΪΥ, 

ποῦ]ὰ 6 τοῃἀογοα : “ δῃηὰ δ8 ἴο (8 ψῇο]6 Ῥβορὶθ 
οὗ δυάδι, που μδὰ οοπάυοίοα," εἰο. ( εἰ]). Βαυῖ 
18ῖ8 που ϊὰ δ6 8 ΒίγδῃὩρθ δΔηἃ ὨΘΑΥΥ͂ οοπβίσποίίοη, 
δηα (Π6 ΘΟΣΪ ΟΥ̓ ΤΩΔΙΊη 18 ῥγοίθγα!]8 [“δηὰ . .. 
Ψυάα!ν οοπαποῖοα,᾽" δ8 'π Ἐπ. Α. .]. ΤῊ Ϊδ ]αβὲ 
οἴδιθο ἰ8 ἴο Ὀ6 οοῃῃοοίθα πιςἢ [86 [Ὁ] σοσμθ 
ΤῊ Ϊυ8) : “ δηὰ πΠΘΏ 411} {π6 ροορὶο οὗ Φυάδῃ 

οοπαἀυοῖοα {πὸ Κίηρ, δηὰ δ]βοὸ 8} [86 Ῥθορ]θ 
οὗ [βγδοὶ, 9}. ] 4, (ἤθη σδῃ)θ 41} (6 σταθῇ οὗ [δτϑοὶ,᾿ 
εἰς. Βοδίά68 Τά ΔΉ, λα ἐλ Ῥεορία 9 ]βταοὶ αἶδο 
δοίοἃ δὲ Ῥδνὶβ οδοοσξέ οὐὸσ 86 Ζοσάδη. ΤᾺ Ϊ8 

οὗ [αγδοὶ οοπβίβιο ἢσβί οἵ Πῃ9 ἱμβουκδῃὰ Βθη- 
8τΩ Ϊ 168 (Π δὲ μδὰ οομηθ πὶ Βῃϊτηοῖ, δηα ἐμ θη 

οὗ δἴμενα ᾿ἰνττρ πϑαν ὄν, οπρϑοΐδ!γ, 1 16 ῬΡγοθ δ ]6, 
ἔτοτα ἴδ οδεὶ- )οσάδηϊς αἱδισι οἱ (8. Βοῦτηα). ΤῈθ 

σπίτμουΐ ἐπίογταϊηρ Ὁ8 οὗ ἐμοῖσ ρῃΓροθο ΒΥ ἀϊ- 
τοοηρς (Πἷ8 αυδδίϊοη ἰο Παυϊά, (ΠΟΥ δἱ ἴπ6 βδτὴθ 
({π16 ΣΕΡΓΟΔΟΠΟα Βΐη), ἴῸΣ ““ὙΘΥΥ ὉΓΟΘΒΟΙ͂ 1: δὰ 
Ὀδοῃ Ἰοδσηοὰ {μδὲ 6 δὰ δα μαπα ἴῃ ἴδ6 τοοτο- 
ΤΑΘΏϊ, 800 ὙΘΓΒ, 11, 12 (ΤΈΘ".). “ Αἰ δανίαε 
4π|6η,} τὸ ἐδο ΖΔ 1} 0] [Ὁ] οτεοσβ ἐπὶ μδὰ Ποὺ ψπἢ 
ἷπι ἴσο «6. 88] σὰ τὰ 17 καᾳ.). [π 8}} 1.18 
ἯΘ 5606, ΟἹ 86 οῃ6 ΠΔΏα, 86 ἀϊδοοτὰ Ὀοίπθοι τἢ9 
ταδὶῃ ἀν βίο οὗ (86 ἡδίΐοῃ, ὅυ64}} δηὰ 
δηὰ οὐ {Π6 οἶα (ἢ: ΘΕρῸΣ εἰν] γ ἴῃ ἰη6 οχ εἴ δὲ- 
κἶοῃ οἵ ἀογοϊίϊοη ἰοὸ ἐμὸ Κἰπρ, σοι, μόπόυεσ, 
οοηἰαϊηοά ἰη ἰἰδο 1 [86 δβοϑὰβ οὗ [ὈσΊΒῈΣ ἀϊθοσάοσ. 



ΟΕΗΑΡ. ΧΙ͂Χ. 40--ΧΧ, 26. 

Οτοιίαβ: “δὴ Βοῃόγαθο οοηἰεδὺ-- θυ, ποαίθα ὉΥ͂ 
λεῖον ποσάβ, ἰὲ αβογάθα ορρογίυ: Υ ἴο ἰμοθο (πδὲ 
ἀεεϊτοά τονοϊυΐώου. “Ἠοδοσδῦ]ο ἱπάοοα,, καΥΒ 
Ταοϊίαθ, “αὶ (Π6 ϑοῦχοθ οἵ ἐμ6 πογβὶ ἰἰηρπ᾽ 
(Αμμδὶ. 1.)." --τ’Ίοςσ. 42. Νοὶ Ἀανὶά, Ὀυὶ (Π6 τϑρ- 
τοβοῃίδιΐνοβ οὗ (86 ἰγὶρο οὗἨ Φυ 84} διβπτοσγοά {Π6 
ΣΟΡΙΌΔΟΒ. [όσα] γ: “(6 ταθη οὗ Φυάδῃ δη- 
ΒΓ αραΐπδὲ (δία 6.) ἰπ6 Τηθῃ οὗ [8γ8ε],} 
ΤΟΥ πιεέ (ποτὶ τ} δῃ δῆϑιγοσ.---ἤοσο 18 ΠΟ πθοα 
ἴο ἐηροτί (Ἰποπὶθδ, δῆοσ βερί., ὅγτ., ΑΣΆ0.) “ διὰ 
καὶ" δῇοσ ἰὴ πογὰ “ [βγδο],) δὴ ἴῃ συγ. 483: 
Βδιϊοῖον σϑιρασῖκβ ἐμαὶ 186 “ δηὰ βαϊὰ" ἰδ οταϊἐϑά 
ΔΙδῸ ἰῃ 1 βδπι. 1χ. 17; χχ. 28.--- Βοοδῦδο [86 
Ἰείπρ 16 ΠΘΘΙΘῚ ἴο 126 (ποέ: “116 Κίηρ ἰβ ὩΘᾺΡ 
ἴο πι|6᾽}); [06 ““Ὀοσδυδο᾽ 18 16 ΘΏΡΒΡΨΥΟΡ ἴὸ ἴδ6 
“Μὑὶὴγ Ῥ' οὗ νοῦ. 41. Νδαν τς ἤθδὺ οὗ Κίῃ, ΘομΊΡ. 
νυ. 1. ΨΨῈΥ αἵ ποῦ ΒΏΔΙΥ Ὁ ἰπογο ἰβ ὩῸ 

υπᾶ ον ἴθ. [Το Βίηρυαν Ῥγοηομη Πότ ὑδοὰ 
Ἑπρ. Α. Υ. βυδοιτυΐοβ (16 Ῥ] .γᾺ}} ΡΟΓΒΔΡΒ σϑίοσα 

ἴο ἰῃ6 ᾿ῃάϊνι 8] Βροδῖοῦ, 80 τσοργοθοηίρα (ἢ 6 
Ὡδίου οἵ ἰσῖθθ, οὐ 186 Ὡδύοῃ οὐ ὑσὶ Ὁθ Δ Ὀδ 

οἀἁ 88 ἃ ἜΒΗ ΕἸΞΉΞΑΥΕ νγο Θθδῖθα 
οὗ ἴ80 Κίηκ ἢ Τὺ οεἱ οὗ ἰδ Κίηρ ΞΞ ἰο ὃο οὰ 
ὈΥ (Βς6 τΟΥΔ] Ὀουμῦ (ΟἸοσίουβ). Ηδνο τὸ οῃ- 
)ογοὰ δανδηίδρεβ ἔγοτῃ Ηἷπι ῦ δυο γοῦ σοδϑβοη 
ἴο ὈῸ οπνίουβ οὗ υ86 Ὀοσδῦθο Ὸ ᾿δΥῦθ το ογοῖ 
δανδηίδροβ (μδὲ γοῦ 6 Γ6 ἀορτὶ γοᾶ οὐ ὙΒοῖθοΣ 
118 8 δἰϑὸ ἃ δ ἀ6- 1ϊ δ (9 Βεηγαπιϊπύδεα (ΜΊίο., 
ὙΒεπ., Βυηα., Κ 61}}, Ὑ1Ὸ δηϊογθὰ τη ἔδνοσβ 
ἴγοια ϑαμΐ (οοτὰρ. 1 διη. χχ)[. Τὴ τουδὶ 06 Ιοἢ 
Ὁπαροϊἀοα ; ποις οὗ (ηἷθ βογτὲ 16 ἱπάϊσδιθὰ ἴῃ 
{π6 πΟΓαΒ ογ (86 οοῃποσίζοθ. “ ΟΥ, μδ8 δηγι μη 
θη ἰδίῃ ὉΥ 8 ποέ; “88 Πα κίνθη 8 ΔΩ 

1 ΡῈ [οο Εηρ. Α. Υ., τβοβθο τοπάοσίηρ 6 ἀ6- 
ἀεοά ἴῃ “Τοχί. δηὰ αγβϑη,"-- ΤῈ.].-- ἐν. 43. 

ΤῊΣ τηθὴ οὗ 1[8Γ86}᾽8 ΒΏΒΓΟΣ ἴο {18 ἢοΐ ἀἰθοοΌΓΕΘ 
οὔ {π6 Φυσδῃϊ65 18 8{1}} Βοίΐοσ. Ουεσ δραϊηϑὲ ἐῃθ 
1αἰιετ β σιαϊαξζοο το]αϊΐοη ἴἰο ᾿γαν ἃ (““ἢ)6 'δ ὨΘΔΣΟΥ 
ἴο 8) {ΠῸῈ} δβοὲ {86 πιιπιεγίοαί φιαηπεϊαἰέοε: ΘᾺ 
Ῥαιῖὶβ Βδανο Φ ἰπ 86 ἰεΐηρ, δβῃἃ εἷσο ἰἢ 
Βαανὰ τόσο ἴβδη ἴδου.--ΤῊο “ἴδῃ ματγίβ᾽; 
816 (Π6 ἴδῃ ὑγἶθ68 88 δραίϊηδί [Π6 πο, “Ψυάδῃ διὰ 
«Βεπ)απιῖπ᾽ (Ἰ ποοάογοί) : “186 ἰσῖρα οὗ Βοηϊδιιΐη 
ταὶϊσ αΐ ΔΙ γοδαΥ δου [Π6 ΣΟ ΟΥ̓] οἵ {Π6 τογαδὶ γοϑὶ- 
ἄδθῃοθ ἰο Φογυβδίθηι μαγὸ αἰϊδομβοα ἐἰβθοὶζ τοσο ἴο 
“Ψιυααΐ, 8 ἰηάοοά ᾿ξ ΠΟῪ οδίμθ ἃ ᾿ῃπουδβαηά δίσοὴ 
ψῖἢ Φυάδη, δμὰ δἤοσγπαγάβ τὶ (ἢ 16 ἐγ δ6 φησεὰ 
18ς Φυάδ- Κίπηράομι, 1 Κίηρε χὶϊ, 21 (ΤἸε;ΐυ 8). 
Αἀὰ ἴο (815 παι 7 6γύβδ] οὶ ττὰϑ ἩΪΐη [λ0 ἰτἱθθ 
οὗ εἰ ας ρας υθὺ οὐ {π6 θογάον οὗ Φυάδῃ. ΤῊΘ 
ζίησ ομβοά ἴο 116 τὐοίδ παϊζοη, δηὰ ἐπογοίογο 
Ἰεταϑῖ, τὶ τὴ 1(8 ἴδῃ ὑγθοβ, δά ἃ ἰθη- [Ὁ] ἃ ρατὶ ἴῃ 
δηὰ οἰαΐπι οὐ ἔδο Κὶηρ.--ΔΗᾶ εἷδο ἐπ Ὁανιᾶ 
ξοτο ἴμδὴ ἴδου.--ΤῊ6 αὔονο ρόποσαὶ εἰδίο- 
τηθηΐ ἱβ ἤθτθ βρϑοΐδ χοὰ δὰ ἱπάϊνιυδι σοαὰ ἴῃ 

ἰο [ἢ6 ρέγϑοη οὗ αν. Τῆδ πιϑῃ οἵ [8- 
Τϑοὶ δὰ ἰηάερα “ ἀδβοσνϑᾶ νϑγγ 11} οἵ μΐπι." Βυϊ 
1}18 σδηποῖ θ6 υγροὰ δραϊπεὶ {Π6 αἱμοηθδα οὗ 
ἐδ τοδάϊηρ : “ἴη αν! (ΤΠ οη., ἴοσ πὸ πηθῃ 

. δ) [8 ποὺ Ρίεϊ, διὰ ) 19) ΡΙ. Ῥασι!οῖρ. (“ δὲ Ἀ9 

εἰνϑυ ὑϑ ἃ εἰ 75), ἴογ ἐπ ῬΙ. 18 6] βουγῆϑσο δε), δπιὰ (Ἀ15 

οοπδίσυσεοιῃ που] ἃ Γϑαῦϊγο δ437. Απὰ ἐμοῦρσῃ 3 "Β δ 9) 

-- “0 ΠΟΙ͂Ρ ὁ5ῃ6 τί κἸδ " (1 Κίημε ἰχ. τ οἷν Ἦγδβαθ 
ἀοοδ5 ποὺ {Ππογοΐοῦθ τθϑη “ἴ0ο αίνϑ ἰὸ ὁ ἢ ἢ) 
Βδίθοσ νὸ Ὦδυθ ἤθσοὸ ἰῆ0 Ροσύ. ΝΙΡΗ, σἱτἢ Αὐδοὶ, Ιπ 8. 

(ἔοτα., δα γοτῦθ ΩΝ ἙἘπαϊὰ ὃ 240 ἀ), σοττοδρομάϊηρ ἰο 

ὅ3κ. ΠΠΡΘΓΑΙ͂Υ : “ δ5 Δ Τΐης Ὀδθη δ (0 ἰδϊκίηρς ἐοκ 

ὮΡ 8 Πδ5 ΔῺΥ ἱπίης δὲ 41} Ὀθθῶ ἰαῖκθῃ ὉΥ 086] 

δ49 

οὗ Φυάδῃ μαὰ Ὀεδβανοὰ κι1}}] τσοσϑθ, εἷποθ (6 ἰη- 
δΌττο οι ο. ΟΥ̓ ΚΙ δύθα διηοηρ ἱμθα. Βιυΐ 18γ80}}8 
οἸαΐτα ἰο ΒυΡΘΓΙΟΣΙΥ ἴο Φπᾶδ ἴῃ Βανίηρ ἴθῃ ματα 
“αἰφὸ ἴπ δαυϊά " ““ἀοοα ἠοἱ τοῖοσ ἰο [ὴ6 ἴδοι {παὶ 
(π6 ἰῃδυστοοίΐου δοβδὴ ἴῃ Φυάδῃ᾽ (Ο. ν. αο- 
186}, ἕος [86 γ (16τγ861) δᾶ βέγβ βύνδυ Ἰοϊηοὰ 
[86 τϑῦ}]] ἰοῦ. Τὴ ποτα τὸ ἴο 6 ἰαἰζθῦ ΒΙΩΡΙΥ͂ 
πῃ οἰοβοδί οοῃῃθοίΐοι 1 (Π 6 ργουλουβ ἡυτμοσί δὶ 
βἰαίθυχοηΐ [ἢ Τοΐογθῃορ ἴο [86 χηρ, ΤῈ βθῆθ6 ἷδ: 
ἴη 186 Κἰηράομι οὗἨ ἴβγϑϑὶ γοῦ ἤδγο πὸ οἰδὶτ ἰὸ 8 
ὭΘΔΓΟΣ ΓΣοϊδιίΐοη ἰὸ ἰδ Κίηρ, γῆο 8 Ρὰΐ ἔμογθ [ῸΣ 
αἰ ἰμ6 {ἰτ1068, δῃὰ ἴο οπὶ 88 ἰεϊηρς 4}1 {ἢ ἰγῖθεα 
δβίδηα ΠΕ ὭΘΑΣ, 80 {μὲ νο, πὶ ουν ἴθ, Βα νθ 
8 ᾿θη-[ο]4 οἰαῦπι ου Βΐτη. ΑΒ {18 ἴδ ἐσὺ οὗ ἜΥ̓ΘΥΥ͂ 
Εἰπρ, δὸ αἰδο οὐ Πλαυίϊά. βοὉ. βομταϊὰ : “ ανὶὰ 18 
Βογθ οοῃβί ογϑὰ ποὶ 88 οὗ {86 ἰγῖθο οὐ Ψυάδῃ, θυ 
88 ἰρ. Βυΐ ποῖο 6 ἤδγθ ἴδθῃ ρασγίβ ἱῃ {π6 Κίηρ, 
ἐλεγξίογτο αἷδο ἴῃ Τ)αυϊα 88 Κἰηρ, δῃ ἃ 80 γΟῸΣ ἘππῸ 
ταΘηΐ ἔγομι ἸΏ 8 πογί]6βα." ΤῊ 
Βιαὶν-ρ εἰ ηρ οὐ καϊπη τὰ δηα ρμαβεϊοηδίο δαβθοσί 0. 
οὗ [86 χηϑσὸ Ὠυτ ΘΓ ο8] σγοἰδίΐοη ἰο αν 18 
ΘΠ] οσί ΠΥ αυΐῦο οπαγαοίογιβς οὗ 86 1}1 ἴδε 
ἱστατβ συδαὶι δὲ ργθγαῖ]οὰ ἴῃ Ιϑτβοῖ, [πὸ 
οὗ ““δηὰ αἷδο ἐπ δαυϊά τηοτοὸ ἤδη ἐμοῦ, ΒΟιίοΠοΣ 
δά Τδοηϊυδ δάορὲ ἐἰμ9 ΤΜΩΝ ΟΣ 186 ϑορί.: 
“Δηὰ 1 δὶ Ἐ (οΓ6) 1μου." Βαϊ 
(μἷ6 τοβδαϊηρ 15 δυδρίοἴουβ δὲ π6 ουϊδοῖ, Ὀδοδυδθ 
1π0 Βερῖ, 88 δἷβο [86 σοδαϊηρ οἵ [86 Ηδθῦ. ἰοχὶ, 
ΤΏοη Ἰτμουΐαν δσχρ  δηδίίοη οὗ ἐμὸ ἴθστα “Ὃ ἤἥγεί- 
Ὀογη "ἢ ἔγοια ἴπο ἰσιῦοα οὗ Βδϑυρεη δηὰ ϑ᾽ πίθου, 
ὙΠ066 δηῃησοοδίοσθ 6 ΓΘ ὈΟτῃ ὄφοτο Φυάδῃ, ἀοεβ ποῖ 
ΒΡΡΙΥ ἴο ἴπ6 οἶος {Ὑ Β68, Ἢ ΠΟΘ66 βίθιχ- δι ΠΟ. ΤΟ ΓΘ 
Ὀοτῃ αἴεν Φυάδῃ ; δπὰ ἰοὸ υπάογβίδηα ἰμ6 ἴθσμλ 88 
τηθϑηΐηρ αὐ ἐλ6 δαπια ἐϊπιὸ (Τ ΒΘ; ΐ.5) ἐμὲ “ ΠΖεγαοῖ 
δἴϊον ϑαιώ ἀδαίλ μαὰ μο]ὰ ο ἷβ ἀγῃδθίυ δά 
οοῃἰἰπυοα (δ6 πδίϊομαὶ ὨΔΠλ6,᾽ ΒΘΟΙῺΒ ΨΟΣΥ͂ 81" 
[οἰομοα.--- πασὶ ποῖ ἀθαρὶίποα 129 7.-- 
ΤὨΘ τηθῃ οὗ [βσβοὶ [6]1 (αὶ (86. δὰ θδθῃ τηδάθ 
1816 οὗ ἴῃ ἐμδὲ ἱμον δά τοὶ Ὀθθῃ ἱπίοσιηθα οὗ 
16 τοουϊοσαϊοη δηὰ ροσιϊ θα ἴο ἰαῖσθ μαζί ἰῃ ἴΐ, 
ἴῃ οοηίγαϑὲ πὶ (ἢ (ἢ 6 Βο] Δ εῖ οὗ 6 τονοϊυἱοῦ- 
ΔΙΕΥ͂ τηονοσηθηΐ, ὙΠΙΟΒ μδὰ υηϊοὰ Ὀοὶῃ βοϑοίΐοῃκ, 
ΠΟΥ ΠΟΓΘ δ ρδαῖσθ ἰῃ6 ἰοἰηίποθα οὐ ἴΠ6 ἀδεῖγο 
ἴον δῃηὰ γοΐασῃ ἰο ἴδ 6 οἸ 68}1γ.--Απ ἃ ννᾶδ ποῖ 
ΤΩΥ νοτὰ [86 χαϊ ἴο Ὀτίῃ αὶ, ὈδΔΟΙ ΤΥ Ἰεὶπκ Ὁ 
Ταύοσγα!]ν: “ δηὰ γγαϑ ποῖ ΤΥ ποσὰ ἢγεὶς ἴο πὸ ἴο 
Ὀγηρ ὑδοῖὶς ΤΥ Κίησ Ὁ" Οη [δ6γ86]}8 “ ποιά,» 
οΟΙΡ. χῖχ. 10, 11. 6 ““1ΤΟ τη6᾽᾽ ἷ8 ποῖ ἴο ὃὉθΘ 
διίδομοα (Ἐ 61}) ἀδραϊησίὶ [6 δοοθηῖβ. (δῃὰ δρδϊηβὲ 
(16 ογάοσς οὗ ἰπθ πογάβ) ἴο “Ἂγίπρ ὑδοὶς " [Ξε 
᾿Ξ Ὀσΐπρ θδοκ ἴἰο τη 6], Ὀυΐ ἴα δρροβιίΐοῃ ἰὸ “ΤΥ 
ποσὰ," ἰο Θιμρἤδεῖχο ἰδὸ ἷνθ Ῥγοποῦυῶ 
““γηγ (666., ἢ 121, 8), διὰ (ο Ὀγίης ουἱ ΒΙΓΟΏΖΙΥ 
[π6 ἐδοηρδὲὶ ἰμδὲ ἴβσδο] πδὰ ἔγθὶ βροίκοῃ οὗ δά 
ΘΟ Δ 6116 86 Κἰηρ᾽ 8 τεϑἰογδίίοη.-- οὐ ααλ᾿δ γερὶψ 
ἴο δγ86}}8 πογὰβ γγβ βίὶ}} δαγάεν, τόσο νἱο]θηΐ, 
ὑπ8ῃ ΠΥ. Α νἱοϊοηΐ τὰς οἵ σογὰβ δαπιεὰ ἃ 
ἩΟΓΟΐη Ιογδο], 88 ἴϑο ηρ ἰΐβοι τ 106 ρατίον 
Ῥδγίυ, ν͵δὸ 1οα ἰὸ ἃ Ὡ6 ΓΝ, ον] Ῥυτρῦθο, πῃ ἢ 
Βῃδροα 1ϑο]ἢ ἰπΐο ἃ στοροϊϊοη οἵ ἰδ σϑρβ]οη 
}υδῖ οτυβμοα, Οὐ. 8 Ἰδρὶάθ: “ΤῆηΪἷβ βθοθὴθ 
Ραγοὰ [Π6 ἩΔΥ͂ ἰο ΒΒ ΟθδΒ γὰσ. 1ς}οϑγ ἴγοια {818 
Ρτουὰ αυδετεὶ οἵ 9υάδῃ δηὰ [βγδὸ] μον ἰτὰθ 15 
ἐπ Ῥσονοτὺ ἴῃ γον. χνυ. 1." 

. Χχ. 1-22. δλεδα᾿ 5 ἐπδυγγοοίοι, Ϊεγαεῖ 8 ἀ6- 
ἡκοίζοπ, δοιὰ «οαῦ.---ὙεΣ. 1. Βοτο 
86] [ΏΘΙΘ, πδιηοὶγ, ἰὼ ΟἿΑ] δὶ {6 Δβδθ Ὁ] Υ 

. 23 Ἰποίοφὰ οἵ Ὑ3. 

{ ΝΡ) “ἴδοτο δβαρροϑῃϑά," ΝΙΡὮ. οἵ Κ τ ΠΡ “(ο 



δοῦ ΤΗΕ ΒΕΟΌΝῸ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΑΜΌΕΙ, 

οἵ (πὸ ἰγἱῦθβ.: [80 νοζὰ “{Πο γ᾽ ᾿Ἰηαὲοδίο ἀ γθο οι 
189 ρίαοο, ἱπά το οι] 186 ἐὐπισ οἵ {86 Το] οπίηρ Εἰρ- 
ἴΟΥΥ, 80 ἐμαὶ (6 οαυϑαΐ οοπηποοίίοπ, Ὀοίθοη ἰδ δηὰ 
1ῃ9 Ργροθαϊηρ βοθῦθ 18 οὔνίουβ. Οἡ [6 Ῥδσβοῦ 
οὗ Ββεδα, ΓᾺΙΠΟΣ Σοιμδσῖζθ (ΡΓΟΡΔΌΪΥ ΘΟ τ οί] Υ) ἢ 
εἶθ ΠΥΡΊ 8] ποίθδ: “0 ἯᾺΒ οη6 οὗ ἴμ6 ντοδὶ 
τορυ68 οἱ (6 Πἰρἢ παρ κολί, γγ00 Πδὰ δ ἰασρβο σοὶϊ- 
Ὧ6 διηοηρ ἴμ6 Ῥϑορίο, δῃα οομβι θγϑί οἢ ΟΣ ὩΔΙΏΘ, 
88 (8 1}11π6 αἱ Βουλθ. ἢ Ηὸ Μ88 8. “ πὶοκοα ᾽" τηδη 
(μῖμον: λείίοδεν [Ἐωρ. Α. Μ΄. ἩΓΟΙΡΙΥ : “βοῇ 
οὗ [611817}, σοτωρ. 1 δὅδιλ. χχν. 17, 28. ΒοΩ- 
δηλ ἴθ, ργοΌΔΌΙΥ ((ο υάρο ἔγουα ἷθ οοπά ποι) 
ΟἿΘ οὗ (λ6 τδϑϊα ϑυ] πη ραγίυ, ἰἴ μ το γ9 Ὠοΐ (848 
ἦθ Ροββὶ 16) οἵ 54} 8 οσῃ ἴδῃ}}γ---ὍὁῦΜ' ΒανΘ πὸ 
ρΡαστὶ ἴῃ ανὶίᾶ.---ΤῊ 8 18. βαϊά ἴῃ οοηίταδὲ τὶ 
χίχ. 42, 43, αηὰ π|ίιῖ 6 βῇδι} δι ρ ἢ δβὶβ οη (Π6 
“η0} [“ἐλεγε ἐξ ποίέ ἴὸ 8 ρμαγτί ἴῃ ανὶ 4. 
Ῥανὶὰ ἴθ οδ]]οὰ ὃμ6 δοιῇ οὗ ὅ8686 οοηἰοπμρίυ- 
ΟΥΒΙΥ ἴῃ οοηἰγασὶ τὶ ἢ ϑαιώ. “Ὑ79 ᾿ᾶγθ ποίβίπρ 
ἰῃ οογαπιοη Ὑἱ Εἷπι, ΠΟ  ἰς ἰο ἀο Ὑ1Ὲ Εἶτα, 
φοΡ. Ποαῖϊ. χ. 9θ. Ετομλ 19 δίοιοίησ ἰδ ἐγιπιρεὶ 
δϊ ἸΏΔΥ Ὀ6 βυγγηϊβοα πΠδὲ ἢ6 ἯΔΒ ἃ 1} ΣῪ ΟΟΙΩ- 
ΤηΔη ον, μανίηρ οοηίγοὶ οὗ ἃ Ββοτ δὲ ἰδγχθ ὈΟὰΥ 
οὗ πιερη.--Π ΝΟΣ δῇ ἴο ἰα ᾿ϑῃῖδ, ἰΠαὶ ἰδ, 
Ἰοπιο, 88 ἴῃ χυ!, 17; χὶχ. θ.ἁ ΤὮ6 οχργοβείοῃ ͵8 
δὴ οοΠο ἤτοι ἰδ ἰφη 16 οἵ ἴῃ 6 ρϑορὶθ 1 {Π6 
ὙΠ ΟΓΏΘΒΒ. -Ὗ τ. 2. ΑΙ] [Ιβγ88] “στϑηΐ ὑρ᾽ 
ἕγοπι Ἀδνὶ, ΠΑ ΠΊΘ]Υ, ἔγοτα ὑμ6 ρἱαΐη οὗ ΟἸΪχα] ἴοὸ 
116 Π1Π1-σουηίγυ οὗ ΕΡΒ σαὶ. ΓΠ6 τΠ0]6 σορσο- 
δοηἰδύοη οὗἁ 15.861 11δίθηβ ἴο β'!βΒβοθα᾽ Β σϑῦϑὶ !ουδ 
λἶχῃδὶ, δηὰ Τ0]]}ογδ πἴπι, τ οἢ 18 ἴο Ὀ6 ὀἀχρ] δἰ ποὰ 
ΟὨΪΥ ὈΥ {πὸ ΔΗΡῸΓ δραϊηθὶ Φυάδῃ, ἔγοβῃ}]γ οχοϊϑα 
Ὀγ 1Π6 ύλΓΓΟὶ ΟΥ̓ΘΓ εἰορῖηα {π6 ἰκηρ θαοῖς. ΤῊΘ 
τιρῃ οἵ Φυάδῃ “οἶδνα ἰὸ ἰῃοῖὶν εἴην," ογτοπάρα 
Οἷοβα δρουῃὰ Εἷπι [ταί μον, [ΤᾺ] ΠΥ δαμογθά ἰὸ 
Ἰιὴπι--- Τ[Ἑ.] δηαὰ δδοογίϑα μ1πλ “ ἴγοτμι ἢ Ζογάδῃ 
ἴο ΦΔεγυκαίοηι. ΤΤῃ6 οχργοδδίοη : “ἴγοιυ ἴἢθ 
«ογάαη,᾽) ἄοο68 ποῖ οουίχδαϊοὶ [λ6 ζἴδοὺ τπὶ [86 88- 
ΒΟΙΏΌΙΥ ἴοοῖ ρἴδοο θὰ Οὐσαί (88 ΤΠοηΐυ8 Πο] 8 
ἔτοπα (18, {παι 1ἰ ἱοοῖκ ρ͵δοθ οἡ (με Φογάδῃ) ; ἰΐ ἷβ 
ποῖ ἰο Ὀ6 Ἔχρ]αἰηοαὰ (τ Κ αἱ! ἀραῖπεὶ ΤῊ οηι8) 
Ὀγ {π6 χοιηδσκ ἰμδὲ ἴμ6 “ Φυάδ  68᾽ δα αἰγοδάν 
ἐβοογίοα {π60 Κίηρ ονοῦ ἐδ ὕογάαπ, Ὀυὶ (ΕἸκ6] 
Βοϊης πολὺ 86 ογάδῃ) ἰ8 ἴο 06 ἰδ ίκθΏ 88 ἃ ζϑῆθσαὶ 
ἀοβὶχηδίίοι, βοὴ δ Ἧἷὁ Οἴζθῃ 80 ἰῃ τοβρϑοί ἴὸ 
τίνο γα. 

γος. 8. δαυϊ 4 τείιι γῆ ἰο δία δοιιδα αἱ «εγυδαίονα. 
ΤΌΘ ἴϑῃ ΟΘοποῦῦ!η68 (χν. 16; χνὶ. 20 5864.) 
[δαῖ δο δᾶ Ἰοϊ ὈΘὨ τ ᾶ---Ὠ 6 Ραὲ ἰπ ἃ Βοῦυθ6 
οὗ ννασᾶ, δῃηὰ πραϊπίδϊ ποὰ ἰμοῖα, θυὲ τουμαϊποα 

τὶ ἤποπι ἴδοι). ὁ Οτοίδυε: “Η|᾿9 γμαγάοποὰ 
ὉΠοῖν ἤρα ἱπάθοαὰ [ἱ, Ἂ., οἷν ἴδὺ]δ οομητηϊιοα 
Ἰῃτουρῇ ἴοθ8γ], Ὀυΐ που]Ἱὰ ποῖ δρρτγόβδοῖ ἰἤθιι, 
δἷῃοθ ἱΠ6Υ ὝΘΙΘ ἐπ ρυΓΟ ἴῸΣ Εἶπα (μαυΐηρ Ὀθθῶ Δρ- 
Ῥτοδοβοά ΕΥ̓͂ ὨΪ8 800}, ποῦ ἰϑὲ οἴ βοῖβ ΔΡΡΙΌΔΟΒ 
ἴΠΠ6πὴ, 886 ἰθὺ ὙΟΓΘ ΤΟΥ͂Δ] ΘΟΠΟΌΡΙΠοδ."" ΤῊ 
Ἰϊνοὰ 'η “ νἱάον μοοᾶ οἵ 11{6,᾽ 1 (Πδὶ 15, “ τ Θγοδα 

πηθοὶ," ποῦ ἔγόσω ΜΡ “(ο 08]1, ὨδΙηΘ ᾽ .ὦ. “8 ποἰθὰ, ἴν- 

τι Οῦκ ΤηΔΏ " (1αἰῆογ), 
. νὰ Ῥαιγί οἷς, αἴον ψιο οτί 8 Βιγί κοι θα ; πὲ τὸ ἱκπὸνν 

ποιϊῃίηρς ἀσἤηίον δΌουϊν {ἰ.---ὄ8 ΑΡὨ ἰδῇ (1 Βαιη. ἐχ. 1) ἰδ 
486 ΒΔΠ16 8ἃ4 ΑὈΪΔῊ (Ἱ δὐλδρι 8), ΒΔ ΜὰῶδΒ 80 ἴῖΔΣ οἵ ἴὴ6 
ΒΑΓῚ6 ἔδιηἶ ν 88 

4 ὈΤΤ ΝΣ, ΤΩ880. ΒΗ Χ 001 ἔοτη., (ἢ 9 ζΘΏΘΓΑΙ, 1988 ἀ0- 

ἑδττηίηϑὰ ἐπδίθδα οὗ [ἢ 9 Τοτο ἀοίοστηΐμοι, αθη. χχχί. 
ὃ; Απ|. "1,2, 2 Κίημε χίν. 18, Ἐνν., 1846. ἰβοωϑ ΜβΒ8. 
δυὰ ΕΌΡ. οὐ ἢ8 Ἐοβδὶ βατϑ ἐμ ἔϑιω.-- ΤῈ] 
ζ ΓΑ, δαυογοΐδὶ Αοο. ἀοδηθὰ ὮΥ ΠΑΝΤῚ; οῃ9 οοά. 

οἵ Κοππίοοϊς μδὰ ΜΞ (Βδιίομοσλ {ΤῊ 18 τεδάϊτρ ἰ 
εἰνθῃ ὉΥ 9 Βοδεί.-- Τὰ. 

ἀοδίι Βδὰ οηϊοσοὰ (86 βουθο, πϊἀουπμοοά ἀυγίνα 
ἐλ ἰδειϊπιε οἱ (δὲ λιωδαπὰ." (Βδιϊςομ.), οουι 
δαϊ. χχῖν. 1 βαᾳ.; 188. ἰ. 1. [850 Ταγχζύω, Οἱ 
ΡΒ ΡΡθοη. [Ὁ ἸΩΔῪ 880 ὃθ σοηάογοα: “ἴῃ ἃ 
 οϊοπς τἱἀοπμοοῦ," ἑ. ., )8 Ἰοηβ 88 {86} Ἰἱνοὰ; 
Ὀυΐ [86 οδ᾽οοϊίίοι ἴο (μὲ8 ἴα, {μδὲ ἰδ σχορϑαίδ (86 
βἰδίοιηθηϊ οὗ (π6 Ῥτϑοράϊηρ οἰδυθο.--- ΤῈ. ]7--- ες. 
4. Διᾶ [86 κεἰπᾳ δβαϊᾶ ἴο Ατῖδδδ, ( 81} το, 
εἶδ.) ὩΒΙΤΩΘΙΥ͂, 0 [Ο]ΠΟὟ δηὰ δἰίδοϊς [86 ἱπδυγρεηὶ 
586θα. ἴῃ ρινίηρσ Ατηδδα (18 οοστημιἱβαίοι, ὨΑΥ 8 
ῬΌΓΡΟΘΟ ἰδ ἰο {Ὁ1Π}]} ἴο πὶ δΐ8 ῥὑγοπιΐβο, χῖχ. 14. 
Απᾶ ἄο ἴδου ρῥσϑδϑοιὶ ἔπ Υγ86]{ ΠΘΣΙΘ, δῆες 
ἴδγοθ ἀδγβ, θὰ (Π6 τηοη οὗ 7084} καῇ 4]}} δῶτε 
ΘΒΘΟΙὉ]οα, ὑπαὶ ἴμοι τηδγοσὶ Ἰοϑὰ ἰδ οπὶ οὐἱϊ ἴἰο 
θα:16. ΤὭοη Ἀδνίὰ ἰηιοηάοα ἰοστο!γ (0 δρ- 
Ροϊηὶ ἷπι ΟΣ ΠΏ ογ-ἢ-ΟὨϊοΐ, ἀπὰ δεεῖρη Ηἷπὶ 
180 τηογο ἐπηροσχίδηϊ αἀυϊε8. [πὰ νυ οῦδ Γοαροσίς 
Πανὶ Ποσὸ δοίθα ὑῃΝ β6 ]γ: 1) ἴῃ δεβίοπεϊπρ οὐ 
(80 Ἰαῖθ ἱπβυσχοηὶ ἰοδάοσ, Αὐθδδα δὴ πηρουπάοὰ 
οοηδάρδοο, [μδὲ 88 Βο0. ὑγουϑὰ ἰο Ὀ6 χτηϊαρ] δορὰ, 
ΥοΙΒ. δ,6; 2) ἰῃ τεϑροοῖ ἰο Φοδὺ πῆο, ψῖῖὰ δἱὶ 
ἢἷθ χυάδηοθα δὰ ογυογ, μδα σοιηδί θα ἐδέι ἢ] 
ἴἰο Ῥανία, δῃὰ ὉΥ ἷβ βρ]ομάϊά νἱοίοσυ οὐδῦ 
Ατχγδδδ, μδὴ κανοὰ {89 ἰπράοπι : 8) ἴῃ [ο 
Ὠ18 [Δι] (γἱρθα οἵ Φυάδῃ, τΒο τημδὲ Βαγο Ὀοθη 
οβοπάαρα ΒΥ (15 ῥτϑίθσθῃοο δβουσῃ ἴῸσ [886 ᾿ϑδάοῦ 
οἵ 16 σουοϊυξοη. [χη ἰῃ6 οἱβοὸσς μαμὰ, (86 ἰη- 
βυγροηὶ δ πἀδαὶίεβ ται ρς Ὀ6 Ρ]οββοᾶ ὈΥ {Π18 Ββοποῦ 
ἄοῃβ ἐμοῖσ χεηογαὶ (οοτρ. χιχ. 14), δπὰ ἴῃ πιεη 
οὗ [6.86] αἤἰδοιϊθα ΟΥ̓ βϑοῖηρ ἰμοὲγ ΤΌΣΤΩΘΥ ροηογαὶ 
ἴῃ Πανὶ 8 βοσνίοθ (Ῥδίσιο Κ); Απηδβα μεροῖν: 
ΠΥ βῃονγσῃ ἰμηβο] δὴ οδιοϊθης σΟΙ Δ ΠΕΣ, δπὰ 
Φ08ὺ0 τδϑβ ποὶ ὑπάθβοσυΐηρ οἵ Ρυῃίβπιοηΐϊ.---ΤᾺ.). 
--νες. ὅ. Ἐῶζδ τδιτίϑα Ἐ ονοσ 86 δοῖ εἶτ, 
((μγθοὸ ἀδγβ), εἰ" μοῦ θδθοϑῦβθ μ6 παϑὶ τὶ αἰαισυί 
δηὰ ὁρροβίου διηορ ἴΠ6 ῬΕΟρ]6, δῃὰ οου]ὰ ποὶ 
80 ΒΟΟΏ Θχοοῦΐθ ᾿ΐ8 ΟΟΙΏΣΩ ΒΒΊΟΏ, ΟΣ ὈδΟδΌβα δ6 
ΕἸ ἈΡΕΈῸ ἸΟΊΘΑ ΚΟ Πρείε, δ50 πσήΠεμοΙ ἴῃ δῖ 
τοδεί ἰσγαϊϊοσοιδ ἀθαῖρηβ, [ΟΥΧ, Ῥοβαὶ Ὁ]γ7, Ὀϑοδηδα 

οὗ πδίυσδὶ ἰδοῖ οὗ τ ϑτα ἤρα ΡΟΣ Απὰἃ 
αν! δαἰᾶ ἴο ΔΌΪαμεαΙ. Ιπρἰοδὰ οἵ “ΑΒ βἢαὶ, 
ΤΒοηΐυδ (δος ϑυυ. δηὰ Ψοβθρμυβ) που]ὰ τεδά 
“ψοαῦ," εἷἶποο ἴοπι (1:16 ῥγχοδοηὶ ἰαχὲ τὸ Ἵοδηποὶ 
δοοουῃΐ [ὉΓ [80 ΔρΡῤρΡΘΆσδῃοο οὗ 9080 ἰῇ τοσ. 8, (ἢ6 
ἷθ ῬΓΟΥΙΟΌΒΙΥ Ὡοΐ τηρηϊοηοα---ΟὨΥ δἷβ ῥθορὶο 
το Πομοα ἴῃ σοῦ. 7) ; [Π6 “τηθῃ οἵ Φοδὺ " που]ὰ 
οοσίδ ΠΥ ποὶ μδᾶνο τηδσομοά ουϊ, Ὁ] 6ε8 9040 μοὶ 
ι8α 186 ΔΌΡΓΕΠΙΘ οομητηδπά. Ηδ ἰαῖκεβ (86 οἵῖ- 
Εἶμδὶ τοδάϊηρ (ἴον {86 βορί.) ἴῃ γϑγ. 7 ἰο δε: 
“ δια π6γ6 τβυομοα ουἱ δον εἷπι “δίώρλας ακάὰ 
(86 τῶϑθῇ οὗ 9208}, δηὰ μέηκα ἰδὲ ἔγοπι (μἷα, 
“Αδιοδλαΐ" κοὶ ἱπίο γοῦ. 6 ἱποίθβδα οὗ “ 90δὉ," 
ἈΠῸ ἰὴ Ὑ ΟΣ, (δ γν: εὐκὰ - πε ̓  ϑῃ οὔϊ ἔτοπι 
118 ᾿ΣἸκοηοθα ἰο [86 [0] Ὡς Ἡ : . Αρδίμδι 
ὙΙΟἢ ΒΟδιίοθοΣ στρ ΒΕ βαγβ (μδὺ ἰμ6 ϑ'υστῖδο διὰ 
οθορ δ ΠΕΙῸ 2866 8 ΔΙῚ ΓΆΓΥ οὔδηρο ἴπ {86 
ΗΘΡΣΘΝ, δηθὰ ρμυΐ “2080 ἱπδίοδὰ οἵ Αδὶαβμιαὶ, 
Ὀοοδῦδο ἴποὺ ἰπουρῆὶ (ΠῸμπ ταὶ 10]] ον) {μὲ 
186 ἔοστηοσς ουὐρμΐ ἰο Ὀ6. βδιηθάὰ πθσε. “ον, 
88 Βόμομον, “1 ζοαῦ δὰ οΥὶρίπα!]γ δἰοοὰ 1 
116 ἰαχὶ, οουἹὰ Αδίδλαξ αν Ὀθο αοοϊ επίαίίῃ οὗ 
ἀθίυκτέ, δορὰ ἴον 1ἰ, οἰποο 86 ἔπ ὨδΠ)68 ΔΙῸ 
γΟΙῪ αἰΠοτοηξ, δὰ ΑὈὐθμαὶ ἰβ ποὶ τηοηιοποά {}]} 

γ ἜΤ ΑΤ Ὑτταν ἐπὺ τὴν δὼ μύφγ, μερί ας δ΄λαὶ ταῖσι δυο ροϊδῃ ἔσομι γῸσ. ἴΠῺ] 
ἰπίο μμ τα δεσμρ ἐᾷ ἐπάοοα 118 ἱηροσίξοι ἷθ 671- 

5 Κοίδιὺ ὝΠ᾽ Ἢ ἴδ Ἰορί. ΡΙ. οὐἠἨ ὝΠ' -- ὙΙΝ, οἱ 

ὙΠΡῚ [6 Ιτορὦ Ηΐρμ. οΥ αὶ οἵ ἐδ βδδζὴο γοεῖν; (89 ἴων 

ἔοχ 16 ὉΠΏΘΟΘΒΒΑΙΥ. 
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ἀθηιγ ἀπο ἰο (6 ϑχοθρίΐου ἐμδὲ νγδβ ἰδίκϑῃ ἰο {16 
οαλίβαίοι οὗ μἷβ ἤδπιθ ἰῃ γογ. 7 ὙΓ8116 ἱὴ γϑγ, 6 ἢ 
18 οηἰσαβίοὰ αἰῖ ἴμ6 οοτηπιαπὰ. ΤῸ μοὶ τὰ οἵὗἉ 
εἰ αἰ Βέοα ι168, ΒΟιῖοΟΓ ρῥτὸ ἰο τοδὰ 1 Υογ. 
6: “Αμάὰ θανία ϑβἱά ἴο υ͵ἱοαό : ὑοιοϊά, 186 1ῃτϑθ 
ἀδγϑ διὸ ραϑβὶ, δἰ18}} τὸ νγαὶϊ [Ὁ Απαδα ἢ" ἨὨΟῪ Μ|]]} 
5686, σἰο.," (ϑορὶ. αῖ. τοδάϊημ: “ δηὰ δανὶα 
8.14 (0 Απλ494.᾽). Βαϊ {16 βἀοριίίΐοῃ οὗ 8 γαγϊ8- 
ἰἴοη οἵ ἰμ6 ϑορῶ. (τ σοῦ, οἸ ΑΓ οδηλο ἴγομλ 8. τὴ Ϊ8- 
ὉΠαοταδ Πα ηκ), δηα [6 δυρροϑοὰ οπιἰββίοα οἵ 8 
ὙΓ}|0}6 Ἰη6 ΕΥ̓͂ (πὸ ΘΙΓΤῸΡ οὗ 8 ὑΓβΏΒΟΥθΟΓ 18 διι1ῆ- 
οἷαί δηὰ υπἰγυβί πογίηγ. ΤΒογο σϑιλαῖηβ Ὠοιἱηρ 
Ὀυν ἰὼ χοϊδίη (ἢῃ6 πιδϑογοίΐο ἴαχίὶ (τϊοῖ 8 οοη- 
Βειωθά ὈΥ 4]} (6 Ὑϑγαίοηβ δχοδθρί ἰΐ ϑ'υγίὶδο) : 
“δορὰ Ῥανϊὰ βαϊὰ ἰο Αὐϊολα." ΦοὰὉ νῶβ 98}}} 
Ῥαν!α᾽ 8 οἴἶδοῖα! σουλπμδηάογ- ἡ -οἰἱοῖ, ἐπουρὰ ἐμὸ 
Ἰδαῖος μαδά υμνίβοι Υ ῥγοιμΐβοά [86 οουητηδηᾶ ἰο 
Ατἴλδδ8; {πὸ βοηάϊημ οὗ Αἴηδηα ἴο οὐ] ]οοὶ [ἢ 6 
ἴγοορθ Μὰβ ἰηάθοα οοσοδαϊουθα ὈΥ ἐμαὶ ῥγουλίβο : 
διι ῳοδὉ γγαβ ηοὶ γοὶ ἀορτί γοὰ οὗ ἰδ οοπησχδηά. 
Βαϊ Ὀανία πρϑᾶϑῖβ ἴἰο «δέελαΐ ἀθοιὲ Α πηδ88᾽8 ἀθ]δ 

- 8Ὠα ποί ἰο ζ0αὖ, Ὀδοδαβο ἢ6 πὶθῃοὰ ἴο αν ποιἢ- 
Ἰη 6 τ ἀο τϊὰ {Ππ6 Ἰδἰιίος οἡ δοοουηὶ οἵ ἷβ ογδὺ- 
Ὀοάηθρθα, δηὰ ἕαγίϊον Κη {πὶ 6 που]ά ἰδ 
Αἴ1888᾽8 δρροϊηἰπλοηὶ 1}]. Πανὶ ΘΧΡρσθβϑθα {μ6 8Ρ- 
Ῥτοδοηδίοη: Νονυν Ὑ}}} ΘΘΌα... , ὈΘοοΙΘ 
ΤΆΟΤΘ Βατια)] (ἀδηρογουβ) μα ΔΌδδ οι, [Π6 
Του ]υϊίου Μ|}]1 ὨὈροοπλθ ποῦθ Μὶἀοβρτοδὰ δηά 
Ῥονπογία! {πὴ Ὀοίοτγο, πΐθθα τὸ ΤηΔΡΟ ἢ [π|- 
ΤΟ ΔΙΟΙΥ δραϊηθὶ βποθρα. δῖ ἴδβοτι [ΒΥ 
Ἰιοτᾶ᾽ α αουνδῃῖδβ, ([μΠ6 ἰγοορη πιῖ [86 Κίηρ ἴῃ 
εγυθδίθπ,, ἴμ6 βίαπαϊπσ αὐτὴν (186 ρμαγίϊσυ αν 
Ῥϑγίβ οὗ βίο δΓ6 τηϑηϊοποά ἴα σψογ. 7), ἰπ ἀἷ8- 
τἰηοιίίου ἔγοπι ἴμ 9 ἰδὺν 9( ἐλά ἴον υἱοὶ 
Ατλδ88 Μγἃ8 βοηῖ, δΔῃὰᾶρησδιιθ δἴϊθσε Εἰπὲ, ἴοσ, 
88 ϑιοῦα δὰ χοϊίθῃ δ ροοά βἰαγὲ ἰῇ ἰἢθθθ (ἢ γθ9 
ἄδγβ, ουθγυιϊηρ ἀθροπαθά οὐ αυ! οἰ] ονογίακίης 
πηι. θοαὶ Π6 βοῖ Βὲπι ἰϑῃηοθᾶ οἰϊὲθ8,---ἰΐΒ 
Ἦ6 ἴθδυϑ [88 ΔΙ γοΒαυ Βαρροηθά (85 [86 ἴοτια οὗ {Π 6 
Ἡ δον νοῦ Ἐ ββοση). Δηᾶ ἔπ αἸΑΥ ΟἿΣ 
ΟΥ̓́Θ; (86 νοῦὺ (Ὑ Ὑ72) πηοδηβ “ἰο ἰδῖκθ ΔΎΔΥ 
θη. χχσίὶ. 9,16; Ῥβ. οχῖχ. 48; 1 βδι). χχχ. 22 ; 
οΒ. ἰϊ, 11), “Ἰοϑὺ ΒΘ ἰδῖςθ διΎΔΥ ΟΣ υἱον, ἀο- 

οοἶνο ὺ8 (Μίδατετ) ; υϊχ. ; “δῃἋ ϑβοβρθ 18 ᾽ [δ 
Ἑπρ. Α. Υ.]; αοθοη. δηὰ δ ὙΥ εἰΐθ : “τπδὲὶ ἢ 
ΤΩΔΥ͂ Ποὺ ΘθΟΆρ6 ΟἿΪ 6Υ6 ὈΥ̓ ἐμ πίῃ, ὐπλ8617 τι τ ἢ 
Βὶβ 10] οσοσβ ἰπίο Ἰογι θα οἰϊίοθ ἢ (85 δοίῃ δ} 
δ βεμαι γον. 15). ΜδΏγΟΣ γ6}} Θολραγοθ ἐδ 
δὶ ΘΧΡΓΘββίοη : “ἴο βί68] Οομο᾽β μοαγὲ (πιϊηα),᾽ 
ὦ, 6.) ἰο ἀδοεῖνα ἴμ, αθη. χχχὶ. 20; 2 βδῃ). χνσ. 6. 
ἙἘπδὶὰ ὑγϑηβϑιαίθβ : “" ἰϑϑὲ μ ἐγουδίδ ουγ ουβ, ἀθ- 
τἰνίηρ ἴ.6 νου ἔγομα 8 βίϑια 7 τς ““ἴο Ὀ6 οὐ 
(Ν μι. χὶϊὶ, 19, οοπλρ. ΕΖεοῖκ. χχχὶ. 3), ἐπδὺ ἴα, 1ϑδὲ 
ἮΘ Οδ136 118 ΘΔγ0 8πἀ γοχαϑίίοη ; 80 δἷβο Βυηβθῃ, δηὰ 
50 8Ιγεδάγ [μ6 Κερί. ; “ [,ε5ὲ 6 ἀδύίκοῃ (βῃ86) ουσ 
6068. Ογίδ Ὡ]Υ (ἢ 18 ἐγαηβ᾽ δίΐοη ρῖνοθ ἴοο τθδκ 
8056 (ΤΏ 6ἢ.). Βυὺ, τὶ {π|8. ἀοεϊ ναϊΐοη οὗ [Ἀ9 
ψοσῦ, [86 τλϑδηϊηρ' τα ]ρ ἢ 6111 Β6 : κ 1μδὲ "6 ἀαγίκθη 
Ὡοῦ Οὐ βἰφας," ΒΙαἰπρ ἈΐΠ186]} ἔγοπλ ὑβ ἴῃ ἰοτι βοα 
οἸ168, 80 ἰῃδὲ ΟὟΡ βρῇς οἵ εἶθ μοβέ]θ ὑσὸ ἱοῺΒ 
18. οΟὈὐδβουγοά, δηὰ τψὸ οδῃηοῖ οἰθαγὶ (οἱΐον δηά 
ΟΥ̓ΘΓΟΟΙΩΘ Π]η1.--- Βδίίομον, ΤῊθηΐαβ δπὰ Κ οἱ], τὸ- 
ἘΠΕ ο ον Χχχίϊ. ̓  ἡ " 10, πηοτο {Π9 

ΔΡΡΙ6 οὗἩ {86 ογϑ᾽ [6 16 οὗ γδ] 806 
Ἐκιῦμες ΤΟΠΔΟΥ : “ δηὰ μι τὼ ἀρὰ: ΟἿΌΣ οΥς,᾽ ἰδ 

᾿ 18 νἱὲι ἐπ Ροσζ, [ἢ ὀχργοβδίοῃϑβ " οἵ ζδαν οὔ ἰμἱπα 
{ηδί, δκ ἰ5 αἰπποεί δογίαίηϊ 
ΔΝ -- μὴ, 2 Κίημθ ἰἰ. ἰό ἡμα νὰ ἘΝ μὰ 
1 ὙΝΧΙ͂ δὸ ΒΙρΒ, οἵ χ: 

ΒΟΥΘΓΕΙΪΥ͂ ΠΡΟ ἀ8; Ὀαϊ 1 15 (π6 ἐν, μοὶ {86 αρρῖδ 
ο ἰδ ενε, υἱναῖ 18 ἈΘΙΘ ΒροΪζοη οὗὅὨ, ΩῸΓ 18 {Π6 76 δηγ- 
της ἰοτο ὑμδὺ 18 ΘΟ ραγοα ἰὸ 186 ΔΡΡ]6 οὗ ἐ᾿8 
6Υ6, βηοθ ἴμ6 “ἐοσι θοα οἰἰ)68᾽ οοὐἹά ποῖ Ὀ6 80 
τηθδηΐ.---Ὗοῦ. 7. “ΑἴοΣ Βἷπι," ἰδαΐ ἴ8, δἷογ 
Αὐμδλαι, Ἐ6 τπϑ οὗ Φοαθςεῇ δ ἱπητηοα αίο 
ΤΩΣ ΠΣ ΓΔΣΥ (ΟἸ]ονγοσβ, ἀπά δῦ ἢ.18 βρϑοΐδὶ οοηίσοὶ. Ὑοἱ 
(ΠΟΥ͂ γοτο ποὶ {116 1666 “ Πδυ α᾽ Β βοσυϑδηίβ." ΤῊ 
ΥΙΘῪ 16 ἰανογοὰ Ὀγ ἐῃ6 Θχρυγϑββίοη: “ ΨΦοϑὉἘΒ 
6. [1{1}6 Ρῇγαβθθ ψ6Γ0 Ἰηἰοηαρα ἰο ἰῃπάϊολίθ ἃ 

Υ οὗ ταθὴ “ἰδμδὲ “οδὺ 1 {ΠῚ8 ΘΙΩΘΣΖΘΠΟΥ δὰ 
οΟἸ]οοίθα αἱ ἢἷβ οὐγῇ οοδίβ, δηὰ πίὶϊῃ ὙΠοπὶ ἃ 8 
νοϊηΐθοτβ ἢ 6 Εἰτηβο  Γ 88 γοϊυηίοον ᾿πιθηαοα ἴο ρῸ 
Ἰηΐο {818 να) (Επ8]4), (ῃῖ8 ἴδοὶ που ὰ πρθοθ- 
ΒΆΤΟΥ αν ὈΘΘη πιορηϊϊοηθᾶ ἴῃ {π6 ὨδΓΓΒΙΐΥΟ. 
86 ΟΒοσχοίδμιῖοο δη ἃ Ῥοϊϑιμίῖθα, ἴῃ 6 γογαὶ 
Ὀοαγ-χυάγαὰ (866 οὐ ΥἱῇὋϊ. 18), σἤοσλ “186 πϑοοϑ- 
ΒΥ οἱ [Π:6 6488 ὨΟῪ Ὀγουρσῖ οαἱ᾽ (Ενγα]4). 7ΤΑδ 
Οιδὸδοτῖπι [ταϊ κα! τὰ6η} ἅτ (Π6 εἷἱχ δυπαγοὰ 
Βόγοθβ, (χυ. 8) σθο υἱτὰ (86 Ὀοάγ-συδγα δοοοιι- 
Ῥδηϊοὰ θανὶὰ συ ἤθη Βο Ηθὰ ἔγοτα Αραδίοιῃ. ΤΉ Θβο 
ἵνο δοάΐοβ ἰοχοίμοσ τῆ 186 “το οὗ Δ 040" 
οσταϑα 186 ΟὨΪΥ͂ ἰσόοορβ ΠΟῪ δὲ 186 τϑνἐ ἀϊβροβαὶ, 
τ ΒΟ δ6 681}}5 “ἢ 6 μογνδηίβ οὗ (ἢ γ ἰογὰ ’᾽ τι 
6). ΑΒ ἰδ9 δ886 χραυϊγοα (ῃ9 ρτοδίοδὶ μαβίθ {ν6ν. 
6), Βα οτάοσγοὰ Αδἱβῃδὶ ἴἰο οίϊονν ϑμοῦβ ἴον [ὴ9 
Ῥγοβοηὶ τὴ ἰΠο86 ἴσοορα (Επ.). ΤῊ πορα 8 “οἱ 
ΟΓ Ψενυϑαίεπι"" ἃτὸ δάἀάθαὰ ὑθοϑδυβδο οἵ (ἢ Ἰοοδὶ 
δἰδίοιηθηΐ ἰπδὲ [Ὁ]]Ο8.--τ ον. 8. μοα {πὸ 
σδλθ ἰο ὃἢ86 βατοαὶ δἴοσο οὗ ΘαἰῦΌθοε---“ἷς 
ἯΔ8 ἀου 1685 δὴ ἰβοϊαίθα σοοῖς οἵ οοῃβί θυ] 
5120. ΟἽ θου ᾿ΔΥῪ πογίμι τοδὶ οὗ Φογυβδί θαι ἰπ (ἢ 6 
πιοιηίαηθ οὗ ἘμἨγχαῖγα, πῖον β ιορδ (γος. 2) 
Ιιδά κοῆθ. δδδα οὐ τονε ΓΒ ΘΏΣ, }1ἰ6- 
ΤΙ “Βεοίοσγο ἐμεῖν ἴ3 00 (6 ει(6), Ηὸ γα8 
(νογ, 4) ὕο βανϑ ῥσοοϊαὶ πγϑὰ 1Π.6 Δγτῖθγο- δὴ [8ιτ- 
τηοηθά [86 ρΡεορΐο ἰο γ87] ἴῃ Φυἀδ. Ητα ἢ6 ἰ8 
ἰουπὰ ἐπ {86 ΣΡ οὗ Βομ)δηΐη. Αβ ἢ6 τηθ6[8 [Π6 
ἴγοορθ δάνδποίηρ ἴο [86 ποι γοϑὶ, 6 ταυβὺ Ὀθ 
σους ἔγοτα ἰδ 6 Ορροδῖίο ἀϊγοοϊοη, 88 τὸ βῃου]ὰ 
οχ ἔγοια Πυ14 5 ογάου. 7.6 σδυδο οὗ δ 18 
ἀοΐαν ἰμὺ8 νῶβ ὑπαὶ μ6 δὰ ροῦθ πουίαγὰ ἤοτα 
ψυάδῃ ᾿πίο Βϑη) δίῃ, τὐὐρινα ἰθῆοθ οὐ ἢἷ5 
ὙΥ ἰο “6 ΓΈ 88] 6 (νος. 4) τὶ τ ἐπ 6 ἰσοορθ 6 μαὰ 
Ταὶβοα, Π6 χτηθοίβ ἰἰοθ6 Οἱ σβ δὲ "180 βίοῃο 
ἰὼ αἸθοου. Ηδγο 208}, ὑοίοσϑθ χηοηϊοποά, βυά- 
ἀΘΏ]Υ͂ οοπθ8 οὐ {89 βοθῦθ. Αδ θενὰ "δὰ ποὶ 
ἀοργινοα ᾿ἷτὰ οὗὨ ἐῃθ δοτηπλδηᾶ, τὸ πιηϑὶ δὴν ἡϑριι 
(μὲ μθ γγαλβ δάναποίηρ πὶῖἢ (Π6 Ῥοστωδηθηΐ 
πηᾶος ΑΒἱρηδὶ ἰο ἐμ6 β6]4, γθγο Απλδβδ᾿β τϑ- 
ἰαγαϑὰ ᾿ἰϑνΐθθ τγογα ἴο 7οἷῃ Ηἷπι. «080 τάοα 
Ηἰμλβοὶῦ 85. 8.}}} οοτωτηδηάοσγ.ϊη-ο" οί, δηά, ἰδὲ 
Αἰἴῆδδα τσὶ ποὶ δἰίδίη (δ ἷβ ΒΟΏΟΣ, ἦο Ρυΐ δἷπλ 
ουὔϊ οὗ Π6 ὙΔΥ͂ (ναοῦ. 10) ὈΥ τηυγάοσ, [ὲ 16 ποῖ ἴο 
θ6 δεϑιμπ)οᾶ ἐμαὶ Πανὶ (γοσ. 6) δὰ ογάεγοὰ ΑὉὶ- 
Β[δὶ ἰο τβάσοῖ οὔὖΐ τ ιτἢ «οαδ, πα ἐμαὶ [818 ἰδ ποὶ 
τιοηϊοηθὰ [ὉΓ ὈΓγον γ8 βακο ( 61}}, ποὺ ἐπιδὲ 
Ἀανὶα Πδὰ χίγϑη 2080 ἐμ οοιηπηδηά (οπιϊ θα ἴῃ 
1816 οοτηροηάίοιιθ δοοοιιῖ) ὕο δος ἴο ἴδ6 
β6|4.---ΤΠο πυϊπυΐθ ἀοδοτί ρέξου οἵ «0808 τι} 1ατν 
ἄτοββ δῃἃ ὩσΤΩΒ ἰ8β 1ηϊθηαθα ὕο τλδο ἐξ οἰ ΒΟῪ 
π6 ]Ἰαίΐοσ οοὐἹἱὰ δυάδάοθη]Υ Κὶ} Αὐπαδα πίϊπουξ 
ΔΏΥ ΟὨΘ᾽8 ποίϊοΐηρ εἶθ Ῥύσροθο. “Απά Ψοαῦ νὰ8 
εἰταοα τὴ ἷβ ὨΔΔ] ΔΙ οὐδὲ 88 μἷβ οἱοι ίηρ," 

. γ9.2 “819 οἱοἐίηρ " 15 ἀοβουρειτο δά ἀϊἴοη ἐὸ 12 

“19 ΠΤΣΤΩΝ κΚαστηθὩὶ," οὐοὺ τῇ ΠῸ δὰ ραυΐὶ ἰἢθ 
δΎΟΤ-κἰγαϊο. 1 ἰ8 ἡ  ϑσοϑραγν (τ (ἢ ΤΉΏΘΗ.. ΔΓ Δα δ 
δηὰ Ὑ}ᾳ.) ἰο ροίῃξ “3)Γ “ εἰγαϑά " ἱμϑίϑδα οἵ Ἃἶ Α] 

τ 

“εἰτά]6." 



δῦ2 ΤΠΕῈΕ ΒΕΟΟΝῸ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΑΜΌΕΙ, 

διὰ οὐ ἰἐ (μ6 χίτάο οὗ (10 βοτὰ, τ Ὡ ἢ τᾶ ἔδλϑ- 
ἰοποὰ οὐ [18 Ἰοΐῃβ ἴῃ 118 βῃοδίῃ; δηά ([ῖ8 [(88 
ΒΒΘΔΙΒ] σδπηθ σαὶ, ἀπά ἰξ [{Π6 β'γοσὰ ] [6811 ον." 
Το ριγάϊο 'β Ἔχρυγθθαὶ Υ θη ΠΟ μθα ἰῃ ΟΥΟΣ ἴο 
ΒΟΥ ΠΟῪ ἰῃ6 βεπογὰ ἀιὰ ποῖ ἀδροπα ἤγοια ἰΐ δ5 
Ὠδ08], Ὀαΐ, πὶ ἰ βῃδδαίι, τ͵ἑαθ ἰπγυδὺ ἴῃ δηὰ 
Βεϊὰ ὃγ ἰξ (Τ ποηϊυ8). “Απα ἴ (τείοστίηρ 0 {86 
τοοθαϊης “βῃ οι ᾽)) οδτθ οὐ οὗ (πὸ μιγά!]6, 88 

1{ δοοι θη! ἴῃ οοπϑοραυθηοθ οὗ 8, τηονοηλοῃί, 
“Δα ἐλ ((μ6 βυοσὰ) ζ{6}1 ἴὸ {πΠ6 στγουῃά᾽; 80 
Μίαλυτγοσ, Βοιίοῆοσ. Μίοδ,, δι ῃο, Βέμαὶα ΤΟΠΘΘΡ: 
“86 Ὀτουσιῖ (ΗἸΡΒ1]) ἀεὶ τὰ ΒΤΟΓΑ) ουΐ, 8ο {πδὲ 
ἧς {611} ; Ὀὰΐ (ἷ8, ἰραβυνυοῖ 88 1 16 καρροτίοα 
ὯΟ δηοίθηϊ γϑγβίοῃ, 18 δυλίγασγ. ΤῸ γοηάοσ “"δηὰ 
6 (9040) πρηὶ ἑογίῃ᾽" (09 Ῥείίο, Καὶ] [Επρ-. 
ΑΟΥ͂. ῬΒΙΡΡρθυη, ΒιῬδ.- Οὐτα.}} 'β ἀραϊησὲ (9 σοη- 
προοίΐοῃ, δἷποο ΐ ἀοθα ποῖ Δρροασ τἤθηοθ “Ζ08Ὁ 
Ἡσηΐ ἰοσίῃ, [Α εδἰἱρῃλ σμδηρο ἴῃ 16 ΗΘΌΓΟΥ, 
ΤΑ Κἰ σ᾽ ῬτΓοΏοιἢ 8πα γογὺ ἰδ πίης (Διο σ βερί., 
δηα δι θοίδη 18} Ἅ ]ρ.) ψ111 σῖνθ: “ δηὰ ἐξ ((Π6 
ΒΎΟΓΑ) Ἴδα ου δπὰ [6]] ἀοτη," πῆ οὶ 8 τυ οἢ 
Εἰ ρΙοΓ δὰ τοσο ἢδίυγα)].--- ΤῈ.]-- οΣ. θ. “040 

ογρα (18 τηδηΐρυ] δἰΐοη τὶς [86 ποτὰ ᾿υσὶ 
ὉΓῸ Β6 τηθὶ ΑἸΏ88Ά, τηδὶκὶηρ δυο 8, ππονοπιθηῖ 

1πδῖ ἐΠ6 σπογα βῃου]ὰ Ἀ]], 85 11 σογθ δοοί ἀθῃίδ ]ν, 
ἴο {π6 στουηάᾶ, δηὰ δ6 οου]ὰ ἐλῖκο 1ξ ὰρ ἰπ ἷδ ἰῇ 
μαμῃά, βὸ 88 τΠῈΕ (μ6 τίρδέ Βαπὰ ἰο ἰδῪ μοϊίά 
οὗ Αἰπιδβδ᾽8β Ὀδδαγά ἴῃ γί ΘΠ αγ χγοοίϊηρ. Νὸ βατ- 
ῬΓΐθ9 που]ὰ Β6 ζδ]ι, ἐπογοίογο, αἱ ἷα μοϊἀϊηρ ἐμ 
ποτὰ ἴῃ 6 Ἰοῖ, Βδηά, τὲ πίοι ἢ6 μ8α ἰαἰκοι 
1ξ ἊΡ ἔτοπι 6 στουπά, ἘΕἾοΙὰ [6 ἔτι Πα Ϊγ δὰ- 
ἄγεβε: Αὐτῷ ἴμοι ἰπ θαι ἢ, Υ Ὁτσοῖδοσ 7 
Αππδβα του ὰ 4}} ἰῃ9 1668 βιιαρθοῖ δυτμὶηρ ον]], 
β'ποθ [6 ΔΒ 7080 ̓8 γἶγαὶ. ΤῊ σγασρίπο ἐλα δοατά 
Μἰ [86 τχν μδηὰ ἴ5 ποί ἴοσ {9 Ῥύγροθϑ οὗ 
Κἰρεῖηρ [89 κ (γίμοσν, Ατὶ, Βαγί.), θὰξ 6 ἃ 
ΟἈΓΟΒΕΙΩΡ ροδίυγο, 111κ6 8 ΘΙΩὉ ἱπϊοπαοα ἴο 
ΥΔῊ ἀονγῃ (ἢ6 ἴδοο ἰο Κίββ ᾽ξ [0 Εηκ. Α. Υ., ἴο 
ρα. τ]. 850. Λιῆδβα οουϊὰ ΠΟ ΟΥ]]. 
[ΜΡ ὀνοίλεν "-- ττᾶϑ .}18 βτϑὶ οοὐυβίη, 1 ΟἿγ. 
μι]. 16,17 (Βιδ.-Οὐπι.).--- Ὲ.7---Ἶ ον. 10. Δηᾶ 
Ασωβδα ἴοοὶς πο μΒοϑᾶ ἴο ἴμο0 ονοτσᾶ τδδὶ 
να ἴῃ ΖοδβῦΌ᾽ α (1.1) δᾶ. Τῆο τυγάος οἵ 
ΑΙΩδΑΑ ΟΥ̓ ΦοΔὺ ναϑ, {Ππϑγοίοσγο, 8 οἰθυογὶ σοη- 
ἰγῖνοα δῃη4 πηδ]ἱοΐουθ δοῖ; ἴΠ6 Ρῥτοάυοὶ οὗ ̓ 6Δ]ουβ 
δα ἀφεῖτο οἵ σεαυύθρθ. “ΤΉυ8Β {)ῖ8 τα ὰθ βο] ἀϊ θυ Β 
{πιο ἀβῃΐρ δηὰ γοροβθ Ὑγ38 ΣΠΘΣΟΙΥ͂ 8 ῥτοίθῃοο, [δὲ 
ΒΘ ταϊρὶ 18 Κὸ ἷθ σοῦθ δὶ {π9ὸ Βγεὶ ορροῖ- 
τυηιγ" (Εν α]ὰ). “Η{ὁ αἱὰ ἱξ᾿ ποὶ {Ππ᾿Ὸ βοοοηὰ 
{ἰπι6,᾽ ἀἰά ποῖ {πὸ Ὀ]ον ; Βἷβ βίγοϊκθ 88 
ταοτία} [ΠΗ βἰδϑῦθα δἴτα ἴῃ 186 Ὀ61}Υ (πο “ἴῃ 
106 ΒΓ σἱ,᾽ 881. Εηρ. Α.Ὗ.), βο ἐμαὶ ἶσα θοντθ]8 
σϑῖδ ουἱ.---ΤῈ.]. 18 (16 βαιὴα νἱοϊθηοθ {πδὶ 
6 Πδὰ βῆονῃ ἴπ ἐμ τηυγάογ, 9080, πίιῖὶ Ηἷδ 
Ὀτγοίπον ΑὈβη δὶ, ποτ συβῃο δἴοσ Βὴ πὶιπουὶ 
Βοδίονσίῃρ, ἃ ᾿η πη θη 8 πΟίΐοΘ ΟὉ Απηδ58 βέστιρ  ἰη 
ἱη {Π|6 ἀροπΐοϑ οὗ ἀδδαίῃ, Τμὸ πογάϑ: δοαῦ δὴ 
ΑΔΌΣοΒαὶ μὲ6 Ὀσοῖθε, ἴσοι (Π6 σοῃηοοίξοῃ δου 
πὸ νίονν (ῃδὲ Φοδῦ δὰ ροῆθ οἵἷἱκ δὲ [89 μοδὰ 
(ἰοροίδοῦ πὰ ΑΡἰδμ δὶ) οὐ ἁ Ἀἔ6 θοὰγ οἵ ἱζοορβ 
ὉΠάον ΑΙ αὶ.---ἾοςΣ. 11. ΟὨθ οἵ 906᾽8 Βοῃςοἢ- 

ΙηΘἢ τοδί ηρα ὈΥῪ ὦ») Ασωδβα ; ῃο ἀουδὲ δὲ 9.060 8 
οομτηδηά, ᾿ἢ ΟΓοΣ ἰο βεαηὰ Απηδβδβ ἰονὶθα οἢ ἴο 
2 οαὉ δά Αδἱβηδὶ ψῖτ ἰΠ6 ΟΥῪ : “Ηὸ (δαὶ μδι ἢ 
Ῥ᾽ Θαδυγα ἴῃ «“οδῦ, οίο." ; ρίδαδιιγα: ΦοΑ6Ὀ, προ ἰο 

. [ΠοΎΥΟΣ ἴδ [5 Δ οπδίοτῃ ἴῃ ἐῆο Ἐπὶ ἴο ᾿εῖδο ἐπ 
Ὀοαγὰ (ἀ’Ασνίϑαχ ἰπ ῬὨ Δ ΣΡΡΘΟΙ).--ΤΑ.} 

ΒΥ [18 οδαδο ἰπδὲ ἐδ δἱχἂΐ οὗ 

νἱοείοτγ, ἀου . 1668 ἱπορὶ γοὰ ΤΏΟΓΟ οοηβάρηοο. “ Απᾷ 
86 ἐμαὶ 8 (ον δαυία"---ἰμῖο τοίετβ ἴο {π6 ἀοίοαίου 
ἔγοια αν ὰ ἑηΐο ποῖ Απηδβα δὰ ἰδ τῃς μεο- 
[6, [ἀπά ἰ5 ἱπιοπάϑα ἰο Ἰάδη ἐν 7 οαὐ᾿ δ οδυδα τῦτἢ 
ΑΥ10᾽8.---ΤῈ.].-ςῖνεν. 12 ρηᾳ. Ηον νἱνϊὰ διὰ 

ἰουομίπρ 86 Ρἱοίαχο Βοσο οὗ Αἴωβεα πδι] νης ἱπ 
18 ΠΡΟΣ οῃ τὶ τῦρα, ἐπ δαγδηοίην τλωμν οἵ 
ῬΘορίΘ βιορρίηρ ὈΥ Βὲπι, εἷϑ οΘοῃβοαυθηι ΤΘ- 
ΙΏΟΥΔΙ ἴτομ ἰπ6 τοϑὰ, δπὰ Πα ἠειμένμι ΤΩΣ 
ΟΥ̓́ΟΣ Εἷπλ (0 ἷάο εἶπ ίγοπι ἰδ βἰρμιί οὗ (Π 6 
ὈΥ, δῃὰ βο ἰο ργανοηΐ ἱμοῖγ βἰορρίης, δια δνοϊὰ 
(ἢ Ροδδίδ]9 υπίβυοσαθϊο ἐπι ργοαβίοη ἄν Φο8ὺ δηὰ 

6 ὈοαΥ͂ που]ὰ σρδκα 
οὨ ἴμ6 ρϑορὶοῖ! [Νοροὰγ Κπὸν (Π6 οσδυβο οὗ δὲδ 
ἀοδι, ἰὰ 186 ἢ ΠΟΥ τ8ἁ ὯῸ [126 ἴο ἱπηῦϊγο, 
1Π6 ἀδηροῦ ἔγοηι β'!δῃοδδα ννδϑ ἱπητϊηθηΐ, δηα 8Βὸ ἐδ 
οσονα οὐ πὶδοιΐ ἰηγοβι χαιΐηρ ἰμ6 πλαϊῖος. 
--ΤᾺ]- Υ͂ος. 18. ΟὨἹ]Υ ΠΟΥ͂, 1ἴ ἰπ Ἔχ ρσϑβαὶν βὲδιθά, 
ἀο ἴδ Ρβθορὶθ ἰοϊ ον ου δῆδν Φοδὺ πιίμοις 6 ]γ. 
“ ΕΟΥΥ͂ πιδῃ (οΥ, 811 (Π6 πιθ) πρηΐ οὔ." Ἔ Αβ ἱξ 
πο δηὲ ἐλνν εἶ οοηἰοχὶ δαὶ ἰμ686 ἿΣ τ υιρεκὸς 
ΟΥ̓Ϊ68 ουὔϊ οὗ [δγϑ6], 11 16 ἢοΐ ὨΘΟΘΡΕΔΣΥ {π|1} ΤΩ, 
δῇοσ βορὶ.) ἰο ἱπβογὶ “οὗ 18:86] δον “411 τὴ 
[Ὡ6ῃ."-Ὁ,Γ΄ον. 14. “Απὰ δα ποηὶ ἰμτουρῃ." ΤΈΣ 
Γοίδσ ἰοὸ ῳοαῦ, τ Ἦο ΠΟΥ, 88 ζϑῦοσα -ἰ ἢ- ΟἹ οἵ οὗ 189 
πάψε. (Ὁ ἀαρικος. πϑρὸϑὴ τὰ αἰ ἐδδ ἐγῖδει οἱ ]εγαεὶ ποτ 
Ὑ{ΦΓᾺ ἔσοπλὶ ΕΡΒγαῖπι (Μδμβθθοῖ, ᾿ββδοθασ, Ζοῦι- 
ἴοι, Νδρμίδ!}), Βμερα ἡγίηρ Ὀείοσγα μἷπὶ δηθὰ σαὶ 
ΓΟΔΟΠἰης 8 δίγο μας ἴῃ [Π6 Ἔχίσοιηθ Βοσίῃ, 
[Οἰμοσο (Ραϊγιοκ, 76} δύυθθ) {μη (μὲ δἧθδα 
18. μ6 19 (Π6 Βα δ θοί, δηὰ {18 18 ἑδυογοὰ Ὁγ ἰδ ὅβος 
(μαὶ 116 “ λὲπι"" 1 γος. 16 (πὰ βὸ ἰῇ υοσ, 14, οι) 
πῃ ἢ γοΐοσ ὑο βμοῦδ, ΒΘ ἢ} ἴο τεργεθθηὶ 186 βϑυὴθ 
ῬΘΙΒΟΩ 88 86 Βυ])6ςϊ οὗ (Π6 γογὺ “πορῖ (ἢ Ὡ 
ΤΔΟΓΘΟΥ͂ΟΣ {Πιὲ16 γογὺῦ σουϊὰ Ὠδίυγα! γ τοΐοσ ἰο ἰδ6 
ῬΟβοῦ ἰδαί τηρηϊϊουθα ἰῃ γνοσ. 13.-- ΤῈ] Φο 
ΔΌΟΘ] δᾶ Βοῖ"- δα ο δῇ --- δεῖ, ἴῃ (86 Ὡοσὲν 
οὗ Ναρίιδιῖ, γοΥ πος Βοίἢ- Μδδοθδῃ, ("6 ἔνο 
Ὀοΐηρ ὯΘΆΓ δηῃά τοδί οὗ ἤοη [Ἰγγοῦ] δηὰ δας (1 
Κίηρ χνυ. 20; 2 Κίηρε χν. 29); ἴῃ 2 (Ἄγου. χνυΐ. 
4 ἴξ 16 οδ])οὰ Αοὶ-πιαψέπι, ΠῸπι (δ6 τ ἐδηνάμει 
εὐρῖς ἜΘ, Ὁ ΕἾΘ. μῆς ΟΣ, αἰτοὸς ῬγοῦδΟΙΥ, ἔγοπι 
{860 ν͵6}}- ταῖδ οτ᾽ Αγυῃ, ἐμ6 Ὀσοβθηὶ γ11}ὰρ6 
Αδι εἱ ἸΚαπιδ, ἰ. ε., Ἡρηοαϊπνόπάον. Οὐ δοοουπὶ 
οἵ 16 ῥσγοχίτ τίν ἰο Βοίἢ- ΜΑδοδῃ, ἰὑ 8 οἴῃ οοπε- 
διηοὰ πιὰ 118 Ξε Ανε]- ΒΟ - Μδδοβῇ, τοσ. 15: 1 
Κίηρε χυ. 20; 2 Κίηρβ χυ. 29; διιὶ (Π6 “δια 
ἤογθ δοῃηῃδοίίϊηρ {Ππ6 ὑπὸ ὨδΠ168 8 Ὠοἱ ἴῸΣ {πὶ το5.- 
ΒΟ. ἴο Ὀ6 δβίγίοκοη ουἱ (Εν 814, Τποηΐυ8). Βν 186 
δα αἰ οι “ΒΟ - Μαδομδ ἢ" δηὰ Μαγίπι (2 Οἕσου. 
χνυὶΐ. 4) ἰἰ 16 αἰδεξ ρου θα ἔγοσῃ βουοσγαὶ οἵμποσ ρ]δοδβ 
οὗ [μΐ6 βδιιο [Α06]], τίς αἰχηῖβοα “τηοδάον." 
1 τ809 ποτὰ ΜΒογίπι (Ὁ 3) ἱπαϊσαῖοθ ἃ σορίου οὗ 
ΠΟΙ ΓΥ͂ [ἕπΕ. Α. .: εν ε5)] ἴδ ταῦβὶ θ6 οοῦ- 
προῖρα πίῖὰ ἐπα ρῥγεοοάϊηρ γεσὺ: δηῃᾶ ΒΘ ψσϑσιξ 
ΚσοΌΒὮ 811 Βοσίσα, ᾿πουρὰ (μθη τ 6 δΌθοῃοα οὗ 
(Π6 Ῥτοροαϊώοηι [ἴῃ ὦν ΗΘΡ., 8 ἰῃ Επρ. Α. ν.], 
Δη 5011} τηοσο, ἐμ ἷ8 δρροπάρα βιβίθιηρηὶ οὗ ρῖδοθ 
δος ἰὁ 1.86 θθοὴ τηρηϊϊοηρα ἰοὸ πδὶ Ροϊπὶ 9060 
Μοηΐ, τοι ]Ἱὰ Ὀ6 δυγργίαϊηρ. Βαϊ ὯὨ0 δῃηςὶ τορσίοα 
6 Καοπαη ἴῃ πουίμοση Ῥβ θβίμθ, ὨΟΣ ΔΗΥ͂ εἰπεῖν 
Ὠ8π|6 οὗἉἩ 8 Ρδοθ. δ δῖ ἱμεσγείοσε )υμι θὰ ἐπ 
Βαρροκίηρ βοοσταρου οἴμοίοχί. ὡς ἐβθυνοβα ἴω 
8ΔῸ Θπιοηἀδίίϊοη οἵ {πο ἰοχὶ 'δ ρίνθῃ ΒΥ (6 ϑερέ.: 
“10 ἀρυο  εὐστῷ σαν δηᾶ 8}} ἐπ Ὁπογη [18 δπὰρ- 
βοϑί {μ6 Ηδθρ. δαολευσέπι, ΟἹΟΘ, ΟΠΟΒΘΏ Ὡς 
ἸΏ6η᾽, δὰ ἐμοῦ πόσο βαϊποσοα ἘΠ ὡς. ἢ 
δη ὈῪ (Π6 Ψυϊμ.: “διὰ 4}} 1ῃ6 οἦοδεπ πιὸπὶ ἩΓΕ ΣΘ 
αὐ ξα γϑεὶ ἴο δὲπι." ΟἸογίουδ σοπιασίζθ (μδὲ [μ18 



ΟΗΑΡ. ΧΙΧ. ΧΧ. 26. δδ8 

Ἰοοκβ δ ἰἤ {ΠπῸγ τεδὰ “οβοβεη᾽" (Ὁ Π271), Ὀυὶϊ 
ἀδοῖἑηθ8 ἴο Ἔχ ΡΥΘεΒ 8 )υάφπλοπὶ ἴη [9 τηδιίου. 76 
τουδὶ ῬΓΟΒΘΟΙΥ͂ τοδα : " ““δηᾶ 4]}} ἰκι 48. οὗ δυτ8- 
δοδείηρ πιϑη" (ΤΠ οη., Ἡ μοσ, 8. υ., Ἡαδαγίπι), οἱ: 
“δὰ 4}1 (δε (πο γὸ τοδί ἀρ) γοσηβ πιθη (Ἐν. 
Βδιιοι.). Βδιίοδοῦ {μ᾽ ἶκ8 10 ῥγοῦδῦ]6 (νὰΐ πιἢ- 
ουϊ ευθοϊοηϊ χστουηά) ἰπαὶ νὰ βμῃουϊὰ δ4 4 : “πῇο 
ἬΘΓΟ ἴῃ [86 οὐξύε8.᾽) ὟΥ 6 ΠΏΔΥ Το οΥ ἰΒοὴ (οδησίηρς 
ἰο Ῥεγέἔδος {π6 [Ὁ] οί ρ ν6γ 0) : “ δηά 4}} ἐπ γον 
Ἰη 6 ἢ ΜΟ͵Ο και ογοὰ ἱοροίμ ον, ἢ ἐίο., οὐ (Κοορί πα 
186 ἴογια ἰῃ ἔμπα ἰοχὶ) : “δηὰ 4}}1 [106 γουηρ πηθη, 
δηὰ (86 δὴ δα ἀἰιοηδὶ δεῖ) [ΠῸΥ Το γθ μαι πογοὰ ἰο- 

ΘΓ δηὰ ποηΐ αἷβο δῇου ῃἷπλ,7 ἱ. 6., ἴῃ ἢἷβ το ἢ 
ἱπγουρἢ 8}} {8π6 ἐγ δ68 ἰο ΑΒΔ] δηὰ ΒοιΒ- Μδβοβδῃ. 
ΤῊδιὶ 15, [86 γουῃρ ΠΊΘἢ 88 [ῈΓ δα ἴΠ6 Ἔχίσευλο βογίῃ 
ξαϊμοσοὰ δρουὶ πίη; ἴῃ “δἰϑο᾽ χϑίοσβ ἴο {π6 
βἰδιογαθηϊ ἴῃ νϑγ. 18 (δὲ “' ΘΥΟΥΥ τδη ᾿τϑηΐ οἱ δἵ- 
ἰος “7908",᾽ (μαὶ ἴα, 81} (δι δὰ δβθοι δ οαὰ ἴῃ 
ἘΡΒγδίπι δἱ αἴ θθοη [νϑγ. 8] ; ἰο {686 'γοσὸ δα ἀ θὰ 
ΑἰΪ ἐμ γουης ποθὴ ἴῃ ἰδ οἴμιου ἐγίθθβ. ΤἬἼΘΓΘΟΌΥ 
τς νἱοίουυ ψ5 αἰγοδὰν ἀφοϊ θα ἴον ζο 80. 

γεν. ἀν: ϑοδα δεδὶεσοά.---Ῥοῦα μα ἰουπά 
τοίυρο ἴῃ «Αδεὶ 1- Βειδ- Μααοδαλ---α κἰΣοΏ ΣΙ ἰοσιὶ- 
Βοὰ Ρ]δεθ, τ], 88 ἤογίγοθα, ϑαγνϑὰ Ὀγ ἴῃ αυδη- 
Εἰ οὗ τδίοσ δρϑοαυΐ ἰΐ, 4180 88 ἃ ρχγοϊδβοίου ἰουγαγὰβ 
1Π6 ποτ δηὰ ραβδί. [ἢ (ἢ}]15 οἰἵγ ΠΟΥ Ὀθαίοαϑᾶ 
Βῖτι.---Ηο Πδὰ (μογοίογο ἰβσονσῃ ἢ πιβ 6} Γ ἰηίο ἱϊ. 
1ι οδηποῖ ὈῸ6 μαι ῃογοα ἴσου {Π6 οοππροίίοη ἐμ δὲ 
186 ΒΔ ΐδηῖ8 {πὸ οοὐἹὰ μανθ ἀοηθ ποίησ 
δραϊηδί πἰβ κυάἀάδῃ βεΐζιιγθ οἵ (6 οἱ1γ) ἰοοκ ρμαγὶ 
ψιὰ Θῃοῦδ δραϊποὶ θαυ; ἯΘ ΤΑΥ͂ ταί μον ᾿ηΐδγ 
ἔγουα ἴπ6 ῥγοοθάσσα οὗ ἰπ9 ““νὶρο ψοϊθδη ᾽" {ῃΠδί 
1Π6Υ τ γα ορροβϑὰ ἴο (}6 ᾿ῃβυγμοηί. ΤΘΥ ΤΒΣΘῪ 
ὭΡ δῇ θα δηἸειθηῖ ἀρεϊησὶ [89 ΟἿἿΥ ; δηᾶ 
Δῖ ((λ6 Θῃα ὈδηΚιηθηι) δῖ οοᾶ---ἰΠαῖ 15, τοθο δ [ -ξϑς 
Ἰοϊποά οὐ 10] (6 νὲ]}} οὗ {6 ουΐοῦ τσόοσκβ οὗ ἐῃθ 
οτίγοαβ, ἰῃη 6 οὔἱΐοσ Μγ8}} (βερί. προτει χίσματε [186 
Ῥοπιογῖιηι, ΟΓΥ ὈΡΘΟῚ Βρδοὺ πιϊπουΐ [Π6 ν8]}, ἴῃ 
ὙΠΟ (6 οι θηΐ γὸὼλ8 ὈΪδοραὰ ἰη ογτάοσς (ἢ 9 
ΤΩΟΓΪΘ ΘΆ51}Υ ἴο Ὀδίλογ {Π6 οἱἴγ-ν811.--- ΤῈ.}])}. ὙΒ6 
Τεβὶ οὗ υϑγῦ. 1 18 ο 6 ἵδκοῃι 88 ῃγοίββίβ, 186 δΔρο- 
ἀοθῖ8 αρί πίη τ} νον. 16: “Αηά 858. δ}} 16 
ῬΘΟΏΪα, εἴο., [μ ἢ οΥἱοα ἃ νὶ86 ποιηδη.) ΤΈΘ ὑπ] 
τοηδοηίηρ: “88 ἴΠ6Υ ἀραίγογοα, ἰῃ ΟΥΘΓ ἰο {ΠΓΟῪ 
ἄοπῃ {πὸ ν4}}᾿ [μο Επρ. Α. 1] ἱνόῖνγοβ ἃ οοη- 
ἰγδάϊοϊΐοη ; ἴον 1Γ ΤΠ Υ ἀοδίγογοα, τῆδὶ νγᾶϑ Ἰοἷξ ἰο 
νῈ ἱστόν ἀονῃ 7 δηὰ (μἷ6 γοσῦ (Π}}) ἰβ πυροὰ 
(Εσεοκ. χχνυὶ. 4) οὗ {δ εοπιρίοίδ ἰφαγίπ ἄοισι οἵ 
ψ{Ὰ}}8 (ΤΒοη.). ΑἸδβο ἴῃ νοῦ. 20 Φοδὺ αγϑ: “ ἘᾺΓ 
6 1: ἴτοπι τὴ ἰο ἀσείγου. " [1 ἰβ Βοίζον ἢ Ἐπ- 
4] ὰ δηὰ Βδιίοπον ᾧ ἴο ἴδκα (Π6 ῬατίςϊρίΘ 88 ἃ ἀο-- 
ποπλϊηδίῖνα (ἔγοσα ΓΙ, “8 ρίι, ἀἰ οι, διὰ σϑη- 

ΠῚ Ὁ Π3-Ὁ3 (ΤΠ 62.) ΟΣ Ὁ ὙΓΙΞΙΤ 9 (Εν. Βορί.: 

πάντες ἐν χαῤῥί, δ {{ ὍΓΙ3- 9. ἽΟπ ἐλ {8 γοδάΐης 5990 

ζασίμον ἴῃ “ Τοχὸ. δηὰ Οσγδι."-- Τὰ.) 

4 Ιποίϑδὰ οὔ (λ6 Κοίβιὺ ὙΠΟΡῸ ὍΟ 816 ἰο σϑδὰ ἐπ 
φοτί ἐ)Π  Ὑ(Θορες σας. Ομα]α.). Τύ, Ἰποίορα οἴ ομδηκίης 
ἐπίο το Ῥοσίδοι ΠΡ), νὸ Κορ ἐδο [πιρῦ ὌΠΡΝ, {ὴ 6 

τηυσὲ "6 τοραγάρα δ βα ἀἱπρ 8 ὩΘΦῊῪ δἰδίθσω ἢ 85 ἰμ ὅϑθη. 
Χχιὶΐ. 4:1} . ΧΧΥ, 27 ἘΥΟΥ ᾿ υ 

1 Ο0ὴ (οὶ - ἴω ΤΌΣ ΒδυοΒΟΣ Σϑεηδεῖς : “ ΠΟΤΘ 

4 τοϊδίϊοη γοσηδίῃ 8 ῬΌΓΟΙΥ Ἰοοδὶ (τ ἰσἢ ἴα ποὲ ὑῃ 9 σῆδο 
ἴῃ γνὸσ. 18), η9 δαυϑγῦΐδι Σ.. ἰὴ ἱπωυτ σα Ὁ ]6 68805 Γ6- 

τηδίηα τοίζΐδ ἴῃ 6 Ῥτγοροοίξζουῃ ἴδ ἸΔΠῚ168 οἵ αἰτ66." 
ἃ Βδιίομοῦ: ὨΓΊΖὺ τον θδβῖγ, δος τὴδ 1ἐδ ῥγοροσ 

ἩΙρἢ., πᾶγο πδά ἃ ἀδποτηξμαίίνο Ηΐρῆἢ. ὕζοσῃ πη, - 

ἄον: “ἼδοΥ ἀὺρς αἰἰοθο5 ἰο ἤτον ἀοτη [86 ν4}], 
ὈΥ̓͂ αηδογηίηΐην. Φοβθρδυμ: “6 οζγαογοα ἵδοσῃ 
ἴο υηδογιΐηθ ἴΠ6 ν᾿. 4}|8. ΒΘ οΥ θᾶ ἃ υυὶδβθ 
ὑσοιϑ} ((ςΟΠΊρ. χὶν. 2ρηᾳ.; 1 ϑδηι. ΧχΥύ. ϑ δα. 
ἔσοτα ἴδ οἱ(γ.-- 8 ὀχργοββίοη ρμῖνοϑ 8 Ἢ 
οἴ ΕΥ̓ νἱνὶὰ ρῥἱοίαγο οἵ [Π6 δἰιἰπαοη, κηά ἰδ γῸ 15 
ῃ0 Ὠθοα (πὶϊ ΤἬθηϊ6) ἴο ομδηρα [86 ἴοχὶ ΔΙῸ Σ 
ϑγτγ. δηὰ Αὐϑδῦ. : “"ἀονη ἤγοπι ἴΠ6 νν4}} οὗ {6 οἰΐγ,᾽ 
δηα βορί. : “ ἔγοπι {16 ψ4}}, τοτγο πὸ ἀϊ βΈ θηοοα 
οἵ ποσαϊηρ ΒΒ ονν {Π686 ΓΟΠΔΟΓΙΏρη το Ὁ6 ΟΧΡΙ ΔηΔίΟΥΥ 
Ιος8] ἀθϑογὶ ρουβ.--- οσ. 18 βαᾳ. 7Τ]|16 ψοϊηδηβ 
πογάβ ἰὸ Φοδϑὺ δγ νδυίουΥ ἐχρίαἰ θα, Μαυγογ 
(αἴον Ῥδίπο: “Ἰηαυΐϊγν οὐχῆί ἢγθί, βαϊα βΒ]ι6, ἴο 
ἢανα Ὀδ6η ταϑς οἵ Α6ὶ], δῃὰ (ἤθη 1ὖ οὐρῆὶϊ ἰο 
αν Ὀδοη ἀοεϊάοα ᾿ῇηδὶ 5 ἴο Ὀ6 ἀοῃθ᾽)) ΤΟΏαΟΓΕ: 
“δΔηά βΒ[6 Βαϊὰ : 0 Βῃουϊά βὅτβὶ μᾶγὸ Ὀδθὴ βαϊά: 
“Ἰοὺ ἐπ6 οὐ θ6 οοπϑυ ρα ;᾽ 8Βο ὕΠῸ} νου] ἢδγο 
βηϊβηθα 186 τηδίϊογ." 8.0 αἷβο ἢ δ οἰΐδ : “οῃ8 
βῃου α ἤγαϊι να βαϊὰ : ομδ σηυδὶ ἱπαυΐγα ἰπ Αδοεϊ, 
Δη“ 5ο ἴΠ6 ὁπα σουϊὰ αν θθοη σοδομοα." Βιυϊΐ 
10,18 8 ἴοο γι σαὶ ἢ ὌΧ ΡΥ ββί οἢ [ῸΓ {Π| βιἰαδίϊοη. 
76 βδιὴθ γοπηασίς 18 ἰοὸ ὃ6 τηδάς οἵ ΒΟοιίίοΠοτ 
ἰγαηεἰδίϊοη : “ Απὰ βὴ6 καὶ, 88 1 βῆ σου]ὰ βϑγ: 
Ομ βμου]ά ὅγαϊ, ΒΟΊΤΘΥΘΥ, βρθαῖκ, βρϑβῖ, 88 ἐἴ 8ὴ6 
που ὰ βαῦ : " Οπο βῃου]ὰ δίς, δδίς πὰ ΑὈδ]; δῃὰ 8ὸ 
1Π|ὸ πηδίϊεν που ]ὰ Ρὸ βηΐϊμῃ6α .᾽}᾽ (Πα 16, πὸ τοϊμδῃ 
Ῥγοίδβι θα ἀραῖηβὶ Ψ04}0᾽8 υἱοϊθηὶ ργοσθάυγο Ὑ1}- 
ουὐ ρτγανίουβ ποροϊϊαίίοη. (ὐδυίδι Π]Υ δυοἢ ἃ ῥτο- 
ἰοδὲ 18 ἰο Ὀ6 δυρροβροὰ 1η [ἢ6 τοπιδη γογάβ. Βιιΐ 
{Π|686 8΄Θ ἴο Ὀ6 ἰγαπϑἰδῖοά (τὶ Τ ἬΘΗ 08) ΒὲΤΆΡΙΥ͂ 
δος ἰμ86 ἰοχί 88 {0]]08: “ὙΤΠΘΥ υβοα ἴο ΒΑΥ͂ ἴῃ 
οἷά εἶπιο: ἰοὺ Αθδὶ ΡῈ ἱπᾳυϊγοαὰ οἵ; δηὰ 80 {πο 
εηδοά (ἰδθ πηδιίογ). Μεὶρ. : “1 νὰ βαϊὰ ἴῃ 
1Π6 οἷά ργονογὺ: ἱβοβθ ὑπαὶ δδίζ, δϑκ ἴη Αδ]: 
Δηα 50 ποὺ δηΐδ6α.᾽ νυ οὶ ΤῸ γὯ8 ΤΌγ26 1] 
μαϊα, ΤΉΘΥ 5}}4}} δδϑὶς ἰὴ Αὐδὶ, δῃὰ βὸ ἴπ6Ὺ 16 
ΟἹ ὙΤὨΘ βεῆβθ ἰβ: 1 ͵δ8 ἰὈγΠΔΟΥΙΥ 8 Ῥγούοτ- 
δῖα] βαγίηρ : “᾿παυῖγο δὲ ΑΌο],} δηὰ 1 (19 ἀδοὶ- 
αἴοη ἴθ γο 846 ψ88 δοίοα οἡ, {π6 δῇμϊ. νγδϑ 
βδ ϊβίβοίου γΥ οοποϊαάοᾶ: βο πού, μα ἐμ ὐὈἰίαηία 
οὔ Αδοῖὶ οὐρῃΐ τβὶ ἰὸ ἦανο βοθὴ οοπιηπηϊοαιοὰ 
ΜἾΓΠ, Ἰπβίοδα οἵ Εἰ ταί ΚΠ ψαῦ ἸΠΥΘΕΠῺ δ δηὰ δ6- 
βἱορίης ἰπθ οἷἵγ; {Π6Π ὙΟῸΣ ἀοϑίχη τοϑροοίζη 
Βμοθα του ]ά δι θθθῃ ᾿δρρξδα το ὐας ἫΡ παρ 
βαυχοα δηὰ Δ πιο ἐμαὶ ΑΘ] γγᾶβ ργουθσῦ 8] [ῸΓ 
{Π6 ἀϊδοτοιίοη δηὰ νἱϑάομλ οὗ 118 ἱῃηδοὶ δηίβ. 
ΤῊΐθ νίϑάοπι (Π6 “ πὶῖθθ ποπιδη᾽᾽ 1] βίγαίοβ ἴ8ο- 
ἀ8}}γ ΌΥῚ Ποὺ ἀΐϊβοουτθθ [{ ἷβ ἰο Ὀ6 ποϊρὰ 4180 
μδὲ [6 ποροιαἰίοηι θείογθ ἰδυΐηρ δἴεχθ (0 8 οἱἐΥ 
(πὰ α ἰογεῖχη εἰζγ, ἱπάθθα) βυσῇ 88 ἐῃ9 σοσθδῃ 
ὮΘΙΘ γ6 86 ΓΒ ἴο, ἴθ Ὀγοβοσι Ὀθα ἴῃ (86 αν, θρυΐ. χχ. 
10 κμα4., οοἴρ. Νυῃι;. Χχὶ. 2]1.---ἔοτηο οοάϊοοα οὗ 
1πΠ6 δορί. τοδὰ : “1 πτῶϑ ἰοσ Υ]ν βαϊά, 1 ᾿γαϑ 
δηκοά ἴδ ΑΡοὶ ὡπὰ ὑπ Ταη {{ {86} ἰοῖ. οῥωλαὶ ἐδα 
Μδἔλὼ οΥ ]εναοὶ εεἰαδίϊολφα͵" αἴλον τ δῖος Εσδ 7 
δορί 88 οσἱρί4] ἰεχί: “1, 10 Ὀ6 δδίςοὰ ἴῃ Αοὶ 
δηὰ ἴἰῃ Πδη, ὙΠοῖΟΣ Ἡδμαΐὶ ἴῃ6 ἀονουΐξ πιθὴ οὔ 

“4 [ὁ τρῦῖο αἰζο 908 ;" ΟΟΙΏΡ. Ὀ ΘΠ, Ῥτοροσ ΗΙρη]] οἵ 

ὈΡ, Δηα δ18δὸ ἀδῃοϊηϊηδὲϊγο (τοῖο ΓΟ -- “ἴο οἴθαγο 

88 Βοοῦ;" ατιὰ ὙΌΣ, ΕΙΡῆ. οἵ ἀΡΙ Δηὰ ἄθποχη. ἔγοτα 

ϑῦ, -ο “ἰο κ0}} εταϊη." [0 1818 διὰ τὴ Ῥσοροεθὰ 

πε 

Ἐ Βορί. εἰ ἐξέλιπον ἃ ἔθεντο οἱ πιστοὶ τοῦ Ἰσραήλ, Ἐν: 
γε σ ὑΝ ἸὉ ὝΙ ἩΦΙΓῚ [23 Ὅ2Ν3 

4 {τ| “ρ΄ τ “ “ ΦΠΠἸΤι “4Φ} 



δδι ΤΗΕ ΒΕΟΟΝῸ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΑΜΌΣΙ.. 

ΤἸαγαθὶ ἰογιλοσὶν οτάδι θὰ 88 ἔπογο βοῃ6 οαὶ οὗ 
τκ6᾽) [δὲ ἴα, ᾿ἴ, σἤθῃ ἃ ΠΘῪ ουβίομιμθἨ ΘΟΠΊ68. Ὁρ, 
οὔθ ὙἼ8Π66 ἴο βπά ουἱ Ἡμσυ μεν οἰά εἰξφςχθμας, 
υ οχὶδία δυο γο, ἢ6 τασδὶ ἴο Δη 

Πα {π6 ἰΙ ἰθαείθη θεΐηρ (μι ἡ αὐ 18 νἹοϊδίἑην 
οἷά οὐυπίοπι.-- ΓΒ. Βυὶ Κι αἰ] γεἰ κι ν τοπχαῦίκε (Πα 
(ἷθ αὐ αἰτίου οὔζμο ϑερί. (“ τβαὶ {π6 ἀονοαῦΐ πχοη,᾽ 
εἰς.}, ΜὨϊοΝ 18. οἰ Ο8Π}ν οὗ 8ὸ 11{||6 ναὶ {πὶ 
Τίβος. ἴῃ ἷ6 οαϊίου οἵ {}π6 δορὶ, ἀορβ ηοὶ ἰμἰηῖ 1ἱ 
ΜΟΓΙΏΥ οὗ πιχοηίίοη, 135 Ἔν ΔΘΩΙΥ δ χἰοδ ΟΣ ρδγδ- 
ῬΆ Γαδ οὔ 1Π6 1δϑὶ σσογὰβ οὗ [ἢ ΨΘΓΘΘ : ““δῃὰ β0 (6 
Πηΐβη6α᾽ [πῃ οοπηθοίίοη Ὑ{ 8 1π6 “ (ΔΙ 8 {ἃ] ἴῃ 18- 
ταορὶ" οὔεπο ποχὲ νογβθ.- -ΤῈ.] [Τίθον. ἴῃ ἰδ δορί. 
(4ἰἃ οἀ.) ἀοεβ μἷνϑ ἴποὴ0 πΌΣΒ 88 8 μαζί οὗ (Π6 
ἰοχί οἵ (π6 Υ᾽ δἰϊσδῃ τη δηυβογρί; θυ [Π6Υ̓ δθοῖὼ ἴο 
θ6 οἰοαυὶν ἃ ἀυρ οὶ οὐ ἀου]6 γεπάθσίηρ.--- ΤῈ.]-- 
Ψανγ. 19. ζ δὲ οὐ ἴ8ὸ ρΡϑδοϑϑΌϊο, ἔα πὶ] ομϑα 
οἵ Ιδταοϊ]. Τῆς τοπηδ βαγθ “"1᾽ ἱῃ ἰἢ6 Ὡδλ6 
οἵ {πα εἶ; [8 Ρίαγαὶ ργθαϊοδίοθ [ 016, 
(1 1] τοῖο ἴὸ 186 ἱῃμδυιίδηί οὗ (86 εἰ. 
ΟἸοτίουδ: “1 δὰ οἵ (88 πυαῦοῦ οὗ (89 ροϑϑοοὺ- 
ΔΌΪ]6 δηὰ διε] ᾿ῃ [δγϑθὶ, βᾶυβ οὐν οἱΐγ." Τὴ 
ταθδηΐης 8: Τ᾽ 6 ΔΓΘ ῬθβοθδὉ]6 δηὰ (δ ἘΠ 1] ρθΟρ]ο, 
ἀνοῖβα ἰο ἰπδυστοοίίοη; γοῦ οἰρῆηῖ ἤγϑί ἴο πᾶνα 
οομαπιλιηϊοδίοα τ 1} υα, δηα ΤΠ 6 {πΠ6 {πηρ που]ὰ 
Βαγῷ ὕθθη υπάογβίοοα. [ὲ ἱβ Βογοίη ἱπαΐγθοι Υ 
βἰδίϑα ἐμὲ (πΠ6 οἰἵγ δὰ ἢο ἐπουρῆὶ οἵ ἱακίηρ ρμαγὶ 
πὶ Βηοῦα, πῆοὸ δὰ ἰμσόσσῃ Ὠἰταβοὶ Ἰηΐο 1. 
ὙΒΟΙΠοΣ 1Π18 γαϑ {86 66] 1 πω ἴῃ (6 Οἱ ΕΥ̓ ἔσομαι {Π6 
Ῥοχίπηΐη, ΟΓΥ Μδ8 ΣΌΔΟμοὰ ΟὨΪΥ ὙΠΘη ἰΐ Ὑ88 
ἰμγεαίθπθὰ πῖτμ ἀδειγαοιίοη ΌΥ (δ6 βίορο, Ἵοδῃηοί 
6 ἀεοίογηηϊποά. Αὐγλον ἴῃ6 τοῦδ Ἧ88 806 
οἰονογὶγ ἰοὸ δνογὶ {πΠ6 ἰῃτοδίθηρα 6ν]].---Βδιίο ΠΟΥ 
οἤδηροβ (μ6 ἰοχὶ, Β0Ὸ 88 ἴο γοϑδα: “ρεορὶθ" (ἐμαὶ 
86) {Ππ6 ῥοδοθδθϊοθὶ, ἰγαθβὲ 1η ἴατδοὶ ἰοὺ βϑοϊκοαί 
ἴο ΚΙ], δηὰ Ἐνα]ὰ: “νγὸ δτὸ (οὐ. θοί(βσ, ἯΘ δΓΘ 
δι1}}} Ῥ6ϑοθδῦ]ο, ἐίο., απὰ ἰμουὺ δοϑοϊκοδί," δίς. Ὀυὲ 
ποτα 18 ΠῸ ὨΘΟΘΑΘΙΥ ΤῸΣ ΔΗ͂ οἰδηρο.-- Ποῦ 
βοϑὶεοοῖ ἴο Ἰε:}} ἃ ΟΥἿΥ δ ἃ σοοῖμοσ [ἢ Σδτϑοὶ, 
ἐμαὶ ἰδ, ὁπ οἵ (ῃ6 οἰλοΐ οὐιῖοθ οἵ [ατβοὶ, οοπιρ. 
υνἱ. 1. ὙΥῈΥ σἱτ θου ἄσαδίσου [89 1η86- 
τἰϊδῃοο οὗ ἴ89 Τ᾿οσᾶ Ὁ Το οΟἱἱγ ρεσίδϊ ποὰ ἴο 
189 ΡΘΟΡΙο ἰμδι {π6 [τὰ μ8α ομβοθθῃ ἴοσ Η]8 ροθ- 
βοδεῖοῦ. (ΌΏΏΡ. [86 ἀϊδοουγθο οὗ (ἢ6 τ|ὶβθ ΤΟΙ Δ 
οὗ Τοκοδῖ, χίν. 16. [Τπουρῇ (Π6 Ηϑφῦ. ἰοαχὶ οὗ 
18:9 γοϊηδη Β ΑἰΒοοῦσθο [6 Γ6 18 Πδυβὴ δῃὰ οὈθοῦΓγο, 
ΠΟ Ῥιοροβοά σἤδηροβ ροίίοσ 11. Αβ ἰΐ βίδῃάβ, βῃ6 
ΒΟΘΙῺΒ ἰο ΒΔΥ: “ΔΑΌΘΙ 18 ῥσονογῦϊαὶ [ῸΣ 1ϊ τὶβ- 
ἄο. Υου ΒΒου]ά δαγο οφηϊογοὰ ἰηΐο ποροι βίοι 
μεὶ ἢ τ ἰπδίοδα οὗ δἰϊθιηρίϊηρ, ἰο ἀφδί ΤΟΥ͂ 8ῃ ἰτη- 

τίδηΐ ΟἸ(Υ̓ ἰπ [Ιαγ86]. Ὁ τηδγρίη οἱ ΕὩρ. Α. 
ν, ΤΟΔ8: “ΠΟΥ͂ Ρ]ΔΙΏΪΥ Βράᾶῖκα ἴῃ 186 Ὀορίπίηρ, 
ΒΑΥΪΏΡ, ϑΌΓΟΙΥ ΠΟΥ͂ ὙΠ δαὶ οὐ Αδοὶ, δηὰ 80 
ΤΩΆΚ6 δῃ οη6α,᾽ [Πδὶ ἴδ, ἴῃ 16 δορὶ πηΐηρ οὗ {86 
δίθρο ὑπ ἱππδοὶίδηϊβ οχργοθθοὰ (ἢ 6 οχροοίδίϊοη 
(μαὲ Φοδῦ πουϊὰ οοτημηυηϊοδίθ πὶῖ [μθη}, δηὰ 
118 σϑδάοσίηρ 16 δρρσονθά ὈΥ Ῥδίσὶοκ 88 ΠΟΘ 
᾿λἴογ8] (δὴ (π6 ἰοχὶ οἵ Εῃρ. Α. Υ.; δαὶ ἰξ ἀοδα 
τοΐ ἜΠὀ 1π6 Ῥγοόγογθ. το οοϊοτίην οὗ 6 οτἷ- 
Εἶμαὶ. ῬΆΣΠΡΡϑοι πηϑηϊίοτβ δπιοηρ ΟἶμοΣ ον ΒὮ 

ἰπιϊπηδίϊου οὗ (ἢΐβ; ἴπΠ6 ποιζδῃ ἱπεϊπιδίεα ΟὨΪΥ 
ΦΘΏΘΓΔΙΪΥ ἐμαὶ ἰὸ ποιὰ πδνὸ Ὀοθ οοημἀυοῖνα ἴο 
8 ῬΓΟΡΟΣ ὑπ άἀογθιδηάίηρ ἱ{ 9080 δὰ οοιαπιχξ- 
ολἰβὰ πὰ τ[πΠ6 Βεβίοροά.--ΤῈ.]7--- ον. 20 μη. 
οδὸ, ἱτηργοθαθὰ ὉΥ͂ ἰμ6 ποπιδη πογάβ, ἀθοίωτοα 
{πδι 11 18. ποῖ πἷβ ρυσροβα ἰο ἀθβίσου (ἢ οἶἐγ, 0} 
ΟὨΪΥ ἴο μεὶ ἴοῃ οὗ ἴπ6 ᾿πρῦσρεοηί 56 δ, 
ὙΠ0ο ωρ 21] 85 {τὁἃ ὕρ ἰδ Βδὴ ἃ δραίσι δε 
[80 ἰείηρ. Ῥογῆδρα ἴ6 σοιηδῃ ἢγαει ᾿οασυθὰ 
ἴγουα {π686 ψόογὰβ ἰΠ6 τοδὶ ἰδία οἵ {πΠῸ οδϑὲ απ 
ἐπ6 χῃλ οὗ Βμοῦα. 886 βαϊὰ ᾿τηπηθα δίθὶν {μδὲ 
819 μεδὰ ββου]Ἱὰ Β6 (ἤγονῃ ἑλγοιφὰ ἐδε καὶ!, ἰὨτουρ Ὦ 
ΟΩ6 οὗ (86 ορεπῖποα ἴῃ ἰΠ6 »ψ]}}, σθοτο ἴῃς Ἀδ- 
βἰοροὰ πεῖρῆΐ ναοῖς δηὰ ββοοὶ δἱ ἔπε θπου. δπὰ 
ἰ[γοιἢ Ὑ]οἢ ῬΟσθδρα 86 βροῖζο σῇ 708. 
Επρ. Α. Υ., Ὑτοηρὶν : “οὐεν ἱμ86 ν4}}." --- ΤῈ.]-- 
οΓ. 22. Β'Βο οῃῖ ἴο 8}} 186 ΘορἹθ. ἰο 

ΤΟΡΟΙΕ ΟΘΟΠΟΘΓΏΣΩΡ ΠΟΥ ἱΠΙΟΥΥΪΘῪ ἘΠῚ 95.080---ὦ 
-ονἹαθηὶ ἕλοι (Ππδὶ 1 88 ὉΠΏΘΟΘΒΕΔΤΥ ἰ0 τη ΘΏ- 

(ἰἴο ἴῃ ἴμ6 ἰεχ. ΑἾῸΣ “ ροορὶς᾽ ϑορί. δὰ πα: 
“ Δηὰ ΒρΟΚΘ ἴο {Π6 Ὑ80]6 οἱἱν,᾽ ἃ οοστοοὶ ὀχσρίδσιδ- 
ΤΟΣΥ τοραγκ, δυΐ ποὶ ἴο Ὀ6 ἱπεοσίραὰ ἴω {86 ἱοχὲ 
(46 Ετν. δῃὰ ΤΊιθη. {81}. ὉΔΠΥ ὈΠΠΘΟΘΒΑΒΣΥ͂ 
ἷβ ἜΤΗΙΓΕ ἐρο ῥεθ ον ἽΉ ΟΕ ΟΙΏΔΠ ψΕΩϊ 
ἡπίο Ὶ δροῖζε ἴο Θ 16. ΤΒα 
ποΙγὰδ οἱ τἶο ἰαχὶ : ΕΒ οδσῶθ ΠῚ πῃ δὲ 
υυϊβάοχῃ (ἱ. 6., τὶ ΠῸΓ Ῥγοροοίου ἰο ΖοβὉ, 
ὙΠ ΊΟΝ βῃ6 ρογευδαρα ὑπὸ Ρθορία ἰο δοοθρὶ) δσὸ 
ληάοοα οἵ Ἰδοοηΐο ουγίηεδβ  Ὀὰὶ 116 αυϊία βυιλὲδ 
ἐπ|5 τρί ἃ παγσδίΐοη. Βγ {86 ἀο] νοῦν οὔ Πὸ ἱσαϊ- 
ἰοΥβ 684 «0808 ἐπα νὯθ χαϊποὰ. Εἶθ οεᾶοσοᾶ 
[89 Ἰσυτηροῖ ἴο Ὀ6 δοπη θα, δ8 εἰχζῃ τῃδλὲὶ (86 
ΔΙΙΩΥ͂ Βῃου]α τοίγο ἔσοσῃ [6 βίοβο, δῃὰ βοΐ ουὶρ οτἷὰ 
{πὸ τοϊπσῃ-διοῦ. ΔπᾶτοΥ ἀϊοροτεοᾶ ἔσοσε 
186 ΟἹΕΥ͂, πδηλοὶν, ὑπ 6 τδτίοσα {πδὶ δὰ ἰοϊηοα 
πὶ (τος. 13). Δηᾶ ΦοδΌ σχοϊαυσῃθᾶ, πὶ 189 
ὙΔΙΤΊΟΙΒ ΠῚ} ὙΠ οτὰ 6 Βδά ]Ἰοἢ 7 ογαβδ οὶ (νος. 
7), ἴο ΓἘ86 ἰεΐῃρ, ἴο δῃποιηοα ἴο εἶτα ἰμ6 οῃὰ οὗ 
(16 ἱπουστοοίοη. “ἢ ἴβευς οἵὨ {{Π28 οσσττοιοο. 
μον Ὀανὶα γεοοϊνοα ἐπ υἱοϊοσΐουβ Φο 80, '8 οτηϊεῖοαὰ 
ἷῃ οὐγ ῥγϑδοηὶ Πδισδῆνο; ἢ6 γὄΔΒ ἀοι 116 δ ον 
8150 Του οαγίπρ ἰο0 ἃ ἸΏ8η ὙΐΟ 88 8 βοϊ ἀϊοὺ νγγ88 1τ- 
ἀΐθρθηβδ]ο ἴο ἢ}, δπ ἃ τδο, πὶ 411 μἷβ ῬΡαηὶδῃ- 
ΤΑΘΏ -ἀοθοσΥ Πρ ΒΑΨΆΡΌΓΥ, ΔΙΉΆΑΥΒ τηοδηὶ γ{π0}} ἴος 
Ὠἷα φονδγημηθηι" (Εν 414). 

γειβ. 23-26, 1μεὲ οἡ αυϊᾶε λἀϊρλεεῖ οβέοενα 
δον ἰδ τοϑίογδίίοη οἱ ἷ8 δυϊμογιγ. 866 186 
Ιηϊγτοἀυςέοη, Ρ. 18 να., 85 ἴο ἔπ τοϊδῃοη θεοί σθε 
{π18 1181 δῃὰ (Πδὺ ἴῃ νἱ}. 16-18, δηά (Ποῖν ρμοεϊ οι 
Δηα εἷρτιϊ βοδῆοα 'η σοθρϑοὶ ἴο [μο ἐπο οἰϊοῖ μοὶ οὐβ 
οὔ 186 ἰδίου οὗ αν δηὰ ἷ6 Κἰηράομ, οὗ 
ὙΠΟ ἰδίου {ΠῚ Υ ἕοστα ἴ6 οοποϊπείοη. [1Ἐ9 
ἵτο ᾿ἰδὶβ ἀγθ δρργορσίδίο!υ ρ᾽δοδθὰ δἱ {πὸ ἵπὸ δ6- 
Ἰπηΐηρβ οὗ θϑαν 8 Κἰηράομι, δῃὰ ἴΠ6 αἰ δτοποο5 
ἔἴνθθῦ ἴμοὴ δῖοὸ δχρί δἰ ποὰ ὉΥ ἴ86 οὔδησοα 

Ῥγουσμ ὈΥ πι6.---ΤῈ.]7-- ον. 28. 1) “οαῦ, οοΣι- 
πἰδοῖον οὗ [26 ὙΠ0]6 ΔΙΤΩΥ Ἐ οὗ [ΕΥγ86],---88 ἴῃ ὙἹἱ]. 
16, Ἔἀχοερὶ παὶ ἴδ9 “ 16.868] ἰδ ποί ἱπβογίοα ἴβϑσα. 
7080 τουδὶ θα οοπηχηδηάον-  ἢ-ἙὨ οὗ ποι βιδ - 
ἱὴρ Πάν α᾽ Β ογογμαδὶν ἀθοϊβίοη, χῖχ. 8.--9) Βεν- 

τομάοσίῃ, ἐπαΐ οἵὗἨ 0 Μιάγαδῃ ὑἢο ἢ ἰθ- αἴαδ, δΒοῃ οὗ Φομοίδαδ, οοσωσοδηᾶον οἵ [δ6 Ῥοᾶγ- 
(Ισ4}1γ 1ἀφη 1ἔ65 ἰμ6 πτὶθο ποπιδη ψῖ (80 [χυαγά, 88 ἱπ υἱϊὶ. 18. Οορ. 1 Κίη. ἰϊ. 395-46, 
ἀδυρῆίον οὗ Αβῆιοσ (6 δη. χὶνΐ. 17), στῆ 18. πλϑάθ 
ἴο γοΐδσ ἰῇ ΒΘΥ ΒΡ ἀΐβοουσθο πὶϊῃ Ψοδὺ ἰο Ὠουΐ. 
χχ. 10, πο Δ οὗ εἱ Ἐγάαμδηη δἷθὸ μοὶ λα 
[μιδὲ {π18 Ἰδὺν 18 μοσθ δ᾽ ]υἀθὰ ἰο; θυὶ ἔθ γθ 18. ὯῸ 

5 Βδέζομονῦ: υὰ ἰποίοδὰ οἵ ν32)}}. Ἐπτα!ὰ : 3)[":2ὲ 
οτ 331}, διὰ Ἱ Ὀϑίοσϑ ΡΝ. ᾿ ; 

πΠΟΓΟ 6 ρογίογιηϑα 86 ὀχοουϊου οτάοσοὰ Ὦγ 
ϑοϊοιηοῦ, δῃὰ γοόσ. 85, ἩΠΟσΘ ἢ 'ἰβ Ὠαστηϑα οοσω- 
τ 6 γ- 1) -Οἰτοῦ ἴὼ 2 060᾽8 Ρ]δοθ, δῃὰ δβ βῇοῃ ἴ9 

"ἈΟΥΗ, ΑΔ. ἰπειϑδὰ οὗ σοῃσῖ., ΡΓΟΌΘΌΪ “ἔγοι ἐμ 

ΘΕΓΟΓ οἵδ ἐγαηδοσίθοσ, το ττοίϑ ἐδ 15 
τίηρ ἴογιῃ Ὀθίογο μ6 δοιοθϑαὰ ἰδὲ [86 
ἰΙοϑὰ " (ἸὨοῃία 8). 

απεϊγ-οοοντ- 
" 1οχαδοὶ" ἴοϊ- 
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τηρηςοηοαὰ ἰη ἴθ 1ϊδὲ οὗἨ βοϊοσωοῃ᾽β βίδίθ- οβσοσα, 
ἷν. 1-6. Ηδ νδ8 ονὸγ ἴδ ΟἸδγοιἰνεϑ δηὰ Ῥδὶο- 
{Πϊῖο6. Οεγείλίίεβ ἰΒ (8:6 τηδγυρίῃδὶ τοδαΐῃρ, ἴοσ 
Μ ῖοὰ 186 ἰοχί 88 [πΠ6 οαυϊναϊοηΐ Ο(ατὶ ἢ (2 Κίη. 
χὶ. 1, 19); 866 οῃ ΥἹῇῇ. 18.--π ἐσ, 24.---8) Αἄοταπι 
(1 Κία. χὶϊ. 18) ξξε ̓ἀοπίγαπι (1 Κη. ἰν. 6; ν. 28), 
84 τα Ηαάοταπι (2 ΟἾτ. χ. 18). Ηδ νδ8ὲ τοὶ 
“ γρη[-πηλϑίογ᾽) (860) [Επρῳ. Α.Ο Υ,., “ονοσ Π6 
ἐστί θαι6᾽, ἴον (6 πογὰ (03) ϑύον { τηθϑηθ “{γ]- 
Ὀυίο, ἱαχ,᾽ Ὀιιὺῦ ονόσβθοσ οἵ ἴ86 ρυδ]ῖς Τοῦΐβ ΟΥ 
(τἰθαίο- ποῦς [Ἕἄογίῃ. ῥοῖπ, ταδηογίδὶ σοῦ κ], δ 
ὨΘῊῪ ΟΒοα (ποΐ πηρηϊοηοθα ἴῃ Υἱϊ. 16 κμᾳ.), εἰϊ6 
πδίωτο οἵ ψῃΐο ἰβ ἱπαϊοκίοα ἴῃ 1 Κίη. γ. 27 μα. 
σοιηραγοὰ ψ0ἢ 1 Κίη. ἷἱν. 6. Αἄογϑτα, ρυΐ ἰηΐο 
(ἷ5. ΟἹ οα ἰη {μ6 ἸδίίοΓ γϑᾶσβ οὗ αν ὰ, μοὶα 1 ἃ}} 
ἘΘΒοδοδηλΒ ἰΐηχο, 1 Κίη, χὶ!. 18. [Τ6 Ὡδλπθ 
«Αἄάογαπι, ἰῇ 'ϊ Ὀ6 οοττοοὶ (βορί,, Β5γτ., Ὁ. ΠΑΥ͂Θ 
«Αὐοπίταπι, Ν αἷχ. ἀηὰ ΟἸμδ]α. δὲ Η Ὁ.) τηυβὶ ὃὈ6 
οοηβί ἀογθὰ δὴ ὑθαδαα] οοπίσβοιίοι οὗἨ [89 ἸΟΏΡῸΓ 
ἔογυτα;; ῬοβδῖθΥ 10 16 δὴ ἰπκἱίδίλοη (πουρἢ 8ῃ 1ῃ- 
οογχοοῖ οΏ6) οἵ Βυο ἢ ΠΔΠλ68 88 υέλοτγαπι.---Τ Ὰ.7--- 
4) “ελοελαρδαΐ, Βοῃ οὗἠ ΑἩΙ]υα γγῶδ “᾿ σμδηοθ ]οσ ἢ 
[Εως. Α. Ν᾿, 1688. νγϑ}] : ΤΘΟΟΓΡᾺ6}] ; 8086 οἡ ΥἹἱ]δ. 16. 
-- νον. 25ὅ.--5) ϑήσυα (ον, ΒΥ .λεξεε ϑεγαϊαῖ, (Υ1}]. 
17) τᾶϑ βουϊῦθ ΟΥ βἰϑίθ- βθογοίδγυ.--θ) Ζααοξ δηὰ 
Αδίαίδαν, ἰνϊρἢ- τὶ οϑίβ, νἱ}}. 17.--ἶλῷνὴόο᾽ ον, 26.---7) 1κα, 
Ἐι6 ψαϊγιῖο, οοη Πἀοηία] οουπδοῖον ἴο Πανὶ, ἃ ΠΟῪ 
ΟἾΘΟΡ; ἰὴ νἱῖϊῖϊ. 18 “βοῇ οὔ αν! " δγὸ βαϊὰ ἴο 
μιᾶγϑ πο ]α {πῖ8 οἶοο. [Τὸ τογὰ Β6γὸ σϑθηδογοά 
“4 σοι Ώ8611ογ᾽ ἰῶν ἢ Α. .: “ομλοῦ συ ]6 γ᾽) 18 ἐΠ6 
ΟΥ̓ ΏΔΓΥ ἰθγαλ ἴον “ρεῖθαί,᾽" σ 1 ἢ σοηἀϑυΐηρς βοῖλθ 
ψουϊὰ ἰδτο σοίδίη. 866 οἱ Υἱῖδ, 18 ἴον ἔθ ἀ18- 
ουββίοη οἵ [6 πιοδηΐηρ.-- ΤῈ. [πἰοδὰ οὗ “24]τ- 
116 Ὑμοηΐαβ (αἴθοσ 5ϑ'γτ.) σϑϑβ “ δι σι6᾽ (οὗὨ 
“}«1}γ}, Θβρϑοΐδ!]ν 88 1Π18 οἱδγ “δἰ ν ἴῃ (86 τηου- 
ἰδὶπα οὔ Φυάδῃ (Ζοβῇ. χυ. 48; χχὶ. 14) ἰβ8 πηϑη- 
ἰἰοηοὰ ἴῃ 1 βαῃ), χχχ. 27 διωοηρ ἔδοβθ ρδυιϊου- 
ἰΑτὶν ἔτγιθηάϊγ ἰο αν 4. Βαϊ (π6 στϑηάοσγίηρ οὗ 
τὴς ϑ'γγίδο 8 ἀουι γοὰ ἴγοια χχὶϊ, 88 ου δοοουηὶ 
οὗ ἰῃ6 πδῖὴθ 7γὰ ἵἴπογο ἔουπά, τιϊοῖ, ΠοΎΤΟνΘγ, 
ΤΟΡργοββηίβ ἃ ἀ βδγθηὶ ρογβοη ἔγουιχ (8. ΤΉΘη 8, 
Βοιἀΐηρς ἰπδὲ (86 παγγδίου σοῖο [86 Πίβίουυ πὐτ 
χὶ.-χχ. ἰη Πανὶ 8 11{6-ἰἰπ|ο, βἰμοο 6 Β6ΓΘ Ὁ 
ΟΝ πιϊμουΐ χοϊαϊϊης [86 ἰδίου ᾧἃρ ἰο ᾿δν α᾽ β 
ἀοδίῃ, οοποϊυάθθ ἔγουι (ἢ8 ὙΑΥ ἱπ ὙΔΙΟΒ 7γα 18 
ληϊγοαπορά (“ δηά αἶδοὸ [τὰ,᾽᾽ οἱἊ.) (ἢδὲ [Π6 δι Ποῦ 
{|τ6] ἤοτο δὖ (8 οἴοβθ δρροηδβ 818 ΟὟ ὩδΠΩ26: 
αἱ {818 ᾿Ἰαίίοσ δϑδυσαρίϊοη 18 ὑπ ναστϑηιθα, θυ θη 

ταρίίηρ (μ6 οἴ 6 Ὁ. 

ἘΠΒΤΟΞΒΙ͂ΟΑΙ, ΑΝῸ ΤΗΕΒΟΙΟΟΊΙΟΘΑΙ, 

1. ΤῊ ἐγιώλιιείπεδβ ἀπὰ }ιιδέϊοο οὗἩ ἴμ6 {Πποοσγϑίο 
ἨϊβίοΥ 631 παστδίνο 8 ΒῃΟΎΤΏ, 85 ΘΥΘΥΓΥΉΎΒΟΙΘ ἴῃ 
16 ἔγδηΐ βἰδιθιηθηΐὶ οὗ {86 βἰηβ οἵ αοὐ᾽β ἐπβίσυ- 
Τλθηΐ8, 80 Ποῖα ἰῇ ἰπθ υπνοὶϊοὰ Ὡδγγαίίου οὗ 
Αγ Ια ἣ Β ΟΥΤΟΙΒ ἴῃ [μ6 ὙΔΥ͂ ἩΒΟσΘΟΥ αοα Ὀγουρῆὶ 
τὰ Ὀδοκ ἰο 8ἷ8 Κίηράομι, δηα αἷβδο οἵ ὑμ6 υὑη- 
ἈΒΡΡΥ τϑϑὰ] οὗ [νἷ8. ΟΥ̓ΘΓΒΆΒΙΥ Πηοδδῆσοα. ΗΪ8 
ΤαθρδΆσο ἴο υἄδῃ, δἴοι 6 μθαγά οὗ [8γ86]}᾽} 8 ρῥγο- 
ῬΑΥΔΙΙΟΩΒ ἴο Ὀτίπρ Εἴτα δδοὶς (χὶχ. δὶ. 12) νὰ ἃ 
ΤΑ βία κα, βίῃοθ ἐξ νγὰ8 οὗ βιοϊι 8 πίῃ γα 88 ἰὸ [κἰπὰ]θ 
ΒΔΩΘῪ ἴῃς ἢτο οὗ θδίουβΥ Ὀοθίγθοῃ ἰπθ {π 0 5860- 
το οὔ {Π 8 Ι6; Βα ἸΒοΓΘΟΥ ρμυὶ ΖΦ υάδῃ ὈοίοσΘ 
1δτδοὶ (τ θοὸ ἐμεῇ Ὀοραη [6 τηογοιηθηϊ [ὉΣ τοδίογδ- 
(οη), δὰ {ῃθ τϑϑυ]ῦ ταβ ὑμ6 υὐἱοϊϑηί τσαν οὗ τοογάξβ, 

4 ὙἼΣΤΙ, ἴτοται 3 “ἴο ἀΐᾳ." 
ΓΕ δϑϑίμη ἴο ἢᾶγο ἐμ|8 πηοδηΐηρ ἴῃ δίῃ, χ ὶ, Ὀαὲ ἰ5 

ΘΟΣΩΓΩΟΩΪΥ ιἱϑ9ὰ ἃ38 τ. ΕΓ ΠΔΏΏ 88γ8.--ΤᾺ.] 

χὶχ. 41-48,. ἩΗΐΒ πιϊβίακε ἴῃ μοϊάϊηρ ουὖἱ ἴο (80 
ΤῈ 06] Απηδϑα {μ8 σογίαϊ ἢ Ῥγοβρϑοὶ οἵ ἐμο οῃ]ἱοῦ 
οοτητηβηά, Ἰοὰ ἴο 86 τηυγάον οὗὨ ἰδ Ἰαϊίθ ἈΥ͂ 
7080. ΠανΙὰ μδὰ τηδάθ Ψοδὺ {μ6 οοπιραηΐου δηᾶ 
Ἰηβίγυταοηὶ οὗὨ [ἰδ ογπιθ αραΐηβὶ {Π0|8}}, δπὰ {83 
ΘΟΠΔΙΩΙΏΣΥ ἰῃ ΟΥ̓] ὙΆ85 ἃ 00]]83Γ8] σϑιι86 οὗ [0 
χοϊθηϊοη οὗἉ (6 Ἰαἰδασ ἰῃ ἴμ6 Βἰρίιοβέ ταὶ ἐἰασΥ 
οἴἶἕοθ (χχ. 23). 

2. ἀοά {πὸ ]οτὰ, 85 Κίηῃρ οἵ Ηἰβ ρϑορῖο, ρογι 8 
βίῃ ἰο ὑψοῦ ουὐ 1ϊ8 οχίγομγοθὶ οὐ] ΘΟΠΕΘΟαΈΘΏΟΘΟΒ, 
1ῃ ΟΥΘΣ ἴο τούϑαὶ Η]Ϊ8 ᾿υδβίϊοο ἰὼ [6 Ρυπι)βπηρηὶ 
οὗ βἰῃ ὈΥ̓͂ βἷῃ, δηὰ ἴῃ τ ῖ8θ Ὑδὺ8 ἰάθη ἔγοιῃ πηθη 
ἴο ἔαγίμοῦ [πΠ6 οηὰβ οὗ Ηἰβ Κἰηράοπι, ὈῚ τηβκίηρ 
Βυμηδη βἰῃ βούυ:οθδῦ]ο ἰμοσοῖο. ΒΥ οπό θα ᾿πδῃ 
(6 στοδίοσ μαζὶ οἵ {π6 ϑβίϊοῃ 18 βοάυορα ἐιίο ἰη- 
Βυγτοοίίοη, δἴοσ αν δὰ ογγοὰ ἴῃ Ἰοοϊεϊῃηρ ἴοο 
ΤΩΌΟΒ ἴἰο Ηἷβ ΟὟ ΠΟΏΟΥ δὲ δΐβ γοβϑίογαιίίοη, δηὰ σϑ- 
βαταϊηρς βοβἢ ἀπά δ]οοά (χὶχ. 12), μορ]θοιϊηρ ἰο 
ΓΔΔΚο ἐδα 1ωογα 8 ἤοποῦ ἷβ ὨἸρῆοβὶ ροϊηὶ οὗ υἱὸν, 
ΔΩ ἴο βυδογάϊηδίθ ϑυοσυιπίηρ ἰο 1, ΒΥ ἢιο 
βοοοῃὰ βυάάρῃ ἔλΊ] χὰ οἵ [18 ἤορθβ, θαβθά οὐ ἰδο 
ῬΟΡυΪΑΡ ἵἴδνοσ, δηὰ [κἷ8 πίῃ γα]- ΠΘΒΏΥ γο] δίϊοηβ ἰὸ 
ὑπ 6 ΡΘΟΡΙΘθ, 6 8 ἰο 6 ὑὈγτουρδί δραΐῃ (ο ἱζποὺ 
{μὲ {πὸ 1,οτὰ δ᾽οπο 18 Ἀν βίγθηρία, ᾿ιῖθ ῥγοϊθοίζοῃ 
δᾶ ἢἷβ Βο]ρ. Τὴ ὑπ) ΒΥ αἀἰδρίδορα “040 ὃ6- 
ΘΟΙΔ68 ἃ ΒΕοΟΠα ἴΐηγ6 (88 ΒΑ] ΟἿ δηα γοβίογον οὗ 
[86 ἐβοοογαίίο ΚἰΏράοπι, βιγἀἰπρ ΟΥ̓ΘΡ 1118 ΟΟΓΡΘΟ 
οὗ {π6 πιυταάογοα δχ- γιοῦ ἰο ὙἹΟΪΟΣΥῪ οὐ ἴ86 1ἢ- 
Βιγγοοοη; Ὑπθῆοθ αν ὙγὯὯβ ἰὸ ᾿ἰθδσῃ ΔΏΘΥ, 
ἴπᾶὶ (Π6 ταγβ οὗ {μ6 1,οτὰ αγὸ ποὶ ΟἿΣ τγαγβ, δηά 
Ηΐδ8 ᾿[πουσμΐβ ποῖ οὖν ἰπουρΐα, Δηα (μδὶ Η 6 ἴὰ 
ἨΗΐ πιβδάοπλ δηά ταϊριὶ ἰπ (6 ψᾶγ8 {παὶ 6 
οδόοοβοα δηὰ ἰο {π6 ροδὶ [δὲ Ηδ δδ8 ἢχοα, ρογ- 
ἴοστωβ (πἰὴρθ ἰμαὺ ἴῃ Τ6η8Β δυϑβ, δπὰ βου 
ΤῊ ΘΠ Β Βη8 ΔΓΘ πηοϑὶ ἱηγοϊγοα δηὰ οοηΐαβοα. 

3. Τὴ ἰοαὲ οοπἤιβίοη οὗ αϑδαὶτβ βι  ἀθη]Υ 
ΔΥΪΘ68 Ὀγ ὑπ6 οοποδίθηδίίΐοῃ οὗἨ γϑυίουβ "β ὴ8 δῃηά 
οΥἰ τ 68, ̓ υδὲ αἴ Υ (Π 6 οογίδ ἃ Ῥσοβροοὶ οὗ τϑδίογα- 
ἰἰοη ἰο Κίηράοιι, δὰ ἀνθ οὐ Ῥαδνίά. 
οδίουβ ψιδυτο ηρ αἀἰνάοα [ἢ 6 Ῥθορ]α ἰηΐο ἔνγο 
Βοβί!]6 ραγία. Τα [εἰ ῃρ 18 ῬΟΎΘΣ 688 ἴο οχ ληρσ ἢ. 
πῸὸ ἦγθ οὔ δηρὸσ διὰ διαίγσοα, Αἢ ἱηβυγβοηὶ 
αἱ οΚἸῪ σΑγτῖθ8 {Π6 ρτοδῖοσ ρατὶ οὗ {ἰῃ6 Ρ60}]6 οὔ 
το αν. ΟἿ] ταῦ ΟἿΟΘ ΠΊΟΣΘ ΓΆΡῸΒ ἰΠστουρἢ- 
ουὐ {86 ὙΠοῖθ παίίοῃ. Τὴθ δυαγ- 686 Γ Δρ- 
οἰηίοα ὈΥ ἴπ6 Κίηρ ἴ8 ἀδαοηἐτοίι ταῦτ ογοα 
Υ̓ ἰῃ9 86 } 7 Ἰογοὰ Φ2οδῦ. Βυὶ ἰπ {π|8 

οοηδαβίοη Οοαἶἧ ΒΒ ὶβαοηλ ρΌθθ ἐἰβ8. αυϊοῖ, ἰάθη 
ὙΆΥ, δηὰ Ηΐδ δἰγαῖρῃιγ πδπα 1οδαἀβ 18) βογοὶγ (στοὰ 
Ἰεῖηρ, γῃὸ ἴῃ (818 οἢδοίϊο τ ἶτ], τουδῦ 8666 ὑῃ 6 οοη- 
ΒΘαΌΘΠΟΘΒ οὗἉ ̓ εἶθ ΟΥ̓́Τ ΘΥΤΌΓΒ, ὑδοῖὶς ἰο Θοπιρ]οί6 δηὰ 
ὑχλυταρημαπὶ ΤΟΥ8] ἀοιηϊηίοη. ὙᾺΣ16 ἴο τηθη 
6Υ68 ἐῆ6 ο0.Ὃ Ἰοῃ οὗ ἸΔΩΥ͂ ΘΥἹ] ΡΟΥΓΟΙΒ ΒΘΘΠῚΒ 
ἴο οπάδηρον πο ἰηράοχα οὗ ἀοα ἴο {86 αἰτηοϑί, 
δηὰ [8 ΔΗΆΪΓΒ ΔΡΡΘΩΣΡ ἴο ὕδ οοῃίυδοα δηὰ αΪ8- 
τυγθοὰ ἴῃ ὑμ6 εα ἀὐβιῃ Βὴ [ΑΒ ἴοη, {π6 ποηάογίμυ] 
σον κὶηρ οὗ (86 νης αοα γτόνθα]β :ἰθ6}} τηοβὲ 
βἰουϊουθὶν ἴῃ ἴπ6 ὑπγανοϊαθηΐ οὗ 6 ποσβὶ θῆ- 
ἰδηρί οπλοηίβ, δηὰ ἰπ 1[Π6 ἰηϊτοἀυοίίοη οὗἨ ποῦ δηὰ 
Ὀμποχροοίοα (σἱυταρ δ ἕοσ Ηΐδ μουθγηγηθηῖ. 

ἨΟΜΙΣΙΈΤΙΟΑΙ, ΑΝῺ ῬΕΑΟΤΊΟΑΙ, 

Οἤδρ. χῖὶχ. 41-48.. ἔηυν διὰ ἡεδαΐοιιδν διδοηρ, 
Οοὐδβ ρϑορὶθ δἰνανθ δργίπο ἴγοα ἃ Ῥδβϑεϊ οηδίθ 
Β6}{-:ϊοσοδῖ, τ οἢ Ρυἱβ Ομθ᾽Β οἱσπ ΒΟΠΟΣ 1ῃ ΡΪδοθ 
οὗ Οοα Βοῃοτ, δηὰ οὔθ, υηάον ἴ(πθ ῥχοίθῃοθ οὗ 
568] (ον [86 ὅπ 0 Γλδῖτοθ Π6 οἰἶοῦ [86 τ δὰ οὗ 41} 
8 βυϊνἱηρ ;-Ἰ Π6Υ Ῥγοάδμον ἃ δρίγίδιαὶ δἰϊπαΐηρ ἴῃ 
ὙΟΘΒ ἰὑ ὈΘΟΟΙΏΘ6Β ἱπΡΟΒ81}}9 ΤΆ ΓΘΟΟΡΏΪΖΘ ἀδάνβ 



δὺθ ΤΗῊΗΕ ΒΕΟΟΝῸ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΑΜΌΕΙ, 
Ἐετυσεαιεταπεσρτααετοςερ. 

ἀραῖμηβ ἰῃ [Π6 τηδίΐοτβ οὗ ΗΪ5 Κἰηράοιι, δὴ ἐπιδίζ 17 εξ ἀἸὰ ἠοῖ διργαο υ8 πίῃ ὁπ Βαπά, ἱΐ δου ά 
ἐογῖπς οὗ ἐξατίδ απὰ πιϊπάδ, ΥὨΘΓΟΌΥ͂ Ὀγοι μον Ιονβ 
ΤῚ οἰνοσολ τοῖο στῶ τοπαϊπρ οὗ {88 ἀϊνί Π6}γ 
)οΐηοα οὗ υπίοπ, ἔγοτι 16 ΤΟ]]ΟἿὟ Ὑσδηρ- 
Ἰΐηρ, ἀϊδοοτὰ δῃηὰ μϑσίγ μοβίὶγ.- -[ΗΈΝΕΥ : 1Γ 
ἃ ποοὰ νοτῖς Ὀ6 ἀοπθ, δηὰ ν8}} ἀοῃθ, ἰοὺ τ8 ποῖ 
ΡῈ ἀϊδρ!οαβθοά, ἤογ {86 πους αἷβ οα, ἐμουμὰ 
νὸ ᾿.δ(ὶ ῦο ἰιδηὰ ἴῃ ἱ(.-- ΤῈ.].--- Εὐοῖὰ μοαγί (0}} 
οἵ Ὀἱζύογποδα, δηὰ ὑϑΏςοοσ ΠΟΥ 6011] ὙΟΓΩΒ; [ἢ 686 
γοδοΐ ὕροῖ [μ6 Βοδγίβ οὗ ἱβοδὸ ὙΠῸ αὐδτχοὶ, δηθὰ 
Ὠῦσβο ἴδ6 βδηο οὗ μείο δῃὰ ἀϊβοοσα.--- ἢ υη]ον- 
ἰηρ αἰβροαϊ(οη ἐπάβ ἴῃ μαγὰ δηὰ ᾿η)υσίουθ νογάβ ; 
δηά ἤοια ουἱ] ψογὰβ 1 18 Ὀαΐ οὴ6 βΒίδρ ἴο οὐἱ] ἀθϑάα. 

Χχ. 1]. θ8ᾳ. ΤᾺΘ δι ΐοη οὗ ὁπό τβϑη οἴϊθη 00]]8 
ἄοτῃ Ἡδδί πιδῦῦ ὙΠ} υπϊϊοα ἴογοθθ ἤατο ὑὰ}]} 
ὯΡ ἰῃ 8 βίδίθ, πα ΤΩΔῪ ἔγομλ ὁπό δραγὲ οἷ ἀϊδοοχὰ 
κΚιηά]ο α σγέαξ χὰ οὗ ὈρΓΟΔΡ δῃὰ ἰπδυγτοοίίοῃ, 

ὙΓΠΘΓΘΌΥ 8 ὙΠ0]6 Ῥθορὶθ ἈΝ ἩΡᾺ μὲ 1ηίο συΐη.-- 
ΤῊΘ ἐγαϊϊογουβ σοῖο (πδὶ 1668 ἴο ὈρΓιβιτρ' ἀρϑιηδὶ 
1:6 ἀϊνίποὶ νυ οτάἀογοά δυϊμογί(θβ 16 [Ὁ] ονσοα ὈΥ͂ 
811 ἰμδἱ ψ1}}} ποῖ 1Ζ6 1Ὲ {Π686 δυϊογὶ [166 (Π6 
ογαϊμαίίοη δηᾶ δοίϊοῃ οὗ δΔῃρὰ (ὰὶ δδᾶνθ 
ἱαγηοα 1Ποἷγ ποαγίβ ΔΎΘΥ ἴσοι (πο ᾿ἐνίης Οοα.-- 
ΟΒΙΑΝΡΕΚ: αοὐ ἰδ ΡΟΓΒ ἩΠῚ 8. ΤΌΘ {6 Ρχοθ- 
ΤΥ οἵ Ηΐδ οἰθοῖ, 'πὰ ογάος (δδὲ ἰμ6ὺ τπΔῪ ὈΘ 

ἔζρι ἴῃ Ηἰβ ἔβασ. Βοπιὶ. υ. 8 μα. 11ΕΒ : 
Ῥανὶὰ τηυδὶ Ἰθᾶστι ἔγοπι ΘΥΘΙΥ͂ ΠΟῪ ΘΧΡΕΓΊΘΏΟΘΕ, 
δὶ ρτίοῦ δηὰ μοαγ-ραὶῃ 1ὁ Ὀγίηρβ ἴ0 ἴὌγβακθ 
6 Ιογὰ δπὰ ποὶ ἴεδν Ηΐπ. Απά δρεῦγοαὶυ 
Ῥανία αἱά τϑοοχηίσο ἴῃ δὶ} ἰμ6θθ οἰ δϑυθοι θη8 
{πᾶ ἀχαΐῃ δπὰ δραΐῃ Ὀτοῖκθ οὐοσ ἶτα, ποῖ ἸΘΓΟΙΥ͂ 
ἐμο δδηά οὗ πτηϑη, θυ δῦονε 811, (6 δδιπὰ οὗ 

Ὠοΐ τἸηυγάος τ ὙΠ (86 οἴ 6 .. 
γεῖβ. 18-1δ. ΒΟΗΜΕΒΝ: ΕἼΟΩ 818 τ ΠΠΔΥ 

ἸΘαΓ ΒΟΥ τθςἢ 8 τηδῃ [μδὶ ἀοδβ ᾿ΐβ ἀΌΪΥ αἱ (᾿ς 
τίσις ἰἰσλθ σδῃ Ῥοσίοστω ; μὲ τ ὶο ἢ ἀοδβ πηοκὶ 
ΔΓ ἴθ ποὺ ([Π6 ΟΥ1} στπθῃ ἀο, θυΐὶ (μεῖς πρακηρε 
Ἶη γοβρϑοῖ ἴο ἀοίπᾳ ροοά.---ΒΤΆΑΈ ΚΕ: [κὲ (86 υἢ- 
ΚΟ] 866 πμοσα ἸΔΟῪ “11}, θὰ εθοῖὶς Ἐμοὶ ἰοῦ ἴοσ 

. ὙΠ ΘΉΒΟΙ γ68 δηα (πεῖν εἰπε, γοὶ ἰῃς ἀϊνίπθ τεῃ- 
ξοθ)06 Ρυγβῃοβ ἴπετῃ, ΡΒ. οχχχῖχ. 7. 

γέεσα. 16, 17. Υ Ϊεάομι 18 Ὀοίίοσ δηᾶ τορι ΐοῦ 
[84 811 νεδροπβ. τον. χὶ. 14. [Η.ΑἿἹ,: ΤΒετο 
8. ὯῸ ΣΕΒΒΟΏ (Παΐ ΒῈΧχ βῃου)ά ἀΐερδγδρε, Ἐθεσο (᾿6 
Υἱσίαθ Δηα τηοσὶΐ ΔΙῸ ΠΟ ἰεββ {28} ΣΩΒΕΓΌΪΙΏΘ. 
ΒΓΟΙΥ 186 δοὺ} δοκηοπ)οάρμοι ἢ ΠΟ εεχ, ποίίμοσ ἷ8 
γΑΥΪΘα δοοουϊηρ ἰο (η6 οιἱνασὰ ίγσαηα. Ηοπ οὗ 
μανθ γὙὸ ΚΠΟΜῺ ἵΈΙΩ8]6 Πεασίβ ἴῃ {Π6 Ὀγδδείβ οἵ 
ΤΘΏ, ΔΠα ΟΟΠΙΓΑΣΪΥ ΤΩΔΏΪΥ ΡΟΎΘΙΒ ἰἢ ἰῃς πεδ κοῦ 
γ6866]8.---ΤᾺ.}] Ὑοτβ. 18,19. (ΒΑΜΕΒ: 186 δεξὶ 
Ὀυλπασκ οὗ δ οἱἱν ἴα, ἴῃ δἀάϊιίοῃ ἰο 1ΠπΠ6 ἐππ|6 ἐοτ- 
νἱοθ οὗ αοά, ἰο Βο]ὰ ἴδε 118 Βάε}}}7 ἰο [86 δῃιδο- 
Τὶ 68, ἰο βίαν ροδοῦ δηὰ δυοὶα ἱπευστσεςοιοη δηθὰ 
Τονοὶῖ; [Ὁ0Υ 6 ἯΠΟ ᾿ὗγοβ ἢ ἱπηοοεος ᾿ΐγεβ ἰῃ 
βαίοίυ. ΡΧΟΥ͂. χ. 9.---  εσα. 20, 21. Ἅ τεετ. Β.: 
Οἴεδῃ ἃ εἰρὶο σοῦ] Υ χωϑὴ 8} Ὀιΐηρ κα Βο]6 οἰἰἴθ8 
δηα ομυτοῦαβ πο στοαὶ ἀϊδβίσοεβ δα σϊείοτγίυμο, 
δη ἃ οἴῃρ!α ῬΙΟ.Β Σ8Ὴ (80 Ρχξεεστο {μεὰ. 6 ΕΣ. 
χχχῖν. ὅ; 1 ὅβιη. χχὶἹ. 18. [ΗΈΝΕΥ: Α μτεαὶ 
ἀθ8] οἵ τη ϊβομλοῖ ποῦ] ΡῈ ρσχενεηιςα. 10 ἐς πιςπᾶ- 
ἴῃρ Ῥαγίΐββ που]ὰ θυ Ὁπάεχείδῃ ἃ οπὸ βῃςίδεγ. 
ΤῊΘ οΟἷἷγ οδαιδίοϊυ μοϊάβ ουΐ, ὈεϊΣενίης 9080 
ΔΙΤΩΒ δὲ 18 ΣΌΪΩ : Ποαῦ ΤΑΥΪΟΌΕΙΥ δἰίθς κα Σΐ, Ὀ6- 

Π6 Ι,οτά.---ΒΤΆΑΒ ΚΕ: [0 ἰ8 τἱρμίθουβ ἰπ αοἀ ἰο ] ἸἸονίηρ 4}} 118 οὐἰΐσοηβ οομίφαοταίε πὶ ΒΘ; 
τοααΐίο, δηὰ ἴο πιϑαδῦσθ ἩῚῺ (ἢ 6 ΠηΘΘΒΌΣΘ ΤΒΟΓΟ- 
ΜΠῊ πὸ δύνα τηϑαϑυσοὰ, [ἀκ νἱ. 88, [ΕΤΟΙΩ 
ἘΑΤΧῚ: Ηὸ δὰ |1ἔὋ ὕὑρ δἷβ Βαπὰ ἀρδϊηβί ἃ [1 1}- 
ἃ] Βυδ͵εοοῖ; ποτὲ ἃ 1Ἀ1|Π|16886 ἀδγε ἰὸ ἢ ὑρ 
Πδηά δραϊπβὶ μἰτα.---Ἴ αὶ 18 6 ὙΔῪ οὗ (π6 ποι]ὰ: 
ΠΟῪ ἰδ Ἔχϑ]ῖβ οὔθ ἰ0 μϑθυθῃ, ΠΟῪ οδβίβ ἴτῃ ἀουγα 
ἴο δδυίῃ; Ἰοὲ αβ ἠοῖ ἔμ θῃ ὑγαδβί 'π τηθπ, Ρυΐ ἴῃ 606. 

γον. 8. ΒΟΉΤΖΕΒ: Πανὶ ὰ πὸ] Κηον ἐμδί ποι μἰης 
ΤΏΟΓΘ ΒΌΓΕΙΥ δά ΑΟΙΟΚΙΥ Ὀσίηρθ ἰπ [86 ΓογαΒ 
μ6ΙΡ ἰδ ἴἰο ρυὲ ΔΔΥ ἩΔΒδὺ 158 Ὁ θοοχιΐης. 
ὙΠ οα ἰγουθ]ο τίθθα 1οΐ Ὧκ ἴαση ἰο (86 1ωογά, δπὰ 
Ρυΐϊ Δ,ΑΥ πῆδὶ ἰδ δὴ οἤδηοθ ἰῃ ΗΪ8 ὄγεα, διὰ 
οἰοδηβο Βοασί δῃὰ Βοῦβο οὗ 8}} ἐμιδὲ ἷβ ἀϊδρϑδδίηρ 
το Ηϊὰ. 

γεν. 4. Τὴ 1,οτὰ ἴογεακοο ποῖ Ηΐδ Ῥβορὶὸ ὄδνϑῃ 
ὙΠ ΘΏ (ΠΘΥ τᾶ ΐκ6 τηϊβίαίκοθ, δηὰ ἄοαδβ ποῖ ᾿ῃ81οΐ οἡ 
15 (86 ΡΘΏΔΙΥ ονθη ὙΠΟ ἯΘ Ὁ ΒΑΙΓΑΥ. 

γεν. 6.  σεπτ. Β. : Ῥίουβ τβθῃ δΓο ποῖ δ'νδ 
πἰοδααδὶ δὰ αἰγοὴρ ἰπ ἴδ, Ὀαΐ διὰ δρϑβϑυϊία 
δὰ ἰγουῦ]θ οἴθη στοῦ Ῥυλὶ Π]δηϊταουβ, οὔδῃ δ 
ὙΓΟΔΚ 88 ἐΓ ἐπ δα πόνον τηοὶ δῃὰ υἱϊμοίοοα δῃ 
δεβαυι, ΤΉ οη ἰοὲ 8 αἰ] ον ῥσαν: [οσὰ, ἰῃ- 
Οἴθαβο ΟἿΣ ἴδ: (ἢ. 
γε. 8-10. ΒΤΑΒΚΕ: 7 που! ἴβ [}}] οὗ ἴῃ- 

ἰἀΐουβ οουτίοαίοβ δηὰ βδίδγίθα, ἃ Ἰουθ-οκοα ἰδ 
(Π6 εἶχ δῃὰ ἰμ6 ἀφείμη ἰθ ἰο θείταυ. Ῥβ. ἵν. 22 
[21].--ΗΠἜΈΡΙΝΘΕπ [Ὸπλ ΗΑΙ1,7}: ΤΆΘτΘ 18 ὯῸ 
δημΐέν θὸ ἀδηρθσοιβ, 88 ἐμδὲ πῃ ΐοῖ ΘΟΠ168 τηϑεϊκοα 
πὶ ἶονο. .. .. ΤῊ βρίτίϊα8}}} ἀθ 816 πὸ που]ὰ 1 (σεσβ. 20-22). 
ΜῊ ΟἿΣ βου], 1ἰξ Κἰββοβ 5 δῃὰ δίδὴβ ὺὑ8 δὖ ὁῃῇοῦ: 

Ηΐδ 1 5.81} μοσίβῃ 

ὙΠΘΓΕΔΒ Ὀοίἢ πεσα χοϊβίβκεμ; Ἰεῖ ΡΟ εἰάεβ ὃς 
υπαἀοοεϊνοῆ, δπὰ {86 Ἰωδίϊοσ 18 ΕΟ ΒΟΓΟΣΩΠΙΟ- 
ἀδιορὰ.--ΤῈ.]--- ἐγ. 22. Ης ἰδὲ ἰδακεβ 186 εποιὰ 

(16 πποσά, Μαιιὶ. χχτνί. 52, διὰ δ8 
(μδὶ βαὶβ ἢ} πη86 7 ἀραϊποὶ (6 δυί ποσὶ 168 ἀεξοσψεθ 
ἰο0 ΡΔΥ͂ (86 ῬΘΠΔΙΠΥ͂ τ} ἴα 116. Ποπι. χὶϊ. 2, 
Ὑ Βθὴ πὸ ρυμέβῃ (πὰ πὶοκοὰ πὸ ἐμοῦ] ἐρδγὸ [86 
ἱῃηοσρηΐ, ᾿ς. χυ!. 20; Οεη. χυἝ!. 28.--- ἐτε, 
25, 26. ΟΒΙΑΝΡΕΒ: ΤῸ σου ΡΒ ]]οσβ οὗ ΕΓ ΠΟοΔ 
βου ᾶ θ6 ῥγίοβίδ οὗ σἱρῃίθουκηεεε, (μδἱ :β, εϊιου]Ἱά 
δαχη ηἰβίοσ ᾿υβίῖοθ δηὰ σὶρ θουεη ΕΒ. 

[νετῖβ. 1, 2. ϑλόδα ἰλε Ἢ οὐδὴ μέν ἀδδ' 1) ΤΠ 
{ἰπ|68 68}} ουἱΐ (Π6 χηδῃ. ΥΥ, ΣουΪ08] σου πβν 
ΤῸ δὰ ᾿πουθβαῖηρ-- ΟἿ} 8 ἰεβάθσ πδιηϊρα 
ὨΟΥ͂. 2) ΤΉΘΓΘ ἰδ ΔΙΎΘΥΒ ὁ ἩἱοΚοᾶ Ἰοδάοσ τεδὰγ 
ὙὮοη πίοκοὰ ἀροᾶβ ἃγὸ ἰοὸ θὲ ἄοῃθ. 3) Ὑ]οϊεὶ 
Δα τϑοκίθαθ Ἰοβάοσθ οἴῃ [ῸΓ ἃ {της ρϑὶῃ ἃ ἰδ χα 
ΤΟ] οπίηρ (τος. " Α) Βαϊ δἱ Ἰδεί (ΠΟΥ ἃτὸ δρί ἴο 
06 861 Ηβ  Υ δραπαοῃρὰ (γοσα. 21, 22).--- ΤῈ. 

[νετε. 16-22., Τλε Ὁ, Α ΜΟΓΩΥ ἰδεῖ 
ἴοσ 8“ τῦῖθα τ ΌΣΏ8}.᾽ 1) 56 ἘΕΡΟΌΒΟΙ ὙΠ} ρτεδὶ 
οουγίοθυ (τόση. 16, 17). 2 6. ΣεΙτβ ΒΟῊΝ 
οἴθῃ τΐθ8 ΘΟΌΏΒ6] ἢ88 δηάοι εἰσὶ το (γοσ. 18). 8) 
586 ββονα τ μιδὲ 6ν1} που]ὰ [0]]ὸν ἴτοσα 186 ῥτὸ- 
Ῥοδοὰ νἱοϊθῃοθ (νεσ. 190). 4) Ἡδνλης οδίαϊπεά 
οΟμοοϑδίουβ ΟὉ ΟἿΘ β'46 βὴ8 ἴο [Π6 οἰεσ, 
ὙΓΪΘΕΪΥ Ἔχ ρ δἰ πηρ, , ἘΧδογίΐτρ---ηὰ ἐη08 
πο οομῆδἑεοί, βο {πὶ Ὧο ἱπποοοηΐ Ὀ]οοὰ ἱἷδ εμοὰ 

Οτγοδὶ ἰ8β πίβάοτωα. ΒΒ] βθοὰ δῖθ 
το - ΤῈ.] . 



ΟΠΔΡ. ΧΧΙ. 1--22, δὺ7 

ΤΗΙΒῸ ὈΙΝΙΒΙΟΝ. 

ἘΠΙΕΟΤΙΟ ΑΡΡΕΝΌΙΣ ΤῸ ΤΉΕ ΟΟΝΟΙΌΒΙΟΝ ΟΕ ΤῊΝ ΗΙΒΤΟΒΥ ΟΕ ὈΑΥΤΡ ΒΞ ΒΕΙΟΝ΄. 

σΗλρβ. ΧΧΊ- ΧΧΤΥ. 

ΕἸΗΞΘΊΤΊ ΞΕΟΤΙΟΝ. 

ΤΏτθ6 Ὑ ϑατβ'᾽ ΕΔ] ὴ6 ΟἹ δοοοῦμῖ οὗ Ε50}᾽ 86 Οτίτθ δρϑίμδι ἴ86 αἱ δοςίῖου, δ ἃ Εἰχρί- 
διἰίου οὗ ἴ8ο Οἴσηθ. 

ΟἘΕΑ». ΧΧΙ. 1-14, 

1 Ὑ1ῆὲκν [Αμὰ] ἰδ ογὸ τγδ8 8 δ πιΐμο ἴῃ (Π6 ἀδγ οὗ αν α ἴἤγθθ ὙΘΔΥΒ, ΥΘΔΓ ΔΙ͂ΟΣ 
6ΆΥ. Αμπα αν α ἱπαυϊγο [βουρδὺ [6 186]; οὗ {86 Τωοτὰ [Φεοθονδ]; δηά (89 
τὰ δηβδνογοὰ [96 Βόονδῇ 5414], 1 ἐθ ἴον β'δυῖ δῃὰ ἴον ἀΐδ ὈΪΟΟΑΥ͂ βουβὸ [ἔν [89 

2 Ὀ]οοα-ΚΌΣ Υ Βουβοῖ], Ὀθοδυθθ 6 8167 {86 ΟἹ δοηῖίοα. Απὰ {80 Κίῃρ ο8]16α ἰῃ9 
Αἰθοουϊίοβ, δηά βαϊα υπΐο ἔμοτα ; (ΠΟ [865] {μ6 ΑἸ δομϊ 68 ψψογὸ ποῖ οὗ {π6 681]- 
ἄγῃ οὗ [βυϑο], Ὀαΐ οὗ ἐδ γοιηπμδηΐ οὗ ὑπ Αὐηογὶϊοβ : δῃά {86 οἰ] άτθῃ οὗ [ϑγϑοὶ δὰ 
ΒΟΤΏ Ὡηΐο ἴμ6πὶ; δὰ ἔδυ] βουρΐ ὕο 8] 4 Υ (μϑῶ ἴῃ 18 268] ἴο {π6 ΟὨ]]γρη οὗὨ [βγβ6] 

3. δηὰ δυάδι.) ΥΥ̓Βογοΐοσο [Λπα] αν ὰ βαϊά υπΐο {π6 ΑἸ θοομ θα, Ἦ μα 888}} 1 ἀο 
ἴογ γοῦ ἢ δῃὰ πδογοτ ἢ 888}} 1 τηαῖζο (86 δίοηδιη)θηΐ, ὑπ8ῦ γ6 ΤΏΔῪ ὉΪ688 {ἢ πῃ 6 Γ]- 

4 ἰδηοθ οὗ ἴδ 1,ογὰ [96 ον }}]}7} Απᾷ {86 ΑἸ Θομ ἴο8 Βα] ἃ υηΐο πἰπι, Ὑ ὁ' ψ1}}} μᾶνθ 
ὯΟ ΒΙΙΨΟΥ ΠΟΙ ρΌ]α οἵ 8}, ποὺ οὗἨ ᾿ἷβ Βοῦβθ; ποι ΠΟ ΤῸΓ 8 8810 ὑΐου ΚΙ] ΔΌΥ 

ὅ τηϑὴ ἴῃ ἴϑσβθὶ. ἀπμπὰ Βο βαϊὰ, δαὶ γὸ 8841} β8υ, ἐλαέ νν}}} 1 ἀο ἔογ γου. ἀπά {860 
δηΒΟΓοα [8814 [0] [86 Κίηρ, ΤῊΘ τἸηδη ἰμαῦ σοῃδυχηθα 8, δηα τιμαὶ ἀονίβοα δρδῖηϑί 
8 ὑπαῦ νψγὸ βου ]α μὸ ἀεοβίγογϑα ἔγοπι γι διὶηρ 'ἢ ΒΏΥ οὗ [86 σοεδίβ [1 ΔΏΥ͂ ΓΕΡΊΟΩ] 

6 οἵ Ιβγβο], 1,6 βούϑῃ τζϑῃ οὗ [18 β0η8 Ὀ6 ἀ6]  νογθαδ υπΐο υ8, ἀμ τὸ “}}} ἤδηρ ἰῃθπὶ 
ἋΡ υπΐο ὑπο Ἰωογχὰ [Φοδονδ] ἱπ ΟἹ ΌΘΔἢ οὗἩ ὅδ], συ βόσὰ (6 Τ,ογὰ αἰ οἤοοβο [{86 

7 ομόβθῃ οὗἁὨ Φοβονδῃῆ. Απά {δ6 κίηρ βαϊά, 1 Μ}}} γῖνο ἑδσηι. ἘΒυΐὶ [Απά] [6 Κίπρ 
βρασοὰ Μορβιθοββοία, ἴμ6 βοῦ οὗ Φομδίμδῃ, ἐμ βοὴ οὗ βδυϊ, θθοδυβο οἵ ἐμθ ωοσὰ β 
[9 68όον8}}Ἐ] οαἱὰ {μδὲ ν88 Ὀούπϑοῃ ἰμϑα, ροίπθοῃ αν α δηα Φομδίμδη ἰδ 6 βοῃ οὗ 

ΤΕΧΤΌΑΛΙ, ΑΝῸ ΘΟΕΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

1 Γγος. 1. ΤῊ,6 ῬΡὮΓΑΘΘ: “ ἰο βοοῖς ἐῃο ἴβδοθ᾽" 15 βἰ ΡΥ “ ἰο κὸ ἰο οη6," Ὑ}116 “ἴο ἰηαπίτο οἵ αοιὶ ἢ ΦΘΊΟΝΣ νυ 
16 “ἴο ἰῃηγοδιψαίθ, δβοοῖς τυ ϑάουῃ " δἱ Ηἰβ ἤδη, Τὴ6 ἴντο ΤοῦῸ58 1502 δηὰ Ὁ ΥἽ δῖοὸ οἴἶρϑι οουρ!θᾶ.--ΓΕ.] 

3 [νσ. 1. 1ὲ 18 Ὀϑεϊθσ ἐο ΟΧΡσΘΒ88 ἰἢ [Π6 ἐσδῃβιδιίοῃ ἐδ ἰάθα οὔ “ κα} οορίαἰηϑὰ ἴῃ ἐμ Ὁ" Ἴ. βορὲ. γϑῃθτβ : 
:“ 

“0ῃ (Ὁ ») 880] δῃὰ οῃ δΐβ ῃοῦβο (3) ἰα Ἰηϊαυΐν [1 ἀϑα ἢ] οὗ Ὀϊοοᾶ,᾽"" τ ὮΘΙΘ γ͵ρο ΤΥ οτηΐδί ἐν θανάτῳ Δι αὑτοῦ 

[9 Ὁ1Π Ὀοΐης ἰδίκθῃ δὲ βυ [θεὲ δΔηὰ τϑπαοσγϑὰ : “ ἰηἰαυϊε οὔὨἨ ὈἹοοά." Βδιίίοσπον, ΤὨθαΐῃ5 δὰ 6] πα 50Ὲ 

δὰορὶ {Π|5 ἑοχί, αῃ ἃ σοι θυ: “ Οη βαυ] δη ἃ οὴ ἰδ ἤουδο 18 Ὀ]οοά- Π Π Ἶ 688.») ΤῊ 8 ἐγαηϑ᾽ἰΐοη ἀνοϊὰθ ἐπ Παγὰ 
ΘΧΡΓΟΘΒΒΊΟῺ : “ τη9 Ὠουδο οὗ ὈΪοοά “ὉΠ 688," τῆθτὸ τὸ Βῃου α οχρϑοὶ ἴ[ὴ6 Ῥοββϑδβίγθ ῬὉσοῃοῦῃ. ΟἹ [ἢ ΟΥΠΟΓ 

᾿πδπὰ ἐμ ὃκ --  ΘΟΏ ΘΟ " (ΕὨκ. Α. Υ.: “ 00) 18 ἃ οοστϑοὶ οχργϑδαβίοῃ, δη ἃ ἰῆθ βαγάῃϑϑϑβ οὗ [29 ῬΉΤΣΩΘΘ ἰδ ποῖ 

ὈΠ50180]6 ἰο ΒΏ ΟΥ̓ΔΟΌΪΔΓΙ ΓΘΕΑΡΟΏ ΝΟ; ἰὴ ΗδΘΌ. ἑοχί ἰ8 Βιρροχθα αδο ὃν νυ. Βντ. δὰ ΟΠ 4]α.---ΤῈ.] 
8 (Υον. 2. ΒδιίσμογΒ γ᾽ ΘῪ, ὑπδὶ [ἢ 19 ὨΓΏΘΒΙΒ ἰ8 ἃ ἰδίοσ ᾿πβοσοῃ, τῇδ ὍΘ σοΥτγθϑοί, ἴοσ δησίθης οαΐΐζοῦθ ἯΘΤΘ 

δοοιβίοτηθα ἰο ΣΏ8}.6 δθο ἢ ἰηϑοσγίίοηϑ. Βαΐ ἔθ γο ἰ8 ΠΟ ΠΘΟΘΒΒΙΥ ἴῸΣ γοαδγαϊηρ ἰς ΑΒ δὴ ἰηϑογίίοη ( συ ΓΝ, 85 
8 τηρταίηδὶ ρΊ058), Ὀθοδυ89 ἐπ ΗἩΘΌΣΘΥ Ὠἰδϑέογίοαι βὲγ}6 ρϑστη δ βυ σῇ ἰἰογροβοα σοσηδυϊθ. Βδιίοῦποσ ἰ8 υηΐογίῃ- 
Ὡδίθ ἴῃ σμδσρίηρ ἃ Ὠἰπέογίοδϊ ΘΥΤΟΥ ΟἹ ΟἿΣ ἰοχί ἴῃ [Πδὺ ἐξ Πα8 " Απηου 6 8᾽" ὙΏΘΙΟ ΦΟΒΉ. ἰχ. 1 δ4ᾳ4ᾳ. 8αθ “ Ηἰν [68 ;" 
ἴον ἴῃ9 ὨΔΠ1Θ “" ΑἸ ΟΥΙΘ Ἢ ͵6 βοτηϑ 68 ἃ ἔρυοΓαΙ ΟΏΘ, Εσεα ἴο {Π6 αἀσθ] ]οσα οὐ 8] δῖοδ (809 Ατί, Απιογίίδ 
ἴῃ ΠῚ δι» ΠΣ ΟὨ ἐῃθ οΟἶοΡ δηα Δ οΥ ἐμ (8 ἐπδὲ ἰηϑἰορὰ οὗἨὨ “ Ηἰνίτο8᾽ ἴῃ Φοϑἢ. ἰχ, Ἷ βῃουα Ὀὸ τοδὰ 

οΥἶτο."-- 
4 (νον. 4, ῬΓΟΡΘΥ͂Υ : “ΤΉΘΓΙΟ [8 πο (0 8 δὲ γ8Γ δπὰ χοϊὰ τὶν 88] δη ἃ ψὶτ Πα ἤοῦδο, δὰ ἐθοσο ἐα ηοὲ ἴο 8 

ἃ. ΤΩΔΠη ἰο {{{}1 [πὰ ἰϑγϑοὶ." ἐμιδὺ 8.85 ΒΟΠῚΘ ΟΡ ἘτατΏ8ΠΠη): “'ν»͵όΌο ἤδΥ9 Π0 σὶ μὴν ἴο ἐῆθ8θ ἐπΐη κζ8,᾽" οὐ, δοσοογάϊης 
τ ὍἾΠΘΓΝ (0! ΠΡ ΛΕΣ Βὶδ.-Οὐπι., ἔπι. Α. Ν0}: ““ντὸ ἸΔΥ͂ ὯὨο οἱαίτα ἴο ἐῃοτη."--Ἴ Βὸὲ Φοσχὶ “ἴο 186" ἰ6 Ὀδίίοσ ἰλ8π ἰδ 6 Ἐ6- 

6... 
τ [νγ. 6. ΤῊϑ ἐπαρῆς [8 ΝΙρῃ. Ἰτορΐ,, ἴη 6 Οοεί Ἡορῆ. Ιπιρΐ--Τα.] 
9 γος. 6. ΤῊ δ ῬΉΓΑδΘ 8 ἃ δίγδῃ θ οὔθ, δη4 γαγίουβ αἰἱοπιρίθ ἔνθ Ὀ6δοῊ τηδάθ ἰο διηϑῃὰ ἔθ ἰοχὲ. ΤὮΏΓΘΟ δτθ 

ταϑῃ τ οηοα ὉΥ Ετάτηδημ ; Τ 6] Δ ΌΘΘΩ Ῥσόροθοδ δῃοίδοσ, ἰο σοϑὰ “" αἰΌθΟΣ " ἰπδίϑδὰ οἵ “Οἰθθδῃ," διὰ ἐο ΒΌΡῬοϑθ 



δ᾽8 ΤΗΣ ΒΕΟΟΝῸ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΑΜΌΕΙ, 

8 βδυ]. Βυϊ [Α4] ἴδο Κίηρ ἰοοῖὶς (80 ὑτο βοῃβ οὗ ΕἾζρδὰῃ (ῃ6 ἀδυρδίεσ οἱὐἵὨ Αἷδϑ, 
ΜΠ οῖ 806 Ὀώγο απο βὅ'βδυ!, Αὐταοηὶ δὰ Μορμὶθοβῃοίῃ, δηὰ (ῃ6 ἔνθ βοῃβ οὔ Μίομαὶ 
[Μεγ] (16 ἀδυσλύον οὗ 58], στ ἤοτα 8ῃ6 Ὀγουρῇϊ ἃρ ἴον [θᾶγὸ [0] Αἀτῖδὶ (6 βοὴ 

9 οἵ ΒαγΖ}} αὶ ἐη9 Μοβοϊδίμῖῖο; Απά ἢο [οπι. ἢ6] ἀ6] νοσϑὰ ἐμοὶ ἰηΐο ὑμβ6 δηᾶβ οὗ 
[η6 ΟἹ ΘοΙΙοΒ, δπὰ ΕΥ̓ Παηροα δοιὰ ἰῃ {Π6 Ὠ1]}1 Ὀδΐοτο [86 1,οτὰ [96 ονδῈ) ; δά 
{ΠΟΥ ζ6}} αὐ βεανϑὴ ὑογοίμογ, δηὰ σογὰ ρυὺ ἴο ἀθδίῃ ἴῃ ἴΠ0 ἀδγ8 οὗ δαγνοβϑί, ἰὼ [88 

10 ἔτβι ἄανϑ, ἰῃ [6 Ὀορίπηΐηρ οὗὨ {Πππ0 ὈΔΓΙογ- ᾶγνοϑί" Απα ΕἸΖΡρδμ (86 ἀδυρμίοσ οὗ 
Αἰδὲ ἰοοῖκ βδοϊζοϊοίῃ, δηὰ βργϑβϑὰ ἰΐ ἴῸγ ὮῸῚ ὑροῦ (86 τοςοκ, ἔγοια 6 Ὀορὶπηΐηρ οὗ 
{Π6 Βατνοδί ὑμ0}} ψϑίογ ἀσορροά [ρουτγο} ὑὕροη ἴδοι οὐ οὗἩ Ὠδᾶνθῃ, δῃηὰ βυβογοὰ 
οἰ ἐπ γ [πο] (Π6 ὈΐγαΒ οὗ [86 δΔἷγ ἴυ τοδί οὐ θα ὈΥ̓͂ ἀΔΥ, ΠΟΡ [ἢ Ὀοαβίβ οὔ {μο δ6ἀ 

11 Ὀγ πἷχθθ. Απὰά ἱΐ νὰϑ ὑοϊὰ αν ἃ νθδὺ ΕΪΖρδ Π6 ἀδυρμίον οὐ Αἰδἢ, (6 οομου- 
12. Ὀιηο οὗ βὅδυ], βδὰ ἄοῃθο. Απὰᾶ αν ὰ ψϑὺ δηὰ ἰοοκ ὑπ Ὀομοθ οὗ ὅδ} δὰ {δ 

Ὀομ68 οὗἩ Φοπβίμδῃ ἢἷ8 βοὴ ἔγοπι ἴΠ6 τθῃ [ο11126 5] οὗὨ {40 68}}- 1684, ψ ῃϊοῖ [Ὁ80] 
Πα Βίοϊθη ἰμϑηι ἔγομῃ (ἢ6 δβἰγϑοῦ [βαὰ8176] οὗ Βο ἢ -βῆδη, σβοσο ἴπ6 ῬΒἢΠΙξ ϊο8. δά 

18 παηροα ὑμοπὶ, ἤθη {π6 ῬὨἢἸβίϊη68 Δα 5]αίη ὅδ] ἴὼ ΟἾθοα; Απὰ ἢ6 Ὀτουσδῖὶ υρ 
ἔγοτα ἰἤθηοα {86 ὈΟΠ6Β οὗ ὅδυϊ δηὰ [ῃ6 ΟΠ 65 οἵ οπδίμδῃ [18 βοῃ ; δῃὰ (Π6Υ ρδίμῃοσοά 

14 [6 Ὀοπ68 οὗ ἰβοῖῃ {μὲ ψογ δηροά. Απάᾶ {8 Ὀοῃδθβ οὗ ὅδυῖ δηὰ “οπδίμδη ἢΐβ8 
Βοη δ Ὀυτχοα {Π6Υ ἴῃ ἰδ 6 σου ΣΎ [14η47 οἵὗἩἨἁ Βοη)απῖη ᾿ῃ ΖΟΙΔῃ ἴῃ 186 δορυ]σῆσε οὗἉ 
ΚΊΒὨ ἷ8 δίμου ; δῃὰ {Π6Υ ρογίοττηθα 4}1 ὑἰμαῖ τῃ6 Κίπρ οοπημαβηθα. Αηὰ δῇε 
μ8ὲ αοα ν88 ϑηἰγοδίθα [ --- 1Ἰδύθαποα ἴο δηΐγϑβ(! 68] ἴοῦ [6 ἰ8πα. 

ΞΕΟΟΝῺῸ Β5ΕΟΤΙΟΝ. 
ἈΔοοουμπῖα οὗ Μιοϊοτστίουδ Βαιῖ165 διζαΐηδὲ ἴΠ6 μη αίη θα. 

Ἄόοτα. 1δ-22. 

15 ΜΜογϑονορ [Απα] {μ6 ῬὨ Πβύηο8 δὰ γοῖ [οπι. γοῖ} τὸὺ ἀρδίῃ ὙΠ} [5τϑοὶ; δπὰ 
Ὀανὶα ποηΐ ἄον, δηα δἷ8 βουνδηΐβ ψ ἢ Ὠἷπι, δηά Τουρηῦ ἀραϊηδὶ (ῃΠ6 ῬΒΙΠἸδΐπο8; 

16 δηὰ αν! ναχϑὰ [(ἰηί. ἀπά 1β01- θη," πο τγὰ8 οὐ 86 βοὴβ οὗ 186 ρίδηι, 

τῆ τοβὶ οὗ [πὸ γότϑθ δ ἰπαδογίΐοῃ ἤοσῇ ἰὴ ᾽ἴ ἽΓ οὗ νου Ὁ, 1ὸ ἴα, Ὠονϑυοσ, ᾿ ρΡΟΒαΙ ὈΪο ἰὼ κὸν ἘπΠοίθοΣ ἴῃ6 
αἰυσομ 68. νου]ὰ {πίη ΟἸΌΘΟοΩ οὐ ΟἰὈδαΐ ἰΠ ΗἰΟΥ ΡΪδοο ἕο ἐπ οχϑουϊίἝοη, βηα ἰἢ6 τηοϑὲ πδίυ γα) οπηϑηαδιίοη 
νο])ὰ κϑοπλ ἰοὸ ὈΘ ἰο δεορέ (6 ρἤγηβο οἵ υϑυῦ. 9, δηα Γροδά : “ἴη Οαἰδαδὴ οἵ 880), ἰη ἴῃ τηουπίδίη ἰῇ [0 ᾿Γγοβθῦσα 
ΟΥ̓ ΦοΠόναἢ." ΤὍΠῸ ρ]γηδο : “ τηοιιηίαίη οὗ Φοποναὶ,᾽" νοι ]ά τθαλ το 8 ἴο ΒΌρΡΡΟΒΘ Βοῖὴϑ ραγίἰ σοῦ τηουπδιδίῃ δὲ 
Οἰθνολῃ (ον ΟἸΌΟΟὨ) ἀφο ϊοαίοα ἰοὸ Φοῃονδῇ, ἂπαὶ ψὸ ἀο ποὶ ΚΩΟΥ͂ οὗ κχσοἢ 8 οη96.--Τὰ.} 

ΤΟΥ, 8. “ ΜΙΊΟΠΑΙ "185 οἱογίοαι ΟΥΤῸΣ ΥῸΣ “" Μογα," ρογπαμβ, 8Δ5 ΒδτισΠοΓ βυρροδίβ, ἴγοτῃ (ἢ 6 01}} ἴοστὸ 5.) Ὁ.- 
ΤΠ α “ Ὀγυῦ μῆς πρ.᾿" οἵ Επημ. ΑΟΥ. ἰπδιοδὰ οὗ “ θαγο "ἢ ἰΒ δὴ ὈΠΉΔΓσδηϊοα τηΐθιγα δ) εἰίοι, ἱπίοπαοὰ (δίζοσ ἔμο ΟδΔ,- 
ἀοα) ἴο ποσουμπὲ [Ὁ Π6 παπΊὸ “" Μίςἢ4)." -- ἸΤᾺ.] 

8 [να γ. 9. ΔΑ5 δορί, βήἤὰ8 {πΠ6 νγογαὰ “ ὈΔΥΙ͂Ον " δῇ “ δγνϑαὶ" ἰὰ τον. 10, Το ΒΒ νου τοραγὰ ἐπ ΐ8 ἰμεὶ 
ῬΉΓΑΒΘ ἰὰ ψ σ᾿ 9 "8 ἃ ἼΔ]Μ6 γορϑι 0η. ΘΑΡΟΟΥ ΔΎ 88, ἢ7 ΔῊ Ῥγοροαί(!οη 8 ἠο ὈΘ Βα ΡΡ θα Ποτο, [ὃ σοι]α τηοβὶ παῖα" 
ΤΆΪῪ ὈΘ6 13 (5ἰδοθ ἐπ6 ργϑοραΐηρ ψογὰ ϑῃὰδ χἱΐῃ Ὁ--Ὀσὺ [86 Οοτὶ ΒΌΡΡ)]98 3), δπὰ {Πΐ8 που]ὰ μοὶ βυϊ: ἤοΓα. 

Βυῖ [Π.6 ῬΡΆΓΑΒΘ [5 80 πδίῃ ταὶ ἃ ὁπ6 ἐπδὲ ἐπογο ἰβ πὸ βοοὰ βᾳτουπά ἴοσ τοϊϑοϊϊης ἰ1.--- Βδιίομοτ᾽ δ οχρίαπδιΐου οὐ (86 
ἘοίῃὶὉ Ὀπανῦ 88 ἀὑΔ] ἰΒ δΔοςορίοα ὉΥ Εταπιδπη, ἱμουκῇ 1Π6 γοδυ] ίης βοηδθο ἰ8 ποὶ οἰϑῶσ (866 ΕἼ σδ]α, ᾧ 2690 δ᾽. 

ΤΟ οτὶ ὈΔΡ 30, “(Π6 βούϑῃ οὔ ἐποιη ᾽" (ἔῃ. Α. Ν.: “ 41} βουϑὰ ,᾽) βθοῖῃϑ Ὀθιίον.- Τὰ. 
2: πὶ 

9 (Υογ. 12. Τὴο πογὰ Ὧν Οσσατδ ἴῃ ἐδ 56:86 οὗ “ αἰ 6 ἴῃ ἐη6 ΒΟΟΙ͂Β οὗ ὐοβῆυδ, δι 68 πα βεγηθοὶ ΟὨ]Υ. 

ΑΑ ἴξ ἴῃ ϑ ἢ ΟΗ505 ΤΏΘΘΠΝ (ἢ {Π6 Ρ]Π18}) “ ῬΟΒΑΘΒΔΟΓΒ οὗ (ἢ6 οἱκγ,᾽" 10 ΤΊΔῪ ἑῆτον ᾿ἰσῆν ο πὸ οἷν ]- ΡΟ 1 Αἱ οο- 
Βυπἰΐοη οὗ βδηοϊοπίὶ οἰ." }0. [0 Βοοῖηδ ἢοὶ ἴο οοσὰγν ἰῃ {15 πρηπμὸ ἰῃ ΔῊΥ͂ οἵπον Βηθιηϊίο Ἰδαπκυαμα.-- 

Ἰ6 ἘΝ γ. 14. δορί, Πόγὼ Ἰηϑοσίβ: “δηὰα ἴΠπ6 Ὀοηθα οὗ [ῃ6 Θχροβοή " (.- ἰτηρα]οὰ, δημοα), ἃ ΤΟΥΥ ὨδίτιΓΆ] ᾿πϑοττίοη 
πὸ πΠΌΡίοα ὮΓν ΒόιτίοΠοΥ, ΤΠ δηΐι5 δ ἃ Ὁ 61 Πδι156ὴ}. Ὀαὰὲ δι: ρἰοίοι5 ἔγοτη [ἴ8 ἡδίυσαΐπορθ. ΒΟίίζοϊνοτ {ἘΠπέηκεη ταί 
116 οτ 5 ΘΓΘ ΡυΓΡΟΡοΙν οπλἰ δα ἴῃ ψῆδὲ ἢ6 08}18 ὑπ “ρυϊθαιν σοορηβίοη " οὗ ἢ Βοοῖς οὗ βαπ)θοὶ, Ὀθολαεὸ 
ΟἸόποο ν'ὰ8 Ἀθη αἵ {6 θα ΤίαΙ οὗ {ποπὸ ρογΒΟΩΒ (γῆ 0 σὕοΓΟ 8] 88 δὴ οχβίαϊ[ 90) βου ἢ Βα. οηὰ «οπδί δα; 
αχαϊηδὶ ῃ]Οἢ ΤἬδηΐκ ἐθυηαγκα (δ (ἢ οπ βίο ψ οῦ ἃ ἤανο ὈΘΘη ΥὙΘΙΥῪ τννμθ ἰη ὑπὸ ἔλοο οὗ ἴΠη6 ρῥγροράϊΐϊης 
Ὠλγγαίΐνθ. ΒΒ Τὴ 6 ΠΟΘΕΝ Οὗ [η6 πϑνϑῇ ταν ἤδνο ὕϑθϑῃ μαίῃογϑὰ δ [6 βαίὴϑθ [1π|6 ὙΓΠῚῚ ἴΠΠοϑ6 οὗ 380] δῃὰ Ἅοπα- 
(Πδὴ νυ τπουΐ ὑοίηρς ἰπίοσγρα ἴῃ {Ππ|᾿Δ| παπιὸ ρἶδοο νἱτἢ {Π6Πλ.-ΤᾺ.] 

1 [Μοτ. 16. ΤΊνΟ κίγαημϑ ἵογτγη οὔ {Π||8 ἤβπηθ "!Ὰ8 βιυμμθ"ῖϑα ϑιηθηδαίίοῃδ οὗ [ἢ9 ἰθχῖ. ΤῊ βυγίδο ([0] ουγθὰ ἘΥ 
18 οσορν ἰδ [Π6 Αγδ ἰς) οπκὶίβ ἰἴ αἰϊοροί ποῦ, Ν αἹμ. αὐ (ἢ α]ὰ. σὰ βδ8 Ηοῦ., ββορί. ὰ5 Φοβ;}). 6 ἸΛΘΘΕΕ ἢ, ἘΤΟΡΟΝ 
ἴο τοϑὴ : 3) 32:0», " ἀπὰ πον βαῦ ἀόνη ἴῃ ΟΟδ᾽" (τ κίπις Νοῦ δὰ ουῦσοῦ ἴ07 Οοδ), Δῃὰ ἰο ρῖδοο {Πἰ8 αἴἴον ἴῆο “ πὶ 
πἶτα " ἴῃ νογ. 1δ; δηὰ ἴῃ ἢ “1 ὩΡῚ ἢθ ψου]ὰ 806 (86 δῆλα οὗ ἴμο αἰδηΐ, δηα ΡΟΥΏΔΡΘ δου) γοσῦ, 89 “δηὰ ἢθ 

ἐγ ΠΕΡ. 
ΔΓΟΒ6.᾽" Τῇο βοῃίθησο ψοιυ]ὰ (ἤθη γοδᾶ: “ Ὠανί ἃ ποηὶ ἀοτῃ δπὰ Ἠΐα βουυδηῖβ τ ἢ τη, δπὰ πον καὶ ἄονῃ [5- 
ἰοοῖὶς ροκί([οη] ἴῃ σοῦ, δῃὰ Του μηῦ αραίηβί πο ῬΉ Π Β.1π68; δη 4 ἴΠπογΘ ἀγοδο [ἤ6ΓΘῸ ἢπ8 ΠΊΔΠ δ ΠΔΠῚ6]. τῆῸ 'ψδᾶκ οἵ 
{{π|Ὸ6 ΒΟΠ3,᾿" εἴ. ϑίτα αν ἴω (8. 18. ἴὴ6. οπιϑηἀδίίοη Ῥγοροκοα ἔῃ βὲδ.-Οὐπι.: “Αὐὰ ῬὉατία παχοὰ ἔδϊηί. 80 {ΠῸῪ 
Ἰλα! ρα [.- καὶ ΠΟΥ͂ΡῚ ἴῃ σοῦ. Απαὰ ἰἤδϑσὸ νὰν δ τηϑδὴ (ἴῃ 6ο0Ὁ), ἢ ϊο τὰ οὗὐἩ {9 δοῆβ," οἵο.; ἰῃδίοαα οὗ σμδηρίῃ 
ἐη6 “Ῥεανία ναχοὰ [αἰηΐ)" (65 δ] πδῦβοη 4068), τη 5. γοδαΐη ΒΆΡΡΗΘΒ {πηΠ6 Ῥῆγβεο: “οηὰ [ΠΟΘ μῺΒ 8. ἴηβῇ. 
ΤΊΉ686 δΓὸ ὈΟΙἢ ἰηροηίοιι, αηα ἕο Ὀοΐη ἔμ ογο ἃγο οὐδ᾽ θοιϊίοηα, 7:5 αἰδβἸοοδίίοῃ οὗ ἃ ρῆτωβθ βυρροβκοὰ ὃν δ] δῦ" 
ΔΘ. [8 ηοΐ δοοοπηίρα ἴογ; δηὰ ἰη {π6 οἰ Υ τοδάϊηρ [πὸ κἰδίϑγηρηῦ {Ππ2ὲ [Π6 τηϑὴ »γαϑ ἰπ Οοὗ 8 απηδίαΓαι, (δίποθ μδ 
ΔΑ ποῖ Γορ  αἰηρ ἴἤθτο, Ὀυὺ Πδά σοτὴθ ψ ἢ [ἢ 6 ΔΥΠΊΥ), δηα [αν 8 ΘδΥΙ 658 ὝΥΠΙΡΝ ΤΏΟΓΘ ὨΒΊΠΤΕ ΤΥ οχρίδΐπα {8 
κἰϑη δ» δίίδοϊς οἢ }}}π|} ἰβ κί γϑἢ τη ν 88 ἢ. 8 ΓΘΆΒΟΝ ΤῸΣ ἴῃ. ΔΓΓΟΥ 8 μς ἐν ὸ ι ἰ6 16 ὶν ὑμαΐὶ Ππ6 ἴοχὶ 1κ οοττυγί 
(ἀπά ἘΠ6 σοττιρι οὉ τηυαῖ ἤανο θθὴ τηϑὰθ ϑΐοτο ὑΠ6 δορί, ἐγαηϑίαϊίοη 88 ζΩ8 46), [Π6 Ῥῇγαβο : “Ῥανία νγ88 ἩΘΩΓΥ 
τοοοῖψαϑ Π0 οχρ]δηδίίοη δ ἰΐ βέαπεβ, θὰ ἐπΠ6 Ὑ2λΣ) δΌρΡΡοβθδ δηοίπου γϑγὺ Ὀοίοτο ἰξ : Ὀὰὲ ἃ δα: βίβοιογν δπιοη- 
ἀδίίοη μ88 Ὠοὺ γϑοῖ Ὀθθῃ ὑγοροβϑα, (που ΘΙ] μαυαΘ ἢ 8 ΒΘΟΓῚ8 ἴῃ ἰαϑδὲ οὈὐδοι: ὨΔΌΙ6.--[Ὠδίοδα οὐ τ δεοοῃά 

ἡρῶϑ "70 5Που]α ῥχοῦδοὶν σορὰ ρῦ (8ο Ῥοσμαρϑ 8ορι.λ--Τα.} 



ΟΠΔΡ ΧΧΙ. 1-22.Ψ δδ9 

[86 περ οὗ πβοβθ Βρϑδγ τοοὶσλοα [π88] ἴγοο Βυπαγορα βῃ6 1κ6]8 οὐὁἨἩ ὈΓΆΒ8 ἴη πνοῖρ αὐ 
[οπι. ἰὼ ποῖρα], μ6 Ὀεϊηρ ρίγαθα ῖ0 ἃ ὨΘ διυογά, ἱμουρῃΐ ἰο δᾶνθ βἰϑί [αν ]ά. 

17 Βυι [454] ΑὈιθμδὶ (86 βοὴ οὗ Ζοευίδα βαοοογοὰ κἶμα, δῃὰ βιλοῦθ ἴμ6 1] μη δηὰ 
Κἰ Θὰ εἰ. Τθα [86 θη οὗ Βανί ά βσᾶγο ὑπΐο δἷτα, βαγίηρ, Τῆου 8ῃ81 ρῸ πὸ 

18 τροστθ ουὖὺ ΜΠ υϑ ἴο Ὀδί1]6, (μαὶ ποὺ αυθηοῖὶ ποΐ ἴδ6 Ἰρὶ οὗ ἐδ Απά Ιζ οδλθ 
ἴο δίτου 015, {πὶ {0 γθ 88 δρϑίη 86 θδι.}]6 ψιτῃ {6 Ῥἢ]18}10ὴ68 αὖ αοὉ ; [μ6 8 

19 Βι Ὀθομδὶ {10 Ηυβμδιῃϊῖθ 816» βαρ, σοι πῶϑ οὐὗἁὨ [80 βοὺβ οὗ (ἰ6 ρίδηί. Αμά 
ἴμογο 88 δρδῖῃ ἃ Ὀδι16 ἴω ΟΟὗ πὰ τπ6 ῬΒἢ]Ἰβμοθ, ψοτο [84] ΕΠ μδηδη ἡ τη 0 
βΒοη οἵ Φδδγο-ογορίπι [810], ἃ [86] Βοι]θ θαλῖ 6, βίον ἐΐ6 δγοίδον οὐ [“πι. ἴ[μ9 Ὁτο- 
{86 Γ Ο7] Οο] δ. τΓ86 ΟἸῦο, [86 βι8  οὐὗἨ ψΏΟΒΘ βρϑᾶσγ 88 {|κὸ ἃ θαυ θυ ΒΒ ὈΘΒΠΙ. 

20 Απὰ ἰμογὸ 88 γοῖ 8 Ὀδίι]6 ἴὰ αδίδ, ψΒθτὸ [πὰ [Β6Γ60] Υγ͵88 ἃ πιδὴ οὗ σγϑαέ βίδίυ γα, 
{μδὺ δὰ οἢ δυθϑυῦ [680}}] 8 Πα Βὶχ ἤπσοῦθ, δ) ΟἹ ΟΥ̓ΘΥΥ͂ [680}}] ἔοοὐῦ 81χ ἰοαββϑ, ἴΌυΓ 

21 δηὰ ὑπθητγ ἰῃ ὨυΠ ΘΓ; δα Ὠ6 δ͵8ο 88 Ὀοτὴ (0 [Π6 ρίαηί. Απάᾶ ψῇρθῃ [ὁηι. ΜὮΘΗ] 
6 ἀοῇοη ἴ8γ86), [η9. δη4}] Φοπδίμϑδῃ {88 βοῇ οὗ βῃ: δ ὑμ6 Ὀτοίδοῦ οὗ ἢν α 510 

22 μῖπμ. Τῆοδο ἴΌυΓ π6γο ὈΟΓῃ ἴο {10 ρίδηῦ ἴῃ δίῃ, δῃὰ 1611] ὈῪ ἰμ9 μδῃά οὗ θαν!ά, 
δηά ὈΥ͂ {0 Βδῃά οὗ ᾿ι}8 ΒΕΓ Δη8. 

12 ΓΨΟΥ. 19. Το ἴοχί ΠΟΘ 'β Κοποσ αν τοραγάθα 18 σογτγαρί, ἔθ ογερίπι ὈδΘΐηρ τ δη ] }Ὰ ΑΕ ἃ τοροἐ ἰοη οὗ ἐπ 9 
Ἰασὲ ψοτὰ οἵ (ἢ νϑῦϑοὸ. ὮὯ Ποίπον (θη νὸ ὠγὸ ἴο βαορῖ (Π᾿ ἰΟχἧ ΟΥἩἨῚ Οἤγοη. χχ. δ: “Απα ΕἸ δηδι ἴΠ6 δοη οὗἁὨ 78} 
Β1 ον ΣΑΠπλὶ {π6 Ὀτοίμονῦ οὗ σο]αῖῃ 6 Οἰτε υθ.,᾽" οὐ ἴο τοχζαγὰ [6 Ἰαϊῖοσ δ5. 8 σοη͵δοΐεγαὶ οημδϑησδίίοη οὗ ΟὔΓΒ, ΟΥ, 
δηδῖν, ἰὼ σοηϑίάοτ᾽' (Πθ9πὶ ὈοΓῚ 88 σογγαρί 5 οἵ οὔθ οΥὔἰχίπαὶ, [ὁ ἰΒ Πατὰ ἰο ἀϑοίαθ, Βδιοποσ γϑαᾶβ: “" ΕἸ Παηδη {}}6 
ΒΟ. οὔ 76686 ἴὸ ΒοιΠ]ΟΠοη 6 δ᾽ονν ΟΟἸΐαι," δίς. δηὰ 14 θη} ἔσρκα ΕἸ Πδπδη ψ ἢ Πανὶ, οὐ ψΠὨισΐ, 866 ὑγαπδ] ον Β 
Ὡοῖθ ἴῃ ὑπ Εχροκίίοη, Αμαϊπϑῦ {πὸ σοδαΐη οὗ " ΟἸὨγοπίοϊομ "ἢ ἰ5 (η6 ἔδοὶ ὑΠδὲ [ὐ ἰ8 ὑπ δαβίοσ, δι 80 ΟἿἹΓΒ ἰ8. ὑπ9 
τα ργουι ἐν οὐ ἴη6 οχἰίβίθησθ οἵ ἵψὸ (οἸ αἴ ἢ 8, ΟΥ οὗὁἩ {6 ἱάοπίν οὗἨ ΕἸ Ππβμδῃ δὰ αν. Βαῖ [ἢ686 ῬΓΘΒΌΡρροδί- 
τί οἢ 5 416 8}} Γηβϑη ἈΠ πηϊγαδίν οτίῃν. Β60 Εταϊηδηπ" 9 αἰβουδβίοη ἰῃ πὸ Εὐπχροβίζιοη, δὰ 1ῖῸΣ γδγίουβ οὐποῦ 
γίονϑ 6090 ΡοοΙθ' 8 ΒΥ ΠΟ 843.-- Ηοσο δῃὰ 1ὴ υϑσ, 18 βοῖηοθ Μ835. ἤανὸ Μοῦ ἰηϑίθαα οἵ Οοὺ.--Τὰ] 

ἘΧΈΟΘΟΞΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΙΤΊΟΑΙ, 

Οη {πὸ βοοίΐοη (ἤβ. χχὶ.-χχῖν. δηά 1ἰ8 γοϊβδίϊοη 
ἴο [19 ῥτγοοθάϊηρ παγγδίϊοη, βοθ [ηϊγοάιιοίϊοῃ, ᾿. 
21 Βαᾳᾳ. [ΤΠουρὰ τ. Ἐγαπηληη ΒΒ. βιαίοαθηΐ οὗ 
Β18 νἱαν--Ἰ δῦ τΠ 686 σΠαρίουθ ργοβοηΐ δβἰχ βθοίΣ οἢ 8 
ΔΡγδηροα ἴῃ ΘΔ ὈΟΓΑΙΘ ΒΥ ΠΩ ΠΊΟΙΤΎ, ἔγροπλ [896 Ροϊηῦ 
οἵ νὶον οὗ ὑποοοζαίϊο ΠΙΒίΟΣΙΟΣΓΆΡΠΥ ---ἰ8 νΟΥῪ ἴη- 
ξεοπΐουβ, 8 ΘΟ ρΆτίβοῃ Ὀοίνγθεη {Π|688 βθοίίοῃΒ δηά 
ΒΙ τα ΟἿΘΒ 1ῃ “ΟΠ γοΊ]0168᾽) δηὰ “ΨΔυάκοβ,» 
ΤΑΔΚΟΒ [1ἴ αὐ ᾿ϑαδὺ ποῦ τ ργοῦδΌ]ο, {πδὺ (ΠΟΥ οοηηι - 
τὰϊ6 8ῃ ΔρΡΘηαΪχ οὗ τηδίθγα β ἴοὸυ ΠΟ ΔῸ ὁ60Π- 
νοηϊοηὺ ρίδοθ τὯ28 Ἰουηα ἱῃ (ἢ6 Ὀοαγ οὗἉὨ {Π6 ἢΐ5- 
ἰογν. Τῖθ Δρρθηαϊὶχ ἰβ (Πυ8 ποῖ δοοϊἀοηίδ), 8 
ἰγυΐγ ἐμθοογϑῖα (βἰποθ 1 ρίνοβ γασίουβ βί4θβ οὗ 
Πϑαν α᾽ 8 ομδγαοῖον δπὰ 110, 48 {Πδϑοογαίδς [κἰηρὶ), 
ΟὨΪΥ͂ Πὴ8 Ὠοὺ {Π6 Βοη μαῦ ΔΥΕΪ 018] ἀγγδηρογηοι 
1η8ἱ Ὁν. Εγά μηδ η }᾿" -- -ΤΑ.]. 

1. ΟἸ. χχὶ. 1--14, η ἐλγεο ψεαγε᾽ ζαπιΐπα, ἀπὰ 
1μ6 ἀγριαξίο οὗ 8. οΥἴπηθ οοπητηϊ ἃ Ὦγ ϑδαυϊ 
δραϊπεῖ {μ6 ΟἹ ΘΟΙ ὑ68.--- ον. 1. ΤῸ 189 ἄαγα 
οἵ Ὠανίᾶ, δὴ ᾿ἰηἀδοβηϊΐο Ρἤγαβο, τ 1Οἢ ἀοοβ ποὶ 
ΒΕΙΡ 8 ἰο ἢχ ἰμὸ ἀδία οἵ {μ6 [Ὁ] οί πρ οοουτ- 
Τοῦοο. 5 ΤΏ τηρηϊίου οὗ ΜορΡἢΙΟΒΒΟΙἢ 1 σοσ, 7 
βἤῆονθ (ἢ δὲ 1[{ πχυδὺ Ὀ6 Βαρδεθαᾳυσῃηΐ ἰο {8.6 παγγαίνθ 
οἵ οἢ. 1χ., γΒοσο αν ἢγχδὶ δοαυδίηίδηοθ τὰ 
μ6 γουῃ Ῥπῖβος 8 ἀοροχθοα, [Ι{ ἰβΒ ἰο Ὀ6 ρυΐ 
ῬΈΤΔΒΡΣ ὉΓΘ ΑὈΒΔΙΟΙλ Β ΘΟΠΒΡΊΓΔΟΥ (Επ.), βἷποθ 
Στ 1᾿ 5 πόσα (χνὶ. 7, 8) ΓΩΔΥῪ ταί ἰο {86 Ὄχο- 

ου(οη ΒΟΙΘ παχταίθα (δουσὰ ΑἸΪβθὸ ἴο {86 ἀοδίἢβ 
οὗ Αθποῦ δὰ 1βῃδοβμοίη.-- πὰ αν ᾶ δουρμῖ 
86 ίδοθ οὗ ἴπΠ6 1ιοσᾶ---Ὀγ ῥγάνοῦ 6 δηάοϑ- 
γογοα ἰο ἰ65τΏ (ἢ οδυ86 οὗ (δ ᾿υσρτηοπὶ. ΤῊΘ 
ΘΗΒΥΓΟΙ 18 ΚΊΘΩ ν [Π6 ΟΥ̓ΔΟΪ6 ΠΤ ΠΕΙ δηὰ ΤΠυτ- 
χαΐϊτὰ } σομ δ] 16 ἐπσουρἢ 86 Ὠἰρῃ- τοδί: “ οοη- 
οογμΐπρ 86} δηὰ (πὸ μουδθο οἱ δ]οοά-ρ.}}, ἢ 

4 [Τὴ γῆο]6 Ῥῆχσαϑο σαῖον ἰηαἱοδῖθα ἐπαὶ {ἢ 8 οἤτο- 
ποϊΐομίοβὶ Ὅσον [8 ἢθγὸ ποὺ οὈδογνοα πυροῦ Τα 
{ Βερῦ.: “οἡ 88} δῃᾷ οὐ ἢΐ8 ἤουΒο 18 ὈΪοοά-χυ}}}}- 

Σποδ6." 860 “ Τοχῇ. δὰ Ογαπι."-- Τκ.] 

{πὸ μουβθ οὐ Μ Ἐ]ΟΝ τοαίθα Ὀ]οοά-ρι 1 6588 ; σΟΙΏ Ὁ. 
{Π6 ῬΏγαβοβ “ οἱἱγ οἵ Ὀ]οοα "ἢ Βχοκ, χχὶϊ. 2; χχὶν. 
6, 9, “΄πηδὴ οὗ Ὀϊοοά᾽ 2 8αηι.. χνὶ. 7, 8.--Βθ9- 
οδθδθ Ὧ6 δ]οὸν ἴδ) ΟἸΌὈΘοηΐῖθα, ἃ ἰαοὶ οὗ 
Ὑ ΠΊΟΝΙ τὸ ἤᾶνα ὯΟ δοοουηΐ. ἢ ΨαΓ. 2. μίδίθβ οἱ] 
π6 τηοίϊνο οὗἁ {818 δοὺὶ οὔ ὅδ}. ὙΠ ΑἹ θοηξίοβ 
ΔΙῸ ΠΕΙῸ ἰογπηθα ἃ τοιηηδηΐ οὗ [Π6 ΑἸηοτὶῖθθ. Αο- 
οογάϊηρ ἰο Φοβῇ. ἰχ. 8-27 δὴ οἱ νϑ ΒΟΤ ἴο 
1π686 “ Νοι-]Βγβθ  65᾽ (μαὺ {ΠΟῪ 6μοι]ἃ ποὺ Ὀ6 
Βα ; ΘΟΙΡ. οβρθοίδιν νοῦ. 206. ΤΟΥ ἃσγὸ ἴμογὸ 
οαἸ]ϑά “ Ηϊνι68,» πϑ 6 Ποτο [Π6Υ ἅγθ ἀοδίρηπίοα 
ὈΥ ὑμ6 ζϑῆθσγω Ὡδῆλθ “ Ατηοσῖίοα "ἡ (Επ.}, ἁποῦ 
ΜΈ ΟΝ 411 (Π6 ΟἙΠπδδη  Ἶ8}} (ὐἱρθβ ἀγὸ οἴδῃ 6πι- 
Ὀγβδορά (Κ 68 }}) [που ἢ ἴῃ ΟἿΟΣ οαδοθ {86 Αἴηο- 
τὶ 68 ἀγὸ ἀἰβιϊ ρου 85 ἃ Βαραγαίθ ὑγὶ Ὀ6 ἔσομχ (ἢ16- 
Ηϊνῖϊε8.---ΤᾺ.ἢ ΑἈδᾶ 886] δουρὶ ἴο 518 
ΤΏΘΙΩ, (αὶ 18, ἰο δχίθσγῃχϊηδίθ ἰπθπλ, ΤΠοπίυβ 
ΤΟ ΆΓΑΒ {Π|ἰ8 αἰδιοτηοηΐ 88 οομ γα οίοτΥ οὗ {πο ἔκοὶ 
ὨΔΥΓΑΙΡα [βῖ ποθ Β6 σψουῦ]ὰ ποῖ ἰποιτ ὀὐ μου 
ὨΘΑΒ Υ ΤΆΘΓΟΙΥ ϑεοβίπς ἴο 58 Υ {μι6π|}, ἀπά ρτο- 

ἰο τοδά “Ὄχίθγιηϊηδίο᾽ ὦ ἰπβίοδα οἵ “ δἰηυ,"): 
αὐ 0 οοπίγαάϊοίζοη οχίϑία, ἴοσ, 88 Βοιο ΠΟ σο- 

ΤΑΑΤΚα, “1 8 ἱπίδηαρα ἴῃ (6 πογὰβ " ἰη Πἷβ 208] 
ΟἿΪΥ ἰο μῖνο {Π6 πιοίίνο οὗἁ [μ αἰἰεπιρί [αῃὰ ἰΐ ἰ8 
ποΐ Ββαϊά {παὶ (ῃ6 δἰἰθδιηρὶ αἀἰὰ ποῖ βυςοροα.].;} 
58 }᾽ 8 σαὶ “ἴον 186 οἰἱ]άγθη οὗ [βγδ6] δπὰ Ζὺυ- 
δῇ "2 οοπρίβιθα ἴῃ δὴ αδἰϊοιαρί (ἴῃ δοοογάδῃοο 
ΜΠ} Ποαΐ, γἱϊ. 2, 24) το οἰθβῆβο ἴθ ογὰ 8 Ῥθορὶθ 

4 [ΑὈΔΡΌΔΠο6] (ἡ Ῥαίγ 6 1Κ) {Π|Ὶ 8 πον πϑτὸ δ] αἷη ΨΉ ΘῈ 
{Π6 ῥὑγίϑβδὲὶβ ψοτο ρα ἴο ἀοδίῃ ([ Βα. χχὶΐ.) ἰη Νοῦ ; Ὀπὲ 
ποτα ἰβ πὸ ἔσασθ οἵ {8 ἰη ἰδ Ὠίδίοτν.- - ΤΆ. 
{[{Τ|9 νὰν ἰῃ ψῇιηοὴ ἢ 8 ϑιαιατηθηΐ ἰ8 ἱπίγοἀπορὰ : 

«Απὰ ἐη6 Οἰοοηΐίθβ 6 Υ9 οὶ 18γ86}1{68,᾿"ὄ ϑῆο γβ ποΐ 80 
τη ἢ {πῶῦ ἐπ6 Βοοῖὶς οὗἨ Φοβῆῇυδ νἫὰ8 ποΐ 8 ρμαγὶ οἵ (ἢ 9 
ΒΆΓηΘ χοτὶς 858 ἰηὴ9 ΒΟΟΙ οἵ βΒαιηι6) (8ιδ. Οὐηλ.). 88 ἰῃαὲ 
1Π6 ργοϑϑθπι Βοοῖκ οὗ Φοϑῆμβ νγὰ8 πού ἰῃ οχίθίθῃοθ 8985 
οἷν παγγαϊγο νγὰ8 τ τὶξίθη.---ΤῈ.] 

Σ ὈΓΎΓ) ἱπδέοϑά, οὐἡἨ ὈΓΣΤΊ. 
ε 

δ [ΤῊ νοτὰ “ δυάδῃ ᾽" [6 Ροσῆαρδ 8 Ἰδίϑσ δβἀ ἀ 0 αὔἴοτ 
[η6 αἰνίβίοῃ οἵ {119 εἰ πάχη, βίῃ 6θ [ἢ ῬΏΤΘΒΘ “ ΟΠΊάτρη 
οἵ ἴβσγϑϑὶ " σουὰ η Βαϊ αδὰ αν 8 ἰἰτη9 ποθ [Π 8 
016 πδίίοη.--Τι.] 



δὅδ0 ΤΗΕ ΒΕΟΟΝῸ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΑΜΌΕΙ, 

ἤγοπι {Π6 τομηηδηΐ οὗ [πὸ Ποδίμθῃ, 8 Ηδ ρυγ βοϑὰ | (16 βεσνὶσε οἵ αοά, τ ΟΓΕΌΥ οὐ Β ντδῖ πῶ ἰὸ 
16 ἰδηὰ ἔγομι {Π|6 ΠΘΟΓΟΙΔΏΟΟΙΒ δα ΡΟΟΪΠΒΔΥΘΣΒ 
(1 8δηι. χχνυὶϊὶ. 8) δοοογαΐης ἴο {86 ἰαψσ. Ηδ ἰδυ 
“βου ὐ" ἰοὸ οχιίογηγηδία ὑμ6 (ὐ οοη ῖοβ, θυΐ ΒΪ8 
αἰϊεπιρὶ ἀϊὰ οὶ δυσοδρά. δὲ ὅμ6 ργϑϑθῆςθ οὗ [986 
Αἰροοηϊίοβ δίονα. Ὁ Βοσθυνὶτδ 8881} Σ δρ- 
ῬΘΆ5Θ ὃ ὨδΠ16]γ, ἰῃ8 Δηροῦ οὗὨ ἴμ6 1ωμογὰ δραϊῃβὶ 
1118 ἀ6οι), οοπιρ. 7.8}. ἰχ. 19, 206.{ “80 διαΐ γ68 
ΤΩΔΥ͂ ἴδῃ ὃ]688 τ 6 [γ᾽ ἐμ που ἰδποο," Εἰ 6 ΓΑΙ]Ὺ : 
“«Βΐρθθ γ86. Τὰ [προγαῖῖνο “ἷδ 8 ουγὶ δὰ 
νἱρογοῦβ Ἔχρυθμαίοῃ, ἴῃ ἰοδίηρ ἃ οοΥίδῚ ἢ ΓΟΔΌ]ῖ, ἃ 
Εμΐαγα [πιροσγαῖδνο, 88 1 τ γο "᾽ (Εν. Κἃὶ 847 8).- 
ἍοΣ. 4. [ΔΌΘΓΔΙΙΥ : “ΊΒΟΣΟ ἰ8Β ἢοΐ ἰο 116 Ἐ δ, 6 Ὁ 
δηὰ ροϊά νυ 8401 δὰ ψ} ἷ8. Βουδε,") {πᾶὶ 
8, 1 ἤδνα ποιπἰηρ ἰο ἀο πὶ 1ἰ, ανϑ ηο σἱρεὶ ἴὸ 
ἷι, δοοογάϊηρ ἴο Νυμῦ. χχχν. 381. [ΤΠ ΟΥ νου]ὰ 
τοῦ ἰδῖζθ ἸΠΟΠΘΥ͂ 88 ΟΟΙΏΡΘηβδιϊοα (ῸὉΓ ΙηυΓάθγ. 
ΤῊΘ ουδίοπι οὗ 80 ΟοΙΙροηβδι πα ΟΥ̓ ΙΠΟΠΘΟΥ͂ Μ88 
ΘΟΙΏΣΩΟΙ ἴῃ δηοίθηϊ ἐὐπιοθ, δῃὰ 1 οχἰβίθῃοο 18 
ΒΌΡΡΟΒΟα ἴῃ ἴμθ ἰδ δον αυοϊθά. 866 Ατί. 
Βιοοά, Κευεησεν οὗἁ, ἰῃι ϑια 8 ΜΒιἰδ.- ιοι.--- ΤῈ.]. 
Διοὰᾶἃ τγὸ αν πο τίβῃϊ ἴο 1εἰ}} ΔΏΥ οἿθ ἰῃ 
ΤαιαΘῚ, ὑμδὶ ἰ8, ἰΐ ἴδ ποὺ Ῥοσταηϊ θὰ τὸ πὶϊπουΐ 
ἸΉΟΓΟ δάο ἴο Ἔὀχοουία ὈΪοοά-Γουθηρο (ῸΣ [86 ΓΟ ΟΓ 

. Οὗ ΟἿΣ ΡΘΟρΡΪΘ6; [ΠΟ ]Γ ττοηβ, ΕΕΥ ἰυ8 ἰπθπμδίο, 
υ τουδὶ 6 οχρίαἰοα ὈΥ Ὀ]οοά, ΟΥ̓ οδῃηοΐ ῥτὸ- 

οορα πἰίμουϊ 1Π6 σομβοηὶ δῃὰ οοϊηηδηα οὗὨ (ἢ6 
Κίπρ.- ὙΤῆδ ἰπρ᾽β αὐυραϊίοη: ὍΠδὶ ΘΕῪ Υγ8 
ΒΘ δῖ Σ 5884]}] ὅο ἔον γοῦ ἢ δβϑει ποθ [86 
ΠΘΟΘΑΒΙΥ οἱ Ὀ]οοα-οχρίδιίοῃ, δηὰ δββ ἰμϑῖὰ ἰὸ 
οχρ δἰ {ποπιβαῖνοβ τόσα αἰδιϊ πο ]γ, Ἀΐηοθ 1 18 
ΗΒ ἀυτγ ἰμυ8 ἴ0 τηδῖίκα οχρίδίΐοῃ, δῃὰ μὸ σϑϊῖονθ 
186 ἸΔηὰ οὗὨ {πὸ ἴππιῖη6. Θ ΤΔῪ 860 ΓΟΏΘΘΓ, 
85 ἰῃ Εηρ. Α. Υ.: “νιδὶ γὺ βᾶυὺ, [ π|ὲ}} ἀο."-- 
ΤΕ.].-- νος. ὅ. 486 ἴο [809 ὕω δῃξ (8δ0}) ἰλαέ 
ἐοπδιπιο ὦ; ἰΐ ΕἾ στὸν ἴΠ6η, ὑπαὶ ὅδ! μιδὰ 
Ῥτοίβθη (ἢ6 ρονοῦ οἱ {πἰ8 ὑπο ὉΥῚ ἷβ δ οὗ 
Ὀ]οοά. “Απὰ πο ἀονίθοα δραϊμαὶ ὑ8, {παὶ τὸ 
Βῃου]ὰ Ὀ6 ἀορίγογοα,] δὸ δὲ ποὶ ἰὸ αἰδῃὰ ἴῃ 41} 
186 ἰογσ ΟΥ οὗ [βγδοὶ." Οορ. Φοβῇ. ἰχ. 1 
26.---ὸγ. 6. ΤῊΘ Αροάοβὶβ. ΕῸΓ [6 δΙοοά 
ΨΓΟΠΡΛΙΠΥ δηθὰ ὈΥ 881:}, ὈΪοοά τωυδὶ οῪ τοι 
ἷβ πουβα ἴῃ Τοϊγῃ ; δοοοσαΐϊηρ ἰο ΝΌΠΡ. χχχν. 
81, 88 Ποπιίοϊἀε ταβ ἰο Ὀ6 οχρίδιθα Ὀγ ἀθαίῃ 
δαὶ {πὸ ἄφρδαῖῃ οὗὨ πὸ ταυγάογοσ, ποὶ οὗ κἷ8 Κἰη- 
τοά; Σὲ ἴθ8, Βονγατον, ἱππηδίοα ἰῃ σγογ. 1 ἐμαὶ 

540}}8 Κίἰηάγοὰ μιδὰ βμαγοὰ ἴῃ ὑμ6 τιυσθγοῦβ 
δοί.--ΤῊῇ. Τῇ Ἵχοσυϊδοη γγὰ8 ἰο Ὀ6 ὈγῪ δηρ- 
ἵῃρ σὶρ ὀχίοπαρα 1ἴτηρα, ογυοϊ Χίου [ἱπιραϊΐην, 
80 {ῃ6 ἰογπὶ σταυρόω ὑβοὰ ἴον ἰδ6 ογυοιῆχιοῃ οὗ 
ΟΠ ται. --Ἴ α.]. ΤΉΟΥ ἀσιηδηα δευέη πιδη οἱ 540} 5 
ΔΟη8. ΤΠ βαοσοὰ ὨΌΤΩΌΟΥ βουθ 18 ἀοίοσιηϊηθα 
ὉΥ (86 εἰχηίΐβοβηοο οἵ (μΐ8 ρυπίβῃπιοηΐ, δα ποσκ ἴῃ 

4 Τὴο Και ηῦ ἜΙΘΕῚ “0 Τὴ90 Ἶ ([ηἀ σαι ἢ 6 ΟἿΘ ΒΕ 
ΒΟΠ ΒΡΟΔΙΠΠΕ ἴον αἱ ἢ ἰ6 ἴο Ὀ6 ργοίοσγοα ἴο ἰὴ οσὶ Ρ]υ. 
“ἴο 8" [48 ἴπ Επρ, Α.Υ͂.}, ὙΒΙΟΣ 16 δῇ ἰγαϊϊαοι οὗ ὑῃ9 
ζο!Πονίηςς “ ἴο υἱϑ.᾽ 
{ [Αςσοσοτάϊης ἴο οἴδοτα (31δ.- Οὐηι.) ἐμοῖσ τηϑδηΐηκ [8 

ἐῃαἱ ἰὑ 5 ποὶ ἀραίηδϑὲ [ἢ6 Ὡδέϊοῃ [δγαϑὶ, Ὀπὺ δραΐϊηϑί ἐδ 
ἐπαϊνίυδἱ β6ι}, ἑμδς ΠΟΥ ΟΥΥ ἴον υϑῃζοϑῃςο, πο Ὦ ἐδ 
Ὀοίϊον.---Τκ.] 
73 [8 οτοἰἐἐοὰ Ὀοΐίογο ἐμὸ [τροχί,͵ 886 ΒΟ ΘΕ 108 00- 

δατθ πῆ θη ἰῃ9 ἄἀοροῃἀδηὲ δοίη οθ ΘΧΌΓΘΑΒΘΒ ἃ ὈΓΟΟΘδΒ 
ΟΥ οὈϊ καιτίοι ; οοΐαρ. [υ6Υ. ἰχ, δ; . 4 886 ὃ. 
ἐκ ἱβ δδουηάοϑεϊοδ! ν Ῥγοροϑοὰ Αςουβ. ΑὈδοϊαίο, 

ἀοῆποα ὈΥ͂ “ δί8 8008" ΪῺ γὸσ. 6. 6684. ὃ 146, 2. 
Ι 3213.) ἀορθῃὰβ οἱ ΤῊΘῚ πιὰ οταϊϑδίοι οὐ 323. 1ἰ 

᾿ΤῚ ὩΠΏΘΟΘΒΒΑΙΥ͂ ο ΒΌΡΡΙΥ εἶ ἢ οοδθο οὗ ἰδ Ῥογίθοϊ, 

(ΤΏ 6:.), οσ ἰο σοδὰ ὙΌΣ (Εν-., Βδιελομθ;). 

Ὀς Ἀρρέιδες; ΤΡΟΥ ποτὰ ἴο δὲ Βυης ὺὕρ ἴο ἴδ9 
οι ᾿νν ΩΣ ̓  “ Βεοΐοσο (89 Γατὰ» Ναυμῦ. 
χχν. 4), ἴῃ δ ΠΟΙΟΥ͂, 0 δρρϑαβθε Ηΐβ δῃρογ, 
Ἰ8 Οἰδϑαὰ οἱ ΒΒΌΪ δοκάνδο (δεῖ Μὶ τὸ 
Ββοιλθ οὗ 5.8} 8 Βουδο, οὐ ὑπ ΐο [Π6 Ὀοοά-ραι 
τεοίοα, πο δηοϊηϊοᾶ οὗ 186 Ἰωοσχᾶ πρρὰ ηοὶ 
Ὀ6 Τοβδσα θα 85 “" ΒΟΙΥ ἰγοῦγ᾽" ([Κοἰ}). δι} νῖᾶβ 
ΤΟΔΙΠΥ [Π6 δηοϊηϊοα οὗ {μ6 [ογὰ; 1} (π6 πιογὸ τουαὲ 
186 γὸ θ6 δυο Ἔχρίδιίϊοη ὃν Ὀϊοοὰ ἴο ἐμὲ χὰ ίογ 
[ὲδ δἰ δὲ ἐδε 8 Αποϊηιοά,. ἘΣ χοοριίοι διδ 
Ὀαθῶ ἰδίῃ ἰὸ 118 ἀρεϊρηῃδιίοη οἵ βδι}} ὉῪ ποῦ- 
1δγδϑ  ἰϊθθ, δὰ υδγίουβ οοη)θοῦιγοδ" τ866 ἰ0 δεῖ ἰξ 
δδίαὁ : Βδιίομ ον πλδῖκοθ ἴμ6 δἀϊοςγα ρῥ]υγαὶ : “ πὸ 
ΜῚ1 δῆς (ποτὶ 88 {86 1, ογα᾽ 5 ομοθθ Ομ ᾽ 
(ἴον {μ6 ϑ8ερι.); ΗἨουλίραπι [Δη4 Δ. Π6] : “80- 
οογά πα ἰο 6 ποσὰ (ογδου]αρ υἱξοσϑηςθ) οἵ [ἢ 6 
μοτὰ ἡ ὙΒοη,, Ἐπ. [Βὶδ.-Οὐηι.}: “ ἴὰ 1} τηουῃ- 
ἰδ οὗ ἔπ0 1,οτὰ," 186 ρῥἷδοα οὔ Ῥγδυογ οἡ [89 
τηουηίδίη δί ΟἹ θοδἢ (1 8δπ). χ. δ); 1 ΔῺΥ οἰδησο 
6 ἴἰο Ρ6 τη86ο, {Π|6 ᾿ἰδβὶ σοη)θοίηγο 18 ργοίδγδθιο, 
Ὀοοδυθα ἰΐ ἀθσηδηάβ οἢ]Ὺ (ἢ 6 ἀτορρίηρ οὗ 8 εἴπρίε 
ΙοιΐοΓ.-- αν ἃ ἀθοίαγοβ Εἰπηβο ἢ Υ ἴἰο δβδι βυ 
116 ἀοηηδμπαὰ ἱπηπηοάϊαίοῖὶν.--- ον. 7. Ετοῖ ἴδ0 
ΤΑΘΤΌΘΓΒ οὗ 5580} 5 Βοῦβο ἢ δχοδθρίβ ΟὨ͵Κ Μορῇἢ]- 
ὈοβδΒοίῃ ΟἹ δοοουπηὶ οὗ 1.18 δίῃ ἰο πὲβ δέ Ποῦ ζ0η8- 
{Πδὴ (1 βδι). χυἱ!. 8; χχ. 8, 16; χχἹ!. 18).---  εγ, 
8. Μομροῖβ οὗ ὅ8ι}᾽}85 Ββοῦβε ἀοοιηρὰ ἴο ἀοδίῃ: 
ἔνο δο:ιδ οἱ Εἰ ΞΡΘῺᾺ Ὁ, 380} 5 σοῃσυ Ὁ η6 (ΘΟ ΠΡ. 
γογ. 11 διὰ 111. 7), δὰ νο δοιιδ οὗ Ἀδοσδῦ. 
ΤῈΘ πδπιο Δἤιολαὶ ἰῃ οὐ ἰοχὶ 18 ΟὈΥἸΟΌΕΙΥ͂ 8 ΘΟΡγ- 
181 8 ΘΟΓΓῸΣ, [ὉΣ 860} 8 οἱάοδὶ ἀδυχμίοσ, ρίνοῃ ἴῃ 
ἸΠΑΠΊΕΘΕ ἴο ἴΠ6 Μεβοϊδι μία Αὐἀχίοὶ οἵ Αδεὶ- 
Μεβοϊδὴ ἴῃ ᾿εβαοθδυ, Δα πδηγοὰ Ἀέεγαδ, 1 84π). 
ΧΥἹ δ. 106. ΤΏ (μα]α. [δ8: κ᾿ τὴθ βϑοὴβ οὗ Μοτζδῦ, 
σι ἤοτ ΜΊΟδΑ] δα ὑὈτουσπί υρ,᾽ ἃ Ὀά861688 διίοπὶ 
ἰο τοίδίῃ ἴΠ6 ἰθχῖ- σοδα ῃρ. ὌΝ 16 Τ]οτεὰ Ἃ 
Επρ. Α. Υ. Βδμάοσ: βοὴβ οἵ Μογδρ, νβοπὶ 886 
Ῥ86 ἰο Αὐἀτὶε].-- ΤῈ.].-- εν. 9. ἀπᾶ [Β6Υ 
οσποϊδοᾶ τὰ ΟἹ [8 ΣΩΟΌ Στ δὲ, ὩΔΙΊΕΙΪΥ, 
ΠοδΣ αἸΡοδὴ (1 βδι). σχ. ὅ) Ὀθέοσθ ἔμ οσχάᾶ, δὶ 
[86 Ρἷδοθ ἴβιεσε ἀδνοίθα ἰο {86 ψόοσβῃὶρ οἵ Οοὰ, 
πῃ] ο ἢ τγδα ᾿παϊοδίοθα ὈΥ δὴ δ]ίδυ. Βειδιηίηρ 186 
ἰοχὶ {, γοθᾶθυ : “1860 [61] βου θη ίο] α δὲ πος," ἰδδὶ 
δ, ““ὉΥ βούϑῃβ, ῃ [16 βϑσηδ Τηϑηη Γ᾽ (848 (πο 08] 
ἀδηοίοθ). [Τἷ6 στομάογίης οὗ (86 οί οὗ 
ἰοχί: “ΟΥ͂ Βου θη 8᾽) 18 ηοΐ Ἀρρτορσῖδίθ ὮΘΓΟ, δ΄ 08 
{μοτα 88 ΟὨ]Υ͂ ΟὯΘ “βεύθῃ," δῃά 1 18 δοῖίεγ ἴῸ 
δάορί 16 ΦοΥὶ οὐ πρϑυρίη: “1116 βουθῃ οὗ ἔδθπὶ ἢ 
(ΡΣ ΡΡΘΟΙ) οσ “ 811} βεαυβη᾽᾽" (Επρ. Α. Υ΄., Οδβεῃ). 
-- Τῇ .--ἾΤΒς Ἵχοουϊοῃ οοσυτγτεὰ αἱ ἐδέ ἐΐπηε οἱ ἰδὲ 
λατυεεὶ ἃ (ΚΕὶ!, Βιὲδ. Ατολ. 11. ὃ 118, ΝΥ πος 1. 340 
[ϑια1}}8 Βώ.- δώ, Αὐτὸ, Αρνιοιτε)}). Τὶ 
ΘΠ ροποϊορίοδὶ βἰδίθιχοηῦ βοσνο ἰο ἀδῆπο (ἢ6 (οἷ- 
Ἰοπίης Ῥγοοθάυγο οἵ Εῖσρδῃ {(Ἰ} 6 π108).---ὟῪ 6.. 10, 
Τουομῖηρ ρΡἱοίασα οὗ Εἱ Ἐπ τὰ ταδίθστιδὶ ὑτὶεῖ, 

5 Βδιίοῆ.: ᾿ὙΤΠΞ; Ἠουρν.; ἍΞΊ3; ΤΏοΩ.: Ἵ3. [809 

“ἤρχι, δηὰ σγδη."-- ΤᾺ. 

{ [8ὲὶδ Οὐπι. δακκοδὶδ ἰδὲ, δὲ Αἰαὰ ΟΟΟΌΓΪΒ 85 αὶ [Ἰηϑϑοῦ" 
119] Ηογῖΐθ δι (ἴὴ ὅθῃ. χχχνυῖ. ἘΕῚ ΒΊΚΡΕΣ ΤΩΔΥ͂ ὨΔΥΘ 
ὈΘΘῺ ἃ Τογοίκηοσ, δῇ (ἢ 18 δ ἤλγθ ὈΘΘῺ [ἢ 6 ΓΘΩΘΟΩ ἰοῦ 
δο] οι πᾷ ΠΟΥ ΒΟῺΒ 88 Υἱοι τη 8.---Τὰ.) 

Σ ΚοΙΒΙΌ.: Ὁ ΠΡὩ [5 πιὰ Βδιίομεσ ἴο δ γοίβίῃϑά 
δααοϊηοὶ ἐδθ Οοεὶ ὈΛΡΞ7, δἷῃοθ ἐμ 04] ῬΓΟΡΟΣΙΥ ὅθ. 

πὶ 

ποῖθα τῆδὶ ἴ5 τοροδιϑα ἐπ ὀσιαὶ πιϑαϑωγο δοοοσάϊηᾳ ἰο [89 
ὨΌΤΩΌΘΣ (ΒδΕΟΙΘΕΣ 

ὲ ΠΌΤΕ (αοὲ φοσὶ τῆν Ἃ) 19 δἀνογθίαὶ ἀσουθαδίίτο; 
.Φ ξ 

ξ 

668. ὁ 118, 2. 
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8.8Ἐο ἴοοῖς ἴπο δδοϊκοϊ οἱ, ἃ του, ΒΑΙΤΥ οἷοί ἢ 
364 ἴῃ πιοιχηΐηρ (1π6 Ατὶ. ροϊπῖα ουἱ [Πᾶὺ 10 γα 8 
Ἐη6 οἰοίῃι υβ08] ΟοὨ διοὶ οοοδβ 8) 8} ἃ δρυϑθϑᾶ 
ἀῖ οὰυξ οἱ [89 τοοῖς, ἴοσ ἃ ὑεὰ ἴοσ βουβοὶ; βἢ8 
δι οα ἰο τοπιϑίῃ 4}1 [86 ἰΐπηθ ὈΥ 18:6 ΘΟΓΡΘΘΒ, ἴῃ 
ΟΓΘΡ ἰο ῃγοίϊοςϊ ἱμ6πὶ δραϊηδὲ δθαβίβ δῃᾶ δἷγάθ ; 
1λ 88 τοραγά θα 881μ6 στοαίοεϊ ἀἴδρτϑοθ ἴῸΓ ΘΟΥΡΘ6Β 
ἴο ὃ Ἰο[ϊ υπθυγὶοα, 8. ὈΓΟΥ͂ ἰο χανοηουβ Οἷγβ δηὰ 
Ὀοδδβίβ, 1 ϑαπι. χυὶϊ. 44.--- Τὴ αν (Πουϊ. χχὶ. 22 
56.) (αὶ (π6 παησοά ογὸ ποὶ ἰο "6 Ἰοῖυ ονογηΐ μι 
οὗ (6 βίακεα, θυΐ ἴο Ὀ6 Ὀυτίοα Ὀοΐογο {μ6 δυθηΐηρ, 
ἀ1ὰ ποῖ ΔΡΡΙΥ͂ μογο, ὑθοδιβθ (π6 Ἔα ΕΣ δ᾽ (ἴοη οὗ (ἢ 6 
Ἑχοουϊοα ῬΟΓΒΟΩΒ 88 ἃ ρῥγορ  ἰἰδίοσυ οδοσίπρ γγᾶ8 
ὨΘΟΘΒΒΑΓΥ {1}} {6 ΔΡΡΘΆΓΒΠΟΘ οὗἉ {Π6 βἷσῃ ὑπαὶ [ῃ6 
ῥίδξιθ μὰ οορββοά, ΕἾἸοσΣ ἴῃ6 Ὀορίπηΐπᾷβ οὗἉ 

Θδῖ 1}} σσαῖοσ ρουγχθᾶ ἄονν οὐ τ ϑ 
ἴτοτα Ἀθδνθῃ, {. ἐ., ([Π6 θοαΐοθ Βαης 1}}} ταΐη ἀθ- 
βοθηἀθαὰ οἡ (86 ραγομδὰ Ἰδαπὰ δ δίρτι {παὶ αοάβ 
ΔΏΡΟΙΣ ΜΒ Δρρεϑδβοᾶ, Τῇ ἰοχί βᾶγῳ ποῖ πον {μδὲ 
1Π6 ταὶη σδπλ ἐπιπιεαϊαίοῖν αἴϊεῦ 86 δχοουίϊίίοη 
(Φοβθορίαβ, ΟΙεν., Εν, Βδιιομοῦ), μὸν ἐΠπᾶὶ ν ἀϊὰ 
Ποῖ ΘΟΙῺΘ {111 ἐπ 6 ἀαυὰ] Ταϊη-δϑαβοη, Οοίοδον (ΤΉ η- 
1.5). [Ὑἢ)ᾧΛᾧ ᾿μπογοίοτο ἀο ποὲὶ Κπον ον ἰοηρς ΕἷΖ- 

Κορί μοσ ψϑίοϊ..-- -ΤῈ.]--- ἐσθ. 11--}4, Ἴων 
1ηρ Ἐ οὗ ΕΪΖρΡΔΠ᾽ 5 ἰουοίηρ σατο οὗ (π6 δοάϊεα, 
Τλανὶα ρῥτονί ἀρὰ ἴον ἱμοὶν Ὀυγίαὶ 1Πὸ 18 186 
ὈοπΕ68 οὗ ὅδ] δῃὰ Ψψομπδίμαῃ, πϊοῖ ἴον (μΐ8 Ρὺγ- 

μ6 σϑυβοα ἰο Ὀ6 Ὀτγουραΐ το 094 ἴῃ 
11.644. [Ηδοίβδυβ Ποποσγρὰ ἐπ τηδίθσῃβὶ (Δ 10}. Π1]- 

ὯΘ638 δῃηἃ βῃονθὰ ἐμαὶ ἢθ ομουίβηθά ἠοὸ 111-|}} 
Ἰηϑὲ ὑΠ6 πουδθ οὗἩἨ 8.40] (Ραϊγὶςκ).-- - ΤῈ.].--- 

οΓ. 12, "πῆς 1 κ68 Ῥασγί Ῥδυβο Αγ ἴῃ (Π6 
τηδίϊοῦ]. δ ἰοοΐς ἐμ6 Ῥοῃθβ οὗ 8αιι:} απὰ 2.0ῃ4- 
τπδη ἔχου [89 οὐτίσϑιδ οὗ 5865, βοϑ 1 βδιω. 
Χχχὶ. 8θᾳ. λεγο ἰὶ ἴ5 βαϊὰ (νοῦ. 10) ἐπὶ (με 
ῬἈὨΣ]Π]βἰΐη68 1δβίθηθὰ [Π 6 ΘΟΥΡΕΘΑ οὐ {δ τραἱΐ οἵ 
Βοίββμδη. Τἷ8 'θ ποὶ οοηίχηαϊοἰοα ὈΥ {86 βἰαίο- 
ταθηῦ ἦεγα ἰμαὶ ἴπ6 “δ ρεβῃΐίεβ δά βίοϊθῃ {Π68 
ΟΟΥΡ968 (ὦ. 6.) ἰαίζκθη (6 ΔΓΔΥ βοογεί] γ) ἔσομαι 1ἢ}6 
δχιατε ; ἴον [818 “Ῥυ]16 βαυᾶγο᾽" (311) ἰβ ποί {86 
ΤΑΔΓΚοί-ΡΙδοΘ ἴῃ {Π6 πιϊ44]6 οὗὨ ἰδ οεἰΐγ, θὰὶ (ῃ6 
τὴ ΡΙδοθ δ οσ θεΐογϑθ {86 ραίθ (2 Ομ γ. χχχι!. 6; 
6. νἱ}}. 1, 8, 16), ψΒδγο [ἢ 8 ῥῬθορὶθ γε γθ δοοῦβ- 

ἰοτηθα ἴο Δββθῃλθ]ο, αηὰ τ ΒΘΓΘ ὑπ 600 σαϊχμΐ βο6 (86 
Ὀοάϊοα υηρ Τ οα {μὸ γγᾺ]}].--- Ἴ μοα (Ὁ}}3) 186 
ῬΒΠβποα μδα β]αίη δὰ], ποὶ “ου (π6 ἄδῪ 
Ὑ86η,᾿" δμυϊ “ δ {Ππ6 {1π16,᾿᾽ βίποο (1 βδπ). χχχὶ. 8 
5644.) ἰμ6 μαι ρῖτς ἃ οὗ [16 ΘοΓ αἰὰ ποῖ ἰβκθ 
Ρίδοθ 11 1τ1μ6 ἀδὺ αἵϊος (86 θαΐι]6.--- ον. 14. 
ΠΟΥ Ραυποα ἔπ Ὀομθα οὗ ΕΔ: επᾶ ϑοιδ- 
ΒΗ ; ἴγοπι γοῦ. 18 τὸ τημεὶ βρροβο ἐμαί {86 
Ῥοπ 68 οὗ [ῃ9 βαύθῃ δχϑθοαϊθα θη ΨΟΓῸ αἷδο θυτὶϑά. 
[5ϑρὲ. δά β: “δηὰ ἰμ9 βοῆοβ οἵ {6 μαηροά," 
ὙΙΟΙ ΒΟΠΣ6 ΟΥ 65 ἰηϑοσὶ ἱπ [πΠ6 Ηφῦτον ἰοχὶ; 
1γ. Ἐτάϊηδαμ {μη κ8. {μ|6 ᾿πβοστῖοα ὈΠΏΘΟΘΒΒΑΓΥ, 
Ὀθοόδυθο [86 ἴδοϊ του]Ἱὰ Ὀ6 ἰδίκθῃ ἴῸ σσαηϊορα, Βαϊ 
1: 18. ποῦ οἷοαν {παῦ 16 ὕΌΠ6Β οὗ {μ6 βούθῃ Ὑ676 
ληύογγοα δ]οῖς στ (μό86 οὗ Φοηαίμδη δῃὰ 8δι]: 

“0 [Π οοῃαίγαοίίοι οὗὨ Ἵ2") στ ΤΙΝ 566. 666. ὃ 148, 
1α. [Αοοοτάϊπρ ἰο ἀϑβθηΐαϑ [μ6 Γλὲ ἤθσθ ἰπίγοάμοθθ 
1,8 Αοϑαβαῖγο οἵ Πτ  δείοη ; δοοογαΐπρ ο οἔδοσβ (ποὲ 
80 19}}} 6 Νοταϊμαίνθ.---ΤᾺ.} 

Φ Κοιμο ὈΝΗ ἰ5 ἐμὸ ΗθΌ. ἔοττα (ἔγοτι 71), ἐμ 6 
Οοτὶ ὈΝΌΕ [89 ΑΓΔυγ δἰ δίῃ κ ΓΌΣΤΙΩ ; 866 868. ὃ Ἰδὶ Ὡ; Ἐν. 

ἢ 362 α --ἰπαϊθαὰ οἵἨ Κοίῃ. “27 ὈΪ᾽ τορὰ οσὶ Ὁ ποῦ 
δ Ατί. Ὀοίηκς οὔ οἵ ρίαοθ ὈοίοΣο 8. ἘΣ 

86 

Ἴ τᾶγθ. Οὐμρ. {π6 “ 

ΠΟΥ ΤΩΔῪ πάνθ Ὀθϑ ραϊ ἰηίο καὶ βθραγαῖο βαρ] ΟἾΓο. 
--ΤῊ.--Ἴὰ ΖΘ] ΔἘ ; (Π6 Ἰοολ]ν οὗἨ 1818 οἰ 15 
τα κηον. Οὐμαρ. “06}. χυὶὶ. 28. 

2. Ἄοεγ. 158-22. Ϊπαϊυϊαιαὶ λετοῖς ἀοο8 ἦπ ἐδ6 
Ῥλιιριΐης ιὐαγ. ΤῊΪ8 οἰ γοηΐοὶο- κὸ βοοιϊΐοι (πὰ 
ΒΟ {Π|6 δἰ παῖ] Ββοοίίοηυ χχὶὶὶ. 8-30) 18 ΓΡΟΝΔῊΥ 
ἰδίκθη ἔγοιῃ ἃ νυ πς ἰμαΐ σοηἰδὶποα ἃ. πιβίοσὶ δ - 
βίϑιἰβιὶσαὶ οο]]θοίϊοη οὗ αν αἢ8 8 δηὰ οὗ (9 
ΧΡ] ΟἿ 8 οὗ μ18 νγαστίοσβ Α8 {π6 {Πγθθ ἀθοᾶβ Βασθ 
ἀσρβοσθοὰ (νογβ. 18--22) δΓΘ δἰἰδοῃοὰ ἰπ 1 ΟἾν. χχ. 
4-8 ἴο τῃ6 ἰβίογυ οὗ ἰΠ6 Ατωμηοηϊζο- ϑΥΤΊ Δ ὙΓΆΓ 
(σοι. χὶϊ. 26-31), (Π16 οο] ]θοίο ΠΊΔΥ͂ 06 σοὨ͵6ο- 
ἰατοὰ ἰο Ὀοϊοης ἴο 84 116 γ σῃγοηΐοϊο οὗ αν 8 
ΑΓΒ, 0 ὙΠΙΟΝ ΤΩΔΥ πᾶν Ῥϑοη θα 4150 {π β6ο- 
ἰἴομβ ν. 17-2ὅ ; υ111. 1-14; χ. 1-9; χιὶ. 26-9], ῃ 
πὶ ἢ [16 Αγ8 ἀραϊηβὶ (6 ῬΒ1]]δι1η68. δα ΟἷΟΣ 
ὨΔΙΙΟΏΒ 8΄Ὸ Ὡδεταίθα. 

8. οεγ. 1ὅ-17. ΤΕ χρίοῖ! οὐ Αδίρλαϊ ἱπ ἃ ὨΟῪ 
ΨΆ1 Ἀρα] ηϑὲ (Π6 ῬΕΙ]α 686. ΤΊ]ιο “ ἀρδῖη᾽ οδηποῖ 
Ροββῖ ΟΙῪ τοί οΠγομο]ορΊ 6} ἰο ἴΠ6 Ἰπλα θα δίο Υ 
γϑοραϊηρς ἠδγταῖϊγο, θυ ᾿ηἀϊοδίοβ {πὶ {Π|᾿ [ΙὉ]]ονν- 

1ηᾳ 8. 8 ἰγαριωθηΐ ἰγοπὶ ἃ ἢἰβίοσυ οὗ Ρἢ}]1βι1 πὸ 
ἴηι) ἴῃ γν. 22. Ῥγόθδθὶν 

1818 ἔγαρτηθηὺ θο]οηρδΒ ΟΠγοΠΟ] ο  ΟΆ11Υ ᾿η {πὸ στοῦ 
ν. 18-28, 1ὴ ἕδνοσ οἵ σῇ] ἢ ἴα [Π6 ἴδοι ἐμαὶ Ρδνϊὰ 
8 ΠΕΙῸ ΔΙΓΟΔΟΥ͂ Κίπρ οὗ 411 1ϑγϑθὶ, βίῃοθ ἢθ 18 
οΔ]]6 ἃ (νον. 17) {π6 “Ἰῖρῆι οὗ [ἴϑγυδ6].} Οομρ. ν. 
1-.. ἡ»ἀΔ ἃ αν 88 θασν. Α Ρμ1)[ἰϑεὶηθ 
κἱδηὺ Θαβαυϑα ἰοὸ ἰαἶκο δανδηΐδρο οὗ (18 θαυ ποδα 
οὗ ᾿ανϊα, δπὰ Κι} εἶπ. Ηΐ8 Ὡδη)θ ν)γᾶβ 7βὴδοδε- 
ποῦ, τοὶ 1ενδο αἱ Νοῦ (ε )αει(6), “ΤῸ ον ΠΟ Ὁ 
(6 ἴδοι ἐμαὶ "6 νγαβ δογη δἱ Νοῦ, Ὡἢογ {μδὲ {π9 
Ἰποϊἀοηΐϊ οοοιγτοὰ αὐ Νοῦ (ἰπθ τα 18 πο ἐλίγά βὰ 
Ῥοβίι(οἢ) οοὐ]ά ὈΘ6 80 οχργοββϑὰ " (Ἰ μβοηΐυ8). ΤΠ 
ὨδΙῺ6 (ποῖ ἴο 6 τοδᾶ σι υ]ᾳ. [ἀπὰ Επρ. Α. 
Ν.] 7501 600) Ῥογῆδρα πηθδη8: “ἐπ ἀσο! οΣ οἢ 
186 μοῖρες)" (δ δρῃ.) ; δ6 ἜΤΟΥ͂ Ἰϊνγθ οὴ ἃ 
ἰσῖι, ᾿πδοσθββὶ Ὁ1]0 σοῦ. [116 παπηθ, π ϊοῖ 88 
ἃ ΒΊΓΔΗΘ ἈΡ 66, 18 ῬΡΓΟΌΔΟΌΪΥ ἃ οογγαυρὲ χοβδα- 
ἴῃ, Ὀαὺ 11 18 ΟΠ σαΪΣ ἰο τοβίογο ὑἰῃ6 ἴοχί. 8.0 
“ οχί. δηὰ ατϑη."--Τπ.]--7] 48. Ὀο]οηροᾶ το 
180 δοίοιδ οὗ 89 ἙδρὮδ, ομο οὗ (μο ρἰδηΐ γδοθ 
οὗ 186 ᾿αρλαΐϊίεδ ΓΠΈΡ ΑΒ 10 Τοττηϑα μαζὶ οὗ 
{86 ρυλυνο ᾿πῃ δ δηί8 οὗ Οδηβη, οορ. Οοη. 
χὶν. δ; χν. 20; ευϊ, 1]. 11, 20; 111. 11, 18; Φοβἢ. 
χὶϊ, 4; χ᾿Δ. 12. ΤΊ πδπ16 ἐἠς αρῆα, “116 ρίδηι᾽» 
ἀεοίχηδίοα [6 δῃοοβίον οὗ {Π18 γαοθ. [Ἐδίθογ (ἢ 9 
ὨδΔῺ6 Παγαρῆα ΒοοιηΒ μοσθ ἰο ἀεδίμηδίθ Βι ΠΠΡΙΥ 
{π6 ΖΔ (ΠῸῚ οὗν 16 Του μίδηίβ ἤθγο τα οηιοπ θα, δἰ 06 
10 18 Βαὰ (νϑγ. 22) ὑπαὶ {ΠῸῪ γα θοτῃ ἰο Πἶπὶ ἱῃ 
αδίβΒ. Ουἡ ἴμ6 οἱ]ὰ γχποοθβ οὗ Οδηβδὴ β6ὸ Αγί. 
αἱαπίδ ἴῃ ϑιλ 8 Βιδ. Πρ γεί.----ΤῈ.) ΤῊ6 ὈΓΆΖΘῺ 
Ποδα οὗὨ ᾿ἷβ ἰδῆοο νεὶρῃ θὰ (ἴσο υπαγοα 8βῆο- 
[κ6 16, ξξξει εἷγσῃῦ ρμουπμάδβ, 4] {π6 νοῖρηῦ οὗ 6ο- 
1  , 1 Βκτη: χυϊ!. 7.-- Εἶο ταῦ ρκἰτᾶϑᾶἃ ὙἱῈ 
δι ὩΘῪ δυὶῖ οὗ δσιιοι---ο τ 11} ΒΟ(ΙΟΠΟΓ ἯΘ 8ΓΘ 
ἴο [4Κ6 {π6 Εδιαϊπΐηθ Α ἀοοίνο (Ἴ ἼΤῚ “πο π᾽}) 
ἴῃ ἃ οΟ]] οί γ 6 Β6η86 ; ΘοΙΏΡ. πᾶσ. χν 1. 11; δαί. 
ἷ, 41. [ΤΊ ΗθὉ. μβ88: “6 νγὰβ ρὶγί ἢ ἃ ἢον,᾿"» 
ἴο νη Εηρ, Α. Ὑ΄. βαρ] ἶο8 διροτα » ῬΆΠΊΡΡθοη 
ΓΟΏΘΔΟΙΒ 88 Βδίίομοῦ: “ἢ ΔΒ ὩὨΘΎ]Υ ἀσπχοά,᾽ δπὰ 
ὙΠ Βδύβοη βυρχεβία ὑπαὶ 1πΠ6 πογὰ τροϑηβ ποῖ 
“ηον,)" Ὀπὲ Βοπλ6 τ ᾶροη, μοὶ οἰμοσυγῖβο Κη νη. 
--ΤΕ. “Αμπά με ι᾿δουρβὶ [τ Βυχρουοῶ ἴο Βηιλῖῖθ 
Ἀανία " (Εν. κΚὶ 8338 8).-- εν. 17. Αἱβμδὶ ἰηΐοσ- 

. ὯΡ- 7ογγυτι κακία (Ν αἰκλ. 
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Ροδϑϑὰ, δῃὰ 8]6ν Ἐ1Π6 κίϑδηῖ. ΤΒογθαρου [δ6 τηθῃ 
οὔ [δγϑθ] βύογο ἴμδἱὶ αν! ὰ βῃου]α ποὺ ρῸ ἰηίο θδί- 
1:6 νὰ ᾿θ. μου 886] ποῖ α ΘΟ; ἴ86 
ἸἰακΒι οὗ Ιαζαϑὶ, μου βῃδ]ὺ ποὺ δραπάοῃ {μ υϑο] 
ἴο ἀραίῃ, δῃὰ βὸ χαθῆςὶ δα Ἰ᾿ἰσῆί δηὰ ψ6}]}-Ὀοΐηρ, 
ἐμαὶ 116 Ἰογὰ μ88 ρίνϑη [βγϑϑὶ ἰῃ ἴπθ6. Οπ {δμ6 
ἀοεὶχηδίίοη οὗ θανιὰ δι ἰδδ ἐἰϊσὶ φῇ 1γαεῖ, οοταρ. 
Χχὶϊ, 29 δῃὰ Ρβμ. χνυἱἱἹ. 29 (28). 

Ὁ. εγ. 18. ΤῊ οχρὶοὶϊ οὗ [86 ΗυβΒδίτΐθ 
ϑιδδεοομαὶ, Οὐμρ. 1 ΟἾγ. χχ. 4. Οπἡ ϑιθθθςοβαὶ, 
Ὀη6 οὗ Πανὶ 8 ἐθεϑα (1 Ομ ν. χὶ. 29) οορ. 1 
ΟἾγ. χχνϊ. 11, ὙΠΟΓΟ ἢ ἰ8 πιοηϊϊοηθα 886 ᾿θδθῦ 
οὔ τ εἰσθτἢ ἀτταν- αἰ ν]βίοη, Οἡ “1π6 Η Βἢ δι 1} 
ΔΒ Ῥαϊγοηυμὶς ἔγοηι ΗΠ 5η88} οοωρ. 1 ΟἾν. ἦν. 4. 
Τῆθ “ Μοθιιηηδὶ᾽" οὗ 2 ὅδ. χχὶϊὶ. 27 ἴβ. ῥτο- 

ΙΥ͂ (866 ὕγ. Εγάιηδηη᾿ Β ποῖὶθ {Π6γ6) οοσγυρίίοη 
ἴον “ Βιῦθθο αὶ." --ἼἼ Α.].--ἰμπαίοβα οἵ Οοὐ, δῇ υἢ- 
Κποντι ρίδοθ, ἴπ6 ομγοηΐοϊοῦ 88 Οὐεζοσ, πῃ] ἢ 
Τμοηΐϊυβ δαορίβ ἤογο. Βιυιϊὶ δὰ Οοὐ 19. πμοηἰοποά 
ΑἾδὸ ἰὴ νϑῦ. 19 10 18 οι ἴον ἴ0 βι ρροβο ([Κ61}} ἐμαὶ 
αοῦ γαβ ρογβαρβϑ ἃ βι14}} μ]αοθ Ὥρδγ Οἴἰεζεγ, (ἢ 6 
οἸΪὰ Οδπαδη ἢ σουαὶ οἱΥ (9 ο8ἢ. χ. 32), χὶϊ, 12). 
Ῥόγθδρβ (6 ἢδγθ ΠλΔΥ 6 Τοοορχηϊζοά ἴῃ ΕἾ Κιιδαὸ 
οη {Π τολᾶ ἔγοιῃ Εδῃιοι ἴὸ Ὑ 410 [Εο5. 111. 143, 
144].---ϑΔρῇ πῆ δ᾽ ρραὶ οἵ Ομγοη., πμῖομ ἰ8. τ1ἢ6 
“οἷον ἰογαι" (ΒΟοιίομον). 

5. εν. 1θ. Το οχρ]οὶὶ οὔ ΕἸδαπαπ. Ἠδθ ἰβμ 
οΔ]]1οἀ [89 δοῦ οὗ δδασθ- οσοκίπι. 1 ΟἾγ. χχ. δ 
[43 “8δοὴ οὗὨ «αἱγ᾽᾽ πιδουΐ {Π6 “ Οτορί πη. ΤΙ ΐ8 
Ἰαίνον '8 ἤθγθ δυ θη τ] 8 τοροι οι ὈΥ ΟΥΓΟΡ ἤγοπι 
ἐπ [Ὁ] ονίης πρ. ΕὨτγίΠοσ, ἰπείοδα οὗ “ Εἰλαπαπ 
ἐμε Μοιλἰελεπιῖδ β'οπ Οοἰἑαίὶ,,," ΟἾτοι. 88 “ ΕἸ- 
᾿δηδη ἡ]ον 7 αλπιὶ ἰδὲ δτοίλον 9 Οοἰϊαι δ. 1 ΤῊΘ 
αυδβι ἢ 8, μοί ον ΟΡ ἰδοχὶ χίνοβ {Π6 οτἱρίηδὶ 
ΤΟ Ἰηχ, δὴ (Οἤτγοη. 88 ἐς (Βεργιῇ,, 
Βόιίοῆ., Εν., ΤΊιθη., 186. 1δβὲ δραϊηβὶ ἢἷ8 ΪΌΓΤΟΓ 
νον), οὐ (Ἔγοη. [88 (ἢ οτἱρίηδὶ δηὰ οὺν ἰαχὶ 
88 Ὀδοη σμαηροά (Ῥἰβοβίον, ΟἹογ., ΜΊοἢ., Μοόνοσθ, 
(ον υῖν Τποη., 6}}). [πὰ {π6 ἴοσιμθσ σπβο, {Π6 
οἴπδηρο οὔ ἰοχὶ ἴῃ Ομ γοη, 18 διγὶ θαϊοὰ ἰο {πμ6 ἀ18- 
σα] Υ [6}0 ἴῃ [6 βιαϊοτηθηὶ {π4ὺ ΕἸΠαπδη ΚΙ]]οα 8 
εἰδηὶ (ἀο δι, ἰὰ οοππροοιίΐοη τι Πᾶν ̓ 8 οομιθαὶ 
σῖἢ Οο]ϊαιι (1 ϑατῃ, χνὶὶ.), 10 θοΐηρ πιαϊηἰαϊ ρα 
{πδι οἵ ἰαχί σου ]Ἱά ποῖ αν οτἰ χ᾽ παιρά ἔτουχ ἐμδί 
οὔ (Ἤγοη, Βιυϊῦ {Π8 βυρροβί(ίοῃ οὗ 8 ἀρεβϊχηρὰ 
ΤΑ βοδιίου οὗ ἰοχί ὈῪ {ῃ6 ΟΠ σοη ΟΪΡ ἐδ ἰο Ὀ6 
ΤοἸοοῖρα μὸ ἰοῇρς 84 ἴπ6 οτἱρ᾽ παίΐοῃ οὗ οὔγ ἰδχὶ 
Δάπλὶία οὗ ἐχρί αηδίϊοη. [1 (6 δρονο-πλθηϊοηρα 
Ἔρροῦ [ἰπβογίοη οὗ Ογερίην ογορί ἰηΐο οἷ ἱδχί 
ὄσθὴ ἴῃ (6 πίἰδίοιμοπὶ οἵ ΕἸ Πδηδη ΒΒ ἀσβοθηί, 
(15 ἴάνοιβ (16 οοηῃ͵θοίατο {παῦ ἰπ6 [Ο]]ονίης 
ψΟΓΩΒ 41μ0 (ρσίν θη ΘΟΓΓΘΟΩΥ ἴῃ (Ὠτοη.) πᾶνὸ ὑπάογ- 

η6 ἴδλησο. ΝΟΥ͂ ἴμογο 18 δὴ ΕἸ] δῆδη οὐ Βείἢ- 
ὙΠΟ 158 πηρηϊοηθά διμοηρ ᾿δν1᾽ 8 ἈΓΠῚΥ- 

ἸοδάοΒ, χχὶ!. 24 (οορ. 1 ΟἾγ. χὶ. 26). Ὑῃθα 
ἴΠ6 ΟΥΓΟΡ δρογο- ππρηϊϊοηοα δα ροίίδη ἴῃ, 186 
ΓΟΒΌΪ τσ οαβὶν θῸ {μπαὶ 8 ἰγηβοσίθοσ {ἰὴ 
οὗ ἴΠ6 ΕἸ] δηδη οἵ χχὶϊὶ. 24, σουϊὰ 8Δ4ἃ {ἢ Ἰοοδ 
ἀδρίσπαιοη Μδοιλίελεπιίίε, λα, μανίηρ ἴῃ ταϊηὰ {ἢ 6 
ψ ΓΡ8] αἀρτγοοσπγοηΐ οἵ (6 ἀφβοσι ρίΐοῃβ οἵ Ζαληιῦΐς 
ΒΡΘΒΓ δῃὰ (οἰ 18{}}8 (1 ὅ8πι. χνἱ!. 7), ποὺ ἃ οἤδηρο 

6 “ Ὀγοίμογ οὗ Οο] δι} ἰμπίο “ Ἑο] αι. Εὰτ- 

. ἔρθες ὙΟΌΪ]α ΓοπΠ 6: “ ΑὈΪΘΗ Αἱ ΠοΙροά ἰπῃ, δηά 
ἢ (Ῥαν ἃ) βίανγ {π6 ῬῊ Π1511π0,᾿ ἰη ογάθν ἰὸ ὀχρ δίῃ ἐδθ 
τοϑηλίοη οὗ αν ἃ ἴῃ νοῦ. 22. ΤῊΘ Ηδῦ. ἀοσθα ποὲ οογ- 
(Δίη!ν ἀδοίαο [8 ροίηϊ, Ὀὰῦ τογο ῬγοῦΘΟΥ ΑὈϊδηαὶ ἰθ 
δβαίά ἰο ὍΘ {Π6 Αἰ νο γ.--Τἴ κ.} 

Ὁ Βατα.: ΠΡ) ΠΣ ὍΠΩΣ ΓΞ; ΟΆσο,: ὌΠ. ΠΝ 
Δ ΤΙΝ ἢ ᾿ ."»" τιτ 9 “Ἴ 

ΤΗΕ ΒΕΓΟΟΝῸ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΑΜΌΕΙ. 

{86 γ, ἰΐ 195 ποῖ ργοῦδὈ]6 (πδὲ ἔποσο ογὸ ἕο χίδηὶδ 
ἡδηγχοα (ἰοϊϊαίλ. ΑΒ ἴον (ῃε νἱονν (μεῖ νοσα. 19, 21 
“ ροηϊδίη ἴμ6 ἴτυθ οἷα πηοάοὶ οὗ 88 οἰαδογαῖθ ἀθ- 
βογὶ ρίίοη ἰῃ 1 ὅδιι. χνὶϊ. " (Τ βοῃ.), δηαὰ ὑμμδὲ ἐη9 
ἰδιίοσ (ποι ιδἰδηάϊηκχ (86 ΕἰδίοσΊο81 ἴβος ται 
ὉΠ 6γ]168 11), 88, 10 τλδὺ ὍΘ οου)οοζαχοά, Ὀογτονσοά 
ΕΡΧΙΟΙΥ͂ 186 κἰδηϊ  ὭΔΠ16 ἴσοι [686 ψοσϑε ( ἔπ, 
ΤΠΘη.)---ραϊησὶ [ἢἷ6 16 μαι φβΡαεῖ ἔτοτι [6 πιϑῦ- 
οι Βοτὸ οὗ ἐϊοο αἰδηῖ, δηὰ ἴθ ἀεδοσὶ ρίίου οὗ (Π|6 
εἰδὶ ἰῃ γογ. 20, σἰςῇ ἀοοδ ποὶ βυλι [6 (ἀοἰϊδίὰ 
οὗ 1 ὅδ. χνἹὶἹ.) ΠΟ ΠΟΥ ἴῃ γογ. 19 οὗ γϑὺ. 21 18 
]αυϊά πιο 825 ἰδο υἱοίογιουβ Ἡδεσίογ, θυΐϊ ἔθου 
λιογοϑβ, ΕἸ βδῆδη δηὰ “ οπδίϊβη, ΤῸ [Π6 ΘΟ ΘΌγα. 
ΤῊ οἱ ορίπΐοι (ΟΠ 414. : “δηὰ θανὶά, βοῦ οἵ 
6886 [ἢ γ61}}- σοᾶνοῦ οὗ [80 βδηοίυδγν. οὗ Βοὼι- 

Ιςβθαι, κ᾿} }]οὰ Οο] Δι}. δῃὰ βο δεῖ) ἱμαὶ ΕἸ- 
ἤδηῆδῃ ἷβ Παυϊά, ἴα δἀοριοὰ δηἃ ργοβθθοὰ ὃγ Βδιι., 
ὙΠῸ ΓΘΏΘΟΘΙΕ: “ δηὰ ἘΠ ιδπαῦ, Β0ῃ οὗ 6866, Κι οὰ 
αοἸ] δι." Αἢον γοίοσσιης ἴο 186 ἴδεϊ (Πδῖ 8 πιδὴ 
οἴθῃ δὰ {ν Ὠδῃη68, Β6 σίνϑϑ Β1Χ ΓΘΆΒΟΏΒ [ῸΓ [18 
Ἰἀθηι βοβίίοη οὗ ΕἸ δῆδὴ δὰ αν ἃ : 1) 186 
τηοηϊίοη οἵ αν ἴῃ νοσ. 22 σδῇ οὶ, ᾿θ βαυῦβ, ὃὉ6 
οἰ βογἶδο ὀχρίαἰηϑα.---Βυΐ θ66 ποῖὶθ οὐ ψεσ, 17, 
δηδ, (υγίμον, (ἢἷθ ᾿ηρογίίοη οὔ ᾿Ῥαδνὶα ἀοθβ ποὶ 
ὨΘΟΘΒΒΑΓΙΪΥ͂ ΔΊ ΡΙΥ ΙΏΟΓῈ 1ΠΔῊ 8 ΖΘΏΘΓΔΙ ἘΒϑτης ὈΥ 
Βῖμα ἴῃ 18 Ἔχρίοἰία, 2) Ὑπὸ οἴμοῦ βοῃϑ οὗ 6588 
ἢδαντα Ὡδηγ68 οοηίδιηΐην ΕἿ.---ΤῊ 8 ῥργονοβ ποι ὶ 
ἴοσ {6 τοιηδίηϊηρ βοῦβ. 8) Ῥοδγβοηβϑ 1}}-ἀἱβ 
ἰονψαγάβ αν α 681} ἶσι Αἰ ΠΡΙΥ “βοῇ οἵ «6δϑε᾽ 
(Βοῃ-“. 6666), Βανίῃρσ ἰογροίζθη ἢΐϊδ οἱὰ δια (Εἰ- 
ἢ8η8}), δῃὰ δυοϊαϊηρ 18 Ἰδίοσ, ΒΆρρίοσ δπὶθ 
(θαν!α). Ηδοτγο ἰδμδὲ δὴ ϑασ]ϊοῦ πϑπι6 νγὰδ ἰογροί- 
ἴδῃ 18 ΒΒΒΌΠΑΘα πὶϊπουῖϊ Δ βηδαοΥ οἵ ουϊάρησε. 
4) Τῃ ΟὟΓ ραββδρβθ, βουῃοιίηρ τηυδὶ αν δέοοα ἴῃ 
[86 ρῥίδοθ οὗ ὑπὸ οογγιρὶ Ογεσίπι, θὰ πὶ σδ 1 
ἴανο Ὀθοη δυῖ: “Βα ͵ἰ6 αν " (ὙΠ 211) 3ἅ--- 
ΤΉΘΓΙΘ 18 ὯΟ ποοὰ ἰο βύρροδθ (δὲ δηγί πη εἰοοὰ 
{πετθ. δ) ἴῃ χχὶ[ι[, 24 πὸ ἥπά: “ΕἸΠδῆδη ἰδ6 
Βοη οὗ Ὠοάο,᾽᾽ πίοι, βᾶγβ Βδίεοποσ, ἰὰ ἴοσ “ ΕἸ- 
ἢδηῆδῃ, βοη οὗ αν," δηά 18 (οομθἱηΐης 1 
ΟἼγοη. χὶ. 26) ἱβ ἔου : “" ΕἸμδηδῃ, βοὴ οἵ ὅ6Ἔϑθο, ἢ 
18 θενὰ οἵ Βοϑί}]θῃ6πι."--ἰ βὰς τ[μ6 οἴδηρσο οἵ 
οάο ἰαὶο Παυϊά ἷἰ6 υηνατγταπίθα, δὰ ἐἢ6 σοαὶ 
ΔΡΡΙΙΓασγ. 6) ΤΏ ἰοχί οἵ Οἤγοη. 18 οογτιιρίῖ, ἴῸΣ 
οὔτ οουἱὰ ποί πανο οοιαδ ἔγομι ἰἴ.--- Τυ8 Βοιίοδοῦ 
Ὀυ 1145 εἰ ορίηΐοῃ οἱ ἃ βου]68 οὗ ΔΥΌ ΓΆΣΥ ϑθβιταρ- 
(ἰοη8. ΑΒ ἐμθμίυϑ Τολδ σῖτα, (Π18 βΒυάάοη δηά 'βδο- 
Ἰαιθα ομδηρθ οὗ πδπι6 (ἔτοπι αν ἴο ΕἸ δ δῆ) 
ψΟᾺ]α 6 1η ἴῃ μἰχμοδὶ ἀορτοθ βίγδηρθ δηαὰ πικὶδ- 
Ἰοβδάϊηκ.--ὙἼ 6 ἰοχὶ ἱμ αἰ ΒΊου] , Δη ἃ ΠΟ βδιῖβ 
δοοουηΐ οὔ ἰ 88 θδθη σίνοη. Α1} ἐμαὶ 18 οἰϑασ ἰδ 
(παὺ ΕἸΠδηδη [1110 4 σίδηὶ. 8866 “Ἴοχί. διὰ 
ατϑι."--ΤᾺῈ.] 

ἀ. Ὑε τ. 20, 21. ΤΏο Ἔχρὶοὶὲ οὗ ϑοπαίλαπ, Ὠπ- 
Υ] 8 Ὡρρμον. ὙΤΠΘΓΘ Μ͵γὰ8 δϑσβϑίη δ 88:16 τὴ 
1Π6 ῬΒἢΠ ΙΒ η68 ἐπ αΟαἰλ. Αὐοοογάϊηρ ἰο 186 ἰοχίξ 
ῬΓΟΌΔΟΙΥ: δ ἸΠΟΓΘ γγδ8 ἃ Ἰωδῃ οὗ πιθββϑαγοα, δχίοῃ- 
βἰοῃβ᾽ [Επῃρ΄. Α. Υ.: οἵ χτοβδί ἘΠ ΠΕΣ τὸ ,}).: τών 
Μδῦγοσ, Μονοόγα, Εν. ἢ 177 α. Τίηθϑιι 
ΤῊΘηΪυΒ σϑρ ον : “8 τηδῃ οὗἉ Ἰϑηρίὰ . Βδείοδεγ: 
“8 τηδῇ οὗ βίγ6,᾽) ἃ ἀυδγγοβοιηθ [6]]ονγ, ἈΆΠ]γΥ. 
Εἰἰχ δηκοῖβ δπὰ αἱχ ἴοθϑϑ, δὴ δρῃοσγια νυ ἰδδί 
88 ΔΙΑ ΒΘ Οοουττοά, δηά κἴ}} οοουγθ. ΡΥ 

4 Κοϊμίθ: ᾿ 19 ῬΓΟΌΔΌΙΓ -- ᾿ 19. 858 ΔΙΟ,ΔΙΟ ΟΥ̓ ΑΓΟ- 

τηδίο ῬΊΌΣΑΙ (ον πο ἢ ΟἜΣοΩ. 88 5ἰης. ΓΥΎῪ2), “ οχίδη- 

δίοιιδ Ἢ ΒοΓίΆ, διὰ ΤΉΘα, ἐακο Ωοσὶ {770 (-- 1710 οἵ 
ΟὭτοΣ ), “Ἰοηκίῃ;" Βδίίομον : Κοιμὶο Ἴ - Δ] 

“ οομβίϑῃ οι." : 
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τὐξα Ναὶ. ΧΊ. 43) πιοπειίΐουκ δοα σι, εἰ χ- βηρεγοα 
τἸΆΔη5.--- ογ. 21. Ηδ νβ Κι|16ὐ ΟΥ̓ Φοπαιίδδη, 

δοῦ οἵ διῇίπιοα (6810 Θμϊμαθα ἴῃ χὶΐ. 8, δπὰ 

ΒΗδιλδὴ ἴῃ 1 ὅδπι. ΧΥΪ. 9), «6686᾽8 ἰδ τὰ βοῃ.-- 

μ" ουν ἱοχὶ ἢθ ἰᾳ (8119 ϑϑιϊταοὶ, ἰὼ (86 πιαγρίῃ 
πΐπ)68.--Τ Ὰ .] 
γον. 22. Οὐποϊυάῖϊηρ τοπχαῦῖς. 1650 ἔουτ. 

Τλίογα!ν : “86 ἴο Πιθ686 ἴσαν (ΑΟοα8.), [ΠΟΥ ἯΘΓΘ 
{86 βοΐοῃβ οὗ 6 Βαρλα," ἀοθοεπάδηίβ οὗ (μ8 Σβοθ 
οἵ Βορμδὶπι δἱ ἀδιΐι, γεπιδί 8 οὗ [6 ργο- ὑδηδβδῃς- 
8} ᾿πμδοἱίδηια, ἀϊδιπρυϊκηοὰ θῪ ἐμοῖς ρίβϑηθ!ο 
ἷζε. 8.0 {2οκεἷι. χὶ. 22.--ΤῈ6 τπγερος ἐγ 86 
μδηά οἵ Ἀανὶα,᾽" γοΐδσγα, ποὶ ἴο [ἷ8 ρϑγβοῆδὶ ὁοῃ- 
Βἰοὶ πῖτὰ ΙΒ οθοποῦ, νογ. 16 (ΤΒμϑη., ΚΚ 611), Ὀαΐ 
ἰο 186 ἔκος [Πδι Βὲβ Βογοοθ Κι] 0 ἐμι686 ψιδηῖβ ὑὩ- 
ἀν ἰτη 88 σοπλ 8 Π 66 Γ. 

ΗΙΒΤΟΒΙΟΑῚ, ΑΝῸ ΤΗΕΒΟΙΟΟΘΙΟΘΑΙ, 

1. Τα ὈΪοοά- κα} (πὲ ὅδ] μαδὰ Ὀγουρῃὶ οα 
ἢ18 Βουβο ΒΥ̓͂ βἰαγίηρ 6 ΑἸ ΘΟμ 6. ΜΔ8 ᾿Γ͵Ὸ- 
ἀυοσοὰ ὈΥ Πὶθ ρμογνογίϑα Ζ68] ἴοσ [Π6 Ῥυῦ ῦ οἵ 
αοάβ ἘΞΡε δη ἴος {ῃὸ Γογα δ ΒΟΏΟΓ; [Π6 
ΤΆΘΔη8 δ6 οἤοβα ἰπογοίο σοῦ υἱοϊβδιϊοη οὗ οδίῃ 
(Ψοβῇ. ἰχ.) δῃὰ σχυγάογ. Το σοϑὺὶυ οὗ ΐ5 οὔθ 
οἵ {μ6 Κίῃρ οὐ ἴαγδϑὶ, (π6 γοργϑβοηϊδάνο οἵ [9 
ῬΘορὶς οὗ αοά, νδβ οὐδ γαῖ οἡ (μ6 ᾿δηὰ 
ηπουηορᾶ ἴῃ ἐδ ϑαταΐηθ Α ἀατὶς βῃδάουγ μθτθ 
Ῥδθθθβ ἔγοιὰ 8340} {1π|6 ΟΥ̓́ΘΡ ἰηΐο αν 8, ἴῃ (ἢ 6 
δοοουηῦ οἵ γῆϊο! ἰδ6 [Ὁ] ον ηρ ὩΠἀδπ θη 8] 
᾿ῃουρἢ Ὁ ἅγὸ ἱπίοσπονθη 1) Ζϑαὶ ἴος (π6 [οτὰ 
δηὰ Ηἰβ σδῦδθ πιυδὶ οὶ Ὀ6 οοη)οϊηρα πὶ βἰῃ ; 
1 1[Πὰ μοοα ὁοπμα πρϑίζοϑ ΒΟΙΥ ὑπ 6 ὑὈδα πηϑϑηβ, ἴῃ 6 
Ὀδὰ τηθ8}8 Πγ8 [Κ68 ὉΠΏΟΪΥ δῃηα γοϊὰ 116 οηα. 
2) Οοὐ᾽β δῆμον οδῃῃοὶ [811] δρδὶηϑῦ οὐ 6 οοϊη- 
ταὶ δα ἰῃ οβίθῃβὶ Ὁ1]6 :6081] ἴογ {π6 ἤοποσ οὔ Ηΐβ5 
Κιηράοχῃι ; ἴῃ ΠιΘη᾿ Β ΟΥ̓́6Β [Π6 601] ΠΠΔῪ ΔΒΘΌΏ16 ([}6 
ΔρΡρθάγβϑῃςθ οἵ ἴῃ 8]1οχοϑα Ποὶγ θη, ἰὰ (ἀοά᾽β ουϑα 
τῃ6 6501} ΣΡ} 1868 ἴῃ [6 Ὠυϊηδὴ Ὠοαγί δγὸ δυϊἀϑηί : 
ὑπ6 Ρυπηἰβηπηθηΐ ΤΑΥ͂ ἀο]αγ, θυῦ σοηλοβ ἴῃ ᾿ΐ8 εἰπ|6 
ἴῃ 4}} 18 βοανοσίγ. 8) Ηδ ψ͵ὃΠῸ βι)6 48 πηδη᾽8 Ὀ]οοά, 
ΌὈΥ τῇδῃ 5Π4}} ΗῚ 5 Ὀ]οοά θ6 βῃοά (θη. ᾿χ. ὅ, 6), 
Ὀδοδυθο τ} 18 τη866 ἰῃ Θοα δ ̓τηδρο, δηὰ τυ γὰοῦ 
ἦκ ᾿Ππογοίοσγο 8 οσίῃχθ δραϊηϑὺ [πΠ6 ΠοΙγ αοἀ Ηϊηι- 
56! [, βασὶ ἃ ογίηιθ Βα σοιμτ 64 ἀραϊηδί (ἢ 6 
ΟἸθοοη 68, ον ἰῃ 6 αν οὗ οχιθγηγληδίίΐοη ἀἰὰ ποὶ 
ΔΡΡΙΥ ἴἰο ἰιθπὶ (Φο8ἢ. 1χ.), δηά 1 {6} ψογθ ῃοὶ 
πιθάθοῖβ οὗ (ὐοα᾽Β ΡΘΟρΪΘ, ὑπο ν ογΘ τη, ᾿η8646 
ἰῃ 068 ἴπὶ 4) 84}}}8 φαΐ Ὀθοομηθθ α͵8ο [86 
φυϊ οὗ πἰὶβ Ὠοῦδβο δηὰ ρϑορὶο. Τ7Τμ6 ἰδηὰ χτηυβὶ 
Ἔχρίβίο 1ἰ8 Κρ Β στο. 18 1Β σοοίρα ἴῃ ἰἢ6 
1άθδα οὗ 86 80] Δ ΠΥ οἱ [86 ῬΘΟρ 6 δῃηὰ {πὸ {π6ο- 
ογδιὶς Κίηρ 88 σοργοβοηίδιίνο οἵ Οοαβ Ια, 
ἩὮΘΩΟΘ ΟΟμ68 βο  ἀαγιυ οὗ συ Ὀοίνθοη Κη 
διὰ ρϑορίθ. ΠῚ ἰῃσουμὰ [δ 6᾽ ἔδυ] οὗἉ δῇ ἱπαϊνι 
τθ δος οὗἁὨ πὸ ἰπμοοογαίϊο ρϑορῖϑ, (6 νγῇοϊθ ἐΠ|60- 
ογαίὶς ϑιδὺθ 18 ὉΠ] ]}ονοα δῃα οχ ἰο αοὐΒ 
ΔΌρΘΓ, ΒΟ τι 0ἢ} πιΟΓΘ τηπαὶ (818 δ6 [8 ΤοΒΌΪὶ οὗ 
8. 1 σοπλτ 64 ὈΥ ὑποὶν Κίηρ. [ΚΙλιίο: Ι 10 Ὀ6 
δοϊκοα---ηὰ Ὁ ἢδΔ8 ὈΘΘῺ βακοα--- ὙΠ ὙΘΏΟΆΣΙΟΒ 
ΔΑ Θχδοίθα γαίβογ ἴογ {μΐ8 βἰδυρμίον οἵ [86 610 6- 
οὨ θα, ἰἤδη ἴον 5'84.}᾽ 8 ἰ6. ΟΥ̓ΤΤΔ6, (86 ΠηΒΒΒΟΙΘ 
οἵ ἴῃ ρῥγίθϑίϑ αἱ ΝοΟῦὺ δ ιδὸ ΔΏΒΥΘΡ 18, (πὶ (86 
ῬΘΟΡΙθ, δῃηᾷ δυϑῇ ἴΠ6 ἴδ οὗ ὅδ], ἢ 20 δυπι- 
ῬΘΙΠΥ ψἱ0Ὰ οὐ ραγῖ ἴῃ {Π]8 Ἰαίίεγ ἱγαρϑάυ, νυ ϑὶ οὶ 
ΠΟΩΘ δυΐ 8δῃ 8]16ὴ οουἱϊὰ θὈ6 ἰουπά ἴἰο δἀχοοαυΐαο. 
Βαὶ Ὀοιὰ (Π6 ρϑόρὶθὸ δηὰ ὅδυ}] 8 ἔβπ}}}γ δὰ 
ταδ6 ἰπΘπλΒ6 ] γ68 ἴ65 ἱπ (6 ἀεϑίγαοίίοη οἵ (ἢ 9 
ὈΠΗΔΡΡΥ ΟΣθθοη θ5, ΟΥ̓ ὑπαὶν βυτηρδίθυ, {ποὶγ 
ΘΟὨσύγγοςο, [Ποῖγ α14---ηὰ δθονθ 8]}, 85 6 τωηυδὲ 

Βοϊΐονο, ὉΥ ἐδοῖν δοοορίληρ [86 ἔγυλί οἵ [πὸ ογίταθ. 
Υοῖ, δἰ βουσὰ (818 00 τὴ 1ῃ161}}|κχῖ 016 Ρὰ0}16 
διουμὰ οὐ ὙΠ1οἢ (6 ἰχαπβδοίίοη γϑϑίβ, ἱΐ 18 1:}- 
Ροβδῖ}]9 ἴο σελ 0] ΟΌΓ ΒΥ πιραΐῃν ἴον ὑδθθ6 γὲο- 
(τη8 οὗ ἃ ρυῦ!ϊο οὔθ ἰὴ ψμΐοῖ ἐδ 18 ργόρϑῦ!θ 
(α΄ ποηθ οὗ δοιὰ δα ΔῺΥ αἱγθοὶ ρᾶσὶ.--- ΓΒ.) 

2, Βιοοα-υεησόαπος νΓ88 οΥἀογρὰ ἴῃ {μ6 [ν᾽ ΟΠΙΥ͂ 
ἴῃ οδ86 οἱ ἱἐπίεπέέοπαί Κι] Ἰηχς. Τ6 Τυπαδιηθηίαὶ 
ΙΔ ἰδ σίνϑῃ ἴῃ (θη. ἰχ. ὃ, ὁ ; 186 ΡγθοΙβοῦ βίδιθ- 
ΙΘΏΪΒ ΓΘ [866 ἰη Εχ, χχὶ, 12-14. Νυῦ. χχχν. 
9-34, ουϊ, χὶχ. 1- 18, Τῇ [σὰ ἰδ [86 Ῥγορογ 
ΔνΘΏζοΓ οὗ ὑ]οοά, ἀεῃ. ἰχ. ὅ, ὁ ; ΡΒ. ἰχ. 15 [1]; 
[Βουὰ. χὶϊ. 19]. Απά πο οΟἰβδσ πιϑϑηβ οὗ βθϑοια- 
ὩΟῺ οὗ οχρίδίίοῃ πλαΥ ὃ6 δυυθδι ατοὰ ἴον [86 Ὀἱουά 
οὗ ιἰ86 συγ. Ναπιῦ. χχχνυ. ὃ]. Εὸγ ἰδ ᾿Ἰηΐθῃ- 
οΏΔ] ΠλιΓάοΟ ἱμογθ ἰδ Ὧ0 Ρῥσχοίϊθοίίΐοῃ δραϊησὶ 
Ὀ]οοά-νοηβοδησθ, ποῖ ουθη αὖ ἰΐπὸ δἰιαγ, ἔχ. χχὶ. 
14---ἰη διοίι σαθθ ΟὨΪΥ {0 Ὀ]οοά οἵ (16 ΒΙΑΥ 6. ἐδ 
δίοῃθ. Αμὰ 80 ἴῃ οοῃϑθαῦθῃοθ οἵ {Π|8 οὐῖλο ϑαυΐ 
88 ΘΧΡΟΒΟα ἴο δ]οοά-γρηζοδηοα δοοοσγαϊηρ ἰο 16 
αἰνῖηο [ἅν-.Ψ 

8. Αοοογαϊηρ ἰο {16 αν, ὈΪοοα -σοηροθδησοθ Ὑγδβ 
ἴο ὈΘ ὁχοουϊοα ΟὨΪΥ οπ (Π6 ογίπιπαί λἰπιδοῖ. “ΤῊΘ 
ἸορϊοἸαίίοη οὗ [Π6 πιά 416 Ὀοοῖκα οἵἉ {μ6 Ῥοῃίδίριοἢ 
[Εχ., 1υον., Να.} ὭΘΥΟΡ ῬΟΓΠΙΣΐϊΒ 1.6 ΔΥΘΏΡΟΓ 
οἵ μ]οοά ἰο χο Ὀογοῃὰ [86 τηυγάογογ, δηὰ βοὶζα ἢ 8 
Ἄγ "ἢ (Οθμ ον ἴῃ Ηδσγζορ, 11. 262). Οοπιρ. 2 
ὅδ. χίν. 6- 11. ὙΠ θη (Π6 ΕἸθοοηΐίοα ἀδιηδηάοά 
δευδη, ἀεοοεπάσπία οὗ ὅδ} (γῆῸ τῶϑ (Δ]|]|6ὸὰ υπάθῦ 
{86 ἀϊνίης Ἰυσρηηθηϊ) 1λαν] ἃ τπτὰθ ὑπάοσ πο Ἰοραὶ 
Οὐ] χαϊΐοη ἰο γ16]ἃὰ ἰο {πὸ ἀδιθδηά. Δ ἤθη ον 
86 πευδίλοίοδ8 ἀμ τν πὰ πὸ οομηρίδἰηί γγ88 
Ιη8ὰ0 δραϊηδὶ ἢῖπι, [18 Ῥοϊηΐβ ἰο {π6 ἴδοϊ (Πα 
εὐδίοπι Ἀδὰ οτὶρίηαἰοα 4 ργαοίίος ρος Ὀογοπᾶ [Π6 
]ανν, Ὀαβθα οὐ μ6 οτἱθηΐαὶ ποίΐοῃ οὗ 16 δοἐἀατῶν 
οἡ (δε [απιὶν, διὰ οὰ ἴπ6 ἰάθϑ [υηα ἰῃ 6 ἰᾶΜ} 
οὗ συΐι ἱπλοενίο ΌΥ σὨἸ]άγθα ἔγοιῃ ρδγεη---ηὰ 
μαΐ Ἰθαν ἃ βοὐθά ἴῃ δοοογάδῃςθ νὰ ὑπ18 ργαοίίος; 
1Π6 πο οὗ Ὠουϊ. χχὶν. 16 (σομρ. 2 ΚΊηρβ χῖν. 
6), 838 βυρρίθιηθηΐς ἴο θδυ! ον Ἰορ Ἰ]Δ] δ 0), ταν Ὀ6 
Ἰγοοίρα δραϊπδὶ {π|8 ὑγδοίΐοο. (δ ]οσ, 88. ρον, 

ΚΙοϊηοσί οα Ὀδυϊογοποιαν, 1872, Ρ. 133). Κυτίξ 
(Η:ς. 111. 80δ) : “Ἰρανὶὰ γ]6148 ἰο {ποῖν γθαυσεῖ, 
δηὰ (π6 Ῥδύβοῃβ ἀο]ϊνοσοὰ ὉΡ ἃ πδηροὰ, Τὸ 
Ὁπαοτβίδηα ὑΠ18 ργοσράμιγο, τὸ τασεὶ Ὀθδγ ἰῃ ταϊπά 
(Π6 δποίθηΐ οσίθηίαὶ 1688 οὗ {6 κο] ἹἀυλΥ οἵ [86 
ἸΆΤΑΙΪΥ, βίσίοῦ τοί] αιοῦ δὰ δ]οοά-ο ζοδῃοο, 
Ἰάθαβ {πδὶ, ὙΠ δοπλα ᾿ἰπιιιαἰἰοΏ, τοδὶ πο ἰη 
ἴοτοθ ἴῃ {86 Ἰορίοἰδίίοη οἵ 186 Ο]ά Οονθηδηϊ." 
[Πὰν οοτίαἰηΐγ ἀἰὰ ττοηρ, 1 πα γὙἹο] ἀρὰ ἰο ἃ 
ΤΩΘΓΘ συίοιῃ αρϑὶπδί [ἢ 6 Ὀγοβοῦ ρ[ 1008 οὗ {Π6 ΔῈ ; 
(86 συδίοπι γγὰ8 ἃ ΟΓΌ6] οθθ. Νοιίῃίηρ 18 βαϊὰ ἱπ 
10 ἰοχὶ, ἱπάοοά, δϑουξ ἃ οσοηῆϊοι οί θθη οἰβίοπλ 
Δηά Ιδὺνν; ἰῦ Β6ΘΙῚΒ δίγϑηρο ὑπαὺ ΠΟΙ Π6Γ ΠΕ ΟΡ 
ΤοΡἢοῦ σϑίβοθ ἢ18 γοΐοθ δραϊῃβί ἃ ῬΌΡ]Π1ς οὐ τη. 
αἱ {π6 ὈΣΟΥΪ οὗ {Ππ6 δοοουηΐ πὶῖ ἢ Π0145 (16 οἷτ- 

σαπηβίδηοοβ ἰμδὲ τΐραΐ ἰμγον ᾿ἰχιιῦ οἢ [86 ᾿ηο- 
ἀρηῖ.--ΤῈ.] 

ἩΟΜΙΠΈΤΊΟΑΙ, ΑΝ ῬΕΑΟΤΊΟΑΙ, 

ψετβ. 1 βᾳ. ΒΟΗΙΙΕΕ: Α ἴδππηθ πῃ (Π6 Ἰδπὰ ἰδ 
ἃ εἷμη οὗ 116 ἀϊνίηε στα. Το Τογά οὐυὐ αοἂ 
δ88 ΟΥ̓́ΘΓῪ ἐμδίης ἰη Ηἰδ μαπα, Ἔσο Ὠδία γα] ρῃθηο- 
ταθῦϑ ἀρροῃὰ οἡ Ηΐπι: ουϑὴ ἀον δηα γαΐῃ ΟΟΠ1Θ 
ἔτοχ ΗΠ. [ΕΑἿΙ,: Φ801γ 1ξ 15 ργαδιρροδοα Ὁ 
Ἀανίὰ ἐμαὶ ἰθοτθ να8 ὩΘΥΟΣ ᾿παριηθηΐ ἴγομι 
αοαὐ πῆοτθ δίῃ ποὲ Ὀδθθὴ 8 Ῥγονοοσβδίίοῃ ἵγοιαμ 
ΤΩΘῺ ; ἱπογοίοσο, σἤθ 6 8068 ἴδ Ῥίαριο, Β6 Ἰἢ- 
4αυΐτεδβ ἴον ἴμ6 βἷη. ΝφδΒαυῦθθσ πιδῃ διηδσίβα οδιβθ- 



δὅθ4 ΤῊΗῈ ΒΕΟΟΝῸ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΑΜΟΕΙ. 

Ἰοθϑὶν ἔγοτα ἴμο βαπὰ οὗ αἀἱνίηθ ᾿υδίίοο. Ο ἐβδὶ, 
ψῃ 6 Μ6 ΒΕ σ, Μτὸ οΟὐ]α δδὶς ψυπδὶ γὸ δύο ἀοῃθ, 
δηῃ οοὐ]ά χυϊάθ οὔῦ Γορθηίδηορ ἴο {86 τοοὶ οὗ ΟΓ 
6Υ1}5.- -ΤῈ.} τῶ. ΝΟΕ: Οοα ἀοδὲ ᾿ηάοοα γμάϊ 
οἵἱ Ηἰ5 )υάμηλοπίδ; Ὀυΐ ΗΘ ἀοεβ ποὶ ἱδπεογοίοσο δῃ- 
Ὧ] (θη, ὑχοά. χχχίὶ. 84. [ΗἙΈΝΒΥ: Τί ἀοσθα 
Ὠοὶ ΘΔ οὔὖἱ {86 κυ}} οὗ βἷῃ; ΠΟΥ σδῇ ψὸ δυϊὰ 
ἸΟΡοΒ οὗ πρυΥ̓ υρου [Π6 ἀ6]ΔΥ οὗ ᾿υάρηλοηία. 
ΓΒΘΓΟ ᾿ἰδς εἰπέτε Ὁ ἘΠΕῚ ἌΠΟ ἰο ὃ6 ρΙοδάρα 
διραϊηδί ᾿Β ἀοιβηδηάβ. ....... ἢ Ρδύϑηίδ ἴδίκθ 
μιορά οἵ πη, ββρϑοῖδ  !Ὺ ἰπ6 βἷη οὗ συ! δὰ ορ- 
ΓΘΒΒΙΟΏ, ἴον ὑπ οἷ ῬΟΟΓ ΟΠ] ἀγΘ ἢ Β βαῖκθ, ΤῸ ΠΛΔΥ 
διηδγίηρ ἴον ἐξ Ὁγ 186 υδὲ μαηὰ οἵ αοα, πβδῃ 

1Π6Υ ΔΙῸ ἴῃ ἰμοῖγ χταᾶνθθ. ΑἸ} απὰ ἃ οὔγ80 8ἴ6 ἃ 
ΘὨΐ81} ὉΡΟῺ 8 ἔδει γ.- -ΤῈ.] 

ἘῈ. ΑἈΝΡΤ: Α βοοσγεῖ Ἰπάριιοηί οὗ αοὰ ροεβ 
ἐπγουχὰ Ὠἰδίοῦγ, δῃὰ ἢ ὙΠΟ 18 βραγοὰ ΌῪ ἰΐπ)6 ἴβ 
οοσίδί γ )υάρχοά ὈΥ οἰογηϊγ. ΤῊδὶ θ0 ΏΔΩΥ γΘΘ ΓΒ 
116 Ὀοίπθθη [86 δἷῃ δηά (86 ραηῃϊδιηιηρηὶ, δὰ ἐμ 9 
Θχρίδιϊοῃ οοπλθβ οὶ ἴῃ 880} εκ, Ὀὰϊ ἴῃ αν 
ἐἰπγ6, 18 ΟὨ]Υ 8 βίρῃ οὗ (6 αἰνὶπο μδίΐοποο. Οοα 
οἴθηῃ πϑῖ 8 ἰοῃρ Ὀοίογα Ηδ ρυηΐβῆοθ; Ηδ τοὶ δβε}- 
οι πλ8Κ68 (6 πιοἷο ᾿Σ ἴδ 8 ἀδῪ οἵ χτδοο, δηὰ ΟΟΙΥ͂ 
ἶῃ [6 ἀδγ οἵ ̓ υἀριηοηί, Ἰοηρ, Ἰοηρ δῆοσ [86 χυὶ]ο 
ἯΤ88 ἱπουγγοῦ, ἀ068 ὑπ 6 οα Ρυπὶβηχηθηΐ Ὀ6- 
εὐ τ ΤΑ ΎΡΕΝ: 11 οὔδῃ Βαρροῦβ (μδὶ ἀοὰ ἰῃ 

ἰθ τ μύθου Ἰυάρτηοηί νἱβὶῖ8 ἃ πὶοϊκοα πρδῃ᾿ Β 
ὑ 8108 οΐ οὐ δἷπι, Ὀυὶ οἡ Ηΐ8 ἀφο τη μ᾽ 

ΑΙ,: ΕὙΘΓΥ͂ βίη δίῃ ἃ ἰοῆσυο, ναὶ (δαὶ οἵ υἱοοά 
ΟΥΟΓ-οὐΐοβ δηὰ ἀγόνῃβ (Π6 χοαὶ, θη. ἦν. 10.-- 

ΠΕΕῚ Α οομμηοῃ ΡΓΆγΟΣ εἣφ βπερμῖν. 
Οὐγδ6 αν ὙΟΣῪ τοδὶ ΡΟΥΘΓ; ἴογ (86 ἴῃρ ο 
ἴδο ἱπδὶ δυ δ σ τἰοίκειος Ῥίογοθα ἐπγουρὰ (ἢ 6 
οἰουὰάβ δῃὰ ἄγαν αἰνγίηθ Ὑϑηβοδτοθ. υ8. 
Χχχν. [χχχὶ!.] 21-23.---ΕἙ. ΑἙΝ: ΤΏΘΓΘ 8 ΓΘ 
δἰδὸ πο ]!-ἰουμάοα οοτωρ]δίηία ἀρζαὶηδί υκ, οοοδεϊομοὰ 

ὈΥ ΟὟ θεβδυίΐίουσ, διὰ ψὸοθ ἴο υϑ ἱΐ δα βεοσεῖ διὰ 
ἐσ Ὁ] δοούθοτθ ραϊπαὶ ι.8 ΠΟΥ 9Ὸ Ὁρ Ὀείοτο 
οὐ Β ἰβσοῦθ οὗ Ἰυαρτιηοηῖ, [Ηλχ,: 1.11|16 ἀϊὰ 
ἴπο Οἰθοοηῖίοθα (πἰηὶς (δὲ Οοἂ δὰ κμο ἱδίκοῃ ἰὸ 
᾿οαγὶ ὑποῖὶν ὙΓΟΏρΒ, ἰδὲ (Ὸσ 1μοἷν καῖχοα 4}} [βγδοὶ 
βῃου]ὰ βυῆδσ. νθῃ ψβθὴ πὸ ἰὨϊηὶς ποὶ οἔὨ ἷἱ ἐδ 
(860 ΒΙρβίοουθ Φυάρο ανθηρίηρς οὐχ Ὁσὶ σὨΐθουδ 
γοχαϑίίομα.--- ΤᾺ.] 
να. ὁ βᾳ. βσησσξε: ΟἿΣ (τ ἀοε5 ἱπάοοὰ 

(δίηκ οὐἨ {πὸ τίρῃιβ οἵ ἐμ στ πηυΐμαὶ; αὶ οἵ {86 
τὶ μμὶβ οὗ ἐμβορ σοῦ 186 οτἰτηϊμαὶ τη] γοδῖα οσ 
ἐδγθδίθῃβ, βεορ]θ ὯῸ Ἰσηρον (μῖηκ τοσοῦ, δῃὰ δ8ι}}} 
1εθθ ἀο {μον {π]ηὶς πον -δ- ἀδγε οὗ ἀυἱν ἰοτασάβ (Β6 
οὐ τΐῃ 8] ὨΣπλ66]{.---ἾὟ ἐγ. 9. ΜΟΓΟΥ δὰ σὶρ ίιοθουδ- 
ὯΟΔΒ ἀο ποὶ ὀχοϊυάθ ἐδοῖ οἷμβοσ. Ηδ νῶο ἴδασβ 
(ὐοά ββου]ὰ Ἔχ ῖοὲὶ θοῖλ δὲ 1.16 βδιὴθ (πα τὶ ρδῖ- 
ΘΟυΒΏΘΕΑΘ ἴἢ ΙΏΘΓΙΟΥ͂, Δα ΔΪΔῸ ΠΊΘΙΟΥ͂ ἴῃ στρὨίεουθ- 
Ὠ688.---[ 6γβ. 10,11. “Ογὸ ἰοῦοῖ οὗ πδίῃσο τ κα 
(δ τ 8016 που ὰ τίη." ΤῸ Κκῖηρ 16 τηονοα ὮὈγ 186 
ἸΟΥΪΥ τοί μοσβ ἀογνοίοη. Τὸ μδβεδᾶρο, υϑυβ. 1- 
Ἰθιις ΠΟΡΤΕΝΟΥΕ ὐὐγιῆν “ἢ; Ἰλτον ἘΠΕ] 

ΘΓ. 18 ρα. οοπῇϊ -Ῥοιοεῦ ἀαραϊηδέ 
Οοα ΠΆΜΕΟΝ ἷα 1) Α οοπίΐηυδὶ! οομῆϊοί, ἐνὸσ 
δρδίη σοηονοα, 2) Α ΤοΟὨΗϊοὶ σαττὶ θα οἱ τεῖ τ ταδ- 
Ἰτούουδ οσαπηΐηχ, ἔτ ρ Ὁ] ρΟνοΣ δα πιὶρῃ γ ποὰ- 

8; 3) Α οομῆίοὶ ροσί]ουβ ἴο [π6 Ρϑορίο οἵ αοὰ 
ΘΙΔΑΠ ἸΏ 8}} (Π6 ΡΟΥΤΕΓ αίνϑη ἴἤθηι Ὀγ [86 Ιωτά 
δὰ {μοὶν αἰχηοσὶ ὈΓΑΨΘΓΥ ; 4) Α σοουβίοὶ τπᾶὶ Ὁγ 
ον 6]Ρ δὲ ᾿ἰδαὶ οῃάβ ἰῃ ἰμ6 υἱοίοσγ οὗ Ηἰδ 

Ὠσάοιι. 
[δ 6τ:ι.1-. Τῆς ϑοϊϊἀαείν ἐν οἵἉ δυπιαη δοεὶείν ((ΟΣΩΡ. 

δῦογο, “Ηἰδεὶ. δηὰ ΤΉῊΘΟ]..᾽) Νο. 8). 1) ΑΚ ἴο μι, 
2) ΑΒ ἴο ρΡυπὶδῃμηοηθ. 38) ΑΒ ἴο Ὄχρἰδιϊομα.-- 
ἀπ 14. ᾿ ̓Απὰ δῆοσ ἰδὲ Οοὰ γδβ οηἰσοδίθα [ος 

68 Ἰαπα." εραγαδίοῃ, οἱ ὡτοπρ-αοἱπς α οοπάϊδιοι 
ψ' δοίπρ λοαγὰ ἐπ Ῥγαψον.---ΤῈ.} 

ΤΗΙΗῸ 5ΞΕΟΤΙΟΝ. 

ανΐδ᾽ α δοτα οὗ ἘΠ δηϊκακί νης ἴοσ 86 νἱοϊοτίθα ἴμδὲῖ ἴπ6 Τιοσᾶ κανὸ ἷπὰ ονὸσ 8.5 
δϑιηοσηΐθα Σβσοῦκ 16 ἀοσθᾶκδ οὗ σοϊβ δῖ. 

ΟΗΑΡΤΕΒ ΧΧΙ͂. 

1 Απὰ Ῥαενϊά βραῖο υπίο ἴδ9 τὰ [96 Βον8}} ἴθ πογάβ οὐ {1}}}8 βοὴρ ἴῃ [10 ἀΑΥ 
(δὲ (μ9 Γοτὰ 

2 ουοἱ οὗ [8ο Βαπὰ οὗ 58] : Απά δ δβδὶὰ, 
Θβοῦδ) μ8α ἀρ] γογϑα μἷπι ουαἱ οὗ [89 Βαπά οὗἉ 411 δἰ8 δμοιιῖθθ, δηὰ 

ΤῈο [ογὰ [ΦοΒβονυ δ] ἰδ ΤΥ το ῖκ, δα ΤΩΥ̓ ἴοτίγοϑθ, πα τὰν αθ᾽ ἱ ΤΟΥ, 
ὃ Το ἀοὰ οὗ πιγ τοοῖκ [Μὺ Βοοκ- οα], ἴῃ Βΐπι “}}} [οπι. γ71117 1 ἰτυδὶ, 
ἯΣ ὦ [οπι. ὮΘ 18] ΤΥ Βιι1ο] ἃ ἀπὰ (6 ΒΟΤΏ οὗ ΠΥ βα᾽ υδοι, ΤΥ Εἰχἢ ὑΟἾΤΟΣ [{ὈΓ[Γ688], 

δά ΤΥ τοΐιρο, 
ΝΥ ϑιανίουν, βου βαγϑϑὶ τὴϑ ἔγοτη υἱἹοΐθῃθ, 

4 π]}} [οπι. ψὶ}1] 68}1 ου {80 1,οτὰ [9ΦοΒονδ}] εὐῖο ἐδ πΟΓΙΒΥ ἰο Ὀ6 ῥὈγαϊδοά, 
: Βο δ88}}  [Δπὰ 1 8411] 09 βανϑὰ ἔγοτη χῃΐῃθ ϑῃ θη ΐθδ. 

ὝΒδΩ [ΕῸ1] [Π6 νᾶνοθ οὗ ἀοδίν 
ΤΏ δοοάδ οὗ ΠΡΡΟΟΥ͂ ΤΏΘΗ [ΒΕΓΘϑ 8 οὗ 

οὗ 86}}] [5601] οοτωρδδδοὰ το δρουῦΐ, 
Ρτονθηϊοα [οποουμπίοτοα ] ΤΩΘ. 

6 ΤῊ βογγοῦβ [ἰοἱ ἢ! 
ΤῊΘ δῆλγοθ οὗ ἀθ 

ἀνα τρϑιν Ὠ16, 
ἩΪΟΚΘά 665] πηδἀ9 τ6 δίγαϊα, 



ΟΒΑΡ. ΧΧΙ͂Ι. 1-Ὁ]. δθὅ 

ι7 ΤΙ ΠΥ ἀἰδίγοβϑ 1 οδ]]θα ὑροι (86 1ογὰ [Φοβου δ], 
Αμά οτἱοά ἴο αν αοἀ [Απὰ ἴοὸ τ Οοά 1 οτἸοα], 
Αμά Βο ἀἰὰ ποαὺ [Π68γα} τὰ σοΐοθ ουἱ οὗ μ͵8 ὑθῃιρ]6 [Ρ4]806], 
Αμπὰ ΠΥ ΟΥΥ οὐά ἐπίον [ἐπίογοα] Ἰηῦο ᾿ἷβ ΘΔ ΓΕ. 

8 ΤΆοΩ [ἈπᾺ]7 (86 οδυίν ββοοῖκ δῃὰ ἐγ }]6α, 
ΤῈ ἰουηάαίϊουβ οἵ μοανϑη [(86 ὨΘΑΥΘΏ8] ταονϑὰ 
Απὰ βδοοῖχ, θϑοδυϑο ἣθ 88 σοί. 

9 Τθοτο οηῦ ὉΡ 8 δβιβοϊο ου[Ἠ οὗἉ [1η] 818 ποβίχ!]8 
ἈΑμά ἔτο ουΐ οὗἉ δὶβ εουτ ἀονουτοά, 
(0818 τ γθ ἰκἱπα]οά ὈΥ ἰξ [Βδα-οῖ ὁο0818 Ὀυγηρά ἔγομπι Ὦ1}1]. 

10 Ηο θονοϑά {86 μοδύθηβ 680 [πὰ δ δονϑα 86 ἢθδυθη8], δὰ σδτηθ ἀοτ, 
Απὰ ἀδυίζηοαθ [ο]ου-ἀΔΥΪΚ 688] ττὰ8 ὑπάοσ ἢἷβ ἔθοί. 

11 Απὰ Β6 τοάθ ὕρου ἃ οδοσγαῦ, δηά (1 Ηγ, 
Απά 9 Μ͵ὰ8 βοθὴ [ἀπά δρρθαγθὰ] ὑροὴ {86 σίῃρβ οὗ [6 σἱηά. 

12 Αὐὰ Βο τηδάδ ἀδυίζηθϑθ ραν] οηΒ σουμα δροῦΐ ἢ, ἢ 
θασκ νδίοσϑ [Οδιμογίηρ οὗ ΤῊΘΕῚ, πη ἕως 847 (δ ]οκ οἰουάβ οὗ ἐδο βἰκῖοβ. 

18 ΤΗτουρὰ [Οαΐ 067 [9 ἐπι πὸου ὍΣΟ Ὠΐτὰ 
ὟΝ εἴ οοδ]ϑ οἵ ἔσο κἰα]οὰ [Βυτγιηοά 0618 οἵ Η76]. 

14 ΤΏ Τιογὰ [Φοβονδῇ] ἐΒυμπαογοᾶ ἔγου μϑαυθα, 
Απὰ ἰδ Μοβὲ ΗἸρὰ υἱϊογοα ἷ8 γοΐοθ. 

158 Απὰ ἢ βοῃΐ ουὔςξ ΒΥΓΟΥ͂Τ, δηὰ δοδίογοὰ ἔμθπι, 
ΤΑσὨπῖηρ, δῃὰ ἀϊδβοοιιδίοα μοι. 

16 Απὰ ἐδθ οβδῃῃβὶβ [06(8] οὗἁ [86 Βε8 Δρροδγχοά, 
ΤὮο Ἰουπαδίίοῃϑ οὗἉ (Π6 που] [ϑαυί}] ποτὸ ἀϊβοονογοὰ 
Αἱ ἰδ τοθυϊκκίηρ; οὗ [86 Ι,οτὰ [Φομονδ], 
Αἱ [Βγ]7 {μ6 ὈΪαϑὺ οὗ {π6 Ὀτοδιίἢ οὗ δὶ8 ποβίσὶ]δ. 

17 Θ βοηΐ [Γ68 0064] ἔτοτμι δῦονο [ὁπ Εἰσὶ], Β6 ὕοοῖκ πι6, 
Ηὸ ἀΓΟῪ τη9 ουΐ Οὗ ἸΏΔΗΩΥ [ρτο8ι] ψδίογα. 

18 Ηὸδο ἀδ]  γεγϑα τὴθ ἔγοϊῃ ΠΑΥ͂ βίγοηρ, ΘΠΘΙΩΥ͂, 
Απά [οπι. δια] ἔγομαι [ἢ θπὶ τμ δὲ ξαιοὰ 26, [ὉΣ [ΒΟΥ τοῦ ὕοο βίγομρ (ΟΓ 1Ώ6. 

19 ΤΠΟΥ͂ Ργονθηίθα [οϑπ6 ὉΡΟΏ] Ὧ16 ἰῃ [86 ἀΑΥ͂ οὗἁ ΠΥ ΟΔΙ Διὶ ἐγ, 
Βυὶ (δ Ιογὰ [Απὰ Φοβονδῃ] Μῶβ ΠὰῪ βίδγ. 

20 Ηο Ὀτουρδὺ τὴ6 ἴοτ ἢ 8δ]8ο [Απὰ μα Ὀτουρῖ τὴ ΤΟΥ] ἰηὕο 8 ἰδυρο ΡΪ606, 
Ηὸ ἀο] νογϑα τηθ, θθόϑῦδο δ εἰ6]  ηὐδα ἐπ τη6. 

21 ΤΌΘΙοτὰ [Φόβον] τοναγαθά [το μἀογθ] πιὸ δοοοσάϊηρ; ἰ0 ΤΑΥ͂ Τἰ αὐ ΘΟΌΒΏΘΘΘ, 
Ἀσοογαϊηρ; ἰο {Π9 ΟἸΘΒΏΠ 688 οὗ ΠΙΥ͂ Βδηἀβ δ ἢ ΓΘΟΟΣΡΘΩΒΘα Πη6. 

22 ἘῸγ 1 μᾶνο Κορὶ [86 ψ8γ8 οὔ ἐμοὸ 1,ογὰ [Φ6ΒοΥυ ΔῈ], 
Αμπά Βαγθ ποὺ τ] οι αΪγ ἀοραγίοα ἔγοτα σὰ Οοά. 

28 ἘῸσ 8]} δἷβ ᾿υαρτηηθηίθ τὐογ6 [816] ὈΘΙΌΓΣΘ ΤΩΘ, 
Αμπᾶ αϑ [07 ᾿.18 βἰδίυϊοθ 1 αἰὰ [40] ποῖ ἀοραγὺ ἔγοσα {βθι. 

24 1 ν͵δ8 αἷβο [Δῃὰ 1 νδὰ8] ὑρτίρμι Ὀοΐοσθ [Ῥοσίϑοϊ ἰόν δγὰβ] ἷπι, 
Αμπὰ Βᾶνο Κορῦ τ γβ6}  ἔγομι σὰῦ Ἰμἰαυ γ. 

2ὅ Ἰπογοίογθ [86 Τογὰ [Απὰ Ψοβονδῇ]} Βδίδ σϑοοιιροηβοὰ πιὸ Δοοοσάης [ο ΓΩΥ͂ 
Τὶ ὐδουβηθδι, 

Ασοογϊηρ; ἴο ΣΩΥ͂ ΟἸΘΔΏΠΘΕΒ ἴῃ 815 ογεεῖρδί. 
26 ὙΠ (δ6 τλϑσο Ὁ} ποὺ Μ110 Βμον [ΒΒ οτνοδί] ὑπ γθ6 17 πηγαὶ], 

Αμὰά [οπι. δ} νῖτ {86 ἀρτῖρμν [ροτίθοι] ταδὰ ποὺ 11} βμονν [βμονοδὶ] ὑπ γθοὶ 
Ὁρτρεῦ [ροτίϑοί]. 

21 ὙΊ {μλ6 Ρυτοὸ ἴδου ν|]Ὁ δον [βοποθὶ] ἐμ γθ6 1 Ρῦτο, 
Αμὰ νἱτὰ ἰδὸ ἔγοαγά [ςΡ6Υγ6 156] ἰδοὺ ἘΠῚ βον [βῃονσοσί] {πγϑοὶ τ ὈΠΒΑΥΟΥ͂ 

[ῬΘΥΨΘΓΒΘΊ]. 
28 Απᾶ [86 ΔΒ] οίοα ρϑορ]θ ποὺ ν1]0 δανὸ [βανοβί], ᾿ 

Βυὶ [Α1Ὰ] ἐὰμοι ΘΥ͂ΕΒ 8.6 ὍΡΟΙΣ [ἀραϊπδι] ἐμ6 Βαυρδέγ, ἐδλαέ ἰμοὺ τπιαγοδὶ Ὀσίηρ ἑΐόπι 
ΜΏ ΟΥ̓́. 

ἘΣ ἰδοὺ αὐ Υ ἰδρ, Ο 1,οχὰ [ΦοΒου δ], 
Ἀπά {δο [οτὰ [Φοβονδ] Μ1}} Πσμίοῃ ΠῚ  ύθηδ] ΤΥ ἀδυϊχηιθαδ. 

80 Ἐγγ ὈΥ͂ ἴπο0 1 παν σὰ [1 συ] ὑπσουρὮ 8 ἴσοορ [{τΟ0Ρ6], 
ΒΥ ΤΥ Οοάὐ Βδνο [ Ἰοδροᾶ οὐὸσ [1 16Θδ}Ρ οὐϑῦ] ἃ ν8}} [8118]. 



δ06 ΤΗΕ ΒΕΟΟΝῺ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΑΜΌΕΙ, 

81 454 [ον αοά, δῖα ΤΑΥ͂ ΑΝΝΑ 
“ Το πογὰ οὗ [89 1ωὐγὰ [96 ον} 18 ἰσοα [006] 
Ἡς ἰΒβ ἃ Ὀυοκ]οῦ ἴο 41}} {μοὶ ἐδδὺ ἰγαβί 1ῃ Ὦϊπι. 

82 ἘῸΣ ψο 8 ἀοἀἂ βᾶνὸ {πο 1ωοχὰ [96 ον 8}] 
Αμὰ "}οὸ ἰ8 ἃ ΤΌ6Κ βαῦο οὔγ ἀνα 

89 (σά ἱβ ΤΥ δίσθηρί δηὰ ΡΟΥΘ [δἰσοπρ ζΟΓΙΓΘΒΒ]. 
Απὰ δ9 τιδἰκοὶ ΓᾺΥ͂ ΔΥ͂ ἈΕΡΕΥ 

84 Ηδθ χσρδίκθί ΤΥ ἔδοῦ ΚΘ Ὠἰη δ᾽ ζδεέ (11|κὸ (π6 ἈΪηἀ 6), 
Ααὰ ποιοί τπὴθ ὉΡΟΩ ΤΑΥ͂ πἰρὴι Ρ]ΔΟΘΒ. 

8δ Ηὸ ὑθϑομοὶ ΠΥ δῆ ἴο ὙΆΓ, : 
80 μαὲ [Απ4] 8 θοῪ οἴ βίϑϑὶ 1β Ὀσγο θη ὈΥ̓͂ τλΐὴ9 ἉΓΙΩΒ [ΠΥ ΒΙΤΩΒ θαμὰ 8 θοὸν οὗ ὈΤΟΏ ΣΟ. 

86 Του Βαβί αἰϑο [πὰ ἔδμου μ88{] ίνϑῃ τηϑ (86 βῃ:οὶὰ οὗἉ {ὰγ βαϊνδαϊίου, 
Απα ἰΔγῪ ροηθίθηθεθ [ΠοϑυΚΘη Πρ] Βδιἢ ταδάθ τη6 ρτοδί, 

871 Του μαδῦ ϑ]δυρθα ΤΩΥ͂ βίθρβ ὉΠ δΣ τη6, 
, ββοί μαι [ἈΠ] τὰγ ἴοοί ἀἸὰ ποῦ 81} [τ γ 8ηΚ]68 ἀϊὰ ποὶ ἰτόπι} 19]. 
88 Ιἀνὸ ρυγδαθρά Τηΐη6 ΘΠΘΠἾ68, πὰ ἀεδίγογοα (μθπι, 

Αμπᾶ ἰυγηθα ποὺ δρδὶη 9] 1 δὰ οοῃβυτησάᾶ ΒΘ. 
89 Απάα 1 Βαγο οοπβυμηοά ἔδοηι, δηὰ πουπάρά [οτυβμοὰ] ἔπ θπι, 

ΤὭδι [Δ η4] {Β6Υ οου]ᾷ [ἀ]47 ποῦ δ.γῖβο, 
Υκ8 [Απῃἀ] {Π6Υ δῖε [8116 ὑπ ον Τὴν ἴδοί. 

40 ΕὺῪῸγ [πα] ἰδοὺ μαϑὶ γίγαθά τὴθ Ὑ11} δίσοηρία ἰο Ὀδίι]1ο, 
Τότ ὑμδὺ ΤΟΘΘ ὉΡ δρϑιηδύ τὴ0 δαβὺ ὑμοὺ βυδαπθα ὑπο. χη. | 

41 Του μαβί αἷβϑο [ἀπά ἰμοὺ μ88ι7 χίνϑῃ τὴϑ (δ πϑοῖκβ οὗ σαΐῃθ δῃδχηΐοθθ, 
ΤΒΔΕΙ ταίρηῖ ἀεείσου [Απὰ [ἱ ἀεδβίγογϑα] ἐμοτὰ ἐμαὶ μαίθ [Πιαἰθα]} 16. 

43 ΤΟΥ Ἰοοκοά, Ὀαὺ {6 γθ 88 ποὴθ ἴο βαυὸ [δῃὰ {Π6 ΓΘ ἮδΔ8 ΠΟ ΒΒ Υ]ΟΙΓΊ, 
Τνογ, [οπι. ΘΥ 6} υπίο (89 1,ογτὰ [ΦοβΒονδ], θυ [8π4] ἢθ δισποσοὰ ἐμθπὶ ποῖ. 

48 Τδοὴ αἰὰ [Απάὰ] Γ Ὀοδὺ {Πθτλ 88 δβῃ18}} δ (89 ἀυδί οἵ [π6 οδυίμ, 
Ι αἰὰ βίδιιρ [οὐυβμοα} ὑπ πὶ 88. [1:6 σαῖτο οὗ (δ βίτοοὶ, απά [οηι. δ] αἱά δρσοδά 

(θὰ Δρσοδά [δἰδιη ρϑα {8 61}]. 
44 ΤΠοῦ δἷθο [Απά {που} μαδὲ ἀο σογϑὰ τὸ ἔγοτα [86 βέσ  υἱπρβ οὗ ΓΩΥ ὈΘΟΡΪΘ6, 
Του μιδϑί Κορὶ πιο ἰο δδ μοδὰ οὗ [80 Βοδίμθη, 
Α ρθορὶϑ ωὐὐλτοῦ [ ΚΗΘ ποῖ, 58}8}} [οητι. 88}8}}7 Β6.Υ9 Τη6. 

4δ βἔγδῃροσβ β4}} βυτιὶξ ἐμϑαιβοῖ γοϑ πο τ [Ξ ΓΔΏΡΟΙΒ Ά ΤΠ ΟἿ ΤΩΘ], 
Α8 Βοοῃ 88 ὑπ Υ ΒΘΆΓ, ἐμ 60 8}8}} Ὀθ [816] οροάϊοηξ υηΐο ΤηΘ. 

46 βιγδηροῦβθ 8}}8}} 846 Δ ΤΑΥ͂, 
Αμπὰ {ΕΥ̓͂ 8.4}} Β6 αὐταὶ ουῇ οὔ {μοὶγ οἱοθθ ρδοθδ [βἰγοῃρβο]αβ]. 

47 ΤΙο 1οχγὰ [Φεμβουδὴ] ᾿ἰγϑίι, δὰ Ὀ]θαβοα δό ΤΥ τοοῖκ, 
Απά οχαϊίθὰ θὸ [89 αοἀ οἵ {86 τοοῖ οὗ [ΩῪ βαϊναίοῃ. 

48 Ϊὲ ὁ σοἂ [Τ8ο 604] ἐμαὶ δυθηρθίδ πιθ0, 
ἈΑπα ἐδδὲ [οηι. [181] Ὀτηροία ἀοπῃ [86 ῬΡ9 [ΡΘΟΡ]68] ὑπάδγ στη, 

49 Απὰ ἰδαΐ [οηι. {14} Ὀγπροίδ τὴθ ἔοσί ἴγοτη τηΐῃθ ΘΏΘΙΪ65, 
Τοῦ 6120 [ἀπά ἐδου] μαϑὲ 1ἔΠθα τὴθ Ρ οἱ εἰρὶν δθουθ ἔμοῖλ [μ8ὲ ΓΟΒΘ ὉΡ δρϑιηδέ 

ΙῺ6 [Πιαβί οχδ᾽ θὰ ἴθ ΔΌΟΥΘ ΣΩΥ ΔΑΥΕΓΒΑΣΊΘΒΊ, 
ΤΈοῦ μιαβί ἀθ᾽ ἱγογοα τὴ6 ἔγοτα {86 υἱοϊθηῦ τὩ8}. 

ὙΒογοίοσο μάν Ι γκῖνο ἐμδηκβ παΐο (μο0, Ο Τογὰ [ΨΦ6μονδ], διιοὴρ (δ0 
μοδίδοῃ, 

ἈΠΑῚΙ {111 εἰπῷ ρχγδαῖβοθ ππίο {π γ᾽ ὨΔΙΠΊΘ. 
δ1 ΗἨἨ ὦ ἰδὲ ἴονοσ οἵ βαϊγαίΐζοῃ [0 δἷβ Κίηρ, 

Απά βῃονϑίδ ΠΠΘΓΟΥ͂ ἰο ἷ5 Αποἰηϊοῦ, 
ὕπο [10] αενίὰ δπὰ ἰο ἷβ βοϑὰ [ὉΓ ΘΥΘΣΤΏΟΤΟ. 

Ἔα τα  ττεαο ποτ γ]α,᾽ δζὸ ᾿ἰἶο [86 {{|0 οὗ ῬκΒ. χχχυῖ.; ἔδθῃ ἰοἷ- 
ἘΣΈΘΕΤΙΘΑΙ, ἈΝΌ ΟΒΕΤΙΟΑΙΣ ἰονγα ἫΝ 86 ἔοστα οἵ 8 σοϊδίλνθ ϑοηΐθηοο: “πΒΟ 

ΤῊΐβ δοηρ οὗ Ῥγαΐδε απὰ ἰοΐπο ἴθ (ἃ [Ὁ ῈῪ ΡΣ 9 νὴ ΤΟΠΟΥΑΝ: 189 δλέδιογίοαὶ ἐπέγοαεξίϊον ἴῃ 
ἀονϊδίξομβ Ἵχοθρίοά, σπΐοι πὶ}} ὍΘ ἀχαπιΐποὰ ἴῃ} ἰδ6 βϑῖὴθ πογὰβ 88 ἴῃ γϑσ. 1 οὗἨ ΟΣ ομδρίεσ (6 σ- 
[π6 οχροθίοη) ἰάοηξίοαὶ πῆ ». συΐέ. ΤΉΘ᾽ οορὲ ΟὨΪΥ͂ πδὲ (Π6 δοοοπὰ “ μδηὰ᾽ 15 χίνο ὉΥ ἀξ 
ϑυρετβογίρίϊοη, 18 δ ὈΘ Δ Π1411γ [86 βαπιθ ἰπ [86 ἴπο | ἔδιθηΐ πογάβ): “Ὶἀπὰ δανὶα Θ ἴο ἴϊο ἱονὰ 
Ῥχοἀυσέομο. [πῃ (6 Ῥβαὶπὶ ἴθ ορϑιΐπα ποσὰβ: [16 ποσὰ οὗ ελΐβ βου," εἰα. 6 ᾿ανίαϊλο οτίρια 
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οὔ ἰδ βοηχς, ὙδίοΝ 18 ὠπέσαγδαίίν τεοοσηϊεοα (ΘΟ ΧοΘρὶ 
Ὀγ ΟἸδβδυβοη δπὰ Ἠυρίο!α) ἰδ ἰμυ ἀου Ὁ} αἰἰοβίοα. 

6 ζοάδοϊον οὗ ΟὉΓ βροίκε γοχαγὰβ (Ὠἷ8 858 Θα 0 Δ} 
ἐμάν θιῖα 16 848 ἴῃ (9 οἴμοσ βαυϊηρβ δηὰ ΓΒ 
αἰιγϊραΐρα ἰο Βανὶά, 1ἰ}, 38, 84; ν. ὃ; νἱϊ. 18-29; 
χχῖϊ!. 1-7. Το εἰ δηιϊαυ νῦν οἵ [9 ϑοηρ ἰδ 
ανογοὰ Ὦγ ἰΐβ υ86 πη ἢ 8. οχνὶ., οχἰὲν., δηὰ ἐπ φιο- 
ἰδίΐοη οἵ νοσ. 31 ἴῃ σου. χχσχ. ὅ, δῃά οἵ γυογ. 84 
ἰη Ηδϑ. 111. 19; δηὰ ϑβρϑοΐδ!} γ (10 ΘΑΓΙΥ͂ ΓΘΟΟρΡῺϊ- 
ἰου οὗ 116 θανίαϊα οτἱριη 15 βΒῃοσῃ ὈΥ̓͂ ἐπ ἰδοί [Πδἱ 
186 δαίμον οὗ ἱπ 6 Βοοἕα οἵ βδπιυ6ὶ ἰοαπαὰ (Π6 8ὰ- 
Ῥογθογρίίοα, π ΐοι δβογίθοα ἴπ6 βοὴρ ἰο Ὀαδνὶά, 
ΔΙτοδαγ ἰη ἐδ6 λιδίογίοαί αἰἰλογτὰν πευϊιθηοθ ἢ6 ἰυοῖκ 
16 παγγαίἑγο (οορ. Η σὶρ οα Τμώνω, 98ὅ Βαᾳ.). 
ΤῊ δοιγοῦ, Τἤθηοα ΡΒ. χυιὶιὶ. 418ὸ υὶτὰ 18 Ἰἀοηῶ- 
Δ] ἰδίοτίςδὶ ἱπιγοάποιίίοη ΜΒ ἰδίζθῃ ἱπίο (89 

ἰὸν (βἰποθ [ἃ τα θυ ἀθΏ 0} } ἠοἱ ἰαἰκοη ἴγοια 2 
τη.) 18 ἀοδι1688 ὁπ οὗ (δὸ ἐποοοσαῦ- ργορμοίίς 

Ὠϊαίοσγῖοδὶ πογίζϑ, ἔσοπλ σοὶ ὅδ. ἢ88 ἀγανῃ. 
869 ἴο Τηἰτοἀυείίοη, ΡὈ. 381-356. ΤῊΘ οοπέοηξ α]8ὸ 
οἴ (ΔῈ βοῆς Ρυΐβ 118 σϑοῃυθῆοθα ρογοηα ἀουδί. 
ΤΏ υἱοίογίδα ἐμαὶ ἀοὰ 88 ρίνϑη [6 Β'ΠΡῸΓ ΟΥ̓ΘΓ 
᾿ηύοῦΠ!8] δηὰ οχίθγῃδὶ ΘῃθΙΏ 168, 80 (πὶ ἢ 6 ἱβ ΠΟΥ 
8 τὐἱρῆι ἰκϊησ, ἴΠ6 ἱπαϊνίαυ1} ολαγαοίεγιδίϊοδ, 
ψΐ ἢ ἀργοθ ρογίϑοι Υ ψ τ [ῃ6 Ῥαν αϊο ῬΒΔ]ΠῺ8 
δηἋ οδροοΐδ!]ν ἰΠ6 δἰ ροῦβ ἀραϊστιαϊίοη οὗὨ [ιϊ 86 
ὈΥ 16 πδπιὸ δαυϊὰ (νοτ. 81), σοιΏΡ6] υ ἴο τοραγὰ 
ἘΠ Ἰδίίον 88 {Πμ6 δυΐϊμοσ. “ (μαῖαι Υ," βαγβ Ηἰϊσὶς 
“1ῃϊ4 ορίπίοη Ν|]}} Ὀ6 ἀογινοα ἔγοπι γον. δ]. Απά 
τὶ μΕΠν ; ἴον, 1180 βοηρ γαϑ ποὶ Ὀγ Βαανα, 1 τηυδὶ 
μεν Ὀθοὴ σομμροβοα ἰὴ ᾿ἷβ Ὥδῆλο δῃὰ 1ηἴοὸ ἢὶβ 
5011]; δηα ψῆο σου] (818 ΘΟ ΘΙΔΡΟΓΆΓΥ δηὰ οαυδ] 
Ῥοοὶ 06" --Οὐ (πὸ ροδίδίοπ ο( ἐδδ δοπρ ἴπ ἐδὶδ οοη» 
φιοοίϊοτ, ταὶ ΤΥ διοοης [Π6 Ββοροίζοηθ οὗ 8 σου- 
οἰυάϊ!᾽ηρ δρρεπάϊχ, βοθ [ηἰγοἀυοιΐοη, ρΡρ. 21--28, 
ΤῊ ἱπβογίίου οὔ ἰδο ορίβοάθϑ ἔγοιῃ ἴκ6 ΓΤ 118 18} 
ὍΔΙ (Χχὶ. 1ὅ-22) σίνοθ ὑἰπ6 γροϊηὶ οὗ οοπηροὔοη 
ἴον {π6 ἰηἰγοάασιίου οὗἉ [18 βοης οἵ νἱοίοσυ, ν ἰ  ἢ 
Ἰθανὶ ἃ βδὴρ ἴῃ ἰσι απὰρἢ ΟΥ̓ΟΡ ἢ18 Οχίογη δὶ ΘΏΘΠ1168, 
Απά (δο τοίδγθηοο δ {ΠπῸ οἱοβο οὗὨ (ἢἷβ ϑοὴχ (τνϑγ. 
δ1) ἰο (πε Ῥγοπηῖβο οἵ {μ6 ϑυογϊδείίηρ Κίηράοτι (2 
8διι. νἱὶ. 12-16, 26, 29), σ ίορ αν ὰ ΠΟΥ͂ 5668 18 
Δεβχοα ὈΥ ἢἷδ νἱοίοσίθθ, 888 ουυ)ουθν σίνοη 186 
τοὐδοίον ἰμ6 ροϊηΐ οὗ οοῃμηῃθοίζοῃ [Ὁ 1 αν ᾽ 8 Ἰδβὶ 
Ῥτορδοίῖα τρς (χχὶῖῖὶ, 1-7), τ όσγοίη 18 οο ογαίρα 
ἐπ6 ἐπα ρογίβδ0]6 ἀομΐηΐοη οὗ 6 ἢοῦβο, ἱοαπαάοὰ 
οἡ ἰδὸ οονθηδῃὶ (Πα [86 1,οτὰ ᾽88 τηδαθ τ] ΕἾ πὶ. 
Νοϊορδθίο αἰδθοὸ ἴδ 186 Ὀομὰ οὗ σομπϑοίϊοῃ Ὀοΐνγθθη 
{86 ὑπο βοημβ ἰῃ {Π6 ποῖ {μδὲ αν α 68}15 εἰ πλβοὶ 
ὈΥ Ἰδπῖθ ἴῃ γογ. 81] δῃὰ χχὶϊὶ. 1 ἡιιδὶ δ8 1 υἱἱ. 20, 
--Τῆο ἐΐπιο οὐ οοπεροδίείον (16 τείεγαμοθ ἱῃ νοῦ. δ] 
ἰο 2 βδιι. υἱΐ. θϑίης πιη θῖ8 Κ8]6) σδηηοί Ὀ6 Ὀ6- 
ἴοτο [ῃ9 ἀδία6 σθη Πανὶ, οὐ ἴΠ6 χγουπά οὗὨ ἴΠ6 
Ῥτουμἶθο χίνϑῃ ἷπὶ ἰΠσοῦρ Ναίμδη, οου]ὰ Ὀ6 ΒΌΓΘ 
ἐπαὶ πὶ ἀοταϊηίοη ἀοδρὶΐο δ]] ὈΡΕΡΟΊΟΝ ἯΓΔΒ Ἶτη- 
ΤΩΟΥ̓ΔΌ]Ο6, δηά ἐπ δ {πὸ ἰἤγομο οἵ ἴδγδοὶ σου] τὸ- 
ταδὶ ἴοσονος Ὑἱ0 ἷ8 Βουθ6. Τμ6 ποσὰ οἵ {86 
11.106: “1 [16 ἀδΥ ποθὴ ἴπΠ0 1,οτὰ δὰ βανϑὰ δἰ 
ἔγοτα ἰ6 μαηὰ οὗ αἱΐ λὲδ δηοηυδδ᾽ δατοῦ πὶ (ἢ 6 
ἀἰοδογ ροη οὗ υἱούοσιθϑ πη γϑσα. 29-46, δὰ ρμοὶῃὶ 
ἰο 8 ἰἰπηθ ψβοη αν μδὰ δι δὈ] βηοα ἷβ Κίηρ- 
ἄομῃ ΌΥ νᾶγ, δῃὰ ἰογοθὰ πϑδίμβθη ῥυμοῦ ἰο Ὰ 
Βιοιηαρὸ (οΟΏΡ. γογβ. 44-40), Βυΐ, δδ (οὐ νἱο- 
ἰοτίουβ 6 αρδϊπρὶ ἐχέογηα. ΘΠ ΘΓ ἶ 88 18 οο] Ὀγαιρα 
ἴῃ (6 βοοοῃὰ ρματί οἵ [8 βοηρ, δηὰ (Π6 )ογοῦβ ἰοῃθ 
οὗ ἐχυϊδύώοῃ βῆονβ ἴμαὶ Πανὶ Ὠοαγὶ ἰβ ἰδ ίκθῃ 
ὌΡ πὴ (μ6 ρ]οσϊουβηθηα οὗ ὑμδὶ 861}, ἰδ 18 ἃ (1. 
δδαυτωρίου (ἢδὲ (Π6 θΟΏκ γὙΔ5 τγὶ θη ηοΐ δίοσ [89 
ζΌΓΙΩΟΙΪ ΟΥ̓ ΑΡΒΔΙ ον 8 ΘΟΏΒΡΊΓΔΟΥ͂ δῃὰ {Π6 βυσοοροά- 
ἧς ογοηῖβ (Κ α.}}, Ὀαϊ ἐγαγηοάἑαίο! Υ δῖος (1 νἱο- 

ἰοτίουϑ ΑΥΒ παγγαι δα ἴῃ Οἤδρ8. Υἱϊΐ. Δηὰ χ. ὝὙΌΓΑ, 
44, 45 τηδῦύ ψἱδουΐ νἱοϊοπος 86 γείοσγοα (Ηἰᾳ) 
ἰο ἴδ ἴδοὶ ταϊδίθα ἴῃ υἱ]}. 9 βαᾳ., ὑπαὶ Τοὶ, Κίην 
ΟΥ̓ Ηδιλδίμ, ργοθθηϊθα ἢἷ. μοπιαρθίο ᾿αν] ἰμτουρὶι 
8ὶθ βοῃ “ογαπι. 8.0 [89 γείδυϑθῃοο ἴὸ νἱϊῖ. 6, ψγοσθ 
ἴιο ϑ'ιγλίδηβ ἃγὸ βαϊὰ ἰο ἢδνβ Ὀθθὴ οοηφυσγοὰ δά 
Ὀγουρῆϊ γί δ, ἰΒ ορυίουβ. ὙΠ οοηνϊοιίοη οὗἉ [ἢ 9 
1Ποοοσδίλο Πδυγϑῖου (88 Θχργοββϑὰ ἰῃ {π6 χοροδιϑα 
ΤΟΙΔΔΓΚ, ΥὙ1}}, 6, 14: “1ὠ86 Ἰμογὰ μοϊροὰ ᾿ανὶά, 
ἩὙἘὮΘΓΟΥΟΥ ὃδ6 πη ) ὑπαὶ Πανὶ 8α (ἢθ γα’ α 
ΒΡ6οΥ4] Βα Ὶρ ἴῃ {8.680 γγχᾶγϑ τὰ ϑυγα δηὰ ἤ άοπι, 
δοοοινβ ψὶτἢ (Π6 ἔγθο, ᾿ογοῦδ ᾿σϑὶθθ οὔ (η0 ,ογα᾿ κα 
86 1Ρ ἴῃ οὔ βοῃν. 6 ΒΟ ΜῈ8 ἐβογοθίογθ ὑϑ ΣῪ 
ΡΓΟΌΔΟΙΥ ῥγοαιυοθᾶ δῇ {πὸ νἱοίοσίθβ οὐὸσ ἐμ 
ϑγσίδῃβ δηὰ Επομλῖίθα, ν᾿ μἰοῖ ΘΓ Θροοξ-πχακίηρ, 
ἔογ ἴθ δβίδὈ βῃπηοης δηθὰ οχίθηδίοη οὗ αν 8 
δυϊμοσίγ. ανὶὰ Ροβοὰ ἰΐ ἀουθίιοβα δὲ ἐπ 9 
εἰοτίουβ δηὰ οὗ ἰὶβ γγχᾶσγ, ἰοοϊκίηρ δ [6 βαπλδ ἰΐπλθ 
δὶ (οὐδ πηογοΐθϑ ἴο πὶἷπὶ ἱῃ (Π1}6 ΘΓ ρΡογὶοά οἵ (ῃ9 
Βαυ]ΐηθ ροχβοουίΐοη, δηά ἰμ6 ἐπέεγπαὶ γαῖα πὶτῃ 
Β41}}᾽8 δά ποσὶ (ἰϊ. 8--ἰν, 12), δῃᾷά πιδικίηρ {Πι6860 
ΒΌ δ) οὐ-τ δία οὗ ῥγαΐβθ δῃὰ {πΆ} ΚΒ ἰοὸ {116 1, ογά. 
Τηὸ ρΡοοίβ ἱπηλρίπδιίοῃ, ἴῃ 118 σομ οι ρ]δίίοη οὔ 
86 ὑνὸ ῥσγίηῃσὶραὶ ροσίοάβ οὗ γῶγ, τζονϑβα ὕδοκ- 
ὙΓΔΓΩΒ, Ργοθοηιηρ ἤγβῦ (Π6 οχίοσῃδὶ ψδγϑ, γῃϊοὶὶ 
ὙΟΓΘ ἰπ6 ποδγοβῖ, δὰ ἤθη {π6 Ἰηΐδγηβὶ, χὰ ἢ 88} 
δηα Ηἷ6 Βοῦϑθ. Τἢ6 ἀοδὶρηδίζοη οὗἉ (πη “ἴῃ ἰῃ 6 
ἀδγ᾽" (ἱ. δ', αὖ (86 π|6, 88 ἰῃ ἀ6η. ἰΐ, 4 δηὰ 6Ϊ66- 
Μ 1676) “ πῆθη {Π6 γα δα βαγϑὰ ᾿ἰπὶ ἤ οἷ (6 
Πδηάᾶ οἵ 840}, Ἰὼ ΤᾺ ἴο {86 πλοχηρηΐ οὗ Πλν 8 
ΨΙΟΙΟΓΥ͂ ΟΥ̓ΟΥ 811] ἷδ Θὁπθηλῖοβ, θη Β6 οου]ὰ 
Ὀγθαίμο ἴγθοὶΥ δηὰ ρῥγαῖβα (ἀοἀ."-- ΤὴδἊσ ἤγπι οἵ 
ἐδ τὴ βάδεύαι ψ γα 18. ΒΤ ]Γ [0 ἰπδὺ οὗ (86 βυροι- 
ΒΟΓΙΡΏΟΩΏΒ οἵ {86 Βοηρβ ὑπαὶ δὸ ἰηβοσίϑα ἰῃ τὴ6 
ΠΟΙ ἴῃ Εχ. χυ. 1; Νιαιρῦ. χχὶ. 17. Πεαϊ. χχχὶ. 
80. ἴῃ Ῥα. χυἹὶ., 88. ἤθγο, [Π 6 βοὴν 18 ἰηἰγοαορά 
τ (86 τον : “' δῃηὰ δ βαϊὰ.᾽" ᾿ 

γεγα. 2-.4, Τῆο οὗ (86 βοῆρ. ὙΠ 
8) ὈΠΟΒΌΔΙΥ τοδὶ πυταροῦ οἵἨ ργϑαϊοβίθθ, ᾿αν!ὰ 
ουἱ οὗ κιἷβ Ἰογουκὶγ {μδηκ} ἢ ΡΓαΐθοθ ἰῃ9 
Ιονὰ ον Η!β τηϑην ἀο σογαηοοα, Τ86 πυτηθγουβ 
ἀρεϊρηαίλοηθ οὗ αοἄ ἴῃ γογβ. 2, 8 ἃγὸ [86 δισησιατῳ 
δίαἰεπιοτέ οἵ ψἶιδὶ, 88 [Π βοηρ ὀχ ἰδἰ18 1ῃ ἀοίδί!, 
{μ6 1ογὰ μδ8 θθθῃ ἰο Ὠΐπὶ ἰῃ 411 [18 ἐσίαϊβ, [ἢ 
γον. 4 (6 (ΠΔη κ}] ἐδδέϊπιοη: με ἴο 16 βαϊνγαίζοῃ ἐμαὶ 
αοά (48 ἄρον ἀραϊριιδίοα 'π σϑσβ. 2, 3) ἢδ8 
γουοββαίοα ἷπι, 18 βοῖ ἔοσί ἢ 88 ἴμ6 ἐλόπια οἵ ἰἢθ 
σοῖο βοηρ. Τὴ Τρδηΐϊηρ ποὰβ οἵ Ρβ. χυὶ!. 
(νον. 2 [1]}: “1 Ἰονϑίμοϑο, Ο [ογὰ, τὰν βίγθηρίη,» 
ΔΓΘ ΔΉ ρ ἴῃ ΟἿΣ . ΤῊΘ ΟΥΙρΡΊΏΔΙΣΥ οὗἁ 
118 ἱπιγοἀυοίίου, πο (86 Ξγτίδο [οἵ 2 απ). 
ΧχΙϊ.] οοπίαἰηβ, δῃ ἃ υ ἢ ““σΑΥτίθβ 1(8 οσῃ υ8ι- 
βοδίίοι " (Ἰποηΐυ8), 18 ποῖ ἰο Ὀ6 ἀουδιβά : ἐδ ἢδ8 
Ἀ6ΓΘ [Ὰ]16 ἢ οἂὐΐ οἰ. Ὁ “ἴγοπι ἡΠορῖθ]9 πιὶιηρ ᾽ἢ 
(ΤἸ βοηΐυ8), οὐ ἱβγουμὴ ταϊβίαϊκθ. “1 ἀθθρὶν Ἰονοὺ 
1π66; αν α᾽ Β ἀθθρ ἴουϑ ἰο ᾿νἷἰβ αοὰ ἰβ ἐη6 ἴγιϊξ 
οὗ (οὐ δ τηδηϊαίδιοηδ οὗ Ἰονϑ ἰο ἴτω. 1αῖπογ: 
“ΤΏ μο ἀθοϊδγοίῃ Ηἷδ ἃ Ἰονο, ἰδὲ 6 ἀο- 
ΠΧ Βυδί ἢ ἱπ οὖν Τοτὰ Θοά; ἴον μα ἴροϊϑίἢ ἰμδὲ ἢ ἷ8 
ὈΘΩΘΗ͂ΪΒ ΔΘ ὈΠΒΡΘΑΪΚ40]6, δῃὰ ἔγομλ (818 ἐχοθοάϊηρ 

. πνῦ ἱπδέθδὰ οὗ ἐο ϑ0) Ὑ ; “ ἴγοῦὰ [Π|8 δἰ σοδα 

ἴξ ΔρῬϑδγδ ἐμιδὲ (πὸ ἢἰϑίογί σαὶ ραζὲ οὔ ἔπι {16 18 ἵγοτῃ δβ.- 

οὐδορ βοῦγοο."--ἰὐ Ὑ ΤΊ ἰηἰγοάμποθ8 ἃ γοϊδιύγο βϑηΐθῃοθ, 

Ἡ ΠΙΘὮ 16 ἴῃ δἰδέ. δοῃϑέ. ψ ει ὈἿ 5. Ο68. ὃ 116, 8. Οομρ. 
] 

Ἐκ. νἱ. 28: Νυπῦ. 1.1: Τα. οχχχυῖ, 3. 
ἐ ὉΠ, οἰϑοσσῆοσο ΟὨἿῪ ἰῃ Ρίοϊ ἰῃ 86η86 οἵ “ ρέδν," 

ἢ6͵Θ ἴῃ αὶ (α5 οἷνοῃ ἰπ Ατδεηδίο) [ἢ 3980 οὗ “ βϑδσγ 
Ἰοτθ,᾽" ΓὉΣ νυ σἢ ἐλ 0804] ποχὰ ἰο 2.) ὲ. 

“τ 



δ08 ΤῊΕ ΒΕΟΟΝῸ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΑΜΌΕΙ, 

ἀοἰ σῆμ δηὰ Ἰον ἰδ οοπλοίμ {μαἱ Ηδ ρίνοίι 
ἰτῃ 80 ΠΙΔΗΥ͂ ὨΘΏ16Β, 86 ἰῃὼ δαὶ (Ο] ονγοί ἢ." 

ΤΉΘαΘ πογάβ οὗ Ρα. χνὶ!. 2 αν οοοδαϊοηθα {16 
ὩΟΌΪ6 Ὠνιμηθ:Ἐ “ΠῚ 411 τὰν ἢ Ο [Ιοτὰχϑ,1 

Ἰονο ΤΉθο (Μ. β΄.Βδ1ηρ), ἀπά : “Το πὶ} 1 

Ἰοῦϑ, ΠΥ Βίγεηρίῃ " (ὠ. δοιοῆ!ογ).-- -Ἴ ΡὮΓαθο: 
“ἐς ΤῊΥ͂ ΒιγεπρΊ Τ ἀεηῃοίοθ ποὶ (μ9 ἱπηθγ ρόνγοσ οὗ 
μοεζὶ τοοοϊνοα Ὀγ αν α ἔγοιι αἀοα ([μὰ1Π6γ}, δαὶ 
(.ε ἰβ βῆονῃ ὈΥ {π6 [Ὁ] Ὡς πϑιλα8 οὗ (ἀοά, νεῖο ἢ 
8}} τοῖοσ ἴο ουὐμναγὰ μ6]Ρρ} (Π6 τηδηϊοβίδιϊομβ οἵ [ῃ6 
ταῖϊρῃῦ οἵ Οοἀ δοιὰ τἈ86 ἰγἴ418 Ὀσουρμὶ οὉ ἰιἧπι ὈΥ 
οηξιΐθη.--- ἦν στοοῖς πὰ ΤΥ ἰοσίσοδσδ, [ἢ6 

Ἐϑιηδ ἀθαϊαπϑιΐοα ἰβ ἰοαπὰ ἴῃ ΡΒ. χχχί. 4 [8] κοὰ 
Ιχχὶ, 8. “ΜΥ τοοῖς, ργορευὶ οἰοξ οὗ ἃ τόοκ, 
σ οι ρἶνοβ ςοπμοθα!ηιθηΐ ἔγουλ Θῃ θα θα, Ξξεὲ ΠΘ 
ὙΟ ΘΟΠΘΟαΪδ 16 ἴ0 βδῦ)6 18. 80 ἰῇ ἘΒ. χ)ῖϑ!, 10 

[9] [86 βίγοὴς αοἀὰ ΟΝ), '5 οδ]θᾶ, ονὸσ δρζαϊησὶ 

Ῥγδβδίηϑ δηθπιΐθθ, “ ἸΩΥ͂ ΤΟΟΙς."--- Ἰν οτέγεδε, ἃ 
Ῥίδοο αἰ βίου! οἵ δοοθββ ἔσομαι (8 πείση δηα βιγθηρΊΒ, 
οὔδτγίηρ ργοιϊβθοϊίίου αρϑὶ ηϑὲὶ δια δυδα δηὰ . ἃ 
ψαϊοπίονοσ. ΤῊ παέωγαί Ὀαδὶβ ἴογ {μ686 ἤρθγοβ 
ἦβ Ἰουπά ἴῃ ἴμ6 ἔγοαυθηὶ σοοῖς- οἰ οἣβ δῃὰ βίθθρ, ἴῃ- 
δοοοβαί 6 81}}8 οὗ Ῥαϊοδίάπο. Οοπιρ. Φυάᾳ. νἱ. 2; 
2οῦ χχχίχ. 27, 28; [εὰ. χχχίὶϊὶ. 16. Ἴμο λύθ- 
ἑοτίραὶ Ὀαεῖβ ἰδ Ταγαϊρμοὰ ὈΥ Ῥανὶἀ᾽β χρυ θῃςαβ 
ἔη 580} ἐΐπι6, σβθπ ἢθ τῶθ οἴθῃ οὔ] κοὰ ἰο Ἀ6- 
ἰαἶκα Β1Πη861 ἰο οἸθἣβ δηὰ 81}18δ. Οοαρ. 1 ὅ88πι. 
χχὶϊ. δ; χχἰδὶ. 14,19; χχὶν. 1, 25.-- Τὴ ἐπάκη ήτ 
οἵ (8οθο οοπογείς ἄρυγοθ 8 ἱπαϊσαιρα ἴῃ (Π6 δαὰ 
Ἔχργοβείοη: ΒΥ ἄρ νθεθσ. Βδιίομοῦ που]ά 
οὔδηρθ ἰμ6 ροϊηθδης δηὰ τεδὰ: “ΜΥ ἀείϊζυεν- 
αποε ἢ θὺϊ ἴμοσα 'β Ὧ0 ροοὰ μτουπὰ (ογ {μἴ8, 
αἰτοῦ 1 (6 ὀσουστοοο οἵ [18 ἰαίίον ποτὰ ᾿ῃ ΒΒ. 
Ἰν. 9 [8] διὰ οχ]ὶν. 2, ογ ἴῃ [Π6 βρρίγδοί ὀσργεδ- 
πἴοῃβ οἵ νϑνὺ. 4 [3]. Βαίδβον [π6 ἱπαϊοδίίοη οἵ (86 
ΤΟΥ Β ρεγβοπαὶ, αοἰΐοε Β6]Ρ ἴῃ ἴμ6 πογὰβ ϑδασίσιω 
δηα ϑαυεδί, ἴΆνοΟΥΒ ἴῃ 6 ἴῃς “ ἀοϊίνγογογ." --τν ἐγ. 
8. αο οἴ ΓΩΥ τΟΟΙ͂ς͵ οἵ ΤῊΥ δουδθ, μὴν γοοῖ- Οοά. 

Ῥα, χυΐϊ!. 8 [2] μαθ: “τὰν βίσους Οοὰ (Ὁ)6), τιῦ 

Ὀηϊϊορὰ ᾿πῖο ὁπ6 οχργοβείοη. 
ἱ ΧΙΪχ. 24), ἀφηῃοίοβ {Π6 

αοὔδς αὐ λιώ- 
φι688, ἰσλίολ, ἴδ Ἰουπά δα ὁπ (ἰλ6 ποῦ δησο Ὀ] ΘΏθδ8 οὗ 
ΗἱΐΪδ8 Ὀδΐηρ (οοιαρ. 188. χχνΐὶ. 4 βα4ᾳ.) δηά ρῖνϑβ 
ΒΑΘΌΓΒΠΟΘΘ οὗ υποηάδηροΓγοά, οογίδί ἢ βοουσὶίγ. 5Ὸ 
πῃ Ποῖ. χχχῖϊ. 4, 37 οὰ ἰβ “8116 186 γοοῖ 88 ἴῃς 
αοά οἵ (1 0] ποθ8, ἤοτλ οὔθ δθοῦγοὶ Υ θυ 18 οα 
δηὰ ἰγυδίβ (Ρα. χοιὶ 16 [15]}. Οὐμρ. νοσ. 47, 
ὙΠ οΓγα (ἢ Ὡ8π16 “τοοῖς-Ο0α᾽ἤ δραΐῃ οσοῦχα.--- 1 
ὝΒΟΙΩΣ Σ ἴσαδὶ ((Π6 οοπαίτυοίίΐοη '8 τοϊδίνο). 
Τη6 “ἰτιαὶ᾽" 88 ὅστῃ οορἤϊζοῃοθ ΔηΔΉΤΟΓ (0 [6 
ΤΟΟΪ--ΠἰΚ ἤστημθαβ οὗ (π6 ἀϊνίηθ ΑἸ Δ] 66, οα 
ὙΠΟ ΟἿΘ ΙΩΔῪ ΓΕΪΥ.--ΒΙ͂Ὺ δΒ]191ἅ, ἔρυτο οἵ 

4 [“Πεν οὶ ἵϊεδ λαὸ ἱοὴ, ἀἰοὴὶ ο Ησνν,," δα ὰ “Ἰοὶ τοῦ ἀϊολ 
ἐΐοδοη, πιεὶπε ϑιᾶντκε.") 
{ ῬΙΠ, 8 ἀπ. λεγ. 

ΖΣ »ῈῸ “ τοοῖς-ο]6 Ὁ," αἴον Ασϑδῦ. γνὺν “(0 οἴθανθ." 

[860 ΤΠ Σβ ἢ οα ῬῈδ. ἐπ ἴοοο; Ὀαὲ {πέ6 ἀοτίνδεϊοι ἰδ οὶ 
σογίαίη.---Τὰ. 
ὲ ΤΗΣ, ἀμ δὸ [ἢ πιαδῈ. ὙΧΌ, ἼΧ9. [8.0 Ὠο]. οἱ 

Ῥηραίηιδ, αυνὰ ΕἸΘΙΒοΒοτ᾽α ποίο.-- ΤᾺ.) 

1 Βδιξομον: 299).-- Τὴ “Ὁ (παοϊπς ἴα Ῥβ. χυῇ!. 8 
4}, ἰουππὰ ἴῃ Ῥα. ὀχϊίν. 2), ἰα ἃ. κἰτοημί πβοπίης οὗ (ἢ 9 βυΐ- 
χ-, δῃηὰ ΘΧΡγΘΒηΘΒ ἀθον ἐδοιϊης οὗ 186 ογὰ δ βγδοίουϑ 

Β6ΙΡ ἴο Εἶτη ῬΘΥΒΟΏΔΙΙΨΥ. 

οΟνοσης δραϊησί (Π6 δἰίδοῖζθ οὔ οπουῖοα, ὑτοίθο- 
ὕοῃ δραϊηϑὶ ἀδῆροσβ. 80 ἰῃ ὅθ. χνυ. 1 αοά ςΆ}14 
ΗἸπιβο ΑὈτδμδι 8161, δὰ ἴῃ οαυὶ. χα χι, 
29 Ηδ ἴδ ἰδ β16]4 οἵ ἐμ μεὶρ [-ξξι με κανίῃνς 
Β.}1614] οὗ [εγαοὶ. ΤῊΘ ΓΘ ἐδ ἴγοαυθης ἰῃ 186 
ῬβΆ τ ; 866 11ϊ. 4 [8]; γἱ}. 11 [10, ΑΟΥ̓.: 
ἀοίοποο ; Χχνὶὶ. 7; 1χὶ 12 [11], δῃὰ εοἰθοιβοσο. 
-- ΟΣ οὗ ΣῪ δαϊνδίου, ἀοποίοβ Οοὐε 
τα σαὶ δηὰ δἰγθησίῃ, τ λοῖ ρσῖνοθ ἢοὶ ΟὨΪΥ ῥγοίδο- 
κἴοῃ, Ὀαὺ 4190 μοῖρ δηὰ βαϊναίζουῃ ἴῃ ἴῃ6 ουοσ- 
ΘΟ ηρ᾽ οὗ δμθπλῖοθθ. ΤΒΟ ἤρυγα τοίογε ῃοΐ ἴο {Π6 
Ποσὴθ οὗ {πὸ Δ᾽ίδσ (Ἡ ας, ΜοΙ]), 88 1ἶ ργοϊθούοῃ 
ΝΘΓΟ 0) ΟὨΪΥ (Βιηρ ἱμνοϊνοά, θαι ἰο {Π6 Πογπβ οἵ 
θοββίβ, ἰὴ νῃΐοῇ (ποῖσ βἰγορίἢ ἰ8 δον ἴῃ τῃ 6 
νυἱοίοσίουβ σθρυΐβα οἵ δῃ δἰίδοκ [ογ, 'ῃ πηδίκίηρ δῇ 
Δἰ(Δο Κ] (866 1 βδιω. ἰΐ. 1,10; σοῦ χνὶ. 15; ἈᾺκ. 
Ιχχν. ὅ, 6, 11 [44,10]; ἰχχχίχ. 18 [17]; χεὶϊ. 
11 [10]; οχὶ!. 9; ὀχϊ νη. 1). ΤΒ6 ον ἴβ ποὶ 
ΟὨΪΥ ρῥγοίθοϊοη δρδϊηβὶ αἰίβοῖζα, θυΐ 4180 "ἃ γαῖ 
8} 161 δὰ πτϑαρομ᾽ (“ εἶπ᾽ χυΐϊο σϑὴν πα Ἡεϑ θ᾽} 
ἴον νἱοίοσ! ουβΥ οομηδίΐηρ δὰ σορο] ]ἕηρ τῃ 6. 
ὰδν Πεουῖ. χχχὶϊ!. 29, σίογε (ἢ αοἂ οὗ Ιαγδοὶ 
ἦα σα |1ο τΠ6 5} 16]ὰ οἵ ἰμεῖν μοῖρ δηὰ ἴῃ βιποτζὰ 
οἵ ἰμοῖσ Ἄἐχοϑϊθθου. Το γοίδγθηοο οἵ {π6 “" Ββοσῃ ἢ 
ἴο 8 πιουῃίαὶπ- Ῥοαὶς 88 8118}} βυρρογὶ ἔγοι [88. 
γ. 1, δηὰ, δὲ (6 οογηρδγίβοῃ πὶϊῃ ἴπ6 βίσοηρσι οὗ 
Βογῃθα Ὀοαδίβ 'ἱβ δὸ ἰσοαυθηὶ, τηυδί ὃδ6 σε)θοϊϑά.--- 
ΜῪ δδισου οὶ [Επρ. Α. Υ..: δἰγχ τόπος], 
βίθορ, ἰο ἰδοο ̓ ῃδοοθβδὶ Ὁ}]6 δῃὰ ἰπογοίοσα βδίρ, 

μι ἰχ, 10 [9 ΕὩρ. ΑΟὟΥ.: τεΐρε]. πᾶ ΚΥ 
σοΐυβο, Ὧν Βανίουτν, Το πᾶνοδ σὴ ἔζοιι 
ν᾽ οθθοθ. Τθοθο πογὰβ διὸ Ἡδηϊδπρ ἰὼ ΡῈ, 
ΧΡ. ΤΟΙ ἱπροσίζοη 18 ἠοὲ ἴο 06 οχρί δϊποά 
ἴτοχα ἴπ6 ἀφεῖσα ἴο ψῖνϑ γα γί μπλῖ6Ά] οοταρ]είθηοαα 
ἴο {πὸ πίτορίια ον Ἰτηρογίθος Ὀγ {6 ογαϊαβῖοσ οὗ 
{πΠ6 “1 Ἰονε Το, ϑἤῆονδι" (6 1}}, θυ ἴσοι ἰδ 
οβοσὶ (ἴῃ δοοογάδποθ Ὑ1{} [86 ροαϊιίοι οὗ ἐμ βοὴν 
Β6ΓΘ ἴῃ ἰδ τηλάβί οὗ (6 Ηἰαίογυ) ἰο Ἔχρίδίη {86 
ΡΓΘΟΘα Ωρ ἀφοϊδγαίϊοηβ δρουΐ ἀοὰ ἴῃ ἴο 
[6 Πεὶρ δοίῃδι!Υ χίνοῃ ὃν Ηἶπι. ΑΒ ἃ ἰθβε Π ὩΥ͂ 
ἴο {π6 ἀοἰἐυεγαποε σουοβααῖθα θαυ ὰ Ὁγ σα δ8 μ15 
ἀμ ν οἴα., ἴε ΜΟΓΩΒ τ ΚΟ (Π6 ἐρηαν ἐττα ἴο Μρδν 
---Μοεὶ τηοάοτγῃ ὀχροαίίοτβ γοργὰ 6806 ΔΡΡΕ]- 
Ἰδιῖνεοβ 88 ἴῃ ἀρροαεῖσυ πὶ} “ ΦοΠονδῃ,᾽ ρμυτὰ 
6 Ἰαΐδος ἰὴ ἴδθ νοσδίϊνθ (8ο αἷβο Ηισὶς 
Πο σοι), [“Ὁ Φεδμοόνδα, ΠΥ τοοῖς . . . ΠΩ͂ 
Βανίουν, Του βανοϑὶ 6 ἔχοιμι γί ες 7. Βυΐ 25 
Ηυρίοϊὰ (οπα β. χυἱὶι. 8 [2]) ΓΙ ΚΠ σϑσηδσῖίκα, 
{πἰ8 σου]ὰ ργοάποο ἴοο Ἰοης δῇ ΠΡΑΥ͂Τ κα δ άτοβα, 
Το “ΦεΒονδῆ" ἰδ ἱπογοίοσθ {τι τἴη6 ΟΪΔΟΣ εχ- 
Ῥοβέϊουβ δῃὰ (Π6 δῃοϊθῃϊ γθγβὶ ΟΏ8) ἰο ἢ6 ἰδ κθῃ 88 
Βα )οοῖ, δῃὰ (6 δρροι]δίϊομβ 88 ἀθοϊδγβδιϊοηδ: 
“Το ΒοΥ ἢ ἐδ ΤΥ τοοῖς δηα τὰν οτίτοθε," οἱς.--Υ̓ οσ, 
4, Δεῖδο ρῥσαϊβϑᾶ οἱὸ 1 ο8]1} ο ἐδ Σιοσᾶ, 
ΟΥ:Σ οἱ οἱ ἴδ6 ρῬιαὶβϑᾶ οὔὸόο, ἴπὸ Τοσᾶ, 

ΤῊ ραγίὶςΐρ]6 Ὁ 0) ἄσοα ποί τβθϑῃ “ μἰογίουθ᾽᾽ 
(Εδηρει., Ηυρ.), θα (οομίοστωδθΥ ἰοὸ 186 ἔτο- 
αυθηΐ )α}) Ξξε “ Ὀ]οββοὰ," Ῥδ. χὶνὶϊ. 2 [1]; 
χουΐ. 4; οχ δὶ, 8; οχὶν. 8, οορ. 1 ΟἿσ. χνὶ. 25; 
ὯΟΡ ἀοεα ᾿ξ τρθϑδῃ ἰαμααπάμε, “ Ῥσγϑίβεχοσίῃγ." 
ι" Ῥαγεοίρ]6θ τοδὺ πδνὸ [86 ἴοτοθ οὗ ἴ6 [μἱ. 

ῖ, Ῥαβεῖσεα; Επρ. Α. Ὗ.: “ πουίδυ ἴο δ 
ταϊβοα," τὰ ες ̓Ἰιε ἼΠΟδῚ. ἐλιυδ πέρλρο δὴ 

Ἰάθο (τὶς ΡΆΓΒδοΒ ἴῃ τ σ. 
ἰαΐκοα ἷΐ ᾿ ΡΡΗΣ ἀρύν ΤΟ ΟΣ: “" δοιὰ Ἀανιὰ, 
ὙΙΗ ῥγαίδθ 1 ν1}} ργδ θεΐοσθ Φϑβονδ." Επδὶὰ 
(οη Ῥκ. χυἑὶὶ.) σθαι θγ 11: “ το ὮΥ ἴο θ6 ργαϊβοα." 
--ΤὰἬὄ} Ι[{ ἴδ ποὶ νοσαινο, θυϊ Αοσυδδίῖνο, διὰ 18 
Ρὺΐ δὲ {μὸ Βερίπηΐῃρς οὗ (6 βομίβθησα ἴοσ (δ δα Κ9 
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οἵ χὴν ἃ αν 88 ἰῃ ΥΟΙ. 2; υἱῖ. 16: χ, 7, 14,17. 
Ἀανὶ ἃ [ιδ8 δείυ δ} ν ργαϊθοὰ {πὸ [ογὰ ἴῃ {κ6 ῥγθ- 
οδαϊηρ ῥγοάϊοδίοβ ; (Π6Ὺ ἴογια {6 οοηίθηὶ οὗ ἴμ6 
ῥγαΐβο. ΤῊΘ ταπάοτίηρ: “Ῥτσαϊβοά δῈ Τῇου, 1 
ΟὙ, Ο ΖΦεἤονδῃ " (Ο. Βδυγ, ΟἸϑμδυβθ) ἀοθ8 ῃοὶ 
δοοοσὰ ὙΠῸ (Π6 [Ὁ] ον ηρ το θ6Γ: “᾿δηα΄ ἴγοηι) 
ΤΩΥ ΘΠΘΙΪοΒ 1 δὴ βαγοά." ὙΤδδ νοῦῦβ ἃγὸ ποὶ 
(Ὑ ἢ την ο]ἀ Θχροβὶίογβ) ἴο 6 ἰβΚϑῆ 88 [υίυγο: 
“1 ν}}} οδ]}, κ8}} 6 βανϑα," θυὲΐ 88 Ἴσργοβαίης 
ὑπ οῇηρα με ἐΐπγ6, οομαρ. Ῥβ. 111. δ [4] ον, θεὺ- 
[ΔΓ 858 ἰῃάθβηϊίο 88 ἰο {ἶπη6, (Β6 Επρ. βοῆθγαὶ ὑγο- 
κεπὰς τς ἐμ ἢ Πανὶ ρῥγεΐδοοβ ἰδ βοὴ {ἢ [ἢ] 

δγαὶ, 4}}- Θὰ Ὀγδοϊηρ ἀδοϊαγαίζοη (ὑαβοὰ ο 8]] 
ἷδ Ἐχρουΐθῃοθβ οὗ {86 [ογα᾿ Β Πς]ρ), οἵἉ πῃ οι (86 

ΒΟΏΒΘ 18: “845 ΟΥἴδη 848 (:-ΞΞ ψῃ6η) [ 68}} οἡ {πῸ 
1ογὰ, 1 δαὶ βανϑὰ ." δῃηὰ ἢ ΠΟῪ ρτοοθϑᾶβ ἰο δχῃ)ϊ- 
Οἱλ ἐϊ8 ἐσα ἢ ὉΥ ἴΠ6 οἰϊδίέοῃ οἵ μἷβ Ἔχ ροσίθησβθ. 
Ης θδδβοα ἷβ οὐ ἀδῃϊ ἀρρβϑαὶ ἰο {86 1,ογὰ ἴον μ6]ρ 
οὐ Ηἰβ πηϑηϊοδίδιϊ οησ οἵ ταϊχῃί, τ πογοΐη 6 σϑοορ- 
Ὠΐζ659 δῃα ργηΐϑοβ αὐοά 85 ἢἷβ ἀθ] σε σοσ. 

γε ετβ. δ-28, ΕἾγεοί ρατέ οὗ (6 ἀοβοσίρίΐοῃ οὗ 
ἐΠ6 αἰ νίπο τρδῃ  εβίδιοη οὗ μ6]}, οχρογίθῃηοθά ὉῪ 
Ῥανὶα ἴῃ ἐλε ἐΐπμε οὗ δα 8 Ῥδυθθουςοῃβ, 
γε. ὅ-7. Ἐτοιι ἐμο ἀοδοτγίριίοη οὔ ἴ[π6 ἀαηφετδ 

(δὲ ῥγεββθα οὐ ἢἷπὶ (γϑῦβ. ὅ, 6), ἢ6 ργοοθοὰβ ἰο 
16 ανουαὶ ἰπαὶ ἢ οαἰδα οὐ (6 1,οτὰ ἴον ἰι6]ρ, 
δα νὰβ ἀσηγὰ (γον. 7). ---Ἶ ον. δ. ἘῸΣ Ὀσθαῖσοσβ 
οὗ ἄθαϊβ μαᾶ δυσττουῃ θα ":ωθ. ΤΏ “ἴογ᾽" 
(Ἰδοκίην ἴῃ Ρβ. χυἱ!ἱ. δ [4]7} ἰηϊγοάποοα 1ῃ6 [0]- 
Ἰονεῖηρ 88 ἐῃ8 στουπὰ οὗ ἢ ἀροϊατγαίίοη οἵἉ γοσ. 4. 
Τηδβίοβα οὗ “ Ὀγθβκουβ᾽᾽ (Π6 ΒΒ, Β88 “ οογὰβ (θα 4 8)," 
ΤΟΡΓΟΒοη Ὡς ἀραὶ ἢ πάροδον (Π6 ἰτηδρα οὗ ἃ πυηίον, 
οΟπΡ. ΡΒ. χοὶ. 8. Τρθ “ ὈγοδΙΚΟτΒ ἢ ΠΘΤΘ ΘΟΥΓΟΒ- 
Ῥομά θείζογ τὸ (89 ““ Βοοάδ᾽" οὗ 6 ποχὲ σλθπῖθον. 

“ ἙΊοοάδ οἵ τί οκοάηθβε; (ἢ ποτὰ ὦνὉ3) ἸΔΘΒΠ8 
ΤΟΡΘΓΙΥ “ ΒΘ] Αβηθαθ, τΟσ ἢ] ΘΒΘΏ 6ΘΑ,᾽) ΘΟΠΩΤΩΟΠΪΥ 
οπαὰ ἴῃ δῇ δἰ 108] ΒΘΏΘ6 : “πἰοίκο ἢ Ε8,᾽᾽ ΘΟΙΏΡ. 
ΧΥΙ. 7; χχ. 1; χχὶ!. 6, 1 ἤδπι. ἰΐ. 12; Χ. 
27; χχν. 17, 256. Τὶ ἰβ ἴουπά αἷἱβθο ἱπ (ἢ6 
ῬΆΥΑΙΟΑΙ βθῆβθ οὗ “ ἀδειγυοιίοη, Παγη," ΝΒ. 
1, 11; Ῥβ. χὶὶ. 9 [8, πᾳ. Α. Υ-.: οΥὐἱἹ ἀΐδ- 
ἘΜΟῚ: 80 1{ πηυδὶ Ὀ6 ἴα κϑῆ Πθγθ αἷϑο, οῃῃ δοοουῃί 
οἵ {π᾿ ΡΔΓΆ]]618.: ““Ὀγϑαοῖβ οὗ Ὠδί οἵ Π6]], 
ΒΏΒΙΟΒ οὗ ἀοαι}. “δὰ (ον βοαΐ πηθ᾽ (βυά- 
ΑΘΏΪΥ οοπιθ ὑροῦ πι6). [Ὧτ. Εγάμηδῃη ἰῃ Ηΐδ 
ἰγδηβ δίίοη, γθμά θυ: “ Βοοάβ οὗ πὶοκοάηθβα," Ὀαὶ 
18 Ῥγβοθάϊης βἰαιθπηθηΐ γα ἶγοθ: “ δοοάβ οἵ ἀθ- 
δἰγυοίοη," (60 [6] 1 2560 }}}.-- ΤᾺ.]-- γον. 6. ΝΜ οῖα 
οὗ Β6]1 [Ὀοϊογ : 85160].}--ΤῊῈ.]-- δῆασθα οἵ 
ἄϑαϊμβ. Ἑτομι (μ6 βἤριγθ οὗ τραίεγ-σαῦόδ (ἢ 6 ροοὶ 
ῬϑΑ͂ΘΘΒ ἴο {πΐ οἵ ἰπ6 λωπέογ, πάθον τ οἷ ἰδ σοργο- 
βοηϊοα {6 συ άθη]}]ν δηὰ ἰσοδομϑγουμὶ δἰξδοίκίηρ, 
ῬΟΥΘΓΡ οὗ ἀθδίῃ, “βῃδγοι οἵ ἀθδίῃ "χῇ ΟἿ [16 
(91Ρ) ΘΟΙΏΡ. γοσ. 19; Ρμ. χυἱἱ. 13: σοῦ χχχ. 
27.-- Τὰ πογὰβ οἵ γοση. δ, 6 ἀδβδοσὶο ποὶ 4}} ἐδ 
ἀδηρουβ οὗ Πανὶ ἀ᾽ 5 116 ἊρΡ ἰο (8 ἔτη (Καὶ, Εν. 
Ἡαρέ, ΤΏΠΟ].), ὈὰΣ 16 πῆαγοθ δῃηὰ ρμογθοουϊοῃβ 
(δὲ Ὀ6[6}1 Ηἷπὶ ἰῃ 84}}8 (ἴπιΘθ. ΤΏ ἀσδοσὶ ρίΐοη 
οὗ ρογὶ! οὗ ᾿ἰ8 ἀρτθθβ ΟὨ]Υ͂ πεῖ τἢ 618. {πλ6, π Ι ἢ 

. ἽΝ, Ὡοΐ: ἦΡῬγοϑϑ, ἀγίγθ᾽" (αἵϊοσ ἔθ Ασδῦ.), αὶ, δί- 
ον ᾿Ἰϑ ἀπ ἰέαν!ο ἐσδάϊ ου (οοσωρ. Ι9κ “8 66] "), “Θῃ- 

οἴνγοὶθ, βαστουμα," δὲ ροοῖϊο δ ῳοῦγτη οἵ ΡΠ, ἽΩ2, 

230 (} ο]. οὐ Ῥβ. χυἹἝἹῇῇ). 

Τ ΔὮΣ3,, Ιπιρή, Ἰὐοσο μβιδηρίη ρ πίῃ απ. σοῃδθο. απ ὰ 
Ἱπερί., Ὀοσοδῦδο [ὲ ἀδϑοσίθθ οοηάϊέίοη (Ηαρΐ. 4 έμοοι, 80 υπάογνοσ! ὰ, ρίϑοθ οἵ ἀὐρτιὰ δρί ἰδ. 
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{π6 {116 4]8ὸ ὌΧ ΓΘΘΟΙΥ πηοηϊΐομα, Τὶ ΥἹΟῊῪ ἴα 
ἰἈγογοα 8180 ὈΥ̓ ἰμ6 γοϊδιΐοη θοίψοοη ἴ[Π6 ἔνγο 860- 
(ἰοηβ, ψοσβ. δ-.28 δηὰ 290-46, “1 (Π6 ἤχει οὗ πῃ ΐϊοὰ 
Τ)ανϊα 18 βανϑά ὈὉγ ἀοά πἰΐβοαι οθοτί οα Ηἷβ Ρασῖ, 
ΜὮ116 ἴῃ {πὸ βοοοπά, Π6 18 ὈοΓῃ οὐ͵δοῖ δηὰ ἱηβίσγιι- 
ταθηΐ οὗ το αἰ νίπα ἀ 6] ἰνογϑῆσο "ἡ (Ηοηρβί.). [Ιἢ 
1ῃς. βαπ16 ἀἰγοούοη Εϊοίιπλ (ἴῃ ΠΆΡΕΙΟ) γ6}} τοὸ- 
γΛΆΡἶ8 (ῃδὲ Ὠανὶὰ ἴῃ ἐμ6 ψΠ0]6 οἵ ἴῃς βΒγαὶ μαζί 15 
ΟὨΪΥ ρακδῖοε, ποῖ δοίϊνα (οὨ]Ὺ Οοα᾽ 5 μΒαπαὰ βανοθ 
᾿ΐπι), Ὀαῦ ἰη [86 δοοοῃά ραγῖ οὐ 186 ΟΠ ΓΆΓΥ λέπι- 
δε Γ 88. ἃ ΆΓΓΪΟΓ, τρατδ οἵἡἨ ᾿ΐΒ ΘΏΘΗιῖ68.--- ογ. 7. 

{18 Ιμοοἰκίηρ Ὀδοῖκς αἱ [86 ἀοδαὶν ἀδῆρογθ, Πανα αἷ- 
ἤστηβ (μαί ἢ νγ88 ἀγίνϑη ὈΥ ἰπθιὰ ἰο οαἰΐ οπα. Οοά, 
Δηἃ πδὲ ὀλεαγά ὈγΥ πίη). ΖῺ ΙΩΥ αϊδῖχθαδ 1 
οδἹ]Ἱοᾶ προὰ ἴδο Τιοσᾶ, απ ἴο τῶν 6σοα Σ 
οα]]ϑἃ, Ιπειοδὰ οἵ “ ο6116ἀ ([μΠ6 ῬΒ. Παβ “: ογἱοα,"» 
δηΒγουηκ ἴο ἴΠ6 ἀϊδίγοβα ἐμὲ ἰογοθα βοΐ ἃ ΟΓῪ 
ἤγο πΐωη, ΑἈμῃὰ 896 Βϑεασᾶ τν νοΐοθ οὐἱϊ 
οὗ Βὲα Ρ61809, οιἱ οἵ Οοα᾽Β Ποαύθη]Υ ἀπο] ἸὩσ, 
83 οοηἰγεαδιοα πὶ (6 ἀορίῃ οὗ αἰδίγθεβ ου δαγίἢ, 
ουἰ οὗ πηϊοῦ ἢθ βρη ἊρΡ ἰο οἀ |)18 ΟΥΥ̓ ἴον ἽΕΡ' 
ΟομρΡ. Ῥβ. χυὶ. 4: κ“ἼΒο 1 οτὰ ἴθ ἰη ἷ8. ΠΟΙΥ͂ 
Ῥδ]δοο, [9 τα ἐῇγοηθ ἰδ ἴῃ βθανθη." Τ7λεπος 
ἌΡΡΟΘΙΒ ἰδ [οτά δ μοὶρ. [Επρ. Α. Υ,, ποῖ β8ὸ 
Ὅ6]] : “τοΡ]ς,᾿ ἴον, ὑπουρῇ πϑαυθὴ ὩΠΔΥ ὃὉθ6 ΓΣΘ- 
ξαγά θα 88 ἃ ἴδῃ ρ]6, Ψ ΘΠ ονυδῇῃ 186 Βεσο σοργοβοηίοα 
88 8. ἰκἰηα, Θη Πγοηθα ἴῃ μοανθὴ δηὰ 86 πογὰ 
“Το ρ]6) που]ὰ πιοδὶ ργορδθ]υ Ὀ6 απάοτγαιοοα ὈΥ͂ 
ἘΠ Ζ 6 τοδάοτβ οὗ [Π6 θαυ} Ὀυ]αΐϊηρ οοἢ- 
Βοογδίοα ἰοὸ Ηΐβ βεγνῖοθ Τὴ ΗἩΘΡΥΘῪ πογὰ 
ΤΘΔῺΒ ὈΟὶ᾿ ραίαοο ἀπα ἐσηιρίε.---ΤἸἙ.}] ΔἸᾶ τ 
ΟΥΥ ἱπῖο δα Θασϑ. πὸ Ῥβ., μ88 ἴῃ9 ΟΣ 
γἰν ἃ ἀοεδοτὶρίίοη : ““δῃά ΤΩΥ ΟΥ̓ οδπη6 Ὀδίοσο 
εἶμι, ἰηΐο Πἰβ ΘΔ; ΟἿΓ΄ 88 {86 δἀ- 
Ὑ πδεν οἴταοτο οι ρῃδίο ΒγΟΥ Δ Υ (οορ. Ηοηρπί,, 

Π1.). 
γε. 8-20. ὦ ροείϊοαὶ ἀεϑοτίρίλοπ οἵ 

Οοα" λεῖρ α ἐπι ἀΉ ΒΊΟΥ ἰ0 δΐδ ῥῬγαψεγ, ἈΠῸ 
{86 ἑπιαρό οὗ 8. ἰογτ Ὁ]6 δίογπι δοοοιωρϑῃϊθα Ὁ δῇ 
ἐα: (6 ἱμαϊνι πα] ἰθαίυγοβ θοΐηρ χινθη 
μι} υἱνϊὰ οοἰοσίηρς ἰὰ δοοογάδηοθ {1} ἰδ 
πδίυσαὶ ογάοσ οὗ (Π6 Ῥβμοῃοηθθα. Οορ. ΤΠο- 
Ἰυοῖς, οη Ῥβδ] πη, ἢ. 91.--Ὄ 6 (16 ργοοράϊηρ ἀθθοσὶ 
(οι οὗὨ ἀἱείγοβϑα γοΐδσβ ποῖ ἰο [πὸ ψ 016 οἱ ᾿ανὶ 8 
116, δαὶ οὨἱῪ ἴο (μ6 β6]} πὸ ρογίοά, βο {πἰ8 ροοί- 
οδὶ ἀδβογί ρίοῃ 'β οὶ ἰο Ὀ6 απάοιβίοοά οἵ ἃ Γοδὶ 
δίοσιη (δα ἰῇ 1 8δη. υἱῖ. 10) {παὲὶ ἰογγι βοὰ 19 
ΘΏΘΠΙΥ͂ ἀπ βανοὰ Ῥαν ἃ. Τῆθηπΐυθ, Ἐν δ] ἃ δηά 
Ἡ!σὶᾳ, ἰπάοοά, 8ο υπάογβίαπα 1, δη τοῖον ἷἰξ ἴο ἃ 
βίοστῃ ἴῃ 8 θ8416 στ} τΠ6 βγτίδηβ (2 βδπ,. υἱΐ. δ), 
δηὰ αἰτα τὶν οἴμοσβ. Βαϊ, ἴῃ 186 ἤγοϊ ρίδοδ, (Π6 
ΘΟὨΠΘΟΙΪΟΙ 18 δραϊηδὶ {{16; [ὉΓ ἰῃ6 ἀ6] ἱνογαῃοθ 
ἀοβοσῖθοά ἴῃ γοσβ. 17--20 15 οἰ θαυ ΠΟΘ οἰ μοσ ἐμδῃ 
ἐμθ βα] γαϊΐου ἴγομπλ {Π6 ἀϊδβέγοδα ρἱοίαγοά ἢ γοσβ, 
ὅ-7. Ἑώσγίδον, {π6 ἤρυγο (Πθτο Ῥορίϊοϑ! ]γ 6]8- 
δογαίθα) οὗ ἃ ὕδσσὶ]6 βίογιω, ἰδ {π8 βίδηαΐπρ ἔοστα 
οὗ γτοργεβϑηίδίίοῃ οὗ Οἵα} σίοτυ απὰ πια)εδίν ἴῃ 16 
τουϑἰαΐοη οὗ Η]δβ μο] πθβα δῃὰ ρυῃΐνο ᾿υδίΐοο, 
88 ἴῃ ἐμ Γππἀετηρηίδὶ ἘΣ. χῖχ. (1Π6 16ς- 
ἰοϊδιίίοη οὐ ϑὶπαὶ). δῖο οἴθη τχοργοβοηιθα 
Οοα δ ἰξεορλαπῖεδ ἴον (π6 τονοϊαιΐοῃ οἵ Η ἴθ δῆχοσ, 
ἴον [80 Δοοοιῃρ)} }βητηθηὶ οἵ Η 8 ̓ λἀρηηεηία, ἴοσ (ἢ 6 

4 ὝΥ, ΘΟΣΩΡ. οὉ χγν. 24. 1,19 ΓᾺ}}Ὺ : “ [ἢ [89 αἰδίτεδδ ἕο 

πιθ.᾽" [δὲ [5, ἴῃ ἐπ 15 ΤῊ αἰδίγοβδ ἴῸν [86 δοπδέγαοὶ ὁ 
ΘΟΙΉΡ. ΡᾺ. Ἰχνὶ. 14; ονΐ. 44; ογἱ!. ὃ αηὰ οἰβοσῆθσο. Τηΐδ 
τηοᾶθ οἴ ὀχργϑϑδίοῃ ἰ8 θαβϑὰ οῃ ἐδ δοϊηπιοη όσα 

ὍΞχ κΊΕἼδ δέγαι!ε ἕο ποθ, “1 τὰ ἴὰ ἀἰθίτϑθβ," ἐη9 ἈΓΘ- 
Ῥοδίξιοῃ Ὀθίηρ Ῥγϑοροβοαὰ ἤοσοὸ ἰο ἃ Ὑλο0]9 ΒοηΐθΏ09, 88 
ΘΟΙΩΓΔΟΜΥ ἰο ἃ βοῦς (Ηυρΐ.). 



δ710 ΤΗΕ ΒΕΟΟΝῸ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΑΜΟΕΙ, 

ἀεϊϊνοτδηο οἵ Ηἰἷκ ρῥϑορὶο ἔγοπι ὑποὶσς ΘΏΘΙΩΪΘΒ 
δηὰ [Ὁ Ὡ6 Ὺ υπήοϊάΐηρπ οἱ ἴΠ6 σίου οὗ ΗἰΪδ ἰσϊηρ- 
ἄοια ; οοιρ. Ὀοδίαοβ ἔχ. χὶχ. 16-]18, ἐββρβϑοίδι νυ 
Φυάρ. ν. 4, δ; 84. χχὶχ. 6; χχσ. 27- 30; οὶ 
1. 10, 11... 1. 8.5αᾳ. [11. 30, 81}; Ναῖ. 1. 8-6; 
Ῥε. ]. 2, 8; ἰχχνῖ!. 17-19 [16-18]; χονϊ!. 2- 
δ.---Οογίαίηϊν, “ἢ 1π6 ροοῦ πδὰ τπρδηΐ ὉΥ 8]} 
18 ἰο ΒΑΥ πότον : “" αοα οὐ ἰῃ ἴμα στοδίοδι 
ποοᾶ, 888 δοοοσγάθα τὴθ δἰ ποῖρ,᾽ ἰἢ6. δρ- 

ἰὰ8 που!ὰ ἰῃ βοὶ 6 ἴοο τοδί" (Ἰπδηΐυ8). 
αὐ (ἢ6 οομποοίζοη βονα ἰμδὶ 6 ΤἸΘΘῺΒ 0 ΒΔΥ͂ 

ἸΏΟΓΟ; Ἰοοκίηρ δὲ {ῃ6 ἴδαιβ δῃηὰ ἀδηροσβ οὗ 16 
ἰοοτων ἴἴπηθ οὗ 841} 8 ρογβοουίοῃ, 6 Μ}} οοπη- 
ῬΓΘΒΘΏΒΙ ΟΙΥ βαὶ ἰοσῖ ἢ ΠΟΥ ἰμὸ [μογὰ νἱδοα Η18 
ὙΓΆΙΒΙῚ] Ἰυπἀσιηοηῖϊθ οὐ (ἢ ΘΏΘΙΛΥ͂ ἰμδῖ 80 Ορ- 
νῆας ΐηι, Οοὐ ἷΒ βοσνυδηῖ, διὰ ἰῃ δῖπ θῃ- 
δηρογοὰ 186 οαυ8α οἵ (οὐ Κίηρήίοιι, δηὰ ΒΟΥ 

{π6 ἰ,οσὰ ὃν Ηἰβ ἱηνίποῖθ]θ σαὶ ρῆϊὶ, βανϑὰ πἰτ δὰ 
ξϑνα υἱοίοσυ ἰοὸ ἴ8 σαυῦϑθ. “Το οομδἰηδίλοη οὗ 
ἴΠ6 ἔρυτο οἵ νογ. 17 βα4., ψ τ οἶμοῦ δηὰ βϑῆθγαὶ 
ἴδδίυγοα, δυρροβίβ ὑπαὶ 11 δἷβο 88 8 ροποσδαὶ σοίοσ- 
6η66.᾽ (Ηυμίε!ά). 8. Βίομια (1 Ηυρΐί, ρΡ. 468) 
ΤΟΠΛΔΓΚΒ (μπδὶ ἴΠ6 ἀοβοσί ρου 88 20 ιἰβίοσὶ 8] 
τοΐϑγθηοο, θυϊ ὈΥ ἰΐϊθ ροϑίϊςβὶ ἴοστω, πο] ἀβ 1ἰβο] 
δῦονϑ ἴΠ6 ρΡ͵δπο οὗ σοῃογοίθ ἢ βίουυ. 

γον. 8. Τὸ ἐαγίῤγιαζε ἴθ ἴδ6 εἰρη οὗ Θοὐ᾽β 
ἘΡΡΤΟΒΟ ΠΕ ωταίδ, ; δὲ ἴ)6 [,ογὰ ἀοβοθηᾶβ ἔχοι 
ἴθ  ]9 ἴῃ πϑαύθῃ ἰὸ ἡυάρταοηὶ οἢ ϑδσγίὶι, ἴῃ 6 

80]6 Θδυῖῃ αυδίζοα Ὀοΐοσο Ηΐτα. ΤΒοσο ἰβ ῥτο- 
ὈΔΌΪΥ ἴῃ (ἢ 8 δΔη δ᾽] υδίου (0 ἐλυπάεν 88 16 υοΐδθ 
οὗ ἰῃ6 δΔρργοβδοῃίῃρ. τσὶ! Ὑαοα, ὑπο ἰδ6 
ταὶ σὨΥ 8 οὗ νῃϊοἢ Ὠοδυθ δα θλγίὶι βθδῖκο : 
Β06 4Ζοεὶ [1, 10,11; ἱν. 16; [1]. 16]. Ναῇ. ἰ. δ. 
ΤΏο οῇδοι 18 ΤΟΥ Τοργοβοηιθα ἴῃ ἴμθ ἰοχί ὉΥ 
Ῥδζοποχηδβὶδ Ὁ ἴῃ ἰἤγοο νοῦῦθ (“ (6 οδυῖ Μὰ8 
ΒΒΔΙΚΙ Πρ δπὰ αὐδκίηρ, {μ6 ἰουπάδιίομβ οὗ μϑᾶνθη 
αυδιϊης δηὰ δμδκίηρ)).-- ἘΒο ἰοση δ! ο!8 
οὗ ἴ89 θδνθῇ βῆδλίο ἰομείβοσς πὶ {πὸ φδγίδ. 
Το Ῥββδίπι, ἴῃ πο ΟὨΪΥ 186 διακίηρ οὗ (89 
ϑδυίῃ 18 βροίϑῃ οἵ, 88: “ἰδὸ ἰουμαδίξομβ οὗ ἐδ 
"πουπίαϊηδ." ὙὩΠ6 Ἰηοπη δὶ σὶρ ὉΡ ἰΟἾΔΣΩΒ 
Ἠθδυθῃ 8το, δοοογϊης ἴἰο ἴ᾽6 πδίιγϑὶ Υυἱονν, Γο- 
βειάϑὰ δα ἴῃ ἰουπάδίοι οἡ ὙΠΟ Ἀθάν ΘΙ ΓΟΒίβ ; 
οορ. Φοῦ χχνί. 11, το Π6Υ δὰ οδι᾽ϑὰ “ἐμὲ 
ΡἾ]Πδτα οὗ μοανθη." “ΤῈ ἰοχὶ οἵ 2 ὅ8π)., Σοῦ σο- 
ΒοηΐΒ ἐμ6 γΠ0]16 επέσογϑο 88 ἰχο Ὁ] ηρ Ὀεΐοσο Η πὶ, 
ἴῃ ογάδρ ἴο ῥἱοἰαγα βίγοη ΙΥ {Π6 ἰοΣτΊ Ὁ] 6 μθ86 οὗ ἐμ6 
στϑίἢ οἵ {Π6 ΑἸπιΙρΉΙΥ ; 80 Ζ2οεῖ. 1Ϊ. 10,11; ἦν. 
16 [1]. 16]; 188. χὶ]. 18.) ΕΣ ΒΘ νυδβ σεῦ. 
Τῆο τυδίὰ οἵ αοἷ 18 Β6γΘ ΧΡ γοβαὶυ δἰδίθα ἰο Ὁθ 
{116 οδ86 οὐ (6 ἰγϑι Ὁ] ἱπρ οὗ ἤοανοα δηὰ δῇ .--- 
ες. 9θ. ἘΕΠαδογαίίοη οὗ ἔθ ὑῥσγοοοάϊηρ “6 γγ88 
πτοῖ," ὉΥ [ἢ ἀοδοσὶ ρίΐοη οὗ [06 δρργοβοβίηρς 

οἵ ἴμ6 ψτϑίῃ οὗ αοά, υπάρρ ἰδο ἥσυχο 
οἵ ἀπιοῖο δηὰ ἔγο. βηιοῖςθ σοδϑ 1 δα πο8- 
111}--ηοῖ : “1 Ηἱἰἷβ α " (βΒρρί, γυΐκᾳ., δον), 
Ὀαΐ (ἴῃ Κοορίης τὶ (ἢ 6 Ρ8γ81161 “τοῦ ᾽) Η8 

"ν γ᾽, Ἰχλ -Ύμο (οτὶ ΟΡ 15 ἀουθέ!θεο 
δι ἰτηϊ αὐοι οὗὨ ἐδο οἱ ονίης ΓΝ (Θαρθοΐδ 88 

Ὁ ἀοοδ ποῖ ΘΟ ΘΓΘ ΟΟΟΌΓ ἴῃ Ο]), δηὰ ἰ5 ἴο Ὀ6 τὸ- 

͵θοὐθοά, δἴῃσο τ 6. ΥΝ ἰταταϑα δέον δαδοσναγὰθ που]ὰ 

Ὀ6 Μαδο. δηὰ ἔϑῃῃ. ΤῇΘ "ΠῚ (ο ἢ] Ὁ) 16, δὲ ἰπ ἐπ 

Ῥπαϊτη-ἰοχί, ἰο Ὀ6 γνοϊηϊοα ὉΡΔΒΛ (Τοσταίης οοιαρ]οίῖθ 

Ῥδζοῃοζηδδία τίς ἐπ 9 ΟΝ, ἀΏ1688 [ὲ 6 Ῥζοίογζοά ἴο 

τοδὰ (ἡ ἢ δόνυόσδὶ οοὰ 6685) ὈΡΓΡΑ δοοοσάϊΐηρ ψὶ (ἢ ἐδ ο 

ἈΠ ΨΔΓΡᾺ, τ Ῥτορϑεὶν “ἕο τοῦτο δέίμοσ δπὰ ἰμηδοσ " 
(Βἰιεἰς). 

ποβο, ὙὮΏΪΟΝ 1θ σοηβὶ ἀογρα [ἢ ϑοδὶ οὗ ἃ 8ο 
8,|6δὸ ἰἴῃ Οτοοῖὶς δπὰ [,διΐῃ υὶϊοσθ) ; δηὰ βὸ ἐΐπ 
δηογέϊπο (οοῖαρ. νοΓ. 16), 88 ἴῃ [Π6 6586 οὗ δὴ ΔΏΩΤΥ 
δ, ἰ6 {π6 ἤχυτγο οὗ (οα᾽β δηροσ, ἩὩῖο ἢ, δ8 δ 
Βεϊρηϊοηΐης οὗ (δ6 ᾿πχᾶρο, 8 οομῃραγοα ἰο βίῆοῖο, 
88 ἴῃ Ἔκ. ἰχχῖν. 1. ἰχχχ. ὅ ἷν Εῃρ. Α. Υ.; “06 
ΥΩ ἸἰΘΓΑ}]γ : “8δηγχοίκο )); Πευϊ. χχῖχ. 19. 
ἘΞ ὄτθ᾽ ἀονουτστοᾶ Ὑστς οὗ Βα σπου, 

ἴγθ ἴῃ ἃ βίδηάϊηρ ἱπιαρο οἱ Οοα᾽ Βοομπαυτηΐ ρ ΔΕΙΡῸΣ 
(οορ. θθυϊ. χχχὶ!. 22). ΤῊ βτηοΐκο, τς Π8- 
[ΓΔ] δοοοιωρδηϊηθηῖΐ οὗ το, ἀδηοίεα (μ6 ὑργίδι 
δη ἂρ οὗ ΟοὐΒ δῆροσ. ΕῸΥ δ )η 118. ἢρσογο 
οὗ βυλοῖζο δῃὰ ἢγο 866 (Ὀθβ᾽ 4οβ ἰῃς πηἀδιηθηϊδὶ 

, ΕΧ. χῖχ. 18), 188. ἰΙχν. ὅδ. Το “ουϊ οὗ 
ἴᾳ πιουμλ᾽" 5 Ῥδγβ]]οὶ ἴο “οαυἱ οἵ ᾿ἷΒ ποϑε. ΤΒς 

ἰτηδρθ οὗ (ἢθ6 πιουτ ΘΗΒΎΤΟΙΒ ἴο ἴπΠ6 ΘΟΠΒΌΤΩΣ ΩΣ 
ἴοσοθ οὗ {6 ὅτε οἵ νσδίῃ!ῃ. Τμὸ νοῦ “ἀονουτοα "ἢ 
8 ἰο Ὀ6 ἰδἴκοη πὶίμουΐ δῇ δ ας (88 “Ἴ86 δ ΙΥ); 
1ι Βἰδῃηὰβ δρβοϊυΐθὶυ (68 ἰῃ Ῥὰ. 1. 38), ΟὨΪΥ το οοῦ- 
ΒΌΓΑΪΏΡ ΡΟΥΤΟΥ οἵ ἴα ὅτε Ὀοϊηρ ἱπαϊοδίοα, Θ]ον- 
πᾳ οοα]δ Ὀυτηῃοᾶ οἷ οὗ το ; (ς “ρ]οπίης 
(088 18 Ῥ8.8}169] ἰο 1μ6 “ ἀδνουτίηρ ἤτο," δα ἀ- 
ἱῃρ ἴο 16 ῥἱοίαγο [86 ἔδδίαγο οὗ {ῃ6 ἤβδιμοβ ἰδὲ 
Ρτοοοθὰ ἔγουα ἰπθ γο. “Ουὐἱ οὗ Πϊπ, Καὶ ἐκ, 
ουΐῖ οὗ Η8 τηουΐῃ, δὲ ἃ Ὀυτηΐηρ οὐθῶ, ῬΟῸΓ ἴδ 
ἤδιηθβ οὗ 16 868 οὗ ὅγε (οορ. θη. χνυ. 17). 
ΤὨο τηουτἢ ἰ8 ἀοεὶ 880 ἴπ6 τηράϊυμι οὗ [89 
του δίίοη οὐ δῆροῦ; Ὀθοδῦυδα ἰδ6 ἄγε οὗ δυτηδη 
ΔΏΖΟΙ ῬΟΌΓΒ ἴοι ἴῃς δορί [Πγου ἢ ἴπ6 τουτὶ 
ἷῃ ἃ φῳοτάδ. Τθα τα ἴῃ ἴθ6 1,οΥγ δ του ἢ 18 
Βυτα 0126 α “ 88 οὔς ἤδιρϊηρ ἴῃ {0}} σον " (ΗΡ- 
[.]4Δ). ΤΊΟΓΟ ͵ἰ8 ΠΟ τοΐογοῃοθ ἤθσγὰ ἴο δβμοδ οὗ 
Ἰαμἰπησ. “ΤοθῈ ἃσὸ {86 Ἰαίαν ργοάμος (οΟτ,Ρ. 
γΕΓ. 18) οὗ ἰ86 ἤδπιθ οὗ ἤγθ δῃὰ δηροσ, ἰμδὲ 16 
Ὦθτο υδὶ κἰ πα ]οα " (Ηδεηρεί.). Βυϊ βδἴποθ {86 
Τοργοδβοηίαίίοῃ οὗ δ σχίβίηρς βίοττα (Ὀγοακίος οὐἱ 
δἰνεσπδγὰβ ἰῃ νοσ. 13 τῖ τ μαμὰ ος δηὰ ΠΙσμ πη ρ) 
18 οσδιτὶ οα οὐδ ἱῃ (Π6 ρῬοορίίοδὶ οοῃοοροῃ, 8ὸ 1ἢ 
{86 Ρἱοίαγτθ ἰμὺ8 ἴΓ 86 ἱπιδρε οὗ αιηοκο διὰ 
βαμῖηρ ἢγα 18 ἰο θ6 σχοΐοστοά ἴο ὑπὸ σϊβίησ οἵ [86 
κἰοσ-οἰουὰ δηὰ ἰμ6 δαιΐηρ οὗ ὑἱμθ βι θεοὶ: "ἰσμῖ- 
πἰηρ ἰμδῖ δῃηῃούηοοβ ἐπα βίοστα (Ἰ Βοϊυς τ). 
οι 10-12. Νον [Ο]]ονα [6 ρΡοθίῖοδὶ ἀθροσὶρ- 

[ἴοη οἵ {86 Δρρϑάγβδαησδ οἵ (6 1οτὰ ἔγοπι μθᾶυθα 
ὉΠπάδΡ ἰμ6 ΠρθΓοα οἵ {86 [ΠἰοἸκοπΐηρσ δηὰ μαι μοσίηρ 
οἰουάδα, οὐ Ὑδΐοἢ ἰδ0 1 οτὰ βθορα ΟἹ 88 οὔ ἃ 
(ἄτομα, δηὰ οἵ ἰδ βίοστω- νη, οὐ τ ἤοθο ἩΣ 
ἨΦΘ τΌκῆοα.--- ον. 10. ΔΑπᾶ 86 Ὀοννυοᾶ 89 
Ἀϑανθι6---8 ῥἱοίατο οἵὨ ἴθ Ἰοττ- πδηρίηρ δἰοσιω- 
οἰουάπ, αἱ τόθ ΔΡΡΤΌΔΟΒ {Π6 Παδυθῃ βϑϑσῃβ ἴο 
Ὀομὰ ἀοπ ἰο (Π6 οδτίῃ. Οοπιρ. Ῥβ. Ἵχὶϊν. ὃ; 
1μ8. χὶἱ. 19.--Απᾶ Ἰερίῦν, ἀρ νμ 186 ἀεϑοονέ 
οΥ ἰδὲ ιοτὰ βοπι ἀδαυεῆ ἰο δαγίδ, ἰο ἐχοοιῖα ἡμάσπμειέ 
μὲ Ταν 4 8 δηθπιίθα, δηὰ ἀο ἶνοῦ δῖ. Οὐ [δ6 
ἱπάϊοκιίου οἵ Οοὐ᾽β οοταΐηρ ἴο ἡυάστηοηϊ ὉγῪ ΗΠ 
“ἀρρορηὶ ἔγοιῃ θανθη," ΘΟΠΙΡ. . ΧΙ. 7; χΧΥΙ 
21 ; Ἱκᾶ. ἰχίν. 1.--᾿δ.ηᾶ οἹουπᾶ-δαΣκιθδα τι- 
ἅος ΕἾ 6 ἴοοϊ, ἰ. ε., Ηο ἴδυ5 ἀεδοοαεα. ΤΒο 
ἀαγξ, διαοῖς οἷομαν ( τξε ἀδυίκμδαβ, νοσ. 12) ἷβ 186 
δυο] οὗ (86 ἕσγτον ἰδὲ 1Π6 ὠταίλ οὗ (οὐ σΑττῖθ 
πἰϊὰ ἰλν δοο Εχ. σχὶχ. 16 [Β᾽ηδ]); χχ. 21; Ἀυϊ. 
γ. 19; Ῥ. εἶν. 29 (α ἄχυτο οὗ [π8 πιά ϊηρ οὗ 6048 
ἴλοο): Ναῆ. 1. 8. (“ οἰουὰβ δγὸ ἔπ ἀπδὶ οἵ ἢ!5 
ἴδοι ").--νεν. 11. Αι Βο σοᾶθ οὨ ἴδο οΒθ- 
ΣῸΡ δῃὰ δον.--- αὐ ο ἴπο αἰρτιϊ βοαίῖοε οἵ [86 
οδοσυῦ, θβ00 οὐ 1 βδιι. ἷν. 4. Αδ ἴπὸ Ἵοδεσγωθίπι 
οὨ ἴδο οονοῦ οὗ (86 δῖ (Εχ. χχυ. 18 βαα.; 
χχχυῖϊ. 7 5844.) 8δ΄θ (86 ὈΘΆΓΟΙΒ οὗἨ ἴδ6 αἰ Υ]Π0 
μεφυτὸ το Ν Γκ τὰ ὑ. ἐδο εὐ χυδευουδαν εἰ ερουναεύλο ον δυϑυ νην θε 

. ΚΙ » οἴη οοπηθοίθα νἱ ἢ Ὧν 
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Ἰοβίυ δηὰ χοῦ (νἱὶ. 2; 2 Κίηρδ χίὶχ. 1ὅ; Ῥα. 
ἐστε [111 τοῖς. 1; ἴβ8. ἐβρτὰ 16), δο Πεγα 
8.60 6 ομοσγαὺ 16 186 αυθοὶ οὗ οὐδ δ᾽ αὶ Ἀγ 
ῬΟΝΟΣ δηὰ ρίογυ, 88 ἴὕ ἈΡρΘδΓΒ ἰῇ {Π|86 σγθδ ΓΟ 
ποῦ], δηὰ ὄχ 0118 ἰἴ86} ἃ8 (Π6 τονοϊδίϊοῃ οὗ [Π6 
Ἡϊρῆσπι δῃπὰ οοπιρ]οίοβε δοΐηρ (πον, ΚΕ .- ΚΡ. 8. 
ν., Ἠδηρβι. οα Ῥβ. χνὶ. 11 [10])}. Τὴ “χοὰς 
ἦβ ἀοἤηρα ὃγ ἴπ6 “ἢςν." ΤὩθ οοποορρίίζου οὗ 
ἤνιπρ ἰα Ἀατιλοηϊζοα ἢ ἰΠδὶ οὗ τίαΐπο οὐ ἴῃ 6 
οδοσγυδ (45 ἃ ομαγῖίοϊ οὐ {ΠγΟἢ6) ὈῪ 186 τοῖποεα Ὑ1Π 
νοῦ (μ6 σΠογῸ 15 οτογιαρα, τλ μι δρρϑασοᾶ 
οἱ ἴδο υν͵ἱηβα οὗ ἴ86 υννἱἱπᾶ; (ΐδ, 85 (ἢ ῥγο- 
οεαϊηρ, θθί8 ἑογί ἢ [86 πια)θβίυ ἴῃ πβίομ αοὰ δρ- 
ῬΘδγαλη [Π0 ογοϑίϊου ἴῃ (ἢ6 Θ᾽ δι Δ ΓΥ βυθδιγαία πὶ 
οὗ {πὸ υἱπά, ἴο Ποϊὶὰ Ἰυάρηλοηί. Ρ. 158. ν. 
28; ΝΑ. 1. 8: “1ἰὴ ἰθριηρεοβὶ δπὰ βίοσπλ 18 ἢ ΐδ 
ὙΓΑΥ,᾽ δηὰ Ῥβ. εἶν. 8, πογα, ἱπαιοδὰ οὔ 88 οἷθ- 
τυ, (ἢ9 οἰοιάδ Ἀγ6 οοποοίνγθα οἵ δ8 ἰΐθ υθϑἈϊο]ο, 
διά (6 τοΐπρσε οὐ ἰλδ υἱπὰ δ ἴμ6 Ὀδάγοσα οὗ {86 

ο8 οἵ Ηἰβ ρΊοΓΥ.---[ἡδίολά οὗ “8 ᾿ϑαήβῃΣ 8 
ΧΥΪΙΙ. 11 [10] Β68 “"θθνγ" (ΠΝ). 6 Ἰδίίοῦ 

(ποῖ οσουτβ αἷδὸ σϑυξ. χχαυΐ!!, 49. 26Ὑ. χΊν , 
40; χΙὶχ. 22) σαγγίθβ ουὐδ [6 ἤἄχυγο οἵ (6 τοΐπισϑ 
οὔ (η6 νὶπὰ; ἤοτθ, οὐ (86 ΟΟὨΙΓΆΓΥ, ΟὟ ““ΔΡ- 
Ῥοδγοα" ἴ5, 1 ποὺ δὴ εἰμοίααξίοη, (ἘΚ 61}, ν. 1,βηᾳρ.), 
ἃ τεαὶ δίαἰεπιεηΐ ἰηδίοδα οὗὨ 8 ροοίῖςδὶ ἔρυτο. Βαυὶ 
1β6γθ ἷδ ΠῸ ὨΘΟΘΒΕΙῪ [Ὁ τορδσαϊηρ ᾽ξ 88 ἃ βοσῖ θ8] 
αὐτοὸρ (ϑιιον, ΤἬΘὨ] 8), ΟΥ 848 ἃ “" 6, δαὶ δηὰ 
ἐμαρργορτίαίο σεβαϊηρ᾽" (Ηυρίο! α). --- ον. 12. 
Τονϑὶορηεηΐ οὗ (6 δοοοηά ΠΑ] οἵ γϑσ. 10, 86 υϑυ. 
11 18 οὗ {πη6 ἢνηϊ μα! , Απᾶ Ὧ6 τδᾶϑθ ἄασῖὶς- 
μ6868 διουπᾶ ἃϊηι Ὀοοῖδα [Επρ. Α. Υ.: ρΡδ- 
γ1] 1008]. ΤὴΘ οἰουᾶη πλδθθ τΟΓῸ οἱοθοῖγ; {πον 
ἀΔΥΚΏΘΒΒ ΠΡΟ ὈΪ]δοίτοσ, Το “ ἀδεκηθδδ" 16 {πὶ 
οὗ {6 οἸ]ομάϑβ οὗ νοῦ. 10 ὁ. Ηδ πιαῖκϑα {πὸ οἱουά- 
ἀαΥϊκηοηβ “ θοοί 8, ἰθη θ᾽ ἴον Ηἰτλβ ἢ, ΤῊ Ῥβδ]ηὶ 
ΒΔ ΓΔΟΓῸ ἤ}}|Υγ: “6 8646 ἀἰδυϊζηθεθ ἀέδ δοογεέ 
»ἴαος, ἰ8 ραυιϊοπ του δὐϑοαὶ ἷπι ἀδγίκηθϑ οἵ 
ὙΓδίε ΓΒ, (Π1οΚ οἱουάβ οὗ (ἢ βἰκ1658.᾽) Οη ἰπ6 “ τουπὰ 
δου οοιαρ. Ῥα. χουϊἹ. 2 (""οἱουάκ δηὰ ἀαδσῖχ- 
ΤΙΘΆΒ ΔΓΘ διοιπα ἢἷπι᾽), δηὰ οὐ (π6 “ Ὀοοίῃβ [ρᾶ- 
γ 1] 008} 200 χχχνὶ. 29, πῆϑσο {π6 οἱουᾶβ διὸ 
οΔ11.ἀ (οὐ [Δ Ρ γηδ016 ον ἰθηϊ.---Θ αἰ Βοσίκ οὗ 
υυδαῖοσβ, οἰου -[ΒΙ ΟἸςοῖ 18 Τσίμ. ὀχρὶ δηδίΐοη 
οὗ [Π6 “ ἀδνίκηοδδ᾽ οὗ {πΠ6 ἔταί οἰδυθϑθο. [ηπίοϑδά οὗ 
“δι ποσιημ οὗ γγδίουβ᾽ (6 ῬΒ. ἢδ5 “' ἀδυίκηϑδ οἵ 
Ἡγδίουβ᾽᾿ [ὑγΒ ]10 ἢ δ ὮΘΓΘ ὈΠΗΘΟΘΒΒΑΥΥ δαἀορίοά Ὀγ 
Ἐπ. Α. πος τὰ ὍΠΆΕΣ ΠΤ οὐΥἰουὶν ΙΏΟΓΘ 
ἰού τοβαῦθ.--- ΘΓ. . εδυϊηρ οὗ ἐϊρλῥηιδηρ- 

ἱμαιδοι ουὖὲ οὗ {8158 ἀδγκηοδα, δὰ δοίης οὗ τῃς 
δβίοστω διὰ ἰπαπάϑτ δηὰ Παίς. Οὐαξ οὗ ἴ89 
Ὀτὶκῖηθαα Ὀθίοστο τ Ὀυτηθᾶ οὁο8415 οὗ 
ἔχο. Το οχργοβδίοη “Ἢ Ὀγί κε ΐημθθα Ὀοΐογο τ᾽» 
Ῥοΐπ Ὀδοὶς ἰο 89 ἦγθ ἴῃ σου, 9, ἰπ6 ἤδιηοα οἵ 
δ ΘοΙ ΠΏ ηρ 886. απ 00] οὗὨ ἴπ6 ἀϊνίπο δῆρορ. 
Οὐ οὗ ΤΝ βΘΣΥ͂ Ὀτὶ ΠπΠ  Ῥείοες ἴτα “ Βυγτηρὰ 
(0818 οὗ το, ἐ. ὁ., ἀαγίοα γος οἰ μηΐπρ, 
ΜΉΘ ἀγα, 88 ἐξ πόσο, [ἢ Ὁ ΟΣ ἐδαι 
βαταῖηα ἄγθ- ρον 1ηἴο θορδγδῖθ ΠΕΣΥ ΒΤ ΝΒ (οι. 
νοῦ. 18). Τῇ “Ὀεγϊχῃίηοδα θοίοσγα ἢΐπλ᾽ ἰ9 ηοὶ [ἢ 6 
ἄοχα δι] οὗ αοἀ οπδτδοίπρ ᾿ἰρῆξ δὰ ἔστε 
(Ηυρί,,  εἰ.), Ὀθοδῦθθ ἴῃ {86 οοπποοίΐοῃ οἡἱν [ῃ6 

ὁ 9 Οοαδα ἷβ βΒροίζθῃ οὗ δηὰ ἱζ [Π6 δι ρογ 
δα 16 γῸ μκὴ Τὰ, ΥἹΟῪ [ἢ 6 Ἰἰκῆὶ ἷη πῆ ]ϊςἢ 

4 ΤῊΘ ἀπ. λεγ. τ εἰρη δοβ (δοοογάϊης ἰο ἐπ Ατα- 
Ὀ[ο) “ και ογίηρ, ἀαρτομϑ οι "--ῶ 7 ῬΓΟΡΟΣῚΥ “ ἑ οἶκοι" 

(δοιαρ. Εχ. χίχ. 9).-οῦΡπῦ -- ΠΝ οἱου δ δ ἃ Θοῃδο- 

ἐοαὰ τδοῖο (θη κε .). 

ἄν 6116 (Ρα. εἶν. 2), ΒΘ σουἹὰ Ὡδϑοθαβασὶϊγ ἢανθ 
υαϑοὰ (86 βΘΏΘΓΑΙ ἰδσια “ρἸουγ" (23, ὙΠ, δόξα). 
ΤῊΘ ῃδίυγαὶ θδϑὶθ οὗ ὑπ 6 Ῥοδίῖοβὶ ἀδθοσί ρϊοη 18 
[ῃθ δ] πάη Ὀγὶ κῃ 685 οὗ [16 βαπιίησ ὅτε, ψῃΐο ἢ 
ἦῃ 8 βίοσπλ βθϑῇ8 ἴο οἰθανθ {6 αἰρηΐν δῃηα μεμα 
Τοτί δβῆθβ οὗ Πρ ξηΐης.--- Τὸ 018 τοίδγ {π6 ἀ6- 
γ᾽ δἰΐηρ ἰαχί οὗ (6 Ῥββ]πι: “ἴτοῦλ {π6 Ὀγὶ ἢ μοθα 
Ὀοϑίογθ ΐπι Πῖβ οἱουάβ ῥβδβθθ δαὐγαὺ (ὉΥ τϑηΐ ἰῸὸ 
ἀράν μα ΟΡ. Φοῦ χχχ. 1δ.. Ψετ, 14. 86 

οτὰᾶ τδθπἀοσχοα ἴσου θανθ. ϑδῖποο ᾿ἰρἢὺ- 
Ὠηρ δηὰ ἐπυῃ ον ΔΡΡΘΆΓ 80 οἷοθθ ἱομοίμοσ, (9 
ΒΊΟΓΙῚ ἷἰβ ΘΙ ποᾶῦ, (οὐ πιο] Ἰυάρηηοης 
θυγδίβ Οἱ [Π6 ΘΏΘΓΑΥ. [πδιοϑα οἵ “ ἴγοτλ μθδν θη ἢ 
1Π6 ΡΒ. μδ8 “1 μβοαυθη. Ασα 18 Βογὸ οαδἹοὰ ὃξι6 
ποαὶ ἘΠ 86 “(Πὸ 4}]-οοηίγο πα, ΠὨΔΡΡΓΟΒΟΝ- 
8016 ἡυάκο᾽ (06].). Τα “κἰνίηρ [υἱἱοτίηρ]} Πα 
γοΐοθ᾽ 8 Ῥορίΐο8] ἀοεϊχηδίϊου οὗ Ἐπ" 866 ὅοῦ 
χχχυΐϊ.. 3, Ῥμ, χχίσχ, 8 .. ΘΟΙΏΡ. Εχ. ἰχ. 28: 
Ῥβ. χ]νΐ. 7 [6]; ᾿Ιχυἱἱὲ. 84 (38; Ιχχνυϊὶϊ. 18. ΤΊθ 
ὮΓΆΒ6 “ἢ.Δ1]δίοῃϑβ πὰ οἵ ἢγϑ᾽ (ονπὰ ἴῃ {116 
Β. ἴῃ (η18 γοῦβα δῃὰ [Π6 ρυθοθαϊηρ, 18 νδηιΐηρ 

Βοῖο.-Ἄ ον. 156. Απᾶ 86 δϑοῃξ οὔϊ διζονσδ: 
{π6 Ῥβ. 848: "18 δύτονβ.᾽" ἘΤΉΘδΟ τὸ (6 ἤκ5}1685 
οὗ ἸΙσΒίηϊηρ (οοιρ. ἰΙχχυϊὶϊ. 18) ἱπίο ποῖ (ἢ 
ἰοο-ἀφείγογίηρ ἢτο οὗ συδίθβ οοπορηίγαῖθθ δηᾶ 
ΒΗΔΓΡΘΏΒ ἱωεῖς ΤΉ ἩὙΓΣΔΙΒΙΏΙ, ρυπὶβείηρς αοα ἰδ 
τοργοβοηΐθὰ πηᾶορ [Π6 βφυγο οὗ κα υγαγγίοῦ δτιηϑὰ 
σὰ ἢ ὈΟΥ δηὰ τ ὐῤόλμν 88 1Ὼ ἸΩΒΗΥ͂ ΟἴΠΘΓ 
Ῥβ. νἱῖ. 18,14 [12,13]; χχχνὶ. 8 [2); 20} νἱ. 
4; Ῥουῦ. χχχὶϊ. 28: 1.31}. 111. 12, 18.--ΑὩᾶ δοεῖ- 
τοσϑᾶ ἔβϑσι, {Ππαὶ '6, {Ππ6 ΘΏΘῃ1168, ΘΟΙΡ. ΓΒ. 4, 
18.( ὙΠ6 ργοηοῦῃ “(πο π|᾽ ἀο68 ποὶ τοίοσ ἰο {Π9 
ΔΙΤΟῊΒ δης ᾿ἰσηξΐησ. ΤῊ ἔγεί οἰδεῖ 18 (Π6 δοαΐ- 
ἐοτίης οὗ {Π6 σογτηρδσὶ τηδδθϑα, ἰηΐο σῃϊοῖ [Π 6 6Π6- 
τηΐθβ δα {πγόνῃ ἐμοηβοῖνεθ. Ὠΐρ τηΐηκ, δ ἅ 
ἁἀϊποοτηδιοᾶ (612). ΤῊ ῬΒ. 88: “δῃάὰ 11ρἢ! 
πἰηρθ τηυςἢ (πη ΓΔ ]6) ΓΕηρ. ΑΟΥ͂. (0 
Κα) ὶ) “ δῃοὶ ουὖὐ Πρ πἰηρ5᾽]. ΤΒ6 νοσὺ ποσθ 
ἴα ἴο δΘ δυρρ ῖοὰ ἔγοια (86 ργθοθάϊηρ, 88 ἴῃ νου. 
12, 14, 42. “46 ἀϊδοοιῃ θα" (βο Ψγοῃ)θ); {Ππθ 
Ῥα. 88: " δῃὰ ἀϊβοοιιῆιοα " ἤγοὰ ψῃϊοΒ [86 
Θεοῦ [ Ὁ] οπείθ (Π6 χ “το. Τῇ 
[ὈΣΠΟΣ οῇόοςὶ οὗ ἴπὸ 1ογ δ ἱπίογίδγθηοθ ἰδ ἢ 9 
σου ]οΐο ἀραιγυοίίζοι οἵ [89 ΘῆθΥ; οορ. Εχ. 
χὶν. 24; χχὶϊ!. 27. Ψ9}οβῃ. χ' 10; ὡφ ἷν. 1δ- 
1 ββδιῃ. νἱῖ. 10.---ν ἐγ. 16. Απὰᾶ ἴδ Ὀθᾶδκ᾽ οὗ [86 
8θει ὈΘΟΒΙΏΘ νἱ 5 01]6. ΤΉ Ῥβ. ἢδ8 ἴῃ 9 ῬΘΔΪΚΟΣ 
ΧΡ δδίοι : “Ὀγοοῖκα οὗ πϑδίον," Ὀμοονοτοᾶ 
ὍΣΟ ἴδο οπη ἀδίοι οὗ ἴ86 Θασῖμ ὦ [Πδὲ ἰδ, 
{πο Ῥοίίοιμῃ οὗ {μ6 868, (Π6 ταίϑσβ θείη Ὀ]οα 
ΔΎΔΥ; ἃ ῬΆΓΔ4116] ἀοθογιρίΐοα 0 [Π6 ῥγθοράϊηγ. 
1 δἀάϊίου τὸ ἐπὸ ἐδυπάογ δῃπὰ ρλίηέπσ ἴτοτα 
ΔΌΟΥ͂Θ ΟΟἸ168 {86 δίογηειυϊπα (πἩϊοἢ Δοοοιμρϑηΐθᾷ 
[Π6 δἰογα) δπὰ ἰῃ6 εαγίῤχωαξε, π ἰοἢ 88 Υ͂ 
Βοϑὴ Ρἰοϊατοα (νοι. 8) 88 δὴ οῇδοί οἵ αοὐ δ δῆρογ. 
ΒΥ ἴδ9 ΣϑΌυείηκ οὗ [πὸ Τοσᾶ, (ἢ δὶ ἰ 1η9 6Χ- 
Ρτγοθϑίοῃ οὗ δῃρονγ ἴῃ (ἢ υοἷοο οὗ (86 ἐπυπάον (Υ6Γ. 

2 [Ὁγ. ἘγτΔη ἢ 5 ἰοχὲ ἢ88: “πὸ Οοτγίὶ πδ8 ἰδ ϊζοη ἢ 9 
δι ῆχ," πὰ χρυ μάφΑὰ ἢ6 ψχίϊθη [8 ἢ ραγϑη  ηθϑϑία. ΤῊ 18, 
ΒΟΉΘΥΘΣ, 8 δὴ ογογβίκην; [ῃ6 Κ οι ἱὉ μ88 ἔπο δι βῆχ, ἐπ 
Φοτί οταί δ ι1.-- Τὰ. 
ἘΣ ὌΝ - Βέγοαγλ-ὈὉθὰ ἤγοσω Θὲ “ ἰο οοπ δίῃ," ἤΘΠοΘ 

Ἢ “τ 

οὔ Βοῖονν ὈοαΪ68, -ἶ Πο] θ᾽, Ῥῇρο, σδῃδὶ, ὁ δῇ η οὶ, 4619, «- 

αὐλός, αὐλών, [θη ὈτοΟΙς, ῬΓΟΡΟΣῚΥ ({|κ ὼ τ} γ4}}9 
ἴῃ τ Βοἢ ͵ἱὲ ἦσο (Βυρῦ ἘΠΠΕΣΕῪ δὼ Ἶ 

ζ ὮΣΕ, Ῥοσέίϊο ἀοϑοϊχηδείοι οὗ [80 οαγίἢ, Ῥβ. Ἰχχχίχ. 

12 [11]; χα. 8: χοΙ!. 1; ΧΟΥ͂Ϊ. 10--3}.}" ὈΥ͂ ροοίίο Ἰοθη 59 
δ τὰν 

ΜΈΒΟΒΕ ,, πΏΙΘῺ 5 ἕο Ὀ6 δΌΡΡ) θὰ ἴγοζῃ ἐδθ Ῥχεϑοοάϊηκς 
γοσῦ. 



δ72 “ΤῊΝ ΒΕΟΟΝΡ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΑΜΌΕΙ, 

14); οορ. β. εἶν. 7, πῆοσο 86 πδίθσβ οὗ [9 
οἶλδ08 ᾶ1ὸ δῇ ρα δἱ ἰδ σοῦυϊο οὗ ἀοα ( 16] 
ἴο Ηἰδ (μυπάοτ-νοΐοθ). Αἴ ἴ86 δῇ κε οἵ 
89 Ὀτοαῖὶ οὗ δὲ 089, οομρ. νεσ. 9θ. Τῆς 
ῬΡβαἸὰ 88 6 ϑϑοοηᾶὰ ρϑγβοῃ, ἰὑγηϊρ ἴῃ δβυάὰ- 
ἄθῃ δάάγοδα ἰο Ψοιιονδῖ: “αἱ (ἦν τοῦυκα δῃὰ 
ἐὰν δηρεν." Τη6 “Ὀγθαίκοσβ οὗ ἀθδίῃ᾽" δπὰ (δς 
4“ ίΓοδΙα8Β οὗ οΥὐἱ}} ἢδνο, δοοογαΐης ἴο γϑγ. ὃ 
ΟΥ̓ΘΓῊ Πα πιοὰ αν ά. ἴὕπαάδν ἰδ ᾿πᾶρὸ οὗ παῖογ- 
ὙΑΥΟΒ ἢ6 δα8 ἔθογο ἀορίοίοα (Π6 ἀδῆροιβ {Πα 
τητοδίοηθά [ι8 16. Τμΐθ δ᾽οθηθ ποιὰ ργο- 
σοηΐ ΟΡ βιυρροδίηρ ὑπαὶ γὸ δῦ ἤθγΘ ἃ ΠΊΘΓΟ 
Ροοίὶο- Βγρογθο σαὶ ἀο]ποδίϊου οὗ ἰμς ἰυπαἱ]ὶ οἵ 
1Π6 ᾿τδύθσβ 88 γοδΌϊ: οὗ [86 δίοστω, ἰῃ ογάεγ ἰο ἢ] 
ουαὐἱ ἴῃ ρἰοείυγο (Ηυρἢ). Βαϊ (δὸ [Ὁ]Πονηρ δο- 
οουπΐ (γοσ. 17) οἵἨ ἀοϊίνογδηοθ “ουὔἱϊ οἵὨ στοδί 
Ὑγδίογβ᾽" 8 8{}}} τῆοσθ ορροιρά ἰο (18 γίονσ. [ἢ 
Ἀ18 ἀϊείγεδβ Πανὶ νγ88 ΟὐΘΓῊ ΒΘ  πλρὰ 88 ὈΥ τα ΠΥ 
ψαίοι-ΠοοάβΒ. ΤΒῸ οὐ, τονθαηρ Ηΐ ΔΠΡῸΓ 
διζαϊηδὶ Πἷ8 ΘΠ ΠλἾ 64, ΒΑ ΘΒ. ἢἶπὶ ὈΥ ἰδυΐηρ. Ὀ8616 {Π6 
ἀερίϊβ οὗ {86 868 ἰῃ νει! οἢ πα δὰ δυπὶς, δηὰ πὑη- 
οονοσίηρ πὸ ἰουπάδιϊοῃβ οἱ {Π6 δατγιὶ Υ̓ 186 
κιοστη- πὶ ηὰ οἵ Ηΐη γαῖ (80 [6] }ἰσβοῦ). ΤὨΣΠΟΓ 
ἀοδοοηάϊηρ ἴτοπι οὐ δΒίρῃ (6 Γογὰ κβοὶζοα ἢϊπὶ 
δηὰ ἀγὸν ἔπ Τογίἢ ἔσομλ {Π γᾶ 68, 88 18 ἀθβοσι δὰ 
ἴῃ {π6 (ΟἹ]Ἱονίηρ νοθοα. ΤΠΟΙΟ ἷἰβ ἱμογοίοσο 88 
116 χγουπὰ ἴον ἴπ6 υἱὸν οἵ Ησίς, {πὶ (Π6 
ὙΓΑγ68 ἀδηοῖθ {πὸ Ποαὶ οὗ (6 ΘΏΘΠΥ, δηὰ (86 ὑοΐ- 
ἴοια ἰῃ6 χγουῃά οὐ πμΐοῖ [ΠΟΥ δἰοοά δηᾶ ἔτγοπι 
ψϊοῆ (ΠῸ. ποτο ἀγίνθη, δα ἰοῦ ἐπα οὗ Τ᾽ δηΐυ, 
{πδὶ ἰπ6 δοδυπαθὰ Ὀδιῖ]6 ΔΜ ὩΘΔΓ 8 ᾶσρο ᾿ηϊδηά 
Β68 (6 οοη]δοίαγοβ {Π6 ΒΘΠΣ οἱ Αἰϑῦθ ἤθδᾶγ [)8- 
Ταϑδουδ, δυοαΐ 88 ἰα6 88 ἰμ6 βοα οὗ (ἀδῃῃοδαγοί), 
δηά {πὲ (μΠ6 ἀσδογί ρίϊο ἷα ἴῃ ἰο Ὀ6 ἰΔἰκοΏ “ δ]- 
τηοβὶ ᾿ἰ6γ8}}γ.᾿ Το ἱπίογρσοίδίϊου οὗ {86 “ἰουῃ- 
ἀαίΐοηβ οἵ {πὸ φαγί ἦ 88 85Π60] (Η ημεὶ., Κὶ 611) 18 
πἰιδουΐ ΠΡΟ ἴῃ (δ ἰοχῖ. 

γε γβ. 17-20. Αἴον [6 ἀσβοσί ρίΐοη οἵ (ἢθ ἀθ- 
βοοηὶ οἵ Οοά ἔτοπι ἤϑανθῃ ἴἰο βᾶνο, αν ἃ ΠΟῪ 
ἰγασϑδ ἰ6 αεἰἰνεναποα 1(5617,) δηὰ ῥγαίβοα ἰ89 1, οτὰ 
ἴον 1ϊ.-τονον. 17. “Ηδῤς ρβοηΐ τόσ," (86 ποτὰ 
“ἢδη4 (Ῥβ. Ἔχ] ῖν. 7) ἰδ ἴο Ὀ6 ΒυρΡ] 164, 88 ἴῃ νἱ. 
6; Ῥκ. [νἱϊ. 4 [8] ξξεε Ηδ γεδομοὰ ουΐ ἔγομῃ οὔ Βὶρῃ, 
ἐμαὶ 16, ἔγοα οανθῃ. [Ι͂ῃ δρὶΐθ οὗ (86 “' σβπὶ6 
ἄονη" οἵ νογ. 10, βίο σοΐοτα ἰοὸ αοὐ δ ἰβσοῦσ 
ἴῃ ποδνϑῃ, ἴΠ6 σα] γἱ ον ΠΟ] 8 ἐλκμὶ ἰο 1μ6 οοὩ- 
οορώοι οὗ ᾿5 οἰονδίίοῃ δον πο. “Ηδθ 
ἀΓΘῊ π|6 ουὔΐ Οὗ ΠΙΔΗΥ Μδίοβ." Το σοὺ (70) 
ΟΟΟΌΣΒ ΟἰΒΟΎΠΟΙΘ ΟἾΪΥ ἴῃ Εχ. ἱϊ. 10 οἵὗἨ Μοδοα, 
ψἤοθο ὯΔΠ16 ἷβ Ἰογτιηοά Ἐ οπι ἱΐ, δηὰ ὙΠοθα ἀ6]1- 
ψοΓΔΠ66 ἴσοπι [ἢΠ6 νγδίθγβ οὗ ἴπ6 ΝῚ]6 ἦβ μϑγθ ὕῥτὸ- 
ῬΔΌΪ δ᾽ υἀορὰ ἴο. αΐδοῦ: “6 τηδὰθ ἃ Μοβϑὰ 
οὗ π|6. Τηθ “ἸΏΔΩΥ μϑίογβ᾽᾽, [Ὀοίΐον πῃ Ετα- 
ΤΩΔΏ ἢ Β ἰγδηβ  αἰΐϊ οι : ἜΝ πίον ""΄--ΤῈ. δγὸ 
ποὶ οῃοπιΐοα, θυῖ (ἢ6 ἀρδά!γ μογὶ]β {πδὶ δα Ὀὲ- 
8116 ἢ 1γ1π|, ΘΟ. σψοσ. δ; Ἢ χχχὶϊ. 6, ἰΙχυἱ. 12: 
Ἰχῖχ. 2,8 [1,2]; [δ8. χὶλἹ. 2, σἤοσο παίοσ 8 8 

ΤῸ οὗ ρτοδὶ ἀϊείγοεβ δῃηὰ ἀδηρογ.---  ογ. 18. 
οοὸ Ῥανὶὰ ἤγεὶ ἴτοιι. εἷἶβ ρου] ἴο ἷβ 

ἐπεηνίεαΒ. ἙἘΕἶο ἀοϊὶ νοσϑᾶ 126 ἔσοσὰ ΣΩΥ ΘΏΘΣΩΥ, 
186 αἴτοιαὶ οὔθ. “ΤΠΘϑοηρ ΠΟΙ ΡὈ86568 ἴγοτι 
186 ορῖο ἴο ἃ πῆογο ἱγτῖς ἴοπθ, δηὰ ἀἱγϑοὶ ἀϊβοουσϑο 
δίκοβ (16 ρίδοο οὗ συγαίδνο᾽, (Ὀε].).. ΤᾺ ϑίηρ. 
“ἼΤὯΥ͂ ΘΏΘΙΊΥ ᾽ ἄοθα ηοἱ ᾿υδι  ν (ἢ 6 δυρροεϊου οὗ 

δὴ ἱπάϊν᾽ 04] ΘΏΘΩΥ, Ὀαὶ ἔγοιῃ ἴμο ΤΟ] ον Ωρ “ΤΩΥ 
Βδίοσβ᾽" ἰδ ἴο Ὀ6 ἰδίκθη δὲ οοἱ ἰδοῖῖνο, ἱπουρσῃ (δε 
ΠΔΠ16 8680] ΓΒΕ δία 85 δα ρογροσι ρου ἰο (18 
ὙΠ0]16 ρΡἱοίυχο οὗ αἰδίσοβεα. ἘΘοδῦΌδο ΤΟΥ ὑγθ 10 
βίσοιι οι ἢ [Δ 1, "δὰ ουογρονχογοα [η6. ὑπ 
ΒδυΪηρ ἱπιογροαι 0 ͵γδδ ὨΘΟΟΘΟΘΣΥ, εἰποθ Ὠδνὶ 
ἰπ μἷ8 ὙἘδ Κη εβα [61 Ὠἰπλθ6} ονεγροπογθὰ ὈΥ δἷ8 
ΘΏΘΙ 168 --- ΟΧΊΓΟΙΔΘ ἱπιροίθῃοθ αἷτοθ αἸνὶπο 
ΠΕΙΡ.-- ας. 19. Ἐ]αεϊαἰῖου οὗ ἰδ 6 ]Δδὶ πτογάβ οἵ 
γεσ. 18. ΒΟΥ [611 οἱ ἡ τὴοὸ ἐῶ ἴδ6 ὅδγ οἵ 
ἸΔΥ ΟδΙδιηϊτυ. ΤΕΪΐ8 6 ποὶ ἃ ἀοβηϊίο ἀδγν, δαὶ 
186 ἰΐπη6 οὗἨ 816 ΠΟΙ Ρ]οββηθβα πὶ (6 βδΌ] 6 ῬΘΓδο- 
ουϊΐου ; [πεῖν ῬύτιοοΣ ἯΔΒ ἴο δηϊδῃ ἶτὴ ὉΥ ἃ 
βυάάρηῃ δίίδοϊκ, δα βὸ β] πο ]ρ νψαβ ἱτωροβεὶ δ]6. 
Δοάᾶ ἴδ6 Τιοεᾶ Ὀθοδιιθ ἃ δίδυ ἴο σιθ. 
Αἴ ἀθ]ἑσοσαηοθ οοΐμεθ δυρροτί. Σ Οοαρατε 
ἴος {86 ἰδουγχῃΐ Ῥεδὶπὶ χχὶδ!. 4.-τ γε 20. 
Ἀπάᾶ 6 ὑὉσουκδὶ τὸ ἐοσί ἢ ἰηῖο ἃ ᾿Ἰδτᾷθ 
ΡΙδοϑ, ᾿ἱηΐο ἃ οοῃάϊτίοη οἵ ἔγοοάοι,2 ἰῃ οοηίγακὶ 
ὙΠ ΠΔΥΤΟΎΤΙΘΔΕ, δίγαϊϊδ. Τα “τὴς ἢ} 15 δια ρῃδ.- 
ἰἰς. Τῃὸ πογάβ: Ἐϊ6 ἀοινοσθᾶ :26, ἤοσα ἴῃ 
ΘΟΠΟΙυκίου ΘΙΩΌΓΘΟΘ 41} (μδὶ ᾿δ8 ὈθθῺ ιογείοίοτο 
βαϊὰ οὔ (86 πὰ σοια τ ἀοἸἑ γογϑησα. ὀπεῖῦς ιδς 
ῬγοσΤ δ ΟΉ ἸῺ ἴπα ἀσδογρίίοη Ρ ἴο (18 ρΡοϊπί: 
[Π6 ἀϊπροταίοη δὰ τ τρπη μὴν οἱ {π6 ἤρεμει Ὁ 
186 ΔΙΤΟΥ͂Β οἵ (86 ἰρλέπέησ, ἰῃς ἀτί νἱηρ ο΄ οἱ (80 
τοαίετ-τὐαῦεε δηὰ 14 θδᾶγὰ οὗ {ον “ομπααξίοις 
ὈΥ {π6 δίογπι ; ἰβθὴ ἴῃς βἰγοιοίηρ ἰοσίἢ οὗ [δ0 
δαπά, κοϊσίηρ, ἀγαπίηρ ουἱ οἵ (π6 στοαὶ υγαίοτς, 
δΒΌΡΡοτγίίπρ' {π6 Ἀ6]ρΡ|6β τοδῃ, Ὀγιηριηρ ἷπι οαἱ 
οὗ εἰγαϊ 1Ἰηΐο ἰγοοῦθρα, δα ἴἢυδ οο ρ] ες ἴδ 
ἀο  ἱνοσβηοο.--- ΕῸΣ Εἶθ ἀοϊα υθᾶ ἰῃ τ16---ἰ6 
στοιπὰ οἵ (6 [γ᾽ ἀε!γογδῆοθ, οὐοσ δραϊποὶ 
6 ἐπεηιΐσα, οα ΜΠ οπ δα οομια 606} δοὰ 
ἡυάρτηοηι. ΤῊΐα αεἰσλὲ οἵὗὁἨ Τῃ6 [τὰ ἰη Ηϊπι 
(Ρ5. χχί!. 9 [8]; χὶ!. 12 [11]} ἰδ βαϑὰ οἱ 8 
ἐπίσστταν 88 ἷδ Ὀτουρῆΐ οὐὐ ἴῃ τὰδὶ [Ὁ]]Οντ. 
ΤΠοΓΘ [0] ονσα, Βδυρ οὶ γ. 

γε τα. 21-28, ἰδὲ ετλιδιιοη ο( ἰλὲ στομπὰ οὐ μὲ 
ἀεἰϊθεγαποε; ἰὰὶ ἷβΒ Ἦΐ8 τίσ μεουδηέβδβ, δοοοσάϊηρ ἰὸ 
ΜΘ {πὸ Τ,οτὰ τοαυϊοά ἢ 1πι.---Ὑ ες. 21. Τῇ 
ἀεεἰαγαίίοπ διὰ αὐομαὶ (δὶ αοα ἴῃ βανΐηρ δἷαι 
φεχιίοα τι δοοογάϊησ ἰο [ιἷ8 τἰσλίδομδιεβα. ὍΤθα 
Δ] [πη Α.Υ.: τοπατὰ "Ἶ (ςοΡ. δ. υἱΐ. 
17 [16]) εαἰχηὶβοβ ἴο ἀο βουβοί Σηρ ἢ ἃ ῥοσβϑοῦ, 
ἩΒΟΙΒοΣ θα οὐ ροοά, δαὶ πὶ τοίθγσοηοε ἰὸ δἷδ 
οοῃάαυςί 88 Βθῶοθ ἴἰο τόσείΐίε.---Αοοτᾶ- 
ἅϊπᾳ ἴο οἰἴϑδῇηθ8 οὗ ὩΣ απ δ6 
Σϑοοσαρϑῃδοᾶ 126.-- ΤῊ δηάβ διὸ ἴπ6 ᾿πϑίγο- 
τηοηὶ οὗ δοϊΐοῃ, δὰ “ οἰθδῆμοβα οἵ μαηάβ᾽" εαἰμηὶ- 
ἤ68 ἴδπὸ ΡυτῚ τ οἵ εἶδ ἀοέΐοηδ ἔσοτα εἷῃ δα πη γι ρεί- 
οουβῆοθθα ΟΟΙΏΡ. γον. 26; Ῥα. νυἱϊῖ. ὃ [4]; χχὶν. 
4. χχυὶ. 6: 7οῦ ἰχ. 80: χχὶϊ. 80. Το {16 δῃ.- 
ΒΎΓΟΥΒ ὈΟΓΣῚΥ οἵ πιέπὰ (αχρτεοαθοὰ ἰὴ [86 “ Ὁρεκδι 

4 ΤΉ ἔοττω οὐὔἤὐ δοϊρασίδοι αἷϑὸ ἴῃ Ῥβαίτηῃη οχχχί. 1; 
Χχχυ !, δ [4]. 
ἰ ὈἽΡ, 5666 νϑσ. 6; Ῥβ. χυἹἹ, 18. 

8 ΤΈΘ Ῥβαῖπι μδ5 ἐδ ὑϑιδὶ 1688 ροοίίο 1 γΟ [τμιο 8 
τοοάϊηρ ἰο Τουπ ἃ ΠΟΓΘ 8150 ἔη ϑοῖῃο Μ85. οηὰ ἘΌΌ.--Τὰ} 

ἃ ὩΓΠ ΠῚ (8. Ἴσχυῇ!. δ), ἴῃ δοπίγαδι τΐ ἢ ὋΣ ; θ0 ἐδ 

τοσχὺ ἀπίρμ), 665. σχχνυί. 33; Ῥβ. ἵν. 2 [1]; Χχχυ. 11; ῬΧΟΥ͂. 
ΧΥ ]. 16. 

1 ΠΝ ἴὰ οοπίσαδέ πιὰ ἔπο δυδῖχ ἴῃ ἐμο Ῥβαδαῖσω, δινὰ 

δηδποσίης ἴο ἐδ ᾿ν) ἴ Υοσ. 109. 

4 ὮΌ23, ἴὰ οοπαϑοϊίου πίὰ οὖν οΟΓ ὉΠ [50 Βατο), 

οσ πα ΠΡ ΤΥΣ κἀάοά; τιϑ Ῥραὶτὶ μαὸ 2. ΤΡὸ 
τι “Ἔ ξ 

ἱπιροσγίδοϊϑ ἤοτὸ ὌΧΡΓΘΑΒ 1 ΚΘΏΘΓΑΙ Ῥτοροσίο.8 (80 
Θσϑὶ ἐἴτηο, 9 δο-οδ θὰ Ῥσχγϑδοῃΐ (δπαρδλ 



ΟΗΑΡ. ΧΧΙΙ. 1-8]. 

οἵ γοσ. 24), 88 Βοῦγοοϑ οὔ Ρυσὶιγ οἵ οοπάυοί, ανἱὰ 
οἴδη ἰμ05 αἰἤτηηδ εἶδ ὈρΓΙ Βίμοβα, ἴον 6χ., χν]]. 
83-δ. ΤῊ ἴσαι οὗ (ἷϑ ΘΒ ΟΩΥ ἴο αἰ πβ6 }{ ἴθ 
Θχπἰ ἱϊοὰ ἴῃ ἷ8 αοἴααὶ σοπάυοὶ 88 ἀθεοσιυθὰ ἴῃ 
γοσβ. 222-24, σβογο μα μῖνοβ [Π6 στουπώ (.3) ἴον 

{86 ἀαοοϊαταιίΐοη ἰῃ δὲ 1.6 18. “ τἱσμίθουδ᾽" δηὰ “ 818 
Βδπάδ οἰθδη."-- [Οἱ τλ6 οἰ ςα] δηὰ σοὶ ἰρίουβ δἰ ῳ- 
πϊβοδηοο οἵ {πϊ8 οἰαΐπι ἰο τἰ χα ὐθουδηοδθ, δ60 “ ΗΪ8- 
ἰογῖοδὶ δὰ Τμοοϊορίοα! " ἴο (μὲ ομδρίεν, ρϑγβ- 
πτλρὰ 0.-- ΤῊ.]--- ἐγ. 22. Ηθ ργονϑὰ μῖ8 γίραῦ- 
δουβηθβα ΟΥ̓ (86 Δ τιιαϊίοη: Σ Βανθ ἱσορὶ ἴδ6 
σα γδ οὔ 80 Τοσᾶ. “Ηακνο οδοϑογυϑά, μο]ὰ ἰο,᾽ 
δὸ 90Ὁ χχὶϊ. 15... “Τὴθ σγ8 οἵ ἰμ6 [τὰ "ἢ 8ΓΘ 
ἐπ6 τυ ]ο5 οὗ υταδη οομάυοὶ Κι τπ ἴῃ Ηἰβ αν, 
ὙΠ ΙΟ Πδν ᾽8 οπμοιηΐθθ δα τ] οἰ ά Πγ ἰσδηβργοββοα, 
«“-ΟΟὀ᾿ᾶἃ δανο ποῖ τυΐοἸσθα!ν ἄορασὶϑθα ἔτους 
ΣῺΥ αοᾶ, 48 δε [88 ἱκορὶ Οσα Β τ 80 ἢ6 διὰ 
ποὶ δἰππεά Ὠἰπιϑοὶ ἢ αὐσαν βοπι αοἀ Ηϊπιδείί. Τὴ6 
ῬὮΓΑΒΟ ἴ8 ΠΠΠΘΓΑΙΥ: κἴο Ὀ6 πὶοκοα ἔτοπι αοἄ," 
ἐπὶ ἴ8, ἰο [11] δΤΑΥ ἤἴγοα Οὐα ὈΥ̓͂ τ ]Ο ΚΘ ΏΘΒ8. 
Νοὶ (48 ατοιΐα8): “ἴο δ6 ψίοκοα αἀραΐπϑί (19) 

Οοἱ," Ὧον ἴ5 'ξ ἃ ἀοεϊμπδιίοη οὗ ᾿ρκύρθωυν οΟΥ ἀο- 
οἰκΐου ργουθθαϊης ἔγοτι αοά, 88 1{ [6 Β6ϑ6 Ὑ6ΓΘ: 
“1 Παγνο μοὶ βἰῃηοα δοοογάϊηρ ἰο (048 ἀδοίκίοῃ, 
δοοογάΐϊηρ ἴο Ηἰἷΐ ἰυάσιηοης 1 διὰ ρα 1668 
(Ηρ) ; οοιιρ. 7οὉ ἱν. 17; ὅ6Σ. 11. ὅ. Αμραϊπὶ 
Εἰ15. 18 Ὀοΐμ {π6 “ ἘοΘριΩ 1π6 [γα δ ταγδ᾽" ἴῃ 
(Π6 ὅτβὶ τηοθοσ, ἴο πο οογγοθροηβ “ ηοὶ 
ἀοραγίίηρ βοπι"" (6 1ογά, δηὰ (πὸ [0] οπίηνσ 
γΤοίοσοηοα [νοσ. 23] ἰοὸ δἷ8 δυιάϊηρ ἴῃ οὐδ εἰδ- 
ἰυΐοα δηάὰ τὰ ταν Σμης υδὴν ἐμὲ 29. “ἘΟΓῚ 41} ἰῃγ 
πα ηιοπίβ ἀγὸ Ὀδίογο πλθ,᾽ (δῖ 18, 85 ἃ χυϊάθ ἴῃ 
ΙΑΥ ἯΆ8Υ08.-- Δ ἃ ΗἾ δ εἰαϊιῖθε, Σ ἄο ποῖ ἄο- 
Ῥαζγὶ ἴσοι ἴβϑι. ΤΏ τοβδαϊηρ οὗ πὸ Ῥβδ]τ : 
“Ἡ]8 βἰδίυϊοβ 1 ἀο ῃοὶ ρυΐ ΔΌΓΔΥ το [16,᾽ 18 
ποῖ οἰβονσθοτο ἰουμά, ψιἢ1}6 ΟἿΣ ἰοχὶ ἱβ ὑῃ6 ὑδ048] 
οχργοβδίοῃ ἴοὸσ ἴα οοῃοορίίΐοη. ΕῸΣ πο ἱπουρδὶ 
ΘΟΙΏΡΔΓΘ {Πα αἰνίηθ ἰοθΕ ΠΟΥ ἰο Πενία, 1 Κίηρ 
χὶν. 8: “ψῃο Κορὶ ΠΥ ΟΠ ]δηαἀτηοηΐβ, δηὰ 
να κοὰ δἴου τηὸ πνιϊῃ 411 ἢἷβ μοαγὶ,᾽" δηὰ χνυ. ὅ ; 
“Ῥανὶά ἀϊὰ πιιαὶ νὰ σρῃῦ ἴῃ [Π6 ογε68 οὗ {Π6 
Ιοτὰ, δῃὰ ἀορασχίθα οὶ ἴτοτὰὶ 4}} {πὶ Ηθ δοτὰ- 
τοδπάοα Βἶτα.» ΟὐμΡ. εἷδο Τϑαν ̓ 8 ἐδβιΔΟΩΥ 
ΘΟΠΟΘΙΓΏΪΩΩ ἰτηβο! ἢ, 1 8ὅ8πι. χχνὶ. 29 βα.--- συ. 
24. “ Ι νὰϑ ὑρυῖ δι ἰονσαγαβ κἰτη,᾽ (Πα ἰδ, 

«ρτίσλ ἐπ εοιιὶ, [6 “τοτγατὰβ μἰτα" (2) Θχργθββ- 
ἱπρ ἴμ6 ἱπηπηραΐαῖα τοϊδίϊοῃ ἰο αοά, ἰῃ οομίγαδὶ 
πὶ οαὐνχατὰ Ὑόοτα, Ὑ Δ 1ΟΝ ΔΙῸ ἀοηθ [ῸΓ ΟΠΘ᾽Β 
ΟΥ̓́Τ ΒΑΪΚ6 ΟΥ̓ [ὉΓ Ἰηθ 8. ΤῈ “ πῖ Ηϊπλ᾽ οὗἨ [Π6 
ῬΡΒΆ]Π1 ἜΧΡΥΘΘδΟΒ βὲ}}} ΟΣ Θχϑο Υ οογ18] οοτω- 
τουπῃΐου οἵ 16 πὶ} Οοἀ.--Απᾶ κυδτᾶσά τγ- 
8011 ἴτχοιῃ ΓΩΥ ἰπἰαπΣ Υ, (Π6 ποραίϊνο δἰὰθ οἵ 
18. ΤΏΟΓΆ] ἙΒ γδοίοσ, οὐ σι ὶο Β6 Ἠδ8 7υδί σίνϑη 
1Π6 Ροβίεϊνο δἰάθ: “1 συατάήοα ἀραὶηβὶ οοσημἰϊηρ, 
ἃ 5'η, δῃὰ βὸ οοῃίγβοιηρ κυ]. ΑΔ απ ]αῦ ἢγ- 
᾿δηθοη ὡς Ἔχργοβαίοη [ἱ. 6., ὑ 1 αἰηποὰ, 1 “βουϊά 

Ζαϊ]γ] ἰδ ἰουπὰ ἰη ῬΒβ. χυἱἹ. 8 (Η ρίδ]4), δά 
80 ΕΘΘΕΠΙΙΆΠΥ Φοῦ χχχίϊ). 9: “ἴΠογΘ 18 Ὧ0 ἰηὶ- 
υΐὶγ ἴῃ τρθ. αν ἀθοίαγοδ ἐμαὶ 6 σοῃβίβη Υ 

8 3 -- Ὀυΐ, “ὙὮΘ Θοδίδ] δηγηθηξ οὗ ομΘ Ορροβὶϊβ 

εἶτοδ ἐπ ρτοπηᾷ ἴον ἐδ ἀϑηίαὶ οὗ ἐῆο οἶον" (ΕΠ ϑημδβῖ.). 
ἡ ΠΟ Βίηρ. ἱποίϑδα οὗ ΡΊ., 88. 3 Κι κ8 11. 8; χί!!. 2. 

6; χ. 39, 81 αἵτος ΓΊΝ ΤΊ (ΕΠ είς, Ηυριο]άλ-- τ), 
ΘΟΙΏΡ. Ὠοαυξ, ν. 29; χγίΐ. 11; χχγἱῇ!!. 14, ΤΏΟ Ῥβδι ἴω ἢ88 

9 ὙῸΚ ο(ὖ). 
ῖ (Ὁ 55 18 ΥΟΓΘ ΘΧΔΟΙ͂Ϊ : “ ρογίδοι."" Οὐτωρ. 200 1.1: 

“ γνοτίοοϊ δῃηὰ ὑργῖβιι." 8.66 γον. 38.--κ.] 

δ78 

ΜΆΓΟΠΟΒ ΟΥ̓́Θ Δηα ΓΙΓοδίγαὶ 8 ὨλΠ)66 1; οἰ οσγβο, 
168 δϑϑιιτωρίίοη 18, 6 που]ὰ μανγ (Ἀ]]|6 ἰηιϊο 
βίῃ: {Π18 18. δὴ ἱπαϊγοοὶ ἰθβί  ΟἿΥ ἰο πα νγ6}}} 
δἰ μέλ] ποβα, ἩΠΟΓΘΟΥ Π6 τὐἰκϊ αν ἤθϑθὴ ] 
ἴο πἰηΐα! ἀδοοά, δπὰ δραΐϊπδὶ σῇ ϊοῖῦ θ0.}} 586}- 
ξυλγαϊηρ 88 ὨΘΟΘΒΒΆΤΥ. ΟΟΙΏΡ. βδ] ἰἱ. 7 [5], 
ψ ἤοτο αν ά ἐκείν αδοίαγεθ ἈῚΒ ἙΟΠΒΟΙΟΙΙΒΏΘΒ9 
οἵ δἰ] θβθ ποτ ἰῃ πίπ, ψΐϊο 8 ποὲ 186 
6836 ΠΕΓ6.-- ΤΠ Ὠἰβίοσι 681] Ργοοῖθ οὗ [ν᾽ 8 ἀ6- 
οἰαγαίζοη οἵ μῥυγὶ ἃγὸ κίνθη ἴῃ 1 ϑδ). χχὶν. 
χχυΐ. ἰπουμῇ 6 δἱ μὲθ πιομηθῆϊ ΠιαΥ μοὶ Βαγθ 
Πὰ 8} {π6 ἱπαϊγἼάμα] ἰλοῖθ ἢ παϊπα.---  ογβ, 22- 
24 ὀχ Ὀλι 1Π6 οἰϊπηδχ : γον. 22 ργοοΐ οὗ υρτγὶχῃϊ- 
Πο6β88 ἴῃ ομδσαγα τοαΐξ, νοΣ. 23 ρῬγαοίϊοε οἵ τὶ χϊθουβ» 
Π688 ἴῃ οὐδοαΐθηοςθ ἴο Οοα᾽ 8 δογπηναηίβ 88 118. ὭΟΥΤΩ, 
Υογ. 24, δουγος οἵ τὶ ὐθουβηθθα ἰῃ ἃ ῥίουβ ἀΐδρο- 
δἰἴοη ἀἰγοοῖθα ἰοναγὰβ (οα.-Ὗ ον. 25. Βροι!- 
οη οὗ ἴπ0 ΔΗ Γηγαιΐοη οὗ νοῦ. 21 ({μ6 Ργοοῖ οὗ 
ἢἷ5. “ σἰ χη δου 6885᾽" δηὰ “οἰ θδμηθεβ οἵ μδηάβ᾽»; 
Ἰανίηρ Ὀοοη ρσίνϑη ἴῃ γοῦβ. 22-24) ἴῃ {Π6 ἴογτῃ οἵ 
8 ἰοσίοαὶ οοποίιδίοπ: ΑὩᾶ δο ἴΠ9 Τιοτᾶ σϑααὶϊϊοᾶ 
ΔΘ, εἰο. 1 λύοτ ΠΥ : “δηα τοαυϊῦοα χα {πὸ [οτὰ;; 
ὙΠ6ΓΟ (Π6 “Δη6,᾽ οοηποοίζηρς (μἷ8 πὶΐπ ἰπ6 ῥσὸ- 
οοάϊηρ, ἱμάϊοβίθα 8 ἰοχίοα! σοϊαιοη [86 ἸορΊοδὶ 
το  δίοὴ 18 ἱπαϊοδιθα Ὀν [Π6 ἢ οἵ {86 ἀϊ6- 
οουγδο, ποὶ ὈΥ {π6 Οοῃ)ιῃοίίοη, ἴῃ ΗΘΌΤΘΥ οὐ ἴῃ 
Επρ.--ΤῊΒ..]. [Ιηρίοδα οὗ “ ΠΙΥ͂ Οἰοδμη 658") [ἢ9 
Ῥαΐαι 85 “(6 οἰοδῆμοαβ οὗ "Υ̓ Βδηα 8, 8ὃ8 ἴῃ 
γον, 21, 

γε εσα. 26, 27. Οεπεγαὶ Ῥγοροδί ον, ἰοπ, Ἔχ δἰ ἢ ἢ 
ἐΠ6 Τοσὰ σοαυϊὶ δηὰ ἘΡΤ ΡΕ εν υὰὲ ρῶς " 

"26 ὃγ ἐλεί ἰΠδὶ ἱ ίο πιαπ 
αδ πιαπ ἰο Ηΐηι. ΤῊΪΒ ἸΊΟΓᾺ] το] δι οη ὑνμέθοι αοὰ 
δηά πηδὴ 18 οαστὶθαὰ ουἱ ἱπ ΙΟῸΓ ῬδΓΑἢ]6] τρθι ΓΒ, 
“ἴῃ πθ]οἢ (μ6 αἰνίηθ οοπάποί ἱβ ἜΧργϑεβοα ὮὈΥ σο- 
βαχῖνα γογῦα, ἰοσταϑα ἔγομῃ ἴῃ 6 8) θοίγοα ὀχρσϑεθ- 
ἱῃρ Βυπιδη οοπάυοί." (611). Το Ἱπιρογίδοις 
ΟΧΡΓΟΒα ὙΠδὺ 18 ὈΠΊΎΘΙΒΑ] δηὰ ὨδοοβθᾶτΥ. ΤῈ 
ΖοΠΏΘΓΆΙ ἰσυ ἢ ἐπδὶ (Π6 τηδηϊεδίδίίοη οὗ (ὐοά δ το- 
ἰεἰδυῦ νο σὶρ ἰθουθΏθε8 18 οοπαϊ οπθα ΕΥ̓͂ πη 8η 8 
Ῥοσἰεου δπα οοπάυοΐ ἰοπαγὰβ αοά, 18 βοῖ ἴοτίἢ 
ροϑιτυεῖν ἴῃ γοῖβ. 26, 27 ἃ ἴῃ γχοἰδίϊοη ἰο {89 
Ρΐουβ, δηά τυεῖν ἴῃ νογ. 27 Ὁ ἴῃ τοϊδίϊοῃ ἴὸ 
106 ὈρΌαΪγ. Τοναγὰβ (Π6 ρμίου [ οἰῖογ : πιδγοὶ- 
Μι--ΤῊ.], ἀρτῖρμι δπὰ οἴθδη, ἀοα βμοτα Η πιβο] ἢ 
Ρουθ [τηϑγο] }}}, ἀργῖραι δπὰ ρᾳτθ. ΤῊς δά)θο- 
ἐἶνοθ ΘΟ ΡΤΘδΒ 40.81.1 658} οὗἉ τηδη 1η γοϊδίίοη ἰο ἀοὰ; 
116 “]ονθ᾽ Ποῦ Ὄχργοββθα ἷβ ποῖ ἰΟΑΓΒ τη 8ῃ 
δαὶ ἰοτγαγὰβ αοα, (ὙΠ, ΕῺρ. Α. Ὑ. πισγοι μι), δὰ 
ἰο δυο αοα βῆονγβ Η]1π|86}{ Ἰονυΐηρ. [Β΄ ῖΠ ον [86 
δ )οοϊλνοθ Ἔχ ργ 88 ζΘΏΘγαὶ 408} } {166 ψἱποὰΐ ΔΏΥ͂ 

ΟΠ. “Ἰονίηκ" ἰονασγάὰβ Οοά, 80 ὉΠ Δ 72. -.} Μὰ 
. ᾿ ὦ . 

ἐοτγατὰβ Θοα (ΘΟΙῺΡ. 10 ἴῃ γϑσ. 35), δηὰὰ ἋΣ (ΝΙΡἢ. Ῥδγ- 

τ|οἱΡ. οἴ 3) »υγ βοᾶ, (ΘᾺ “ ῬΌΓΘ," -- Ἃ3, ΘΟ Ρ. [6 

ἐρτγο Ὠραγί, Ῥα. χχίν. 4; ᾿χἧ]. 1, 106 ῬΌΓσΣο ταΐπά."- 
“ἽἼΘἊΠΠΙ͂, ΗἰτῆΡ. ἄϑηομι. ἤγοτη ἽΟΤΓΙ οὐ ΤΌΤ, ἰουηα ΟὨΪΥ ΡΝ δ Ὁ 
μότθ..-Ὁ ὯΠ ὙᾺΣ “Πότο οὔ ἰπδόοοποο, αρτὶβηξ ἤθτο." Σ ἃ 
32 αἰ ταὺ -- κ βοτο" ὉΠ οἵϊθῃ δ Ὦθγθ (θοτηΡ. 

Ἡαυρζῆ., οἢ Ῥ5. συ. 4) δνδίτγδλοί διδσέ. -- ὉΓΛ “ ρτὶβηίηθβα." 
ΤῊΘ ΡΒ. μβὲ8 3), ἰπίγοαιθηι Ροθιίίοαὶ ἔογτὴ ἴου 3). 

ὉΘΏ [ἃ ΗΠΡ. [6 ἴοαμὰ οἰβϑιγῆθσθ ΟὩΪΥ Ὅδῃ. χἕὶ 10 πὲ 
ΞΥ 

ἰδ Ἰουμὰ ΟἿΪΥ ἰῃ ῬΒ. χυἑ. 36.-- Τπ.}--- ἽἼΣΠΓΛ ἰ8 ἴογ 
ττ' 

“ἽἼΞΣΠΠΏ, πΏΙΘῊ ἕοσγγο 15 ἰουπὰ ἴῃ ἐμθ Ῥβαῖπι, “συ ἢ 
ἰός κα . Φ 

Ὀτοδάθηϑα τονοὶ Ὀοΐοσγθο [ἢ 9 ἰοπ6- 80} 4016, δη ἃ Ὀοϑί 68, 
δυρδοηΐα ἀσυ] μς οὗ ἰἢ6 Γ᾿ 85 οομηροηπηιίοη (ῸΓ 1Π6 
οοπέγϑοίίοη δηὰ ἴοὸσΣ τ[ὴ6 τα ὐθΏδηοο οὗ (6 τῆγίθτι "Ἢ 
(Βυρώ). 



δ74 ΤΗῊΗΕ ΒΕΟΟΝῸ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΑΜῦΌΕΙ, 

σἰαἰοπηοοί ἐμαὶ (ΠΟΥ Γοΐδσ ΟὨΪγ ἰο αοα. ΤΠ ἔγχει 
οἵ {ποθ δαϊθοϊζνυϑθ θδῃβ οἰ Ὶ “ἰβνοσοα, θ6- 
Ἰονοα ᾽ οὐ “πιογοϊ}," δηὰ {Π6 Ἰδίίοσ βϑῆβθ ἰκ 
ΤΩΟΓΘ ἈΠΡΟΡΠ ΗΘ Βογο.- -Τ Ὰ.].-- Τουνασᾶδ τΠ6 
Ῥοῖνϑοιβο ἴδοι δβῇονσθδῖ ἔμλυν8δ0]ζ ρϑύνθυδθ, 
{πὲ ἰ8, τοαυϊηρσ ἴο ἰῃ6 ῬΘΥνοΓθΘ 8 ῬΘΓΨΘΙΒΘ 
(Πῖη τ τἰς ΘΟὨΘΘΩΏΘΏΟΘΒ οὗ δἷδ εἰη, μου βοοπιϑβὲ 
ἴο Ἧϊιη ἴο Ὁ6 {μγ8611 ρϑγνοσβθο. ΤῈ ὉῃρῸΪ Υ͂ 
ΤΩΔΏ, ΤΑῚΣ Π ς᾽ ἴο ΓΟΟΟΖΏΪΖΟ ἢΐ8 οὐ δἷη, (81 η Κ9 οἵ 
Αοἀὐ 848 υπ)υδὲ δηὰ οΓ6] ἰοταγὰβ ἢ. ΟὈΙΏΡ. 
1.ον. χχνὶ. 235, 24; “1 γὸ ψδὶϊς ῬΟΓΥΘΓΒΟΙΥ ἴο- 
ΨΆΓΑΒ 6: 1 Μ|}] τα] ἹΈΤΟΠΟΥ ἰοχατγάβ γουῦ." 
Μογαὶ Ρδσνοσβι ιν ἰῃ ἸὩδὴ ρῥγοάυοοβ ροσνουα 
δὰ οοηΐαβίοη ἰῃ δἷβ Κηονίοάμε οὗ αοά. [ΤῇΘ 
τπουσῃν θγθ, ΒΟΎΘΥΟΙ, 18. Αἰ ΔΡΙῪ μὲ οα ἀοθβ 
οΥἱ ἰὼ [16 ππδὴ ἰπαὶ ἀοοβ ον]].--- ΤῈ.].-ν ον. 
28 μῖνεβ ἴῃ6 σγουηὰ δῃὰ Ἴοηβειμδίίοῃ οὗ ἴῃς 

ΠΟΙΆ ἰγυἢ ἴῃ σνόγα. 206, 27, ὈΥ ρμοϊπίληρ ἴο 
οὐδ δοίυδὶ οοπάυςὶ ἰονδγαὰβ ἰπ6 ὑχο ῥυηςὶ 4] 

ΟἸΑβΘ6 8. ἴῃ (ἢ 6 ΡΟΟρ]Θ, [86 ἢ} 016 δηά {π6 ρχγουᾶ, 
ΜΠῸ ΓΟργοβθηΐ ΘΟΠΟΣΟΙίΘΙΥ [16 ῥτοοράΐϊηρ σοί Γαδὶ 
Ὀθοίνοοη {π6 ὑργῖχῦ (πιογοὶ αι], ρυγ6) δηὰ {86 
Ῥεγνεσβ. Τῆι ἰδοίυλὶ γί ϊοα οἵ {μ18 ν τθθ ἴο 
1Π6 ἴῃ 8 ᾿πάϊοαίοα ἰῃ 186 Ῥεβαὶὶ ὃν ἱπ6 
ἐπ114] “ἴον (που, πὮ116 μόγο {ῃ9 ΒΊ πη ρ]6 “' 8δῃὰ ᾿᾽" 
ἐδ υδοά, ἰῃ ογάθσ ἴο δυοϊὰ ἃ ἴοο γοραιθηὶ γΓθουῦ- 
ΓΘΠΟΘ οὗὨ [Ππ6 σ81188] οοη)ιιποίϊ ἢ, δ8 γϑῦ. 29 Ὀορὶηβ 
ψὶτἢ “ἴον (Ποὺ, δῃὰ γοσ. 80 υἱῖ. “ ἴογ." Τῇ 
πογὰ “ΡΟΟΡΙο 18 μ γα ᾿ϊμαϊιοα (Ὀγ {π6 οοπίγδαϊ 
ΜἾ ἢ (86 “ Βαυρδῖν " οὗ (6 10] ον ηρ οἰΔ086) ἰο 
8 ἰαγχζο σου} υ πὶ τῃ6 Πδίΐοῃ, ΟΠ Γδοίου- 
ἱζοὰ ὉΥ {π6 οριϊμοὶ “ δϑ]ιοίοα 3" δηὰ 1Π6 [0]]οὁυ- 
ἦτ οομίγαδὶ βῆον {παὶ (ΠΟῪ ΓΘ δ]θὸ “016. 
“« ἤηιίηδ αγθβ ᾶτὰ δρεϊπαὶ {πΠ6 δυσίν, τ80 ορ- 
ΤΟΒΒ ἴῃ 6 ῬΟΟΓ δῃηὰ δ οίοα ; “ππβοχὰ ἴδοι Ὀτὶ ροδὶ 
οὐ ᾽ (ἴδ γοσὺ ἰβ ἰο Ὀ6 ἰδ κθῃ 8ἃ8 γοϊδῖδνο, ἔν. 
Ἄς Ὁ, σοΙηρ. Φοβῃ. ἰἱ. 11; ἃ]. 12; ν. 1δ). Ὑπὸ 
μ4} πὶ Π88 ἰπ [Π6 βθοομά σροαροῦ: “ἸΟΙΥ ΘΥ68 

(ο]εναιοα ουθ Ὀγονβ, βὲζτι οἵὗὁἠἨ Βδυρἢιΐποβα) (που 
Ὀτίηρεσὶ ἀοπη." Οορ. τον. νἱ. 17; χχὶ. 4; 
Χχχ. 13, ἢ. οἰ. ὃ. τι 

γοτα. 290-46. Θεοοπά ρατὲ οἵ ἴμε6 ἀορογὶρίϊοη 
οὔ {πὲ λείρ {παῖ Ἡανὶ ἃ γϑοοϊνϑα ἴτοια {πὸ Ἰωογὰ, 
ὨΔΠΊΟΙΥ, ἢ ΜῸΓῸ δραίηθὶ οχίογηδὶ ΘΏΘΠ1168.--- 

],οοξίπο δαοῖς αὐ ἴῃ 66 τᾶσβ, ἔν (6118 ποῦν ἱβσοιρἢ 
{πὸ 1,γαὰ δ μοῖρ ἢδ δὰ ονϑύοοιιθ ᾿ἶβ ΘΠ ΘΠΊ168. 
Βυΐ ΒΘ Ἰοοῖβ αἷβμο ἰὸ {86 Ὑτοτας διὰ ἰο {Π6 
ζαΐυτο, ἀροϊατίπρ τιμαὶ τπ6 1,οτὰ, αἴθτ βαο ἢ δἱά, 
8.}}} 18 ἴο Ηἷπι δῃᾶ ὄονοσ πὶ}} θ6. 80 ἴῃ 118 Β60- 
ἤοῃ οὐοαν σψοῦρα οἵ Ῥγοϑεηΐ δηά διίαγο 
{1πι|68.---Ἶ οσ. 29. ΕἸἾτεί, ἢ6 ἀεοίατεξδ πἢδὶ (ἦε Τωοτὰ 
(1ἴπ οοππροίΐοῃ σἰϊῃ {Ππ6 ὀχ ἰδ: ἤοπϑ οὗ ζταοο ἴῃ 
{π6 ὅδ 1 Π 6 ῬΘγεθου 100} ͵8 ΤῸΣ Εἶτ Ῥογροίθα!ϊν. 
ΤΏ “ ἴογ᾽ διίίϑοϊιοϑ (15 σϑῦβθ 88 (6 ρςτουπα οὗ 
οοηῇττηδίίοη οἵ (ἢ 6 ργεοράϊηρ, νῆοσο αν α ἰη- 
οΙυάρα Μἰπιβοὶῦ διμοηρς {π6 ““ αὐ]Ἱοίοά Ῥϑορὶς," 
[π6 ὌΡΡΓΘβεθῆ ; (Π6 Τιογὰ ἢδ8 μοϊρρὰ δῖτα “{Π6 
ΔΙῚ ΟἿ᾽ οαυΐ οὗ (6 Δῆϊ εἰΐοη Ὀτουρῃὶ οἡ 
ἢϊπὶ ὈΥ͂ ΗΒ Θποιηΐοα. ΑἹ] {π686 Ὄχρογίθῃοοβ οὗ 
αἰνὶπο Ποῖρ πὰ {ποῖὶνῦ σοϑβοὴ ΟΥ ρτουπᾶ ἴῃ {Π6 
ἔδοῖ (μα ἦε 1] οτά ἴδ λ ἰαπιρ. ἍΜ ῊΪ16 “Ἰρπι᾽» 
ἦβ ΒΆδημΣ {π6 δυΆ00}] οὗ ροοά ἴοτίαμθ δπὰ ν6}}- 
ὈῬοΐηρ (000 χνἹἱ]. δ), [ἢ 6 Ὀυτηΐηρ ἰδ ἀοποῖρα [Π6 
ΒΟΌΓΟΘ οὗ Ἰαβίϊρ Παρρίθβα δὴ Ογῶι] Βίγθηρίῃ ; 
Φοῦ χυ] δ 6; χχὶ. 17; χχῖχ. 8; Ρβ. οχχχίϊ. 17; 

᾿ “» Ὁ» “ορρτγορμβοά, δϑοθά ρϑορίθ," .- ὈἽΝ, 

Οὐ), Ῥα. ἢ. 1 [6]; Θ6ῃ. χχ, 4. 
ἘΣ “ ἸδτῺΡ." δ8 ἐπὶ ὙΠ ὈΏ ΤΩ, 

ΘΟΙΏΡ. [ε8. χ δὶ. 8; χΙἑ, 17. ΤῊΘ Ῥβαΐτῃ ἢδα ἴθ 
ὈΠΌΒΌΔΙ] εχργοθεῖοη : “βοὰ πιαλεδί ἐράϊ τὰν 
ἸαταΡ." --αὟν δὲ ἰμῃ6 ἰδτρ 'β ἴὉΣ ἃ ἴπδὴ ἴῃ ἢΐ 
Ὠουδο, [Π|ὸ ΒΟΌΓΟΘ οὗ ΟΥ̓ δῃὰ ροοά ἕογίπηο, (δε 
186 Ιμογὰ ἰβ ἴος θανϊά : ἀἰβ ἰαπιρ, ἴῃ: ϑοῦσοε οἵ 
Βὶθ. τ 6}1-θοίησ, ΤῊΪδ 18 186 ρτουῃά οἵ αν αν 
θεϊηρ ο8}16ὰ (χχὶ. 17) ἰδε ἰαταρ οΓ Ιογαοὶ. ΤῊΐδ 18 
186 στοιηα οὗἉ [π6 ἀφοϊασγβίίοῃ: "(ἢ 1, ογὰ ἰδ τὶν 
ἰϊολι." (8. χχνὶϊ. 1). ὙὮδ δοπδεφιόηος οὗ (ἢ18 ἴδ: 
Ὧ6 Τωοτὰ 6111} ΘΙ ΣῪ ἄδιῖκθαδβ. [γατὶ- 

ὯΘΗ8 ἴθ ([Π:6 ΒΥ} 0] οἵ ΔΒ) 1οἰἸοη---ἰπ οοηίγαει σ} 
ἄχμι, σἰτδουὶ Οοά, Πἷθ Ἰδπηρ, 6 που]ά μϑνὰ τὸ- 
πηδίηθὰ ἴῃ πγοίο μϑάμρεβ δηὰ σχυΐη. Ηἰβ ὀχμοτῖ- 
ΘΏΘΘΒ ΔΤ6 δαϑοὰ οἡ ἰῃ ρΌΠΟΓΘΙ {γι : ἰξ 18 186 
Τιογὰ πἢο, ἃ5 δ ἰϑῈΡ, δ κοβ Ἔενοῖ {π6 ἀατίπορα 
᾿ἰσἢὺ δρουΐ Ηΐπι. Οορ. 200 χχὶχ. 8. [ἡ [86 
Ῥβδ]πὶ: “ὙΠῸ 1ογὰ, πῖν Οὐ, τοᾶκεθ τὴν ἀδεῖ- 
Ὧ688 ᾿ἰρμῖ." ΤῊ δ σθηοσαὶ ἀεοϊαγαίίοη, ργονθὰ ΕΥ͂ 
{π6 Ρδεῖ, 18 οοῃῆσπηδα δ]βὸ ἴοσ (8. Γαΐυγα ὃν ροιί- 
ἱῃρ ἸογίΒ 1:6 Ἰοϑ-οοβαπογίηρ τΐμκῆς π ποὺ ἢ 
τ πτουρμ (86 Τοσα  ΠοΙρ, Παβ ἐβοχῃ δηά κὴ 
ἴογευθσ 6 δ0]6 ἰο βῆον.--- εσ. 80. ἘῸσ σψἱῖὰ 
8060 1 τὰι! δραϊμδὶ ἴσοορδ, υνὲ τ τὰν αοὰ Σ 
θᾶ ΟΥΟΣ νν8}16--- ἸἸ 6 ΓΆ}}Υ : “ἴῃ 1Π6 6; “ Πανὶ! 
ἀφοίαγοα ὑπαὶ ἢ6 ἷβ “ἴῃ Οοἀ;, δὰ ἱπογείοσε ἢδ8 
βυο ἢ ΡῬόπεγ" (Ηδηρεὶ.). ΒΥ “ττοορβ᾽ Πανὶ 
ΤΩΘΔΏ8Β 186 λοδίϊϊε δαπαάς (δὶ πα [88 αἰϊδοκοὰ οὔ 
{86 ὈΔῖ116-8614, δηὰ ὈΥ ““ν}}8᾽ τῃ6 τοτιϊδοὰ 
ΡῬίδοοβ {μὶ μῈ μδ8 οοπαιθσθά. ἔπιοβ Ῥόνοσ οἵ 
ΨἹΟΙΟΣΥ͂ Π6 88 ΠΟΥ 410 1 ἢἷβ αοά. δῖος τ[Π6 
νοῦ “τυ ᾽ ΒΕΙῈ ΡὈΓΟΡΟΙΙΥ͂ (Δ Κ68 δὴ Ασχυκ,, ἴὲ ἰ8 
ὈΠΉΘΟΘΕΕΑΥΥ ἴἰ0 ἴ8Κο (ἢ 6 πογᾷά ἴῃ [6 Βοῆδα “ογΌ μ᾽ 
(Εν., ΟἹημ!Β.)." “Ευπηΐηρ᾽᾽ ἰε τοργεβεηίεὰ 88. δὴ 
Θβαρῃ 14] αὉ 81} }7 οὗ (Π6 πταττίοσ ἴῃ νοσ. 84 - 1, 19, 
28; 1. 18, δῃὰ τηθϑῃβ (τ 11} 186 ΡΓΟΡ. “" δραΐῃει 
ΟΥ “10 Βοβί]α δἰίβοκς 2ο0 χυ. 96. τἱ. 14; 
θδη. νἱῖν. 6. [Επρ. Α. Υ΄, ποῖ βο πεῖ]: “τη 
ἰβμτοῦρι.-- ΤῈ. 7 ϑετ. 81. ΤΠο πογὰ “ Οοἂ᾽" ἐ 
1 ΔΡΡοβί(οἡ ἢ {π6: “ ΠῚ τὰν Οοὐ᾽ ἴῃ τεσ. 
80 (48 ἴῃ σϑγε. 88, 48), ποῖ ποιηϊπαῖνε Αβο]υίβ 
[80 ὭΣ Α. Ὑ ὁ αἴποθ {Πθη ἴῃ6 Ατί. [Πε8.: 
{λὲ Οοα] πουϊά Ὀὰ υποχρ]αϊποά: ὅπ αοὰ 
ὝΠΟΒΘ ὙΥΑΥ͂ ἰδ ὈΪΔΙΏ6]6 55, (Πδὶ ἴβ, ὙΠ οβα 
Βονογημηθηΐ 8 ροσίεοι. ΤῊ ΐἷβ πππιδπη ΠΑ} οἵ 
Ροσγίδοίηρθββ 18 ἰγαηβίοσγοα ἰοὸ Οοά, δπὰ ἀφηοίοε Ηΐβ 
᾿γυβί γου ΐηοθα. 86 ψοστᾶ οὗ ἴπ6 Τιοτᾶ ἴδ 
Ῥυσ θᾶ, (μαὶ 16, πἰἰΠοσὲ σο}]6, ρυχο, ἐγ ο, ΘΟΣΏΡ. 
Ῥβ. χὶϊ. 7 [6]. οὐκ ῥχγοπιΐβοα ἀο ποὶ ἀξεοοῖνα. 
τ ἐπὶ 8 Ἰᾶ ἴο 811] ἴπδὶ σαὶ ἐπ ἘΠ σι, 

6 ΟΠἾΘΓΒ δέγοα Ρῥγοίθοιϊου αρδαϊηεκῖ 8}}] ἀβῃροΓθ. 
ΤὮΘ βοοοῃὰ δῃᾶ ἰμίτά ΤΟΙ ΘΙ οὗ (18 ἐὐαεενβθ 
ΟΡ ποτὰ [ῸὉΣ σπογὰ δ᾽βδὸ ἱπ Ῥσον. χχχ. ὃ. 
{Ππ͵Η|88 8] γτηδί: οηβ τορροοϊζηρ αοα ρῖνε (μ6 στουμπά 
ἴον 1ῃ6 ἀφοϊαγαίίοη ἴῃ νον. 80, (μαὶ ἢ6 δὴ ἀο Ὁ 
τοδὶ ἰπὲπρβ ἢ δηὰ τ] δἷδ αοά.---Ἶ ἐσ. 82. Τα 
ΒΟ θη θ68 οὗ {π6 1 ογὰ 88 βυοἢ ἃ αοά, ᾽β ποχὶ εἰδίοά 
88 [Π6 στουηὰ (“ ἴον 7) οὗ {Π6 ποῖ {πὶ ΗΒ ΝΑ 
δ Ροσίροι, Ηΐβ ποτὰ ρῦγα δπα Ηΐβ ῥγοίθοι! 0 βιΤῈ. 
ΤῊ οχργοββίοῃ “Ὁ τοάν» (οοΙΏΡ. νϑσ. 8) Ἔβρθο δὶ 
ΘΙΏΡΏΔΒ1268 (μΠ6 ἀυδιλὶν οἵὨ ἰγυβί ον ῃἱηθβλ, ὅπη- 
Π6Β8 85 {ἰπ6 ἰουπάαίίοῃ [ῸΓ ἱστόν ]ο ἰγυβί, δηὰ 
88 στουπά οἵὁὨ δὲβ Β6]Ρ απὰ ρῥγοίβοίΐοῃ. ῬαγαὶἸεὶ 
ἷβ ν]}. 22; “ἴῸΓ ἴποτο 18 πὸ οὔδ 88 ἴδβου, δά 
[Π6γῸ 18 ἢο αοα Ὀρ65146 866. ΟὐομΡ. Ὠεαΐ. χχχι. 

5 7 ττῖ Ασα. (88. ἐπιθ Το]! ον ίος 2 8), οὔδεε 
το δὰ Ὁ ἐπ τηοϊΐοῃ. Ἐπ. δηά ΟἸβῇ. ἀΠΠΘΟΘΑΑΓΗ͂Σ 
ἔδῖκο ἰδ τοι ΤΥ --τλο Ῥα. ὨΔ5 3 ἰμεἰοδὰ οὗ 123. 

- ὃ Η 

Ἷπ ἰμαἰϑδὰ οἵ ΤῊΝ. 



ΟΠΔΡ, ΧΧΙΙ. 1-Ὁ1. 

81. 1 β'δῃι. ἱϊ. 2.-τ τεσ. 838 σαττῖο οἡ ἴπ6 (Ππουρδΐ 
οοπηροίοά πὶ ([Β6 ἔρυτο οἵ (6 “τοςκ." Τῃο 
“(604 Ποῖα 18 ἴῃ ̓ὈΡΡΟΝΌΡΒ ὙΠ ἐῃ9 “ αοά᾽ δἱ 
186 πὰ οἵ ἐλ6 Ῥγθοθαϊησ γοσβο. 86 ὅο 8ο 
5 ΤΥ δἴζσγουη Κα ἔοσῖσθβα, [Επηρ. Α. Υ., ποὲ β8ὸ 
γγ6}1: “ΠΥ δίγοηρίῃ δηᾶὰ ρονογ.]. Οὐ ἰδ9 
“ {ογίγθι" οολρ. ΡΒ. χχχὶ. ὅ [4]; χχνῖὶϊ. 1. 
ΠΕπξ: Α. Υ.: “δῦ "σι... ΤΏ ποῖα “βίγρηρσίῃ᾽»; 
οὔμϑα “ΓᾺῪ ἴοτίγοββ," ἰύογα! ν: “ΤΥ οτίγαβα οὗ 
δἰχοηρίῃ," 88 ἴῃ Ῥβ. Ιχχὶ. 7 "---Ἴ μΒὸ εαΐταὰ ἢδ9: 
“πο ρὶγάβ τ «1 βίγοηρίμ,,᾽ ξξε σοῦ. 40 ἃ (σῖ} 
οπχἰβϑίοη οὗ “ἴο ὑ816.). --ὠαοοηᾶἃ 6. ἡ 186 
Ῥοιΐίθοῖ δ οὐ 8 αν. Τῆθ ῥγοῃοῦῃ οἢ 
“8 ὙΑΥ͂ ᾽᾽ τοίου ποῦ ἰο αοά, θα ο {π6 “ ρογίθοι 
ΤΩ ΔῈ, 85 15 τοσυϊγοά Ὀγ τΠ6 “ἷ8 ἔδει" [Επηρ. Α. 
Υ.: “τὴν ἴδοι "] οὔ 186 ποχὺ γοσβθ. Τὴ Ῥβδὶπὶ 
88: “ὙΠῸ ΤᾺ ΑΪΚ63 ΓΕΥ͂ ΜΑΥ ρογίοοί.,) [ΤῊ Ϊ8 ἰπ [89 
ΧΩΒΥΡΊΏΔ] γοδάϊηρ (()οτὶ) ΒΟγΘ αἶβο : “ὁ ΤῊΥ͂ ΜΑΥ,}" 
Δηα μοϑθ8 (ο ἄρτοθ Ὀοίίοῦ ψὶὰ {Π6 οοηίοχί, ἴῃ 
νι ἰοῖ {πΠ6 ῬΒ4] πλῖϑὲ 195 βροδικιηρ οὗ ἷβ οσ 6χ- 
Θγίθῃοοβ.-- - ΤῊ.) --πν νον. 84... ἘΗῶδλδ σηᾶῖτθβ δἰα. 
ϑϑὶ τὸ 1896 διἰηᾶδ, (παὶ ἴα, Ιἴκὸ Ηἱπάρ᾽ 

(δεῖ; Ηρ. [ϊ. 18. (Οη ἐμία αὐυϊάχοά ἕοστι οἵ 
δχργοβϑίοη βο6 6,65. δ 144, ΒΗ δηλ.) ΕΤοηρπίοηθοτα.: 
“Τὴ Ἐχυρίίδη ραϊηθηρβ α150 (ἰ6 ἰηὰ 18 6 κΥτὰ- 
Ῥο] οἵ ἤοοίηο55.") Οοιρ. 11. 18; 1 ΟἾγ. χὶϊ. 8. 
Το Ῥβαῖ : “τιν ἴδει "" [βο Ἐπ. Α. Ψ. Βογο, 
δῖον (Π6 τηλγρίη]; (ῃ6 [γα Ῥογβοηδ] Ρσοῃοῦη 18 
664 Π6Γ6 Ὀδοδαβα (μ6 Γοίθγοησα 18 ἴο ἐπ 6 “ ρογίοοϊ 
(ον ἱπηοσθην) ᾽" τδη [1η σου. 83 δοοογάϊηρ ἰοὸ {Π6 
Δ. ΠΟΥ Β ἰγα πη] α110η}]. ΤῈ δισύπαβ8 τοΐδγα ποῖ ἴο 
βεοίησ (6 ὙΥαἰιο), Βιυὲ ἴο [Π6 ραγααΐ οὗὨ Θηθηῖ68. 
Διηοᾶἃ οὔ ΣὩΥ̓͂ Βὶρῃ-ῬΙαο05 6 δοῖβ τῶ. 
ΤῊο “ΠΙρἢ- ΙΔ οι") ἀτὸ ποῦ {ποθ οὗ {π φηδηῃ, 
Ὑ ὮΙ Οἢ Π6 δϑοοηκβ 88 νἱοίου, βηὰ {πσουσῃ Γ410}} ἀ6- 
Οἰαγοβ Ὀθογομβαπά ἰο 6 ἷ8 ον (Ηοηρβί.), νας 
“ΦΎΠ086. οὗὨ Ϊ8. οση ᾿ἰαπά, σι ηἶοὶ ἢ6 ν]οίογιοιβὶ Υ 
.ο]45 ἀραϊηϑῇ 18 ὁπ} 68᾽) (611). Οοαρ. Ὠσοαΐ, 
χχχὶϊ. 18.- ον. 85. Εἶθ ἱπαίστιοϊῖβ τ Βδὴ 5 
ἕο σσασ ερἃ τὰν δὴ Ὀθῃᾶἃ [6 ὈΣΤΟΩΣΘ 
Ῥονν. Οτ, ρογῆδρα (σι Ηὰυρἕ) : “δ ἱπεοίγαςσίβ 
ΤΑΥ͂ μαηἦβ ἴογ ΜΆΓ, Δ ΠΥ ΔΓΠῚΒ ίο Ὀοηάξ [Π6 
Ὀγοηζθ ὕὑον." “Το Ἐρνρίίμδη οαροὴβ 6 γ6 8]- 
χηοβὲὶ 4}1 οὗ Ὀγοηζο᾽᾽ (Ηδηραί). Τὸ Ὀοπά ἐπ6 
ὈγΟΏΖΟΙ ὈΟΥ ἰβ [π6 εἷρῃ οἵ ρτοδὲ βἰγηρίῃ; (μ6 
᾿Πουρης ἘΧργοββοα ἴθ: αοα [8 ρίνοῃ πἰἷπὶ τοὶ 
ΟὨΪΥ αΚὶ}1, Ὀὰΐ αἰβοὸ βίγθησίῃ ἴον νἱοίουϊουβ τᾶσ.--- 
ψαες. 36. ἔτοτι 86 ἤσυτο οὗ [μῃ6 δου Πᾶν ῥᾷββαβ 
ἴο {πὶ οὗ (9 δἠϊείά. ΑΒ ἴῃ αἰέξαοῖ, Βο ἴῃ ἀδίδηισα 
16 Ιμογὰ 8 ἷα βίσοηρίῃ. Απᾶ ἴδου βμανθϑαῖ 
ΤῺ 6 ἴδ 516]ἃ οὗ ἴδ πβαϊναῖίοιι,, (ἢ 6 8161 ἃ 
(μαὶ οομβὶβι5 ἰη Οὐ Β βαϊ γαϊΐοη, σπου Η ῥτο- 
τος Ηΐβ8 16. ΟΡ. ἘρΆ. νἱ. 17: “ Βοϊπιοὲ 
οὗ Βαϊ ναϊοη." ΤΠ Ὁ] ονίηρ ποταβ ἰη 6 ῬΒΆΪτα : 
““δηά [ἢ γ τὶρῃιί Βαπα βαρροτίοα τ᾽ δγὸ πηϊπηρ 
ΒΟΓΘ; ὑΒΠ6Υ͂ βθθιι ἰο μαγο Ὀδθὴ οὔλἑ 66, ποὐ ἱμτου ἢ 

47» αὔον ὌΠ. Οἱ ἐμθ οοπϑέγμούίοῃ δθὸ Ἐνγαὶά, 
ὁ 191 ὃ. 
τ" ἔγοτα ΠΣ -- Ἅ.), ῬχονΥ. χἰὶ. 26, “ Ιο864," .α ἽΠ" 

(αοίρ. 668. ὃὶ 12, Εθπι. 2). ἡ 

ἢ ἢ ἰηδἰοδᾶ οἵ ἐδ ὑβίδι ἀσαδ]ο Αοο, [αἴτον 2]. ΠΠ) 
ῬίοΙ Ῥοσγῖ. οἵ ΓΠῚ “ἰοὸ σῶῦδβο ἰο ἀοβοθηά, Ῥτθϑδ ̓ ἀονη. 

Το Ῥ8. 86 [89 ἕρτω. ΓΤ) οπι βοσουπί οἵ ἐμ ΡΥ, 
αἴης. Εϑτη. στ ῥ]α. δ ὈΪθοὺ οὗἩ ἐπΐηρβ οἵ Ὀϑανίϑ (668. ὅ 
146, 3), Ηθτοὸ [ἢ9 πίῃ. πηδδο. ὈΘοβ 66 (110 νου Ῥγδοθάθβ. 
[ ΠῚ ΡῬίοϊ [πἤῃ. 

{{1} 18 (ον " 15 ὁ Ὀϑέξογ γοηδογίωο (ἤδη “δγαϑ " 
ΟΥ “ δίδαοὶ ;," 5060 Βγαξβ8 ἴῃ διαωιι᾽ Βίδ.- Ὀῖοί.---Τα.] 

δ78 

ΟΙΤῸΡ, Ὀαΐ ἕον γον ἐγ βαῖζθ, 286. ἴῃ ζοηθγαὶ ΟἿΣ 
ΒΟΏρ᾽, σοι ρδγοα ψὶτἢ (πο Βα] ηλ, ΒΏΟΥΒ ἃ ὑτείοσθῃοθ 
ἴον σαυτί, ὑτορηδηὶ Ἔχργοείοηυ. Απᾶ ΓΔΥ Πθασ- 
ἰηρ τηϑἅθ 129 βιϑαῖ. Ἡδατῖπο τα ἰὩΥ ΟΥ̓ Ὁ]6 80- 
σορίδησο οὗ 8 αοϑι. ΤῊ. “ Ἀρατίηρ "ΝΣ (ποὶ 
ἔην Ἰον 688, Ηδηρπί., οὐ “ἸὨγ 101}, Βδιϊοἢ.) 
ἈΠΒΘΓΒ ἰ0 (Π6 “Βα γδίοη "" οἵἠἨὨ ἁ φ,Π6 Ῥσθοράϊηρ 
οἰαυβθ; δα γχοϑοοϊγοα βαϊγαίΐοη {πτουρᾷ (οὐδ 
ρτϑηίϊίηρ ἷθ ροϊοη. 7] Ῥβαὶτηὰ δ8: “ἸὮΥ 
ματα 1 γ, ΘΟ ἀδβοθηβίοη "ἡ (οοταρ. ῬΒ. σχ ]. 6; 158. 
ἴνιϊ, 15; ᾿Ιχνἱ. 1 βα.) [Επρ. Α. Ν΄., ΤΌΠονηρ 116 
Ροϊπεῖηρ οὗ μ6 Ῥξβαὶ τω, γθῆ θοῦ: κ τἢν χοη ΘΠ 655" 
(““ταθοκηθαβ᾽ που]ά 6 ἃ τηοῦο δοουγζαίθ ἰγαη531}8- 
τ1ο)]. Ουτ ίοχὺ τοδῆβ 116 ΓΑ }}Υ : ΠΥ δηβογίησ,,") 
ΟΡ “τὴν το] ηρ, δα δτίη σ᾽" ποθ ἢ ον οὗ ψ Ὠ1οἢ ρῖνοβ 
ἃ Βα 15ἰβοίοῦγ β6ῆβ6 ἴῃ {π6 οοηηθοίίοη. ΤἊΘ χοδά- 
ἱπε οὗ ἰμ6 Ῥβαὶπλ 18 δοίϊον. -- - Τπ.] --- ον, 87. 
ΤΏου δη]ασαοᾶκῖ ΤΥ δῖϑρα πῸ ἅθσ᾽ 56, σᾷγο 
106 ἔγοθ σοοπὶ, 80 ἰπδὺ 1 οσουἹὰ φἄἀναηοο ψιϊμουϊ 
εἰπάγαποθ. σοῦ. ἱν. 12 ῥγοβοηΐίβ ἴῃς οοῃίγηϑίοα 
οοπαϊίοη οὗ πἰγαϊϊηθβα δῃα βίιτ Ὁ]Π1ηρ: “ ὙΠ6Ὲ 
(ποὺ φοσϑὶ, (ΠΥ αἴθρβ 818}} ποί 06 βιγαϊϊοηοα, δπά 
ψ δὴ μου γχυπησϑί, ποὺ βῆ} ποὶ βεέιι πα Ὁ]6,᾽ σοΙΏΡ. 
γ6Γ. 84. Ηυρίο!α Τοπιδγῖκβ στ ΠΥ ὑπαὶ 6 ἤᾶνο 
ποῖ ἤθγΘ ΤΩ ΟΓΟΙΥ͂ {Π6 υ8}8] οοηΐγαβί οὗ παγγουπό88 
Δ Πη4 ιοὐάεη488 Ξε ἀἰβίγοθθ δηα ἀο] σοσδησα (ΡΒ. ἰν. 2 
[1], οοπιρ. ΡΒ. χχχί. 9 [8}} . [πο ψχ]Ἃ6 ρα (Βι 60) 
18 Ῥγθραγοά Ὀγ. πὸ [μογὰ ον (Π6 βιυιοσοβϑία! (οΓηλὶ- 
Ὠδίοη οὗ (86 Ὀδίι]6, θβρϑοίδ!Υ ἴοσ ὑμ6 ἀπϊηάογοα - 

γϑιῖϊξ οὗ [86 ΘΏΘΙΑΥ (νογ, 38). Απᾶἃ ΣΩΥ͂ 82- 
1905. σανοιϑθὰ ποῖ (6 ογο: “ ΓΩΥ ὕδεί, οὗ 

βίορβ, Ῥβ. χχνὶ. 1; χχχνὶ. 31), ἴπδὺ 185, ἴποὰ 
τόνον Π16 (9 ροιοο" 8ὸ ἰὸ ρὸ ΜΠῺ ἔσγθθ βίβρ. 

ΔΥΟΥΪΠρ, 88 ΟΡΡΟΒΘά ἴἰὸ κἰδηάϊηρ ἢἤγῃλ, ΘΟΙΏ68 
ἴγοπι ΘΔ κηοβα ἰὴ ἰῃ6 ΚΏΘΟΒ ΟΥ ΔΏΚΙ6Α, 
οι. 388-43, Αἴἴογ [Π15 ργαραγαίίοη δηή θαπὶρ- 

τηϑηῦ ον ὑαίι16 ΒΥ ἴπ6 1,ογα᾽ β καἰγεηρίῃ, ᾿ανὶα ἐν. 
δίγουψεα ἰδὲ Ῥοιοῦ οὗ δὲδ ὁποπιῖεδ.--- ἡ οτϑ, 88, 80, 
ΤὮ δοΐ οὔ ρυγδβιΐξ δῃὰ (δοίγιιοίίοη, 16 ἀθο]αγοᾶ ἴο Ὀ6 
ἀΐδ οἱση αοἰ. Το σογὉβ ΔΓΘ ἴο Ὀ6 ἰακϑη ἴῃ 1Π6 [τὰ- 
Ροτγίοος δἰ χη βοδίΐοη, βίησθ ἰὺ 18 οἰ θα ἔγοτα σοῦ, 40 
8Βα4.1 (παὺ [Π6 τείργθηοθ ἰ8 ἰο ἐπ ραϑί. 1 Ρατ- 
Βαθα ΣΥ͂ Θηθιΐθα 8δηἃ ἄθεϊσογθαᾶ τἤθα: 
1η6 Ῥκαὶπὶ π88 [Π6 σγοδ κοῦ ΘΧΡΓΘΒΒΊΟΗ : “΄ ογογίοοϊς 
{πι6πὶ} (ΡΒ. νἱΐ. 6 [8] οοαρ. ἔχ. χν. 9). [Ι͂ὴ {18 
Ῥβδ]πὶ πο γ 18 8 δάυσβηοθ 1 ὑπὸ ἱπουρκί, ΒοΓα ἃ 
ΒΊΠ1Ρ]8 ΒΥΠΟΠΥΤΩΟῺΒ ὈΔΓΆ]16]18πὶ (ΗΠ οηρπί.). Δ ον. 
39 ΘΧΡΓΘΑΒΟΒ {Π6 ἰάοα οὗ ἰοἰα] ἀοβίγαοίίοη ΟΥ̓ δῇ 
Δρατοραίίου οἵ ΤΟΓΩῊΗ: “δηὰ 1 ἀεβίγογθα {ἢ 6πὶ 
(νδηθηρ ἴῃ ἐμ Ῥββδ]υλ)}Θ δηα ογυβμοὶ {Π6ηλ.᾽ 
ΤΒαῖ ἴὮΘΥ τοΒ9 ποῖ; Ῥβμδ]πὶ: “δηά (μον οοια 
ποῦ χἶ86,᾽ {π8ὲ ἰ8, ἴῃ (86. Βοκίι]6 βθῆβο, σίβο ἴο ἔωτγ- 
{μοῦ οοπίοοί, Απᾶ Γ8π6ν 611] ππᾶθε ΣῪ ἔϑοϑῖ, 
ΞΞΞ ΠΥ τη6, ψ6Γ5. 40, 48 ; ῬΒ. χὶν. 6 ; χ]νὶϊ, 4 [3]. 
γε. 88 δηὰ 40 ργοβεοηΐ ἃ ῥ᾽ οἴυσα μοὶ οὗ βι δ) οί: οι 
δΔηα ἀοτηϊηίοη (Ηυρζ), Ὀαὶ οὗἨ οοπαπογίηρ 6π6- 
Ὠλΐ68 ἴῃ Ὀ4.16 ΟΥ̓ σαδίϊηρ (Ποῖ ἄονῃ ἀπα ραββιηρ 
ΟΥ̓́Θ ἴῃ 6ηλ.---Ἴ ογε. 40, 41. αν ἀθοϊαγαβ, πον- 
ουοῦ, ὑπαὶ ἢθ τοοοῖοά (6 νἱοίοτγίουβ ταὶ ΟἾΪΥ 
ἥγοτι ἐδδ δηὰ ρίνοβ Ηϊπιὶ ῥγαΐβθ {ἘΠ ΓΘΙΌΓ. 
Δηὰᾶ ἴδπου ἰδεῖ ρἰτᾶ τη... δηἀ αἰάϑὲ ΠΟΥ ΓᾺΥ 

4 Δ, Βορὶ. ὑπακοή. ΟἸΒΔΒϑΩ οοη᾽θοίογοδ ἽΡΙ7, 
Ξ :τς; 

Ὀσὲ “ ὈΠΏΘΟΘΒΘΑΓΙΥ " (Παρ). Πο Ῥδβδ τὴ : ἿΠ». 

Ἐ Ιηρέϑδὰ οὔ ΠΤ ἐπθ Ῥβ. Βα9 ΠΗ. 
1 Αοτίδεα ζο]ονσοὰ ὉῪ Ῥοτγίδοϊβ πὰ Επίυγοϑ [ΠΡ ΓΘ 

ποῦ Εαΐατοβ, Ὀαΐ Αοτίβίβ.- -Ἔ π.].- -Ἴ πὸ Ἰρηρσιῃθηθα ἴογηι 
ΓΞ ἽΝ τὰν τἰξμουῖ 1 σοηδθ6. (85 ἰπῃ Ῥγον. γΥἱΐ. 7) οχ- 

Τιῖι" 

Γ688 ραϑὲ {{πη6, 45 ἰδ αϑηΐ ἴῃ ῬοΘΙζΥυ,, ΘΟΙΏΡ. Υ9}. 12 
ἤδις ἐ πὴ ἴῃ ἐῃ9 ῥβδιὰ ἐἰς08.}. : 



δ1θ 

ορμοηθηΐίβ ὉΠῸΣ τὴ: 11 ΘΟ ΓΆ ΠΥ, “ ἀϊάδὲε τηδῖκθ 
16 πὰ Ῥοπὰ (9 Κηοο." --δηᾶ σὯν ΘΏΘΙ168, 
που τηϑᾶσδὶ ἴμϑσ ἴα ἴΠ6 Ὅδοῖὶς ἴο ΣΩΘ ; 
ἘΠ γα ν, “ἰηοὰ ρανοβί ἰμοπὶ ἴο 8 88 ἢθροῖς 
[πᾶρ6]."---  ογα. 42, 48, ΤΏ δθθτν Ἰοοῖς ἰῃ νϑΐη 

ἰοοξεά οὐδ ἴο ἴῃ8 
Τοτά (οοιαρ. 158. χυὶὶ. 7,8); [ὰ9 Ῥβα πὶ 88: “1Π6Υ 

γάρ 88 
1δνδο ᾿ἴθα, Ὀθοῦσβ6 {μον Ἰοοϊοά ἰο ἐπα μοὶρ οἵ {86 
Ιοτὰ (ΒΊ οὶ ἰη Ηὰρῇ) ; (86 ΠοδίΠΘἢ 8180 ἰῃ 6χ- 

ἴο {Π6 Ιιοτὰ ἴον ο]ρ. Τα 

οὐἱοα." γὙΠ6 δηποηιῖοε τὸ Ὡοΐ ἴἰο ὃς 

ἰγοῖο ἡθρα τϊρῆϊ γ͵60}} οχ ἀΘ ΣΟΥ ΠῸ6 ἴγοῖὰ 
{π6 αοἀ οἵ [το], σοιαρ. 1 
ἱϊ. 14.-.--.ΑὩ)ᾶ 1 τυρῦ θᾶ ἴμθπ| ἴο ρὲθοϑδ (ρυ!- 
γογὶζοὰ (ποη}})ὺ 886 ἅπδὲ οὗ [ἴΠ6 Θασῦδ, ΤΘΟΙΡ. 
ἄδεη. χὶϊ!. 16; [β8. χὶ. 12, [ΠΟ ῬΟΎΘΙ τϑ οὗ 
ἱπίο ἱπηροίοποθ. ΤῊΘ Ῥβδ]πὶ Β88 : “δ ἀυδὶ θείΌ ΓΘ 
{π0 νὶπα,᾽" σοπηδἰηΐηρ [6 ἔτο ᾿σλαρθη οἵ [μ6 Ὀδαὺ- 
ἴῃς (Π6 ΘΏΘΠΩΥ ἰο ἀυϑί, Δηα βοδί συ ρ {μ6Πὶ 88 ἀπρί 
ἷᾳ βοδί(ογοά Ὀγ {π6 να, οΟΙΏΡ. [88. Χχὶχ. ὅ; χ]ὶ[. 
2.--Α5 ἴ809 ἄπεϊ οὗ [86 δἴτοοιδι ἀϊἃ ἴσβιι- 
ΡΙΟ61 δῃᾶ βἴδσῃρ ἴθι ἴο Ρΐ6068 ((Π6 ῬΒΑΪμα: 
“1 οιριοα ἰδοπὶ οὐἱ.) ΤῊΘ Ββίδιαρίηρ οὗ {μ6 
αἰτί οἵ (16 βίτοοί ἴβ (Ὧ6 βυταῦοὶ οἵ ἃ οοῃίοιηρίπουβ 
ἰγοαϊπιοπί δηὰ γο)οοιίίοη οὗ πτῇἢδὶ 16 ἴῃ 186] ποτ ἢ- 
1.58. Οομρ. 88. χ. 6: Ζοοῃ. χ. δ. Τα ἀδθοσγὶ 
(ἴοη οὗ ἔπ6 οοῃίοδὲ αραῖηβὶ [Π6 Θῃἤθσ 68 ὉΠ6ΘΓ {Π6 
συϊάαποθ δηὰ μοῖρ οἵ μὸ [μογὰ ἴβ οοπιρ] ἰθα ὈΥ 
ἴΠ6 ταργοβοηϊβίΐοῃ οἵ (μοὶν ἰοίδὶ ἀθβιγυοίίοη. 

γετβ. 44-46. ΤῊΘ τεϑιώέ οὐἩ (18 οοῃβὶοὶ τ ἢ 
ΘΠΘΙ 68, ὨΔΠ16} Υ, δονογοῖρη ἀομλ ]ΟῺ ΟΥ̓́ΘΡ {ἢ 61 
δηὰ ἐμοῖς Ὠυμθ]6 δβυδ)ϑοϊίΐοη ὑπάθρ ἷβ σογἃ 
ῬΟΝΟΓ.---Ὗ ον. 44. Του ἅϊᾶεῖ ἄσ!νοτν τοϑ ουὖἱϊ 
οὗ ἴ:9 τσϑσβ οὗ ΣΩὩυῦ ὑΘΟρθ (οσ, οὗ ῬΡοϑορ]δββ). 
β΄ ποθ ΟΠ]Υ͂ ΘΧί ΘΓ] ἩΤΑΓΒᾧ 8ΓΘ βροίκθη οἵ ἴῃ (Π6 
Ῥτοοθάΐϊησ ἀπά βυοοοθάϊηρ οοπίοχί, 1ὲ ἷἱβ ποί δὶ 81} 
Δ]]Ο 8016 ἰο ππἀογβίβηα Ἰηίοχηλ] αἱ 018 ΠΟΓΘ 
(ΗἾιΣ., Ηεηρπὶ., θεὶ., Κ α]). Ὑπᾶὺ που]ά Ὀγθδὶ 
(Π6 οοπηροίϊοη, δὰ ἀοθίσοΥ ἴδ οοὨ Υ οὗἉ 
δύνδησο ἰπ (6 ἀοβοσγὶ ρίΐου οὗ Τν ἀ᾽ 5 γοϊδίϊοη ἴοὸ 
οχίοσηδὶ ϑηθιΐοθ ὉΡ ἰο {π6 ρΡοΐπί οἵ οομπρ]οίβ 
ἀοπιΐηΐοη ονοῦ ἱποῖὰ ὈΥ̓͂ {π6 ἰ,ογα ΠοὶρΡ.--Ἴ 9 
““γγᾺΓΒ ΟὗὨ ΓΑΥ͂ ΡΘΟΡ Θ᾽ 8.6 [89 γγᾶγβ {Π8ὲ Πὶβ Ῥθο- 
γ| Πδᾷ ἴο ΘΑΥΓΥ σῇ δραϊηδί οἴμοσ πδίϊοὩβ ὑῃ ον 
8 ἰοδὰ ; 88 ᾿6 [88 Ῥγθυ] υΒ] Υ ΒροΚοῃ οὗ ἰΠ 6 πὶ 88 

λὶβ ὙΆΥΒ, 80 ΠΟῪ ἢθ ΓΟρΡΆΓΟΒ ἐὔε 85. ἢΐ8 ρϑορίδ᾽ε. 
Ἠδς ναϑ ἀουθε]688 Ἰοᾶ ἴο {πὶ8 ὃν {μπϊηκίησ οὗ [18 
Ροβι(ἰοη 88 ἰηρ δῃηὰ μοδα οἵ ἰβ ρϑορὶθ, ἔγοπι 
ψ ῖοἢ ροδιϊίοη ἢθ ΒΑ 88 ἰῃ6 Γαβαὰ] οὗ Βὶ8 ὙΔΓΒ 
(16 βυδ)θοίζοη οὗὨ (Π6 Βοβίμϑη παϊϊοηρ ἰο ἷ8 γογϑὶ 

Δ ΛΔ ἴον ΣΝ (Α5 ἴῃ [μ9 Ῥ8.) ΡΙ9] νυ δι δὲ ογαἹὑ- 

θὰ, 69 ἴἢ 2 οσ ΔΝ ἃ Βδῖω. χυύ. δ) διὰ ΣΡ ἴοι 

ΒΟ ΜΝ (δ χαχν. 11), Εν. αὶ 232 δ,-ΌΡ - ἣν ὌὉ, 
Ῥα. Χο. 12 [11], ΘοπΊΡ. γϑγ. 49; Εχ. χυ τὶ ϑας χχχί. 
11. Ἐνϑη ΠΏ ογα ἐδ γοΓῸ 15 οσηα οηἷν πὶ ἢ ἃ Ῥγοροβί- 
ἐίοῃ, ἴπΠ6 Ῥαγίϊοἰρ]ο 88 βοπηϑίπηοδ ἃ ϑηϊενο τἰϊὰ 10. 
665. 8 135δ.. 1, Εδτὴ 

{τ ἼΔΩ ἴο ΠΏΣ) (80 ἐπ ἐδ Ῥβ.), “δὴ 6]86 ὙΠΟΥΘ ἰτ- 
- ΠΥ 

ῬΟΒΕΙΕῚΙΣ βογίδηϊηρ, ἰο Ὀ6 δὲ ἐῆθ Ὀοβί ϑχοιϑοὰ ὉΥ͂ {Π6 
δοὺ ἐπαΐ {π|8 ὙΘΓῸ ατοὸρδ [5 ) ἴῃ [ηὴ6 ἵπιροτί," (Ενν. 
106 ο). Οοταρ.  - Ὑ, σύβᾳ. χίχ. 11.-ὖν ἸΏΝ μΑας 3 

“Ὕ 

ΑΙ ᾿ίγδηα. “ ἴο ἔαγ ἐπ ὈΔΟΚ" (2 ΟἾγ. χχίσ. δ, δου. 
Φοβῆῇ. νἱΐ. 8, 12), ἤοσθ δηὰ Εἰσ. χχίϊὶ. 27 ἐγϑῃδ. “ἰὼ τῦϑιζθ 

ΔΒ ὭΘΟΙΚ " .- ἴο ρΡαΐ ἴἰο δίχηϊ. Οοίωρ. Ρβ. χχί. 13 [12] 

ὈΣ “ἴἰο παῖ ᾿πίο ἃ ὑβοῖς (βου ἀ61)." 

ἔ ὈΡΝ, ἴκοτα Ρ ΣἽ “(ο πιαῖκο ἐμίῃ, οταθῃ." ΤῊΟ ῬΒ.: 

ΡΝ. 
ὦ 3... ῬΓΟΡΟΣΙ͂Υ “Ἰοκαὶ οοπξοδέ," ἔθη “ οορίθοι" ἰῃ 

ΕΘΏΘΓΣΩΙ ; ἃ “ σοηὐοδβὲ οὔ βροορὶθϑ᾽" τοῦδέ Ὀ0 ΤΩΣ. 

τη. Υ. 7; Υἱ. δ᾽; Φοδῃ 

ΤΗΣ ΒΟΟΝῸ ΒΟΟΙζ ΟΕ ΒΛΜΌΕΙ, 

δΔΌΪ ΒΟΥ (Υ.---ἸἿ[ νη ἰαἶκα ἴδ 6 ἴοστῃ (.3})) 88 Ρ᾽υσγαῖ," 
ΞΞ- ““Ροορίοβ,᾽ πο (86 “ταῖβ οἵ "870 
ΑΓΒ ΟΑΙτΙοὦ οὐ ὈΥ ἴϑγϑϑὶ πὶῖ ἰογοῖρτι πδίζοῃϑ, 
ἐγ ΔῚΒ Ὀε ΘΟ ΡΘΟΡ]68," ἴῃ οοηίγαδὶ τὰ (86 
Ἰηίογδὶ οομϊοία, ὑμ6 ἴοσίυαμαϊος οοῃοϊυδίοη οὗ 
ΠΟ Ὧδ8 Ὀδοὴ ῥοίοσο ἀοβοσίροα (Βίθμ ἐπ 
Πυρίε]α).---Ἰθαν ἃ ΘΑ ΓΒΟΘΒ 41} {86 1, γ᾽ 5 μ6Ὶρ6 
ἴῃ ἴθ τΔΑΥΒ ἰῃ [18 Ὀγίοῖ Ἵχοϊδιηδίίου, ἰῇ οτάογ 
ἴο ἀφοίᾶγα ΠΟΥ͂, 88 ἃ ΟΟηβοαῦρσῃσο, [6 [τὰ [88 
πηδᾶν ἷπλ 68 ΟΥΟΙ [Π 680 ὨλίζοηΒ. Βου ἅϊδοῖ 
Ῥίϑδοῖνθ 110 (ἴῃ ἰμ6 ῬΒΔ]Π) ΠΊΟΓΟ δἰ ΠΙΡῚΥ: ἀϊάεὲ 
8 Κ6 π|6) ἴο ὉΘ Βοδᾶ οὗ [89 Βοαΐδπϑῃ, ὑῥτγο- 
ΒΟΓΨΟΩ ἴη6 ἰπαὶ 1 βῃουϊαὰ Ῥεοοπιθ ἰμοῖγ ᾿ιοδά. 
Ταὶβ τοδάϊηρ σοηηθοῖβ (86 ῥγουΐουβ ἀδοϊαγβαίϊου 
οὗ ἀο!νογδηοο ὑπ} {πὸ ΟΠ] οὶ δἰδίογασι οὗἁ 
186 βογνίτυάς οὗ {π6 παιΐομβ Ὀοίζοσ (ἢ8ῃ (δαὶ οἵ 
1π0 ῬΒΆ]πὶ|, Ὀδοδυθα ἱξ ἀἰγθοὶβ δίἰθηίίοῃ ἰο Πλαν ̓ 8 
ἀδῆροτθ πὶ ἰΠο86 Ἧ818.--- Α ῬΘΟΡΙΘ ( Ξξ- ῬΡθορὶ!ββ) 
[ἢΒαϊ 1 ζοῦν οὶ δϑενϑδ Ὥπτο :196.--ΤῈο 
οοἸἸοοῖλγα βοῦθθ “ ρϑορὶβδ᾽" (Ὁ) 8 ἰο 6 ἴδβίκοιι 

ΒοσΘ, 88 δῦουϑ, οὔ δοοουηῖ οὗ (ἢ Ῥδτγβ} } 6] πη τ 
186 Ρυταὶ “ πδίϊοηβ᾽᾽" [Επᾳ. Α. Υ᾽.: ΒοβδιΒθῃ); 
ποῖ: “Ρθορ]α, ἸΚ8᾽ (Ηυρίε]4)ὴ. “ἼΤῃὰ γεγὺ 
(ΠΡ. 15 ἴο 06 τοπάογοά δ8 Ῥγοδοηῖ, δἴποε ἰδ 
ἰάρα οὗ {89 “μοβὰ οἵ {πὸ παιίοηβ᾽ 18 ἀονείορεα "ἢ 
(Εαρἢ). Οοπιρ. οἰδρ. νυἱ]1.---τν ἐγ. 46. Εοιιδ οὗ 
ΒἧΉΓΘΏΒΘΩΘΕΒ, {πᾶὶ 16, ἴΠο96 βἰγσδῃρα (ἰὈΓοὶση) 
μδίΐοηβ; {π6 “1ογεὶρη᾽" δπδνοσα ἴὸ [86 “1 ΚηοῪ 
πο οὔ μα ὑσϑοράϊηρ νοσεο---ξατσ ΟἿ σὴ (Ἰ1|.: 
ἸοῚ ἴο ππ6), [Β6Ὺ ῬΑΥ͂ ἑδυσαΐηρ, μυροογιῖο8] Βοσι- 

,. ΜΉ1Ὸ0 (μοῖν Ποατί ἴα .}} οὗ μαίθ δὰ ταβθ 
[ ΚΆ Α. Υ.: βυδπιῖν ἴο πι6].--ἈΑἵ τπ6 Βοασπβ 
οὗ ἴδ9 ϑασ ᾿ΠΟΘΥ͂ ΟὈϑυϑᾶ π|6.---ΤῊῆς ὑδ08] εΣ- 
ΡΙδηδίϊου ἰβ: “ δἱ (86 τῆθσο σομογί οὗ τῃ6 δῃᾺ "Υ̓ 
νἱοίογίοβ, ὈοΙΌΓΟ ΤΩΥ͂ ΑΥΤΆ], (Π6Υ ϑυθτηϊμοα τΒοτὰ- 
ΒΕ νοβ,᾽" θαββὰ οἡ 0} χὶἱὶ. δ, σ ἴοσὸ [86 “ πεασίησ 
οὔ 186 φαγ᾽᾽ βίδπαα ἰῃ οομίγαβὶ πὶ [86 “ βρεϊηρ 
οὗ (8 οὐδ; δραϊηδὶ πο ἴδ, (8δὲ Πάντα ἴῃ (ἢ 6 
ἱταοα δέοι ῥσοοοάϊηρ βἰδιοαθηΐ οὗ (86 “ ἵλνπ- 
ἵἱηρ᾽ οἵ τῆ ΘΏΘΙΩΥ͂, δηὰ ἰπ ἴμ6 ρον ἀεϑοστι ρου 
οἵ {μοῖρ βμυ δ] οίου ῥγέσδιι ἢΪ8. ῬΟΙΒΟΏΔΙ Ἀζγὸ- 
Β6ΏςΘ, δηά ἰἶς τοθοχῖνο (ΝΊρἢ 411) νοσὺ “ ορθεγοα "ἢ 
Ἔχ ἐϊθ ῬΡογβοῦδὶ οὐθάϊΐδηοθ ἴο 8. ῬθΥβοθ 8] οοι- 
ταδῃα. 6 ἱπογοίοσο σοηάον (π|1} Βδομοσ πὰ 
Ηυρζ): “6 ἐμ6 Βεδλείηρ οὗ ἴ6 οδὺ ( ΞΞ σε 
{Π6Υ Ποαγὰ {π6 οοπηδηα) ὑπο Υ βμονσοα ὑπ οιθοῖ γ 68 
οδοαϊοης ἴο πιρ,7 οοιαρ. ἴδ. χὶ. 8. Ηομηρβίθ- 
ὡδὶ ἷνγθ τοῃπαοσίηρ : “ὙΠῸ πόσο Βοισὰ ἴο 
τΔ6 ὉΥ ἦμο} μοατίης οἵ ἔμο δατ," {πμαΐ 18, οὔ σποῖα 1 
πον ἘΠΥΘΟΕΥ ΟὨΪΥ ὈΥ͂ ΒΘΆΓΒΑΥ͂, 18 10 
δταδίσυουα. Ὑδδ ἴττο τωθπιθοτβ οὗ γογ. 45 δἰδπνὰ 
ἴῃ (6 Ῥρδίω ἰῃ {μ6 τόϑοσβο ογάοσ.-- ἐσ. 46. 
Ὁ ποτθὰ αὐΑΥ. 411 Ρῆνβὶ 8] βίσθηῃ ΓΤ 
ἸΏΟΓΆΪ οοῦγαρο Ἰεῖ (ποπλ, (ΠΕ Ὀϑοδπιθ 6}} δὰ 

4Φ Δ ἴῃ ΡΒ. οχὶΐν. 3, δῃὰ Ὁ“ Βέγ 58" ἴοσ Ὁ") Ῥβδ. 

χῖν. 9 [8]. Οἱ νυ οἢ δμοτίθηϊηβ οὗὨ ἐπὶ ἰο ἑ (858 ἴγ δ) 
Ὁ"- ἴ0..- Ἑπξοῖς. χίΐ!, 18 51.) οορ. 668. καὶ 81,1 ὃ, ἔπ. 

17 α; Ἐπαδ]ὰ γοχϑγὰβ [9 ἜΡ ἮὮΘΓΘ 89 σογίδίη!ν ἃ ρέυγαϊ. 

-Ἴὴὸ Βίης. ὉΡ ἴὰ (89 Ῥβαδίτω ἐν Ὡοῖ .-- κ᾿ Ὡ]ΘΏ, ἔοικα" 

(ΠΌΡΓῚ Ὀαὲ ἴα αοἸ]ϑοῖένο, δα ἰῃ ἔπ ᾿αδὲ εἰδῦδο οἵ (δ 
γοτθο, ὅοὉ χχχίν. 80 δηὰ 188. χὶ ἱὶ. 8. 
1 Ἠϊρδοὶ ; τλ9 ΡΒ. δδβ Ρίεὶ (απ 8ο ΡΒ. ᾿ἰχνΐ.5; ἰΙχχχὶ- 

16 [16]}; Ὀοαΐ. χα αὶ, 29 85 Νίρμαὶ. [Πὶ τηδύ ὉΘ σοπδὶ- 
ἀοτοά ἀουδεία! τηϑέποσ [ἢ 9 ποϊοη οὗ ἈΥΡΟΟΓΙΞΥ δηίθσθ 
Ἰότο; ἰδ ἰβ ποῖ ἐγοργοῦδοὶυ δὴ ογίϑηΐδὶ δχαργοβϑδδίοη ἔοσ 

ἜΟΡΙΡ οΙς Κα τ ΒΕΙΟ ΣΝ δ Σ οἰροεῖν μουϊὰ νοΐ ὯΒ οἴ 9 8 : ῬΟΓΠΔΡΘ ἯΘ' 8 
εἴ ΤῊ ΝΙρῆ. οοοῦτϑ ἰὼ ἐπ ἰ8 β6η86.--Ἴ)ο Ῥβδί δ 

11 ΚΜ) ἐυιοιορὰ οὐ Ἢ γλου. 
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ψτοϊομβοὰ (οομρ. Εἶχ. χυϊδ. 18). [πῃ (6 ποσὶ 
οἰαιβο [8:6 Ῥβδὶ πὶ 88 “ἰγϑι θα "ἢ [{ἀ-ῖῆς σϑτὴθ 
ἰσο Ὁ] 16], τ 116 ΟἿΓ 6 (ποθ 18 θ6 δ 
ΕἾΤῸΓ οὗ οοΟρυ δι [ῸΣ (Π6 ΓΒ σα-σογ δ) μδ5: “ΓΠῸΥ 
ΒΟΌΘ]6 (61 βίγθηρίη Ὀοΐηρ Ὀσοκοη) ουὧἱ οὗ ἐποὶγ 
ΘΠΟ]ΟΒΊΙΓΘΒ (ΟΣ, ζοΟγΓΟΒΘ68) .}) 1 18 ποῖ ἰο ὃθ6 ΓΘῊ- 
ἀοτοα : “ἸΠ6Υ ρίταὰ ὑποιϑοῖνοθ (1 ογᾶθσ ἴο σομθ 
ἐοτὶ)" (Ηδηρπὶ. [ὈᾺ1].}}, βίῃοθ ἐμὶθ ἀοθβθ ποί 
δοοογ πὶ} ἴἢθ γτοργοβοηϊδίίουῃ ἤσγο σίνθῃ οὗ 
νοΪυηίασΥ βυ  )θοιίζοη. ΤῊ σϑίογθηοο οὗ ἔπ ψοσὰβ 
ἴο “ πλοῦ Δ ηα Ὀοηά58,᾽ ᾿ηΐο νη οὶ [ἢ 6 ΒΊΓΔΗΡΟΙΒ 
8ΓΘ ΠΡΟΜ 83 “ τοίγβοίοσγ ̓" (Βδιίομ6 Ὁ) 18 δρβιπεὶ 
[806 οοπποοίΐοη, το ΒροαΚΒ ΟὨΪΥ οὗ υὑποομάϊ- 
τ᾿ οΏ8] οδϑάϊοπμοθ δῃᾶ οομπιρ]οίθ βυδ]θοϊΐοῃ οἵ 6βῃ6- 
ταῖοα. Βδίπογ ἔπ 6γὸ 18 ΒΡ ΕΓ [Π6 Ὑτοίομοα 
ςοπάαϊίοη ρῥγοαυσοα ΠΥ ἃ ἰοῃρ' βίαρθ; (μ6 ΘὨΘΙΩΥ͂ 
ΟΟΠῚ16 ουΐ οὗ ἐΠ6 ἰδδίῃθδθθθ, ἰῇ τ οἢ ΠΟΥ Παγθ 
Ἰοὴρ Ὀθθὴ οοοροά Ὁρ, ἰπ τα ἱθοσα Ὁ ]6 οοπαϊέίοη, ἰῃ 
ΟΥ̓ΘΡ ἰο βιχη 1 ὑἐπ6 86 1 γ68 ἴο (ἢ 6 ] εἰοτ.---  Ερ. 
Α. Υ. «ήἡορίβ [μ6 Ῥμαὶπι-ἰοχὲ : “'8}}41}1 ὈῸ εἰγαϊα," 
δια 8βοὸ Εγασηλη ἴῃ [118 ἰγαηβ]δίϊοη : “ ἰσοσα]ο,᾽" 
δὰ (μΐ8 18 ρϑγιδρθ ῥγϑίοσδθ, οολρ. Μίοδλῃ νυἱΐ. 
17.-- Τὰ σογα. 4δὅ, 46, Εταάϊηδηη γοηάοτβ (86 σουῦθ 
Ῥγοβοηΐ ἴῃ ἢ]8 ὑγδῃβ δου (τη, Οὔδγ, τι Π ΟΡ, 
τσ Ὁ]6), Ἡ Π1]6 1ῃ (μ6 Εὐχροβιϊου ΒΘ ταϑῖτοβ {Ππ 6 .ὶ 
Αογίεί ([ππτηρα, εἰς.) ; (88 ΙΌΓΤΔΟΣ 18 Ὀεϊίον.-- ΤῈ. 

γεΣβ. 47-ὃ]. Οὐποίιιαῖοη οὗ (86 βοῆβ. Οἱ 
{6 στουῃά οὗ {π6 ἀδἰἰγθσαποθθ ἣθ 888 δχρϑ- 
τἱοποοὰ (ἴθγθ Ὀγιοῆν τοολρὶἐ]αίθὰ ἴσο [ἢ6 
οοπίοηῦ ἴῃ ἃ Ὠυταῦροῦ οὗ ορὶ πο 8) αν ἢγχγεὶ 

ἴῃ ργαΐδεδ αοαἑ (γνοτα. 47--40), δα ἰη (6 Ῥορίη- 
πη οὗ {Π6 μα Τὸ {818 ρῇγαβο, στ ΐοῆ ἸοΟ Κα ἴο 
1Π6 ρῥαϑὲ, Βθ δα {π6 υοὺ οὐ ἐλαπκεσιυΐπο (νογβ. δ0, 
δ1), Ἰοοκίηῃρ θδαγομαά [ἴβσϑ6ὶ] ἰο εἶ βδ γαίϊοη ἴο 
ἌοΟπὶ6 ἰο ἴμ6 Πϑδίμθῃ, δῃὰ Ῥσορμοαγίηρ πο ἢ18]- 
Τηθηΐ [ὉΓ 4}1 ὑἶπιο οὗ [86 Ῥγουλῖθεβ ρίνοθῃ ἰοὸ Ηἷπι, 
αοὐ᾽ Αποϊηϊρὰ, δῃὰ ἰο ἢΪ8 βοοά. 

γεν. 47. “Ἰλνίηρ 18 1ἴ186 1ογά." ΚΞ3ο τηπεὶ (6 
Ῥθταθθ (“ Ἴ) Ὀὲ τοηδογοά, δπὰ ῃοΐ ορίδιΐγοὶγ: 
“Ἰοηρ ἰνὸ Φ μονα," ὑσδηβίοσσί ηρ (48 τηοβί σχηο- 
ἄστη Ἔχ ροβίοσβ 40) {86 ὑδιι8] ἴοσμλι]α οὗ μοπιαρο: 
“Ἰοηρ γα (86 Εἰπρ᾽" (χνὶ. 16; 1 βδῃ). χ, 94: 1 
Κίη, 1. 2δ, 39; 2 Κιηρβ χὶ. 12) ἰο ἀοά 88 Κίηρ οὗ 

Ιαγϑθὶ. Τμδὶ ἰουτηυ]α ἜΧΗΙ ὙΠ) τεϊαῦθβ ἴο Ἴδο 
ΤΩΟΣίΔΙ ΠΥ οὗἩ (86 Κίῃρ. ΟἿΓΣ ῬὮΓΑΒΘ ἰβ [Π6 βίἰδηά- 
ηρ᾽ οδἰ Β- οσταῦ 8 [88 ἴπ6 1,οτὰ ᾿ἱνϑίν, Ὀγ 186 118 
οὗ Φ6Ββον8}}, ἀπ δἰ νσδυβ δββύσηθϑ 11 [νἱ181117] ἰὸ 
6 ΕΧΟΙ υβί ν ΙΥ δὴ δέίσραίθ οἵ ἀοα, Ἠδχθ ΟἹ]Υ 
16 ἰὈγΠλΏ]8Δ 8 οὶ δὴ οδίῃ, Ὀαὶ ἃ ἀθοϊαγαίζοῃ: 
Ἰνῖηρς ἴθ [π6 1,οτὰ ] --- δὴ Ἔχοϊαιηδέου 1 (δα ἰοη6 
οὗ ἃ ἀοχοίοργ. Οὐομιρ. 1 Τίπι. νἱ. 16: “οὐ, πο 
Δ]ΟΏ 6 [48 ἱτησηοσία! ἐν. Οἷα [8 Πογθ 981] ᾿ἰνίηρ 
ποῖ ἰῃ οοηίγαβὶ ὙΠ} [ἢ 6 ἰά0]8 οἵ (π6 Βοδίμϑη (ν. 
1βηρ., Ἠδηρβίοηρογρ), ἰο πἰος ἔμογ 'β Ὧ0 811ὺ- 
βίου πῃ {π6 οοηίοχί, ῥαϊ ἰπ τοίδγοποο ἴο {86 6Π6- 
Ταΐθβ διὰ ἀδῆροιθ ἴγοια σοι Οοα βανοὰ Ηΐμω. 
Απὰ 6 [δ 6 ἔνο 10] οσίπα Ἔχ ο] τί: Ο:Β ΔΓΘ Βἰ ΟΡ] 
ἀδοϊαταίίοηβ οὗ 86 δοΐηρ οἵ αοά 88 ἐξ 88 βθϑὴ 
τουθα]θα ἴπ ἰμ6 Ῥγθοθάϊηρ Ἂχροτγίθηοοθ οἵ ἰδ 
βηρο. ἘΒΙ]θββϑᾶ (ρεαὶβϑᾶ), ΤΩ σοοὶς] (8βθθ 

5 Το Ῥεβ]τὴ ἢ88 {9 ἀπ. λέγ. ΣἽΠΓ (ΟΠ α]ά. δ Π) “ἴο 

Ὅσα {τἰχηιοηρὰ," ..ἅ. δ᾿ “  ΓΡΘΙΩΌ]6 " ὯΩ ὍΜίο. γἱ!, 17 ἴῺ {ῃ 9 

ϑϑῖῃ 6 ΘΟὨὨΘΟὐ 0), ΟἿΓ ραδβδαρε ῃ88 ἍΔΓ[, ΡΟ ὮΔΡΑ ΟΣΤΟΣ 
τ 

ἴον ΔΓ; {10 Ὀ6 σοττοοῦ, 1 ἰβ. ποὲ “ κίγαὰ " (ψῆϊοῦ ἄσοθϑ 
ποῦ δ} ἐη6 σϑηηῃθοίίοο), Ὀσὲ (τ ἢ ΗἸ κ., Π)6]., Βδέϊοῃ., 
ΤΉΘΏ.) αἴθ ἐμ Ατασηδίο, -ὖ " μδὶὲ, ΒΟΒθ]6᾽ (Ταϊζωουά, 
ΠῚ “Ἰδπῖθ "} 

87 

γοῦ. 2).-- σαι θᾶ ἰ8 189 σοοϊς- ὅσο οὗ ΤΥ 
βαϊν ἴοι .--ΤῊο Ῥβδὶ πὰ 88 τρθγοὶν : “ΤὨ6 αοά 
οὗ ΤΩῪ βδαϊναίίοη." ΤῬὍΤΠ6 “ χαξοα" 18 ἴο Ὀ6 ἰδίκθῃ 
ηοὶ δ) δον] (ἐχαιθὰ ὈΥ [86 ρῥγαΐϑα οδδγρὰ 
Ἡϊπ2), θαὶ ον͵οοίϊάνοϊν, χα] ρα ἴῃ ΗΒ ον ᾿γα)ϑβὶ 
δια τὶ (ῬΒ. χ]νὶ. 11 [10]; χχὶ. 14 [18]; [νἱ]. 
θ, 12 [δ,11])}. Νοῖ: “δὲ ἢ6 Ἔχε] 6 ἢ [80 Εῃρ. 
Α..} Ὑ{Τῇλε τοοῖἰ- Οοὐ οὗ πὶν βαϊυναίζον Ξξξ ἴῃ 6 τοοῖκ- 
||κὸ αἀοἄ, νῆο Ὀτίηρβ τλ6 βα  γϑίϊοη ; ΘΟΙΊΡ. Υγ6Γ. ὃ. 
Το (Π [ἢγτοϑο ἀδοίαγαξίοηϑ οὗ σαὶ (ἀοά ἐδ, ΒΗΒΎΟΓ, ἢ 
γ 8. 48, 49 {Π6 βίαἰοτηθηίβ οἵ (1Λοα᾽ Β ἀξεάξ, ἡ Ὠογεῖῃ 
Ῥαν ἃ μα8 Ἰοδγιηθὰ ναὶ Ηε ἰδ το ἀπι, αῃά τβεγοίη 
Ηὸ [88 βῆουπι Ηἱ πγ86} ἴο ὕὸ {π6 ᾿ἰντηρ, τοοκ-ᾶστα 
δῃα οχαϊιοα αἀοα. Ηδτο ἀοα᾽β ἀδθθαβ οἵ ἀοϊϊνον- 
ΔΏ0Θ (88 ἀφβοσὶοα ἴῃ γετβ. δ--20, 290-46) ἀγα Ἀγ Η͂Υ 
Ὀσγουρσμῦ ἰοροῖμοῦ, --- Ἅογ. 48. 6 σοῦ ἴδαϊ 
Ἀν ΘΏΒΘΒ 106.---Τ}2)ῦθ βῇονβ ὑμδὲ οὐ ]ΐνοβ, 1 η885- 
ΤΌΘ 88 Ηθ ἀο68 ῃοΐ ἰοεᾶνθ Η]8Β βοσνυδῃΐ 88 8 σ0}} 
ΤΆΔ} ἴῃ [86 ῬΟΎΘΣ οὗ ἐῃ9 ΘΩΘΡΊΥ, Ραΐ τη δ 688 Η18 
᾿ΠΠΟΟΘΠΟΘ ὈΥ̓͂ ΘΧΘΟυϊ  ρ γοηβθδῃοθὶ ἴῸΣ αἴη, [Ι͂ἢ 
Ῥᾳ, χοῖν. 1 αοα 8 “189 αοἀ οἵ γοημοδηοο" πᾶ 
ΒΡ Θοῖα (11: χηδῖκοβ σοῦ ἄοψῃ) παιξουδ 
Ὁ ἄθεσ σΩ9.-- ΤῊ Ῥβδίτη [ι89: “ ἀτίνε [ογ βυ"- 
ἄι.6 5] παιίΐοῃβ ὑπο το) ((Π|6 Οχρυθββίοη 18 Ἰουπὰ 
ΟἸβο ΒοΘ ΟὨΪΥ ἰῃ Ῥβδὶτὰ χὶ νυ, 4 [3]}.-- ον. 49. 
ὟΝΏΟ Ὀτοῦξῖ 119 ἔοχί ἴσο ΣΩΥ͂ ΘΘμλ68 
(ςοταρ. γοσ. 20).--- ῬΒ6] πὰ: “ἀο]νογθα πλ6.}) [1π 
γον. 48 τ. ΕΤαΙΔη σοηουβ (ῃ6 γοσθθ 1η 
ἰἰτπι6 (σαυε, δυδαπιοα) ἴῃ 18 ἰγδηβιβίίοη (6 τ. 
ὁΔὴ 6 ἀοίογιϊηοα ΟὨ]Ὺ ἴτοχὰ {86 οοηίοχὶ; ΠΘΓΘ 
{Π6 Ῥγοβϑηὶ βθϑιὴβ ροίίοσ.--- ΤᾺ.}] Απᾶ ἴσζοσιῃ σῶν 
εαἄνοτιδασίθβ ἴμδου {τ ἅδ᾽ τὴ ΟἹ 16 ---ἰΠδὲ 
18, ΟἹ 8 τοῖς, Ῥγορμῃδηΐ οοπβιγυοίζου ἴοσ: ποὺ 1“ ἔ- 
οὐδέ πὶ ὮΡ δῃηά ἐμποῦν βανϑαβὲ Π16 ἔγοϊω ΓΩΥ̓ ΘΠ 6- 
τη168. Τα ἀδο]αγδίοσυ αἀϊποοῦγβα ΠΟΓΘ Ῥ88868 ἰηΐο 
δἀάγοβθβ. ΕἸΟΙΣ ἴΠ6 τηδη Οὗ .νἱοἸθῃῖ ἅθ048 
ἴδοι βανϑᾶῖ 129 .---πβἰοδα οὗ (ῃ6 υπυδὰ8] ρ]υ- 
ΓᾺ] (Ῥβ. Ἂχ]. 2, δ [1,4]} 16 Ῥβ. δδ8 ἴμ9 δῖηρ. 
ἐχηδῃ [ΟΓν Τ26}} οὗ ν]ο]θηςο." Μοὶ Ὄχροβίίοσα 
ἴδ κα {Π6 ῬΏΓΑΒΘ ΟΟΙ]ΘΟΌΥΕΙΥ : “πιεπ οὐὨ υἱοίεηοοδ,᾽" 
(48 Ῥγον. 11]. 81) οὗ α σο]8 οἰδββ οὐ θῃθσηΐθβ. 
Βυὶ 1ξ δοοοσάβ βοίνοσ πιὰ {Π18 ΘΟΠοΙ βοὴ δηὰ 
αἰ [86 τ Πο0]6 οοπίοηϊ οὗ (Π6 βοῃρ ἰο σοῖδσ (ἢθ 
ῬΒγαβθ ἴο ὅδ1}}, ὙΠῸ 18 8180 Θχργθβαὶν στηθηιοηθὰ 
1ηὴ {Π6 ΒΕ ΡΟ βου Ρίΐοη. [Ιἢ τοσ. 47 Τ)αν ἃ ἀθοίδτοβ 
ἴῃ ζθηογΑὶ ταῦ Οοα 8 ἴο πίω, δηὰ ον Ηθ ἢδ8 
ΔΩΠΟΙΠΟΘα δηα δἰἰεβίεα ΗΠ ταβοΙ ἰο Βΐτα ἴῃ 8}} 
Η18 ἀδθαβ οὗἉ ἀ6] σόγβησθ; {Π θη ἰῃ νοῦ. 48 ἢ Ἰοοϊκβ 
εὐ αοὐ᾽δ ΒΕΙΡ αραϊηδὺ ὀχίθγῃδὶ θῆθιηῖοθ (“ἰδοὺ 
Ὀτουρμίοοι ἀοτῃ ὨδίϊοἢΒ ὉΠΑΘΣ γ᾽), ΘΟΠΊΡ. γΘΣΒ. 
29-46; ἴῃ γεσ. 49 ἢδ γϑοδ]]β (Π6 ἀ 6] Σγογδηοαβ οὗ 
{16 δ] 9 ρμΡοσεθοαϊίϊουῃ. ὙΠ ἐπα Ἱμουρλὶ οὗ 
80], ᾿ μοβα τοὐθούοη ὈΥ ἴΠ6 1,ογὰ τὰ {Π6 οδῦμθ 
οὗ ΒΒ ΘΏΓΑΪΥ ἴο (Π6 1, ογα᾿Β Αποϊηϊορα οἈ]]οα ἴῃ ἴῃ 
Ηἷ8 βίοδα, σοῃῃθοίβ ἰἰβ6] ἢ ὩδίυγαΪΥ ἴῃ αν 8 
τη (οη ἴΠο στουπα οἵ {μ6 Τοτῶε σΒοΐοθ) (Πθ 
(πουρῦ οὗ ἐπ βαϊναίΐοῃ (μαὶ οὰ μδ88 θεαεϊίονοα 
ΟἿ ΠΙᾺ 88 ΗΪΐβΒ Αποϊηίΐεα, 8η4--- ΟΥ̓́ 8 ἢθ 18 Βυγ6--- 
Μ11 αἰθὸ ἔυσί μοῦ ὈΟδίοΥ ἡ ΐτηὰ δηᾶ ἷ8 βοοὰ. 
ΤῊΪΒ βα] γαίΐου Ηρ Μ11}]1 4]8ὸ ὑσοοϊαῖπιὶ διηοηρς [80 
Βιοδίῃοη, (μδὲ ἰΠ6Ὺ δ᾽οηρ σὰ ΙΒΥ86] ΤΔῪ ΒΕΔΙΘ 
(μογοΐη. 
εχ. δ0, 81. ΤΏΘ “ἸΒοσοίοσθ᾽᾽ δἰΐδοδοβ [ῃ6 ἀ6- 

οἰαταίίοη ἰῃ (686 γοσβθθ 88 8 ΟΟὨΒοαῦ6Πο06 ἴο ἰδ 6 

4 ΤῊΐδ πουἹὰ γτϑαυίσο Ὁ" ἰπαϊϑδα οὔὐὁἨ Ὠ3.". 

ἑ ΠΌ Ρ) ΔΙΤΑΥ ἴῃ ἐῃ6 Ῥἰὕσαϊ. “ΠῸ ἐβῖκθ "ὙΘΏΚΘΔΙΟΘ, 

1.2 Βοτο δῃὰ ἵν. 8, 1.25 Φυάξ. χὶ. 86; Εοῖς. χχνυ. 11. 

ζ ὝΞ71. 
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Ῥτγθοθαϊηρ βιυυμση Ιαυάδίζοη οἵ αοὐἶδ ἀοθάε οὗ 
εαἰναϊΐοη. να ἤογ6 ΟΧΡΓΘΒΘ68 8 γοδοϊυἴΐοῃ δηὰ 
ἃ τοῦ ΟΥΟΥ ἴο ἴδω [86 ἀπ ἡ πρς ΤὨϊ νοῦ 
κως Ν᾿ ἵπῷ ἮΘ 80 ὈΓΟΒΘΩ(Β ἰΠδὲ 6 1) ΟΧΡΓΟΘΒ8] 

Θοἶδγοβ ἢἰβ ὑΓγαὶβθ γος ἐλέτείοτο) ἴὸ τιμπεῖ, 
οδδείηρ ἀμδ ἴο ἐμ6 ἰογὰ, αἰδὸ δϊ8 στ ρβμι} ἔγυϊί 
ἔγτοηι ἴπ6 ργοοοαϊηρ, Θχρουϊθηοοβ οὐ ὶ8 βα] νδιίοῃ. 
ῬΦο ΤΏΥ Πδπι6 Ὑ1}11 δἰῃ β.--- Τὸ παπιὲ οὔ οὐ 
8 Βογὸ ἴΠ6 οοῃοορὶ [οΓ χοργοβοηίδινο] οὗ 41} Η 8 
ἀοοάβ οὗ ἀοἰἰνεγάηοθ, ἩΒΟΓΘΌΥ Ηδ 88 σουθδὶοὰ 
Ἡϊπιβο] ἢ 88 18 ἀοα δηα ἢΪ8 ρϑορ θ᾽, 8 πιῖοὴ 
Ἀανῖὰ μ88 δἰ μογίο ῥγαϊθοα ἢ. 2) ἢ ανία ἀςθ- 
οἰαγεα {86 εχίεπέ ἴο ΒΊΟΝ ἢ ψ1}} ργοοϊαῖτα (116 
Ργαΐβα οὔ ἷΘ ἀοά: 1 νυ }}} ρσδὶδθ ἴ89, Ο 1οσᾶ, 
διοοςκ ἴδ 6 Ὡ Δ. ΟΠΒ.-- Τὴ ὨΔίΟΠ8 ἅγα ἢοΐ ΟὨΪΥ 
ἴο ὃῦ6 βυρθάμποα θγ ίογοθ, θὰϊ Α.Θ ΠΟΥ ἴο ἰΘδσΏ ἴο 
Κηον ἴα ᾿ἰνίης οὐ οὗ [δγδ6] δπὰ Ηἰ5 βα] ναϊΐοῃ : 
ΗΐΪ8. ρΡγαΐβο ἰβ ἱποσϑίοσθ μοὶ ἰο ὑὲ οοῃβῃρὰα ἰὸ {μ6 
ἰδηά οὗ [δγδοὶ, διιΐ ἴο Ὀ6 ΝᾺ εὐ ρατντς ΔΙΏΟΩΡ ἰΠ6 
Ποδίῆθη. Τα ργοβυπηθ ἰῃδι Ηδ 18 πὸ οὐ οὔ ἢ 6 
Ἰνοδί θη δ]ρο, 8η4α (δὲ (πο Ὺ δγὸ οδ᾽ οὰ ἰο βῆδγο ἰὴ ἐπ 
βαϊ νϑίϊ ου γον] οα ἴο [βγβθ]. (πιρ. ΡΒ. ἰχ. 12 [Π] : 
Ἰν1ϊ. 10 [9] ; χονὶ. 8, 10; ον. 1 ; [ββ8, χὶὶ. 4. ἴῃ 
Ρτοοῖ οἵ 818 ἰσυ(ἢ Ῥδὺ] (Βοπι. χν. 9) αυοίο5 {18 

δἰοὴρ 11 ῬΒ. οχνὶϊ. 1, δὰ Ὠευῖ, χχχὶῖϊ. 
43.--- 8) ΑΒ τῆ ατουῃᾶ οὗ ἷβ γον ᾿αν ἃ ἀθοϊαγοβ 
16 1,ογά Β Ῥγόπηῖβα οὗ μοοά ἰο Ηΐπι, δῃὰ ἢἷβ βοεὰ 
(νογ, 81). “ὙΠῸ τρδῖτοβ στοαὶ {Π6 βαϊ νδίΐοῃ οὗ 
Ηΐδ κ πρ,᾽ 1ΠΟΓΑΙΥ : “ Βα] νι οἢ 8," {πὸ ΡΙΌΓΑΙ ᾿ἴη- 
ἀϊοδίίπρ ἰῃ6 πιδη ] ἀποββ δὰ σἱοῆηθεβ οὗ [6 
καϊναίου. Τὴ6 τηδυμίηδὶ σοδαϊηρ: “Ἢ ἔα] ποαα οὗ 
ΒΑ Ι γα  οπ ἢ 18 ἃ ΜΙ ΠρΌΪΔΣ οΟΠ]φοία ΓΟ, ἢ δηα πγυδί θ6 
τΤοὐοοίοα : 10 15. ΟὈΥ]ΟΟΒΙΥ ᾿πβίοδα οὗἨ {86 δὲ ]αγ 
ἔογι, Ξξ “ὶἴοσον," ῬᾺ. ἰχὶ. 4 [8]; Ῥσον. χυἱ!. 10 
[Επρ. Α. Ν΄. αἷἰβο δάορίβ {116 σοδαϊηρ “ἴοπον," 
δρφιιηβὶ τ Ώ1ΟὮ, ΠΟΜΟΥΟΓ, 8. 41} (6 δησοίϊθηϊ σοῖ- 
εἰοηβ πὰ {86 δεδὶ Ηδθῦ. ΤΩΔΠΒοσρίβ.-- -ΤῈ.}. ΤῊΝ 
ἰοχὶ, τ "6 ὙΠ τηδῖκοΒ 1» τὸ Ὀ6 γτοϊδι ρα. 
1: τοίογβ ἴο {πὸ {]]ΏθῈ8 οἱ βαϊ νδίΐοῃ (οογίδί Ὡ]Ὺ ἴο 
ΡῈ ἐχροείθα οῃ {πθ στουπᾶ οἵ (}16 αἰ γί πῃ Ῥγοῃλὶεβοβ) 
(παι ἰπ6 1 ογὰ Μ111} Ὀοβίον 1 ουοῦ ἱπογθδδῖηρ τἱ οἢ- 
ΠορΒ οὐ 38 ἀπο, ἴμ6 ὑμϑοσγδίϊο σα ]οσ {πὶ Ης 1188 
σ1]16α δὰ ἱηαυοσίοα, το σορασγάβ ἢ} πιθο]  ΟἿΪΥῪ δα 
(οὐδ ἱπείγιπιοηί, (Ἰοα 8 “ μγδοα [Πρ ΘΓῸῪ ] ̓ ἰδ (ἢ 6 
τον τς ΕΡΝ κιἷβ “ τηδη] }6βἰδίϊοηθϑ τος μώρνο Α 
ἐλτεο(οἰα ρτορλείϊς ἀεφοϊαταίζοπ οἵ ἰμ6 βμιιγα [αοίιιαὶ 
ττορ οὗ (μϊΒ σταᾶοθ ἰο Ηϊβ ΠΣ Βογο ὃχ- 
ἸάϑαΝΝΙ ἃ. ᾿ανία δἤἶἕττηβ {μαὺ 6 18 βῃγο οὗὨ ἴΐ [ῸΓ 
ἐπιδοῖῇ; ἴῃ 9 “1Ἃ΄ο αν] κἰδπάβ ἱπάοροη θην, 

Ποί, 85 Ἡφηρεῖ. βϑυ8, ΔΙοῃρ τὶ “ δηὰ ἰο ὶβ οὐ : 
88 ἀοβηϊίοη οὗ {π6 ““ἰο ἷβ δηῃοϊηϊοθα :᾽ Ὁ. 186 
τοτηΐβοά μδὶ ναϊϊοη ψ1}}, Βόνονον, Ὀ6 ἐχιοπαρᾶ ἴο 
ἐς δοεά 415ο. ΤῊ ἀϊτοοῖ γοίργθομοο οὗ [686 ψοσβ 

ἴο [6 Ῥτοπιΐβα ἴὴ 2 βδπι. υἱΐί. 12-16 ἰβ δρραγοηΐ; 
οα {Π6 στουπά οὗ [μῖβ ῥγχοτϊηΐθε Ὀδανὶ ἃ ἀθοϊαγοβ ἴῃ 6 
σΟγίδΙ ΠΥ οὗὅἁ οοῃιϊαδηοα ἰπτουρἢ Π8 Βοῖτα, οὗ [Π6 
ἀοπηϊηΐοπ οὗ ἢἶβ μουβα; ὃ. {86 ἰδδιϊ πον οὗ 
ὈΓαβα οὐ] τι  δίοα πη (Π6 ῬτΟΡΒΘΟΥ͂ οὗ [Π6 ἐρεγίαδί- 
τπ ἀπτγαίΐοπ, οἵ Οοὐ κβ τηδὴ}6βἰδίξομβ οὗ σΚτδοθ δῃηά 
Ὀ]οαδίηρ, πη ΐος πὶ}} 6 ᾿πυρατίοα ἰο Πδνὶα, δηᾶ 
᾿ΐβ βοοὰ δοοογήϊηρ ἰο ἐ88 ρῥγοπιΐθβθ. (ορ. 2 
ὅδπ). υἱῖ. 15, 16. 

Ηυρίο]ὰ τεΐοσῦι ἰΐορο οἱοαΐηρ πογᾶβ: “ ἰο 
Βανί δηὰ ἰο ἢἷβ βϑϑὰ [Ὀγονϑστηογο᾽ 88 ἃ ἰδίδε 
δα του ἰο (ἢ 6 βοπρὶ (1π 8ὸ ἴᾺΣ 88 ἰΐ ἷβ ἰο Ὀ6 89- 
οὐ ροὰ ἰο Πανὶ) οὐ ἐμ6 [Ὁ] ον ρτουπάβ: 1) 

“ ὌΠ, ἀπὸν 71) οὔ Ῥα. ᾿χί. 4, ΤΏ ἰοχὲ ἐβ 1). 219, 
: 1: " :- 

ΠΙΡΆ. Ῥατεοίρὶο οἵ ἵἼΣ 

Ῥανία που]ὰ ῃοἱ Ββανὸ δροίκεῃ οἵ Ηἰταβδὶ Ὀγ {86 
ῬὮΓΑΒΘ: ““ἴο Πανὶ," δηὰ 2) ποὶ ᾿ανὶά, θυ σὩ]γ 
ἃ ἰδοῦ δάμβογοιΐί οἵ ἰμ8 1δανἰἀὶς ἀγηδβὶν οουϊὰ 
ΒδΥο βϑἱά : “ δῃὲ ἰο μΐβ βοϑὰ ἰογοσοσιθοσο." Βαϊ 
(Πεθ6 ζγουπαὰβ δγὸ ποὶ να]ϊα ; ἴῸσ ἰῃ ἴδοὶ ᾿δυϊὰ 
ἀο68 68}} Εἰτηροὶῦ ὉΥ πβιηθ ἢ χχὶϊὶ. 1, ἀπὰ ἴῃ 186 
ῬΓΆΥΘΓΙ 2 ὅδῃι. υἱ!. 20, 26; δπὰ ΠΟῪ σβὴ ἢ σϑίρι- 
ΘΏ086 ἴο Ἀἷ8 βοϑὰ δῃὰ ᾿ἰΐ9 οομβίἑυδηοθ Ὀ6 σοχασγάρά 
86 ποῖ αν αϊο, πβθη Πανὶ νᾶ δραιγεὰ οἵ 6 
βΈΤΡ ΤΌΝ οὗ (86 τουδὶ ἀοπιϊηΐοη οὗ μἷ8β ἔμεν 
Υ 18:6 ῬΓοπαΐβθ 2 ϑδχω. υἱ!. 12 ραῃ. "--Ἰβοηϊμ’ 
ΒΌΡΡΟβ θη, ἐμαὶ (86 ΟΣῸΒ ΤΔΥ μανο ὈΘΘΏ δὴ δἷ- 
ἱεγσδσγὰθ δα ἀρὰ Ὀἰἐ οἵ βδίίοσγ ἰο αν Δ᾽ 8 ροβίοσῖίν, 
ὁ80 ὃ6 Ἔχρ] δἰ πϑᾶ ΟὨ]Ὺ ὉΥ 8 οοπιρίεἰς ἱρτιοσίηρς οἵ 
αν Βορβ δαβοὰ οἡ ἰδδὶ ρχγοπιΐρε 2 βδιη. υἱὶ., 
δηα χσεοεῖγοβ δὶ Ὀϑδὶ τηθδρτο βΒυρροτί ἴσοῃι [ἢ το Ὺ 
βιιδ)θοῦνο ἀγρυπιεηί {μὲ (}}6 ὑπο ργεοοάϊηρ οἰδυθβαβ 
βυ Π οΘα ἴο ἜΣ ΡΓθδ8 ἢ 6 δυ ποῦ ἱπουρ ῖ.--- βόιιοθος 
ΓΟρΆΓαΒ ἴΠ6 ἯΠΟ]6 οὗ νεσ. δ] 88 ἃ ἰδίοσ δά ίοη 
ἴῃ ᾿τηϊίδίίοη οὗ οἰμοῦς ᾿δνιὰΐς σοπο!υβίοηβ ἴὸ 
ΒΟΏΘΒ “88 ΠΟΙ ΘΔ’Ὸ ἰρ ἰἢ6 ΤοΥ8] Ὠουδο.᾽ Βιι μῖε 
Π ἀδήν τρί (δι 1π18 ἀοο5 ποῖ δβδοοοσὰ πὶ ρεπιυϊῃθ 

γι αἶς ῥγοάυ οί! ο.8 ἴα δοὶ δαϊήθ Ὀγ (ἢς 7ποεὶ (δὲ 
ἰάθββ, δα οὐθὴ ὍΟΣῺΒ ἤοτο ἄρτοι τὰ} ᾿αν ᾽Β 
ΨΟΓΩΒ ἴῃ 2 βδι. υἱὲ. Ηθδ ἤσσίποσ οοηϊεπάβ ἐπ δὲ 
Ὀγ ἴῃς τεοϊεμου οὗ νοσ. 81 (π6 Ῥγοῦδθ!ν βἰρηϊῆ- 
οδηΐ ΠΌΠΒΟΣ [δ0] ἱβ ὀχοθοᾶρα; Ὀυϊ (Δραγὶ ἴγοιῃ 
ΗΒ “ Ῥγοθβθ]ν,)})--ἰῃ6 ὈΠρμδὈ]θηεεβ οἵ (μἰ8 οου- 
εεἴυγα ἷ8 μετ παν ββονῃ ὈΥ ἢιῖβ τῃδη]ρῸ 8(1 0 
οὗ νοῦ. 8 1πἰο ἔττο γουΒο8 ἰἢ ΟΥΩΟΥ (8486. ΜΝ ΟἿ} 18- 
βίου οἵ γοσ. δ1) ἰο μοὶ δ0 νοσβϑοβ Ὀδαιάθα ἴῃ6 βὰ- 
Ρετβοσριίου, τ 1] 186 τοιεπίίοη οἵ νὰ γ. 81 γῖνεβ 
(δ Πα ΟΣ γ. 

Οὐ ἰδ6 πειμῤιιαὶ τοίαίίοπ, οὐὗὁἨὨ ἐλε ἔτοο τεοδηδίοηδ οὗ 
118 βοῃρ ἱῃ Ῥβ. χυἱἹ]. δῃὰ 2 ὅδ. χχὶϊ., οὔ ίϊος 
ΔΙῸ ΥΟΙῪ ΙΔῸΟἢ αἰνιἀοα, Ηδηρβίθηθο 8. Υἱὸν 
(τ Ὡ 1 οἢ ἰβ ἰΒδὶ οὗ [16 οΟΤάοσ. Ἔχ ροεί[ογβ)---ἰῃδὲ [86 
πο ἰαχίβ δῖὸ ὑτο αἱ βογθηΐ γαοθηβίοηβ οὗ [ἢ 6 βϑτηθ 
Βουρ Ὀγ εανίἃ ἰπιβοὶύ, Ὀοΐἢ φαυδ}}}γ δα ποηῦς 
Δῃ ν με Ῥβδ]" θεϊὴρ [86 οἱ), δοιὰ [86 
2 ὅδιη. [06 ᾿αίογ---ἰ8 Δ οροῖ ΠῈΓ ὈπίΘΏΔ0]6 ἰὴ [86 
ἴλοα οὗ {86 ποὶ ἴδον νϑυϊδίιοηβ ὑπαὶ ἀγὸ οὐνϊουεὶν 
επ᾿ηἰεπαξα, αοοϊάεηίαϊ, Δ ἃ δτοὸ ἰο Ρ6 γοίοστοα ἴο 16 
Ἄοατοίξδδηδδδ οὐἩ ἰἠς υτἱϊίεη ἰγαα ον, οὐ ἐλε ιιποετίαϊτιν 
οἵ ἰδὲ ογαί. ΤὮϊμΒβ {Π6 ΟΕΓΟΙ Θββη θα οὗ 8 ἰδ ΒΟΣῚ ὈῈΤ 
5 βΒῃονσῃ ἴῃ (186 ἰηἰογοῦδληρο οὗἁ οογίδϊη Ἰοἰΐοσα ἴῃ 
γοσβ. 11, 48 (δα Ἵ), γοσ. 88 (2) δῃᾷὰ Ἃ), νοσ. 12 
(Ὃ δηὰ 3), δῃὰ ἰδς ογηλββίοῃ οὗ ποόγῇα ἰὴ υϑσα. 18, 
86, τ᾿ Πόσο ἰδ ἰεχὶ οὗ [6 ῬΕΔ[π 18 ΘΟ] ο.6.---ΤῊ 6 
ηυοδβίζοῃ 88 ἴο ἴπ ογἱ ἰδ! ν οὗ ἴπ6 ἵτο ἰοχίβ ἰδ 
ἰο Ὀ6 ἀφροϊάρα ὈΥ͂ οχαιηϊηδίΐοη οἵ {πὸ ὦ ἱ 
ολαπφεβ. Απὰ ἴο βυιοῖ Ἰηἰοηϊοπαὶ οἤἴδηροβ 18 ἴοὸ 
06 τοίοστοα ἃ Ἰοὴρ [ἰδὲ οἵ ἀονἱδίϊομβ ἴῃ (ἢ6 ραίνν- 
ἰοχί 88 ΒΟ; ΠΟΥ (Ἔκ. ΑὈΆΒ. 1. Ρνη. 167-178, Βοῃῃ, 
1846) 88 σοηυ πο ΡΥ δμόνῃ 18 ἀεἰα]. “ΑΝ ἶ 9 
βηᾶ," Πα τοιμασὶςβ,᾽" ΟσΟβαίομα] ἔγθα σμδηρε οὗ 
ἰοχὶ ἴῃ οὔάοσ (0 σοηοϑα ροβεῖῦ]ς αἱ ΠΟ] 16α, τὸ 
ΤΏΔΚΟ οἰθασ, ὈΥ̓͂ (Π6 εχργθββίοη, (μ6 δι ᾳυδίοα 
αὶ ηρ, Π6 βτδιωχωδί 8} ἴΌΣτΩΒ, δηα, ποτ ἱὲ 
οΔῃ Ὀδ ΘΔ ἄοῃα, ἰο μΡὰϊ πνῇῆδὶ 18 τπδῦ] δπὰ 
Κηοσῃ ἰῃ ΡΪ]δοα οὗ ψυμδὶ 18 ρθοῦ]αγ ἴῃ σΟπο ΡΟ 
ογ Ἰδηριασε. ΕῸΓ [86 ξϑῖὴθ γσθββοῃ [μδί {86 ἱγβῃ- 
βουΐθοσ οὗ [6 Ῥεβδὶπὶ δραπάομθα (μθ δησιεπὶ 
ΒΡΑΓΒΘΠΘΕΒ οἵ γονο]-Ἰοίίοσα ((εβ. 1 πῃ. Ρ. 51) 
δηὰ, ὙΠΟΓΟ ἐξ βοοσλθα ἢ , ὈΔΓΘΠΥ ᾿πϑοίεὰ 
ἃ ἤϑναω οΥ γοά, ἢδ πδ5 σοβϑοϊ υϑὰ δηα ΓΟΡΌΪΑΕΙΥ 1᾿- 
βοοϊοὰ (86 οοῃίτδοίοα νεγῦδ] ἴοστηα, δῃα μοτὲ διὰ 
(Βόγα βοραγαίοα ἃ Ὀγοροδὶῖοῃ ἔγοσ ἃ ποι, 1Π 
ογάεγ ἴο (βο  ἰαῖθ [86 ἈΡργεμεπείοη οἵ (με ποσὰ 
(πΐοῖν ποσο πυἰτοθ ἩΠ ποῦ τον ε!- οἰ π8) δεν 



ΟΒΑΡ. ΧΧΗ͂. 1-81. δ79 

δυοΐὰ ροβεὶ δ]9 τιϊδα πἀοταιδηϊηρβ.᾽" (ΕῸΣ μδῖ- 
Εἰ σΌΆ ΑΓΒ 866 ΞΟΙΏΠΊΘΣ, 88 δῦονθ.) [{ ἀ068 ποῖ Πον- 
ΟΥ̓́ΟΣ ἤδποα ἄρροᾶτ, ἰπαὶ [86 ῥγείδγθῃσθ ἷβ ἰὸ ὃὉ6 
δοοογάϑα ἰο ἐπ Ῥπδὶ πιιἰοχί [μδὲ ἷ8 κίνθη 11 ὃν (16 
Ἰαϊοαι οὐ ἶσα, Οτγαη δου (1η πο, χες. Ι. 
1), θ6 οι, Ηυρίε!ά, Ηἰσὶκ, Ετα]α, ΟἸδβηδυ- 
βοὴ," οὶ ἐσ. Βιὺ ποίίμοῦ ὁδῃ ἰῃ6 ἴοχὺ οἵ 2 
ὅλη. χχὶϊ. 86 τοραγάθαὰ δὲ [6 οὐἱρίηδὶ, βἰποθ 11 
οουϊαῖπβ ναγί δἰίοπα ἐμαὶ τὸ οσρ[ δἰ θᾶ ὈΥ͂ σ ΓΘ] 668 
ἰτδηβουὶ ρίΐοη δηά ἱγαάϊτου (Ηρΐ.), ἀπά ρτΟΌΔΟΙΥ 
δίδο Ὁ {ῃ6 ἔδλοὶ (πὶ (118. Ῥβαὶπι. ἱποογρογαίθϑα ἴῃ 
8 λίαίοτίοαί Ὀοοῖκ, βῃατγοά {Π6 ἴδίθ οὗ 4}1 ειἰβίοσὶ 68] 
ἰοχίη, σδτθ ἴογ ροοίϊς ἴοτπι δηὰ τἢγί πὶ ΘΑΥΪΥ 
ΤΡ ΟΟΡ τὸ Γοματὰ ἴον {ῃ6 πιοτὸ βθη80 (Η ἰΖὶρ). 
ι ἴα, πβοτονοῦ, ομαγβοίογίβιϊς οὗ {μ6 ἰοχὶ οὗ 2 8δπὶ. 

Χχὶϊ., (αὐ 1ξ σοηϊδῖπα μοὶ αὶ (6 “᾿ἰσθῆθοα οὗ 
ῬΡυΪΐαῦ ᾿ἰδηραδρο᾽, (Π 6].}, δηὰ ἐδαὶ ἴπ6 ἀείδει νθ 
Τηοάς οἵ ντυϊτἰησ, πο μοϊηΐα ἰοὸ ἷρθοῦ δη- 
ἰἰαυϊογ, 18 [8 6 ῥγουδὶ ηρ ὁπ. Οἡ {88 οἶμον παῃά 
ἴῃ {0 ρβαϊπλ-ἰοχὶ (νοῦ ΒδιοΠο 68}18. 1Π6 
““ ῬΓΙΟΡθοθηβί οὴ ̓ ΟΥ̓́ΣΡ ραϊηδὶ ἐπα 2 ἥίδιη. χχὶϊ. 
85 (6 “Ἰδἷο γοοθηβίοῃ ἢ) ἃ ἰδίου σου βίοη 15. ὑἢ- 
ταἰαί ΚΑ] 6. “ΤΠ νυ] ραγίθταδ, δηὰ ἰῃ ραγί {Π6 
ΔΓΟΠ 4 151Π}8 4180, ἅγὸ [θγο οἴδβοϑα: (Π6 ψΠ0]6 αἰγ]6 
18 ΠΊΟΓΟ αὐ] ἰναίοα "ἢ (ΒδειοΒ.). ΤΒογοίοσο οη 
Τ, δηρόν κοῖβ νιον, (Π4ὲ {Ππ0 ἵἴντγο ᾿οχίβ ἀγὸ οἵ δδοιιϊί 
Θα0}8] ψαΐιθ (οοπιπιοηί. ογῖί. ἀ ἀπ ρει 9. ποϊϊὶ. 
ἐχεηιρίο, Βεορίοτῃ. 1833, 4) σαδπηοί Ὀ6 Ἰοοϊκρα οἢ 88 
Ῥτόνϑῃ, Ὀαΐ [πΠ6 ῬΓοίδγθοο 8 ἰὸ Ὀ6 ρσίνοη ἰοὸ ἰἢ6 
τοοθηβίοῃ ἴῃ 2 βδιη. χχὶϊ. οἡ δοοοῃηῖὶ οὗἉ 18 βίδιῃρ 
οὗ πἰρθον δηδαυϊίν, ψϊοῆ Ἄου [ϑηροῦίο πηι 
δαπιῖξ 15 αἴνϑη ἰΐ ὈΥ 185 τΠΟΓ6 ΒραγΙΏρ 186 οὗἉ γοῦγοϊ 
βἷρηβ. ΤῊΘ ὑνο τγϑοθηβίοηβ ἀγὸ ἰηδοεροηάοθηϊ οἵ 
ΟΠ6 8ποίμογ, πο ἐπον οἵ ἱπθπι θαΐηρ {Π6 δι Βϑηιὶο ; 
Ῥυὺ 2 ὅδπι. χχὶϊ. 168 ἐῆ6 οἱάον, ποῖον ἰΐ τὰ 
ἰβκϑη ἴτοπὶ δὴ οἷογ τιδηυβογὶρὶ (Εν 414), ΟΓ, 88 
Ὠ ] Ζϑο ἢ ΒΌΡΡΟΒΟΒ, θο]οηροα ἰο 6 “ Απη4]5 οἵ 
Πανὶ ᾽" (ιδνε δλα-ψαπιΐπι), οὴα οἵ {Π6 βμουγοθβ οὗ 
{Π6 Βοοῖκβ οἵ ϑδπιοῖ. Βδιίομον : “Τἢπ8 ἰμοη, 
{π6 ἰοχὶ οἵ Ῥα. χνὶἱ!. 'β, 88 ἃ ῃοΐθ, οοπιρίοίεν πὰ 
Ῥύτγον, θα. 2 βδηι. χχὶϊ. ἐπουρῇ βοιμονηδί ποτα 
αεοἰδοίϊνα, γοῖ ἢ ἀοἰα1}]8 ἐγώογ ἰο {π6 οτἱρὶ πα] δηὰ 
αγολαῖο ἤγηι. 

ἩἨΙΒΤΟΒΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΤΗΕΒΟΙΟΟΙΟΑΙ, 

1. ΤῊΐΒ ἰοπρεδὲ δα πιοδὲ αγίϊϑεϊσὶ οὗ Ὀδνῖα 
ῬΈΠΕΙ ἐμαὶ να οοπια ἄόνῃ ἴο τ " 8160 ὁη6 οὗ 
1πο πιοδὲ ἐτπηροτίδηϊ ἴῃ τεϑρεοὶ ἰο (86 λἰβίοτῳ ὁ 
Οοὔ-ς Κὶπι απᾶ βαἰναίίοπ. ἘῸΣ ἰΐ Ἀπ θυ 
411 σοἵ᾽β 46 νϑγδησοθβ ἴῃ Πανὶ 8 116 Ὀοΐίοτα δηὰ 
δον ἢ18 βοοθϑβίοη (9 [π6 ἤγοπθ, δηα οχίοϊα (ἢ θπὶ 
ΔΒ ΤὉΓΟΟΙ͂Β οὔ {π6 ἔδινον δηά ἔδι ἢ Ἴ] 685 οἵ λὼ αοά, 
τῆο οἤοθ6 ἈΠῈ 84. 18 δογυαηέ ἴο (ῃΐβ ἰρῇ τουδὶ 
ἀἰμηϊγ, ἀηὰ σαγα ᾿ἶἷπὶ (ἢ 6 τησαί ρ]οτίουβ ῥγο- 
Ταΐβοβ οὗ [Π6 ρεγιηδηοηὶ ἀυταίίζοη οὗ ᾿ἶβ πἰηραοπι 
ἴῃ ἢἷβ ρμεοοῆ. Τῇ Ρ1Π|4τθ οα πο [ηΐ8 στοδὲ 
ΓΟΥ͂ΔΙ ΡῬΕΔΪΠὶ Τοαβίβ τὸ [πΠ6 ὕπνο 861 - του ]δίοὴβ οὗ 
αοά ἰο εν, ἐπαὶ ἀρίοστηΐϊπα ΗἨΐ ἐποοογαίὶς 
ΤΟΥ͂ΔΙΪ Ροπίΐοη: Ηἰβ οαἱ ἰο ὃδ6 Κἰηρ ἴῃ 8441} 
βίοδιὶ, δηὰ (Π9 ργοπιΐδο οὔ (ἢ ὀνογϊ δδιϊπρ ἀυταίίοη 
οὔ Ηἷ5 Κίηρήοπι ; {πΠ6 ἤγϑὶ βυρροτγία {παὶ ρῥατὶ οὗ 
{πὸ Ῥμδ]η ἰμαΐ γοΐοτβ ἰοὸ {ἢ 6 ἤβαπηο Ῥοσβοουίίοη, 

4 [7υϑἰ5 ΟἸδἤδθδοη (ἰο Ὀ6 ἀϊκεϊπχαϊ ἢ δα ἔγοτη Ησοτ- 
τδ πη ΟἸβηδι κοι, 6 σογητηθηΐδίοῦ οἡ ἐῃο Ν. Τ.), νυ οσ 
οἱ {πὸ σοι θη δῦν οἡ ῬΒΑΙπ5 ἰη ἢ σοπάροπαρα Εχο- 
βουσὶ Μαδηταὶ, ἃ κοοά μκταγητγηδγίδη, Ὀκῖ Ὠγρουηκορίίοαὶ 
85 ἃ ογίεἰο.--- Τὰ. 

ΑΥ̓ ΚΑΙ 15: “ἃ τηοϑὺ ὀχοο] θη δρϑοίπηθη οὗ ἐπ Ῥο- 
οἰΐο ατί :" ἈἘϊωις: Δ ὈΠΘΑθΔ) θὰ ρῥχοάιιοί οὗ δὶ δηὰ 

ΟὮ. ζταβοοῖὶ 

(86 ϑοοοηὰ ἰδ0 ρματί (πὲ ἀθβογίθοθ Οοα᾽" Παρ 
αἰϑαϊποὺ ἰοσοΐμῃ ομθπλΐθθ. Τοοἰκῖηνσ οὐ ἰΠ686 ἀ6- 
ἸΣνθύδῆοοθ 88 [1] Β] θη οὗ {Π6 Ῥγοηῃλῖθο, ἢ δχ- 
ῬΓΘΒΕΙΥ σοΐδσε ἴο 1ὑ δ (ῃ6 οἷοβθ, δηὰ δὲ {6 βϑιηθ 
ἰἶταθ ἸΙσοοκβ ἰο ἰδ6 ἑαίυτο ΜΠ διιγα ἤορο οἵ 188 
ἔα] Δ] ποηὶ οὗ (86 Ρχοσμϊῆθ ἰη Π86 ἱπιρογβῃ8Ὁ]6 
ἀοτηϊηΐοη οὗ δὶβ8 οῦβθ. 80 ἢ) 6 1|Ζϑοῖ [ἰηιγοάπο- 
ΤΟΥ͂ ΤΟΠΊΔΓΚΑ οὐ Β. χυἹ δὶ. ; ΒΘ ΘΟΙΏρΡΑΓΕ8 ἴΠ6 Ρα. 
ἴο ἴπ6 Αϑαυγίδη τη οπ ΓΘ ηΆ] ἱπρογὶ μέ οη5.--- ΤᾺ.]. 

2, Βϑοδυβα οὐ ἀθθᾶβ ἃγὸ ἱποοπιπιεπϑιγσδίο [ῸΡ 
δ ατηδη ἴδο ης δπὰ ἈΡΡΓΕΠΕΠΒΙΡΗ; Πᾶν 8 1{Π8η}0- 
ἴα] ἀδαγί οδῃ Ππα ἴῃ ὁ πὸ αὐέᾳφυαίε οχρτεδ- 
δίοπ ίοτ ἰῆθιι. Ηδηοθ πα Ἔχαδογδηὶ δυργοχαιΐοη 
οὗ ἤδυῃβ ἴῃ γοτγβ. 2-4, σι ἰσῆ θοῖ [ογὶ ἢ τΠ 6 ᾿ΠνΟΓΗΘ 
τοϊδίΐοῃ οἵ Βυμηδῃ ΘΑΡΔΟΙΥ [ῸΓ ῥΓγαΐπ ἰὸ (οὐ β 
τη Δη  οϑἰδεοηβ οὗ “ἍἼΤῊ6 ροοῖ δορίπα 8 
αν, ἰῃ πιο Β6 πιρῆθ8 ἴο ῥγαῖὶθα (ἀοὰ ἴον Ηἰ 
ΒοΙρ, 89 βίγοηρίῃ κα ᾿ΐτα ἴο ἀο στοαὶ ἀθβϑᾶβ, 
εἶα οἱ οναίΐοῃ ἰο᾽ Ὀ6 Κἰηρ ονδγ παίίοῃβ, Ὁ. 4} {(Π|6 
δ] βοΐ οὗ ἰι18 Ἰοῃρ δῃὰ ουθηία! ᾿ς. Ηόογο δἱ 
186 οιθοί (86 γϑοο]θούϊοη οὗ ὑῆθβθ Ὄχοθθηρ 
πΊογοΐθθ ΘΟΠ168 ΟΥΘΡ ῖ8 βο}} σὴ ἢ ον γὰ ΠΟΙ ΔΊ 
ἴοσοθ ; Β6 οδῇ πα ὯΟ βαι(βίβοίοτυ ἴθστῃ πῃογοσ ἢ 
ἴο ο81] οὐ ἐπ αοάὐ οὗὨ εἶα βαϊ ναϊζοῃ, δῃα ἱμογθίογθ 
Ρ᾿ 68 ἰθγπλ οὔ ἴσῃ (ϑοιαπηθγ, 88 δῦονε, Ὁ. 152). 

8. ΤΏ ρῥγαΐδο οἵ αοα᾽ κ ΠδΔΠ16 '8 ποῖ οὐἱν ἡ, 
θαΐ 4180 τοοί οὗ ῬΤόνεν (νοῦ, 4); "ἴον {Π6 ἐδηϑέβ 
οὗ οὐδ σγαδὲ δὰ ἐαϊίμπεδβ, τ πο ἢ ἱπηρ6] ἴὸ 
ΓΑΪΒΘ, 8180 δίγεησίλεη (αϊ δ, τὸ ἰὴ 6 ἐομπααίϊοπδ οὗ 

ἴον διγῖΠ  Ὁ πιογοῖδα, ἀϑϑιγὲ ἰΠ6 {Ὁ Ε]πιοηΐ οἵ 
Ῥτοπιῖΐϑοδ ἴῃ ἴῃ Διί, Δα ἩΆΡΓδΏϊ ἔδγνθηΐ ὈΓΑΥ͂ΘΓ 
ἴον ὩΘῚ Π6ΙΡ ὑυπάοὺ ἀρρεαΐ ἴο μαϑὶ ὈΪΘΕΒΙ ρΒ. 

4, Τῇε οογαϊαί ἐπίεγοοιιγϑ οὐ Ῥγαψεν Ὀοΐψοοη {Π|6 
ΟἹὰ Τορίδιμοηΐ βαϊηΐβ δηά εἶτ οονοηδηί-οἀ 
(ςοπιρ. γογβ. 4-7) 18 ἰδέ [αοίιιαὶ ῥγοοῦ οἵ ἐδι6 Ῥοδϊ(ἴῦδ 
Ἴ βὠβωμο τς οἡ ἐδε γεγδοπαὶ, ἰἰυΐπρ ἰοῦ 
τῆοσδο Ἰηϊἰαιγα βασῃ ονουβρυϊηρίηρ οὗ (ἶνθ οἴβαπι 
θοίνγθθη ἔπ ΠΟῪ Οοά δηά βἰηΐιϊ δὴ ὍΤῸ ἱπὴ- 

1016, Ὀπΐ 4180 ἐλε πιοεί δἰγιξῖπυ τοβιμαίϊοη, οὗ (Π}6 
ἌΝ υἱὸν (Παὺ (6 το] χίοη οὗὁἨ (6 ΟΪα Οονοηδηὶ 
Ῥγοβθηῖθ 8ὴ δρϑοϊαίθ ομαβὰ Ὀοΐπνοοῃ ἀαοα δηΐ 
Ταϑτ. 77 τεαὶ ἰδ: οοπιπιιπίοπ Ὀοίσσθθη {Π|6 Πθαγὶ 
τπδὲ ἱτατραιδίθιυ ἴο 18 οὐ ἴῃ ᾿γΑΥΟ δηΐ 
[Π6 ἀοἀ Ὑἢο ᾿ΘΔΥΒ βίο ὈΥΒΑΥΘΡ ἰδ, Οἢ 188 ΟὔΘ 
᾿δῃά, ἴῃ σοηίγακὶ ψἱτἢ [ἢ 6 αχύγβ- ἰθαίδγθηΐδὶ το ]}- 
κἴοῃ οἵ μ6 ῥγϑ- τ βείδη νου] δοηθ ἰουπάρα οη 
Οοὐβ ρῬοβίνο- ἰδίου] 86}-γον ο]δίΐοπ ἰο ἢ] 

ΡΪ6 δπὰ (πὸ ἱμογον οαίϑ Ὁ] 86 οονθηδηΐ-Το- 
αἰΐοη ὑοίποοη ἢ θηλ, 8η4, οη ἴδ οἱποῦ ἤδηὰ, 85 
Βρογδάϊο δηϊοϊραίΐοι οὔ {86 116-οομμπηαπηΐοη τὶ ἢ 

οβἰδ Ὁ] 18 ἢ σα ὃν {Π6 Ν ον Τοδίδπιθηι Μοάϊαίοτ, 
ἶΐ 18 ἃ αοίμαὶ ργορήξον οὗ ἴπθ τοὶ ἐρίου β- Θ ἢ 108] 11. 
σοι ηΐοη (σταίη ᾿ῃ Ὀγαγογ) μοί ποθη πΊ8 
γοαθοπηοα Ὀγ ΟΠ τοί δηα ἨΐμῈ Ἡθανοηῖν ἘΔ Π6Γ. 

δ. Ναίωγε, κα Οοαβ ογοδίασο δη τηδη᾽ [6] ]ὁτ- 
ογοαίγο, 8 [Π6 βυτη 0} 108] πιδαπδ ἴου {π6 ἤριυγα- 
ἔνε Ῥγοθοηίδίΐοῃ οὐ [Π6 Ῥουβοῦδ) βο σου ϊδιϊοη 
οὔ αοἄ ἰο πλῃ. Τῆ δ ἱπηαροα ἀοτγί νοα ἔτοπι (ἢ 
ἰἰο, νοῦ 15. οὐδ ματπηοηὶ (Ῥα. οἷν. 9), (ἢ 6᾽ 
εἰοιια, ν ΟΝ 18 .311.ὁ4 ΗΐΒ ἰοπὶ (ΦοὉ χχχνὶ. 29 : 
Ῥβ. χουἹ]. 2), {Π| ἐλιιπάσν, ἴῃ σοὶ ΗΒ νοΐοθ ἷβ 
μρηασὰ (Ῥβ. χνυἱ!. 14 [18]; 200 χχχν . 2), 16 
ἐἰσλέπϊπσ πὰ ἤτο- ἤδηηθα, τ ογοΐη θΌσηΒ Η 8 γαίῃ 
δηᾶ ρηηὶγο ᾿πδιϊοα (Ὑπᾶρ. γ. 4; 154. χχχ. 27 
84.; Ῥε. 1. 2, 8; Ἰχνὶ]. 8; χονϊὶΐ. 2), δπὰ (ἢ 6 
ἀρὰορκρς {πὸ ἰδττοῦ {πὶ ργοοθᾶθβ (ἢ 6 τονοϊδοη 
οἵ Ηἱη Ἱπόρτηοηὶ (Ῥβ. ἰχχνὶὶ. 19 [18]; οχὶν. 4: 
ΨΦοοὶ ἰϊ. 10, ἰν. 16; Ναῃη. 1. δ; ἴπα. χχὶν. 18) 
Ἔχ ἑδιῦ (Πο86 βἰάθα οἵ {π6 Ὀοΐηρ οἵ {πΠ6 βί ἔγο- 
γϑαϊΐηρ αοά ἰο σβίοι ἡδίαγαὶ ῥμοποπιθηδ, ὈΥ' 



δ80 ΤΗΕ ΒΕΟΟΝῸ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΑΜΧὕΕΙ. 

γἱτίας οἵ {δεῖν ἀἰνῖηα ογἱρίη, ὅτὸ γοϊαίθα, “7118 
δ τα ὈΟ πηι οὗ Ὠδίυγα γερβὶδ οἢ 1.16 οοῃοθρίίοῃ ἐμαὶ 
οογίδὶ ἢ αὐ] 1168 1 068 θείης δηὰ ὙΟΓΚ ΒΏΒΥΘΓ 
ἴο ἰϊ. ΠΠεροῦ ἀοά ἰΒ ποπιοίϊπλο8 γοργεδβοηίθα 88 
Ρτγοαθηΐ δηὰ οἰδοίθηϊ ἴῃ (ἢθβ6 παίαγαὶ Ρῃθμοίμθηδ 
(ποί ΠΏΘΓΘΙΥ δοςοπιρδηΐθα ὉΥ ἰπ δ), δά ἴῃ ὑο ὰ 
δηά υἱνὶ ἃ Θχργθβϑίοῃ {116 τοῦδε δηἋ Ὀἱουδ ἢ. 
οὗ Ηἰδ8 δῆμον 18 ρογίγαγϑα 88 (6 ἰα! ηρ οὗ Η8 
Ἰὲσῃυηδίαυτο ἴῃ 8411 [Π6 ἰατηϑ οὗ ΘΓΥ δηὰ Πδιιην 
θχυτγεβ, ον ἴὸ {πὸ ροϊηϊ ἐμαὶ βιγοίζα ἰββιιθ8 ἔγοῦ 
Ημ ΓΑΙ ἢ - ΒΓ Πρ Πο66 (Πευΐ. χὶχ. 9; δ. ἰχχὶν. 
1; Ιχχχ. ὅ [4]) δηὰ ἀδνουγίηρ ὅγο ἔγοιι Ηἱϊβ 
τοῦθ (οοσρ. ἴὰ6 ἀοδοσι ρου οὗ 6 ογοοοά!]ο, 
200 χΙ]!, 10 κα4.) ἴσοι {86 Ὀαγηΐπρ ο0818 ψλὶη 
Ηΐϊ. Νοῖ ἴἢ {πομλβοῖνεβ, ἱμογοίοσθ, θὰϊ ΟὨΪΥ 
ὍΠῸΟΓ οογίαϊη οἰγουτηθίδηοοβ δηὰ ᾿ἰπιηϊ δι οὴ8Β ἀο 
(666 ῥἐ"ιδποπιθηδ οὗ πδίαγο ἴοόστῃ ἴῃ 186 δγιὼ- 
ΡῸ], ἰῃ ρμᾶγὶ {86 πιοδῃβ οὗ ἴΠ6 {ποορἤδην " (Μο]} 
ἴῃ Πδηγο Βιδίε- Ἡλον Κ] οα Ῥβ. χυ ὶὶ., δῃὰ 
(ἢ. δ).-τ 41} παίυγα βδίδηβ ἰὼ 8. στο] δίΐοῃ οὗ 

ΒΥΓΊΡΔΙΏΥ ἴο τ8ῃ, ἰῃ (μπδὶ Σΐ Βῆδγοθ Βἷβ. ουὔτϑο δῃὰ 
Ὀ]οβδί ἢ, τυΐῃ δηὰ ρἸΟΓΥ, δῃά ἰῇ ἃ (θο ἴο βρϑβϑκ) 
δγπογμοῖς [ςο-Ορογαῖΐνο]) γοϊδίίοῃ ἰο αοά, ἰῃ {πὶ 
1ξ ργθ- Δ ΠΟΌΠΟΘΒ 8ηἋ ΣῃβΓατ ΘΠ 8} ΔΟΟΟΙΏ μ]15}168 
Ηϊδ πα ιν ἀοοία᾽" (Π 6] 1ἰζβοι οὐ Ῥκ. χυΣὶὶ. 8-10). 

6. Τὴ ἰαυ οἵἩσ σα 8 τειτιδιίῖοε τὶ σλίεξοιιδηδε ἐ ἰλε 
᾿ἀραυμεμν ἐξ ἰαυ οἵ (δε αἰνῖπε σουεγηπιον οἵ (ἣε ωοοτία. 
ἢδ οοπαϊιίοη οὗἁ Πη8η᾽ 8 πῶ Ν ἀλεύε ὈγΥ Οοὰ ἱ8 

ἔνε ἴῃ τισί μοομδῆξδδ ὀςφίουε Οοα, ψῖο ἢ ργέ-δυ 
ἐκ ὐτϑυση οὗ φο ἰο οὐ, δηά εἦοιο ἃ ᾿ῃ 
Θαγηοδὶ βίγι υἱηρ δ γ [41 Π1}} ζ] ΕἸ] οηὶ οἵ Οοα Β 
οομιπιδηδβ, ΟΑὐοἀ θοδίονβ Η}8 βα᾽ γαίϊζου δὰ Ὁ]686- 
ἡ οὐ ἱ{π6 (αἰ ίυ] τἰρμίθουθ (οορ. Ὠοαυὶϊ. 
Χχνἑ.); οὐ πα δροπίδιθ ψὶοκοα μ6 βοπβ ΗΪ8 
υάχπηιοηίβ, δηὰ ἤθασβ ποὺ (ΠΟΤ ΄ ΟΥΥ ἴῸΓ Π6]Ρ, Ὀ6- 
6086, (Π6Υ θοΐης ἴῃ ἰσοῦῦ]ο, ἰυσ ἰο Ηΐπὰ ποὶ ἴῃ 
Ἰινίης (ἈΠ δηα ἰγυβὶ, θαὺ ἴῃ βυρογβιϊτοη. Ηδ 
«0 (κα αν), σὰ Βοατὶ, 1 δὰ ἄθδῖγο 
ἰυγηρὰ ἰονεγάα οὐ, βοοῖκϑ διὰ βηὰδ ἴῃ ᾿ϊδ- σοσ- 
ταυσηΐοη πὶ Ηΐπὶ πἷΒ Εἰρῃ οί χοοα δηα οομρ]εοίο 
Βα ἰϑίβοι οι, ΠΥ (τὶς 1)Αν14), οα {π6 χτουπὰ οὗ 
{Π186 ἰὼν οὗ του υΐνο τἱρῃ δούδηρμε, δ σὰ (Πδί 
᾿ιὸ ἢλ8 πδὰ ποὶρ οὗἉ {᾿π6 1,οτγάὰ, θθοαυθα Οοα οδπποὶ 
Ἰεανα πἰϊμβουὺϊ ῥγοοῦ οἵ Ηἶβ [δ ΜᾺ] ΠΘΓΟΥ ἰδ οθα 
ὙΠ0 ἰσυδὶ ἴη ΗΠ τ δθὰ ἰη Ηἱβ σογὰ υἱϊδουΐ τὶ βῆ- 
ἱῃρ ἰο χαΐῃ Οὗ ἰδὺ οἱδίπιὶ ἰο ππϑγὶΐ [ῸΣ ἐμοιωροὶ να. 

ἔΡγαῖθθ, Ἰθάθϑα, δηὰ ναΐὶῃ βο ποοηἰοιρίαιζοη 
ἴῃ βυο ἢ δὴ ΔΡΡΘΆ] ἴο οὔδἶβ οὐσῃ τὶ ιὐδουβῆθθθ 18 
τοί αν] : δηὰ ἴἰ ἰδ ΒοΓα οχοϊ υἀοα, βἰηοα αν α 
ΟΧΡΤΟΒΕΙΥ ἀθοίαγοβ ἐπὶ ῥγὶθ 8 {πὸ οὈ]θοῖ οὗ ἐπθ 
αἰνῖπε ἰυάρτηοηὶ (νογ. 8). Οοπιρ. 188. ἰΐ. 11]; 
Ῥτχον. νἱ. 17, Τλϊΐδ δυπιδίε ἀρρεαὶ ἴο ομο᾽β τὶ βῃὺ- 
ΘΟΙ18 ΜΠῚ} Ὀοίοτο αοά πάθον Οοά᾿ χυϊάδησε ἐβ 
ἱπάθθα αἱ Ὀοϊζοπι ΟὨ]Ὺ φγαΐδβε ἰο αοὐ Ηϊπιβα]ῇ, 
ον {89 τἱρηϊἰδουβῆοθα, ογοΐῃ οπ6 ὙΑῖ Κα Ὀαοΐογο 
Οοά, ἴα αοὐΒ οσσῃ ποῦς. “Πανὶ ἃ οὐγϑα ἢἷβ τἱρῆι- 
ΘΟυθη 688 ΜΠΟΪΥ ἰο Πιἷβ ΤΑΣ ἢ] δά δογθηοο ἰο αοά, 
ἯΪΙΟ ργόϑογυοβ Ηΐμ βοσυδηΐ ἔγοηι βίῃβ 8ὸ ἰδὲ {ἢ 6 
ἀο ποὶ τὰ ]θ ονὲῦ Ηἰἷπ).---Ηδε Βογε ἀτθὶ]β ὁπ Βα 
τὶ οουβηοδα, οὶ ἴγοπι γαΐῃ βο] -οοπἰοιηρ[δίίοη, 
δαὶ ἰο φυϊοίκοη Ηἰτηκοὶ  δηὰ οὐθοτβ ἰο ξοδὶ ἰπ (6 
[0] 8] ]τθηὶ οἵ [86 ἴανν.--- ΤῊὩθ οἤαγρο οἵ ργὶἀθ οἵ 
νἱτίαο, ἱΥ ἢλ τοτο ἴσιο, που] ᾿ἰ6 δἷδο δραϊηδὶ 
ΤΩΒΏΥ ΘΧΡΙΟΒΒΙΟΗΒ οὐ ΟἸ τἰβίΐδη Ὠυτηη-Ἡγὶΐοτα. 8.0, 
ἴου ϑχδιιρῖο, ἴῃ Απίοῃ {το 8 ὅηθ Ἀγτηῃ: 
Ναηῃ (τοί᾽ ἴοἢ πίθος δὰ ἀογ Επύΐ, [Π6 δίτορδο: 
80 ἰδὲ ροίϊγοδε τηϑίη ἔγίβομον Μυίῃ,---Μοΐη αοίί 
Βο ιν Πἰπλ πη τηθΐπθη βίος, τὸ ἰοἢ ποδὶ 8860 
δεῖηθη Ὑ Ως [ΠΟΥΟΥ ρο685 Υ Οοὰ ν Α χαύ᾽ ὙΠ6η1 

Β. ὙἈ1Κ οἱ ἰη Ηΐ γ4γ]}᾽ (Ηδηρπί. ο Ῥϑ. χυῇ!ἕδ. 20). 

Ἴ. Το 818 ἰσαιἢ οὗ (86 τεϊσι δυξνα τἰχῃιοουο- 
ποδα οὗ αοα διίδομϑβ ᾿ΐβε] δὰ γι πος στουμπα ἴον 
1 (τογβ. 26, 27) (μ6 ἰΒβουχῃὶ οἵ ἀλέου τιείπίοναι 
αοἰΐοη πον νὴ τρηηὶ οἰ ΐοδὶ θϑασίηρ ἰοπαγὰδ 
ΙΔ}, ΙΔ ἷπ [ἷθ οἰ ἶσδὶ ροδιιΐο ἴῃ σεβρεεὶ 
ἰο ἀοά. Τδογο 18 ῃῸ ἀϑ τὸ π μές: οὗ δῃ ἴηΐε}- 
ἰοοίαδὶ] οοπορρίζοῃ οἵ (ἀοα᾽Β οΐημ, δ 1{ αν 
τηθϑηΐ ἴ0 ΒΑΥ: (ἀοα ΔΡΡΘΆΓΒ [0 ΘΥ̓ΘΓΥ͂ τη δῃ δ0οοσ- 
αἰπρ δ {86 πῆδὴ ἷ8 αἱ δηὰ οοῃριϊτυϊοά. 
Οδγίδι]Υ [86 Ἰβίοσυ οἱ το] ρίου ὄνογν πΒοΓΘ 
(ΟἸ τ διίδῃ δηὰ που. Ὁ χἰδι 8) ργουοβ (πδὶ 9 
νον οὗ Οοὐ {μδὲ [μ6 υπαϊάοαά γϑδβεοὴ δυσί νε δὲ 
δἴο ἴΠ6 τεβοοϊίου οὗἉἨ 186 οἰ ἶς8] οοπαϊιίοη οἵ εου], 
πΏῖΟἢ ἀοίογταΐηοα ἰἢ 6 ̓ηἰο]] οὶ» 186 ἙΠαγαοῖοσ οὗ 
186 Κποπιθάψε οἵ Θοὰ ἀορεπάβ πὰ {μ6 δι μῖοαὶ 
οἰιασγδοίογ οὗ ἴῃ σ80]0 16. Ηδρδσε, Βοσουοσ, ἰδ 
οχρσορθοα [Π6 (συ (μ8ὲ Οοἀ᾽ Β οὈ)θοιῖνο, τοδὶ σοῦ- 
ἀυςὶ ἰἸοναγὰβ πλθιὶ δοοοσάϊηρ ἰο Ηΐθ γοίσὶ θυιΐνγο 
ΓΒ ΘουβΏθε ΘΟΥΤΕΕ ΡΟ 8 ΘΧΔΟΙΪΥ ἰο πη8} 8 εἰ μῖοδὶ 
οοπάιιοί οι δοά δηὰ Ὀγ {Π 6 τοβεοϊΐου οἵ 1815 
Υἰρῃίθοιβ οομάμποὶ οἵ αοά, δ Ἄχ οὰ ἴπ Ηἰ 
Ρυπλιίῖνο Ἰυάἀρπιεπίβ, ἢ πρδπΒ ρεσνεγίοα πϊηὰ 
ΔΓΪΒΟΒ ἃ ΟΔΓΙΟΔίυΓο οἵ Οοα᾽Β πδίυγο, ποῖ ͵ἱδ 
ΙΏΟΤΟ 8ῃη4 ΤΟΓΟ ςΟΠΗιτηρα δηα Ἐ]]οἀ οὐιἱ ᾿π 186 
ςοποορίίοη οὗ [86 τῆδ ἴμδὶ ἰυγῆλ ἔσοπι αοα δηὰ 
οοὨίἑ 685 ἴο ἤλγάρθῃ ἢ 8 μοαγί δρεῖπεί Ηΐ τὰ. (οΡ. 
ΜΟΙ], ου Ῥβ. χυἱἱ., δοςοῖ. δὰ Εἰμ. 6; πσῆο σοίοσβ 
ἴ(ο 1 βδι. χχνὶ. 858; [ε8. χχῖχ. 14: αχχὶ. 8: 7οὉ 
Υ. 18; γον. 1}1. 84, [ΤἸνὶβ 1δβὶ νίονν, {πη 6 ροῖ- 
νοχγίοα οοποορίοῃ οὗ αοα ἴῃ πρθη πϊη δ, 8116 
οογτεοὶ ἴῃ 186] 7, ἰΒ μοὶ οοπίδὶ ποὰ ἰῃ (18 Ῥβα]τα.--- 
ΤΕ.]. 

8. Τῃ (δ6 ρστδοίουβ μοῖρα, ἡ ποτοῖῃ Οοα τοΥθ8]5 
ἩϊΪπμβο Γ ἰο Ηΐβ ρϑορὶ]δο 88 (6 νης οπο, ζα ἐλ ἴῃ 
(86 ἐυῖπο Οοα στοῦ ἴἰο {Π6 ὀσνοσ οοῃθ]θῖον ἔπου- 
ἰεάσε οἵ ᾽86 ἰτ} (ῃδὶ αοἀ ἱρ ἢ 1ἡνίηρ ΟἿΘ ἰπ 
(ἢ Δρδοϊυἱθ βθῆβο, δα ἤηαρ ἱῃνο  ὨΠΙΆΣΥ ὈἰΟΥΔΠΟΘ 
ἷη ἰδὸ ἀροϊαγδιίοη: “Ἰἀνίηρ ἰΒ (86 1.ογὰ ἢ (τεσ. 
47). Τα Ἔχροσίομοοβ δηὰ ρσυϊάδπορα οἵ (6 ᾿νοῦ 
οἵ οὐδ οὨ]Ἰάτοι δ’ (π6 ῥχγοοῖ {μδὶ ἀοὰ ἷκ ἃ 
Ηἰνίηρ αοα, πο φῃΐθσβ ἱπίο ἱμοὶν 11|Π6 πῖι Ηΐ8 
σῦν δηθὰ Ηἰβ εἰγοηρίι, τὶ (6 σΟὨΒΟΙ δου οὗ 
ἘΝ Ἰονα δηὰ {86 δοὶρ οἵ Ηἰβ πῖρηὶ." “Τδδὶ 
Ῥανὰ ἰ8 ᾿ἰνίηρ, Ἔχ αἰ θὰ δπᾷ Ὀ]οβὲ, βμον ἐμαὶ ἀώ 
Οοὰ ἐβ ᾿ἰνίηρ, Ἔοχαϊ θὰ δηὰ ἰο θῈ δἰθββοά, Ηδ ͵ἰ6 
6 Ἰἰνίπρ ῥσγοοῦ οἵ ἀὲβ ἰνληρηοδα, Ἔχ δ] ΘΠ 688 
86 Ῥγδιβουογίἰ η688᾽" (ΗΠ φηρεῖ.). 

9. Το 0011 δηΐ ἴοπο ἢ π ἰοἢ ΟἸἹα Τορίδιγθηὶ 
Ρἱδὺν βρϑδῖκα οἵ γεῦεη σέ ΟἹ ΘῃΘ}168 ἰδοῖα (86 ἴΠοΓ- 
οὔρὴι βδηοι βοδίου Δα ΘΟὨΒΘΟΓΑ ΙΟΏ, ἩΞΠΟΒ6 ΟὨΪΥ͂ 
ϑΟΌΓΟΟ 8 ἰῃ [1886 ΠΟΥ Ιονε οἵ ἀοὰ, ρουγεὰ ουΐ ἘΥ͂ 
ἰὴ6 Ηοὶγν Οδοδί (Βοχῃ. ν. δ) ἴῃ 188 ᾿ϑαγίβ οὔ 186 
5 )0 ἃζὸ Ὀϑοοῖια Ομ] άσγθη οἵ Θοὰ ἱμγουρὴ (118 
ἦη Φοθὺβ Ομ τῖβί, ἀπά οδη Ἀγδοίϊοθ {παὶ ἴογο οὗ 
ΘΏΘΠΊΪ65 ὑπαὶ 88 ΠΘΟΘΕΔΆΓΙΥ 51}}} ἰοτοῖρηι ἴο [86 
ΟἹ Τοβίδπιοθηὶ βἰδπαροίηι. Βυὶ ν 8116 1ἢ18 αἰ θδτι- 
Θῃοα δοίποοῃ [ἢ βἰδηαροϊηίβ οἵ ἰμ6 ΟἹ] δῃὰ Νεν 
Τοσίδημοηίβ '8 πηαϊηἰαἰ πο, (με σοϊδίϊνς ἱσὰ δηὰ 
ἠυκιβοδέη οὗὨ ἰμοθα υἰΐζοσδηοεθ οὗ αν ὰ οἱ τε- 
ϑΘηρΘ ΟἹ Θῃοταἑ 68 (γογ. 48 μα.) πνακὶ ποί μὲ ἱρτιογοὰ. 
ἘὸῸὸῚ Ῥανὶά ἤοῦθ βρϑβϑκβ ἴῃ {Π|6 σΟὨΘΟΙΟΙΙΒΏΘΕ οὗ 
ἷβ ο8}Πἔἰπρ δα ἰμϑοογαιϊς Κὶπρ, τῆο δὰ ἰὸ δρδὶ 
ἴον ἴ06 [γα Β Ῥθορῖβ, δὰ σδιτὺ οὐ ἰδ6 1,ογ δ 
ΜΑΤΑ; ἰἰ ἰ8 [86 1 οτὰ Ηἰπιβο! {πὶ 68 ἰδκβὴ 186 
τουθηβο δηὰ ρίνϑῃ ἰὲ πἷτα ; [86 νἹοϊογίθβ {μαὶ μδῦθ 
Ἰαϊά δἱ μἷβ ἴδοι ὑπ οῃθῃινθη οἵ 6045 Κίῃράοσα δ1θ 
το 1οτά Β ον ἀθοάβ. Απὰ ἰμὲβ 18 1 ργεβρῃτο- 
τηθῃὶ δηᾶ βυδοὶ οἵ Οοα᾽ 8 τηϊρμὶν ἀθοάβ ἰπ (86 
ἀεἴβηοθ οὗ ἴδιο Νὸνν Τϑδίαπιοηι κίηράοπμι οἵ ᾳτδοθ, 
δά οἵ ἴδ6 οοπαυοεὶ οὗ [80 Βοδί]9 πογ ἃ ὃγ ἐφ 



ΟΗΑΡ, ΧΧΙΙ. 1-δ]1. δ81 

ἰσὶ πὶ ποδροῦδ οὗ Ηΐβ πογὰ δηὰ (6 ροποσ οὗ 
Ἦϊε ϑρ τι, ὉΠ κίον (ϊ58 οοηᾳυσδὲ οοπιθθ (16 ἰσί- 
Ὡταρἢ δαί Κἰησάοιι οὗ ρΟΥΥ. 

10. θανἱα δίδιγπι (νον. δ094.} Π6 ὑπ νεγϑαξτἐν οΥ ἐδ 

ΗΐΪΐδ ΡΟΤΟΥ ἃ ἔστι ΜΡΡΟΕ,, δ ᾿ην ποῖ 816 1} θοιἢ 
ἴῃ ἀοίθμοθ δῃὰ ἴῃ οἴΐδδηοοθο. [βρύυβοεξον ἢ “1π 
Ηΐπι 111 ἰγυδὶ. Ἐδὶθὰ τηυδὶ 6 Ἔχογοϊθοε, οΥὐὨ 
[16 ῥγϑεϊουβηοθα οὗἩ αοά ἰβ ἠοὺ ἐγ] ν πόση ; επὰ 
αοά πιυδῖ Ὀ6 [π6 οὐ͵θοῖ οἵὗὨ [αἰ τἢ, ΟΥ ΤΑ1Ὸ 18 πλθσθ 
Ρτεδυπιρίϊοη.--ΤῈ.] 

γεν. 4 ᾳ. ΤΊιο ῥγαΐδο οἵ αοὰἂ δ ἰΐ5 στουπᾷ ἴῃ 
186 Ὀομοῆϊίβ γοοοϊνοα ἔγομπι αοά βδηά ἰη 186 6 
γίθηοθ οὗ Ηΐδ8 βαϊ ναίζΐοῃ - 10 ἰόγῃβ [ἢ ἔοιιπάἀδιΐοη 
ῸΡ ὨΘῊ τοαυοϑία, 10 οομγπιβ (ἢ6 Βοαγὲ ἰῃ οἰ] ά- 
:κ οοηῆάθηοο, δηά ἱὶ μοὶ μίθαβ (π6 οουγασο οἵ 
[αϊεἰι.---ΤῊς πο] βοιηο ἔγαϊὶ οὐὗὨ ϑϑνϑγο δ]! οἰΐοης 
Δηὰ βοσθ σοῃῆϊοϊθ 18 [0.5 ἐπ οῃἱ]άγϑη οἵ αοα 80 
τυ σἢ (Π6 ΤΏΟΓΘ ὑποοηαϊοηδὶ οοηδάθηοοσ ἰῃ οἀ᾽ 8 
Οομραβδίου, 80 ταῦ [Δ6 τοῦτο ΠΘΑΓΟΥ͂ ΒΌΡΡΙΪοἃ- 

εαϊοαϊίον, Ὑο96 οΥἰ σ᾽ η8] ΒουΓοο 4 (86 ρ]ογίουβ γϑ- 
ψοϊαϊΐοηο οἵ αοἂ ἰο ἢ 18 οἰἰιοβθῃ ρϑόρὶθ; ἴθ ἀοἀ οὗ 
Τοτδοὶ ἰβ 4160 (6 αοὐ οἔ ἐλό ἀδαέλδλεθ. Τῆι τθϑηβ 
οἵ ὑτίηρσίηνς ἰἤοαι ἰο [86 Κπον]θάρθ οὗ μ6 |᾿νὶ 

Θοά ἰ5 ποί ἰδ βπογά, δαὶ {6 ῥγοοϊβιημαίίοη ο 
(ὐοὐε τοδὶ ἀθοὰβ ἴον Ηἱδβ ρϑορὶ8. Αβ ϑανὰ, ἰὼ 
᾿ἶ8 Ομ δγδοίον οἵ το ἰβϑι ΟΏΔΓΥ ἴ0 {Ππ6 ΒοαίΘΏ που]ὰ, 
Ῥταΐβοα δ αοα᾽ 5 ξίϑοθ, 80 δ᾽ Ὀοίίοηι 8}} πιΐβδίου- 
ΔΙῪ Ἡοτὶ δλοηρ ἰΠ6 Ὠδαίθη ἴα, ἰῃ ὑμ6 δῃποιηοο- 
χαρηὶ οὗ ἰδ ποτὰ οἵ ἰμο σά ψῆο ἰδ γονϑδαϊϑὰ ἴῃ 
ΟὨ γος, α οοῃϊπαουβ ῥγαἶθο οὗ Ὧι ἤδίηθ οὗ (μ6 
Ιἰνίηρς αοά. Ιῃ Ῥανιαβ ποσὰ: “1 νὶ}} ῥγαΐθο | (ἴοη ἴοσ αοά᾽ βὶ Β6]Ρ, 8ὸ πιο} [Π6 τπιογὸ δ] αθοά ὃχ- 
166 διηοηρ [86 Βοδίμϑη," [Πι6 τι ἰββί ΟΠΑΣΥ ἰάοδ οὗ [ ρογίθποβ οἵ Ηΐθ Βεδγίπρ δηὰ ἀο ἱνογίηρ κεᾶοο.-- 
6 υαηΐνογραὶ, 8}1-ο δγδοίηρ δαὶ ναιΐοη οὔὐ αοὰ βρϑδῖκβ (ο τηϑη ζῃσοῦρἢ (86 ΡΟΎΟΙΒ δηὰ μὶδ 
Ὀγϑδῖκα οσοῦ (88 θουηάβ οὗ παϊ!οη8}-Πϑοογαίδς ρατ- [ οὗ ΗΪδ8 ν]β1 016 ογϑαίΐοῃ {μ6 ἰδησυδαρα οἵ ΗῚ8 ροοά- 
εἰσι τγίβμι.--- 6 ἰς τγδ8 διηοηρ ἴπ6 Βοδίῃθῃ (δὲ ] Π6η8 δῃα οοπιραβδβἰ οηδίθ ἐλ 6 Ὁ] Υ Ἰονο, Μαίί. νυν. 45: 
6 ἰΠλ86 1 τχοβὲ ργουά!ν βδηρ 8 γοθ᾽5 ῥγαΐβο, δηὰ | μαΐί Ηϑ α]8ο βρϑβκβ ἢ 16 τα ΠΟΥ ἰογοθα οὐ 
ἘγῪ ἷθ νμο]6 [1{6 ῥγοοϊαἰπλθὰ ἰο (πθηλ Η]β βο]6 ] βαίαγο ἴμ6 ἰδηρίιαρο οἵ ΗΐβΒ σταῖϊι ἀπὰ Ηΐ8 ρυπί- 
τηδήοείν (τ ογοίῃ ἢ 6 [0] οὐσθα, ΟὨΪΥ πὶ Δ ἴδτ πιοτὸ | ἦνϑ στ ρἢ ὑθουβηθθδ.---ΒΈΒΙ, Β.: ΤῊ 1 ογὰ ͵β βυοἢ 
Ῥονοσ, ὈοθογδΒ ΘΧΘΠΊρ]6, 7 υάς. ν. 8), 80 ἴτοπι 8 800} Β τοοῖς ; ἕον 10 Β88 η0 οἶδε ὺ βίθδα δίηϑε [ἢ 
ΠΟῪ ΟἹ οου]ὰ δηᾶ βῃοι ἃ ΟΥΘΓΥ πιο Ὁ οὗ (ἷ8  Θο(, τῆο οβ Δ] 568 Η 8617 ἴῃ 1 δη οομῆγπλ 
οοηφγορδίΐοη οἵ 9δῇῆνθ ἰαἶσθ ροϑιἴοη ἰονγαγάβ {πο ] ἰΐ ἰῃ ρμογίροϊ ἐτητ ου δὈ θη θβα, ἴον ἐΐ 1 ἐπ 6 ἱπατλονδ- 
Βοδίμοη᾽, [Επ]ὰ, Οεϑολ. [Ηἰδὶ. οἵ [8γ861}] 111. ὈΪθῆθβθ οὗ (οὰ Η ηλ861.--ἼἼΉΗΕΕ: Πανὶ τ ῖβῆοα 
273, Βιοπι.). ΒΟΓΘΌΥ ἴο ἰηδίγαοί υ8 (μὲ ὑπο Γ ̓β ποι ΐηρ 8ὸ δά, 

11. 4.54 {μ6 οϑηΐγο, ψῃθηοο {86 ΠΙρὮὶ οὗ βαϊγδίΐοη | 50 ργϑδί, 80 γαϑβϑί, 80 τι ἢν, 80 ἰαβίϊης {πᾶ ἴδ οδῃ- 
Ὑγ83 ἰ0 δῇ! 16 οἡ ἴῃ6 Βοδίμθη, ἢδυϊὰ μδβ ἰῃ νον ᾿ ἢοΐ 06 Ἤνθγοοῖιθ ἰΒβγοῦρ [λ6 ρονον οὗ αοά, 1 πϑ 
Αοὐ δ γονοϊδιϊοηβ οὗ μαϊ ναί ου δηά 88 ἰῃον | ΟὨΪΥ͂ ἰγυὺ ἱπογοΐῃ ; ̓ἰκουσίθο (πδὲ (6 Θαρθοῖδ! 
ὙΓΘΓΘ ἱπιρατγίοα ἰο ἶπα, (6 Αποϊηϊοθα οἵ ἐδο 1,ογά, βου) νϑ ἢν οᾶῦθο ἴο μοροὸ ἕου οὐ 8 ῬΟΎῸ ἴὸ 
δά, δοοογαϊῃρ ἴο 16 Ῥχοχμηῖθο, 2 ὅδ. υἱΐ., υσοσϑ  Ῥθοοῖῶθ τα σηΥ ἴῃ 8, 611 ΙΏΔΗΥ͂ στοαί, βίσοης 
ἴο Ὀ6 ἱπιηρατγίϑα ἰο ἷ8 βοϑὰ {μὲ νγᾶβ ἀοαϊηρὰ ἰο | πὰ ἐρέσθοῖοοι 6118 ΡΟΥΓΘΓΆΙΙΥ ῥγοθθ ὈΡΟῺ ὑ8. 
νου ϑίΐηρ τογαὶ ἀομηϊηίοη. Βιιῖΐ {μ6 Ἰΐπο, ἴῃ τ ἴ 641} οἡ [86 Ιοτὰ, πῆὸ 8 του ΠΥ ἰοὸ ὃθ 
νδἰοἢ Βῖ5 ργορῃοίίο ρίδποο δὲ ἴΠ6 οπά οἵ (πθ ϑοηρ ] Ργδίϑοὰ." ΤΤὨΪ8 ἴδ ἴῃ {ἰπι6 οὗ ἰγοῦθ]6 [86 ποδ]οδὲ 
ἴπ [Π9 Ιἰφμΐ οἵἨ {18 Ῥτοπιῖθθ Ἰοοῖκβ ἰπίο 8 ἔπίατθ | οὗ ἀοοίγϊηοβ, διὰ τμοσουμη!ν φοϊάθα. [ἱ 18 ἴη- 
οἵ {πΐ8 βοεθά, συηβ ἴπ [μ6 Ηἰδίογίοδὶ ἔμ] β] ποτὶ οὗ | Ἄτθά []6 υγῃδὶ ἃ ρονγθυία] πλθϑηβ δυοῖν ργδῖβϑ ο Οοὰ 
{18 Μοβείδηϊα ῥγορίθου θαγομά {86 ΘατΒ]ν [ἤτομο | 18 θη ἀΔΉΡΟΥ 88861186. ΕῸΓ 88 Βοοὴ 88 γοῦ Ὀορίῃ 
οἵ {πὸ Πανὶ άϊο Ποιιβθ, δηα οηάβ ἰη κἴ86 ἥοη οἵ ] ἴο ῥγαῖβο (ὑοὰ, βὸ βοο (ἢ ουἱ! Ὀθοοπμθβ Ἰθβϑεηβὰ, 
αοά, νῆο νγὰβ θογῃ οἵ πῃ βοοϑὰ οὐ Πανὶ δοοοσγά- ] [16 οοῃμβοϊά βρὶσῖί γα χϑβ δίτοη μοῦ, δῃὰ ἰδθγο [0]- 
ἱης ἰο {π᾿ 68} (Βοιι. ἱ. 83), δῃὰ 18 π6 Αποϊηϊρά ] ον (Π6 681}[1πρ’ οἡ αοἀ πίῃ οοπήδοποο. 
οἵ αοά ἴῃ ἰμθ δρβοϊυἱο βοῆβθ. [ἡ Βοιβ. χνυ. 9 ον. 7. [Π0Ἐ}Ρ ΒΑΟΟΝ (ἴῃ ϑρυγρθοη) : 1 γοὺ 
Ῥαυϊ, φυοϊηρ Ῥανὶ 5 πογὰβ μδγο (νεγ. 60), ἀ6-  ᾿ἰβίθῃῃ θούθὰ ἴο ᾿ϑανὶἀ᾿Β βδῦρ, γοι β}8}} ΘᾺ 88 
οἰαγοδ ἢΐπι ἰο θ6 (86 βανίουγ, (Βῃτουρῇ μοῦ, δο-  ΠΙΒΗΥ͂ ἤθαγθθ- ἴϊκ6 δἷγθ 88 σϑγοΪβΊ ῬΓΟΒΡΟΓΙΥ ἰδ ποῖ 
οογάϊης ἴο οὐκ πλογοΥ, {Π|ὸ Ἀϑαίμθη ἀ]8οὸ θθοοιμ | Ὑϊουΐ ΠΊΔΏΥ ἔδασβ δηὰ ἀϊηίδαίθβ; δηὰ δνουβὶ ον ἰδ 
Ῥδγίδκογβ οὗ βαϊγαώοη, δβηὰ ργαΐβο αοά ἐμογοίοσ, | ποῖ τυ] οαυὶ οοπιίοτίβ δηὰ ποροϑα.- ΤῈ.]- -ΟΒ ͵ ΑΜΈῈΒ: 

τ ἷ'6 αοὐβ οουηδθοὶ δηὰᾶ υῖ}} (Πδὶ τὸ Βῃουὰ ο8]} 
οὔ; ΗἹπι. Ῥϑ. ]. 15.- -ΟΑἼ ΙΝ : [ἢ πδπιΐης 
λὲδ αοὐ, Βο αἰδεϊ συ δῆ 68 ηἱ πλθ0} ἔγοτι 1.6 Οὐδ γα 
ἀοθρίβοσβ οἵ αοἀ δηὰ ἴσοι ἢ ἢ ἰῦθβ, τῆπὸ ἀο 
ἱπάροά πῆθη ῥγοαθοὰ ΟΥ̓ πϑοᾶ οδὶ] οοῃίυβοα!Υ οἡ 
16 ΒΟΥ ΗΪΥ ἤνιμην, αὐ ἀο ηοῖ οἰἴ μὸν ψ᾿ ἢ οΟὨ- 
βάθηῃοθ οὔ ἩΠῈῊ οὔθ δοαγί ἀγα Ὡθᾶν ἰο Οοά, οἵ 

“Αοὰ Βεὶρ τη8 }" ΑἹ βυοῖι εἶπιθα τ ἦβεὶ βμυὶ υρ σι 050 ἔβί μο σὴν βτδοῦ {πε ἵτποτ μοι μἴπρ.-- ΒΕΒῚ.. 
ἴο ρὸ ἰο Θο(, δηὰ γα 6 ΟἿΓ ἔγίθηαβ ἴο ῬΓΔΥ͂ ἐν ἜΣ αὐ πρὸ ΤΟΥ απ τ ον ΕΣ ἴο Πὶπιὶ οα οαν δοι4}, Βυὶ πῇθῃ [86 ἀδηρον : : ΠΕ 
ῥϑεῖ δηὰ (ἢ βιβογίηρ ἰδ οηθ, ΠΟΥ ἈΝ ἊΣ (πογονίτ δηὰ πῖιῃ ΠΥ ΟΥὟ δηά Ῥγανοῦ [ῸΓ ἀἶνο, ; 

ἰπἰπκ οἵ Ηΐπι οὐ πβοπι, ψαΐ]8 ἘΠ 6 Ἰδαιοὰ, νὸ [3808:- [ΒΡΌΒΟΕΟΝ: Ὑθθγὸ ΜᾺΒ ὯῸ ρτεδὶ βρβοῦ 
οδ θὰ βο ραβαϊοῃδίοὶγ ἴον γοϊ ἰού Οὐ πὸ ἰδ Ἰεροῖο ὑοῦ ϑθπ 88 ον διὰ 8 δστσον, ΤῊ [ογὰ ἰ5 ποῖ 
πποτι ὅσ όθαμ οἰδαπρϑᾶ, ΟΠ οὨ6 σοίαγηθὲ ἰὸ αἶτο ΤΑ οοπορτηΐηρ, ΗΪ8 ργοπιΐβθ, θαὺ 8 βυσ ἢν ὕο ΣΤΟΘΟῸΘ 
τ (Πδηϊκη.- - -ΠΈΝΒΥ : ΕΨΘΓΥ ΠΟῚ ΠΔΘΓΟΥ͂ ἴῃ ΟἿΓ τ μα ὑῤσοθ . Ἢ Ν 
Βιδηά δβου]ὰ ραϊ ἃ δ βοηρ ἰηίο οὴν πιουϊῆ, ουθα ἀδ: Νὴ ΠΕΙΟΥ ΒΟΟΣ ΜΘ μάψ τι 
Ῥταΐβεδ ἰὸ ουν Θοὰ.--ΤᾺ.7-- ΚΝ ον. 2. Η Ὀπιαπ δυττουπαάοα ὈΥ οο]α, ϑανί]οεβ Ὡδίαγο, δμὰ ΠΟῪ 

Ἧ6]] οἱ τὸ δτὸ ὙΒΘῺ ΘΥΘΥΥΎΒΘΓΘ 6 ΘΔ 866 δηά 
ἔυλααι οὔ τὴς αἰνίδο τᾶς δηὴ ἐς πσκον οΓ στε, ̓βεῖς ιο Ταρδ᾽α ἀκα, {τα πο δο Τοτῶ 
Βοοάπαβα. Οὐωρ. Βοπι. χί. 833.--(οὐ ποῖ πιθγοὶγ 
σιῦέδ ἰο ἰποῖὴ παι ἰτιαὶ ἰπ ΗἾπι 411} {μδὲ '8 πθοθα- 
ΒΑΙΥ͂ ἴογυ ἰμϑτ. Ὀυϊ Ηδς Ηϊπιβοὶ ἴα ἴο (θὰ 411} ἐπὶ 
1ΔῈῪ ποοὰ, Τὴ Ιοτά ἰ6 ἰο Ηἰδβ ρϑορὶβ ἰβτουφὰ 

ἨΟΜΙΠΈΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΕΒΑΟΤΊΟΑΤ,. 

γον. 1. [ΤΑΥΤῸΒ : [,δἱ ὺ8 ἰθάγῃ ἰο ἰπδηῖϊς αοά 
ΌΓ ΟΌΓ τηθγοΐθα δηᾶ ἀο]ἑγογσδηοο. ΜΉ θη ἰἢθ 
οί βἷβ οὗ βοῖὴθ ρύϑαῖ ΔΩΟΩΥ͂ 18 Οἡ 8, 6 ΓΘ δ. ὨῸ 
ὙΟΓᾺ Ἡδὶοῆἢ δα ρ 80 ΓΟΒΣΪγ ἰο οὐσ 1106 88 ἐπ 686: 

4 [ΤοᾺάὲθ δηὰἃ ἐὴ9 οἷμος αποίδιίοηβ ὕγοιη ϑρυγχθοῦ 
ἐπτοῦυρποῦςξλ ὑπ 6 Ομ δρίθυ ἂγὸ ἤγοσῃ ἰ8 “" ΤΎΘΆΒΙΣΥ οἱ ὯΔ» 
Υἱὰ." ἃ οορίου δ ΘΟΙΠΙΩΘΗΙΔΕΥ͂ οὐ (ἢ6 ῬμδΙ 5, τ  οἢ ἀοθα 
Ὡοῖ οἱπὶ δὲ ον  εἰοίϑι Οσὐ οχϑοὶ ὀχοροϑϑία, Ὀὰΐ ἰ8 στ ἢ ἴῃ 
Ὠοτα ἢ οἐ64] τηδιοσ, οσἰ κίῃδὶ δὰ βϑοϊθοιθα.--Γκ.] 



ὅ82 ΤΗΕ ΒΕΟΟΝῸ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΑΜΌΕΙ,. 

πιδηᾶ ουϑῃ ἴῃ ἴῃ ουδῃΐδ οὔ οοσώσηου ᾿18.- --Θ ΑΒΕ: 
ΑΙΙ αοὐβ ογοδίυτο ἰθο ἐγ οὗ Η]Ρ ρίοτυ, ΡΒ. χίχ. 
2 5ᾳ.: 811 180 οἰοπιοηῖϊβ ἤαγο ἰο Ὀ6 δὲ Ηϊδ οοπι- 
τη8Δη6.---ΘΟΗΙ ΕΒ: Τὴ [ογὰ μοῖρ ἰἤ πὸ ὈΓαΥ͂ 
ατὶρῃι. [ΒΡΌΒΟΞΟΝ: ΤἈΐηρβ τογ ὑδὰ ἕου Ὀανὰ 
Ὀοίοσο πὸ ργαγϑὰ, Ὀυΐ ἱΠ6 ὺ ΕΓ τ οἢ ΟΓΡΘ (ὉΣ 

ἷβ ἴοοϑ 80 ΒΟΟΏ 88 ἰμ6 μοί ου δὰ ροῃθ ὕρ ἴο 
μοανθη.---ΤῈ.] 

οτβ. 18 6η4ᾳ. ΗΠΕΝΟΒΤΈΕΝΒΕΒΟ: “ ΕῸΣ [Π6Υ ὙΟΙΘ 
ἴοο βίγοης ἴοσ πιο" "πόσα ἰΐ 18 δεδυτηθὰ [δὲ ΟΌΓ 
αἰΐον δεῖς οὗ ταϊμμῦ σοπαρεὶδβ [Π6 Ιμοτὰ ἴο πιϑίςθ 186 
οἵ Ηἰδ8 αἰπιϊχαιΐποαθ ἰοῦ ον Ὀομεβί.- -ΘΤΑΒΚΕ: 
ἘΘΣΥ Υἱοίοῦυ οὐμλοθ ἔγοα (04; Ηθ ἰ8 (88 ἴσιο 
τοδ οὗ νᾶσ. Εχοά. χνυ. ὃ; Ρδβ. χὶνὶ. 10 [9].-- 
Ἡυδη ΠΟΙΡ ΘΟΙΑΠΔΟΠΙΥ͂ [8116; θαΐ ΒΘ πΏΟ ἰθδμδ 
ὑροη οά 88 8 βίγοηρ βίδ' 18 ΠΘΥθΣ Ραΐὺ ἴο βῆ διμβ. 
Ῥβᾳ. χχὶϊὶ. 4. ΒΈΕβι, Β.: Αἴνδοσ 811 βυβεσίῃρβ δῃ- 
ἀυτγοά ἰδμόγο ἰβ φίνϑη [86 Βο0] 8 ΠΟΙΥ ἔγθοάοῃι, δὰ 
ἦι χαΐῃβ ἱπσγουρᾷ [18 ἐγ18] ἃ Ὀουπά] 688 Θ]Δυμοιμθηί. 
ΤῊ]8 ἐΐ ὩΘΥΘΟΣ 1268 υη1}} δῇ [6 ποσῖκ ἰδ 
δηϊοῃεα δηὰ αοὰ ἀεὶ νογοάὰ 16 ἴσουα 41} ἐὲβ 

ἱ Απὰ σἂν [88 Ηο ἀε]νογοὰ ἐἰ ἔγοπι ἴῃ θπὰ 7 
Βις ἐΐα δου 85 ρ᾽εββοὰ Η1ηλ.---ὃ. ΒΟΗΜΙ: 

Βοϊϊογοσα δηὰ μον ὑδϑί οοῃθοϊδίου δῃὰ τοῖν 
(ο νδίΐοηοε ἰῃ (0 Καον]θᾶὰρο ὑμδὲ ἈΠ6Υ Ρ]θ8θο (οά. 
1 Ῥεῖ. 1.1. 14. 

ψετα. 21 β6ᾳ. ἨΕΝΟΘΤΈΕΝΒΕΒΟ: 1 411 [86 
ἩΤΟΒἰκΏ 658 ΘΟΠ ΟἹ ἴο Π16} ἰμ6Υ γοὶ [81] ἀρδτὶ ἰηΐο 
ἔνο οτοαὶ μαίνεβ, ὑμοίνγθοι ΜΒ]οἷ ἃ ατθαὶ κα] 18 
βχοὰ, τῃ6 πιοκοὰ δηά ἴμ6 σὶ μίθουβ, δῃὰ οὨ]Υ [86 

Ιδίίου οδὴ ὃ6 μοασὰ σθθῃ (ΠΥ ῬΓΆΥ.--ΟΒΑΜΕΒ: 

Τη αἱ! ρογϑϑουϊίοη, μοϑὶλὙ δηὰ ορροαπίΐοη τ 
Βῃουϊὰ ἰαθοσς ἰο μδᾶῦθ αὐγένυια 8 ΘΟὨΒΟΪΘΏΟΘ; 

ἔοτ ἐμαὶ ἰβ ουν τοὐοϊοίῃρ, 2 ον. 1. 12; Αοίβ χχῖν. 

16.---Ξ.ἸΑΕΚΕ: Α δοδυία! ἀοδογὶ ριΐου οὗ 8 ἰγὰθ 
Ομ τϊριΐδη. ὙΥ 61} ἴον κἷτα ἐμαὶ βίσί νε8 ἴο αἰίαΐῃ 1, 
ΤῊ τὶ ρῃιοθούβηοβα οἵ ρίουβ ΟἸγἰβιδηβ ρίθαθοθ αοά 

σμθη ἰὶ ργοοϑϑάβ ἔτοπι ἴδῖἢ. Βα. νυ. 1.--τἰϑρῦε- 
ΘΕΟΝ: Βοίοτο αοὰ, ἴδ πιδὴ δον (οα᾽β οσ ἰιθαχὶ 

Ὑγ85 ἃ Ἀπ ΠῚ0]6 βδίππογ; μαϊ Βοίογο ἶ8 βδηάογοσβ μ6 

6οι14, τὶ ἀπ] υμΐπρ ἴδοθ, βρεδκ οἵ ἴῃ6 οἰθδῃ- 

πορβ οὗ Ηΐβ ἤδηᾶβ δηάᾶ (δ6 στ ρμίθοιισῃοββ οὗ 18 118. 

κι νον, ΤΠ οΓΘ ἰδ ὯῸ βο σὶρ ἰθουβηθθθ ἴῃ δῃ Βοηϑϑὶ 

ταδῃ Κυοσίης ἰπδὲ ἢ6 18 μΒοπϑϑέ, ΔῸΣ βυύϑῃ ἱπ μἷβ 
Βοϊενίης τἴμαὶ Οοα τοναγὰβ μἷπὶ ἰη Ῥγονίάθῃοθ 
Ὀοοδυβο οἵ ἷβ Ποποδίυ, ἕοσς βασι ἱβ οἴδῃ ἃ σῃοδί 
ονυϊάοηὶ ταδιίον οἵ ἔδλοϊ. .. . « 1 18 ηοὶ δὲ 8}1 δὴ 
ορροβίἔοῃ ἰο ἐμ6 ἀοοίτγίπε οἵ βαϊνδίΐοῃ ὉΥ Κ,τϑοθ, 
ΔΠα πο βοσί οὗ ουϊάθηοο οἵ ἃ Ῥματγίβαϊο βρί γιῖ, ἤθη 

ἃ δτδοίουβ τηδη, μδυίης Ὀθθα βἰδηδογοά, ΠΟΠΕΥ 

ταδὶ πἰδίηα ἢΐ8 ἱπίθατίγ, δηᾶ υἱροτοῦβῖν ἀθίθῃ 
Ἰαἷβ ΟΠ υδοῖογ... .. .. Βιοδᾷ {πὸ οἰ πίε οὗ Ἔχργοβδ- 

δἴοτβ ἰῃ (μἷβ δά Π9 [0]  ρ Υ ΓΒ68 80 [86 βοῃρ 

οἵ ἃ βοοά οοπροΐθῃοο, δῖον μδνΐῃρ βδίδ!Υ οαἰπἀάθῃ 

ἃ Βίοτια οἵ οὐίοαυγ, Ῥογβοουοη δηὰ δριθθ, δηθὰ 

ἴποσα πῆὴ]]} θ6 Ὧο 687 οἵ ον ρ γα ἀΐπρ' (μὸ τΤΊΪΟΓ 

86 ὁπ6 ὙΠῸ βοίβ ἴοο πἰρῇ 8 Ῥγῖοθ πΡΟῺ ἷβ οὐτῃ 

ΠΙΟΓΆΪ Ομδγδοίοσ. --ἩΝΕΥ (τασ. 29): αὶ οδτοῖα] 

δϑοίαἰπἰπρῷ ἤῸπι οἂν οὐγα ἱπίυ ῦ 16 οη6 οὗ 1ΠΘ 

Ῥοδὶ ουϊ θῆρα οἵ οὔσ οὔτι ἱπίθατὶ ἐγ ; δηα (ἢ ἴ66- 

ἄπουν οἵ οὖν οοπβοΐθῃοα ἰμδὲ τ ᾿δύθ ἄοῃ6 60, 
Μἰ11 ΜῈ ϑυοῦ 8 τεϊοϊοίπρ, 88 Ὑ111 ἠοῖ ΟὨΪΥ Ἰεεθθῃ 

ἴδιο ατίοἴβ οἵ δῇ Δ] εἰδίθ, θαΐ ἱπόγοϑδο ἴδ6 

οομλΐοτίβ οἵ δὴ δἀνδηςοὰ 5βἰδίοι Ὀανίὰ τεβοείοα 

αἰ τοοσο οουίοτὶ προι 8 Υἱοίοσθβ οσας ἢ ἷ8 

στα ἰηἱαυϊέγ, [μδη ἀροῦ εἶθ οομᾳαοαῖ οὗ οἰΐαίμ, 

δηά 41] (ἢμ6 ἢοπίδ οἵ [Π6 πποϊγουτπηοϊθοᾶ ῬΒ]]1Β01Π68 ; 

δά (6 πίίηοβα οὗ ᾿εἷβ οὐσαὶ μϑαγὶ ἴο Ηἷβδ ὈΡΓῚ μι- 

Π668 γ48 βιυοοίον, ἐπουρῆ Τηοτα κί Ἰθηΐ τασδὶ. ἰηΔῃ 

τοῖτα ἐπδὲ βαηρ, “ Ὀανὶὰ [88 βἰδίπ εἷβδ ἴθ ἱμοὺ- 

ΒΔ 568. [14 ρτοδί τηδῃ ἢ0 ἃ τῶδῃι, 18 
ΒΡῈ ΜΠ" ΒῖμοΝ. τῆογα ΠῚ ἰλησίαν ἰοῦ ἐφ Ὡρνὰ 
τοίη θββ.-- -  Ἑ.)-Αθ τὸ τὸ ἀϊδβροθεὰ ἰοναγὰο 
αοά, 5Βο ἰβ αἰϑο ἀϊθροδοά ἰοτασα 08; διὰ δὲ 
6 ΒΏΟΥ ΟΌΤΒΟΙψ 68 ἰοσασὰβ Ηΐμ βὸ Ηδθ αἰϑο βϑβονβ 
Η πλβ6 17 ἰοναγὰβ ὑβ. 1 βδηι. ἰϊ. 30; χυ. 23; 
Μαῖι. χ. 88; [ακὸ νἱ. 87.--- ἘὮεγ. 27. Ὁ ΕΙΤΥΖΒΟΗ: 
ΤΠ6 Ρἱουδ πλδη᾽ 8 ἱππτασὰ Ἰονσα αοα σϑαυλίοβ νεῖ (ἢ 
Ἰηϊτηδίθ ἰονο, (6 Βοῃδϑὶ τῃδῃ Β οοιρ]οῖα ἀθτο- 
ὕοη τ 1 {8}} οοιμπηθηϊοδίίοη οἵἁὨ στϑοθ, ἴπ6 βὲ σῖνυ- 
ἰπρ δήδσ ρυσὶγ ὈΥ ἃ ἀϊεροεϊ μου το ἴῃ τ 618- 
ἰαγροὰ ἰονα (ςοπιρ. Ῥβα. ᾿χχῖϊδὶ. 1), ἸΏΟΣΘῚ 561 
Ῥεσνθσγβίου ὮΥ͂ βίγβηρε ἡυάρταεηίε, ἴῃ ὑμδὶ Ης ρῖνεϑ 
Ρ 186 ΡΟΓΎΟΣΒΘ τλδῃ ἴἰο 18 Ῥοσυθγβοηθδα (ΒΌΣα, 1. 

), δῃὰ ἰοδὰβ αἷπὶ δἱοτρ δίγβηρε ταὺβ ἰο ἢΠ8] 
οοπαἀοιηηδίίου. (158. χχίχ. 14, σοι. Ξ ΐ 
29 56.).--ἜΕΕΙ,.. Β.: ΕῸΣ [δὲ8 ὙΕΓΥ͂ ΓΕΆΔΟΠ 068 
ἐμαὶ ποῖ ἰδ πηοδὶ τὶ ρῃύθουβ, βοοπὶ ἴο ἐμ6 Ρδὺ- 
ΥΈ ΘῈ ΜΓ] ἰο Ὀ6 ρεγνϑσθα δῃὰ υπτὶρμίθουβ, δ6- 
οδῦθθ ἰδ6 ποιὰ ἰβ ρϑσνεσθε δὰ 1}}8 ἀ08β ποὶ 
δστθ6 ΜΠ ἐξ δου} ῥυϊποῖρ]εβ. Οοα ἰβ ἴῃ {δεῖς 
οβιϊταδίίοη ἴοο τἱρμίδουβ δῃα δχϑοῖ, Ὀθοδιιθα Η6 
ἰοδ88 ψῖνι {Π6 στεαύεδι δοοῦγβου (6 ἀἰβίογ[:οὴβ οὗ 
8 αἰδἸοςαίθα οοπθοίεποθ, δῃὰ ᾿πνοβίμαίοβ βῃοῖ ἃ 
6856 ΜΠ] {Π|6 βενεσοδὶ βι γι οίμθββ, 88 (ῃ (108ρ6]} εχ- 
αἷμ οἵ Ηΐῃ σῆὸ δὰ δὈυτγῖεὰ Ηΐ ἰδ]θηΐ. 
ΒΡΌΒΟΞΟΝ : Το δον δ (γβα  0ἢ τα {μαὶ (8 

ΤΊΔΏΏΔ ἰαδίθα ϑοοογαΐηρ ἰο Θϑο τα ῃ᾽ Β τοῦ ἢ : 
οογίδὩΥ (σα βθοντα ΗΠ Πιθ6 1 ἰοὸ ἐδο ἱπάϊ νἱάι8] 
ΔΟΟΟΥ Ωρ ἰο ἷ8 οδαγδοίον.--ΤῈ.]--- νος. 28. 
ΒΘΕΙΙΤΎΖΒΟΗ : ΤῊ ομυγοι ἰδδὲ 'Β Ὀθοποὰ ἀοπῃ 
ὈΥ βυβδείηρθ Ἔχρογίοποο αοά᾿β οοπἀ οϑοθῃείοη ἴος 
Ποῦ βαϊγδίίου, δῃὰ ΠῈσ Βδυρ οι ἀρυρομὸς δχ- 
Ροσγίθηοο αοὐ δ Ἵοχαιδίίοη ἴον (μοῖν δυμ]ἶηρ. 

γεγ. 29. 8. ΒΟσΗμιρ : Ηθ σβοθο ρμς 18 ἐμ8 
Τ1οτὰ, ναὶ κα βαία ἰὴ μἰβ γαυβ. Φοβη χι. 9, 10.-- 
γε. 80 Νοιπίης ἴῃ (Π6 που] ἰβ βο μβασὰ 
δηὰ ΠΘΑΥΥ ἰδδέ νγὸ οσδηποὶ μοὶ (86 Ὀοίδεῦ οὗ ἐδ Ὁ 
ΘΟ μεῖρ. Βοαι. υἱῖ!. 87.-- ΒΕΕΙ, Β.: ΑἹ] ἐμαὶ 
ἴθ ἃ ἰπάγβησο ἴο τωθῃ 8 ἰο αοὰ πὸ Βἱπάγβμοο.--- 
Ο δον Βοιητηοὰ ἴῃ τὸ δῖὸ ΠΟ ἷπ ΟὔΓΒΕΪ νοι. 
ΑΒ] Βοῖν Θῃ]ασχοα 816 τ; ψθο πὸ ηὰ οὐτ- 
Βεῖνοβ ἰῃ ΤῊθθ, Ὁ ταῦ Οοά. δ ὅἵὸ στῦῃ, δηὰ 
ΠΟΙ ἰτρ 68} δίορ ΟΣ ΟΥ̓ΘΓΪΗΤΟῪ 8.- ΘΤΆΒΕΚΕ: 1 
Ἧ6 δύο ἀοῃδ ψτεδὶ (πἴηρθ, τγὸ τησδὶ δϑογῖ 6 (86 
ΒΟΏΟΓ ποὺ ἰο οὔτβοῖσοθ Ὀαὶ ἰο ἀαοα. Ῥβδ. ὄἼχνυ. 
1.--,γχε:. 82. 85. ΒΟΉ: ὍὯ6}} ἴον [88 τηδὴ 1μδὲ 
ΟΔΏ ἴῃ ἱγθ αὶ 68}} (86 Ιοτὰ μῖ8 αοά. Βα. 
χυὶ!. 2, 8.-- ἐπ. 83 ρΡᾳ. ΟΒΑΜΕΒ: , ΔΙ ἷβ ποῖ 
ἴπ ἐϊ961 δἰ πα] ἢοσ ὈΙδιθπογίθυ, δὰ Οοα τλλῖκοθ 
τὶ κΐοουῦδ βοϊάΐοτβ. Ῥβδ. οσ]ῖν. 1.--8, ΒΟΗ͂Ι : 
Υα πατγτίοιβ οἵ οσῦδ ΟἸτγὶβε, ῖο ἴδνο ἴο οομίοῃα 
ΜῈ μγίμοοθ δὰ ταῖρην ομοβ (ΕΡΆ. νἱ. 12), ο]}} 
Θοά ἰο γοὺν Βοὶρ, νβο π|ῦ}} ἰθδοι γοῦγ μαπβ ἴἰὸ 
ὙΆΣ. 

γεν. 356. ἩΗΞΚΝΟΒΤΈΚΒΕΒΟ: Τῇ οὔὐϊπατὰ 
οοηδίοὶ ἀχαΐποίὶ (6 οπαπχΐοθ οὗ [86 Κίῃράοιι οἵ 

αοὰ ἰα ποὶ ἴῃ ἐμοῦ σαγδὶ, θυ Ὀδοοπιθα 8ὸ οἢ] 
{πτουρα [Π6 ἀϊπροαϊ(οη ᾿π ἩΣβῖ ἢ 1 18 βελἐρκενμε 
ἠαδὲ 88 186 δρὶ τλῖαδ] οοη οὶ 18 ποὶ ἴῃ 1180} δρίτῆϊ- 
4], Ὀυΐ ΟὨΥ Ὑμδα ἰΐ '6 οοπἀποίοα ψ10}} ἀτνῖῃθ 
ψαϑροτδ δίοσθ, σὐῖὰ [86 Ῥότον ψΒἱοι οὐ εὺρ- 
Ρἰΐοβ. ὙΙ σίριιε ἀοοα 1μαὐμον βηα ᾿π ΟἿΣ ψΈσθθ 
ἴΠ6 ῬΓΟΠικΐδα, “ ἴο Ῥγεδοβοσβ ὙΠῸ δζὲ ἰδυρὰὶ 
Ὀ δοὰ ΗΪπβοὶῖ, [μοστθ 8 χῖνθα δὴ ἱποχβδυβίὶ- 
υἷο δὰ ᾿ηνίμοθ!θ ρόποσς ἰο τὶ μοίδηα 4}} 

τβ." ὙΤΉΪθ ἴδ (δοτοΐῃ οοηϊδίποα ποὲ τὰ 
Ἰαδιιποἣ 8 ταὶ ΠΒΟ148 οὗ οη6 δε] νοσ, αἰἶϑὸ ΒΟ 
οὗ 811 οἔμοσε, ναὶ τόσο ἀΐγθοιν ἴοο, ἱπδαοῦο 88 
Ῥανὶὰ Βδσθ βρθδῖζδ ποῖ τλοσοὶγ οἵ Ηἰπιδοὶῖ Ραϊ οἵ 



ΟΗΑΡ, ΧΧΙΣ,, 1-Ὁ]. ὅ88 

ἢϊ8 ψΠοΪ6 ἔδυ, τ αἱ 16 σοι ρ]οίθα ἱπ ΟἸσὶβί, 
δὸ ἰμδὶ 411 Β6 βᾶὺβ τοίεσβ ἰῃ ἴθ δἰρμοθί δηθὰ 
Τα] δὲ ββῶϑα ἰο ΟἸσίμῦ δῃὰ ΗΪ8 Κίηράοῃι, διά ΗΪβ 
βοσυδηίβ [Δ ἀουδιίυ! ῥγΐῃοίρ!ο, απὰ ἃ ὑγθολσὶ- 
οὔβ ἰῃίδγθηοθ.---ΤῈ.] 

γε. 86 ΤΌΤΗΉΕΕ: ἮΠο ἃγζὸ τὰ ἴδοη, 
ἐδδὲ νὸ βδβου]ά οἰἴμοσς ταὶ ἰο ρμσγοδυμηθ δηὰ υη- 
ἀογίδικο ἴο ῥσγοίϑοϊ ἰ86 ἰσαῖϊῃ δηὰ οὐϑγοοῖηθ ἐμ 
Θῃοπλΐοβ, ΟΣ ὙΠῸΠ θα οδηποὺ βυοοθθα ἱμογεΐῃ, 
δὶ πὸ βιουϊὰ πδηΐ ἰο ζοὶ δῆρτΥ δρουϊ 17 [ὲ 
ἀεροπάδ ὑροη ἀἰνίηθ ζτϑοθ ΠΟΥ͂ ν70 8.6 ργοθοσυϑα 
ἀπῆς , Ὠοΐ ὕὑροῦ οὖν υὑπὰ δηὰ 
Ῥγοδυτηρίιουβ (2207, (μδὲ ἰΠ6 ΟἸΟΓΥ͂ ΙΏΔΥ ΓΘαιδίη 
ψι 1} οὐ Δ]οη6.---  ογ. 38. {ΌῪὙΠῊΕΒ: Απὰ Πἷδ8 
88 Ὠδρρϑηϑά δῃὰ 58.}}} ΒΆρρθῆβ ἰῃ 411 υἱοίογι εβ8 
οὗ {868 ρϑορὶο οὗ αοά, κἴποθ τὰ {πμ6 Ὀορίπηΐηρ οὗἉ 
16 οοπῆϊοϊ {ἢ ΘΠΘΙΩ 65 ΡΡΘΑΥ ἴὸ Ὀ6 Βυροσῖογ δῃὰ 
ἐν θ})]6: Ὀυΐ 50 ΒΟοη δ8 (ἢ δββδ δ ἰβ τη8646 
1Π6Γὸ 18 8 σζτονίπς βίγοηρί ; {86 Θηθηλἑθ8 ἰδῖζα ἴο 
ΒΙσμί, δὰ δγο β]δίη ; ἱμοσοῦρου (86 σμυγοῦ ἀο68 
ὩὨοΐ ο0886 ἰο [Ὁ] ἃρ ἴπ6 σορῆϊοὶ το δηὰ (μ6 
Ψ οίΟΥΥ μαϊησα, υπ1}} 1Ὁ ΒΊΤΘΟΡΘ ΔΥΑΥ 81] ΘΠ ΘΠ1168. 

ας. 39. ΟΑΙΥΙΝ : ΑΒ ἴΠ6 88 οὗ Τϑανϊὰ δγὸ 
ΟΟΙΙΠΟΏ ἴο 8, 1ὺ Φ0]ΟτΒ ἰμαὶ ἰο υ8 (6 γα ἷβ 
Ῥσζογαϊθοα δὴ ὉΠΟΟΠ]ΌΘΓΒΌΪ6 ρῥγοίθοϊζοῃ δραίηδί 8}]} 
οηβοίθ οἵ ῃ6 ἀ6ν1]}, 41} ᾿υϑῖ6 οὗ εἴη, 41} ἰοιαρία- 
ομβ οὗ (86 βΒοδὴ.--ΟΒΆ ΜΈΕΒ : ΟΠ σι βιίδη Ἰκη κἢ ϊα 
τασδὲ ποὶ Ὀγϑδοῖΐοθ ΠΥΡΟΟΊΑΥ ψγῖ ἢ 16 οὨΘπΐθθ οὗ 
ΟΘοά, οτΥ βου ἤϑιὰ 1}1-ἰπχοα οοτηραβεαίοη, Ὀὰϊ 80 
Θδυηοϑίῃοεβ δηἃ 2764] δραϊπβί ἰἤθ. 1 ϑὅαια. χν. 
156; μα. οχχσχὶχ. 2].-- - ὕογβ. 40 θα. 8. ΞΟΗΜΤῸ: 
Νοιὐδίηρ 18 πιογ ἐῃ ο  γ 016 ἴο [Π6 ὈΠρΟΑΙΥ (π88 
ἩΓΏΘῊ (ΠΟΥ͂ ΔΓ6 Βαι ] 6 ἀποὺ ἐῃ086 οὐοΡ ὙΠΟΠῚ 
ἘΠ6Ὺ Βανὸ οχαϊ θὰ ἱμοιηβοῖνοβθ. [Υγ, 42. βϑΡυᾶσε- 
ΟΕΟΝ: Ῥ͵ΔΥ͂ΘΡ 18 80 ποίδ ]6 ἃ ψοᾶροι ὑμδὲ ὀύθῃ 
1Π6 τ οκοα ψ1}} ἰδ κο ἴο 1{, ἰπ (Ποῖν 8 οὗἉ ἀθαρογα- 
ἰἰοη. Βαὰ τπϑῇ πᾶν δρροϑδὶθὰ ἰο (οά δραϊηδί 
οὐ οσῶ βογνϑηία, μυΐ ἰη νδίη.-- -ΤῈ.] 

γεν. 47. ΒΕδι,. Β.: ΤῊς 1 σὰ ᾿ἰνοα! Ηδθησθ 
ΘΟΙΏ6Θ 3} ὑμ6 κϑ(ἰδίδοϊίοη οἵ ἃ ἰγὰΒΒ δπὰ ρᾷτο βοα], 
Ὀοοδυδο αοα ἰβ δ νΆγα ᾿ἰνίηρ ἴῃ δὲπι, ἀηὰ [Πϊ6 
116 οἵ ἀοἀ Ὡο οπ6 οδῃ μἰπάοσ. Ῥβδ. χ]ὶ. 8 [2] .--- 
ΤΗΐβ δἴομθ οοῃβι αὔδα [Π6 ΟΥ̓ οὗ 8 δοὰ] σι βο ]]γ | αοά, 
Ῥϑποίγαιϑαὰ ὈΥ ράσο ἴοσθ. [180 7ΟΥ οοηδὶδίβ ποῖ ἴῃ 
1.8 βα] ναϊΐοη, θαὰὺ ἴῃ [ῃ6 φἼοΣΥ πίοι ἤτομι (μΐ8 
ΒΑ δι ϊο ἢ δοογαοθθ ἰο Οοά. Ἐχοὰ. χυ. 2.- ον. 
δ0 βᾳ. ΚΤΑΚΕΚΕ: Α ΟἸ γἰδίλδῃ βΒου]ά δυγαῖκο πἷπι- 
ΒΟ ΙΓ ΟΥΟΣ 56 (0 [Π6 ῥγαΐδο οἵ Οοἄ.---β3σΗΣ 18 : 
ἼΠ6 ποτὰ τὰ ἐμΐπκ οὐ ψΒδὲ ἴῃ6 Ι,οτὰ μ88 ἄοῃθ 
ἴου τᾶ, {Π6 ΠΊΟΤΘ ὍἯὸ ψαΐῃ ο0 δα οοπμῆάοῃοο 
ἴον (86 ἑαίπτο, Ιηρταιθ 68. ΤΏΘΏ ἀοδραὶν- 
ἴηρ' δῃὰ δίγαϊα ; ἔχ σταιἰπὰθ ῥγοάμοοθ οουβοὶα- 

ἐοῃ δὰ οὸ . [ἢ (μδιρκερίνίηρ νὰ οὗ οουγβο 
(ἰηὶς οὗ [86 τὰ δηὰ ΗΙβ 688; δπὰ ὙΠ6ὴ 
να [ἰηῖ οὗ (π6 1,οτὰ, ΒΟΥ ϑῃου]ὰ γγὸ οὶ 4180 ὃ 
οομβοϊθα 7 ΤῺ τροχὸ φταίυἀθ, 80 πλθο (Π6 
ἴΔΟΓΘ οοῃβάθηοο; δηά (6 τογο οομβάθηοο, 80 
τοῦ οἢ [86 πιοῖθ Π6ΙΡ [ῸΓ {πι6 δα οἰ ΘΙΏΪΥ. 
[Υετ. 1. ϑοηρδ οὐ ἀεἰζοεταποθ. 1) Α ψοοᾶ πλδῃ 

ἸΏΔΥ ᾶνγθ ΤΩΔΗΏΥ ΘΏΘΙΠΪ6Θ; 8) οχίογηδὶ, ὃ) ἰη- 
ἴσγῃδὶ (“Νοπθ ὈΘΙΓΑΥ 18 ἰηΐο βίη, [1κ (16 ἔοϑβ 
γὸ δηά νἱϊῃϊη.).. 2) Το 1οτά ἀεϊένεια ἢΐπὶ 
ἴσουι 6 δ΄ δῃοίμοσ, δηα Μ1]11] δἱ ἰαδὲ ἀν ῦ 
ἢΐπι ἔγσομῃ 8411. 8) Ηἰ8 βοηρδ οὗ ἀα6] γογᾶῃοθ; 8) 
ἴογ δου θεΥ ραγίϊουϊασ ἀο  σόσηοθ ἴῃ [ἢ 6 οοῦγβο οὗ 
116, Ὁ) ον (6 χτοδὶ ἀθ᾽ νούαποθ ἰῇ ἴμ6 Ποὺ οὗ 
ἄοδίμ, 6) διιϊὰ {6 οοιαρ οίθ βοουσὶιυ οὗ (86 [19 
ΘίρΓΏ].---  ογθ. ὅ-20. Ογεαὲ ἐτίαϊς απὰ Ἴ 
ἀεἰζυεγαποο. 1. Το γα ]8. 1) ΑἸαγταΐηρ Δη8840}8 
οὗ νἱ]᾽οϊκοάῃοθθ δλνν δ). 2) πχπυϊηοηὶ ροσῖ 8 οὗ 
ἀδδίὰ (νοσ. 6). 1. Τὴ ογὺ ἴον Βεὶρ. 1) "ἴῃ ἀΪδ- 
ἰγθαθ᾽᾽ (γϑσ. 7), ἴθ δ ΑΥΒ ΟΥΥ̓ οὔἱὐϊ ἴῸΓ Π6]ρ. 
2) θενὰ 64118 οὰ Ὧο Βυπιδη μεὶρ υἱ οἡ Φοδονδῆ. 
3) [ηνοκίηρς Ηΐπὶ δ ἐπιν ἀοά. 4) Ηἰβ ΟἿ ᾿δθ 
Βοασὰ, 11Π1|. Τῆιο ἀοἰΐνογαδημοο 1) βΘ'. Ὁ] 1 ηγ6 ὑοϊκθὴβ 
οἵ ΦομοναΒΒ δρρθασγίηρ, ἴῃ ταδήοθ Υ δπὰ πγαϊῃ 
(νοσβ. 8-14), 2) Εμοηλῖθβ γαπαυβῃθα δηα βοδί 
ἰογο (γοσ. 16). 3) ΤῊΘ θόσοὶν ἰγὶθὰ οὔθ ͵θ α6- 
Ἰἱνογοά : 84) ΠΠῸτ οδ δηλ λθ8 ἰἢ ζΌΠΟΓΑΙ (νογα. 16, 
17), Ὁ) ἴοπι ρον ΘΓ} δῃθιλδθβ ομοοείηρ [86 ἔϊπθ 
οὗἁὨ οδἸ δι ΟΥ̓ ἴο 88881}} (νοσβ. 18, 19). 4) Ηδ ἰβ 
Ὀγουμῆϊ ἰηΐο χτοδὶ ἔγοθάου, δά ΡῬΓΟΒΡΟΙΙΥ͂ (Υ6Σ. 

ΣΟ ΤΑΣ ν.98 Α {κατγῖδε8 ῥτοῇ γ 678. : ΘΟ, οἰεδδίοπ οὐ ὑπίεσγίεν. 
Ι. ἱγοσοα δὰ πενία 4δ: μθρρὰι 6 ρ]οδβοὰ 
Θοά (νετα. 20-21). 11. Ηον 6 ῥγοίξβββεβ ἰο ἤδΥΘ 
δοίθα (γϑσβ. 22-24). 1) [ἢ ρϑηοσαὶ, Κϑορίηρ (Π6 
ΜΑΥΒ οὗ (ἢ [τὰ (γοσ. 22). 2) Κπουιηρ δηὰ 
οὐογίηρ ΗΒ γονοαὶ οα ψὶ}} ἴσθι Ἐν. 8) Βοίγαδίη- 
ἱπρ ἔγοιι βίη (νοσγ. 24). 1Π1. αοα᾽β γοίδ] αὐϊοῃβ, 
ἐγοδιϊηρ ΤΏ ΘΧΘΟΙΥ͂ 88 ἴμπον ἰτοδὺ ΗΠ πὶ. (γοσα. 
260-28). (ϑυοὶ ἃ πο οἵ ἐπουρῃϊ 16 υϊίθ ἑογοὶ 
ἴο ΟΣ ΟΥΩΪΏΑΡΥ Ρῥγοδοβίηρ; θυ 1ἢ ΡῬΓΤΟΡΟΣΙΥ͂ 
δια ὰ ἴῃ {86 βιδίθπχθηὶ δη δρρ]ϊοδέϊου, 1ἴ ταϊρει 
ΨΘΙΥ ὙΠΟ]ΘΘΟΙΊ6.)--- ἐγ. 32. Φϑβόονυδὰ (89 ΟὨΪΥ 

δῃρὰ Οοἂ δ|ὸ οὨΪγ᾿ σοοῖ.---  εγα. 47--0. 
Ῥγαῖϑε ἰο ἰδέ. ἰἰυϊπρ Οοα. 1) βουνὰ ᾿ἰνοὶὰ {νογ. 
47)---ποῦ 8 τῆογθ ποίη 1 (μ6 Ἰάο]α (Ῥβδ. οχυ. 
2.-7)--ττοί 8 το το 1465 1πἰἶτ {86 Ῥβηι ποθ β αοἀ--- 
αυὲ ᾿ἰνίηρ, Ῥϑγβοῦδὶ, δοίλγθ, Κηουίης 81], τυ] Ἰηρς 
811. 2) ΑΒ {86 ᾿ἰνίηρ αοά, Ης ἀο] νὸγϑ δπὰ ῥγο- 
ΒΕΓ θ Ηἶβ ρϑορὶϑθ (γϑγβ. 48, 49). 83) ΤΟΥ βου ἃ 
Ῥγαΐθο Ηἰπὶ; δὺ 0]656 Ηΐπι ἐμβοιηβεῖνεθ (νοῦ. 47), 
δηα ἢ) τηδῖκο Ηΐτὰ κζηοντι διιοης [86 πδίζουδ ἰμδὲ 
Κπον Ηΐω ποὶ (γοΣ. δ0).--ΤῈ.] 



ΤῊΡ ΒΕΟΟΝῸ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΑΜΌΕΙ, 

ΕΟ ΞΝΤΗ ΒΞΕΟΤῚΟΝ. 

Θανιἃ᾽α Τιδδὶ Ῥιορδοῖΐο Ὅϑοσᾶα. 

ΟΕΑΡΤΕΕ ΧΧΠΙ, 1-7}. 

1. Νον [Απᾶ] ἰμ686 δέ [416] ἐδ Ἰαδὲ πογὰβ οὗ Πανίἃ. θαυ ἐμθ βοῦ οὐ «}6888 
δαὶ, δπα (86 τηϑῃ το τ0α8 ταὶθοά ἃρ οὐ ἰρῃ, {86 διηοϊηίθὰ οὗἩ 86 αοἀ οὗἉὨ Φαοοῦ, 

2 δῃὰ {86 βιυϑοῦ ρβϑ] πηἷβί οὗ [5γδοὶ, βαϊὰ. ὙΤμο βρι γι οὗ 86 [τὰ [9Φ6δον8}}} βραῖκο Ὁ 
8 τὴ [οὙ, ἰῃΐο π16], δῃὰ ἷ8 πογὰ τ88 ἴῃ [0}} ΠΥ ἰοηριθ. 

{86 ΒΕοοῖκ οὗὨ Ιβγϑθ] βραῖζθ ἴο πιο, Ηϑ ὑδμιδῦ συ ]θ 
ΤΏ6 Οοἀὐ οὗὨ [Ιεγβδεὶ βδὶ 

ΟΥ̓́ΔΣ τηθῇ πιιδὲ δδ Ἰυβί, τυ] ηρ ἴῃ 
4 {μὲ ἴδαν οὔ ἀοὰ. Απὰά ἦδ δλαϊί δὲ 88 86 ᾿ἰρὰῃι οὗἁἩ [86 πιογβίηρ, ευυλδη [86 ϑῦπ τίβϑίδ, 

ευόη, [οπ|. ΘΥΘἢ] 8 τηοτηΐηρ τϊπουΐ οἷοι δ, 85 186 ὕθῃάοῦ σγαβθ δρτίησίπρ οαἱ οἵἉ [δ 
Θϑυῦ ὈΥ͂ ΕΘ Γ Βῃϊηίηρ δἰϊογ σταίη [τ μ6ῃ ἔγοπι βῃϊπίης αἴνοῦ γαϊπιηρ (86 ΒΕΓ βρυΐῃρθ 

ὃ ἔτοτα {86 ϑαυῖ 8]. ΑἸ Βουρ ταῦ Βουϑθ Ὀ6 ποῖ 80 ΜΝ] αοάἀ; [Εοτ᾿ ἰβ ποῖ ΤΩΥ͂ ΒΟΙβ6 
Β0 ΜΠ} Οοα] γοὶ [0γὙ] 6 Βαίῃ τηδᾶθ 1 τὴ δῇ φυου] δίς οονθηδηΐ, ογάογοά 
ἴῃ 8}} [Πἰηρθ δῃὰ βιγθ; [ὺσ ἐλὶθ 18 811} ΤῊ βαϊνδίΐου, δὰ 4}} τὶν ἀοβϑίγο, δ! βου ρΒ δθ 
ΤΟΒΚΚΟ ἰξ ποῖ ἴο »ΓΙΟῪ [ὉΓ 411 ΤΥ δα γαϊου δηὰ 411 ΤΥ Ῥ]θδβυγθ, 888} 1ὑ ποῖ ῬσΌΒΡΟΣ 

6 (ον, 88.8}} 86 ποῖ οϑι8θ ἰΐ ἴο ῬιΌβρου) ἢ]. Βυὶ ἐδδ δοηδ οἵ Βο]18] ὁδλαϊ δὲ [Απὰ [86 
ΜΠ] Οἰκοα 86] 4}} οὗ ἰβϑῖλ 8δ8 ἔβοστβ ἐμγυβὲ αΘΥ, Ὀθοδυθο ἱΒ6Υ σδηηοῦ Ὀ6 ἰδίκομ υ]τὶ 

7 ΒΔη68 [[ῸΥ [ΠΟΥ͂ ΔγΘ ποῖ Ἰδἰαὰ πο] οὗ σι 186 ΠΒηά]. υὐ ἴ06 τοϑὴ ἐλῤλαὲ 888]} 
[Απὰ 14 πιβη] ἰουοῖ ἐμ 6πὶ, τηδὺ Ὀ6 [Π6 18] ἰδποθά πὰ ἰγομ δηα {δμ0 εἰδβ' οὗ 8 
ΒΡΘΆΓ, δηὰ (ΠΟΥ 8}}8}} Ὀ6 υἱοῦ Ὀυσηοὰ πὶ ΒΕγο ἰῃ {86 ϑάπιο ρ] 806. 

ἘΧΈΟΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΙΟΑΙ.. 

Τῆοδο “Ἰδϑὲὺ πογάβ οἵ ᾿ανὶ ἃ " παν ποῖ ἃ 
ΤΆΘΓΟΙΥ ᾿γτῖςαὶ (Ετα]4), θαϊ ἃ ᾿γτί σαὶ -ργορλείϊοαὶ 
δλαγαοίεγ. ΤΠ λίδίογιοαὶ ον, 8 186 
ΡΤΟΡΠΘΟΥ ἰπτουχ Ναίμδη, 2 ὅδπι. νἱἱ. ὙΤΠοὶγ 
οοηπϑοίϊοπ ὙΠῸ [Π6 ῬΓοοραϊης βοηρ, οἴδΡ. χαχὶϊ,, 
18 ποὲ ἰηάορά 4 οὐτοποίοσίοαὶ οπ6, β'ποθ {Π6 γα 8 ὯΟ 
ΘΠ ΣΟΠΟΪορ 68}}γΥ ἀφο ἤηϊίδ βἰδίθιηοηϊ ᾿π εἰπόν; Ὀαϊ 
88 ὈΟΪΙ ΟὈν ουθ]γ Ὀοϊοηρ (χχίϊ. ΟΥ̓ 1 οοηίοηϊ, 
χχὶϊ!. 1- Ὀγ 18 (1116) ἰο αν α᾽ 8 ἰδϑὲ γϑαᾶγβ, {πο Ὺ 
οδημοΐ 116 ἔδσ δραγί 1 {1π|6, δῃὰ Ὀοί᾿, ῬδΥΠῪ ὉΥ͂ 
ἐπαὶγ τείγοδρεοί οὗ ἃ Ἰοπρ δηὰ δυθη αι] [16 τΒδὲ 
ΤΟΒΘ οὐὄ. οὗ ἱμὸ ἀορίμβ ἴὸ ΐχῃ Βοποῦ, Ῥαγιϊν ὈΥ 
(πεῖν οιμίοοξ ἰηΐο 8 β5|}}} τιοσθ ρὶοσίουβ ἔπία 
Βδν {π6 Τσμδγδοίος οὐ {π6 βοϊϑιηῃ, ϑτδηᾶ 
ὙΟΓᾺᾺ οὗ ἃ Κίηρ. ΕῸν δὴ ἱηπαγὰ οοπηϑοΐοῃ οὗ 
186 οοηίοῃί(8 οἵ [Π6 νγο ΒΟΏ9Β ἷβ ΟἸΘαυΥ ἴο Ὀ6 Βθθῃ 
ἴῃ {π6 ἴλοὶ {μ8ὲ (πὸ οἰοεῖηρ νἱϑον οὗ οἷ. χχὶϊ, 
(θαβοά οἢ (6 ῬΡΥΟΡΉΘΟΥ οὗὁὨ δὴ δνογδδίληρ Βουβο, 
2 απ. ν]}.} ἰγδανοσθοθ δηἃ οοηΐγοὶβ (8 τ 80]6 
ἘΠΕῚ ΣΜΠ: 1-7, (ῃδὲ 186 βορὰ οὗ (86 Αποϊηϊοὰ οὗ 
[86 1 οτὰ (χχὶϊ. 61) ἰβ ϑσο ἐπάϊν  ἀυα] χοὰ ἱπίο ἃ 
Ῥέγϑοπ, δὰ ἴὴ6 βαϊ γαϊζοῃ [ποτα ργοῃιίβοα δὲ δῇ 
γον δος ῬΟΝκΡΙ͂οα ἰο (86 Αποϊηϊοα δπά ἢιἰπ 
βοϑα Ὀγ Οοά, ἰἴ5Θ μοῦ τῶοσε ἀββηϊοὶΥ δηποππορὰ 
88 016 ᾿υληδάμον κα ἔγοτῃ δηὰ βοουγοᾶ ὉΥ [ἢ χχθ8- 
κἰδηῖς Πα] 6γ.--- ΟἹ ὑμ6 ἰμοοογαίΐς αἰϊπὰθ ἴῃ {π9 
Ὁ10]1ς81-[Προϊορίοδ] οοπίομί οὗἉ ἐμιῖ8 βοηρ, δθα ἔὰωσ- 
ἐΠῸΥ ἴῃ {86 ΔρΡργορσγίδί βοοϊΐου [Ηἰβίοσίοδὶ δηᾶ 
ὙἘΒΟΘΟΙ]ορ 681]. 

ον [6 Ἔχοροδὶβ οοσῦρατσο ἴδ 10] πίῃς [το γ8- 
ἰΌ͵Ο: ΤΑΙΝΕΣ τὰ ἐπα Ἰαδὲ πογὰβ οὗ αν, 2 ὅδπηι. 
ΧΧΙΪ 1--, . Φωὼ. ΝΠ. 137-162. Ὑ)αϊεὶ 

Οἰὰ Τοοίανιφηι], 1., ΡΡ. 99-102, απὰ Ηἶαί. φ΄ 
ΠῚ. 268 (8 οἀ.).--“ΨαΙΗΐηροι, Ζως Ἐγλίᾶτωπο ἄδε 
1 εἀε6 2 ὅσα. χεῖλι. ἘΠ Τὰ εἰθι τος υπὰ ψ" 
1843, ρ᾽. 988 θα4.--ΗΠΙΘὨρΒΙΘΏΌΟΓΩ, οἰοσν 
ἐς ΟἷΔ Τεμαπίεωι, ἐπ ἴσου. --- Ἐεῖπκο, Βοιιτᾶρε 
συν Ἐγεάτυπο 

ψοεγ. 1. Το δυρετεοτὶ ρίίοη.---Απᾶ [Π686 δτθ 
[9 168ῖ νγοσᾶβ. οὗ ανία --ΤῊς Ἰλαν!αΐο ον 
σίη οἵ (818 δοηρ, δπττηθὰ ὈΥ {μ6 ΒυΡΕΓΘΟΣ ΡΌοΣ, 
5 ταϊβοὰ δον 34}1 ἀουδὶ ὈῚ ἴπ6 δσομδῖὶς ἴοστῃ οἵ 
188 ἱπιγοἀυσιίοη, {π6 Ῥγαβπιδηΐ συτίποαβ οὗἨ ἴδ0 
εχργοβδίοῃ, (π6 ομδγδοίοσιβεες θοῦ δε Ὑ οἵ (86 
ἐδουρ ία, (λ6 αν ϊο βίδρ Ῥοσθ ὈΥ ἴοστω διὰ 



ΓΗΑΡ, ΧΧΙ͂. 1-}. δ8ὅ 

οοἠἰοηΐ, δηὰ (π6 οἱ δ! Ὑ οὗ ἰδ Μορδίδηὶς 
Ἐπουρὶ, 88 τὸ}] δ {π6 ἀἰγϑοῖ γϑίθγεηοθ οὗ [}6 Ἰαΐ- 
ἴον ἰο 2 δι}. νἱϊ. “Οπ]ν Ὠγροτ-ογ ἰοἴκπι οου]α 
ἄθοϊδγθ δραϊηϑὺ (6 Ὠανίαϊς ογισίη ὈΥ δγεὶ ἰογιη- 
ἴῃ 8ῃ ΔΙΌΙ ΓΑΙ οοποθρίΐοη οὗ Τόν ]α᾽ 5 ροείὶς 
δῖ γ]6, δῃἃ ἱμϑη τοὐοοϊηρ (μὲ5 βοὴ ἴογ ποὶ οοπιΐπρ' 
ὌΡ ἴο {μαὲ οοποερίίοη.---α ροθπὶ (δαὶ ΜψἋαβ οοπι- 
Ῥοβαά Ἰδίοσ δῃὰ ρυΐ ἱηΐο {μ6 τηοῦϊ οὗ (Π6 γογὰὶ] 
δβ'η πουϊὰ σοΥΊ ΠΥ ὈοΐγαΥ ἰ8 οτρίῃ ὈΥ͂ ἃ 
ΠΟΥ δηὰ οἰθᾶσοῦ ὄχροαϊίοη οἵ {μ6 1ά6α οὗ (8 
1ϑτδο ἰδ Κίηράοπι"" (Βαυγ, δ δῦογο, ὑ. 388). 
Βο Η. Βομυϊις, 85 ρον, 464. ΤὨουκχ ὑἐπθ πος 
ἷα Ὁγ ἰὼ ἀν ει τοῦ, βδύρι δἰίδομοά ἴἰο οἷ. χχὶὶ., ὑπ 
ορἱπίοη μοϊά ὉΥ βοπιθ (Μίςοι., δίμο, Μϑαυγοτγ), 

αἱ [6 “Ἰαϑὶ τογὰ Β᾽ἤ) ΔΓΘ ΟὨΪΥ ποσὰ ἑαέεν (ἢ δπ 
16 βοης ἰῃ οδαρ. χχὶϊ., ἰ8. υπΐθηδ0]6. ΝΟΡ σᾷῃ 
186 Βα ρογβοσίρίίοῃ τοῖον (0 (6 ΤὉ]] τ ἱηρ ἢ ἰδίου Υ 
οἵ αν, δὲ ρίνθοη ἴῃ ἴΠ6 σοι ϊηρ ραγὶ οἵὗ 
“ Βαιηθ 61" δηὰ 1π6 ὈΕΡΊΠΗΙΟα ΟΣ 1 Κίμμε ΔΆΪα, 
οχεσ. ἔνὶι. Αδλαπαϊ., Ῥρ. 134). Ἐατίμον, ἴἰ 
ἄοοβ ποὶ τρϑθϑῃ: [86 Ϊδβὶ λείϊο ποτὰ ἴῃ {πὸ 
Ἰϊεὶ οἵ Πανὶ ἀ᾽ 8 ρσορβοίδοδὶ υἱνοσδηοοβ (ατοΐ.), οΥ 
ἐππ6 ἰδοὺ ρϑαίπι (Υ δίδΌ]υθ : “ δῖον 9 ργοάδυσοά 8]] 
᾿ἴ8. ρϑϑ  πι8᾽)), οὐ, [8 1δδὲ ὙΠὦῚΠ] δηὰ ὑδδίδιηθηῦ, 
. ἐβουρᾺ μ6 βαϊὰ, ἀϊ4 δπὰ βυβογοὰ τυο δἤογ- 
ὙΆΥΔ8᾽ (αἰ ΒοΣ) ; θα 10 ἰδ ἰο θ6 υηδογβίοοά ἴῃ [Π9 
ΔὺΌθοΪ υἱϑ ϑθῆθθ: (ἢ ἰδαὶ οἵ 8}} 8 ψογάβ, σοὶ ἣθ 
ΒΡΟΚΘ δἱ (μ6 οῃὰά οἵ [ἰβ {18 πῃ 18 ἐποοογαίὶς 68]]- 
ἵπρ δῃ4 τουδὶ οοῃβοϊουβηθθθ, ἃηα ἰῃ τοίθγσθηοθ ἴὸ 
ἔπ Κιηράοπι οἵ αοἀ 'ῃ Ιδγϑοὶ, “16 ᾿ηδὲ μοορίϊοδὶ 
βισην ἰμδὲ ΒΘ ΟΥ̓ ἰοοῖ, ρογῆδῃθ δϑίογδ λίβ 
ἀεαϊλ, δορὰ νι ϊοῖ γ88 14}}7 ποιϑὰ ἀονῃ ἴον (ἢ 6 
ΤΟΆΒΟΏ 8180 ἐππαὺ 1ὲ τᾶϑ (ἴγοῦλ γ6.. 2) τορδσάϑα δ ἐῤε 
ψάδεταποῦ οὗ α 8έ6᾽ (Ὦ}}, ΝΌΠα. χχῖν. 8, 4, 16, 16)" 
(ἸΠΒοηἰΠπ8). Ι 
ιν: βαυίπρ (Ὀ})") οὐ ϑαν!ἅ. Τῆι ποτὰ 

ΔΙΝΑΥΒ δἰ μη ῆοθ ἃ βαυϊηρ ΟΥ ΟΥ̓ΔΟΌΪΔΡ αἱέογϑῃοθ 
Τατεῖ σὰ ἱπηπηοα αἰ τονοἰδίίοῃ ογ ἱμβρί σαίΐοη. ἵἔ 
ἦβ [86 μαλαῖνθ ρδγιϊςΐ }]6, ξξε “ 1πὸ ἐπιηρ Ὀγοδίμοά 
ἴη, ἱπαρίγοα πογὰ,᾽ δηά βἰδηβ ἤθγα τι ιἢ ἐμ 6 ἀὐδϑηϊ- 
εἶνε οἵ ἴ:6 Βυπίδη γτϑοϑῖγογ, 88 ἱῃ Ναμη. χχίὶν. 8 

ᾳ. (Βα] δι) δῃὰ Ῥτου. χχχ. 1 (βοϊοπιοῃ) ἢ 
τμηΐς ἰν ἴα 85. ἃ τὰ ]6 [Ὁ] ον ὈΥ “ “6 ῃον ἢ" 88 
186 διίμον οὗ (Π6 ἱπϑρίταύϊοη. Τἢδ (οἰ οπίηρ 
ποτὰ οὗ αν ἃ τὸ ὑπο ΘΟΥ͂ δηηουπορα ἰο ΡῈ ἃ 
ῬΘΟΌΠ ΑΥΙΥ͂ ργορἢοίς ἀθοϊαγαίίοη, τ] οἢ γεϑὶβ οα 
δ ᾿Ὠρροακιηρ οἵ Οοα ὃγ ΗἰἾ Βρίτγιϊ ἰπίο 8 δου!. 
ΤῊ ᾿πἰτοἀποιίοη οὗ [ἢ 6 ΒΟΠΒ ΘΟΥΓΟΒΡΟΙΘΒ ἢ ἔοσχα 
δηὰ οοπίοης νἱτἢ ἰπαὲὶ οὗὐἨ ΒΔ] ΔαπΠι 8 ῬΓΟΡΉΘΟΥ, 
Ναπι. χχὶν. 8. Τὶ Ὀορίηβ τὶ ἃ δἰ λρΡ]6 ρϑγβοῃδὶ 
ἀοοϊρηδίίοη, δηὰ (θη ἀφεϊρτιαίοβ ἴΠ6 404} 1168 οἵ 
1 ΐ5 ῬΘΓΒΟῚ ἰῃδὺ ΠΡΟ οομλο ᾿ηἰο ΟΟπαϊ ἀογδίίοη, δηὰ 
ΤΩΔΥ͂ ΒΕΓΥΘ ἰ0 κῖγο (ἢ ΓΟΆΘΟΠδ (0Γ [889 δχργοβαίοῃ 
“ ἀινίηο βαγίης ἢ (ππσκεῦ) [4.8 1ιὴ8 Ἔχργοβδίοῃ 
5 Τγοααοηΐ ἴῃ ἐΐ6 Ῥσγορποίλοδὶ ττϊπρΒ (1 ἙὩσ. 
ΑΟΥ., τοηδογοαὰ ὈΥ “ βδαίἱ ὑμ6 1,ογὰ 7) ἐξ ἰα ποὶ 
ἐπα ργοῦδ]6 (μαῦ ἰδ6 {1|16 18 ἔτοπι (π6 Πδηά οὗ 8 
Ἰαίδγ ῬΓΟΡΒοΙ6Ά] οαϊιον.--- ΤῈ.]--ΤῈ6 δου οἵὗ 
ὅθ56θ. “Ηον ΒαμὈ]Υ πο Ρσγοοθθάβ, θοδαίδης ποί 

Φ Οοῃ δ. δίαίϑ οἵ 13), ἔγοπι Ὦ) 1), ργορογὶ γ Ὁ), ΠΣ 

“ (ο ὈΟΟΙΏ, ΤΩ ΥΤΩΌΓ, Ὀ..25,᾽" υδοα οὗ ΔῺν ὁμΐξ (086 (ΚΘΓΏ 6] 
οἵ [8 τοοΐ πὶ}, ἤθῆδ6 Θ5ρϑοίδ!ν οὗ βϑογοῖ, οοηδάρῃϊξίαὶ 
ἐγπαραγίδιίοη (88 αθγτῃ. γαυποη [ρ. γουπ, ἩΠῚΒΡΘΣ]) - 

6, οὗ αἰνίπο ἑμυρί γα οη ᾿" δθξ ΟΥ̓ Ροϑὲ δϑ ἴῃ 9 
οοηδάδηϊ οὗ 6οά, πηϊσὴ [6 οΘοποοῖγϑοα οὗ ὧϑ Ὑπὶδρογοὰ 
ἰπὶο (δ9 δῶρ" (Ηιιρΐ. ου ΡΒ. χχχνὶ. ἃ [1], ψὔϑγο ὨΔ) ἰβ 
δὰ οὗ (ἢ9 ᾿πδρί γαίῃ ΟΣ οσϑοὶο οὗ νυν] οἰςϑἢ 988 ροσϑοηΐ- 
ἢοα 88 ΔῈ ΟΥἱὶ ἀθγη 0}. 
{{ἘἙππ. Α. Υ. : “τὴὁ πιλὴ δραζχδ απο Πἰο]." Το ἑοχὶ 

15 δῶν αι οογτυρί, Ὀὰἐ [ΠΟΓΘ 18 ἢῸ ΓΘ θη οὗ βΒοϊοσοου 

ἷ8 οἰγουπηοίπίοη, πἷθ ΒΟ] πθδ5 οὐ εἷβ κἰηράομῃ, ποὲ 
ΔΒ πιο οἵ ἰβ Ἰονὶν δίοοϊς, ἰπαὶ Π6 νν89 ἃ βῃδρ- 
Ποργάὰ ; ἴον ἢ6 ΨΜ1Π δρϑαῖς οὗἨ οὐμὸὺ (πίηρῃ {Πππι ΔΓΘ 
80 πίῃ (μὲ ἰΠ6Ὺ ποοά ἢο ΠΟΡΙ ΠΥ οΥ ΠΟΙ ΠΘΕΒ, 
δηἀ Βἢ4}} δ6 Πυγὶ ὈΥ͂ ὯὨῸ ΒΟΣΤΟῊ, Πα οΥ ΌΥ βίῃ ΠΟΣ 
(ΌΥ ἀοαῖ (λυ που]. 

Δαηᾶ ἄϊνίηθ Βαγίῃᾳ οὗ [Π 6 τῆϑη το τσϑα 
ταϊδϑᾶ θΡ οὐ δὲ ᾳ ἢ" ---ἰἢ 6 σοηϊγαοί ἰο δἷ5 ἸΟΤΙΥ͂ 
οὔ ρίη, 88 ἴῃ 2 βδηι. υἱ}. 8, “" στῇ Ομ ββίοῃ οὐὗὨ ἐῃο8θ 
δῦονθ ὙΒοπλ ἢθ6 ΥὯ8 Τα βοα, ἰπ ΟΥάογ [0 ἜΧΡυθβ85 8Ὁ- 
βοίυἱθ βαρογίογὶ ἐν" (Ηδηρδὶ.). Ταηοδυτ : “ ΕἸχοά 
ου ἴΠο ρμίδπο οὗ ἰοδίποαβ." Οη ἐΠι18 ἰάοθβ 860 χχὶϊΐ. 
44, 48.---Νοχὶ [0] οδ ἐΠ6 αὐίο] ϊηρ οἵ {πΠ6 οοηίοπί 
οὔ {π15 ἰάθδ ἰῃ ἵνο τηϑηηῦοτη : [89 Αποίηϊθᾶ οὗ 
[89 αοἄ οὗ δοοῦ, δῃᾶ ἴπθ ριϑαδδῃΐ ἢ 189 
Ρταΐϊβο- δου βα οὗ 1βιδοὶ [{ΠπῸ αὐγϑοὶ ρβδὶ πγὶηΐ οὗ 
[8γΆ46}}. Τὴ βγϑὶ ἀθβίρτιαίεβ ἢἷβ Εἰρῇ ρμοβίοι 
Ὠοὺ ΟἾΪΥ ἰπῃ 186 [Βοοογδί]ς του] αἀἰσπίίν οοηΐεσγοὰ 
οἡ δἷπχ Ὀγ αοα, Ὀαΐ Αἰδβο ἴῃ 8 τουδὶ] ἀοπιϊπίοπ, 88 
Αποϊηίοα οἵ ἰδέ ]ογὰ δ αοα᾽ 5 γοργεθοηίβίϊνο δᾶ 
ἰη αοὐ᾽β παπιθ οὐδῦ αγαϊπδί ἰἦδ ρεορίε, ἀπ “ποῖ 
ΤΏΘΓΘΙΥ 848 8η ἱπάϊνί ἀπ4], Ὀὰΐ 4180 88 γεργοϑϑηίδ 
ἔνο οὗ ΐα σαϑϑ᾽" (1]}οῆρβὶ.). Το βθοοηά πλθπι ο Ὁ 
σμαγηοίογζεθ αν ἃ ἃ8 {π6 σεργεϑεη αεϊυε ἰοιρατα 8 
Οοὰ οἱ τη, ἐλεεῖν Ῥγαΐϑδε οἵ (δε ],ογὰ [ον Ηΐ 
πιϊσλέν ἀοδάβ. ““ῬΊοαβαηὶ (Ἰον ὶγ) πὶ {Π|6 ῥγαῖβο- 
ΒΟΏ,Β οὗἨ [5γϑε]." Τῇ Αἀ)οοιῖνα (Ὁ)}}}} ἀοα8 ποί 
Ταθδῃ “Δρρσονθαᾶ, π6}}- ρ,βββίηρ," δ ΕὙΪ68 [8 |κ68 
ἷ, ἘΣΒ ΕΙΠΕ: “ δοϑόπ, ἴἰο οἱπρ 15.8.6} ΒΟοῃβ8 οὗ 
ἰγἱυπιρἢ.,᾽} πῇ οὗ 18 ΘΟὨΓΓΑΓΥ ἰο {118 σοηδίδῃϊ δβὶρ- 
αἰ βοβίϊου οὗ ἐμ6 ποσζὰ ; οοιρ. Επ. ἢ 288 ςο, 29] α. 
Νοῦν ἰδ ἰΐ: ““δοίουεά [ρΡορυ]84Γγ] τῃσουρῇ (6 ΒοηρΒ 
ὑμαὺ [δγϑοὶ βἱηρβ᾽ (Μ|)ιΒΑἪ.), οὐ “ ἀζίπαϊν ᾿ῃτουσῇ 
Βοηρβ᾽, (Μδυγοσ). [118 ποῦ 8ῃ ογαἸΠΔΓΥ δος (αὶ 
1ς 18 Βθγθ ῃδιηθα (57), θυΐ ἃ Βο]ϑλῃ, Ἰογ ἴα] βοης 
οὔ ῥγαΐβα, Φοῦ χχχν. 10; Ῥβ. χον. 2; οχίχ. δά; 188. 
ΧΧῖν. 16, δῃὰ βο ἱπ ἔχ. χσ. 2 (131) δπὰ ἴῃ {89 
{1168 οὗ (Π6 ΡΒ] τ (ΟἾ212).---ὰϑ {π6 “ Αποϊηϊοά 

οὔ {πο 1ογὰ᾽ Πα ἰβ απ ρροά συ {ἢ (Π6 Ηοὶν ϑρί τὶς 
ἴγοπι δῦονθ; 88 ὁπ (μὲ 8 “ ρἰοδαδηῖΐ 1 [ΒΓ 6}᾽8 
ΒΟΠρΒ οὗ γγαὶβθ᾽" Βα ᾿ΠἸκοπίθο βου εἰμτλβοὶ Β]1οὰ 
τὶ ἰῃ6 Τογὰ ΒΒ δρίγιι. Ηἰἴ8 πἰρῇ ροβι(ΐοη οοῃ- 
δἰβίϑ οὐ (ἢ6 οὔθ μαηὰ ἴῃ [6 αἰ μη οἵ [ἷβ τοναΐ 
οἴἶδοοθ 85 6048 σοργοβοηϊαινο οὐ πες {86 ΡΘΟ0Ρ]8, 
8Δη4 οὐ (π6 οἰβοὺ Βαπά ἴῃ Ηἷβ ργίεβεϊν Ῥοβι Ἰοη, 
ὙΠ ΠΟΓΟΙ 88 γορσοβοηίδνο οὗ ἐπ ΡθΟρ]6 ἰὸ 
αοά Βο χυίΐάεθ ἐπεὶγ νγογβῃϊρ ἰοὸ {π6 Βοίρῃι οὗ 
ῬΓΑῖδο Δα ὈΓΔΥΘΓ; ἀπα ἰῃ Β0 [8 89 ἢ ἰβ γϑιβϑα ἴὸ 
δοὰ ποεδιοὰ ἴον Ὀοΐδ ροϑἰὥομβ ὈΥ {86 ἱηνοκίηρ οὗ 

. ὧν ΔΌΒΟΙἰΟΙΥ -- “ αδουά," ἃ8 ἰῃ Ηοβ. χί. 7 δηὰ μϑθῖ- 

Πῶρ8 Υἱΐ. 16 (δο ΠΠΠ οὔθῃ -- δϑγογὺ “ ὈΘΙΟΥ͂,᾽" (οΓ ὁΧ- 

δίῃ ρὶο ὅθῃ. χ]χ. 25). β8ορέ. σγοηρῖν : “ πῆποπὶ ἀοα [Ναξ : 
1:6 ογτὰ] γαϊβϑϑα ὑρΡ ἴο Ὀ9 Θοά᾽ Β ἀμοίηϊθα ̓" ψ ἤθποθ ΤῊΘ- 

εἰυπ που]ὰ πνοαὶ στουῃά γοϑᾷ: 1}. λν ΡΤ. [χῃ- 

ἐποσ, ζο] ονίης ΤΌ]. (εμέ οοπεϊἐμέμπι δε ἀὧ6 Οἰτίδίο δ εὶ 
“αοοῦ) τοῃάογβ: “ὙΠῚ0 ἰβΒ ἀϑδυγοα ὃν ὑπὸ Μοϑϑίδῃ οἵ 
ἴῃ Θοὰ οἵ ]εςοῦ." Αμαΐηδὲ ὑπ6 ἰδίου (Ν α}κ.) [6 ὑπαὶ 
ἐδ οτθ ἰβ ὯὩο Παίίγο βίχη δοσγοδροηάϊης ἴο (ἢ εὑΐ. Ακαϊηδϑὲ 

1}6 ἥοτγτηοσ (Βορί.) 19 ὑῃδὶ ν » ἰδ ποῖ -- ᾿ [88 ἰτγοά ποῖα 

ὑγἢδὶ ἃ ἐηρ 5 τηδὰθ ἐο Ὀ6]; ἴω ἐπ 6 ράϑαβρϑδ οἰ θὰ ὈΥ͂ 

ΤΏΘΩ. (9 γΥ. ἱν. 85; γ᾿ 12, ὀόγῶρ. Υἱ!. δ) Ὁν ἀδῃοὺθθ οὐ Πο Σ 

“ ποίηρ σοηζοττηθὰ ἰο "ΟΥ̓ “ οοπιίηρ ἰῃ δαὐάϊ οι ἰο "ἢ ἐμ 
οἴοΓ ἔγοϑι οβθγίη β.--- Ὁ. ΚΊοἢὶ δὰ Βδιίομον δυο τ» 

ΤΙ ταδῖζθ ἣν --- Ἶν): “πῃοτὰ ἰδ Αὔογο[.-«- Μοδὶ ΗἰΩᾺ] 
-» ὃ 44 

888 ταίεοὰ 0." ΟἹ ἴδ ἔοττα ὈΡΠ, ω σίιἢ ἀου πᾳ, 500 

Ἐν. ὃ 181 ἃ, 



δ86 ΤΗΕ ΒΕΟΟΝῸ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΑΜΤΕΙ, 

[89 ἀϊνίηο ϑρί τὶὶ, ἢ 16 8180 ἃ ργορλεϊίοαὶ Κὶτρ ἀπὰ | Εοοὶς οὗ Ιαγδοὶ, τ ηδὶ ἴ ἤοτο βαϊὰ ἴῃ νοῦ. 8 ἃ 
εἷηρσον οἵ ἷβ ῬΡβθορὶϑ, δῃὰ ἷβ οσὰ ἰβ ὩΟΥ βροίκθῃ 
88 ἃ “ αἀἰνίης ποτὰ." 
1 δοοογάδῃοο τὶς ἰπϊα 1ὲ ἰδ βαϊὰ ἰὴ νοῦ. 2: 

--Τὴο θρίὶηῦ οὗ 89 Ἰιοτᾶ βρϑαΐξα ἰηἴο τΏ9, 
δοᾶἃἂ Βα ψοϊτᾶ ἰΒ ΟἹ ΣῺν ἴοηκῦθ. Τῆρθδο 
πογάα ἐχρί δίῃ [Π8 ρίνσαβο “ ἀἰνίῃθ βαυἱη μ᾽ δθο να. 
δηαὰ ἀθοίαγο ἰμδὶ ταδὶ ἴὉ] ]οτα ἰδ σίνοη Ὠΐμπὰ ὈΥ 
(οὐ ϑρίτίι. Τὴ οἱά Βδθθὶβ δῃα Οτγυδίιβ (88 
ΔΌΟΥΘ, Ρ. ὅπ }} σοηηθοί γ6Γ, 2 ΟἸΟΘΟΙῪ ὙΠ} τ[ἢ0 
ἀμρθϑν.ἢ ἀν δηὰ βυργμοθο (μδὲ Ἰλαν ἃ πιοδηΐ μοσο- 
ΜΠ ἰο Θβί 4 Ὁ} 1588} ἰη6 τπϑορῃαουδέῖϊο δυς ποι οὐ Υ οἵ 
εἶθ ρβαίπιδ, διὰ ἀγίηρ, ἰο ῥαΐ [18 668], 88 1ΐ π᾿ 6 ΓΘ, οὐ 
οι. ΤΏ νϑγῦα πιυβὶ ὑἤθη ὯΘ (ΔΚ ἢ 88 Γθα] ῥγο- 
ἰογ θα [ βαϊά, 88 ἰῃ Επρ. Α. Υ.], γϑὺ. 2 υχαϑὶ 
86 πη ο 18 οὗ 4}} Πανὶ 5. βμο δα ρῥσγορἢοϑ- 
οἷοθ, δηὰ γεγ. 8. βρϑοΐδ]ν οὗ ἰπ6 ἸπαιϊνίάυΑ] ἽΡΡ 
ΠΘΟΥ͂ ΘΟΠΟΟΥΠΙηρ 18 βοθὰ, Ὑβ ]οἢ 88 816 ἴῃ 

ὄμεῖι (βαποῖϊο παϊιυαϊὶδ ΟὨ τῖθΕ ὁ ρτοσεπῖς Πασΐ- 
ἀΐ). ΤὙΠαὶ ἴ6: “16 ϑρίσιι οἵ (86 οτγὰ μδ8 δἰ σγβ 
βροίκοῃ ἱβγουρὰ πιθ, Ηΐβ ποσὰ [88 δἰ σαγβ Ὀθθη ἢ 
ΤΩΥ͂ ἰοησυθ ἰῃ 411 ΤΩΥ ἰδγβ δῃὰ βοηρὰ, δῃὰ δθβρο- 
οἶδ] τὸ αοἀ οὗὨ [βγβ6ὶ] Βροκϑῃ {πγουσἢ πλ0 
{86 ῬΤΟΡΒΘΟΥ οὗ 86 ἕαξατε Μεβαῖδῃ." Βυΐ ἀραὶ ποὶ 
118 ΕἾιοθ (48 δθονυθ, Ὁ. θ02) ῬΓΟΡΟΣΙΥ τϑιδυίκα, 
ἐῃδὶ 10 που]ά ἀἰϊδίοτι {16 το  αἰϊοηβ ἰο τϑοϊζοῃ ἴῃ 
(8 Ἔδρϑοῖϑὶ ἯΔΥ͂, διμοηρ 811 Πανὶ 48 ἀΐγοοὶ δηὰ 
ἐπάϊσθοὶ Ῥγορθθοῖθδ, ργθοΐβοὶν ἐπὶ οὔθ ἱμπαΐ τἂδ 
ἴῃ ἰδοῖ μίνοη ποῖ ὑμγουρὰ Βῖπ, θαΐ τὨτουρἢ Να- 
188 ἸᾺΝ ΨΘΟΙΥ ἀοβἤμηλίο οχργοβαίου οὗ (6 βοοομά 
ΤΑΘΙΏΌΟΓ : “δηάὰ δΪβΒ ψογὰ ΟἹ ΤΩΥ̓ ἰοηρυθ, ἄοοδ 
ποῖ Ρογηΐί δυο ἢ ἃ ζΘΏΘΓΑΙ ΓΕίΈγθηοα, δη 18 Ὀ6- 
δ᾽ 4ε8 ἴο Ὀ6 ᾿δίκοῃ οὔ Ῥχοθθηΐ ἰἰτωθ. ΤΏθη 8150 [86 
ῬΆΓΆ]16] νοῦ ἰὼ (Π6 τβὶ τα ̓ 5 Ὀδιΐου ἰδ κθη 
88 Ῥτοθοῃΐῦ (δρεαζδ), Δα σοῦ, 2, 8 ἃ δῖὸ {86 8ῃ- 
Ὠοπποριηθηί οὗ Ἡμδῖ (ΟἸ]ΟὟΒ 88 186 οοηϊοηὶ οὗ ἴῃ 6 

οἶος βδηά : (Π6 “ὲβ ποσὰ 18 οὔ ΓΩΥ͂ ἰοηρτ6᾽ Γοΐδτα 
ἴο ἴΠ6 διπαη ὁδδίοη, οὗ 1818 αἰνη6 }} σίνθῃ 
νογὰ. ὙΥ116 ἴῃ νοῦ. 1 [Π6 ρῬγορλοίϊε ογσαπ οἵ ἴῃ 8 
ἀϊνῖπα βαυὶπρ 18 ΠΟΥ ομαγδοίοσίζοα, γον. 2 βϑοΐβ 
Του ἰπ ὑπο-ἰοἹ τοϑδίουῃ! ἔπ ἐιοοίοἰα αϊυΐπε 
πιράϊωπι οὗ ἰμ6 ἰπθρίγϑα ργορβοίζο ποσὰ : ἰδ δρίγι 
δά (πο τογὰ οἵ ἀοά. 
ΤΕ ἔτβὶ μ8]7 οὔ γον. 8: δῖαγβ ἴμ!ο Θοᾶ οὗ 

Τατδοῖ, ἴο τ δρϑαΐζα ἴῃ6 Ἑΐζοοὶς οὗ ἴδσαοὶ 
ἐδ ἰάθη 08) ἴῃ ἔοστα Ὑ1} τόσ. 2, δὰ Ὄχργοαθοθ ἰῃ 
ἴἔνο ΣΟΙ ΡΟ. [Π6 βδῖὴθ ποῦ ΡΝ 14] οζη- 
Ῥἢδδίσίηρ οὗ [᾿ὸ χοϊδίϊοῃ ὁ (τῦο βρϑδκβ 
ἑβγουχὴ αν 5 του!) ἰο Ηἱ8 δΔ᾽ιἃ Ῥδτ- 
ΤΟΎ ΪΑΣΙΥ οὗὐἠ Η8 τοοῖτ- κὸ (αμδιιπεεε ἰοπασγὰβ 
{Βθπι 88 {8 (υμπαδίοη οὐ αἰ πνατιὐ εδίαίζοπε οἵ δαῖνα- 
ἑἐϊοη. Τδογο ἴδ ἰβογοίοσθ ἢὯο ἰδαϊοϊ θυ Π6ζο. 
κΒδγβ (89 (οὰ οὐ Ζβγαοὶ; (μ9 αοἄ μαὶ μδβ οἴιοθθῃ 
1ογ86] δὲ ΗΪ8 ροββοβείοῃ, αἰ νίηρ ἔμθαι (μ6 ἈΓοποῖθθθ 
οὗ βαϊγδίάοῃ, τ ο60 1] Ϊπηθηξ (Π6 [Ὁ] ηρ τουθ- 
Ἰαΐοῃ δηπούηοθθ “7ΤῸ πιὸ δροαΐβ {ἐμ Ἰοοζ 9 
]εταοὶ," (6 αοἀὐ ἐμαὶ {18]8 Ηΐβ8 ῥσοπιΐβοβ δοοογὰ- 
πᾷ ἰο Ηἱ (αλί[ώηπεδε δὰ ἔοποδε (χχὶϊ. 
ὃ, 82, 47). Τῆθ Ῥγοθοηὶ σοπδοσίηρ 18 ῥγοΐθγα ]θ 
βοχθ δἷἰϑδο. Βαὶ ζῦ)6 Ῥαδὲ "9 ἰαϊίκϑῃ : “ϑραῖκο ἰδ 9 

οδηηοΐ θα]οὴρ ἰο ἐμ οοηίΐοῃϊ οὗ (8μ6 “ αἀἰνῖπο βαγ- 
ἱηρ᾽ γον 1), “εἷποο ἰδθῃ ᾿δαυτα πουἹὰ αν 
ἀογίνθα ἃ ὙΘΓΥ͂ αἰ πιρ]6, ὑβυςβοι βίο! ἐβαὶ]γ εχ- 
ΡΙΪ 8016 γϑοδρ Ὁ] δου οὗ ἴοστοον γονοἰἰϊοηβ ἔχοιμ 
Ρτοδοηὶ παρ γαϊίοη, δηὰ μαγο ἱηἰγοἀυορα 1 τὴ} 
8 αἰἱμργυορογοηδίβα οὔ αν οἵ βοϊοσωηρθἨἙ ποσαβ᾽ 
ἐδλίς ; ΓΑΙΠΕΣ {Π0 Ῥαδὲ ἔόστη 18 ὀχ ρ) απο Ὀγ 188 
δοί {πδὶ {Π6 δοὶ οἵ ἀϊνὶηθ [τὰ κι τὴὰ μτοσραοὰ 
(η9 ουϊροακίης οὗ (πὸ ἀϊνίῃα ποχα. πὸ οὐ)θοῖ 
οὗ 86 νϑσθβ (ϑανψα, ), ἰ6. ποῖ ἃ πυροῦ οἵ 
ΡΓΟΡΘοΐθΒ σοϊδίίηρ ἰο Ὁ] βοθά γα ΐϊο, (δδὲ ποθ σχε- 
οοἰνοα Ὀϑίοσα ὃν αν! ἃ (Τ ποδυπι), οὐ (88 ΤΉ ςω- 
ἴυ8 (1 ηἶκα ΡσΟΌ 816) (86 ἀφοϊαγαίίοη οὗ ἃ ὑσορβοὶῖ, 
Μ80 υ ψοτβ. 8 ἢ, 4 (Βοσθ σϑοδ θὰ Ὁγ θυ) 
αἱ ἐμ θορίπηίηρ οἵὁὨ αν 8 τείχη ((ῖ6 ᾿Ἰβουκβὲ 
σοῦ ] ἃ πα νο ὈΘΘῺ ὨΘΟΟΒΘΑΓΡΙΪγ ΟἰΠΟΓΉΘΟ ΟΧΡΓοββθα) 
αὶ [16 ὩΟῊῪ ΤΟ] ον ἀροϊαγαιίοῃ. μαι Θοά 
που, δὶ ἰδο τηοταοῆϊ οὗ Ηἰδ ἴῃ, ἐπιτηοαϊδίοὶν 
ὑπ Ραγίβ ἴο Ηἰπ), 18 ἀδοϊδεοά 1ὴ ψἢδί [0]]οτε: ΤῈ6 
“10 πι6᾽ δβίδηαβ ἘΠΊ ΒΑ ΙΟΘΆΠΥ ἢταοὶ (“ἴἪΟ τὴϑ βρϑβδῖε 
186 τοοῖς οὗἨ [8γδ6] ᾽), θθοδῦθο ᾿ανὶα δ ἱῃ υἱὸν 
ἷβ ἐποοογαίῖς τοϊδίίοη ἰοὸ (86 [Ὁ] ονίης ἀϊνῖπθ 
ΜΟΙ δηὰ 1ἰα σοϊδίίου ἴο ἷπι, δηὰ Ὀθοδῦβα ἐξ ψ1}} 
ΡῈ (Ὁ186]1οὰ ἴῃ ἷβ βορὰ : Βα δαργϑαβοβ ἢὶβ οοῦ- 
βοϊουδηοθθ (10 ἢ 88 ΘΟΠη ψ Ὠἷδ ῥγὸ-» 
Ῥβοῖὶς δηδονιῃθηῖ),ἨἝ οὗ (Π6 δοῤεγιοίοσιοαὶ υνμα ρος 
 ν ἀφᾷυια ἴον (86 ῬΘΟΡΪΘ ἐπ γεβρθϑοΐ ἰο {πε ἔαϊαγθ 
Ὁ18|1τηθηΐ οὗ [86 ρσίογίουβ ὈΣΌΙΏΙΒ68 σίνθῃ ἰὸ ἢ}8 
δ5664.--ΤῊο ἴοΌΓ ΤΟΙ ΕΙΒ ἰῃ σΓᾺ. 2, ὃ 8 βίδῃηὰ ἴπ 
οἰ δβηνῖο γοϊδίΐοη ἴο ομ δηοίβου ; {86 ἔγβέ πλοπι- 
ΒΟΥ οἵ γοσ. 8 8 ΘΟΥσοθροη 8 ἰο {86 βοοοπὰ οἵ νϑζ. 
2, δῃὰ {ῃ9 Ββϑοοῃᾶ οἵ γεσ. 8 ἃ ἰο {πΠ6 ἔτϑι οἵ γϑσγ. 2. 

γοτα. 80,4. ΕἾγεὶ ραγὶ οἵ (86 αἰνῖηθ βανίην. 
ΤῊΘ ἰΒδοσουὮ]γ δὐγυρί, ἸΔΡΙ᾽ ἀΔΥ͂ Ξἰγῖς ΘΟΥΓΕΒΡΟΙ 
στ [Π6 δοίδαη δηπουποοιαοθηὶ οὗ [16 ἱπιραγίοα 
ἀϊνίηθ ἀεοϊαγαίίου, δμὰ πὰ} (86 ἐκοὶ ((Βαγεὺν ἀδ- 
οἰδσγοὰ) (δὲ {μ6 ρμοοί ἰβ 811. ψῖ (λ9 ἀλνπθ 
Βρίτὶε δῃὰ ποτὰ; ἰδ πόοσὰβ δὸ ἱπαρὶσγοὰ ἐχ- 
οἰαιιδίξοηβ, οθο Ῥγοηδηὶ δηα θηϊρστηδίΐο ᾿συσι- 
Π688, μοὶριυἱοηοὰ ὈΥ [ἢ 6 οτἰδβαίοη οὗ γϑσρβ, 18 ἐπ 
Κοορίηρς τὰῖἢ [86 οοπαϊίίοη οὗ {μ6 Ὑειΐογβ θοῦ], 
ογοσρονογοὰ ὈῪ ἐπ τ ρἈΥ ᾿πιραϊθο οἵ {86 Ῥγὸ- 
Ρδεῖς ἜΡΡΕΙ διὰ (μ6 ἱπηγηθα δίθ νον οἵ ὑσυ 
Ῥγοάἀυορα Ὀγ 1(, Οὐρ. ΤδοΪποῖς, 88 δθονο, Ὁ. 58. 
Ὁ σῦϊοσ οΥϑὲ ζῦϑι ἰπδῖ, ἃ ΤΟΣ ἐῃ [Ὧ6 ἔϑδσ 
οὗ Θοἅ. ΤἸδοθο πογὰβ διὸ ποὶ ἴἰο ὃὈ6 ἰδίθῃ δὲ 
δΔρροσϊοη ἰο 86 “οἂ οἵὨ [κγ80]᾽ ἴῃ σϑῖβ. ὃ8 8 
(γυϊᾳ.» 1κ1}..}, ΔῸΣ 88. οδήεθοΐ οὗἨ [86 γεσὺ “φδαν" 
(Δ κθὴ 88 Ξξξα “ ῥγοχηϊϑοὰ ᾿᾽ (Μδυγοσ : αοἀ ρῥτοχηϊβοα 
ἃ ΤΌ]6Γ), ΟΥ 88 Τρροδίϊϊοα 0 “126 [“ἼΩΘ 8 
ιδὶ τυϊον᾽], ἰμδὲ 16, δα αν! Β ̓γαῖθο ΉΒΝΥ 
(βαοῖβ). Νον τὰ ΤΥθη θθαθοσς (πῃ ΓΒΕσιϊῈ8) 

ΔΙῸ νὰ ἴο τοδὰ “ἀογίβίοη "ἢ ὦν “ ρσόυοσν, ὃγ- 

ψοχγὰ ᾽᾽) ἱποίοδὰ οἵ “ τυῖΐον," δῃηὰ τοηᾶδγ: “δ Ὀγ- 
ποσὰ ἰπ6 τὐἱρμίθουβ τπδὺ 6 διδοηρβ' ΤΏ6Ώ, 8. ὈΥ- 
πογὰ (Π6 ἴορασ οἵ Οοα, διέ 828 σαογιϊηρ- Πρ, εἰς. 
ἙΌσίΒοσ, ἐμ πογὰβ δγὸ πο ἴο θ6 υηδεγοίοοα 88 δὴ 
Δ ττηδίδομ οοποογηΐῃρ ἃ ρἱουβ Κίηρ : “1 διλοιβ, 
ΙΔΘῺ ΟὯΘ τῦΐοβ τἰρῃίθου]γ---Π 18 88 τηοχηηρ- 
Ἰδὲς, εἰο. (ΟἸον., Ηδγάοσ, θ Ἢ., ἔπ. ΤΠΟῚ 
Βδυτγ), 88 ἱ ΠΟῪ ΟΣ ἴογ 8 ὩΘῦΟ 
[86 οἰ 8]- το χίουθ εἰ μτιϊ βοδποθ δα πλϊϑαΐου οὗ 
ἐμ6 [δὶ ̓ θἢ στοαὶ οἶοθ ἴῃ βεπεγδαὶ. ϑποὶ 
Ιδυδαίζοη οἵ 86 μονοσηιιθηΐδὶ υἱγίθοβ οὗ 5 Κρ 
που]ὰ δοοοσὰ ποῖος σῖτα ἴπ6 Ῥγθοθαϊηρ βοϊ θη 
δηηοθηοοριηοηὶ οὗ 8 αἰνίηά ὨΟΣ {86 δπθηοθ 
ὨΒΙΏΓΑΙΪΥ ἰο ὈΘ ἘΠ αμτεν τρεϊσλίν οοπίεπὲ οἵ (86 
ἀϊνίπο βαυίηρ, νοῦ]ὰ ἱπάοοά 6 ἴμ6 ργορλδῆο 
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οἤαγδοίοσ γί νο νᾶὺ ἴὸ {μ6 ἀἰἀδοιῖο. Τὸ {86 Υἱὸν 
{μαἱ απν ρίοια απὰ τίρίμοοιδ ξίπρ ἰδ ἤΘσΘ ταθδῃηΐ, 
ὉΥ (μ6 ροτίγδίίυτο οἵ ποτὶ δν]ὰ ν]Β θα ἴο οου- 
ΨΥ 8ῃ δχϊιογίδιοη ἰο [ΐ8 808, ἰβ ορροβθὰ αἶβὸ 
{π6 εοπέεπέ οἵ 6 ἱπάἱνίάπ4] βιαίαπιοηίθ ἐμαί (ο]- 
1ον, Ρἱοίαγίην ἃ τουδὶ ἕοσῃι ἴδ δῦουϑ {μ8 Ῥγοροῦ- 
ἰἰοπθ οἵ δὴ ογάϊῃμδσυ τορβθηΐ, δηα οθρθοΐϑ! !}γ [86 
γϑίρσθηοα ἰῃ γοσ, δ ἴο 2 ϑδπ). Υἱῖ. 88 ρίνϊηρ (86 
στοιπὰ οἵ ἰμ6 ρίοίατο. ΤΘ “συ ]6 γ᾽" ΠΘ ΓΘ δροίκθῃ 
οἵ βἰδηάβ ἰο αν 4 8 ργορμείδο ἴῃ ἐπ ᾿ἰρὶιὶ 
οἴ {86 ἀϊνίπο πογὰ βροΐκθῃ ἰηίο δἷπι, δα ἴπ6 168] 
ΤΟΥ͂Δ] ἴογπι ργοοοϑάΐηρ ἔγομλ 18 , ὙΠογοΐῃ ἢΘ 
8668 [Ὧ]1}γ τϑα ἰσοὰ {μ6 ἰάοθα οὗ δ ὑμοοογϑίίς Κίηρ 
δοοογάϊης ἴο εἷβ το! ἱρίουβ- ογαὶ 0 8} 1{168, αηὰ [6 
σὶοϊάον οὗ ἃ ἀοιηἱπίοῃ (δὲ δἰ γοίς!θβ ΟΥ̓́ΘΥ 8}} μὰ- 
ταϑδηΐϊγ. Τνβ Ἰδϑὶ ἰ8β Ἔεχργοδθθθὰ ἰπ {8 ρῆγδθθ 
“ΟΥ̓́Θ Ἐ θη. Τῃ6 “ πιθῃ ᾽ 8.6 ῃοΐ, ΠΟΎΘΥΨΘΟΓ 
1η6 Ρθορὶβ οἵ ἴαγϑοὶ, ἴοσ [86 δχργοβαίοῃ πουϊά 
πο Ὁ6 βυγργί δίῃ τὰκ δπὰ δὶ, ποῦ ἃγθ {με 
ΤΩΘΏ 88 80] οίδ ἴῃ βϑΏοΓα ΔΗ ὨΘΟΘΒΒΑΙῪ δρροῃά- 
αΖ6 ἰο “δὴν τυ ]ογ"" (ΤὨΘΩ.), τ ὶο που] ἢ 8 
Τ ΘΒ Ώρ 6868 Ὀἰδοηδθπι, Ὀὰΐ “ τ]θῃ ἢ πῃ {Π6 δΌ8ο- 
Ἰπΐα Βθῆβ6, μα πβη 7, ἰΠ6 Βυϊλδη το (ΕἾ168, 88 
δΔῦονθ, Ὁ. θῦθ 5η.}0. [{ Τανὶα ΔΙγθδάυ βθϑα ἠἕη.- 
δα τὐϑὰς ἰοδὰ δηὰ σῦϊοῦ οὕ “886 παίϊοηβ," 
᾿ἷβ ΤΟΥ͂Δ] ἀοπηϊηΐοῦθ οχίθηἀορὰ πνῖἀάθ οὐϑὸσ “(16 
δΙΓΆΏΖΟΙΕ," δηὰ ῥγϑῖβοβ ἴθ ΟΣ ἦδβ πδπιθ Ὀδίοτο 
1π6 δεαέλεπ, 8ο ἰδὲ {ΠΟΥ νἀ ΤΑ Σ πὶ δηά 
εἶνε εἴτι [86 Βοηοῦ (χχὶὶ. 44, 45, 48, δ0), ΒοΓα ἢἷ8 
Ῥτορβοϑῖο φίδῃοσο ἴδίκοδ ἴῃ αὐ ἴῃ παίϊομβ οὗ ἰῃ9 
φαγί, 88 Θοτὴ ἴῃ (Π6 Κίησάοιι οὗ αοά, νῃογοίη 
186 γνογίγαυϑα τὰ ϊον οὗ {1|ὸ ἔαΐασο ΜΠῚΠ ΠΟΔΣ δῖ8 
ὨΠΙγΘΙΓΑΔΙ ΒΥ. Οὐμρ. 8. ᾿ἰχχὶϊ. 8--17.-- - ΤῊ 8 
ΓΌΪΟΥ 18 ἡμιδέ, ρουίδοι γΥ οοηίοσιηθα ἴο ἐπθ Ποῖγν ψὶ}]} 
οἵ Θοά, οοραγο ῥβδὶ ᾿ἰχχὶϊ. 1 584.; 76 Σ. χχὶὶὶ. 
δ; χχχίὶϊὶ. 15: Ζεοῆ. ἰχ. 9.-- τιΐδρ ἐπ ἰδὲ 
αν οἱ Οοά. ἨΗΐ πιογαΐ ἰαίορτι σομθὶποα 
1 τοἰσίοιια, Ῥογίθοίηοθα; ἴμ6 “ ἔαρ οἵ οὐ ̓ἢ 
θ ποῖ ΤἸΘΓΟΙΪΥ (6 αἰἰγὶ ραΐο οὗ (6 Μοββίϑηϊς 
Κίηρ, δυὶ ΜὮΠ Ὀ6 βϑϑὴ οοιῃρίοίοὶν ἰὼ 841} δηὰ 
ΘΟΠίσγοὶ ὐτὰ. Οὐμιρδσο [β8. χὶ. 2, 8. “Δ συ]ὸσ 
οἵ (Ἐς ἔδαν οἵ Θοά, ἐμδὶ 18, ἃ τὰ] {πὶ πὶ} Ὀ6, 88 
ἦτ ποῦο, (μ9 ἴδανς οὗ αοὐ 1166], ἐῃο ὈοΙΥ ἔραν οὗ 
αοάἢ" ἀρὰ ἀρ [θα 'νγθ Θοπιραῦθ [818 βοῃρ' 
πὶ Ῥβ8. χῖν., Ιχχιὶ., 188. χὶ., 8πα β' πα )δὺ Ρ88- 

ἐϊ ΒΘΟΙῚΒ ΟΟΥΣΘΟΙΟΣ ἴ0 Τορμασα 1 88 (ῃ9 ρΡἱοία το 
οὗ ἰδο ἰά68] ἐμοοογαίὶς Κίηρ, [δη 88 8 νἱϑίοῃ οὗ ἃ 
ξαΐυγα κί. ΤῊΐΘ ἰά64]1 ἰκϊηρ 1δ, ἰῃ (Π6 νἱονν οὗ 
1Π6 ργΐοιιβ [βγϑο δ, ἰηγοαίθα πιτ 411 οοῃοοῖν δῦ ]θ 
ΤΩΟΓΆ] δηὰ ρουθυῃιθη(8] ργδηάθασ, δηᾶ ἐπο ρῥίο- 
ἴυχο δηάβ 118 ρμογίδοϊ σϑϑ] ζει οη οηἶγ ἴῃ 2 68ὺ8 οὗ 
ΒοΙΆ] ὁ μοι. ΤᾺ “'πιθη," ΒΟΊΤΟΨΟΣ, ὁΔἢ ΒδγαΪγ 6 
βαϊὰ μοῦ ἰὸ σζϑϑῃ “".3}1 πυμηδηϊν,,"" Ὀαὶ (Π6 6χ- 
Γϑϑϑίου τασδὶ δ6 ἰδίκϑη ἴῃ ἰδ6 ΒΘΏ86: “8 
ὈΠΊΔη σι ]οΣ."--ΤῈ.] 
ες. 4. Ῥὶοίαγο οἵ (ἢ ὀΐσπείπσο (δὶ (011ὁτν (ἢ 6 

Ὁ πὐρμμέτυαν οὗ ἴπ6 αΐυτο τυ]ογ, απάᾶθσ ἐπ6 ἤρογο 
οὗ [ῃ6 ὙΒΟΙ θομιθ οῆδοίβ οἵ ἐμ ἰϊχδὲ οἵ [Ὧ6 τὶς 
Βα ΟἹ ἃ Ὀτίρῃϊ τοογηΐης. Απᾶ 88 σροσῃϊῃβ- 
ρμῖ, στ θη ἴ89 δα χίσϑα, σποσηΐῃρ τυ τἢ- 
οὖξ οἱουᾶπ, ἔσο Ὀσρῖηθδα, ἔσχοσ σαὶ 
βιαδβα ουϊ οὔ τ8ϑ ϑαστδ (δργουϊβ). Τδορβο πόσὰβ 
ΔΙῸ ποὺ ἴο ῦ6 οοηποοίοα Ὑἱτἢ [Π6 [0] οσπίηρ τνοσ. ὅ, 
Ῥγοίβϑίβ ἴο ἰὑ δ ἀροάοβὶβ [88 τροσγῃΐηρ- ἰχῆἢϊ, είο., 18 
Ὡοΐ ΓΩΥ͂ Ὠοῦδ6 60] ( 6); δρδίπος (ἢ 15. 16 
“0γ᾽ δἱ (86 δορί πηΐηρ οὗ γοσ. δ, ΝΟΥ δῖὸ ἰδοὺ 
ἴο Ὀ6 οουποοίρα βγηίδοιῖ}}γ πΔ γον. 83--οὐ Ὁ 

᾿ ὉἽΝ3 Ὁ “[οὸ ΓΌ]6 οὐδῦ' τ θῃ," δὲ 668, ἰἰΐ. 16; ἰγν. 

Ἵ, Ὠοὺ: “ βίης ΤΏ6}." 

ὉΥ δἀάϊηκ {πῸ δγβὶ οἰδυβα οἵ ν}σ. 4 ἰο οοπιρ! οἷ [ῃ9 
ΡΓΘοΘαϊη; βοηίθηοθ: κ᾿ ἷβ 88 [6 [ρμὶ οἵ (Π6 
τοτηϊην " (6 δειϊε, Τποηΐιβ, δορὶ, πδίοἢ 
Τοδήβ: “"δηά ἴῃ ἴῃ6 τηογηΐηρ-  χμῦ οὗ (οα ᾽)- ῸΓ 
ΕΥ̓͂ τοχαγάϊηρ (Π6 Ὑ{80]6 βίδιθιμθηΐ δρουΐ [86 
ΤΩ ΓΏΪησ-᾿ἶσῃι δβ {Π6 οομηυδίίοη οἵ ἰῃ9 ἀοδβοσῖρ- 
ἰοη οἵ 6 "“ ΤΌ]6Σ᾽ ἴῃ νοῦ. ὃ (16 ΕΔΌὈϊε, Μδυγονῦ: 
“δηὰ Ηδ νὶ}} δοηλθ ἴογί 2ἋΒ (μ6 τποσηϊηρ- ρῃϊ 
ΒἾη 68," δί6.). Αμαϊηϑί {μ18 σοπηθοίζοη 18 Ὀοΐ [ῃ6 
ἴοσττα οὗ νοῦ. 8.ὁ, ψ οὶ ᾽ν ἃ βμαγρὶν ἀσῇηρα, 18ο- 
Ιαιοὰ δχοϊαιπιδοη, δὰ ἐμ6 ἴοσια οἵἨ νοῦ. 4, “" ψ πο ἢ 
ΒΘΏΒΙΒΙΥ οπουσὶ ἀονίαϊθβ τῸπιὶ 16 Βῃδγρ  υ-ουϊ, 
Τρ Ην Προ. δῖ} 16 οὗ [τς ΕΣ το8 ἀμὴν τὰ ϑρθα ἴῃ 
γοσ. 8.ὁ ὉΥ 8 ΡΘοῦ ΑΓ [Ὁ] Π688 οὗ ᾿ηχογὶηρς ἀθβοσὶ 
οη᾽} (Εις 88 δῦονϑ, ρΡ. 068). Βοβιάοβ, 1 Ἢ 
ΟἾΪΥ ὈΥ͂ ἰβοϊϑίίης νοσ. 4 οὐ Ὀοίδ βίάεβ ἐμὲ 6 Ἅσδῇ 
βδηά ἐπ σγουμπὰ οἵ 1ΐ οοῃϊοηὶ ἴῃ γογ. ὅ (ὙΒ1 0 ἦ8 
ἰηϊσοάυορα Υ “ἴον, βίῃοθ {Π6 βίδίθηθηίβ οὗ νϑγ. 
δ αρτθα ΟἹΪΥ Ὑ1 1} ἰμ6 οοαϊεδηί οὗ γοσ. 4, βίδῃαϊηρ 
ἴῃ [πεϊμαὶ [ον τοαϊ] οοπηροίΐοη {μογασ ἢ, ΜΠ110 
τ Υ. 8 ὁ Ργθβθηί {Π6 1464] οἵ ἃ. Ῥέγδοη.--- οὕ. 4 Πὰϑ 
[π6 βϑ18 ΒΟγαρί, Θηἰστηδίϊοδ), Θχ οἰ ιλδύοσυ ἰοΠ 8 88 
γοσ. 8 ὁ, (μουρὰ ἰϊ ἀ1Εἔδσθ ἔγουχ 1ἴ ἴῃ ἰἴ8 ρασιϊ οι δ 
δβίδίοιηθηίβ, ἃ ἡδίυσαὶ σοϑὰ]ὶ οὗ [πα ἰβοί τῃδἱ Π6Γ6 δ 
οοιαραγίβοη ἰδίκθη ἔγοιὴ ἢδίυγο 18 οδυγ θα ουϊ. Α8 
ἴῃ γϑσ. 36, ἰῃθσθ ἰδ ῃοὶ ἃ βὶῃψ]θ γεγῦ, δῃὰ ἰδ α1- 
ἔογοηί βἰϑίθπηθηΐθ ἃγο πηοοηηροίθα, Ενθῃ ἔγοιη 
1818. ἠογπιαὶ βἰ πα} ]ασ  Υ, γογ. 4 18 ἴο "6 σοραγαθα 88 
οοπηυδίΐοῃ οὗ {Π6 ᾿πιιηοαϊαῖο ἀὐνῖηθ βαυίηρ ἰπ 
νοῦ. 8; δηὰ ποί ἰθ88 ἔἴγοπι :ΐβ οοπέεπέ, το 18 
οἰοβαὶν οοηποοίοα τὴν ἰμαὶ οἵ νοῦ. 8, ἀδβογί ἱης 
ὉΠάοΣ 89 ἤσιτγο οὗ παίυγαὶ Πἰμῃΐ ἴη6 οβδοὶ οἵ (ἢ 9 
σὺ ἰδὲ ῥγοοθοάβ ἴγομι ἴπ ΤΌΪΟΡ ρογίγαγοα ἴῃ 
γον. 8, δὰ ἴῃ βἰταἶδν ἸΔΡΊΔΔΓΤΥ 8.716. ΕὟλοα, μον- 
ΟΥ̓́ΘΡ (ΡΡ. 668, 665), βαραγαΐθβ γϑῦ. 4 ἔγοπι [6 ὈΓ6- 
οϑαϊηρ, μοϊάϊηρ {παι ἰἢθ “αἰ νίηο βαγὶηρ"" οηαβ 1ἢ 
10:6 Ἰαἰίον, δα (πα ἴῃ (ἢ 6 ἴΌΤΙΩΟΣ (νοσ. 4) [Ὁ] ονγθ 
8 ἱβίοῃ ἴο [86 γανβῃθαὰ οὐ οὗ ἴδ ἀγίηρς Παυ]α, 
ὙἘ116 αὖ [Π6 β8π|6 ἰἶτηθ 818 οροῃϑά ϑᾶγ μοαγὰ (9 
Γονοϑ ης ποσὰ οὗ αοα; δοοογαϊηρὶν Π6 ἰγϑηβ- 
Ἰαῖδδ8: “Ὠοὰ ΒΡΘΔΚΒ ------ἰ δῃα ὈΟΘΙΌΓΟ Τὴη6 1ΐ 18 88 
ΤΔΟΓΏἿρ δ ἴῃ δυηλῃηο.") Βυΐ δραΐϊηβὲ (ἢΐδ 
νἱοῖν ἴ8 1) 1μδὲ ὑῃ6 “αἰνηθ βαυϊηρ᾽, (οοηῆποα ἰο 
ψοσ. 8 δὴ) που! Ὀ6 βἰπρυ]αΥ Υ βῃοσί 1 ΘΟΠΊΡΑΓΙΒΟῺ 
ΜΠ [86 οἰδθογαῦθ δῃπουηοοσμθηΐ [γ6Γ8. τ, ̓ 
2) ἰμαὶ 1 εν ἤδγΘ ΘΟΏΒΟΙΟΙΒ]Υ Ὀαρδη ἴο ἀθ- 
Βουΐὶδθ ὁ υἱδίοπ (αἰ βδγοηΐ ἔγοπλ ἴῃ6 αὐνίπό δαγίπο 
ΔΌΟν 6), Β6 οι] ἤδγο δουιθιον ᾿ἰηἰϊπιαίθα (ἢ 6 
ἱπρίοϑα οἵ ἐῤμρηον πΊΓ “δηα 88 (86 τωοχΐηρ- 
Ἰχι»" δῃᾶ 8) {Πδὶ ἴδιο οχρίδηδίίου :; “δόξογε πιὸ τὶ 
18 δῖ, εἰε., ἰηγοάθοοβ ᾿ηΐο [86 ἱαχὶ τ ἢδὺ 18 ποῖ 
Ἰηϊ πγαίοα ἴῃ ἰδ, ΤῸΓ ἴμοτὸ 18 ἢ ἰπὺ Β6ΙΘ οὗ ΔΩ͂ 
Βροοΐδὶ υἱϑίοη αἴγοη ἰο Πανία δἱοὴρ πὶϊῃ ἐῃ6 1πὶ- 
τηραϊδία τοογὰ οὗ αοἀὐ αἰνίποὶν ἱπιρασίβα ἰο ΐη. 
ΤῊ ΔΡΡΟΒΓΆΠΟΘ οὗ (ἢ6 Ῥεέκμι ΑἴοΥΥ οὗ 8 οἰθδν 
116. δ κοηϊης τηογηΐηρ ἀοο8 Ὡοΐ ὩΟῪ [ὉΓ ἰῃ9 
δτοι ὕπο ἄδτγῃ οὐ ἐῃ6 βιηροῦ, Ὀυΐ ἢ6 8668 ᾽ξ ἴγοτλ 
([ἢ6 βϑϑιὴὼθ δοὶμὶ οὗ φργορβοίϊς οοη(θιῃηρίδίίοη. 
ὙΠΘΏΟΘ Π6 ΒΑῊ (86 τυΐοῦ 1 σοῦ ὃ δ. ἘΦ 8668 
Ὀοίὴ ἰορθίμοσ, ΔΩ οὐ ῆθ5 θοΐὴ ὈΥ (86 “ αἰνίηθ 
βαυΐηρ,7 πειϊοῖῦ οχίθηἀβ ΟΥ̓ΟΣ νοῦ. 4; οἡ οί 860- 
οῃβ οὗἁ {π18 αἰ γίηθ βαγὶπρ, Ὑδγ. ὃ ὁ δπὰ συοσ. 4, 
8. ϑἰδιηροα ἴῃ 6 βδη6 Ὀ]Δβα Οὔ ΘΟ] οὗὨ ργὸ- 
Ῥδοίίςε γἱθῖν, 86 1 8 ὑσγοἀπορα ὉΥ [86 βρίὶτὶϊ οἵ 

ἘΡΟΡΠΡΟΣΙ κι ; 
Ὧ16 Βυ ])]θοῦ ἱβ πο ἴμ6 Μορβαίδῃ, 88 γγδϑ "6 ] ἃ ὉΥῪ 

ΒΟΨΘΓΑΙ ρὸν οχροαίίοτβ (ἴον οχ., σσυβίυβ [δηὰ βὸ 
Ὑ͵ογάδπονι ἢ πον), τὸ ἰοοὶς “ἐμ βῦῃ χἶβϑβ᾽; 
88 ὈΓΙΠΟΙ͂ρΑΙ ϑοηίθῃοο, δὰ “ ϑυῃ᾽ 868 ἥρυτα οἵ [89 
Μοραΐδῃ (αἴοσ Μα]. 111. 20): “δὲ (86 πιοσγηΐηρ- 



δ83 ΤΗΕ ΒΕΟΟΝῸ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΑΜΌΕΙ, 

Ἰΐχιὶ πὶ} τἰλ6 δυπ τῖθα ;" (818 15 ἰουδϑ  ἄθῃ ὈΥ ("6 
οΟἸ]οοδίίοη οὔ πνογάβ, δῃὰ ΟΥ̓ '86 ἰβοὶ ἐπὶ (μὲ 
ςοπιραῦίϑοα το ἰανοῖνο ἃ ἰδυίοίοσυ. [1 ἰβ 
ΓΑΙΠΟΓ ΔῊ ἱπιρογεοηδὶ οχργεβδίου, {Π6 βυδ)θοὶ 
θείης Ιεἢ υπαειετταϊποά : “ Απὰ ὦ ἐδ 85 τηοσγῃϊηρ- 
Ἰΐχιε, πβθη (Π6 Βὰῃ τἶθθβ," οὗ, 18 Δρρεάγαῃοθ 18 
86 πιογηΐηρ σι. Τιθ “Ἰρδς οἵ ταογηϊηρ᾽" 
δἰδηβ ἰῃ οοηίγαδί γῖἢ 1[ἢ6 ἀδείκηοδδ οὗ (6 ᾿γο- 
οεάϊηρ ηἰχῖ, δηα ἀθηοίοβ (88 (6 ἔφυγα οἵ ᾿ρἢϊ 
ΘΏΘΓΑΙΙΥ ἀ068) ἰμ6 ιοοἰ -δείπρ ἰμδὶ οοπιοα ψνἢ 
[6 τυ]ος δῆδνγ πτγοίομοάηοθα δηὰ συΐϊη. Οορ. 
Ῥβμ. Ἰἰχ. 17 [16]. Το “ποθὴ (δ6 βυη σίβοβ," 
ἀοβηΐηρ (86 “ πιοσπιΐηρ- Πρ ς᾽" 1] οδίθα 18 βοῦγοο, 
δὰ ΔηΒΉΘΙΒ ἴο ἴΒ6 “ΤΌΪΟΣ ΟΥ̓́ΣΡ Ιη6η." ΤΤἢ0 
“πἰίδουῖ οἱουάε,᾽" Ρδγ8}}6}] ἰο (ἢ6 ᾿γλορυρανς 
δἰγοηρίῃοηβ ἰμ6 σοῃοορίίζοη οὗ (86 πὸ]}- θη 
ὙΠ ΠΟΙΪΔ ὑπΑ]]ογοά. [Ι͂π ἴμς “Ὀγὶρμίηοβδ"" [Ἐπ ρ. 
Α. Υ.: εἶφασ βῃϊηϊη] οἵ 1ῃ6 τίβθῃ ευη ἰ9 ᾿ἰσῃὶ 
Ὁ] ἀβ 186 }7 δηὰ βου ἐΐβϑὶῦ δοίϊνο. Ἦιε 
“γαίῃ ̓̓  οἰβδηἀθ ἰὴ σοπηροϊΐοη πλὲ (ἢ 6 “ πίῖποιυὶ 
οἰουάβ ,᾿ δἴϊιογ (6 σαὶῃ οἵ 6 πἰρῃὶ [86 οἰοιάβ 
μαγο αἰδρογβθα ; Ὀυὶ ἴτομι σαΐῃ δα βυῃβηθ ΠΟῪ 
δρτγουΐα ἴοσγί (86 νοσγάυτθο. ΤῈΘ Ὄχργοδδίοη ΤΩΔΥ͂ 
ὈῈ γοπάδγοα δἰ μοῦ: “ ἔγοηι ὈσισΏ688, ἔγοιη σα] ἢ 
οοαθθ ποὺ," σοσο “ ὈΥΙρὨ Π688᾽) δηα “ σδΐῃ " 
ΔΙῸ ὈΟΓΉ οαυδοβ, ΟΥ : “ἤτοι ὈΣΙ Βίηο88 ΔἰΟΓ ΤΑΙ. 
ΤῊ ΤΌΠΟΥ τη ἀϑυϊης 18 ἴανο 
τοροιοη οὗ [86 βαελθ Ῥτγοροαβιοῦ. Τἢο ἴδοί ᾿η- 
γοϊνοα [ὑπ ]10ἢ 18 (Π6 δδτωθ, ἈΠ ΣΟΒοΥοσ σοηἀθγης 
Ὀ6 ἰΔκοη] ἰδ (ῃ6 τηοτῃΐηρ Βα πρἢ ΐη6, (ΟἸ]ονίηρ [ἢ9 
πἰχη-ταΐη. αἰδρογαίης ἰδ 6 ταὶ ἡ-οἱοι 8, δη 4 πηδ- 
ἰκείηρ (6 ἴτοβῃ ποῦ μργουΐ Υἱβογοῦδ! ἔἴτοπι {Π6 
ταοΐδὶ βοὶϊ. Ου γαΐπ 88. ἃ ἤριυγο οὗ ὈΪΘβαΙηρ 566 
1.8. χὶῖν. 8. ΤΏα συεγάυτγε βοίβ ἔογίςι (Π:6 Ὁ] ΟΒα ὩρΒ 
ἐηαΐ ἀγὸ (η6 ἔγυϊ οὔ αἱδροηδαίΐοηβ ἴοτι δρῦονα. 
ΟοὨ!Ρ. [88. χ]ῖν. 4; χῖν. 8; ϑαρϑοΐδ!]ὶν Ῥβ, ᾿χχὶὶ. 
6: “Ηὀε Μ|}} οοπηθ ον 88 γα οἱ (86 Τηονῇ 
Βε]ὰ, 88 βΒῃουογβ {πὶ γδίοσ {πὸ οδγίἢ."--Ηδρσο,» 
δΆγ8 ΤἼοπίυβ γἰκμ ]γ, “ Θηἀ8 [86 αἰνίηθ βαυΐηρ," 
ΟὨΪΥ (Π6γ 18. ἀββοσὶ (μογοὶῃ ποὺ “1ὴ9 ΒΔΡΡΥ͂ 
νοῦ οἵ ἃ ΓΌ]ογ, δα 6 οὐρμὶ ἰο Ὀ6᾽ (Το η.}, Ὀαϊ 
ἦῃ φοῆσγαὶ (Π6 Ὀϊοραίης Ὀγοῦρμὶ ὃν ἴμ6 ἀο6βη16 
1468] συϊοῦ οἵ ἴπ6 ἔαίαγο βθοη ὈΥ̓͂ αἰ νἱπθ τενο]δ- 
ἰϊοη.--- Το το]. ἄριιγθ οδγτῖθθ οὐὐ ἴ[ῃ6 ᾿πουρμί 
(μαὲ ὑπὸ συ] ῦ ἀθροσι 6 α 'ῃ γογ. 8. ψ111 Ὀσηρ 68] 
Δα ὈΙ]θραΐης ἴῃ εἶθ ἰγαῃ. 

γεν. ὅ κἶνοβ [86 σγουπά ἴος (86 ἀϊνίηο τονοἷδ- 
του ἴῃ νοτβ. 8, 4, ΌΥ σϑίθγθῃοθ ἰο ἐΐ 6 ῬγΌσ186 ἴῃ 
οὔδΡ. Υἱὶ., σι ο ἢ ἴοσταβ ἰμ6 ἰουηάδίίοη οὗἁ [ἢ ΐ8 
Ῥτορδοίίς νἱον. Το ᾿ηϊγοάποίοσγ οοη)υποίίοη 
ΞΞΞ ΒΥ “ (0γ,᾽ οΐ : “' ἰβ 1 ἐλαξ τὰ  ἤουθο Ῥ᾽ (88 
1ΞΞ 3, Οτυβ., δ. 6). ΤῊΘ ἢγεδὶ το. 18 

Ὡοὲ ἰο Ὀ6 ἰΔΚθἢ 88 λῃ αἱδγπιαζίοπ: “ΟΥ̓ ποί 8δὸ 18 
ΤΩΥ͂ Ὠουθ6᾽ [80 ΠΟΑΥΡΪΥ Επρ. Α. Ν.]. ϑβενογαὶ 
ΒΔΌΡϊ᾽η βο υπαοτγαίοοά ἱΐ, ρυϊπρ δ γί οὶ δηὰ 
ἐογοῖζη βθῆβα ἰηἴο (μΠ6 πογάβ: πὰ ἦπ (86 ῥργθοῦὺ- 
ἀϊηρ νϑῦβο μοῦ ἰδβκ {π6 “πιοτΐηρ πιϊουὶ 
οἸου 8" 88 Ξξα “ποῖ ἃ οἰουάγ τηοτηΐηρ, ᾿" δηά [86 
“ἤγοτῃ βῃίηΐηρ δῆϊοσγ γαϊη, δίο., δι ἀδδηΐῃρ {818 
“ ΘΙοθΟΥ τηογηΐηρ,᾽ ποθὴ δυηβῃΐηθ δδοσ σὰϊῃ 
τοάσοοϑ λον (1888 1}, ΟΥ ΟὨ]Ὺ δοοιϊηρ Πρἢὶ 
ΤΟΔΚα {πγουρσῇ πὸ οἱουάδ (ΕΒ. ζενὶ), ΟΥ ὈΠΟ6ῸΓ 

{Π6 σαργιοΐουβ δἰ ἰθγηδίίοη οὗ βυμϑἢ ἷηθ δηα σαΐῃ 
“οί! Ὡς Ὀαίον βρτίηρθ Ὁρ (πλῃ ἀυ] ΕἸ πίμον- 
ἱηῃρ ζγβϑβα᾽" (Ὁ. Κι οἢ}}), {παῖ {μὸν ἸΏΔΥ πα ἰη 
οοπέγαδί ἰΒογο ἢ {πὸ φἸοΥγ οὗ (86 αν άϊος Ηουδβο 
βοΐ ἰοτίι ἰῃ σνοσ. ὅ (οορ. Ετίθα, Ρ. θ88). Ξο 

. ΓᾺΡ ] Ὑ3 ἴῃ [09 δ0η89 οὗ ἰλλ..1 Ἵ3 ὦ. 

ΔΒ] θυΐ ἃ 

Ὦγ (86 ᾿πητη ρα ϊδίθ. 

Ταῖμον ἰαῖκοθ (Π6 βαῃίθῃοθ 88 δὴ οη, Ὀαὶ 
ὙΠῸ (Π0 ΘΧΒΟΙΙΥ ορροεῖϊα οοῃίγαδι πιὰ τοσ. 4, 
ὨΔΙΏΕΙΥ, ΒΘ ΓοραΓὰβ ταῦ. ὅ δὸ δῃ ἢυτη 8 Ἄοομίοο- 
βίοῃ : “Σΐ ἷβ ποῖ δυοι αὶ βοῦδα δὲ ἰβ πόσην οἵ 
ΒΌΘΙ ὈΠΒΡΟΔ Κα ΌΪ6 ΒΟΏΟΣ ἔγοση Οοὰ,᾽ {πδὲ ἴα, δυο ὶ 
ΒΟΟΣ 80 ͵8 ρῥἱοίυγοα ἴῃ γοσ. 4. “Ἤοτιο Ῥαδτὶά 
[4118 Ἰηίο ρτοδὶ ἘΠΡΙΗ͂ δ δβιοηϊβηιηρηὶ ἰμ δὶ 
ΒΌΘ ἢ στοδῦ (πἱηρβ ἘΒου ἃ οοπηο ἔσο εἶδ ἤθβῃ διὰ 
ὑ]οοῦ. [Ι͂ἷῃ δοοογάδποε σι (πἰβ Β6 ἰδκοα (Π6 
[Ὁ] οσὶπρ σγὰβ: “ 8}} Τὴν βδὶ γαϊΐοῃ δηά ἀοΐῃρ ἰδ 
ἰμαὲ ποι ἱηρ στον, (δι ἴα, “1 δὴν αἱρο α Κ 
ΤῊΣ δι δῃὰ τρῶν πη ογάοσοὰ δηὰᾶ ᾽ς 
{86 Κιηρήοπι ; δος Κιηχάοι οὗ τηΐῃ6, γε8 ἴΠ6 
ΤΕ8]π) οὗ 81} Κῖημε οὐ ἐκο δ 16 ταν 1 
ΜΠ} [Π6 ἀοπλτῃΐοη οὗὨ ΣΩΥ δοῦ Μοβαΐδη, ποι βὶης 

ΑΥῪ Ὀγδηςῖ, ἰμδὶ [88 ὩΘΥΟΓ ΓΟ ΠῸΓ 
{πτῖνθη.") Αραϊπεί (18 νἱον 8 116 δθβοησοα οἵ 
(Π6 δι θεοὶ δεβυσηθα πῃ ἱΐ, οσ, ἱἢ τιΐθ κυ )οοὲ 6 
ἰουηῃὰ ἰῃ ἐπ6 “ποῖ᾽ ἱδκϑῃ 88 --- “ ποίη," 186 
ἀῦβοηος οἵ (86 ἀοδηϊηρ ἴοστη (“ δαγί ]γ 7); ὯΟΣ 
οΟὐ]ἹᾺ αν Ῥοβαῖ ]γΥ παν Ὀαθεὰ ἰμ6 ἱπουρδὲ 
(μαὶ ἷβ Βουθα που]ά ποέ οοπίπυς οἢ (6 ρῥγορδεο- 
ΟΥ̓ ἴῃ οἤδρ. υἱὲ. Βδίπογ {πὸ γθὶ τυθιθου οὗἉ γοσ. 
ὃ, 88 Ἧ6]] δ {86 (Πἰγά, ἰ6 ἰο ὃὉθ ἰδ κθὴ 88 8 φβέεϑ- 
ἐϊοη. ᾿-- ΕΣ ἴδ Ὡοῖ Ὧν ΒΟΌΔΟ δο υυἱὧἣϊν Θοᾶ 
ΑΒ νεῖ. 8 δηὰ νϑὺ. 4 διὸ π᾿ σοηΐθηΐ ἱωϑΟΡΑΓΆΘΙΥ 
οοηπροίοα, (Π6 “{0γ" δεδαίψηβ (86 γϑαβϑοῦ οὗ 86 
ὙΠΟ]6 αἰ νὶπ βαυτηρ, ποὶ ΤΘΓΟΙΥ οὗ νοσ. 4; δηὰ 
ἴ1ὴ6 “20 } τοίοτβ ἰὸ (89 πβοὶο οὗ νϑῖβ. 8, 4, 
ἐμαὶ ἦβ, δ8οὸ 88 8 βδϊὰ δὔονϑ οἵ ἰδ συ]οσ, {πῸ6 
ΜΓ ΠΟ] θοΘ ἰπἤυοηοθ ἐμαὶ 6 Ὀγίηρβ (Ἰἰρἢ}) δαὰᾶ 
ἰδ ΒΔΡΡΥ͂ εβδεοίβ (γεσάυγσε). Βυΐ τῈ6 λέ 
οὔ ΨΜΠ]ΟΣ (Πΐβ αἰδίοσηθηῦ 18 Ὀαβοὰ ἦβ ῃοὶ {δαὶ 
αν βαγα ἰμδὶ ἢἷβ οὐπὶ σοὶχζῃ ψγὰβ ἰὼ δοοοτὰὶ 
ΜῚΒ (Π6 γαῖ (τόσ. 8, 4), (Ἰδὲ ἃ ρἱουβ Κη ἷθ 
Ἐκ 116 τρογηΐηρ- ϊ, ὕπο πόθο ἱπῆσθηοα 
ΘΥΘΙΥ ἰΒηρ ΡΓοθροτε---ἰπαὶ αοα ἢδ85 ρταηϊοα Ὀ]6885- 
ἷηρ ἴο Βἰβ ἄουδα δηὰ ἷκ ῃουβθβ πιίυτο---ἰδὲ ἢ 6 
ἴΠρησ6 ἰηΐοτβ (δαὶ ῃ6 ΔΗΚΉΎΘΙΒ ἴο {Ππᾶὶ ἤροτε οὗ 8 
Ρίουβ ΓΌΪ]ΟΡ, (6 σΠο]6 δοίης 8ῃ ἱπβίδῃοθ ΟΓ οδχϑζω- 
Ρὶβς (ἰπ τ8 6 ἴοττη οὗ ἃ φυρβϑίξοῃ) αἰϊδομοά ἰο {86 ὑγο- 
σα ηρ᾽ βΌΠΟΓΆΙ βἰδίομηθης δρουῦΐ {μα “τυ ον" (ἢ 6 
Υ εἰζα, Τῆθη.). Εογ (δρασγί ἔγοσα ἴδ [δεῖ {πὲ {18 
ἰηἰογργοίδιϊοῃ οὐ γογβ. 8, 4, δ8 8 εἰδίοσχθηὶ οοῦ- 
ΤΠΠΡΕ ΔΗΥ͂ μου ΤΌΪΟγ, τβοδα ρονογημηθηὶ ἀἷ 
ἴυδοβ ὈΪοδδιηρ, δ88 θθθὴ δρονα τεΐαϊθα) βραϊηκὶ 
1π|8 15 [πδί ἴΠ6 θοηΐθῃςθ κρϑᾶΚβ ΟἿΪγυ οὗ αν 8 
λοιωϑε, ποῖ οἵ λίπιλει απαὰ ἀΐδ πα ἢ δῖ, 
1 Ῥανὶα μδά Ἰηἰθηἀοὰ ἰο ἀθγὶνο δῇ δγρυμιθηὶ τὸ- 
βροοηρ Βἰπι86}} ΠῸπι 186 Ὀ]εθδίηρ {Ππδὶ σαπηθ ἴο 
[18 ουθ6, ῃ6 τωυδί ἢδνΘ ἀδμρφθ: ΗΪπι861} αὐ]ὶ8 
ἀϊ βδγοηιγ. Απὰ ΕΥοβ στρ ΠΥ Το γε τμδὲ ἰ- 
βἰοδα οὗ βυθοῦ με] }-δβϑουίοσυ ἰμουρῃίδ, 1 που]ὰ Ὀ6 
Βοϑι θοῦ ἰο ρυΐ ἰπίο ἴμ6 ἀνὴρ αν 8 οῦ!ἢ ἃ 
“0800 81 1 δηὰ Ἡδμαὶ 18 Τὺ ᾿οῦθε7᾽᾽ (νυ. 18).-- 
ΤῊΘ βοηίΐθηοθ ἰβ σβίμοσς ἰο ὃδ6 τοηάογοά: “Ἐοχ-- 
βίδπ ἀμ ἢοΐ ΠΥ πουδα ἰῃ βυςῇ ἃ τοϊδίϊοῃ ἰο Οοα ἢ 
Ἡραγίης δὰ ἀθοϊαγίηρ {πὸ ἀὐνίπο βαγίηρ (ΥΈΓΕ. μ 
4), π6 Ρἱοίατο οὗ (μ6 1464] {ποοογδίϊς ΤΌΪ]ΟΣ 
Ηἷβ αἰϊοηάδηϊ Ὀ]οκδίηρα, αν ἃ σθο8}}8 (8 6 Ῥγοπηῖμα 
οὗ ἱπιροσίβηδο!α τογαὶ ἀοτηϊηΐοη μ᾽ ἢδ8 θθθῃ 
ἴσο ἰο πβ Βουδα δῃὰ βοοὰ. Τῆσβο ἵτο ἀϊνληθ 
ἡ οι κὴν ἰϑηὲ ΒΘ Πογθ 80 σου Ὁ η65 ἰῃδὶ {π6 δι εῦ 

4 Νἢ πίποῦς "ἢ 6 Τπέρττος. ῬΒΓ ΙΕ, χὶχ. 58.. Ὁευΐϊ χχ. 
19: Ηοϑ. χί. δ; Μα]. ᾿ἰ. 16. Ἐν. ξ 394 α. 
ἰ 13 (6 Αἀγνογῦ, -αἰ “80,)" ποὲ Αα]οοϊϊνθ .--- “ ΠΣΤΩΙ͂ 

βχοὰ," βριια (ΕἼ 168), ΟΥ -- 1) γἱ!. 426; 1 Κίηκο ἰ!, 45, 46 

(Οτικία8).-- 5 -Ὦ» -- “ πίιὰ Οοά," ποὲ “Βοίογο Θοὰ 
(ῦο Ὑοιέο). 



ΟΗΑΡ. ΧΧΙΠΠΠ 1-τ. δδ9 

(ΒΡ. ν]ϊ.} 'β πιδάθ ἰο οοπῇγπι δῃὰ ρῖνο (ἢ 6 σγοιπα 
οἵ [δ6 ἴΌγΠλΟΓ (νογβ. 8, 4). ΤΊιΘ βθῆβ6 :β, (Ὡς, ποί 
τλΘΓοὶν : Βίδη 8 Ποῖ ΤΥ ᾿ιουβ6 ἴῃ βυοὶ τοϊαίίοη ἴο 
Θοά μι ουἱ οὗὨ ἰΐ κ.8}} δυὶϑο ἐδε τί σλέεοιδ τιον ἢ 
(Κ αἰ}), Ὀαϊ 4150 (δὲ [π6 Ῥγουλθθα δ] βββίη 8 ν7}}]} 

ἔτοια λα ἢ Οὐ ὑπ ᾿οοπηθοίίοη Ὀαίνγθθ (18 
δἰ τίπε βαυϊης (Υ6γ8. 8, 4) ἀηὰ νοῦ. ὅ, ΕὙ168 δά πλΐγα- 
ὈΠῪ γϑιηδγίςβ: “Τ18' [γ᾽ Βουν ΘᾺ 85 [ἢ ᾿ΠΠΌΤΊΘΓΒΌΪΘ 
0886, ἰο αἰίδοὶ 8 γοβοοιίοη (αἱ 16 το δίλπρ δὴ 
οὀσχρ δηδίζου, δηὰ πντὸ ποοὰ ΟἿΪΥ μι δβὶἀθ {ῃ6 
ΘΙΤΟΠΘΟυΒ ορὶ πίοη (81 Βο οἴδῃ τρᾶκοβ αἰ ΠοΌ]Υ 
ἰῃ 1μ6 Ἔοχρἰδηδίϊοη οἵ ΟἹὰ Τοβίδιμθηΐ Ῥβθαρ 8) 
παι βοηΐθηοθ ΟἹ βοῃηΐθῃοθ τηυδὲ Ὀ6 ἰδίϑῃ, 88 ἰΐ 
γ ΓΟ, ἰῃ οπέ Ὀτγοδίῃ, δα ρστδηΐ [26 Βρϑᾶκοῦ 8 βῃοτσί 
Ῥδιιε6 οὗ ααἱοῖ ἱπβουρῃῖ, δηὰ τ 814}} (πθὰ υπάοτ- 
βἰδηὰ {πὸ ἤἴγεθ ὑγβηβι οι οὐ ἰάθδϑ ᾿Ἰοσα Ὀθίγθθη 
γῈΓ. 4 δῃὰ νοῦ. ὅ. ΤΠ6 αυλοῖ ἱγβηθι του ]ἴθα ἰη 
[Π6 δυιοσοββίῃ! οὔοτὶ οἵ [9 δουΐ ἰο ρὶπιὶ 186] ἴο 
οοηβοίουβ 0.81 βοδίϊοη οὗ 103 θα] 1οΥ ἴῃ Π6 οῇεγοα 
Ὀ] βαρ." [Τα σοῃηθοίζοη ΠΠΔΥ̓ Ὀ6 (δ π5 1πηα}]- 
οεἰοὰ : {86 τυ 6 Ὁ οὗἨ πλθῃ 8 γι8ὲ δηὰ Οαοἀ-ἴδατίηρ, 
δηὰ Ὀγῖηρβ τἱτὰ Πῖτὰ 41} Ὁ] ββίημβ, δηα {1118 18. {116 
Οὗ ΓΑΥ͂ ΠΟΙΙΒ6, ἰοΓ 1Ὁ 18. ἐΠ8 ἰὴ οοΙτ 1 οη Ὑ}1}} 
αοά, ἴον Ηδ ᾿δ8 τηδάθ δὴ δυογ δαί οουθηδηῖ 
Μ}1} τὴ6.--ΤῊῈ.7]--ΤΠὸ βοοομαὰ “(ογ᾽᾽ ρἷνοβ [6 
ΓΕΔΒΟῚ ἢΟΐ Τ]ΟΓΟΙΥ͂ [Ὁ {86 “20᾽ (Βδιίοι., ΤὨΘΦη.), 
Ὀυΐ αἷδο ἴον 86 8016 ρἤγαβο “"'βὸ 18. ΤῊΥ ΠΟΙΒ6 
ψῖ τ αοα;,᾽" βῃησο ἐπ 10] οὐδ βαηῦθῃοθ ᾿γΟΪ 68 
1Π6 ροβιίίοη οὗ λὶθ λουδϑα ἰουαγὰδ Οοα: ἴον ἙἘΘ 
8:85 σηϑᾶθ υνἱὴἵδβ σῶϑ 8 ϑνυθιυϊδαϊίπα οονο- 
πδοῖ, ΤΉ Θδο τορβ γοίοσ αἰ γοοί] ἴο (ἢ 6 ῬΤΟΙἶθθ 
ἰῃ νἱ!. 12 Βα. [τ ἰβ 8116 8 σουεπαπέ 1.866 οὗ 
16 ΓΘΟΙΡΓΟΟΔΙ τοϊαϊίοη θοίψοοη οὐ δηὰ ἰδ βοοα 
οὗ Πανὶ, 85 βοῖ (οσἢ ἰῃ νοσβ. 12-14. [{ ἰβ δοοοσά- 
ἰπρ ἴο γοσ. 16 δὴ εγεγίαδίϊπσ οουθηδηῖ: “ Αῃὰ βυγθ 
ἷβ (ῃγΥ πουδθ δηὰ ἰῃγ ἰσϊπράομι ΙὌγονοσ θοΐοτα [Π66, 
(ὨΥ (ἄγοῦθ Μ|}} Ὀ6 ΘβίδὈ πο ἴογονογ" Τὴθ 
ΡῬἤγαβο “ ογάεγεά (ἀτταηρθα) ἐπ αἰΐ ἰλίπσα᾽᾽ ἀδῃποίοβ 
αὶ τ[6 ἀγαιρὶι οὗὨ {π6 ᾿πρίγαπμθηὶ οὐ ἀθοα οὗ 
οονοηδηΐ 8 ἸορΆ}}} οογγθοῖ δηα οχϑοῖ, 18 αυγδηρο 
ὈΥ τὸ ἀδοϊαγαίίοη οὗ αοἀ (ΕὙ68). Οὐοιηρ. Υἱ]. 
14 βαᾳ., ΏΘΓΘ {Π6 Θνθηΐα 8] δροβίααν οὗ (μῃΠ6 Ὀθᾶγευ 
οὗ {Π|| οογϑηδηῖ 18 σοῃμβι ἀοτοα, δηἀ 1. βρ1θ οἵ {1:18 
[ἢ τηϑὶηΐθπδηοθ οἵ ἴΠ6 οσονοηδηΐ ἰβ οοη οι ]ιοα. 
ΤΠ6 οογοπαηΐ 8 ργέβεγυεά, βοουγοα, συδτγάοά 
δραῖπϑὶ ποη- ἢ} ]] ποτὶ ΟΥ̓ {π6 τας Βα] θκ8 οἵὨ [9 
αἰνῖπο ῥγοπηΐβο, Οορ. 1 Κίη. υἱῖ. 25, ὙΠΟΓΘ 
Βοϊοιμοῃ, ἰῇ τοίδγοηοο ἰὸ 2 βδιη. χχὶ δ. 12-16, 
ΓΑΥΒ: “Ργεβεγυθ ἴο {ΠΥ βογνδηΐ ᾿αυα, ΤΥ 
ἰοῦ, τ ηδὲ ποὺ βρακθαί ἰοὸ [ι1π|.7---αθ (Πι686 
πογάβ (" ῸΣ ἃ οονυθηδηΐῖ, οἱο.,"}) ἰδ πηαουθίοα  Υ 
τοῖο ἰο οἴαρ. ΥἹἱῖ. 1 18. ᾿ῃδαυα δαὶ 01] 6 πὰ ἢ Οταβίυβ 
ἴο ΓΟΙῸΡ {ΠπἸοπὶ ἴο γΟΓ. ὃ β64.; ἴὉΣ ἰῃ {18 ]δίϊον 
Ῥϑδββᾶρθ ἰδ σοὶ ΡΓΟΟΣ Υ ἰηγοϊνεὰ ἰπ ἰῃ6 ἴδστη 
“4 φονθηδη ) ἰβ δἰἰοχοῖμ ον ̓ δοϊκϊηρ, δῃὰ [Π6 ῥγο- 
ἀἰοαίοβ, ογαεγεὰ δῃὰ ργολογυθα τὸ Ὡοΐ δρΡ 1080 
ἴο ἱϊ.- 6 (τὰ “τ᾽ πον ἰηἰτοάσοοβ δα ἰη- 
ἰοσγοχδαίοτν {π|γὰ τοῦ (086 γοίργθησο ἰο [ἢ 6 
ἰπηαρα ἰῃ Υγογ. 4: “ γογάυγο (βργοιι 8) ἴγοπι {86 
οαγί ᾽᾽ 15 ᾿πηάἀ 0 4016), δηὰ αὐὰβ (ὴ6 ὙΓΙΪΟΤ Β 
οοηβάδηοθ ἴῃ [ἢ 6 ΒΌΓΘΠΘΒΒ οὗ [π6 οονθηδηΐ οἡ {π6 
ζυΐαγα Ὁ] ρσθ βοουγοα ὃγ ἐμαὶ οουθῆδηί. ΕῸΣ 
811 ΤΩῺΥ βαϊναϊίοι δηἃ 4811 ρίϑδδισθ, δου] ᾶ 
Εἴο τπιοῖ τηδῖτο ἰΐ δρσουῦῖ ἡ Τδν ϑαϊναΐίοπ, ἰἸναὶ 
ἦν, 1:6 Βα] γδίϊοῃ ργοῃλ βθα, δβριιγοᾶ ἰ0ὸ τ6 δῃ4 ΤΩΥ͂ 
βοοά. Τα ρίεαδιγε τοδὶ [δ τακϑῃ (85 π6 βδῖὶνδ- 
(ἰοῃ 18 ἴσγοπη 04) 88 Ξξξξ Ἡμδὶ ἴβ π|]}]- ]δϑὶ ρ' (0 
οί, ποῖ 88 ΞῈ “" ψῃδὶ 18. ν|}}}- 0] οδαΐῃρ ἐο πιὸ" 
(Τπδη., Ηθηραί.); 116 Ῥτοποῦῃ “ΤΑ  ᾿ 18 ποῖ ἴο 
Ῥα Τὸ 

Τοίουβ ὑπ 6 βδ᾽ γδίϊοη Ῥγογηΐθοὰ ᾿ἷπὶ δηὰ Ϊ8 ποῦκο 
--οἱ 8130 “ἴπ6 το] ρουΒ δ. οἰ 64] σατο οὗἁ 
᾿ἷθ Ῥθορὶθ᾽" (ΤΒθη.)--ἴο 118 δουγοθ ἰῃ 6 οὐ β ροοὰ 
Ρίδαϑιγα, Οχργοββοα ἴῃ {6 οουθηδῃΐ 88 ἃ αὐνὶπθ 
σου 586] οὗ δα] ναίΐοη. “αν ἃ Ψ1}} βδᾶῪ οἵ {6 
αἰνίηθ τεβοϊαἱΐοη οὗ βαϊναϊΐοη ὑπαὶ ἀΐ, Ὀθοδῦβα 1ὲ 
.ια8 οὔσθ ὕδθ ἰοαροά 88 8 ὑσὶ πεῖρα ἴῃ 15:6 Ὀοβοπὶ 
οὔ ἴὴ6 Βανίαϊς Βοιιβθ ὈΥ 116 αἰ νίηο οονοηδηῖ, οΔη - 
ῃοὺ ὈΘ ΒΟΟΟΠΡ 18] 16 Ἔχοθρὶ ὈΥ ̓ πογοιρὶ ἄν ]ορ- 
τηρῃΐϊ, οἰαυογδιίοη οἵ 811 118 οἰ δσωθῃϊβ, σΟ;ΟΙ ὩΕΟΤΥ͂ 
τονοϊδοη οἵ ἐἰϊ8 ἀδαροβὶ βοογοῖ " (ΕἼ164).--ο" δλομία 
ὧδ ποιὲ πιαζε ἐ ἢ ὝὝΜΒα γϑγῦ .β ἱγδηβὶῖνο, 
ανίηρ κ βαϊνδοη δηὰ ῥ᾽ θαβυγθ᾽ἢ 88 ἐϊ8 οὐ]οοί. 
ΤῊ Ϊθ. ΘΟΥΓΟΒΡΟΩΒ αἷδο πὶ (6 ἰάοδ οἵ αἰν]}9 
Οδυβλ] 0} {Π84ι σΟὨ ΓΟΪΒ [Π 6 ὙΠ0]6 οὗ γοσ. δ δπὰ 18 
αἰβ ποι Υ̓ Ἔχ ργθβθθά ἴῃ (86 ρῇγαθα “" πιαάξ ἃ οον- 
οηδηΐ σ}{Π τὴ 6 (Ἰἰϊ.: οαἰ Δ Ὀ] 6 8. οονγρηδηϊ ἴο 
6). Ἐσίοβ ποι] δμὰ ποτ “1π6 ἢγεϊὶ θχδρ]θ 
δηὰ ἐππήδιηθηΐα] ραβααρθ [ῸΣ (ῃ6 δοϊεπ ὑ86 οὗ 
{1186 ϑψογὺ (ΠῺΣ ““βργοιυῖ ᾽᾽) {πδὶ ὁσοῖιγβ δἤοσπασγὴβ 
ἰη 188. ἱν. 2, χἱὶ. 19; χὶν. 4; χὶν. 8. 1ν}}}. 8; 
Ιχὶ. 1] : Φογ. χχιὶ!, δ; χχχὶ. 15: Ζεεῖ. ἢ". 8; 
νἱ. 12, Ὀυϊ Βογ ἴΠ68 “ δρσουϊηρ " (ΘΟΠΊΡ. ΥΕΓΣ. 
4) ἰδ 8Πἰττηθα ῃοΐ οἵ ἰῃ6 Ραγβοη οἵ {86 “ τἱρὶεουδ 
ΤΌΪΟΣ," Ὀαϊ οΥ̓ (π6 κα] ναϊοῃ δηα Ὁ] βίης (Ππαϊ 80- 
ΟΟΙΏΡΔΏΪ6Β Πἰ. [Οομρ. [6 Ῥδγβϑ)]οὶ κίαίοσηοηΐ 
ἰη 188. 111}. 10, ὙΠ ΘΓο 10 18 βαϊὰ {παῖ [ἢ 6 “ ρΡΙθαβυγο᾽ 
οἵ Φομονδὴ 8..4}1 ῬσΌΒΡΟΣ ἴῃ ἴῃ6 Ππαπὰ οἱ {Π0 
τσ ΐθοιιβ βοσνυδηὶ οὗ Φϑοβονδῆῃ. ΟΒΒΊΌΙΥ [ΠΟΤ 18 
8. οοηηροίίΐοη Ὀοίοθη {Πὶ8 ραββαᾶρὸ 8δη6 ΟΌΓΑ, 
1Ππουρ} {πΠ6 γουῦ δι ρίογθα ἱκ ἀΙἴθγοηί. ΤΠ ο χεη- 
6ΓΆ] ἀφοϊαγδίϊοη Χο 18, {πὶ οὐ 1 Ηἱρ οονοηδηΐ- 
πὰ ὙΪ11 βοοῦσο 41} Ὀ]οβδίηρσ ἴο {86 ἩγΟΣ.--- 

Β. 
οτα. 6,7. ἘΕὙΟΠῚ [Π6 ἴοστω οἵ ἐπα τὴρῃίθουϑ 

τΌΪοτ, δπά ἴῃ (μ6 Ἰέρῃι οἵ 186 Ὀ]οδδίηρ {Πᾶὺ ῥτο- 
οο6α8. ἤγοιη Ππὶ, αν ἃ βοοὸβ ἢ ῥγορμοίϊο ρο- 
Βρϑοῖνο, οὐ {86 Ῥδβὶβ οὗ ἰῃ6 ργοχηΐβα σίγθη ἢ1Π]Ὶ, 
Ὡοῦ ΟὨΪΥ {11 δαίναίίοπ Δα δίεδεῖπο οὗ ἴῃ Θνου δβί- 
ἴηρ οονθηδηΐ ὕὑη66 Γ᾽ (86 ἀοτϊηϊηίοη οἵ ἴδ6 διίυ ΓΘ 
νου βίης Κίηρ, Ὀυϊ δἷβὸ {π6 μιασπιεπί (Ἐς ἢ 
Μ11 ρολθ ψ] ἢ ἢπΩ) οπ ἰδε ὑποοαῖΐν απα ἰδξ επε- 
ηιῖο8 οἱ ἰλς Μεβοίαπῖο ἰεοοταοψ. Β παῖ ἴ86 νυ οκοᾶ 
.--ΟΕὲδδ οὐδ -αἸναυ. ἸΒΟΣΙΒ 816 ΠΟΥ 8|]].--ΤῊο 
αὐδίγαοι ωογιλίοδδτιεββ ([ῸΣ ἴῃ6 οοῃοτγεία πογίλίς88, 
θοαΐϊ. χὶλ!. 14) ἀφδὶρηαίοθ 1π6 ὉΠρΡΟΟΪΥ ἴῃ {Πεὶν 
ἄθῃογαὶ ομδγδοῖορ, ἰὼ οοηίγαδί τ ἢ (Π6 ΔΡεῖγαοί 
αν οἱ αοὐ (νον. 83), νυ οι ἤοστηβ {π6 στο]! ρίοιιβ- 
ἸΔΟΤΆΙ Ὠαίασθ δηὰ οἢΠασδοίοσ οὗ πὸ σἱρῃίθουβ 
ΤΌΪΕΣ ; 88 1 Ὠΐτη ΟἿΪΥ ἴρασ οἵ Οοα, βο ἴῃ {ῃδηὰ 
ΟἿΪΥ που ]οββῆθθθ ΤῸ ἐλογτδ βοὺ ἴοστί ἢ (9 
Βυγία] δηὰ ἀδηρογοῦβ οποιηΐοα οὗ Οοα᾽β ρθορὶθ 
δηά Κίηράοῃι, Νυη). χΧχχὶϊ!. δῦ; 1588. χχνὶϊ. 4; 
Ν4}.). 10; Ἐζεϊκ. χχνὶ!. 24. ΤὨδ ἰἤοστβ, οοῃ- 

4Φ ΤΠο Τογ ἢ 52 Γοϑυμη68 {Π9 (Ἀἰγά, ἐπ ἰπύοσσγοχζδίί ὁ 

Ῥοΐης οοπέϊηυθα. Ιἐ (186 "32) τη ὐ ἤν Ὀδοῃ οπἐἐθά, 

Ὀαϊ ἰἴ5 ἀου Ὁ]6 1156 Τηδἶκο 5 ΠΕΣ ΘΙ Ρἢ [16 { Βα τ δι ἢ 
δηὰ ὑπ Βργου(ίηᾳ.--ΤῊ Υ" 15 ΗΙΡΏΠ], σα βαιῖνθ. [1πβιϑϑὰ 

οΥ3 γ8η ν᾿ Ὁ ΓΟ ῬΤΟΡΟΒ68 ἰο τοδὰ ὙΠ, σ΄ ἢοἢ 

58 διηοοίπονγ, Ὀαὺ ὑϑυπαρβ ἴοσ ἰῃδὺ ὙϑΥῪ τοϑδοῃ 888ρ]- 
οἷουλ.--Τα.) 

{ δορί. βορασγαῖοβ [ἢ ΤΥ" »)-.} ἔγοϊῃη υοὺ. δ δηὰ 

ἰπηβογίβ ἰΐ ὈοΙΌΓΘ τόσ. 6. οὐ εἴης ἐπ ἢ: ὅτι ὁν μὴ βλασ- 
τήσῃ ὁ παράνομος. 80 ΜίοΠκΘΙα: “ (6 πηροῦὶν νεῖ πος 
ρσίης οτί ἢ." Αμκαίΐηϑι ἔῃ 5 [9 [η6 ΗΪΡΏΪ, δὰ τη ἴδος 
παι 1{ {η|8 168ὲ ὁἸδιϑο πόγὸ [ηἰθηἀοῦ ἰο ὀχργοιῆμν [ἢ9 
{οι : “Η6 (6οἀ) αἰοῆο ἵἷπ ΤΥ βαϊναϊζομ, είς..." ψὸ 
δου ὰ δὲ ἰϑαβὶ οσχρϑοὶ ἰο ὅπά {πΠ6 ΜΟγὰ8 “" (οσ Ὧ6" (3 

Ροδίϑαὰ σι ῖἢ 10 [Ὧ8 ἱῃ ΕῺς. Α. Υ 1. ανία ᾿ κι). 



ΤῊΣ ΒΕΟΟΝῸ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΑΜΌΕΙ, δ90 

εἰἀοτγοὰ 88 ἸΡΣος στ 5, ἐροπηιαν 8δ΄ο δαϊὰ (]116- [ Βοπλθ, ποὺ: “οἱ Ἰοηρίῃ" (16). ΤῊο ποτχά --- 
Τ4}}}} ἰο Β6 “ δπυηιοα, ἀτίσοῃ ΑΥῪ Ὁ πο (89 “ἐπ ἢ οί, ἰονγονοῦ : “88 (86 ἐχέϊγραίίοῃ, 8 
(πἰηρ ἰίθοιῦ (([μ6 τβοσπβ) ἰ6 δὰ ἴπ νΐον, (ἢἷ8 οηάοά᾽ (Ἡ ιοηΐαα ἔογημεῦ]γ), Ραϊ: “ἴῃ 1 ὸγ 
ταθληΐηρ ἰ8 τηοα Βοἃ ἰπίο “ ριι, οδδὲ αναν." Τῇ 
Ὀη518 οὗ {86 ἤχυγο 18 πὸ ἢο! ἃ (οοπῖρ. (86 “νϑῦ- 
ἄαστο ουὖἱ οὗ (6 οαγί,᾽ στόν. 8), σβόϑο γίο]ὰ 8 
οὐβίγιοίοα ὈΥ ἴποσβ. Τῃὸ γαρὶ, Ῥγορβοῖϊςε 
ἴαποθ, ποὲ ῥδυδίηρ δἱ (π ἀδί:}8 οὗ (86 ῥγόσθβϑμ, 
θυξ μαϑριθηΐης ἴο (Π6 δηά, βθ68 (89 Ἐπ ΡΥ δίσαδαν 
ΟΥ̓ΟΓΡΟΤΟΣΘα, δηὰ ΠΟῪ ἰδυγίοβ ΟΥ̓ {86 ἢ] δεῖ οἵ 
ἀεδβιγαοίίοη, ποῖ ταδίζοθ (Π6 ΘΏΘΙΩΑΥ ΠΒΙΙΤΏ]6Β6. 
ΓΒ 16 186 φγοάυοϊίίοη οὗἨ Ὀϊοβαίπα ὑθάοῦ (89 
γἱρῃ δου γαΐοῦ ᾿β σοργοθοηίθα (ΟΥ̓ 189 ἔρυγο οὗ 
Βρτγου( πη, βΎοΟΝ 5) 88. 8 μαΐ τχγοοέδδ, ἴῃ 6 
Λυάρτηοηὶ οἡ 116 ὉπρΌ Δ] 15 βεὶ ἕονι ἢ δὲ βπαὶ 
7υάσπιδηξ ἄμο Βυγπΐης οὗ [86 ἱδογθ). ΤῈΘ 
ἘΠΟΓΩΒ ΔΘ ὯῸ ἰοηροῦ δυτία}; ΠΟΥ ΘΡΡΘΟΑΓ ἴἰο 
ΤῬανία “ΔΙ γθδαῦ δὲ ἱβόσῃβ ἰοση ὑρ, 18 Ὑἡμ] ἢ 
Ο16 ΤΩΔΥ͂ Ὧ0 ἰοησοῦ πατγὶ ἷ8 ἤδη, Β1η66 4}1 Εἰπά- 
ΠΟΑ͂Ν ἴ0 ἐπ 6ηλ ἢ88 Ὀ66ῃ ἴῃ σαΐϊη" (ἢ γάογ).- -ΕῸΣ 
ΓΏΘΥ 8δ:ῖὸ ποῖ ἴαῖσθῃ υυὲτ [86 Βαμᾶ, {Ππδἰ 15, 
ΟὨδ ἀοοβ ποὶ χτδδρ ἴθ αἰ παϊκοά, υπαγτηθά 
Ἰδηὰ ἴῃ ΟΥΟΡ ἴο ἸΠΓΤΟῊ (μοῖλ ἰπίο 8 ΒΘΔΡ [ἴὉΓ 
Ὀυγηΐηρ, Βαϊ Πα [πδὲὶ ἰουοθοθ πολ ἕο (Πἷ8. ρυγ- 

80, Ῥχονίάθο, ἢ ἄσταβ ἰμσβοὶ πὴ ἢ 'γοη δηὰ βῃ δι. 
6 Ροθίξοδὶ ἀϊβοουγβο Ὠδπιθ8 ἴΠ6 γαγίοιβ ραγίβ 

οὔτμ6 ἱπρΙοπιοηὶ πὶῖῃ ποῖ (86 [ΠΟΥΙΤΙΒ 8ΓΘ β6ὶ 
δηὰ (ἤσγοόνῃ ἰπίο 8 ἤθᾶρ (ποῖ: ““ἴοτῃ ουΐ οἵ τδ6 
δα, ΤΒθη.). ΤὮΘ Θχργοβϑίοη σοίογβ ποὶ ἰο (868 
δἰϊλοκίηρ δηὰ ονογοουαίης οὗ [16 ἁἀπροάϊγ, Ρυΐ ἰο 
(ποῖ ὅη4] ἀφαϊγαοίίοη, βοὶ ἔοσί ὉῚ ἴπθ Ὀυγηΐηρ 
οἵ (Π6 ἵποόγῃβ, ἴο πΐοι (ἰδ βοϊζίησ δηα μθαρίηρ 
ὌΡ ἷβ ΤΠ δηλοῖ ας τ ἢτθ δῖθ ΤΏΟΥ 
τπἰῖουὶγ οοηδϑυσλθᾶ; (Π6 βγέ 18 βυ προ] οὗ ἐπ6 
ἀϊνί πα σταῖἢ ; [ἢ 6 Θχργθαδίοηβ ἱπάϊοϑλίθ (Π6 ἱπάπ- 
ΒΙΓΔΌ16 οογίδ  ΠΕΥ͂ απ οοπιρ]οίθηοβε οὗ ἀοαίγυοίἑοη 
πη {Π|8 8] σδίδβίγορθ (εἶ 8860 ἔσιιγε ἴῃ Μαῖί. 

1:1.10; χί!, 80). --Ὁ 6 οομοϊυάΐηρ ποσὰ (Π593)} 

5. ἴο Β6 γοηάἄογοῖ : “50 ἰλαί ἰδέτε ᾿8 απ ἐπα ἰο (λεπι᾽" 
[Ἐπρ. Α. Ν.: “ἴα (86 βαιὴθ ρῥ]δος")]. Νοὶ “δἱ 
πὸ βΒοδὶ,᾽) 88 δ! ρἰοπιϊειῖς ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΥ ἴον [86 Ρ͵866 
ὙΏΘΓΟ ΓΑΔ δηα ἢ] ἀγο ἴἤγοστῃ (ΒΟιοΠοΓ, ἀπδῖν 
χχὶ!ς 12 β44.)-- Υ ΒΒομ]α τ[Π6 {ποτ ὃ6 ἔτγεῖ 
Ὀγουρσῆὶ ἴο (μἷν μ]δοο ῦ ποῖ: κ 1 ἴΠ6 ρ͵ΐδοα οὗ 
ἀνο ]Δηρ;,᾽ (Π6 Ρίαοθ ψῃογο ἘΠΕΥ͂ στὸν (Κιποῆϊ, 
ἘΚ 611), ἴοσ 6 ἴογηχ “ἀπο Πρ "ἢ πουἹὰ 6 ἢθγθ 
ἀπ {40]6, απ (ἢ 6 ἰΠοττβ δγὸ Ὀυτηΐ ποὶ τ Π6ΓΘ 
{ΠΟΥ στον, Ὀυΐ Πότ {ΠΟῪ ἃγῸ οδβί; 8η4 βὸ ῃοΐ: 
“δἱ {πο βοδί,᾽ -Ξ-- “ οἡ [86 βροῖ," “δυγηΐὶ βἰγαϊρδί- } ἢ 
ὙΆΥ,᾽ Ὀοοδυδα πὸ οἴ οΣ π186 σἂ Ὀ6 τηδάο οὗ ἰἤθτ 
ἐῆδη ἰο πάδηιτγο ἢ 6 8614 8 ψ 1} ἐπ οἷν 8668 (Τ Ἄρη. 

; {2 Α. Υ.7); ποῖ: “δ βοιιϑ᾽" (ΟΙοσ., Βυῃβ.), 
ὉΓΡ ΟΠ6 ἄο68 οὶ ἰαἴκα {ἢ6 ἵγοι]α ἰο σΑΓΓΥ ὑπ πὶ 

᾿ 4.) ποὶ Ῥαϑβαδ. οὗ ὙΠ “εῆαζχεη (ἴῃ ογά ον ἴο γϑίηουο," 

(Βδειοη Ὀὰσΐ ΗοΡΉ. Ῥαγί. οὐ" ΟΥ ὙΊ).--ὉΓ}}3 ἴοΓ ὈἿ3. 

ΤηΘ ὃ“- ἴοτ 01- (εομΐ. Ὁ-) Γ] ἰπίγϑηαοπί ἀιοδαίο (οτία 

οὔ 3. πηβ6. 664, 801, ἤδη. 3. 

ἘΟὴ κ)9. [ΗΠ : 8}} τπ6 Πδῃ 4] δοηρ. ἃ Κίπρβ ἰσ. 94, 
Βη4 ΟἹ {Π6 “ ΔΙΓ.8 1 ββιη. χυἱ!. 7. 

: ΓὩΦ ἰ58. Βαμδῖ. ἔγοτω ΠΝ “ ἴο οϑαθθ (Ρτονυ. χχ. 8); 
ἐξ ΤΑΥ͂ δ’"ο ὉΘ Ροϊμἰθα δ8 [πδπ., ἈὩΞ3. ον ἰμθ νογὸ ἄοηι ΜΞ 

᾿ βθ060 ὥρη. νἱ}[. 22; 188. χχίν. 18; χίν. 4; [,τὰ. νυ. 1δ᾽; σον. 
χχὶϊ, 10; Φο8ῇ. ν. 15. [Τὴ ψογὰ ἰβ Ροββί Ὁ ποὶ ραγὶ οἵ 
{πὸ ἵἴτπο ἰοχί. [ὑ ὀσσῦγα αχαίη ἰὴ (Π6 ποχΐ 1ἴπϑ, δηὰ ἴῃ 
Ὀοϊη ῥίασοβ 8. ν»ὲ τοδὰβ ΠΩ͂, αἰσχύνη, “ Βηαπι9 " (966 ΟὮ 
γοτ, 8); ἰδ τῆλυ ἢανο μοϊίϑη ἰῃπΐο ΟἿΓ Υ̓ΟΤΉΘ ἔγοτγῃ [ἢ [0]- 
Ἰονίηρ (618... Υαὶκ.ς: ἰῶσεσ ᾿ ποολδὲ 
οοβδδῦ ον ΤΑῚ ᾿ " ΣΥ͂Σ ΣΙ 

66886 ; (86 ὈπΙΏΪης ῥτοοθθαβ 80 ἰπδί ἃ οοταρίοίο 
οοδβΐηρ, ἀἶδαρ οδ ἰδίζοβ ρίδοθ. “ἼὙΒΟΥ διὸ 
{Πόγ6 ΟὨΪΥ͂ [Ὁ Γ Ἰηρ, δηὰ {18 ἐπα αὐσαὶὶδ ἰἤοσω, 
[Πδὲ ποῖ ονϑῃ [86 μἷδοθ Ὑιπογα πον δίοοά ᾿δβ βοοῦ"»} 
(Ηεγάορ). Τα οὐπιρίεία οὐδϑαξίοη, ΟΥ Δηη Β᾿]δὕὔοη 
οὗ [δ ἱπογτβ Τ01ΠὉὁν͵ Ὠδίυ γα] οα 1Π6 “ θυτηζηρ᾽" 
88 18 4] γοδ]. “ΤῊ Ϊθ ἤρυγο αἷ9ο.... ὧδ ἵδίκοῃ 
ίγοιι {86 ΡΓοΟιλἾθα ἰη νὶϊ. 10, [ϑγϑοὶ 18 [Π 6 .Ὸ 
Γοβοηϊθα 85 ἃ Υἱπουδγά, ἢ8 Ἀπ γ 18 ἴο Ρθ6 1(8 
ἀπχῦύνοι δηἀ ρο {π6 τοῦδ κα δῦ Βυγεπι, πηδιὶτἢ- 
ἃ} (πογηθ᾽᾽ (Ηδγάογ).--ΤΠὴὸ Ῥτορ. “ἐπ᾽ βογνϑα 
ἴο Βιρρ!ομιθηὶ 16 νογῦδὶ βἰδίθπχθηὶ Ὀγ ἐπα β8Ὁ- 
βίδηῖνο- ἀθα, 88 ἰη Ῥὰ. ἰχν. 6: 1 αν ἰιορασὰ ἰθο 
ἰῃ οΥ Ψ1} δα  νδίίοη, ἰμδὲ ἴα, δὸ {πδὶ 1 σαν [δ60 
ΒΑΪΥ ΔΙΌΣ ; 860 ΒΟΓΘ: {Π6Ὺ δ΄Θ Ὀυγηοα ἴῃ οοδδίηρ, 
80 ἴδαὶ (ΠΟΥ ΟΕ886. 
τα Ῥαγαρῆταδε οἴ Ἰ)Αν] 5 1δαὶ πόγάε : 

ὼ Βαϊ ἴο 0: ΤῊ τὶ σῃθουϑ ἱμοοογϑίὶς Κίησ 
αἰβρθῆβοα Ὁ] βείηρθ 88 86 σαὶ δηὰ βμβῆϊπο. 
αοά, ἴῃ ΗΪβ8 οονοηδηΐ, ἢ88 δεβυσοα πιὸ βα] νδίϊου : 
δυῖ [Π6 πηροᾶϊν 64}} ΡῈ ἀοβίγογοᾶ." Τῇθ πδαὰσε 
ΟΥ ΟΥ̓ΔΟΪ6 15 (8 ἢτεί, 8 ἀσβογι ρίίοη οὗ ἢ ;:άἀθδὶ 
ἱποοοσγαο Κίηρ. δηὰ (πθὴ (Π6 ὄχργοβεΐοη οὗ ἰἢς 
ΤΙ (6 Γ΄ Β ῬΟΓΒΟΠΔΙ το δοη ἰο αἀοα, πὶ} {π6 ἱπρ]!- 
οδίΐοῃ ὑπαὶ χοά]ΐηθαβ 18 (6 Ὀδξὶ8 οὔ 16 αἀϊνῖπα 
τοοοάυγο. ΤῊ οοποορίΐοη οὔΠο ἔγὰ ἰποοοσδιῖς 
ἰπρ 18 ΓΟβ ἰσοὰ ρϑυίθοι γ᾽ ΟὨΪΥ πὰ 6818 ΟἸὨτῖεξ, 

8ΔΠ4 ΠΩΔΥ ἰπὺ8 6 ἰογηιθα 8 (γρὶς8] οοποερίζοηῃ, 
{μδὲ 16, οὔθ παὶ 88 Ῥδγ(ΙΑΠῪ γοδ ἰζοὰ ἴοσ {86 
σΟὨ ΘΙ Ρογαγῖοα, δηὰ ἀδδίηοα Πογοδῖγ ἴο ΡῈ οοπι- 
Ρ]οίοΙγ τϑδὶ σθὰ.-- -Τὴ)6 σογαίοηα Πογὸ δ. Ὡοΐ ὙΟΣΥ 
86 Ὁ] ; {π6 ΟἸΘ] θα ρδγαργαβοβ (ῃσουρμουὶ, διὰ 
Ἰηἰδσργοίβ ἐμ6 βϑ 6 αἸΓΘΟΙΥ οὗ {π6 Μοκαδίδῃ, 
ἐπ ἰοχὶ οὗ ἴπ6 δορὶ. αἰ οτβ ἴσοηι [δὲ οἵ ("6 Ηοδ., 
Ὀυϊ υϊμ. δηὰ Κὅυσ. σοηίοσμλ ἴῃ βΌΠΟΓΑΙ ἴῃ ἱοχὶ 
δηά στοπάοσίηρ ἰο 186 τηδβοσγοῖς ἰοχὶ.--- ΤῈ] 

ἩἨΙΒΞΤΟΒΙΟΑῚΙ, ΑΝῸ ΤΗΞΒΟΙΟΟΘΙΟΘΑῚΙ, 

1. ΤῊ Ῥγορποῖϊς δ]οπηοηῖ, ΒΊΟΝ ΔΡΡΟΔΙΒ ἴῃ 
Τανίά᾽ α Μοβεϊδηὶς ῬΒδΙ πηλ, οοπιθβουὶ τοδὶ βίγο:ρ] 
Βογθ. [Ι͂ἢ ΝΙδί δ Β Ῥγοῦλ186 δηα ργορῆθου ἰπ ν]}. 
12 ε. αν ἴβ τ ΓοΪΥ ἸΟῪ σϑοορίῖνο, δά 
ἢΪ8 ὈΓΑΥΟΣ (ΥΟΓ, 18 84.) 18 ΟὨΪΥ ἴπ6 δοῦο οἵ ἐδ6 
ὙΜῊΝ πογὰ "Β ἢδ8 πεοιγεῦ ναὶ Βογα δ σίβεβ ἰο 
ἱσῃοπὶ Ῥσγορἤοίδς δοίϊοη, τ ἢ σἢ ῬΣΕΒΌΡΡοθθα ἰῃ- 
Θ6ἀἃ 8 ρμαβεῖνο δοδγίης ἰοναγὰβ ει ἀνῖις ΒΑΥΤΏΣ 

(1λὴ6 ει) ὈγῚ ὙΒΙοΝ ΒΘ τγϑοοῖνοθ δὴ ἐπιπιδάξαία 
Του ]δίϊοα ἰῃ ῥ]αδίΐο ἴοσῃι οἵ νῆδὶ πθ Πμαὰ ρῥτὸ- 
γψ ἰοῦ}. γασοοῖϊνϑα 88 ἃ ργοπιῖβο ἰἠγομσὴ Ναίμδη, δὰ 
{πὶ τον οι ἣθ ΔΠΠΟΌΠΟΘΟΒ ἴη ἃ ῥγορβοίίς ἀΪ5- 
οοῦσβο, πο ἢ πῃ ἴοσιη δηὰ οοηΐϊοηξ ΔΗΒΎΓΟΙΘ ἰο 16 
οοταρ  οἷθ ἵοῃ οὗ ἰδ βοὺ] ὃν 186 ρόοτοσ οὗ 
πο αἰνίπο ϑρίγιι, Το ᾿πϑοογαίϊο ζίπο 18 ἤθγθ δἰβο 
1Ππ6 1Πποοογϑίιο ργορλεί, ΡΡἰσίης ἴο ΕΣ 861 88 αοά- 
ἱηδρί γοὰ β ρον δρ! ἐποίβ ἰδὲ ΔΓΘ Βιι 18 0]6 ΟὨ]Υ ῸΓ 
ῬΓΟΡΒΘΟΥ͂ (νογ. 1 μ4.), δπὰ (ἴθ, οἡ {86 Αὐβίογίοας 
ατουπά οἴ Ηἷα Κίραβηϊ δὰ Σἰα δ] αραίημα, δηὰ οὐ 
(Π9 τευεϊαξϊοπ-“τουηάᾷ οὗ ἰπΠ6 ψογὰ οὗ (οὐ :παὶ σἝτθ 
αἴγθοίν ἰο μΐπι, ργορλεονίπσ ἰζλς ἀπδίγρε οὐ λὼ ξπρ- 

ἐπ (δ6 ἀρρεαταποῦ οἵἩ ἐδλε τογαί σἷοτν απὰ βανίτσ 
τροτῖ οὗ ἰδδ τισλίεοιια τιῶεν οἱ (ἠδ Λιδισα. Τὶ 18 Οἰοαν 
ἴτοια 86 Ὀγθοθάϊηρ Ἂσροκί ἄοῃ {μὲ ἐπἴ8 ρἱεία σα 
ἐγδηβοοηάβ [86 [ΌΓτλ οἱ δῇ ΟΓΏΔΓΥ ρῥίουβ Κίπς 
δηἀ Πΐβ Ὁ] κρῖ ρΒ; δηθὰ βἰγίος Ὄχοραβὶβ 8150 βῆ οσα 
{παῖ θαυ α ΠογΘ Ἰοοκβ ΤΠ ΟΙΥ ΔΥΓΑΥ ἔγοπι Ἀἰπιθ6 ἢ 
ἴο 8 ΣοΟγδὶ ρεσϑουδρδ ἴῃ {π6 ἦδλν ζΤαίατο. 
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2, ΤΏ οοπίεπέ οἵ (Π|᾿ὸ ῬΓΟΡἤΠΘΟΥ 18 {μ6 Ρῥἱοίυχο οὗ 
8 ΤΌΪΟΓ ρογίοοϊ ἰῃ γισήῤεουδπξδε δηα [(Π6 ὕδαΓ 
οἱ ασοά. ΗΘ ἰ8 αδοοπιραπίοαὰ ὈΥ πὸ ἐΐσἠξ ο( δαίνα- 
ἐΐοπ, Ὑ ἈΪΟΝ ἢ88 αἰβεὶ ραϊθα πὸ ἀδγίςηθθθ, δηὰ αἱ - 
ἔχδοα 1186 1 πῃ Ρυγοδὲ σδαΐδηοθ 116 τηογηϊηρ- ἰσϊ 
δὶ ΒυηΓὶθΟ. Τὸ ἐὔεοί οὗ {118 Πρἢ ΠΑΡ ΘΆΓΔΏΟΘ ἴδ 
πὸ τρδη δαίαιίοι οὗ χγδοίουβ δ] οββίηρα, βοί ἔστ ἢ 
προσ [26 ἰτηασο οὗ νογάυγο βργϊησίηρ ἴτοσι (6 
Θατί. Βυΐ πιὰ (ἢ ὀὲξδείπο οὗ 186 ἔαΐυΓο τυ] ΘΓ 8 
Ῥεαοεξιί ποτὶς 18 οοταρ  εἰθὰ δ᾽μὸ {16 σεν δοη 
οὔ )υάσπιεπὶ (φεθθαρροκίηρ νἱοϊογίουβ δοπήἑεοι), 
ὙΓΠΘΓΘΌΥ (86 γἰ σῃίδοιιβ τι 6 ρυΐ8 δ ϑηὰ ἰο 41] (μ 
ΘΗΠΗΠΥ͂ οἵ χοι]οββῆ 688 δῃὰ ἴο 811 ορροβὶ ΐοη ἰο ἷ8 
χυΐο. 

38. Ετοῖὰ [86 Βοῖρῃϊ οὗὨ ργορβοίϊο νΐϑν δῃὰ ἴῃ 
ἐηθ 11η6 οὗ πεῖς ρογβροοῖνο αν ἀ᾿ 8 Ἰοοΐς 
Τοβίβ ο {Π6ὲ ἐκ οὗ ἃ ρἰογί ουβ σογαὶ Γαϊβοα 
Ὠϊσἢ Δ Όον6 811 ΘΓ ΠΥ ΓΟΥΔ] (ὈΓΠῚ8 ἴῃ ἰβγηθὶ (ἢἷβ 
απέΐνρε ἴὰ (6 ἰδίογι σαὶ ρογβοῦ οὐ Ομ σβι), ἴῃ 
ψῃοπὶ γι σλίεοιιδηόκα δη Ρἱείψ ἈΡΡΟΔΓ δρθοϊυἱα δπὰ 
οοταρ]οίθ, απὰ ψἤοβο ἀοπιϊπίοη, ἴῃ ἰχυτ οχίθηαβ 
οὔοὗ αἷἱ πιεπ. (ὉΤΩΡ. Ρα. ἰΙχχὶ:. Τῇ ἤι]ηθαα οὗ 
ϑαίυαίτοη, απα δίδεδίη), νι ἰοἢ 'ᾳ 0 80 ΜΠ] (86 
ῬΠΡηεῖου Κίηρ, ἰβΒ. (Π6 οὐ͵οθοῖ οὗ ἴπ6 Μοβαϊδηϊς 
ΟΡΘ δπά οχροοίδιΐοη ἱπσουρῇ 41} (π 6 ρογίοάβ οἵ 

Ιᾳτ6}}8 Βἰβίοτγ, θυϊ ἀοθ8 ποῖ ἀρρθᾶγ 88 ἤθγθ ροῖ- 
ἰγαγοα, ἴῃ Ὠἰκίοτγ! ἃ] σϑα! γ 11}} [Π6 σοπιΐηρ οὗ 
Ομ γῖδί. ὙΠ βπαί )ιμσπιδηὶ ([0]] οντϊηρ [Β6 ἀρρϑδγ- 
8δη06 οὗἩ ἰμ6 χἱρἢίθουβ σὰ] 6γ) (Πδὺ δηηὶῃ:]αὐθθ 4}} 

ἰμθβα, 18 σοιῃρ  οὐθα ΟὨ]Υ υπάογ (86 συ ]6 οὗ 
Ἡΐ ἴο ποτὰ 8}} Ἰυάρτηθης ἢ88 Ὀδθη σοπιι ρα 
ὃν {πὸ Εδίδον, ἸΔ ἴῃ 1η6 δη4] ἀοοϊϑίοη ἴο ψ ῃΐϊοῃ 
(πὸ ορροκί(ίοη θοίνγθοι {π6 Κίησάοπιβ οἵ ᾿ἴσμιὶ δπὰ 
ἀδυκηθββ ἰ8 ργοβδίης οη. 

4. ΤΊ λῥδίογϊοαὶ ρτοβα ρροδι τοι οὗ ἔῃ 6 Ῥσορῇθου 
156 1π6 ῥγοιηΐβα ἔπ οὔδρι ΥἹἱ!. ; Β6 ΓΘ ἔοσ {16 τέ {π|6 
13. ΒΏΟΝΏ ΠΟΥ͂, ΟἹ {π6 8518 οἵ {μῖ8 Ῥγοπλἶβθ, 118 
νίονγ [αποολαμίπσ, ἰπιαϊ οι, σοημοοριοη] οὗ {}16 
θανίάϊο Κἰηράομι Ὀδοοΐαθθ οἶθαγ. “[Ἷ}ἢ {πὲ {μ6 
ΒΟῺΖ 1.68 (Π6 ᾿πηᾶρ οὗ 8. σἰῃίθουβ σαΐϊοσ ἢ ἃ 
Εἰοτίουβ διίαγοα, δα ἀϊηρ {πδὶ δας 8 φογθγπιηθης 8 
βἰρτι βθὰ Ὀγ (86 ενεγϊαβιϊηρ οονοηβηΐ ἐμαὶ αοά 
τηδήδ 1 ἢ} (π6 ΠομΒ6 οὗ Ὠαν], το 866 ΟἰθαγῚ Υ ΠΟΘ 
αἰγοδάν μον [Π6 Κποπ]εάρο οὔ {Π6 ἑώφα αάγδαποθβ 
Ξε εν ἀφου κείεηνος ἰῃ ἴα ὑεαὶ, πρρ ὃ (ἴο 086 

᾽8. Θχργοβαίο) ἐψρίδαὶ δι αιοεῖεϑα- 
σι] αγῖβοβ. οΌθΕΪοθα μὰ ἐδ κω 6 Δρρὶ]ϊοὰ 
ἴο ΔηΥ͂ Κίηρ (Πδὶ εἰΐ9 οη αν 8 Τἤγομο, ὑπαὶ δτὸ 
ἔγιιθ ποῦ οὗ Βἰπηβο]ζ, θυὶ οὗὨ (6 ἀγηδβίγ μ6 Γορσο- 
Βϑηΐδ (οοΡ. βυοἢ 88 ΡΒ. χχὶ. δ, 7 [4,6]; 
Ἰχὶ. 7 [0]}. Βαῖ, παροϊ θὰ ὃν ἐμπὸ βρίσιϊ, ἴΠ6 μα- 
ἙσΓοα ΡΟΘΙΣΥ Ργοάυοεδβ ἃ ΓΟΥᾺ] ἴοσγι (Παὲ ἰσαπβοθη 8 
4}} τπαὶ 1π6 Ῥγοδοηὶ βῆον, δηὰ ὀχ 5 ἐμπ6 ΠΑ- 
τὶ αἸς- Βοϊοπιοηΐο Κίπράοπι ἴῃ 1468] ρογίβοίῃ θββ᾽" 
((Εμ]6σ, 'π Πεγζ. 1Χ., 412, Ατί, Μειδιαδ). 

ἩΟΜΠΙΈΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΕΑΟΤΊΟΑΙ, 

Α διεεϑοα ἐπ, π θ ἴῃ ἰοολίπσ δαοῖς ἀροὺ (ἢ 6 
Ῥαίῃ οὗ 118 ἐπδὲ 1169 ὈΘμἰμά, δὰ ἐμ6 τηδηϊίθβία- 
(ἰοῦ οἵ οὐ ρστγδοὺ {πὲ ἤανϑ βθϑῇ τωδάο ἰὸ δἷἶπι, 
ΟΩ6 ἢ88 ποίμίηρ ἴο υἱΐογ ὑυυΐ σταιτὰθ δηα ῥργαΐβθ 
-- ὝΒδη ἰη ἰοοξιπο ατουπᾶ ρου εἶδ οὐ 1168 8ο- 
υϊφτἰοπβ δηὰ ἢΐ8 Ῥοββοβαίου οὗ βαϊ γαϊΐοη, 4}} 86} - 
Ἰουγίηρ ͵ἰβ β᾽]16πί, δῃὰ ΟὨ]ἹΥ {Π|ὸ ἐδβίϊ τα αν ἴὸ 

ΒΒ ΚΓδ06 Πα ΙΏΘΓΟΥ͂, (μὲ π88 ἀοπθ 411} δηὰ 
Εἰνοῃ 81], οοπη68 Ὁροὺ ἰμθ 1ΐρ8--- θη ἴῃ ἰοοζίπο 
ἰογιυαγα ἰπῖο {Π6 ἤῶς οὗ Οοά᾽ 8 ἰκϊησάομμ ὥροη 
δατίῃ, οα (86 ρτουπὰ οὗ με ρτδςθ Ἀὐότλοῦνδς ὅδᾳ μαι 
118. οῃθ᾽Β ἔϑΣ 1 Βδοοιλοβ ἃ ρσορβοῖ, βεμοϊαϊηρ (λ9 

ὙΆΥ8 δ οηρ ὙΠ ]Οἢ ὑπ Γοτὰ γψἢ}] Ἰοδὰ Ηΐα εἰπράοιι 
(τουχὰ ἀδγίζηοβθ ἴο ᾿Ἰρὶιο, [ἀγοῦσῇ σου οὶ ἴο γὶς- 
ΟΣΥ, διὰ ὈΥ δυςῖ! 8 ῥγοοϊαμηδίίΐοη οὗ (6 οομηΐηρ; 
ἸΟΓΥ͂ βίγθηρίποηϊηρ ἴμ6 ᾿ιϑαγίβ οὗ ΤΑΔΏΥ δηα οοη- 
της ἴθ ἰη ἴΠ6 Βορο οἵ [86 1 γα στδοίουβ 

μοῖρ ἰο 86 εηὰ, ψβὶον Ὥρνοῦ βυβδτβ ΗΠ 8 Ῥθορ]β 
ἴο θ6 Ραϊ ἴο 8]ιδι6--δὴά ψΠΘη ἴῃ ἰοοζίπο ὦ ἴο 
(16 ονογδδίϊηρ 81}18 ἴγοιχ ψ ι16}} 41} ΠοὶρΡ ἤδη 
οοιαο, ἢ [80 “ἰδκὶ ψογ ἢ ἀπ ροη Θασίὶ ἰδ ἃ Ἰοιιὰ Ε14]- 
Ἰεἰυ αι, ἰμδὶ βοιιηὰβ δοοββ ἰπίο οἰθγη γ.--- Τ}Θ 
Βυθ]οΡ ἴμ6 ᾿οϑαγὶ ἷβ, {πΠ68 ποσὰ ΠΣ ΠΪ ἄοσα ᾿ξ 
Γαδ {πΠ6 τγδοίουβ οὐδ δῃὰ συϊάδηοθ οὗ [ἢ 6 
Γ . 116 ΤΏΟΓΘ 8 ΙΔ} ἴδ6]8 ἢ} Π186]{ 11{{}16 κηά 

ῬΟΟΣ 1η ἴ8μ6 ἰῇ οὗ ἴπ6 στοαὶ δῃᾶ ἴουβ αοὐ, 
80 πιποὶ ἢ 6 (ΟΣ Δῃ τηογα φ]ΟΓΙΟΙΒ Μ111 ὑμδὶ 
ἌΡΡΘΑΣ ἴο ἷπι σι] οι τὶς πουϊ ἀσκοῦ ἢ ἷ8 ρΡαγί 
(οὰ μι88 ρίνοῃ ἷπι, ἱπ ὈΟΟΙ]Υ͂ ε δηα ερίγλααὶ 
εἴα, 8ὸ ταῦ ἰῃ6 ἸΏΟΓΟ ΟΥ̓ΑΪΥ π}}} 6, ὑπο γ 
[6 συϊάδηοο δηά ἱπηρυΐβο οὗ ἰῃς Ηοὶγ ϑρί γι, 
ΤΟρΑΓα 81} ὑπαὶ 68} δῃὰ Ὀ]οοα πλΐμ θοδεὶ οἵ, 88 
σοϊηΐης ἔτοπλ {μ6 Ἰουπαδίϊοῃ οὗ αἰν}Π6 στϑςοα.---α 
βουϑηί οἵ αοά βῃοι)]ὰ (Ὁ ΟΓΥ ΟΠ6) ΕΠΟΥ ἢ ΤηΒ6 1 Ὁ, 
ψ0 Κα Πανὶα 18 ο4]]64 ἴο βοσνίοο 'ῃ Οὐ β Κἰπρ- 
ἄοτῃ ; ΘΥ̓́ΟΣΥ ΟΠ6᾽Β ρΐδοα ἷ8 1 (068 εἰρη ρει δηά 
εἸοτγίουβ, μοῦσαν ῦ ἸΟΝῚΥ δηα πηθδῃ 1ζ ΠηΔΥ ὕῸ ἴῃ 
Ἰι6 8 ογεβ, δῃὰ ἴῃ ἢὶδ ρἶδοθ μῈ βῃοι!ὰ 1) δὲ. 8η 
“δ ηοϊηίρα οἵ ἴπ6 1,οτα ᾽"ἢ ρΡοσγίοσῃι (ἢ ἀυ(168 οὗὨ πὶ 
ἀίησὶν οθῆσο, ἀπά ψ τ} }186 Οοα δηὰ 1, ογὰ σοπαιοσ 
ἐπ ΤΌ]6 {6 που], 2) 88 ἃ ργίδβί οἵ {Π6 1, ογὰ ῥσγο- 
οἸαίτη ΗΒ ῥσγαῖβθ ἰῇ νοσὰ δῃηὰ ἀδεα, δπὰ ἰο {86 
οὐ 5 ΠΟΏΟΓ τηδῖκα {π6 ΒδΡ οὗὨ μἷὶβ Βοαγὶ βουῃὰ 
ουἱ ἱπίο {πὸ που], δὰ 8) 88 ἃ ργορὴσί οὔ ἴ}:6 
τὰ γψγορῆθαυ οὗ {π6 ρίοσν οὗἩ [Π6 1 ,ογὰ δπὰ οἵ 
Η! 8 κέ κθοια, (Π6 βρίτιι οὐ οὐ δηὰ ῃποὶ ἢΐβ οση 
ΒΡ γῖς βροαϊκίηρς ἱπγοιρὴ πη, [86 ποζγὰ οὗ αοά 
Δα ποί [18 οσῃ ποΟΓ βΟυΠαΪἢρ᾽ ἴγομα ἢ]8 1108. 
Ταθ Ργοδοιηΐηρ 13 ΔΙ ΑΥΒ 8 Ρσοροίϊο ἰθβι ποην, 

1) 85 ἰο ἐΐᾳ ογίσίπ : (6 ϑρίγὶὶ οὗὨ (9 1,ογὰ βρϑβϑξβ8 
{Βγοῦρ 1ΐ, 2) 88 ἰο 18 οοπέεπί: (86 ψοτγὰ οὗ {π6 
Ι,οτὰ 186. ὑροι ϊβ ἰοηριια, δηὰ 8) 88 ἴο 118 διιδ)εεί: 
[Π6 τηγβίογὶοβ οὗ Οοα᾽ 8 βαυηρ ῬΌΓΡΟΒΟ, πῖον ΟΠ] 
αοὐβ Βρί τὴν σϑῃ οχρί δίῃ ; (88 στεδϑὶ ἀ6θ68 οὗ οὐ Β 
ἔτϑοο, Ὑ ιοἢ οδη θ6 Ργχοσϊαἰπηθὰ ΟὨΪυ οἡ {Π6 στουπὰ 
ΟΥ̓ ΡΟΙΒΟΠΔΙ ἱπηοῦ ΘΧΡΟΓΊΘΠΟ6 δηα οὗ οὔμοῖβ ον 
βοΐ δπὰ ποαγίης ; δπὰ {Π6 δυΐυγο δΗπιλτθ οὐ Οοα 8 
τ μρ Ἰοτὴ; ἰη [Π6 τηδηϊοδίδίλοηβ οἵ ἀϊνῖπο κα]να- 
ἰἴοη δηὰ ἀϊγὶπο Ἰυάρτηοπί, ψὮ]ο ΟὨ]Υ ἴῃς οΥ6 
1Πππϊπαιοα ὈΥ 16 Ἰὲρ} ιν οὗἨ [86 βρ᾽ τς σδῃ βομοί, 
-- οὴ ἰἢς Τὰ ΒΡΘΔ ΚΒ ἰπγουρὰ Ηἰ5 βρίγι δπὰ 
ἴη Ηἰβ ποτά, θη βῃοι]αὰ πιδηΒ οσῃ (ποιρἢ 8 
ῬΟΥ δηᾶὰ Ὀδ6 εκἰϊοηί, δυὲ ἴθ δἷβροὸ μου) ὰ {πὸ 
Βυπιδη Βρὲ γι δηὰ [ῃὴ6 Βυτηδη πογὰ ΡῈ {Π6 ᾿ηείσιι- 
χηοηίβ οὗ αοαΒ ΠΡΙΗΙ ες αοα᾽Β τον ΤῊΣ 
λεία ρἠοίοσταρὴ οἵ ἰΠ ἔαίυτο γτιώεν ἰη (ἢ 6 
τ Ῥαψιὰ ΒΗΒΎΓΟΙΒ ἴῃ 118 ΟὈΓ] 68. ἴο {Π6 τ μίες 
Ρϑσί οἵ {πΠ6 Αιϊεηιεπέ ἰὼ ΟἸτὶδί, δῃὰ {Πΐ8 1) ἴῃ τοὸ- 
Βροοὶ ἰο ΠΪ8 ρεγϑοπαΐ ἀρρεαγῖπο, ε΄ τὶ ρμίθουε- 
Ὧ6Β5 δηῃὰ ἡ ἢ θδώ ἰῺ σΟΠΡ]οίθ ἰθαν οἵ αοἂ (τε }}- 
κἰουθτο  εἷο8] ρογίθοϊοῃ) ; 2) ἴπ τεβρθοὶ ἴο (6 
ἐχίεηξ οὗ ᾿ἷἰβ ΤΟΥ] ἀοΣΑ Ὠ]Οἢ---ἢθ 8 ΤΌΪΟΓ “ΟΥ̓ΟΣ 
ἸΏ ΘΠ, ὉΠ  γΟΥΒΑ ΠΥ οὗ που]ἀ-ἀοτηϊπίοη ; 8) ἴῃ χο- 
Βρϑοῖΐ ἴοὸ Ερ ΠὉ τὺ ΠΠΟῊΕ οὗ Ηὲ Κίηρσάομι, [ἢ6 
πιῖδεϑ οὗ αοά; 4) ἴῃ τεδβρϑοῖ ἰο {86 αοἰὐσάῳ δηὰ εἶκοι 
οΥ̓ ἷβ ΤΟΥΔ] τῦ]Θ οὐ ἴΠ6 οὔθ ἢδῃᾶ 1ῃ ἴδ εη- 
Ἰρμἰθαΐπρ, νδτταΐηρ δηϊταδίϊπρ δπὰ ἐγυοι νης; 
ἐϊρλὲ οἵ Ὠ16 γτηδηϊοοϊδίουϑ οὗ ζτϑοθ δηα Ὀ]Θβεὶ ἢ ρΒ 

4 [ὦὃἘ8. οχχί. 1, 2, οὐ ὙΠΊΘΝ, ΒΟΎΘΥΘΣ, [ἢ 6 ὈΓΟΡΟΣ ἰγ8Π5]η- 
ἐΐοι 18: “1ἸΠἔΕοΠ ῸΡ ΓΩΥ Θγδ 8 ὑ0 ὑπ τηοιιπἰαΐηβ. Ἦ ΠοἢοΘ 
οοπηοίῃ ΤΥ ΠοΙΡῚ Μν Ποῖρ [8 ἤγοζαῃ Φδθγθ ἐδ Μαῖοσ 
οἵ ἔϑδνϑὰ δῃὰ "ΤΩ 
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οὗ πκαϊναιίΐίοη, οἡ ἴῃ οἰμοῦ μβαπὰ ἴῃ {86 ἥγε οἵ ΗΪ8 
)υάᾳηιοηίΐ, οοπϑυτμαΐηρ 8}} πηρσοα] 1688. 
716 ποτηϊπσ- Ἰἰσὴέ οὐ αἰσΐπε σγαδε απὰ ἰγιμὴ ἴπ 

ΟἈτῖδι, 1) Βεεαϊίησ ἴθ (Π6 ἀατῃ οἵ [86 ῥγοπιῖβοβ 
δηα ρῥγοάϊοιΐοηϑ οὗ (Πα ΟΙα Τοβίδιβοηϊ; 2) Εαδ᾽- 
ἑπσ Ὁρ ουἱ οὗ {6 ηἰχῃϊ (μα θεΐοσο οονογθα [ἢ 
ποῦ], δηὰ {τἰρ ἰθηΐϊης ΘΥΤΑΥ ἰΐα ἀδυίκηθαβ δηα 18 
οἸοιάθ; 8) Αρρεαγίῃ ἴῃ ἴπ6 ϑωπ οὗὨ γἱ χϊθουβη 88 
Δηἃ καἰ γδιίοη ; 4) Βιγιπσίηπο βα] γϑαϊΐοη δῃὰ δ] ββαίῃν. 
ἡἰβροπβοα ἴγοτα οὐ ἰρῆ ἴο 8}1} πιοη---δηὰ 8 ΠΟῪ 
116, ἐγαϊια] (ὼς 1π6 Κίηράοπι οἵ σπἘ]ο 
ΒΡΓΙΠρΒ ἴγουι ΒΘΙΟῪ ουαἱϊ οὗ {πὸ εδτγἢ.--- Ὡθ ταΐπ 
ἐπὶ ἰδέ πἰχλί ἰδ τπ6 ἔπαρο οὗἁ [Π6 ὀέσδείπο ΘΟ ΠΡ, 
ἴγοτα αὔογυϑ, ὙΠίο ἢ ἢ88 ὕθθη πἰάάρη ἰπ 6 ἰσοῦ ]θ 
Ὀγουρμὶ ΒΥ ἰμ6 πἰρῃΐ, δὰ ποῖ πιθγοὶΥ ὈΘΟΟΠΊΘΒ 
Γαδη ρα πτἤθη (π6 ηἰρηῦ ἰ8 ροηθ, θυΐ αἷβο ἷπ [9 
Βῃϊηῖης οὗ αἀἰνὶπο σήᾶοα δηα ἰγυτἢ ἀἰβρθῆθοβ [Π6 
{ταοι γὴν 116-ἴογοο, ἴτγοα πὶσῖι ΒρΙΪΏΩΒ ΠΟῪ 
θϑ ἢ δηα πον 11{6.---΄ Μοτγηΐηρ- ῃ1---συῃγῖὶθο.--- 
Τλογηϊης πὶ μοι! ο]οιι5---ιληϊηρ δοσ γαὶη--- 

84. ουὔϊ οὗἩ [Π6 φαΥ---ἰ 6 η--ἰῃδη--ἰ θη," [ἢ}5 
15. 116 σγαααίϊοπ, ἴῃ ψ ἴσοι 10} Ὀ6] 0145 {Π6 Ῥτο- 
ΟΟΆΗ οὗ ἀρρεατὶπῳ οἵ καϊναϊίοη δηὰ 118 ἴγοτλ 8ΌΟΥΘ, 
δηὰ {Π6 47εοἰ8 οὗ βαϊ ναϊδοῃ Ὀθηθδ1}}--- 18 18 ἐπ 
ΒΌΓΡΑββίηρ [Ὁ] 658 οὗἁ βαἰνδίΐοη, ἰπ Ῥγθβεῆοβ οὗ 
ὙΠΊΟΝ ΟΣ Πυμηλη προθοῖ, ὕ0840]6 δαδαυδίθὶ Υ ἴὸ 
ΟΧΡΓΘΒ8 86 ὈΠΕρΟΑΚΔΌΪΘ, σα ΟὨΪΥ͂ Βροδκ δηὰ 
(ΔΘ 0 ἴῃ δαοῇ ἃ ἸΑρ! ΠΆΓΥ αἰ γ7]6. 
ΓΎΤΗΕΒ: Ηργο ᾿θαν]ὰ οοπλθα ἔοτίἢ δηᾷ Ὀοδαίβ 

σὴ ἀθρόον 4}} θουηήβ, γοὶ πὶ γαῖ, ψὶποαὶ 
ΔΗΥ͂ δΓΓΟΙΔΏηΟΘ [- ΘΓ ῥάνία 18 δηοίμοΥ τ ἴμ8} 
“᾽ ὁμ56᾽8 βοη. ΤῊ μὸ ἀϊὰ ποὶ ᾿ημογὶϊ ἴσοι ἢἷ8 
δΙσΣΊ ἢ, ποῦ ᾿θᾶγη ἤγοτῃ ᾿ν18 ΤΆ ΘΓ, ἢν μαὶπ Ὀγ 18 
Κη μόνον οὐ ίβάοια. ΕἾΟΠΣ 80009 1 ἴδ ρίνϑη 
᾿ἶπι, ψιϊπουΐ δὴν ἀσβοσὶ οἱ ἢΐ8 ἡριήν ἴῃ [818 6 
ἴα ἸΟΥΟΙΙΒ, ὈΓαΐΒ65 δηὰ ρσίνοβ (ἤδη ΚΒ 80 ᾿ιθασί]γ.-- 
Ἑαϊῆ 18 δηὰ 4180 βῃουἹά Ὀθ 8 ἰοσίγοβ οὗ {89 μϑασί, 
ποῖ ἀο068 ποῖ δβἰιαῖκθ, ἰοΐίοσ, αυδίκθ, τὶ θ ΠΟΥ 
ἀουδί, ναὶΐ Βίδηἦβ ἴαδὶ δηὰ ἷβ βιισο οἵ 1ΐ ροϊηί.-- 
ἙΑΙῃ 16 ποῖ αὐυἱοῖ δῃὰ β᾽]θηῖ; :ὲ οοπγοθ ἕοσίῃ, 
ΒΡΘδ ΚΒ 8η4 ῬγοδΟΒαΒ οὗ βυσἢ Ῥγοϊαΐβοβ δὰ ρΎΆοθ 
οὗ αοά, ἐπα 4150 οἴπθσβ οοΐῃϑ ἰο ἴπδίη δῃᾶ ρϑγ- 
ἰαἰζο οἵ {Π|6Π1.--ΞΌΗ  ΕῈ : [ἢ πὸ ὅγαιὶ θ] 806 τὴθ 
Β60 {68 παΐπταὶ στουηαᾶ δηὰ βο 1] ἴῃ σοὶ {Π6 ῥσο- 
ῬΠΘΟΥ͂ σΤΌΥΗ, ὨΔΙΊΘΙΥ (ἢ6 Ῥογβοη οὗἩ Ὀδνὶά, γ8ο 
ουἱΐ οὗ ἃ ΒΠαρ] Θ γα 8 ΒΟ ἢδ8 Ὀδοοῖηθ ἴῃ δηοϊηϊοή 
οὗ {π0 Ιογὰ. [ἢ Ὧο Ργοαϊοιίΐοη δἰίδοϊϑθβ 1ἰβοὶ  ἰὸ 
(818 Ὠ]δίοΣ 68] στουπά, ἰἰ 18 ἰο Ὀ6 ἔδαγοά ἐπὶ ἰΐ ἷ5 
ὯῸ ἱτ6 Ῥγορμοίϊα ποτά. Βαϊ (6 τηδΐῃ τηδίίοῦ 
ΠΟῪ ἤγβί Θοπλο8, Ὠ8ΠΊΘΙΥ, ἔπ Ξρί τῖϊ οἵ (Π9 Τογά, 
ἰδ [6 ρῬγορῇοὶ ἀοθϑ ποῖ Ὀτγίηρ δἷβ οσὰ ᾿πουρἢ 
θυ αοαἷβ ἐπουρσἢία, δηὰ ἐπι ἣς ἄοοβ ποὺ βρϑδκ 
ὙΠ αΐ ἢδ85 Ρ]6 Ἀϊπιβο ἢ, θὰ παι αοα Πδ88 ρμαΐ 
Ἰηΐο μἷπι.--Ἴ ΤΉΕΕ : αν ἃ πηθδηβ ποῖ ΟὨ]Ὺ [ἢ 6 
Ἰονϑ 688 δηα βυγθαοίῃθηβ οὔ (ῃ} 6 Ῥ88] 118, 858 ἰ0 ζτϑῖη- 
ΤΑΆΓ 8η6 ταυβὶο, ἴῃ (Π δἰ [Π9 ΟΓᾺΒ ἃΣΘ ΟΥ̓Δ ΘΠ ἰ8]1Υ 
δηα 5111} }}}γ} δτγδηροά δηὰ [Π6 βοῦς βουῃᾶβ βυγθοῖ 
--δυΐ ταυοῖὶ ΓΑΙΠΟΥ 88 ἰο ΤἬΘΟΪΟΒΜΥ, δ ἴο {88 
Βρὶ τἰτ.81 υπαοτβίβηάϊηρ, πογοΐῃ ὅγὸ (86 ῬΒ4] 18 
ΨΟΓΥ͂ ἸΟΥΘΙΥ ἀπα βυγοοῖ; ἴον (μι 6} δ.θ ὀοῃβο της ἰὸ 
8}1} (του ]οὰ δῃα ἀἰδβίγοεβοα οοῃβοΐθηοεβ, το ἢ δ ΓΘ 
Ἰην να ἴῃ αἱ π᾿Β δηρυΐϊδη δὰ ἀθ8α]γ ἰοτίυσο δηὰ 
ἴδδυ, δῃὰ 4} βογίβ οὗ ῃθοὰ δηὰ βοστου.---[ ΤΑΎΣΟΚ: 
αν ἃ βροῖβϑ, δῃὰ 86 Ἀυμηδη βέγ]6 μα 411 {ῃ6 
σΠαγδοίθγιβιοϑ οὗ μῖβ. ὑβυδὶ ρσγοάποίίομβ ; ἴοσ {86 
ϑρίγῖς δπὰ ποῖ ἰῃ9 γοσδὶ οσρϑῃβ οὔ {μ6 ρτορβοῖ 

οη6, θαΐ ὲβ ἱπ 6 ]]δοῖπα] δ Πα ομλοίΐοηδὶ ῬοΟΤοΒ 
88 σοὶ]. Βυϊ ΘΟοά βροῖο ὃγ Πβν]α, δῃὰ (Πδὲ ψ βίοι 
Β6 υἱἱοτοα να (86 ἱγαίῃ, ᾿πῈᾺ}}10]0 δὲ. Ηθ ψῇὸ 
ἄϑγο ἰ!.--ΤῈ.] 

Ψοεγ. 2. {0}08ἑεεᾳχπεε : )ιδὲ ἃ ρ]ογίουβ, δ ῦ]6 ὑγιἀθ 
1 6. ἢθ πο σδὴ βοββί (μδὶ (π6 ϑρίγιι οὗ ἴ86 [τὰ 
8 8 Τπγουρῇ μἷπι, δαμὰ κἷβ ἰοῶρσυθ δρϑβϑῖκβ τ116 

ΟΙΥ ϑρίγι 8 πογὰ, τουδὶ ἱπαθοα ὑ6 δυγε οὗ πδὰδὶ 
ἢ βᾶνα. ϑϑδιιοῖ Ὀοδαιϊῃρ ΠΙΔῪ δι}}} θ6 τηδὰὰδ ὈῪ 
ΘΥΟΓΥ͂ ΟἿΘ οὗ υ8 δια 8 ηοΐ ἃ ῥτορβιεί.---Τ 8 τοδΥ 
ἐλῤ ψέμα ̓ῃδβι οἷ 88 Ὑ6 830 8Γ6 ΠΟΙΥ δῃὰ δατο [9 
Ηοῖὶγ ϑριγὶῖ, δὸ ὑπαὶ τὸ Ὀοδϑὶ οὐγβοῖνοθ οδίθοϊα- 
ἴΏΘΒ 8ηα αἰδθοῖ0]68 οὗ [6 Ῥσορμοῖβ, ΠΟ 58. δῇϊοσ 
ἐἢ6ηχ δῃὰ ῥγοϑδοὴ γΠδὶ νὰ ἢδυθ μοαγὰ δηὰ ᾿οδγηϑα 
ἴτοπι [6 Ργορβοί δῃὰ δροβί]θδ, διὰ ΔΓα δ]8Ὸὺ οϑῖ- 
ἰὴ μδῖ {μ6 ργορμοίβ ἢδνο ἰδυρδὶ 1|.-τ τος. 8. 
ΞΟΗΙΜΈΕΒ: 80. ῥγοΐδθεθ 8}} {π6 ῥγορβδοίβ οὗ 1μϑτ- 
Βοῖνϑ, Β0Ὸ ὑγοΐδεθεβ 811 δϑογὶ ρίυσε ἴγομλ θορι πη σ 
ἰο οῃμὰ, δῃά αοα ὃο {πδηκοα ἐμαί πὸ δυο Ὀδθίογα 
8 βυο ἢ 8 γουο]δοη οὗ οὐ, πβογοῖη οὐ ὑπνοὶ}ο 
Ηἰπμθο  Γ ἴο υ8 Δηα ἀγδνγδ ΠΘΔΣ ἰῃ ἰμ6 ΗοΪὶγ ϑρίτι. 
-- ΞϑτΑΒ ΚΕ: Το οἰϊοί δἷτι, πὸ. σἱδΡ δηὰ οὗ 
ΗοΙγ ϑοτγίρίατο 8 Ομτίβὶ, Γαικθ χχὶϊ. 44: σόδα 
ν. 89θ. ΟἸγίδβί, πἢ}}]6 ἃ ἰσῦθ εἰ ἢ-Ὀσῖθαὶ δηὰ ῥτγὸ- 
Ποῖ, 18 4180 ἃ ἴσιο ἰσϊηρ. ἴλικοὶ. 32,88.- -Ἴ ὁοὁῦτηξε: 
ΒΟΥ 141} πο ον βῆ ὉΠ ΔΠ 688 τ ἢῸ δ Κὸ δασια 

ΒῈΟἢ 6 στἱρῃΐοουβ συ ΪοΓ δηὰ σΌΪΟΣ ἰῃ (6 ἴδδσ οὗ 
Οοά, δηὰ ρογνογὶ {86 ῥγοπιἶβα ἰηΐο ἃ οοτημιδηὰ 
δηὰ ᾿ανν, ἴο 186 εἴροοὶ ἰπδὶ τ ΒΟΘΥΟΣ τ 68 ἴο ΤΌΘ 
ΟΥ̓́ΣΡ 265 βου] ὰ ὈῈ τἱρῃίοουβ δθὰ αοα-ραγίησ, 
Μ ἢ 1}90 αν] κὸ ἀθυοῦῦ! Υ δηα Βολγ ἰγ Ὀοβδίβ {ππδὲ 
(867 δτὸ νογάβ οἵ ὑτογηἶΐβο οὗ {Π6 θεβϑδῃ οὗ {δθ 
Οοὰ οἵ “δοοῦ, δῃὰ ποὶ 8 σοπιπηδῃ [0 βου ΐδν ἰογάβ. 
[ΤῊ8 τοργοβθηΐθ 80 δχίγαεπι Ψ]οΥ οἵ 86 Ὀγοβθῃς 
δηἀ ΓΙΩΔΗΥ δἰ ΠΣ ]ΔΓ ῬΑΒΘΑρῸΒ Ἡ ΠΙΟΝ ΒΟΙῺ6 5|}}} δηΐοσ- 
ἰδη. Τἢ6 ἰδηρύαρο ἰ8 οομαρ οἰοὶγ [Ὁ18]}6α ΟὨ]Υ 
ἴῃ Μοραίδῃ, δυϊ πδὰ 18 βυρχοβίίοη δῃὰ θβαὶβ ἰῃ 
Παὶ τὰ συ οὗ αν, δὰ πἢδὲ ΟΥΘΣΥ φοοῦ 
ΤΌΪΟΓ οὐρπί ἴο κἰτγῖγε ἴο στοργοάυοα ἴῃ πἰτηβοὶ. δ 
δῦογο, ἰῃ δἀαϊιϊοηβ οὗ ΤΥ. ἰ6 “ Εχορείο 81." Τανυ- 
ΙΟΒ: αν ἀδβοσῖθοβ (86 ἌἙδμδγδοῖογ οὗ ἃ σι ]οῦ: 
δηά ΤΕΣ ΠΡ ΟΒΗΣΕ οἱ ἰδιδὶ ἀσϑογιρίίοη, Βὸ ἴῃ οβδοεὶ 
885 (Υ6Γ, ὅν “8 1ΐ ποῖ ἴἰο Ὀ6 ἴ 6 ἀϊπάποιίγϑ ἴδ. 
το οὗἩ τ ποαρο {μαΐ ἰΐ 8.184}} σα ἱῃ ᾿αβίϊοο, 
δη ἴῃ {μ6 ἴδαγ οἵ (86 [ογὰ "" --- ἰδδίασε πο ἢ 
σδηθ ουὔΐ ποῖ ΟὨΪΥ ἰῃ ϑβοϊομηοῦ, θαϊ αἰβδὸ ἴῃ 
 ομοθμαρδδι, ΗΠ οζοκίβη, “9 οβίδῃ απὰ οἰπογα, δὴ 
αβρϑοΐδ  ν δη ργο- πα ΠΟΉΠΥ ἴῃ 9 6κὰ8 ΟΠ γιθῖ, Ἰῃ 
Μοῦ ἐπι ὈΓΟΡἤ ΘΕΟΥ͂ ΟΠ] λϊ παῖρα, δὰ ὈΥ ποτ 
ἢ: νδ8 ἱβογοισηὶγ {1 6116ἀ.--ΤῈ.] 

γεν. 4. ΒΟΉΣΜΙΕΗ: [5 ποῖ ἴπ6 [ογὰ τα] οὔτ 
ΒΌΆΏ, ὙΠΟ ΔΙ͂ΟΓ 8 Ἰοηρ τηονοιηθηΐ δὶ δϑὶ τῖβεδ 
ὉΡΟῚ υ8 δπα πῖἢ [886 ερίθπαογ οἵ Ηἰβ Πρ τηδίτοβ 
ΔΠ Ῥήκηι δ οἶοασ δῃὰ πϑγπι, δπΠἀ ΠΟῊ ὉπῸ 6 Σ 
(86 ὈΙοβδίης οὗ Ηἶΐε Ὀδαπὶ 4}1 Ὀορίηβ ἰο 6 στθθῃ 
δηῃὰ ὈΙοοιαΐηρ ; ουοσυ τ ηρ ρτονβ δΔηἀ ΡΓΌΒΡΕΙΒ, δὲ 
Ἰοαδὶ πμδίθυορ ἄοοθ ποὶ αἰναΐ 1186] αραϊπδί 1Π 6 
Ιοτά, θυξ Ορθῆβ ἰ(86 1 ἰο Ππι δπὰ σβρεὶβ μοὶ ΗΪ8 
ΒΠΗΥ͂ Ὀ6Δ})8 ἢ--ΤῊ Τογά Ὀτίηρε Ὁ] βαρ δπὰ 
ῬΓΟΒΡΟΓΊΥ, δηὰ ἴῃ Ηΐπὶ {μετα ἰβ ποίμίηρ Ιδοκίηρ, 
ἸΓ ΟὨΪΥ πὸ που]Ἱὰ εἶτα ἴο σοῖο βυς ἢ} 8 δ] ββέτρ' 
ΜΉ ΪΟἢ ἰδ Ῥχγοβοηὶ [ὉΓ τ8.--ἼΠΤΗῈΒ: [{κὸ [86 
ΒΡΓΪΏρ, 80 18 8180 186 ΤΌ]Θ δῃά τεῖρτι οὗ βτβοβ 8 
Ἴογουβ, Ἰαβὶν ἐπι, Ὑβογοΐη Μοβαῖϑ) τρδκοβ 8 
τὶ σε ίδου δηὰ Οοά-ἰδασίηρ, κοι μαΐ γε θθοοῖοθ τ θῶ, 
δΙοοπκίηρ, ἔγαργδηΐ, αηὰ στον δῃὰ ὑϑοομῖο ἔτι}. 
Εὸσ Ης ἰ8 Π6 βὺῃ οὗ γἱ κὐδουβηοβδ, 10 ἀγασε ΠΘΔΓ 
ἴο τι8. Μα]. ἐν. 2.--αηὰ ΠΟΥ ρὸ Βο: 780 Ἰἴνεβ 
ἴῃ βρτίηρ, μῈ ἀΐδθβ ὨῸ τόσο; ΜΠῸ ἀἶεβ ἴῃ πἱηίετσ, 
Ἦἣθ ᾿ἴν68 ΠῸ ΠΊΟΓΘ;--ἴοσ (6 Β 5 068. ΔΥΓΑΥ ἔγοτα 
186 Ἰδίξεγ : θυΐ ἰο {π6 ἔοστωοσ [ἢ 6 βίῃ σίϑθθ ὉΡ οὗ 
ΨΈΙΟΒ Πανὰ ῥγορδοαῖθθ ὝΒοσο ἴδ βαῃ, (σιαί, 
ἄοοϑ ποί βΐπθ οἰθᾶσ, {86 δβργίηρ αἷδὸ 8 οὶ ρθα- 
βδηϊ, ναὲ Μοθοβ σὰ} ἐμ6 ἰανβ ἰπαμάοσ στρ οϑ 
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δυογυί ἰηρ' ἀτοδα Ὁ] δὰ αυϊίο ἀοδάϊγ. Βυϊ ΒΘ 
ἴῃ Μερβαῖαί νη ἰἰπλοβ (βαγ αν), σ θη Ηδθ 8}:8] 
Τεικο ΟΥΟΡ 16Γ86] ᾿ἰδοὶ ὗ, πὶ σταοθ ἴο Δ Κ6 8 
τὶ χὨϊοουβ δηὰ βανὸ 8, ἰΐ γ1}} Ὁ6 δ 46] ῃ 1} 88 
18:0 θοδῖ ὑἶπι6 ἰἢ δβργίηρ, βοὴ Ὀοίογθ ἀδὺ [ΠΟ ΣῈ 
δὰ Ὀθρη 8 ἀδὶ αμ Ὁ] νγάστη σαΐη, ἰμδὲ ἴα, (6 οου- 
ΒΟΪΪ Πρ βΌΒΡΟΙ ᾿δ8 Ὀθθὴ Ῥγεδοιθα, δπὰ αὐυΐοκὶν 
ἸΠποσϑῦρου [86 βυῃ ΟἸσβὲ Θοσθ8 ὮΡ ἴῃ ΟἿΌΣ Βροδγὶ 
Κγουρὶ τἰχης δἰ πιίδουὶϊ Μοβοθ οἰουὰβ δηὰ 
τυπάον δηαὰ Ἰἰρπίηϊηρ. ΤΏΘη 4}} ῥγοοδοθὰβ ἴἰὸ 
ὅτου, ἰο Ὀ6 στεθῃ δηὰ δ]οοπιίηρ, δηὰ ἰμ6 ἀδὺ ἰδ 
τὶ ἢ ἰῃ ΟΥ̓ δὰ ρϑᾶδοϑ. 

γεγ. δ. ΟΒΑΜΕΒ: Οοα 8 οονρηδηὶ 18 δὴ ϑυῦϑι- 
Ἰδδίϊῃρ σονοῃδηΐ, δηὰ χοιηδῖηθ 8180 σῆθη (δ6 
που ὰ ἀμραι ΑἾΤΆΥ.---8. ΒΟΉ ΜΙΡ : [πη ΟἸ γῖθὲ δ] οηθ 
ΟὟΓΡ βαἰνδίίοη Ὀ]οοβ; Ηδ δίοῃθ Ἵδὴ αυΐοὶ 8}} 
ουζ Ἰοηρίηρ. Αοἰθ ἶν. 12.- ἰ  ΨὕΤΏῈῈ: ΟΥ̓ τΠ6 
νον  δϑίϊηρ οονοηδηὶ δηὰ πουθο οὗ Πενία ἐπα ἵπτο 
ποθ “ ογάογοα" δηαὰ “'ϑυγθ᾽" ὅγὸ ἀεὶ ρηθαὶν 
πδεα ἰο ἰπδίγυοι δηα οοῦβοϊθ. ΕῸτγ ἱἢ γοῦ Ἰοοῖκ δἱ 
1ῃ:6 Εἰδίον!εβ, 1ἢὃ Μ11|1 βθοπὶ ἴο γοι ἐμαὶ Οοὐ ἢ 88 
Ἰογροίζοῃ Η18 οογθηδηΐ δηὰ ποί Κορί ἱΐ βιγο :-- 
αἴλον Μοβεῖδὴ Η!8 Κἰηράοπι {μ6 ΟΠ γοἢ 18, ἤθη 
ουνψάγα]ν Ἰοοκκοα δἱ, πο Ἰροσο πδείς ἐπα αἷδ- 
ΟΓΟΥγ, βὸ ἰμδὶ {ποτ ἰβ ὯῸ πιοῖθ ἀϊαίγδοίοα, 
π͵ΟΟΠοΩ͂, σοοά-ἴογ- ΠΟΙ ἰηρ ρονοσηπιθηΐ οὐ ἀοιὶ- 
ΐοη ἔμδη [86 ΟἸγβιΐδη Οπυτοῖ, ΟἸ γί 8 ἀοταῖ- 
πἴοῃ. Ηδσγο [86 ἰὐσγδηΐβ αἰϊδίγαοι δῃὰ πδείο ἰΐ 
ΜΙ 411 (μοὶς τηἱρῆϊ. Ηογο {86 δηδίϊοα δηὰ 
Βογοϑίοβ χοοὶ ΠΡ δῇὰ βροὶ] ἱΐ, 80 δ]βὸ 1ῃ6 ἴ8]86 
ΟἸ γί τὰτῃ Παῖν 601} 16 τηδκα ἷἰξ δ8 {7 {ῃοτθ 
ὝΕΓΘ ὯῸ ΤΏΟΤΘ Ββῃδιμθῆι), ἀἰβογά θυ ρογεγηπιθηὶ 
ὍΡΟΙ δύῃ. Απαὰ (686 δῖ πους, ΟΥ̓ Τί ΠΟΥ 
10:6 6Ὁ}} δρῖὶ (Ὠχοῦ ἐθη, ἰὼ [86 οηά ἐδαὶ 
ΟἸ τ θ᾽ Β ἀοτηϊηΐου 8}}8}} ποῖ οχὶθί, ΟΥΓ δὲ ΒηΥ σϑίθ 
88:8}} Ὀ6 ἃ Ὑχοίοβθα]ν αἰβογάρσ!υ ἰπηχ. Απάὰ ἴῃ 

ἄπο ΟἾ τ δ δοίβ δ ἢ Ηο μαὰ ἰογροίίθη Ηἰ8 ἀοικὶ- 
Ποῦ δηὰ Ὑ288 ὩΘΥ͂ΘΓ δὶ ἤοπιθ, 80 ἰπαὶ ποτα ὩΘ 6 Γ 
“ΟΡ ογοὰ ἢ ΠΟΥ “'8Γ6᾽ 18 Βοοὴ ὈΥ (ἢ γϑϑβοῦ, 
ὙΒουρἢ πὸ ἀο ποῖ βθῈ 1, Ηρ βθο8 ἰ{ τΒΟ Βδγε, 
Βοηρ οἵ 80]. ν11, 12: ΜΥ νυἱπογαγὰ ἰβ θδίοτϑ "26: 
Μαιὶ. χχνὶ!. 20, 1,90,1 δὰ ψὶτῃ γοὰ ὄυθὴ ἴο ἴὴ8 
δπὰ οἴ 6 ψουγ]ὰ ; Φοόδηὴ χνὶ. 28, Β6 οἵ μβοοά οἴ θεσ, 
1 Ὠδνο ΟΥ̓ΘοοιΩθ ἴδ6 ψοῦἹά. ἩονΟσ, τ 860 
(μδ. ἔθ γὸ Β88 δἰ γαγβ σοπγδὶ θὰ δηά βι1}} τοιηδίηβ 
8 ΓΕΘΡΙ ἈΠΙΡῚ ΒΟΏΟΓΙΒ ἴΠ6 Ὠδηγθ οὗ ΟΠ γὶβί, δὰ 
μ88 Π|Ι6 νογὰ, Βαδρίΐβσω, βδογδαιηθηῖ, οῪ δὰ 
Βρίγιι, ονθ δζαϊηβὶ 81} Π6 χαῖεβ οἵ 61]. 

ψορ. 6, 7. 8. ΒΌΉΜΙΡ : Ηδ ν]1οὸ βοῖζοβ {ἢ 151168 
σπῖτι (ἢ 6 παϊςοὰ πδηᾶὰ δοίβ ἐπρμγυά θη γ ; θυ γοὶ 
ἸΏΟΓΟ ἱπιργυάοηΐ 18 Β6 νγχῖιο ΠΟ] 48 οἴοθα ἐγ οπἀδῃὲρ 
ψ1}} 86 ΟΠ] άγθη οἵ 6114). 2 (ὐογ. νἱ. 7.-- 
5ΟΗΊΙΕΕΝ: Βοτα ΟἸσδὲ τῃ6 ΤἸιογὰ οουηίθ [Ὸγ 
βουιθί της ἴΠ6γῸ ἰβ Ὀ] οβδίηρ δηὰ Ῥσγοβρογὶιυ ; δὰ 
σι οσο Ηδ ͵8 ἀοορίδοα ἔπ γῸ ἃγὸ ἐπόσὴβ δηᾶ {ἢ 18- 
1{{68.--ςΑ τηδη8 ἔἰσυθ που 18 ἀοίοσιϊηθα Ὀγ ἢΐο 
δἰττυά6 ἰοναγαρ ΟἸ γὶβί.--- ΕΟΥΥ ἴσο ὑπαὶ Ὀγίηρ 
ποῦ ἕοσί κοοῦ ἔσυϊλ 18 βονῃ ἀόπτῃ δηᾶ οδϑὶ ἰηΐο 
1Π6 ὅτ. Ἧο ὙΠΟ σᾶγο8 ἴοσ ΟἸ γὶβὲ ἰβ δἷβμο οδγοὰ 
ἴον ἴῃ {86 βἰρῃὶ οὗ αοὰ. Βυΐ 6 ὙΠῸ ἀδδρίβοβ 
ΑἸ τῖδὶ διηουηίβ ἰο ποϊμίηρ, δηὰ ἱβ οουηίοά 1π (10 
βίσεὶ οἵ αοα 88 ποσθ πόσα δηὰ (ἢ 18.166. 

[νοτν. ὅ. Τῆε οσυεπαπὶ τοὐδ 7αυϊά. 1. Τί οοη- 
ἰϑρηΐ8: 1) Ηἰἷδ βοϑὰ βῃοι)]Ἱᾶ χοῖρη ἴοσγονοσ, Υἱῖ. 12- 
16. 2) β'Βουϊὰ τεῖξτι ἴῃ Ἰυβί] 66 δηᾶ [Π6 ἴρασ οὗ 
αοἄ (νος. 8). 83) διιηιου]ὰ τίη χτοαὶ ᾿γοαροσ Υ 
ἰο Ηἴκ βυδ]οοῖα (γον. 4), 1|Κ6 τηογῃϊης ἴση ἀἱο- 
ΡΟΙ ηρ 186 ἀδνκηθθθ, 16 τπποσγηΐηρ ΒῃΟΟΥΒ οδα- 
βίῃρ ἴΠ6 ργαββ ἰ0 βρυΐῃρ ἘΡ: 4) 5ῃου]α αἰξοῦῖγ 
ἀφΘΒίΓΟΥ͂ Β18 Θηθτ 65 (σοτβ. 6, 7). 1{. 16 οὔδυδο- 
ἰ6;---οὐδυϊδδιίηρ, γΧ6}}- οσάογοα, βυχθ.--ΤῈ.] 

ΕἸΕΤΗ͂ ΞΕΟΤΙΟΝ. 

αν δ᾽ 5 Ἑοτοθα. 

ΟἜΑΡΤΕΒ ΧΧΙΠΙ. 8-39. 

8 ὌΤὌΏοθο δε [4167 (6 ἢδηο8 οὗ [86 τα τθα ποτὶ αν δα : ΤῊο Τδοϊιηοη- 
1ἴ6 1ῃδὺ βαὺ 18 {6 βοδὺ [πιαγσίπ, Ψοβῃθῦ- ὈΘαβ ἢ οί (6 ΤΑΟὨταοὨ [6], οὨϊοῦ διηοην 
[Π6 οδρίδὶπϑ [πιὰ ν , βοδή οὗ [86 {ἢτθ6], 6 βαπιθ 88 Αὐἀΐπο {86 ἘΣΖηϊία [οηι. [89 
Βα 0 ὰ8 Α. [86 7; λὸ δὲ ᾿Ἰρ ἀΐβ δρθαν [τὐτίΐο ιυἱίδουιξ ἐξα 08] ϑιραϊηδί εἰκῆ Βυη- 

9 ατοὰ σψβοῖὰ ἢθ 816} [8]41η]} δὶ ὁῃθ {1π|6. Αμπὰά δῇοσς πὶ γδ8 ΕἼ]ΘΆΖΑΡ ἰῃ6 8βοὴ οὗ 
Τό οάο [86 ΑΠΒοβίϊθ, ὁπ οὗ {86 ἔὔγθθ ταὶ ρ ΕΥ̓ πάθη π ἢ Πανὶ ἃ, τ Βθη ὑπο Υ ἀεῆθά [86 
ῬἘΠΙϑη65 ἐλαΐ τότ ὑβθογθ σαί μοτρᾶ ἰοροίμον [ργοδαδῖίψ: ᾿6 τᾶ8 τὶ Πανα αἱ Ῥδβ- 
ἀδοντηΐπι, δηα (6 Ῥ. αγῸ ἴθογο 8ββοῖῃ Ὁ]164}] ἰὼ Ὀδί.}6, δα {86 ταθὴ οὗὨ ἴβγϑθὶ ψγ 9 

10 βοῃθ ΔΎΔΥ [ποηΐ υρ]. ἨΘδ διοόδθ δηὰ βιιοΐο {86 ΡΠ Ἰδύϊηθ8 υπ0}}] 8 Δηα 88 
ΜΘΘΤΎ, δηὰ [8 Βαηᾶ οἷἶδνο υπῖο (86 βπογά ; δῃᾷὰ {86 1ογὰ [96 ον 8}}} πτουρδὶ 8 
δτολὶ νἱοίουυ [ἀ6] γϑγδῃο6} {μδὲ ἄδΥ, δῃὰ [86 Ῥθορὶθ τοίῃσηθα δῆϑγ ᾿ΐτη οὐ Ν ἰο 

11 8ρ01}1. Απᾶ εἷᾶτν μἷπι νγᾶϑ Βμδιητηδὴ {Π6 βοὴ οὗ Αρϑὸ ἔθ Ἠδγαγῖίο Απὰ ἰδ ῬἨϊ- 
᾿18{1π68 τ ΓΘ ργδίμογοά 
{8076} 8 Ρἷθοθ οὗ στοῦ 
98 

ἰορσϑίθμοσ ἰηἴο ἃ ἔσοοὸρ [ογ, ἰο [.5}1}, ψθθγθ 88 [8ηἀ ὕῃ6γθ Μγ)ἃ8 
ἐν [1] οὗ 16} 01168, δηα {Π6 Ὀθορὶο 8οα ἵτοπι ἰὩ6 ῬὨἢ] δ. 1η68. 
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12 Βυὺ [414] Βο6 βίοοά ἴῃ {86 τηἱαϑβὲ οὗ {86 στουηᾶ, δηὰ ἀοίοηἀοα [βαν64α7 ἱΐ, δά εἶον 
ἰρρσμο τα ῬΒΙ]Ἰβύηθ8; δῃὰ [80 [τὰ [Φομονδὶ) τουρηῦ 6 στοαὶ νἱοίοσγ [ἀ6}}- 
ΨΘΥΒΏΟΒ]. 

Απὰά ἰἢγοο οὗ (86 ἐπ  τγ οὨϊοῖ πσοηΐ ἄτη, δηα οδπιθ ἰο Πανϊά ἱπ 6 Βαγνοϑί- {1π|6 
απίο (86 σἄν οὗ Αἀυ]] δῖα; ἀηα (Π6 ἰσοορ8 οὗὁἩ ἴδ6 ῬΒΠΒΌ1Π68 ρΡΙΓΟἢ θα [ΘΒ οΑπιροα] ἴῃ 

11 τῃ6 ν8]16ὁ} οὗ Βδρμαῖπι. Απὰ θαυ νὰβ [μθῃ ἰῇ δὴ [ο]4, δῃά (86 [8] ραστίϑοῃ οὗ 
15 (86 ῬὨἢΠἸβέϊη68 πτ88 [θη 1η Βοίμ]θθ. Απάα Πᾶν ὰ Ἰοηροά 8δηἀ βεϊά, Οἷι [πδὺ οῃθ 

σου ]ὰ ρῖὶνο τὴ6 ἀγίηκ οὗ {86 ψαΐον οὗ [π6 ψ6}] οὗ Βοί θῆθτα, σῇ οι ᾽ἴ8 ὈῪ {Ππ6 ραίοϊ 
16 Απά {6 [8766 ταῖὶρ ΒΥ τὰθῃ Ὀσοῖζθ ἐὨγχουρὰ ἴδο Ὠοβὲ οὗ [0 ῬὮ11θ. 168, δηα ἄγον πτᾶ- 

τοῦ ουὔὐ οὗ [86 ν8}} οἱ Βοι] θα, μα 88 Ὺ [η6 ψχαίθ, δηα ἰοοῖκ 10 δπηᾷ Ὀτουρῆϊ ᾿ὑ 
ἰο Πανὶ ; πονογίμο]θθβ [8π4} ἢ του ποῖ ἀσγίηκ ἱδβογϑοῦ, θυῦ ρουγοά ἰΐ ουὖΐ υπίο 

17 τ6 Τιογτά [76 ῃονδ}}]}, Απὰ [6 βαϊὰ [πὰ ββι 47, Βο ἰὑ ἔΆγ ἔγοτη τχϑ, Ο 1ωοτὰ [96 μον δὴ 
Το 147 ὑπαὶ 1 βου α ἀο 18; 15 ποέ ἐδ [888}}1 ἀγίηΚ] [π6 Ὀ]οοά οὗἁὨ (6 πιδὰ ἐμαὶ 
ψιϑηῦ ἰῃ ᾿ΟΟρΡΑΓαΥ οὗἉ {μοὶγ ᾿ῖνοϑβ ἢ Ὁπογοίοσο [884] 6 που]ὰ ποῦ ἀγίηκ 1. 

ΤὮοθ6 (δίηρβ αἰὰ ἰμ686 [186] [Βγϑο ταὶ ΣΕΥ τπθη. 
Απάὰ ΑὈ 984], (ἢ0 Ὀτοίδογ οὗὨ Φο80, ἴῃ6 βοῃ οὗ Ζογυϊδη, ψα8 οῃϊοῦ διιοηρ (Ὦ ΓΘ 

[δείίεν, οὨ] ΟΥ̓ οὗ τλ6 ἰμ1γΥ].. Απὰ Β6 ᾿Πἶοα ἀρ ΕΪ8 Βρϑᾶγ δρδϊηβϑί ἴἤτοθ μυπατοα απ 
βίον ἐΐλδην [800 Β]αἰη7, δῃὰ ἢδα (6 [84] παῖὴθ διλοηρς (ἤγοο [86 (δ ιγῖγ}]. 85 [6 

19 ποὺ [Η6 ν88] πιοβὲ βοῃουγδθϊθ οὗ [ἤγϑα [{Π6 {Π]τιγ], ὑΠπογοίοσθ μ6 νψὰ8 [δηα Ὀθοδπ,Ε) 
(μοῖγ σαρίδἰη, ον θεῖ [884] Πα δἰἰδἰποά ποῖ υπίο ἰμ6 Ξγϑέ [οηι. ἘΓ.Β.} [ΒΓθϑ. 

20 Αὐυὰ Βομαδίδῃ [86 βοὴ οὗ Ζο)ηοϊδάδ, [6 βοῃ οὗ [οηι. 186 Βοη ΟἿ] 8. γ]'δηΐ τηϑῃ οἵ 
ΚαῦΖθοὶ, ψῇο ἢ8Δα ἀοῃθ Τηϑηγ δοίβ [πηϑῃ, 0 ἢ86 ἀ01}6 ΤΙΩΒΗΥ͂ δοίβ, οὗ 0266], ἢ 
βίον ὑπο ᾿Ιοη-Κ6 τη οὗὐ Μοῦ. Ηο πϑηΐ ἀοσῃ 8]80 [πὰ δα ποοὺ ἀντ] δπὰ 

21 μον ἃ [(Π6] Ἰΐοῃ ἴῃ {86 ταϊάβὺ οὗ 4 [{Π6] ρῥὶζ ἴῃ τηθ [ἴῃ 8 4807 οὗ βῆοσ. Αῃηα ἢθ 
βίον 8)ὸὺὸ ΕἸσυρίϊδη, ἃ. ΖΟΟΟΪΥ ταϑη [07, ἃ πι81 οὗ γτοδῖ βίδίιγο], δὰ {86 Ἐργρίίδη 

22 Βαά 8 ΒρΘΔΓ ἴῃ 818 ῃδηά, θυΐ [4η4}] ὨΘ ψοπΐ ἀονη ἴο δἷαι Ἡ ἢ 8. βιδῆδ, δηα μυοκοά 
{πὸ βροᾶῦ ουίἱ οὗ 80 Εργρίϊαη 8 δῃά, δῃὰ β]6 1} ̓ἷπι τὺ 8 ΟὟ Βροασῦ. ΤΉ 680 
{πϊηρβ ἀἸἃ Βουβίδῃ [86 βοη οὗ Φεμοϊδάδ, δῃὰ δα ἰμ6 [8] πδιθ διηοηρ (Ὦτγθα τ] ΒΥ 

28 τηϑη [8δπηοηρ ἴδ6 ΓΙ ΓΓΥ ΠΘΓΟ68]. Ηδθ ψ88 ἴζογα ΒομΟῦΣΘΌΪ6 [8 τι6 ὑμ  γίγ, θαὶ ὮΘ 
αἰἰαϊηοα ποὺ ἴο {π6 βγϑέ [οπι. Βγβι}] ἰὩγεο. Απὐά αν α βοὺ Εἶπ ονὸῦ μἷβ συν [πι|8α6 
δίτη οὗὨ 18 ὈΥΙ͂ΨΥ ΘΟᾺΏΟ]] ]. 

21 Αβδ8ῃ6] {86 Ὀτοίμοσ οὗ Φοδ τυα8 οὯ6 οὗ {86 {ϊγίγ, ΕἸ δηδη (ἢ 6 βοη οἵ Ποαο οὗ 
25, 26 Βοιμ]οῆθι, Θῃδιητδῃ {86 Ηδγοάϊία, ΕἸ] Κα [ῃ6 οὐϊία, Ηο]ες (86 ῬαΠθ, [τ 

1Π6 βοὴ οὗ [Κ|κοϑὰ (6 Τοϊοῖθ, Α Ὀ1θΖοσ 6 Αθοίμοίμῖίο, Μοθυπηδὶ ἴΠ6 ΗΠ ΒὨ δ ΗΟ, 
21 Ζιϊοη {86 ΑΒΟ Ια, ΜΆΒγδὶ [Π6 Νοίορβδιῖίο, Η 6] 6 [86 βοῃ οὗ Βδβδηϑὶ β [186] 
28 Νοίορμαιῃϊο, [{{8ὶ [86 βΒοῃ οὗ Εἰθδαὶ, ουἱ οὗἨ ΟἸθοδἢ οὗὨ [86 οἰ] άτοη οὗ Βϑη δι ΐη, 
29 Βρηδιὰ (μ6 Ριγδίμβοηϊίθ, ΗΔ 441 οὗὨἨ {86 ὑὕτοοῖκβ οὐ Οδδβῃ [ογ, οὗ Ν} } 16- 4353}], 
80 ΑὈ᾽-ΔΙΌο. {86 Ατθαιθὶίθ, Ασιηανοίῃ (86 Βαγμαπῖΐο, ΕΠ Δα. ἴΠ6 ΒΔΑ] ουΐα, οὗ 
81, (86 βΒοῃβ οὗ ΨψΦαβῆοῃ [ρφτγοδαδίψν, Ἠδοιδαι (Π6 ΟἸΖοη 6], Φοηαίμδῃ, ϑηδιλτηδὴ {Π6 
32, 88 Ηδνγασῖίο [07 Φοπδίμδη [Π6 βοὴ οὗ Βῃδιλδῃ (ΘΒδρ6) (Π6 Ηδγασιίθ], Α ἴδαι {86 
84 κου οὗ ΒΚ )δγαγ [06 Ηδγαγιίθ [Αστασῖ6], ΕΠ ΡΒ] οὐ (ἢ 9 βοῃ οὗ Αβδβθαὶ, {88 βοὴ οὗ [ογ᾿, 
8ῦ Ηδρβοῦ] [π6 Μαβοϊιδιίηἱίο, ΕΠ] πὰ [86 βοη οὗ Αἱ βορθοὶ ὑπ6 ΟἸ]οΙϊίο, Βοζγαὶ 1868 

Οαγπλο το, ΆδΓαὶ {86 Αὐθὶίθ, ρ8] {μ9 βοὴ οὗ Ναίμδη οὗ Ζοῦδι, Βδῃὶ {86 αδαϊίο, 
46. Ζ5]οἷκ (ῃ6 ΑἸμτηοηΐϊίο, ΝΆΠΑτΙ (86 Βοογοιἱῦθ, ΘΓ ΟΌΓ- ὈΘΑΙῸΓ ἴο ΦΦοδὺ 86 βοὴ οὗ Ζδ6- 
87, 88 γυΐϊδῃ, ἴτὰ δὰ [(86] Πγῖῦο, δυο δὰ [086] Πσίο, τί (80 ΗΘ; {ΒΓ 

διμα βούϑῃ 1 8]]. 

18 
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8 ΤΟΆΒΟΣ [ῸΓ ἰηβοτίϊηρ (ἢ ἰδὲ Πόσο. ἘᾺτΒοΥ (Π6]15ὲ 

ἘΧΕΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΊΟΑΤ, 

ες. 8. ϑιυρεγεοτιρίίοη. Ῥ..Θ566 δ:Θ 186 Ὡ8 1685 
οὗ ἴ88 Βϑσοϑθδ δαὶ θεν μβαᾶ. [1η (ἢ ρα- 
ΤΆ]16] βοοιΐοῃ 1 Οἶγοη. χὶ. 10-41 [μ6γ6 ἃγὸ ἔϊσο δι.- 
Ῥέτγδογιρίίοπδ. (ΟἾὮΔρΡ. χὶ. 10 μα8: “ Απὰ [Πθ86 δ. 
1π6 Β6848 [(ἢ} 168] οὗὨἨἉἁ ͵{π6 Ποτοϑϑ ἐμαὶ Πανὶ μὰ, 
ὙΠΟ βἰοοά βίοι] γ Ὀν Ηΐτα ἰπ ἰδ Κίηράοπι πίτὰ 411 
[αγδθὶ, ἰ0 πιᾶκα ἢΐπὶ Κίηρ." Ὑ1 {π6886 ποσὰ β 
(6 ΟΠ γουΐ ο ον αἰδοῖ θβ (ἢ [Ο]ονἵπρ ἐἐδέ οὐ λέτοῦδ 
ἴο {μ6 δοοουηὶ οὗὨ [6 ομοῖςθ οὔ Ἰ)λαν] 4 ὉΥ 411 {86 
Ττῖθα5 (γοσβ. 1-ὃ), οοιαρ. 2 βδι. νυ. 1-8, (δ αἰνίπς 

[Ὁ] ἱπητηθαϊ αἴθ! Υ [Π6 παγγαίνο οὗ (ἢ οοπαποεὶ 
οἵ Ζίοη δηὰ {8 ομοῖοο οὗ ογυβδ } 6Πὶ 88 ΘΔ Ρ [Δ], γα, 
4-9 (2 δι. ν. 6-10), 14} ἰο 111 πδίγαΐθ (86 
ΤοΙΊΔΓΚ ἴῃ νοῦ. 9: “δηὰ ᾿ανὶὰ στὸν δηὰ 
στοαίογ᾽" (οοΡ. 2 ὅδια. νυ. 10).--- Ββαῖα 68 (6 116 Ὁ 
Βα ρογβοῦ: ρου, πε οῖ αβαΐ τι [Π 11δὲ 18 λὐϑέογιοαξ 

ἐΐοτ, (π6 ΟΠ γοηΐοἷου Π88 8 δεοοπα δἰ τ Ρ]ῸΓ ΟΏ6, 
νοῦ. 11 α: “Απὰά [5 15 (Π6 ΠΌΤ ΌΟΣ οὗ {86 ΠΘΓΟΘΒβ 
(μαὶ Πεανίὰ μδὰ. Τῆι Οἰδδοτῖπι [Ἡετοοα, ΜΙρΒν 
ΤΩ6Ώ7, Θἰβοσθογο ρίγθη ἰπ σουπα ὨυΠΊΌΟΙΒ δὲ δὶχ 
δυπάτοά τηθη, ἑοτιηθα ἃ βίδμαϊῃρ σεηῖγαὶ ΘΌΓΡΘ, 
σοι (70πὶ 85. (6 Ὀοάγ-χυδτα, 186 ΟΠ σοί ἴε8 



ΟΗΔΡ. ΧΧΊΙΠΙ. 8-39. 

δα Ῥο]ο 68) τουηαϊηοα ραν ᾿εδν!α δηὰ δἱ ἢἷ8 
ῬΘΙΒΟΏΔΙ αἷαροβαὶ. Οἡ {ἰἰὸ οτἰσὶ) αηὰ ἀθνοῖορ- 
τηοηΐ οἵ {Π]18 ΘΟΥΓΡΒ ΤΟΙΏΡ. 1 βαπι. χχὶὶ. 2; χχὶϑδ[. 
18; χχυ. 18; χχνυὶϊ. 2, χχχ. θ9-.24. 2 ὅδ. χ,  : 
χν. 18: χυϊ. 16; χχ. 7, δηὰ Επτϑ] ἀ᾿ 5 ἢ ἰϑί. οὐ Ἰβγαοὶ, 
111. 122, 140; 189 εᾳ. [ἀογ. εἀ.] Το ἢγβὶ 8δὺ- 
Ῥουβογ ριίοη ἴῃ ΟὨγοη. : κ{Π686 αγθ {π6 λεαάβ οἵ 
166 Βογοσθθ᾽ (γνογ. 10), ΘΟΥΓΕΒΡΟΠαΒ ΟΧΘΟΙΥ 1 
{86 1᾿8ὲ, πο ἢ Εἶνεβ ποῦ 16 ““παπιε8᾽" (2 ὅδπ)., 
γΟΥ, 8) Ὧογ ἴΠ6 “πιρπδεγ᾽" (1 Οἤτοη., νοῦ. 11) οὗ 
1Π6 πογοθβ, Ὀυ ΟὨΪΥ [Π6 αἰιοῦ διοὴρ ἴθ. Τὴ 
118ὲ η Ομ γοπ. κἶνοβ 0 πα ογ, ἱπουρῇ [Π6 πα ροῖ- 
βογὶ ρίζοη (νοῦ. 11) βίδίοβ ἐ}}}9 ἴο Ὀ6 {π6 πιωπδὲέν οὗ 
ἐπ Ὠθγοαβ, Τἢ116 ὑπμ6 1180 1 2 Βα. ΧχΙὶ)., Βροακὶηρ 
ΟΠΪΥ οὗ παπιέβ οὨ {116 βι! ρογεοῦ ρ(ίοη, σιν 68 δὐ (Π6 
οἴοβθ ὑπ ψ 8016 πυτι ον 88 ἰἠίγίψ-δευεπ. ΑΒ ἴῃ ΟἿΓ 
᾿ϊϑὲ οὐΪυ ἐμ: γίγεδονθη ουὔἱ οὗ βἰὶχ αηάτοα ΕΟἹΡθοΣὶπιὶ 
δΓΟΤΟΘὨἰλοΠΘα, 6 ΤΩΔΥ οΟη͵θοίατο (ἢ ΤἬΏΘΩ,, ΒΟΥ 
Οἤτοη.) ὑπαῦ {μΠ6 πογὰ “"θδαβ᾽᾽) [88 ἤθσο Ὁ] ]} 6 
ουΐ αἰνοσ “' Ὡδηιοβ᾽ [“1ῃ6 ΠδΠλ68 οὗ [ἢ6 Ποδαβ οὗὨ 
1πΠ6 Πογοθβ᾽]. Οἰδογνίμο {π6 ἴθγῃη ΟἹ Ὀθοσῖα 
ταῦδὺ Ὀ6 ἰδίῃ ἴῃ ἃ παγγοιρεῦ ΒΘΏΒ6 (ΠἸΘΓΟΘΒ ΒΙΊΟΠΡ; 
(16 Ποτοθϑὴ [ΠΟ 18 [Π 6 ποτα ργοῦδ 6 Οχρ  μηδ- 
(ἰἸοη.--ΤῈ. ΝοῖΒ6. ὑπ 6 ἴΌσι ΠΟΥ {πΠ6 οοηίοηί οὗ 
16 Ἰϊαὺ 1Ἰηἀϊοαίθα 4 οἰυϊδίοπ ἐπίο ἰΐγες οἰαδ88ε8 (88 
6] 4 Ὀν πχοβὲ Θχροβί(ογβ) ; ἰἤθγο 18. ΟὨ]Υ͂ ἃ ἐγ 0] 
σταδίου ἴῃ τοβροσί ἴο {πΠ6 ὈΓΑΥΘΓΥ͂ οὗ (ἢ6 Πατοοθ, 
ἢ γαῖ, ἄγος οὗ ἴπ6 ἢγσβί τὰκ (νεῖ, 8-12), {μὴ ἕο, 
ἀἰβαηρυ βῃθα [ῸΓ Ὀγάγοσυ, Ὀυὺ “ποῖ αδἰἰδϊηΐηρ ἴο 
ἐπ (το 6 (γογβ. 18-.28), ἀπὰ ἤη4}}ν ἐλίγίν-ἔο, οὗ 
Μἤοπὶ Ὧ0 ἀοοὰβ ἃτὸ τηθηϊοποᾶ. 116 ἄνα οἵ (6 
ἢγαι δηὰ βϑοοῃηᾶ σϑηκκβ, δηα βονοη οἵ {μ6 (Πἰγὰ 
8] ΛΟσοίΠογ ἐιοοίυα, Τότ Ὠδπλθα ὈΥ Π)Αν]α ἸοΔ 46 ΓΒ οὐ 
ἐπα ἐωείυε αἱ ν βίου ᾿πίο πἰιοῦ Πα αἰν!ἀοα {}}6 
ΔΥΠΊΥ͂, Θδοἢ οὗ ὙΠ] ἢ Πδα ἴο 4ο βεγνίοθ οὔθ τηοη ἢ 
ἴῃ ἴὴ6 γϑὰῦ (1 Οἴτοη. χχνὶϊ, 1-16). Ι͂Ὶ {16 118 
ἴῃ 1 Οἤτοη. (χὶ. 41-47) οοοὰγ δίχίοεη, Ἰδτλθβ ἰΠαὶ 
ὉΓ6 ᾿Δοϊςίηρ ΠΟΓΘ. 1η οἴἶιο ῦ γοβροοίβ {π6 ἴνο 1188 
ἀρτοο τηδίρθυϊ δ! ]}γ, οὐ]ν ὑπαὶ ἰπ ὈοΟΐἢ {Β6γα ἰ8 ἃ σοη- 
ΒΙἀΘΥΑὉ]6 πα πιῦοΣ οὗ ἰοχίυ 4] ΘΓΓΟΓΒ. 

γοε15. 8-12, Το ἰἄγθο ργϑαίοδιὶς ἤθΓΟΘβ, ὕζα5λο- 
δεαπι, Εϊφασατ, ϑιαπιπιαῖ, δὰ (Πποῖγ ἀθθα5.--ονῖ ον. 
8. (εν ἰοχὶ 1148 υὕοκλοῦ- δαϑβολοδοίδ, ψ 116 Οἤτοη., 
᾿ν88 «ζαδῆοδεοαπι ; ἰδ Ἰαἰΐον (Δοοογάϊηρ ἴο 1 Οἤτοη. 
χχυὶὶ. 2) 18 {Π6 οογγοοῦ σοδαϊηρ. ἱπαιοδὰ οὗ 
Ταοσὴπιοπὶ τοδὰ “ἴῃ6 βοὴ οἵ ΕΗ δο πλοηὶ ᾽᾽ 88 ἴῃ 
ΟὨγοη.; οορ. 1 Οἤγοη. χχνιὶ. 832, σατο ᾿ΐ 18 
Βαϊὰ : “ 726 161 τ1ῃ6 βοὴ οὗ Παελπιοπὶ τὰ ἢ (Π6 
ΒΟη5 οὗὨ {ΠῸ Κιηρ »" {818 96 }16] ψγῶθ Ῥοσπαρα 8 
Ῥχοίμοῦ οὗὁἨἁ Φαβῃοῦοδηι. ΟὐμρΡ. ἃἷβρὸ 1 Οἤγοη. 
ΧΧΥΪΙ. 52, Ψ ἤΟΓΟ Φ 45} οῦσβι ἷβ ο8]16α (ἢ βοη οὗ 
ΖΑὈαΙο] ; Βαϊ (Π18. “18 ΠΟ αἀἸΒογαρϑηοῦ, βἰποθ Ζα- 
αἰεί ταῖρι Ῥ {Π|0 ῬΤΟΡΟΥ ἤδπιο, δηα αοἠπιοπὶ (Π6 

τοηγτῖο Ὀδυΐ Ὀοίΐον Κη Πδπ16 οὗἉ ὑπ ἔα 6 γ᾽ 
(Βδιιϊςοἢ.).--- Ἡ »εἀ οὗ (μ6 κηϊ χα (Ὀοάγ-ριιαγάβ- 
πλθη)." “δφαα᾽ ἮΘΓΘ ἰδ Ὠοΐ Ξξξε "Ἰοδά ν᾽ (τ ῃ]οἢ 
σπου] θ6 δ δοοογάϊηρ ἴο [π6 ἀβαᾶρθ οὗ οὰσ ὈΟΟΪΚΒ, 

ΟΟΙΡ. νον. 19, Βδιίοἢ.), Ὀπὶ ξξα " ομτοῖ, πηοαὶ Ἃ18- 
ἘπραΒμοα." « δλαζίβλίπι οΥ τἰάοσ (κηἱρ ἢ) ᾿Ὁ 
τπϊ8 πογά (Οὐ) δ ἰο Β6 ἰαίκθοῃ σι ΤΠ Θηΐυ 8 

4 Λοοοταΐης ἰο Κοπηϊοοίέ (ἢ6 ἔψχὸ δπὶ Ἰοιίδτβ οἵ 
ὯὉ),329." εἰοοὰ ἴῃ 4 ΜΒ. απᾶον ἴη6 ΟΖ οὗ ἰῃθ Ῥγτϑ- 

σοαϊΐηρ πο (νου. 7). απ 4 ἰγϑηκουίπου ΨΥ Τη ϑίδτο αὖ 
ἐδοποα ἐπο ἰδοῦ σψογὰ ἰπϑίϑϑδα οὗ Ὁ» ἰὼ 22)". [ογ΄ ἰΐ 
ΓΑΑΥ͂ ὈΘ ὑπαὶ ἐῃ8 33 Ποτθ 8 οοτγἄριοη οὗἉ 1[3Ό» ἰῃ 
(Ἴγτοη., δηὰ ραϑβϑα ἤγοχη υϑσγ. 8 [ηἴοὸ νου, . δορί. Ἰεβοσθέ 

- ᾿ξ ἴον ρϑῦκ (Ὗ911}.λ 866 οὐ ΓΦ 2 νον. 

Ἰ..--Τε. 

Τ ἢν ΗΕ ἢ 6ΙΘ δη ἴῃ Οἤγοῃ. ἰηδϑἰοδὰ οὗὁἩ οὔὖγ ἰοχί; 80 
1 γοσα. 13, 23, 24, δῃὰ 1 σῃσοῃ, χὶ. 16, 42; χὶ!᾿ ἀ; χσχυὶϊ 6 

δ9ὅ 

88 ΙηΘΔΏΪΩρ [86 τηοϑδὲ ἀἰβιϊρτβῃοα τδυσΐοσα 
βίδηἀϊηρ ποαγοϑδὺ ὑπ 6 ρούβοῆβ οὗ Κίηρβ δηὰ ρϑη- 
ΘΥΆΪα ; ἰἢθ παπιό [Ἰϊξ. : “ [Πἱγ τάδ ἥ ζῦ ΤΩΔΥῪ 6 
οοπῃ]θοίαγοα, μδα 16 οτἱρίη ἰὼ (Π6 ἔδοὶ {μαὺ ἴγοπὶ 
{8686 ὙΓΆΣΤΊΟΓΒ γγ88 σἤοβθη ἴπ6 τη ὑπο, τ Θη (80 
Κίηρ ΟΥ βΌΠΟΓΑΙ πο ἰο Ὀαί|6, δὐοοά Ὑχιϊ Ηΐτα ἰῃ 
(η6 ομασὶοὶ (δος νὰ {Π6 ἀτὶ νου) δα ἐλίγά πᾶς 
1 {18 ἀρστοο (ἸΠοη. Ρ. 276) 2 Κίη. ἰχ. 28, 
ΠΟΓΟ {688 ΒαΑγε ἴο λδ ϑλαῤίϑὴ.: “ Ἐοιλο ΕΓ ΠΟΥ 
Ι δῃὰ μοῦ γοάς ἱοσοίδεν αἴίον Α ἈΔῸ ;) δῃά βοὸ ἰῃ 186 
Ρἰοίαγοβ ἂεἱ Νίπουθῆ (1γαγα), ἰὰ ψΐϊο [89 
Τὶ ποῖραὶ ρογβοῆδρο, ἀγαπίηρ [6 Ὀον, ἰ8 σονογοά 
Υ ὑπὸ 6 1614 οὗἩ ἃ ὙΆΓΥΟΓ ΟἹ ἢΪ8 οἴ, ψ 1116 [86 

ἀσῖνοσ βίδηβ ἴῃ “τοπὶ οἵ (δε το. Αοοογάϊηρ ἴὸ 
Εχ. χὶν. 7 (οορ. χύῦ. 4) δύθΥῪ σμαγίοὶ ψγ88 ἴῃ 
ἀηυδυδὶ τὶ ργονυτ θὰ τ ἢ ἃ δλαἰδὴ, [ΕὩρ. ΑΟὟΥν. 
οαρίδη]. ΕἾἼοσλ ΕΖαϊς. χχὶϊ!. 18, 8680 ἰανογοὰ 
ΤΏΘΩ Βϑοὰ (Ϊδίοσ, δἱ 1οδδϑὶ) ἰοὸ ἤδνθ Ὀθϑὴ ἀϊκιὶη- 
βαϊδῃοα ΌὉΥ 4 βρϑοΐδὶ ἀγθββ. ΕἼοῖλ ἰμ686 δηα{ίδἠΐηι 
(γἢο αἴογνγαγαβ ἰογηθα 8 Βρϑοὶδὶ (ΓΡΒ, πᾶν {Π6 
Ρογβοη οὗ (86 ἰεληρ, 2 Κἰη. χ. 28) (π6 Κὶπρβ βθοῖὰ 
ἴο ἢᾶνθ σἤοβθῃ ὑμὶν δα)αϊδηίβ, οορ. 2 Κίη. νἱ], 
2 (χυϊἱ. 19); 'χ. 25; χν. 28, δπὰ ἴῃ 1 Κίη. ἰχ. 22 
{ΠΟΥ ἈΡΡΘΑΓ 88 8 Βρϑοΐδὶ τὰ] ΓῪ σαὰῖκς ΟΥ οὔῖοα. 
Τηδ ἰδσπλ βίη ῆθβ, ᾿πογοίογο, ποῖ : ομαγὶοί 8 Γ- 
ΤΊΟΣΘ, ἴΓ6Θ ΟἹ 4 οπδυιοῖ, ποῦ : (τὴ ἃ αἸ δγοηὶ 

Οἱ ἴλη) (6 80 Ἰοδάοσθ οἵ ἔπ 600 ΑἸ Ροτΐῃι 
[Ποοα] (Εν., Βουι.), ποῦ : γοσιιίαγβ ΑΥ̓ΆΝΤ Ὁ 
οἴ γθα ἄθορ,᾽ ἐμαὶ 18, ϑιυρεγίον βοϊἀΐογβ (Βδιίοἢ.), 
θυϊ : 51141158} ἔ-σοΥΡα, ἐν βάξιν, ᾿Π ρον βμλθη, 
“Κηϊρμί᾽" (λιμοῦ, ἰὴ “ Κίηρ᾽)). [ὉΠ πιρδῃ-: 
ἴῃς οἵ δλαϊϊδὴ, ἰΒ οῦβοισθ, Ὀὰὺ ΠΟΣΘ 1{ Ἐθοσὴβ Ὀθίϊονῦ 
ἴο δάορὶ [μ6 τοαάϊῃρ “ἋΠτο6.} 5 οθοδηὶ ν᾽ 88 
οἰθ οὐ πηοβὺ οηχϊποηΐ οὗ ἴΠ6 ἑῆτοο ἰρῃ θοαὶ, Π]οὶὶ 

θεϑέ τὴ 1η6 σοηίαχί. 80 ταδαγρίη οὗ Ὡσ. 
Α. ν.--ΤῊῈ.]--Ἰ)6 ἰοχὶ οὐ {π6 ποχὶ [Ὁ] ον ἢ 
ψογάβ [Επρ΄. Α. Υ.. : “ἢ ββηθ νὰβ Α. (Π6 ἘΠῚ 
ἷβ σογσσιρὶ δηά ἀπίῃ 6 }} 1}. 1 0]6, απ 18 ἴο Ὀ6 τε 
(αἴοσ νογ. 18 δῃᾷὰ (ἤτσοῃ. νοσ. 11): “λὲ δγαπαϊ ελεα 
λίξ δρθαν.  [Ιπβίοδα οὗ 800 Οἤσοῃ. [88 300, 
ἰαἰζθη ργοῦ δ Ὁ] ἔστοσα υϑῦ. 18, ἴῃ ὀγάογ ἰο κοίζοη (0 
ΒΘΟΙΠΆΪΏΖΙΥ ᾿ηοηδίγοιβ ὨΠσΡΟΣ 800. “Αἴ οηθ 
{πΔ6) ξξῈὲ ἵπ ὁπ δαί. “ΕἸρὮϊ πυπάγοα δἰαΐπ᾽" 
(τ), ποΐ “ ΜΔΓΓΙΟΙΒ,᾽; 88 Καοηηίςοι (δοοογαϊηρ 
ἴο ΤΠΟΏἑυ8) ΤΠ 6 ΓΕ: “6 Ὀγδηάϊβῃοα 8 Βρθδγ 
οὐον 800 τΔΥΓΙΟγΒ, νὰ {μον ἰοδαογ.᾽" ΤΠ τθδη- 
ἱηρ 18, οἰ πον ὑπαὶ ἰπ οὔθ δαι]θ 6 βισυηρ ἢΪ8 
ΒΡΘΑΡ {1}} 86 πδὰ Κι! 1 800 θη (Ἐπ., ΒογίΒ., 
Βδίίομ., Κ 611}, οὐ. ὑπᾶὶ δος 116 ββίι 16 μα Ὀγδηά- 
ἰαμοά Ηἷβ Βρθᾶγ οὐδὺ ἅ]ιοβα ὑπαὶ σογ ΚΙ1]16α ὈΥ 
ΐηλ ἀηαὰ 18 ΤΟ, 88 βύροὶ] οἱ ΥἹοίοσυ ΟΥῸΣ 
(οπὶ (Τ Πποηΐὰ8). [ΕῸΣ γαγίοιβ ἰοσοθα ἰηίεγρτο- 
ἰδ: οηΒ οὗ (86 ψ6ῖβθ Β66 οἰϊδίίοῃβ ἰῃ ὙΥ̓ ογάβνγῃ 
δηά ἘΠΠΡΡΕΘΌ ΤΕ Ἰς 

γεν. 954ᾳ. Αἴτοσ Βΐπι, ποχὶ εἶτα ἴῃ ᾿ς 1188, 
88 ἘἸοασαΣ... ννἱῖδ ανὶα : σοπιρ. νοῦ. 
11. “ΒΘ βοὴ οὗ ᾿οάαΐ," 88 ἴπ6 ἰοχί γϑϑάβ 
(ροἰηϊοά δοοογάϊηρ ἰο 1 Οἤγοη. χχνὶ. 4). ΤῊΘ 
τλδγρὶ ἢ88 ἤοάο, 1 Οἤγοη. σχὶ. 12 [βο Επρ. Α. 
Ν. 6γ96]. “Τα βοὴ οὗ δὴ Αδο)ιῖίο," ἰη Οἤγο. 

(ἰμϑἰθϑὰ οὗ οὐ. [ΟζΣ, βούμαρβ Ὀθέϊου Ὦθτθ ποῦ. 

-- Τὰ} ᾿ 
4 1ὴ Ὁ το ".. [8 Αἀ]. ὁπάϊηρ (δλ ἴῃ ΤᾺΣ δηὰ 

ΠΩ ΒΝ, ἀδοσίϊηᾳ γαπὰ. Ἐν- ὃ 171 α, ὃ 164. 
᾿Ε ἔβοταο ποιά ἐμαὶ 1) Ὑ} [8 οοτταρίίοπ οὐ ὙΔ)}, δὰ 

{πναὲ ΤΥ τα" δρθαγ" (φοταρ, Ατδῦ, 1 διὰ 10} ναὶ 

ἐπΐϑ Ἰαϑὲ 8 αἰἱοχοίμοσ υποογέαρϊη.--Τὰ.) 



δο6 

“16 ΑΠοΟΒΙ 5." “Αποηρ ἴπ6 ἴπγοθ Βογορβ,»Ὲ 
παι 15, (ἢ6 τοηοντηοα ἰγίο, Φἀβοῦθβι, ΕἸΘΆΖΆΓ 
δὰ ϑιαπηδῇῃ (νον, 1]).--ἰβιοδα οὗ ουν ἰοχιϊ 
τοδὰ στῇ Οἤτοη.: “ἢ αν (Οσἤγοη. : ἦδ 
φαϑ Ὑ{1ὴ αν) δὲ Ῥαβ- δι γΐμ, δηα (6 ΡΠ] 16- 
ἐληοα, εἰς." Ροαφ-αἀαπιπιΐπι 8 ῬγοθΔ δὶ ιἰἸὸ βαπλ6 
ἴδος τί τἢ “ ΕΡἢ ο5- ἀδπχπιὶ πι,᾽) 1 απ). χυὶϊ. 1.-- 
Δηᾶ 180 ῬΒὲ διίο5 μα ἴμοσο δοδοι ὉὈ1]6 
ἴο Ῥαῖι]θ. ΤΠ πογὰβ ἔγοτη “δη (ἢθ πιο οὗ 
16γ8601] ψοηΐ ἃ} ᾽᾽ (νοῦ. 9) ἴο ““δῃά {ῃ6 ῬΒΣ] Ἰβε η68 
ΜΟΓΟ μαϊμογοα ἱοροῖμορ ἰὸ 1, [Επρ. Α. Υ: 
ἱπίο 8 ἰγοορ] ᾽ (νογ. 11) βανθ (δ]]} 6 οαἱ οΥ {Π6 
ἰοχὶ οἵ ΟΠ γοῺ (Ἰ βο {πὶ 6 ἡδηῆιο οὗ ἴμ0 (πϊτὰ 
Ποῦὸ Βμϑιημπιδῇ "ἢ ἰδ ἰπθγο ψαηϊΐηα, 885 ἢὶβ ἀδοὰ 
(νογβ. 11, 12) (4}18 ἰο ΕἸοδζαγ.- -Ἴ ἢ νοτὺ “ πϑηὶ 
ὕρΡ᾽ [Επρ. Α. Ψ. ντοηρσὶν: 6 ΓΘ βΌΩὨΘ ΔᾺΥ] 
ἀρδηοίοθ ΒΙΠΡΙΪΥ͂ ἀρ ἐἰπαγο εἰ πῈ οὔ {86 το οὗ 
[86Γ86] δραϊηβὶ ἐπ ΡΝ ΠἸβΕ 1 68; ἐξ 18. ᾿ὈΠΏΘΟΘΒΒΔΓΥ 
ἴο ἀἀά να ἴα δισηι" (Το). Τὰ εϊσδὲ οὐ 
Πιοϊάϊημ Ὀαοῖς οὗ {8 Ιβγϑο  ἴθ8. (Ἰπγοϊ να ἴῃ {16 
“δ8Δηὰ ἴῆς ῬΘΟΡΪΘ σοϊαγηρα," νοῦ. 10), ἱπδαπιαο ἢ 
88 ἴϊ οσουγτοα δῆσον ἰπ6 κάνδηοο ἰο θδιι1]6 (ἢ γὸ- 
ἴοτο ΕἸοαζαῦ υπἀογίοοκ ἴῃ οοπίοβι ἢ [6 Ῥἢ}]15- 
ἐἶποα δἰοπο), ἰβ ποῖ Ὄχσργοβαὶυ τηρηϊϊοηορὰ ᾿η ἰἢ6 
οοηοὶθθ Ὠβγγαίϊνο, υὶ 18 ἔγχει ἱπαϊοδιθα ὈγΥ 16 
“γείιγηε, )" ΤΠ ἰδ9 ποτὰ “νοηΐ ὕΡ᾽ δα Ὀθθη 
Ἰηϊοηάο ἰο ἱπήϊοιίο “ΒΒ ἰοὸ λίσλεν. Ῥοδὶ ἰοη8 
οδεὶ ον οσουρῖθα (ΤΠθη.), (πθ ὩΘΟΘΑΒΔΓΥ 8 
σοττοαροπαϊης δἡα! ἴοπαὶ πἰδίοιηοηϊξ πουϊὰ παᾶνο 
Ὀθοη πηδθ, βαοῖ 886 Βδιομον ἴοο ὈΟΪ]ΑΙΥ͂ σοη]θο- 
ἴΌΓΟΒ: ΚἸΠΟΥ͂ ποηὶ ὮΡ οἱ {6 τηοιϊιηίδίη δηά ἰοδὶ 
Πιοδτὶ.᾽᾽ Α οοττγοοὶ οχρίδηδίλοη οἵ ἴΠ6 “ γοϊιιγηρά ᾽ 
ἱβ κίνοη Ὀγ ΨΦοβορμυβ [«4π|. 7, 12, 4]: “τὑἤοη [ἢ 6 
Τβγβοι 5 θα, 6 δ'οπθ στοπμδὶ πϑα," δηὰ ὈΥ {Π6 
Μυϊμαίο, ἰῃ 5 δα ἀϊίοη ἰπ γοτγ. 10: “δῃηὰ (ἢθ 
Ῥοορῖίο, πο πδα ἢοα, τοϊατηοα." [Τότ 8 ποὶ 
ΠΘΟΘΒΒΆΓΙΪΥ͂ ΔΏΥ Ἠϊηὶ πη ὑπὸ ἰοχὶ ὑπδὶ {Π9 ῬΘΟΡ]Θ 
Πλὰ ἤοά ; (πὸ ““σοϊτιγηθα "ἢ ταϊρχῃϊ γοΐοσ ἴο [Π6 
ὙΠ ἀγα 4] ἔγοτι ραγβαϊΐ οὐὗἨ 1η6 ἀοίορδιθα ΘηΘΠ.Υ. 
ΒΒ δ.-ΟΟπι., δαχρεδὶα ἔπδὲ [Πἶἰὰ νἱον (45 ἰη Ἐπρ. Α. 
Υ.: “οῆθ δΥδΥ 7) ΓΔΑΥ πᾶν δΥϊθοη ἔγοι (6 
ΤΩΡ ᾿οβίϊοη ἰη 1 ΟἼγοη. χὶ. 13 οἵ {μ6 ρῆγαϑθϑ 
“ [ῃ6 ΡοΘΟρ]6 ἢςἀ ἴο {π|56 ὈδΔι116, πἤθγοδβ 1ὲ Ἀ6- 
Ἰοηρβ ἰο β'ῃϑιδ ἢ 8 οχρίοὶϊι!.---ΤῈ.]-- ον. 10. 
ΕῸ δτοδο, ὑπαὶ 5, ΒΘ ἰῃ6 οἴμοῖα ἢδά (Ἀ]]Θὴ 
ναοῖκ. Ψοβορῆυβ: “6 8]Ϊοῃϑδ σοπιδί πο." δπᾶ 
διαοῖο ἴΠ6 ῬΒΣΙἑδιίθα 111} Βἷ6 Ὠδηᾶ οἷανθ 
ἴο ἴδο διυνοσᾶ, 8 μαμὰ γγὰβ ογατηροὰ δγουηά 
ἴα πον - 1} ὈΥ ποδυίηθβα, “ Φοῃονδῇῃ πτουρῆς 
στεαὶ ἀεἴϊυεγαποο," ἰμδὶ ἴα, 4 στοαὶ νἱοίοσυ [οὔϑοσνθ 
πὸ {Ποοσγϑίῖο ἔοστα οὗ [86 ΠῸΌ. οχργοδαίοη : 8 
ΨΙΟΙΟΓΥ 8 8. αἀεἰίνεγατος ΟΥ ϑαϊυαίίοη ἴτοτα Οοά.--- 

4 Τῇο Οοεί δηὰ Οσἤσγου. ἰμϑοσέ ἰὴ Ασί. Ὀοίοστο Ὦ". 1... 

Βυῖϊ ἔποτο 15 οι ῆίηρ κίσαηρο ἢ [6 βΌποησο οὔ ἐδο Ατί. 
85 ΒδιΟΠΟΣ ΓοδΓκα αζαϊηδὶ Τῆοηΐ8, γῆ πουὰ τοδὰ 

“Π ὙΠ 03, ΚΙ κίηκ ἰδ ὨΘΟΘΒΒΑΙΣΥ οὐ δοοουῃηὲ οὐ {0]1ὁνν- 

τς τϑίθγϑῃ θη (γογϑ. 13, 16 καα.). Οὐ ἐπο δαὶ. δῦβ. οἵ 
{η6 Ναπιογαὶ Ὀθίυτο [9 ϑβυθπί, 569 665. ἢ 120, 1. 

Ἷ Αμαίηϑί οἷν ἰοχί ἰ5 1) ὑὴο ζοΠ]Ποσίης Ὁ) “ ἐῆοτο," 

ὙΠΙΟὮ ΒΌΡΡΟΒΟΒ 8 ργϑοϑάϊηρ πδηθ οὗ ἃ Ρἰδδο, 4) Ω2Π 

ἔδῖκϑα ποῖ 3, Ὀπὶ {πὸ Ασοῦη. (χχί. 21; 1 βδση. χτί!. 10, 25 

84ᾳ., 836), δ) ἘΝ ζαϊατο οἵ ὑπὸ Ἐο]. σοι. Ὀοΐοσθ 330) }) 

“6 ΓΘ Β5ΒΟΙΩὉΪοα." [Ιηϑἰοορὰ οὗ "5 τοδὰ "Φ] “ δηά ὴδ 

ῬΒΠ ΒΕ 1Π65." : 
1 ΒΥ ΘΥΓΟΏΘΟΙΒ Ῥαδϑαβο ἴγοτη 38) 8) "ΒΓ (γϑσ. 9) ἴο 

61:6 δἴτα μα “Ὁ ἈΒΌ ΟῚ (το. 11). ἘῸ 

ΤΗΕ ΒΕΟΟΝῸ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΑΜΓΕΙ, 

ΤῊ]. Δηᾶ ἴδο Ρ6ΟρΡΙο στοϊυσηϑᾶ δἷτοσς δἷπλ." 
Αἴος ἐΠὶ8 Ἄχρ] οἷϊ [9 ρϑορὶ δὰ ποιμίπρ ἴο ἀο 
Ὀὰϊ ἰο [Ὁ] ον ἐπ Ῥῦγροθα οὗ ρῥυπάογίησ, ἰο 
δισὶρ ἐπ εἰδίη (βερί.). 

γεν. 11 βη4ᾳ. ΤῊς ἰμϊτὰ ρῥυίποῖραϊ μοτο, ὅλαην»- 
πιαλ. ἀποίμες οὗ (μὴβ πιο (ποῖ ἰο ταοπίΐου ἴΠ6 
ἰῃοοττοοὶ γοραϊης ἰπ τοῦ. 833) 15 χίνοη ἴῃ στο. 20, 
δηὰ οδ]]ο [6 Ηαγοάϊιθ. Ηστγο “8 Ηαγασίιθ᾽" 18 
0 ἀουδί ἰο Ὀ6 ἰδ ζθἢ 88 εἰ ΒΆΠῚΘ Ὑ “186 αὶ 
ΤΑΓΙ (6, τον. 33, βἰῃοο ἱπ (86 ῬΆΓγΆ}16] Ρϑϑθδρθ, 
Ομγοη. χὶ. 84, (π6 βϑῃηθ τς Αρεε ἰ6 σινο. 
ΤΠοχγοίοσγο τὸ σοϑᾶ : “ Βῃμδιδἢ ἰἢ 6 θοὴ οὗ Αγϑα, 
(6 Ηδταγῖίο." --- Απὰ 16 ῬὨΣ]βι 05 τΟΓῸ 88- 
Β6} Ὁ]6α αὐ Ζ,ελι. 7 8.0 δ τουδὶ στοπάοῦ [δῃὰ τοὶ: 
ἱπίο 8 ἴγοὸ ᾽ν Ὀοοδυβο ἰμ πογάβ ““ἰμοσο ἢ δηά 
“ Ἀαϑϑι δ] "ἢ ὈοΟΪ ΡΓγεβΌρροθα {86 δι οὗ ἃ 
Ρίδοθ (ΤΠ οη., Εψα]ὰ). Οἤγου. μ85: “ἴο δδ[16," 
ΠΌ ἀουδὶ ἔγοιλ υϑυ. 9.--- 1, εὐϊΐ (ΞΞΞ )ανς-Ὀσηθ᾽) ΞΞ 
Ἐδιηδίὴ 1,.9ἢἷ, ἤοσο ϑδιμθοῃ διηοῖθ ἔθ ῬΠ11}»" 
(ἰηθ5 πὶϊῃ 1Π6 ᾿ατ-Ὀοη οὗ δῇ 855, υάᾳ. χν. 9, 
14,17, 19. ΤΙῃ Ψοδορβιυβ᾽ {ἰπ|6 {9 Ρ᾽δοθ νγ88 δβί1}} 
οΔΙ]οά δὲ (Σιαγών, ““απ- Ὀοπ 6,7 44ηὲ. ὅ, 8, 8, 
9). Τῆς ῬΠΙΠΙβηοβΒ 8 δησδιηροᾶ ἴῃ δ ἸΘὩι}]- 
β6]ἃ, Ὀδοδυθο ἴΠ6Υ ἰουηὰ Ργονίαΐοη ποῦ (Ἰπϑιοδὰ 
οἵ “ἰϑηι1185,᾽ (Ὥτοη. μδ88 εὖ κατ] [Ργοῦ δ] θοὶὰ 
ὈΔΥΙΟΥ δὰ ]Ἰ6η01}8 πόσο ἰουπὰ ἔποτα ΤΕ ἢ). 
ΤῊ [κγϑο! ΐοο δά 8116 Ὀδοῖς. ΤΒοη Βηδιηπιδὰ 
Ἰδηιϊοὰ πἰπλβο ἢ ἰη (6 δα, ἰοοῖὶς ΐ ἔγοπι ἐἶα 
1] ηθ6 δηὰ διλοίΐθ ἴῃ. Α εἰϊυδίΐου [1Κθ 

{πδὶ οὗ γοσγβ. 9, 10, ἱβ ἴθγὸ ἀοβοσίυῦθα 'ῃ βΒῃοσὶ, 
ΒΗΔΓΡ εἰγοίςοα, δηὰ {0 ΠΟΓΟ Β ΥὙΥἱοίοσυ Ἵχίο θα δβ 
[86 ᾿ἱπητηοάϊαίοα γῆ οἵἩ αοἀ, 

ειβ. 13-17. ἀὐινίν ἐστε οἰδεὲν ρτίποῖραὶ 
ἦεγοεβ οἱ αυϊά, “ἴχοθθ ἄξενα ἌΓΟ ρ πττα. 
Ιηβιοδα οὔ πὸ ἰοχί: ““τῃϊτίγ,᾽᾽ (86 τηαγρίηδ] τοδά- 
ἱπρ “ΤΠ γοθ᾽ 8 ἴο θ6 ἰαίκεα ({(σῖἢ Οἤχοη. δηᾶ δ]] 
{16 Ὑ ουβι δ). Αβ ἐδε Ατί. ἐς ἰαοξίπο οὶ ΠοΓΘ 
δηά ἴῃ Οἤτγοη., ὑπ μόγοθβ ἤοσο πδηιοὰ δγὰ ποὶ 
(Π6 οὨϊοῦ {τοο ἀῦονο (6 ὙΥ οἴζο, 90κ.}, Ὀαΐ οἴιοῦ 
ἴῃγοο ουαἱ οὗὨ ἐΠ6 1ϊδὲ, γον. 24 ραα.1--Αδηᾶ ἴπτθθ 
οὗ ἴδο Β'Π8118}- 29) ((Παὶ 18. [6 1} |6- ρπατάβ- 
ΤΩΘΏ, ἰὴ τβνρς 866 οὐ γοΣ. 8) σσϑῃῖ ἄονσῃ, [πὶ 
15, ἔγτοια ἰπθ μοϊχῆίβ οὗἩ ἐ|186 τηοπηίδίηβ οὗ Φυάδῇ. 
Το τηδϑογοιὶο ἰοχί 85: “Ἃἢγοθ οὗ ἰδ ἐλ γίψ," 
Ὀυϊ ἐπδίοδα οὗ “1ἰγίγ ̓̓  τὸ ὅσα ἰο σεδα ““βἢ]}}6ἢ- 
ταθη᾽ (Τ Β6η.), 88 ἴῃ νϑσ. 8.---[ΤΏογὰ 'ὰ πὸ ηἠοοὰ 
ἰο οἤἴδηρο (π6 ἰοχί. 7ἷἴοα Ὦδγνε ποῦ 8 δηποοάοίθ 
οὔ ἴ[ἢτοο οὔ πὸ {πὶ τ δἤοσδιβ πιρηϊτοποά, 
Ῥεγῆδρβ ὑμΐπα δηθοάοίο ἐπ ογτυρίβ {Π6 1188 Ῥγόροσγ, 
ἴῃ ποῖ ΑὈἰΒΠαὶ βου ὰ ΤΌ] ἱπητηθα δέον 
δον βϑῃδιητδῃ {7 611}..}; Βαϊ ἐδ 18 41λοὸ Ῥοδβὶ Ὁ 
1Παἱ ΑὈϊβΠαὶ δῃηὰ Βοηδίδῃ πόσο ἵπο οἵ ἴ86 {π γθ6 
Ποῦ οπραροα.---ΤῈ.]---“ ΤΊιροο οἵ ἐδ6 Καηϊρ ῖα, 
οαρίαΐπε᾽ ἰἘΏρ. Α. ΨΝ.: “Ἴδγοὸθ οἵ (6 {ΠῚ} 
οὐίε7. ΤΒο ΟΣΕῪ ἴ6 ἴο 6 τοηδογθα 85 ἰῇ νοσ. 
8 (“μο84᾽᾽), θαΐ 18. ΠΘΣΘ ροαίροθθα 85 δρροαϊϊοπ 

4νΝυΪ]κ.: Ῥορεΐ σμί Γεσεταΐ τευετει εἰ. Αοοοταϊης ἰο 

Τηθηΐυ8 δὴ Ὁ.) ΣΝ ἦχο δὰ [θα " (σοι. γδγ. 11) “. ον 
ἈΘΟΙῺΒ ἴο ὮΑΥΟ {Δ ]|]6Ὲ οὐ ΔΙΡΘΥ “ἼΠ6 Ῥϑορῖο " Ι{{Π|15 δ 
ΓΙ ΉΕΥ ἔδῖκοη 88 ργο δ ΌΪο (Εἰπν.)}, θη ἔπογο 5 [ἢθ ᾿οβῷ 
Ργοργίοιν ἰπ ὀχρ δἰ ἴΠ09 “ γΘῺΣ ὍΡ " νὶτ ΤἬὨΘηΐα5 89 
ΒΌΟΥΘ ΤηθΘῃ οηθα. 

{ ΤῊΘ τοδδοσγοίίο ροϊπ είς τΡτῦ ΘΔ. Ὡ0 ἀουδὲ ἤὕζοτς 

(μ0 ΡΤ ἴῃ νϑσ. 18, ἜΣΝΑΧΙ πουϊὰ Ὅ6 ἐ}9 ῬΙΟΡΟΣ ὩδΔΙῺΘ 

[δλ! ψιλὰ ΤΊ Ἰοοαὶ, - “ἐο Γ6}1.".--Τὰ] 
ἢ ΤῊΙδ 8 ἠλτογϑὰ αἶβοὸ Ὁ ἐπ ὐ  Ἵ Ὁ Ὁ ὙΦΤΤΘ, πϑιοὰ 

ἰἰσοάσοοσϑ 9. 88 οὗ ῬΟΣΒΟΏΔ. ᾿ 
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(Ξξξ' "᾿οδρίδί 8"). Το ἰοχὶ, Βονονοῦ, 18 ἀΣ Β ση]ς. ἢ 

“Τὴ (6 Βατγαβί ἴταο" (ὙὙΡΟΝ}), ἴοσ πμίομ 
ΟΒγοη. ἴδ: “οπ ἴδ τοοῖς 7 δυΐ (Βοτο 18 Ὡ0 
ΤΟΆΒΟΣ ἴο Γεϊθοῖ Οὐν ἰοχί 88 βρυσίουβ, βίῃοθ (μ6 
τοηἀογῖηρ “10 Παγνοδί- γ᾽ 18 ποῖ βού δεῖάθ Ὁ 
1Π6 οοηίοχὶ (ΤἈεη.).---θῸ [86 οἂνθ οὗ Δἅσ]- 
ἴαπιι, 6661 ϑὅ'διω. χχὶ!, 1. Ασοογάϊηρ ἰο ἴμ6 εἰία- 
δίοη Βοῖθ ἀσβοσί θα {815 Ἔχ ρίοἱξ οσσυχτοά πῃ ἴῃ 9 
ῬΒΠϊβάηθ τᾶν ἤδεταίϑα ἱπ νυ. 17 μα.-- Απὰ ἐμ6 
ἴσοορ (ΠΠ, Νυΐι. χχχνυ. 8; Ῥᾷ. ἰχνῇ]. 11 [10]; 
1 δια. χυὶἱὶ. 18) οὗ 16 ῬὨ1]|Π 8 πθ8 οηοδηηροᾶ ἴῃ 
1:6 γυδιίον οὗ Βδρμδὶπ..᾽" 'Γποηΐυὰβ (μπίηϊκα ἐπα 
(οὔ δοοουηΐ οὗ 86 “Ροβί, γασγγίβοῃ ̓̓  οὗ γϑγ. 14) 
(16 ““ποαι᾽ οὗ ΟἸτοη., 88 ἃ Ρ Ὀοάγ, 8 ἰο 6 
χεδα ἱπρίοδά οἵ ἴΠ6 “ἰτοορ᾽" οἱ ΟἿΓ : Βυϊ 
{Π18 σδῃῃοίῦ Ὀ6 ΘΒ Δ Ὁ] 8 ηθα, Οὐ (μθ γδ.1ογ Σερλαΐπι 
Β66 ΟἹ 1 ὅδ. ν. 18.-τ ον. 14, Ου πα ““ροϑι᾽" 
(339) 866 1 84π). χὶϊ!, 28; χὶν. 1, 4.--- Ἄν. 18. 

ὝΤῈο Υ1}} σῖνα πιὸ ἴο ἀτίης Ὁ {πᾶὶ ἴ8, ΟἿ; {πδὶ 
ΒοΙᾺ6 ΟἿΘ ψΟῦΪα, εἰο., (Εν. ἢ 8329 4). ΟἸοσίοιβ 
δχρ αἰῃβ (Π18 οχοϊδηγαίίοη οὗ αν ἔγουλ ἢἷ8 ἀ6- 
εἶγθ ἴο 866 ΒοΙΒ]Θθτι βοοῦ ἴγοθα ἔγοπι ἴπ 6 ΘΠΘΣΥ ΝΒ 
δἷορα; δαΐ {Π18 ἀο68 ηοῦ δοοοτὰ ψ1} (86 ἰάδα οὗ 
δρροίτ {παῖ οβρϑοὶ! Υ Ὀδ]οηρΒ ἰο {π18 γοσῦ. ΤῊΘ 
οοπηρδοίίΐοῃ ἀο68 ποί ἱπαϊοαίθ ἰμδὶ Πεανϊἃ τἱδῃοα 
ἴο Γοίγοβα Εἰπλβ6 17 δον ἃ λοί βοὴ (Εππ.). Ῥογῆαρθ 
1π6 ψδίοσ 88 Ὀ8α οὗ [1163 δηὰ Πο ᾿δα ἃ Ἰοηρίη 
ἀδεῖγο [ὉΓ Μαΐου ἔγομα (6 ψο}}] “δὲ [106 μείο; 
ὙΠ] οἢ 88 τΒΔΡ8 ΔΥΠΙΟΌΪΑΥΪΥ ροοά. ΤῈ ἐγα- 
ἀϊίουαὶ “ αν γε! " 165 δα] δὴ Εμρ  8ἢ 
116 ἤτοτὰ ἴπ 6 ργοβθηὶ Βοί ἢ] ἤθη, δπὰ :β, δοοογά- 
ἴὴρ ἰο Εἰίον (νάξ. χνὶ. 280) “ἄθορ, δῃὰ νε]} 
ρου ϊ θα πὰ οἰοαν, οοοὶ παὶοσ. Οομρ. ΤΟΡΪοσ, 
οἰλίολιοπι, Ῥ. 10.-τ, ον. 16.. ΤῊΘ Οβπῖρ οἵ [86 

ῬῈΣ]ἰβυϊθ8 γ88 ἴῃ ἐῃ 6 νὸν οὗὐἠ Βορμδΐμλ ἴῃ {6 
ἀϊγθοϊΐοη ἴγοπι Αἀυ} ] πὶ ἰονασγάβ Βοι] θα : 
ΘΟ0Π1Ρ. [9 ]008] εἰδίομηθηΐϊβ ἴῃ 1 ἥδηι χχὶϊ. 1,2 
βατα. ν. 18.--- αν πουὰ ποὶ ἀγίηϊς [86 πϑίοσ, 
Ὀυὶ Ρουτϑοᾶ ἐξ ουξ ἴο 186 1οτά, ῃοὶ ἰε {πη κ6- 
εἰνὶης ἴον ἴΠπ6 ῥγεβοσυδίίοῃ οὗ ἐπ ἤθγορ (70β.), 
ΠΟΥ 859 ὈΓΔΥ͂ΘΓ [0Γ ἰογρίνϑῃθβθ οἵ ἢἷβ ἔδυ] ἴῃ βεμά- 
Ἰπή τιθαὶ Ἰηΐο βῃοῦ ἀοϑα!]Υ ροσὶ] (Κοπηΐϊοοι), Ὀὰΐὶ 
ἴο ἤοθΟΣ ἔπ [οτὰ (Ὑ1κ.), Δ8 δὰ οὔδγίηρ ἰο 186 
Τοοτά, ἰο ψῃοιὰ δἱοηθ ἰΐ οὐρῇ ἴο θαϊοπρ, βίποθ ἐὲ 
Ὑ88 ἴ00 ΘΟΒΟΥ ἴοσ ᾿δν α.--- ον. 17. ΗΒ Τοϑβοῦ : 
ἘΔῚ ὍΘ ἰϊ ἔχοσῃ τῶοϑ, Ο Τοσᾶϊ ἴο ἄο [ὲα. 
Οὐδ ψου]ὰ Βοσθ ἴΠ6 υὑδι8] ἴοσια οὔ δὴ 
οδίῃ :ὦ “το 1,οτὰ ἑογυϊὰ ἐμαὶ 1 βῃουϊα ἀο {8 
(1 Οἤγοη. χὶ. 10, βυσ., (δ) ἃ., Τῇϑη.). “Βαυϊ,; 
Τρ ]ν τοηλαγκα ΒΟιίομοσ, “1Π6 ΟἸτγοηίοϊοσ 
Δηα [π6 τηοάστῃ ογἰ(ἶἰοθ μανὸ 14116ἀ ἴο ποῖ ἐῃ6 
ἀἰβόγοποθ ἴῃ [Π6 εἰἰυϑὔοη. Ηεγε ανὶὰ ρουτβ 
ουΐ ἃ ἀτὶ ηκ-οἤδπείηρ ἰο Φ4νο, απ ἴῃ οοπηροίίοη 
πὶ 1, ἸΏγΟΙκοΒ ἷπὶ; λόγό, ἐμογαίοσο, {86 εἶβθ- 

“ Οὔ πο Ψψογδίουϑ ὕὗθῚ 16 Τουπὰ ΟἿΪΥ ἴῃ ἐδ ΟΠα]ά., 
δηὰ Τῆθηϊΐπβ ψου]Ἱὰ ἰἤθηοο γοραγὰ ἰΐ δ δὴ [ἰπβογὶ 64] χ- 
ῬΌΘΒΠΟΥ οἵ ἐπ ρυϑοϑαϊης ψοτὰ. Βιι [ξ ἰδ Ῥοσῆδραβ δοῖ- 

τ ἰο ἀοίδος ἴπ6 Ὦ ἔγοπὶ ἐπ Ῥγοσθάΐηρ ποτὰ (ν  οἢ 
σψοῦϊὰ ἐμθη θαμὰ ἰπ ".., ἃ5 ἰῇ ΥὙΟΣ, 8), ὑγθῆχ ἱὲ ἰο ΣΜἽ, 

ἔθη ἰπδογί ἌΧΗ (88 ἴπ ΟΠ γοΙ,, οὐϊ της ), δηὰ σϑ- 

ἄον: “ ἀδεσοηάθα ἰἢγθ6 οὗ ἐπο κοί δ ἴγοτα ἐδ 9 ἴον οὔ 
ἐπο γος." 

{[ΤΠϊ|8 Ἐπ σδηηοΐ Ὀ6 Ττοηῃἀογοαᾶ : “ἐπ (6 Παγνοβίς 
{{π|6.." δῃαὰ ἰξ που βϑοϑῖῃ Ὀσέξζοτ, ᾿[Πογοίογο, το δἀορὲ ἐμ 9 
τοδαϊης οἵ Οἤτοῃ., οὐ ΕΤαΙΤ ΔΆΝ Β δι χραοβέίοῃ ἰΏ 109 ὑγο- 
οοϑάϊηρ ποίο6.-- Τὰ.] 
1 [“Τῆδ Πο]α ᾽" ἴἢ ψὮ]6ἢ Ὀαδνίὰ ἑουπα Πἰπλποὶῦ, τα ἃ 

δίγοῃς- Βοϊα οὗ (οσίγθθϑ Ὡθδσ (Π6 οἂγὸ οὗ Αἀι}]6Γγη.-- Τα. 
ὁ ΓΙ Ὁ (( δά. χχὶν, Ἰ; χχνὶ. 11) ἰποίοδα οὗ Σ". 

ὙΈΘΓΟ ὉΠ 504] γοσδεϊνο 19. ὩΘΟσδβαγυ.--- “ Βηου]ὰ 
1 [οΥ΄Ὁ, 8}4}} 1] ἀσίπικ {πὸ Ὀ]οοά οἴ ἐμ ΠΊ6Π, εἰς 3 
Νοῖ: “Ὑπα Ὀἱοοά οὗ ἐδ6 πιϑῃ, είς» (ἰπίθστοχδ- 
ἰἰοη τ ἢ ἀροδίοροηίβ, Εν. ᾧ 80 8 4), ψ οι πουἹὰ 
06 ἴοο ὑπο θαν (Βδιίοι.). ΤᾺΘ πογὰβ ἀο ποὲ ρϑὺ- 
γαὶὶ Μόνον" σοηάθγίηρ : “16 1 ποῖ (Π6 Ὀἱοοῦ ἢ 
[80 ΕὩᾳ. Α. Ν.]. ΤῊΘ νοσὺ “ ἀγίηϊκ Ἴ τηυδὲ ὃ6 
ΒΌΡΡΙοα, δῃηὰ [16 βϑῆβο ἰβ: βῃουϊὰ 1 αγίηκ τΐθ 
ἩΔΙΟΓ, Τ ΠΙΘΝ Πδ8 [Π6 βαίηθ γϑ]υ δ [ὉΓ ἴὩ6 88 1ῃ9 
Ὀ]οοά οἵ ὑμι686 Βδσοϑβ, βί ποθ ἐμ Ὺ Ὀγοιρηὶ ἴδ “δὲ 
1Π6 Ὀγίοϑ οὗ {πο ὶγν ϑοὰ 8, δἱ (86 σιβὶς οἵ (πεῖν ᾿ἶνοβ ἢ 
Ασοογαϊηρ ἰο [,δν. χυΐ!. 11 {π6 βοὰ] [116] ἰβ ἴὴ 
π6 Ὀ]οοά ; ἰο ἀτίηκ (818 ψαΐοσ σου]Ἱὰ δα φαυΐνα- 
Ἰθηὶ ἰο ἀγ] ηἰκίηρ {π6 Ὀ]οοὰ οὗὨ [π686 σββϑῃ. 
γε. 18-28.ὈἨ Ζαΐδ { ἔωο οἰδέν ᾿όγοεβ οὔ 

Ταυϊά.--- εν. 18 θ6΄.ᾳ. ΑΑδιδλαὶ, Βοο 1 βδαηι. χχνὶ. 
6. Ηθ νδ8 (88 Ψδβῃβοθεβδιῃ), ἃ οἱ οὗ ἤδη, οαρίδίῃ 
οὔ μ6 Β8]18ῃ-οογρβ. (Εσάπηβηῃ τείδηβ [ἢ ἰοχὲ 
(Κοι81) δλαἰἑδὴ, Ἑηρ. Α. Ν. [0] ον {π6 τηδγρίῃ 
(φεε]) : “σοῦ οὗ (116) ἐλγεο,᾽ Βυὶ ᾿ξ βϑομβ Ὀθέϊθσ 
ἰο Γεδῇ : “ οί οἵ οὔδο ἐῤέγίψ.᾽" ΑὈἱδμαὶ δῃ ὰ Βοιπδίδῃ 
αἰϊαϊ 64 ἰο ἴδπηδ δῃὰ ἀϊδιἰποίζοη δτοοης ἔμ6 ἐπ σίυ 
Ὑἰπουΐ γοδοβέηρ ἴο {μΠ6 ἰῃγΧ66 (γοΓβ. 8.-12).--Τ] 
ἘΓΠῸ ὉὈταμ ϊδῃϑᾶ δ16 δρϑϑσ ΟΥ̓Οσ, εἰσ, 88 ἴῃ 
γοῦ. 8. Διὰ ἢὨ9 Βαᾶ 8 δῖ δου [86 
ἔδγθθ, «9}68}0 ΕΠ]οαζας δηὰ ᾿Βδυ Δ}. 
ΑἸηοηρ ἴΠ680 στοδίοδὶ Βθγοοθ "6 δὰ 8. Ὠδ1Θ ἴῸΣ 
Πογοῖὶς ὈσΆνΟγ.--  οσ. 19. Βυὶ 84]|ρὸ δρονο ἴ89 
ΕἸ Βα] 6 - ΟοΥρα (Ἰκἱρ 15) νσαὰδ ἢΘ9 Βοποχϑᾶ. 
Ουγ ἴεοχί στοδὰβ: ““δῦονϑ ἰδ ἐΐγες ἢθ 88. Ποθοσ- 
οα,᾽ θυῖ, 116 (86 “(το αἱ 86 ἐπά οἵἉ γοσ. 18 
18 ἴο Ὀ6 τηαἰηἰδϊ ποα δραϊμεὶ Τμοπῖυβ (πποὸ που]ὰ 
ὈΠΏΘΟΘΑΒΑΓΊΥ σἤδηρο Χἱ ἰο λαίίδλ), Ποσθ ἐΐ τηυαὶ 
6 τορασάθα 88 ἃ. βουῖθαὶ Ογγου, δῃὰ ἍἽμδηροα ἰο 
ϑλαϊιδ᾽,, ῬΑΥΠΎ Ὀϑοδυβο οὗ {μ6 [Ὁ] ονσίηρς ψοταθ: 
“8ηα 6 1Ἰὴ6 {πεῖν οαρίαϊ πη," ῬαγᾺ]ν Ὀθοδαβο οἵ 
{Π6 τοϊδίΐοη οἵ ἐῆθϑα ψογάβ (ἡ ϊοῖ ᾿παϊοδία ἢ 8 
Β: 1100} ἰοτμ6 “ οἱοίο {π6 838 4}186}} ἰὴ νου. 18.-ηο 
ἰεχί Β6ΓΘ Β 88 (0 ὁῃ6 ποσὰ (3117) υπίηι6}}}ρ1]6, 

δπα χηυρὶ Ὀ6 ΟΠδηρεοά δοσ (Ὁ γοη., Βο 88 ἴο γτοδά: 
ὄΆΡογνο ἰμ6 418} ἢθ 88 ἀουῦ!ν ΠΠοπογϑα,᾽ 80 
(πᾶὺ ΒΘ Ὄϑοδσῃθ ἐμοίσ Ἰϑαᾶοσ, υηἰσἢ ἀπον ογοὰ 
ἴο 818 Ῥοβί [ο 88 “ἠοῖ οὗ {π6 5.4} 16} -σΟΓΡΒ᾽; 
(νον. 1. Βαϊ ἴο ἴ86 ἴξτθο (ἤτει) ΒΘ εἰϊαὲηϑᾶ 
Ὠοῖ, {ΠῸΥ ψογο θογοπὰ Πΐπὶ ἰῃ Ὀγάγοῦν δηὰ ἢδ6- 
Γοΐα δοῃϊονοηθηί. [Ὁ γ΄. Εγάσαδηη {μ08, ὈΥ Βοιμο- 
δὲ ΔΙ ΓΑΓΥ οὔδηροβ οἵ ἰοχί, Ὀσίηρβ οὐἱ οὗἉ ἰῃΪ8 
11δἰ ἃ Β'Π} 18} -οοῦρθ τὶ ΑΒΗ δὶ 88 σδρίαϊπ; αὶ 
ἯΘ ΠΘΆῚ ΠΟΙ τ οἰϑοσσῃογο οὗ βυςἢ 8 ΘΟΥΡ8, δὰ ἐὶ 
ΒΘΘΙΠΊΒ ἰογοῖρῃ ἰο (86 ἀφεῖρῃ οὗὨ (18 1181 ἴο πχϑηϊίοι 
Σ, Μοτθονυοσ, (δ6 δἰδίθιηθηὶ ἰῃ γοσ. 23 ΘΟ ΓΝ 

« Τιῖη ποιὰ σϑηυίγο: ὨἽ ΠῚ ΝΠ. 

ΤἘΠΡΟΝ (Θορὲ, Μὰ] ᾳ.) ταῖν ΕΥΥΤΠ ΒΑγΘ (Δ]16ῃ οαἱ αἴϊοσ 

ὈΠΊ 915 Ὁγ ποτηωοίοϊθαίοη. 

ἑ 2 ἰρ ποὶ ἰο ὈΘ ἰαϊςο Δ8 8 χμοδίίοη, Θαῦϊ γα] θοῦ ὑὸ ἃ 

Ἰἰνοῖν Αβϑουθγδεϊοη (--Ὀ 6 1ὁ κο ἐπα -- ὈΘΤΙΔΙΏΙΤΙ ΔΟΙΡ. 
ἰχ. 1; Θϑη. χχνὶ!. 86; χχίχ. 16) ; “ ἢ νγὰβ οοσίδ! πὶ ν ΠΟΏ- 

ογτρὰ ""---ογ νυ ῇδὶ ἰ58 ἃ αυθβίϊοῃ ἀπε ἴῃ 16 πιἰ80 οἴ 
(5 ρογίϑοι! νυ διηοοῖῃ Ὠδυτβίίοη 1" (ΤΏΘΠ.); ΠΟΥ 6 ἰτ ἴο 

0 οχρίαἰποά 88 πανίηρ δγίϑϑη ἔγογῃ ἐῃ9 Ἰβήνρεῤο ΠῚ 
δῇὰ δὴ ἰηβοχίϑα "3. ᾿πδιϑδα οὗἁ ἐμ 8 ἀπ ἰμ 6 }} 6] 010 τϑδὰ" 

ἴης [ἢ ἐοχὲ οὗ σῃγοηΐοθ5 18 ἰο ὍΘ ἰαῖκοτ, ΟὨΪΥ Ῥοϊηὐθά 

Ὁ"), “ἴῃ ἔνο, ἀου 6." Οοταρ. Εν αἱὰ ὁ 260 Ὁ. [1Ὸ ἰθ 

δϑβίθσ ἴο ΒΌΡΡΟδΟ ᾿27Ἴ δὴ ἰπϑογέοῃ ἔμδη ὑο βοὺ 1} ουἱ οὗ 

Ὁ 7, ἐβοαῇῆ ἐπ Ῥγϑβϑῃοο οἵ ἐδ Ἰδίξθνσ' ἰὼ Οἤσου. ἰφ 
ποὲ Θαϑίν οχρίαδίηϑά. Ἴ 61}. δαξεθϑίβ 121 “ Ὀθμοὶὰ, 

Ἦ6 " Χ0Ὁ 1..--Τὰ. 
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Βομδίδῆ ϑϑοῖὴδ 0 Ὀ6 ῬΔΓΔ]16] ἴἰο (δὶ ἴῃ γυοσ. 19 
ΘΟΠΟΘΓΏΪ Ωρ ΑὈἰμμδὶ, δηὰ νου. 25 ρῖνοϑβ 8 οἰθδὰγ δῃὰ 
ΔΡΡΙΌΡΣΙΑἰθ β6Ώ86, ἰπ δοοογάδῃοθ Ὑἱτ ἡ] ἢ 10 18 
ὈοΘΙΟΡ ἰ0 ΥΟΏΘΟΣ γοσ, 19: “δ γγὰ8 ΤΟΓΘ ΒΟΏΟΓΔ- 
16 (8η {πὸ {πἰτίγν, δη ἃ Ὀοοδῦλθ {ποὶν οσαρίδϊη, θὰ. 
ἀϊὰ ποῖ δἰἱαΐη ἰο [6 ἰῃτος. Τῆυμ, θοίνοοη {Π6 
(ἢτοθ δηὰ {πὸ {Πἰστν ψὸ ἴανὸ [86 ὑπὸ Θιμληθῃϊ 50]- 
ἀἴοτα, ΑΙ αἱ δαῃὰ Βοηδίδη, οὗ στ βοιμι ἰΠ6 ἔσβι ντ88 
τοδὰθ (ρίαϊη οἵ {π6 ΤἈὐγίγ, δηὰ ἰἰ 6 βεοοῃὰ Ῥυῖνυ 
Οουηο]ϊοσυ. Το ομδημθ ὀξιτοχι τοαυϊτοὰ ἴῃ ΘΓ ΕΣ 
ἴο ρῖνο {Π15 τοδάϊης ({Πδὶ 18, ἰο οοῃίοττῃ γοσ. 19 ἴοὸ 
γοσ. 23) 15 β ρῃϊ, ἱηνοϊ νης ΟὨΪΥ ἴδ δἰἰογδίίου οὗ 
αὐ ἰο ἐπι.---ΤῈ.] 
γε. 20-28. ΒΘ ΘΙ ; ἢγαὶ, ἢἷβ ρέγϑοη δηὰ 

ὁδλατασίε. ἹῈῸ δοῃ οὗ ϑοδοίδβι ὅδ, δοοογά- 
ἴῃρ ἰο 1 Οβτγοηΐο. χχνὶϊ. ὅ {πὸ ρῥτγίοείΐ Ψψεβοίδαδ 
(οοπιρᾶσθ οἷ. χὶΐ. 27); μ6 τδϑ (νἱλ[. 18. χχ. 23) 
1.6 σομαηδηᾶοσ οὗ (6 Ὀοάγ-συδτὰ (Ομογοιι- 
ἐῖεβ δὰ Ῥο]ϑι 1065), δὰ Ὀϑοδπιο (1 Κίπρ ὶ. 85) 
ἴη Φ08078 βἰοδὰ οοτωσααπάογ-  η- οἱ οΥ οὗἩ ἴΠ6 δγιγ. 
ΗΘ ναβ ἰμ βοὴ οὔ δῇ Ποῃοσϑῦϊθ ἵδη. Αβ Ὀοὶἢ 
ἰοχίβ αν [Π6 ““δοη,᾽ 1{ 16 ποῖ ἴο θ6 βἰγίοκεη ουΐ 
(Επ., Βογί!., Τῆϑη., Βδιιοι.), του ἢ οὔ 1πὸ Ν οσ- 
ΒΙ ΟΠ ΟὨ]Υ ἴΠ6 ΟΠ 4]4, 148 1, Νοῖ: “186 βοὴ οὖ δ 
ναϊϊαηέ τηδη."--ἰμδὲ που]ὰ ποῖ βιιλέ ([Π6 ργίεε «6- 
ΒοϊδαΑ---Ὀυϊ : “οὗ δῇ ὑρτγίψῃϊ, Βοποδὶ, σβρϑὈ] 
ΤΠ8 ἢ (88 ἰῃ Νυῦ. χχὶν. 18; 1 Κίηρβ 1. δ2 ; 
Βαϊ ἶν. 11; Ῥτγου. χὶϊ. 4: χχχ. 10, 29). [1Ὸ 18 
ποῖ Ργοῦδθ]6 ἐμαί, δΔοσ 1}}6 Ὥδγηο οὗ ἢ18 ΓΔ ΠΟΥ ἢδ5 
Ὀδθῃ ρίνγθη, Β6 που]Ἱά (μθη Ὀ6 ἀοβοσὶ θα δἰγεθ ΌῪ 
118 βΌΠΟΓΑΙ ΡὮ ΓΑΒ: “80ῃ οὗ 8 τηδῃ οὗ ἴοσοθ : 1η 
Βρ᾽ἴ6 οἵ (ῃ6 Θοῃμοῦσγθηοο οὔ Π6 πο ἰοχ (ὅδῃ. δηὰ 
ΟἸγοη.) ἰῃ σοϊαϊηΐϊηρ {ῃ6 πογὰ “βοη,᾽ 11 16 θοίίοῦ 
ἰο οπιὶί 1ἰ.--.].--- ΠΘ τδϑ “ τὶ οἢ ἰὴ ἀοοάβ," Οὗ 
ἘΞΔΌΞΘΟΙ, ἴῃ ἰῃ6 βοιἢ οὗἩ Φυάκ)ι, Φοβ. χυ. 21; 
ΝΘΗ. χί. 25.--- 18 ἀκοάς: 1) ἘΠῸ δ'ονν ἴμ6 ἴννο 
Ατἰθ]5 [Επρ΄ Α.Υ͂. : πο ἸΙοη ΠΚ θη] οὗ δοδΌ, 
ΤΒοπίὰΒ (ἴον ἴμο δορί., τ ἢἢ ἃ δ ἰρὶν δἰ ογαι οη ἡ) 
ΤΟΠΘοΓΒ : “ἢ βονν ἔπ 6 ἔττο ΒΟῺ8Β οὗ ΑΤἝΟΙ], 6 Μο- 
Δυϊϊ6." 830 41|μ0 Ενγα], πῆο οοπ͵θείαγοι ἰλδι Αγίοὶ 
Ἧ8 ἃ ΠΆΙ16 οὗ Ποηοῦ οὔβ Κίηρ οὗ λίοαῦ. Βυϊΐ 548 
θοί ἰαχίβ Βαῦθ 106 Β8 πὴ} Ἰηκ, ἴ:6 θη ἀουηρα 
οἵ βερί. δὰ Ταγρ. Δ.ΓΘ τηοτα σοη)οοϊγοα, ΝῸΓ σδῃ 
ΟΡ ἰοχὶ 6 ἱγηπβίδίοα : “ἵνο ᾿ἰἰοηβ οὗ αοαΐζ (αοἀ- 
ἸἸοη 5) ̓" (6 Ὑ., Βόιιο.) τ πχοῃβίγουβ Ἰἰοηβ.: Ρὸ- 
Θἰ1081 ΘΧΡΓΟΒΗΪΟῊΒ. δι ο ἢ 88. “ τἸηουηία]η8 οὗ αοά, 
οεάδσγα οἵ ἀοἀ (Ρ8. χχχτυὶ. 7 [6] ; Ιχχχ.ἕ 1] [10])} 
[ΞΞΞ στοαί πιουηϊαΐηβ, σΟΟΟ Υ οοά875} ἅγ6 ποῖ βυϊ- 
ΔΌΪΘ ἴ0ὼ μι] 4 Ὀοδθίὶβ δηὰ ἰο “ ἰβίογ 8] ῥγοβθ 
(Τποη.). Αἰηοης {86 Αγδθίδπβ δῃηὰ Ῥογβίβῃβ 
“Τλοη οΓΟοα ἢ 1811}6 ἀοϑὶρηαίἑοη οὗἉ 8 ΠΕζο, δοπῃρ. 
Βοοῖ. Ηἰἴογοζ. ΠῚ. 7, 683, ε(. Βοβοπι ον: [πα ΐδῃ 

ΓΙΏσΟ68. 6811 ἱποηγβοῖνοβ αυαδίπλα, “ ροά-}]0ΠΆ᾽ 
ἵξπ.) ἴτ νγαβ ἵπὸ ἰᾳπιοβ Μοβθῖίθ ἤπογορβ (πὲ 

ὨΔΙΔἢ ΘΟπαυοτοα δηὰ Κι], ὙΤΉΥ ἴ6 1ξ δο ἴπι- 
ΕΞ (ΤΒοη, [7 6}1}..7} (δὲ τΒἷ8 ἤδιμα δου ά 
8.6 Ὀθοὴ ρίνϑῃ ἰο {π|0 δοπέξηιρογαν Ὁ τα ΘῊ οὗ 8 ὯὨΔ- 

ἐἰἰοη 7 ΤἼΐδ ὀχρ]οὶὶ Ρο]οηβ, ἐπογοῖογο, ἰὴ {86 ἢ ἷδ- 
ἸΟΥΥ͂ οὔϊμο Μοδθίίθ ταγ, οὗ νηοῦ πὸ οἰδποτνΐβο 
ΚΟΥ [{{1]6.--ῷὦ) ΕΘ τϑηΐῖ ἄοσσῃ δηᾶ βὶονν 
[86 1Ἰοπ ἰπ ἴδ8ο ρΡἱῖ.--ΤῊ6 πογὰ (7) ἀδῃοῖδβ 
ἃ Ἰἰίοῃ-δηϊταδί, ἃ δεδϑὶ ἐμὲ Ἰοοκα 1116 ἃ Ἰΐοη (Βύει- 

4 Ἢ 7,΄Ἶ6 δοσγίδί ΠΥ δοῦρα] ΘΡΤῸΣ (ὉΓ ΧᾺ (ΟΒγοῦ.). 

1 Ηο ἰπβοσίβ Ἷ Δα τοϑὰβ Ἰδυλοαι ἰπδίορὰ οἵὨ 2). 

ἢ ΣΎΝ, τοογο ἕν ὅδ. {ΤῊ τοδάϊης οὔ ναὶς : 
“το Ἰΐοη οὗἨ Μομν" ἰ6 1685 ΠΙΚΟΙΥ οἡ δοσουπὲ οἵ ἔῃ 
10] οί βρϑοίαὶ τηοπιΐίου οὗ ἃ ἰοῦ. ΤῊΘ Ατίσὶ οὗ 158. 
Χχίχ, ] ἱδ ἀ)θογοθηὶ.--- κ.] 

ΤΗΕ ΒΕΟΟΝῸ ΒΟΟΙ ΟἿ" ΒΑΜΌΕΙ, 

οδοῦ).Ἐ Το Ατί. ρμοϊηία οὔ ἴμδι ἰῃς ἴλοξ πῶδ 
θῃογα]γ Κπόπη. Οἱ 186 ἄδγΥ οὗ δοῦν, οὐ δ 
ΒΏΟΥΥΥ ἀδΥ, ἩΠ6Π ΠΊΟΓΟ ΠΟΥ ἴδῃ 888] δά Δ] 16, 
δηὰ ἴδ ᾿Ἰοη, μαυὶηρ δρρσοδομβοά μυπλᾶμ μαθλί8- 
(Ἰοη8 ἰο ϑϑοὶς ἱοοὰ, 16}1 Ἰηο δὴ ογά δ γΥ οἰβίοση, ΟΣ 
8 Ρἷϊ ἀπρ ἰο οδίοιι μἷπι.---ὃ) ὕοσ. 21. Απᾶἃ ἢθ 
δ'ονν ἴ:0 Ἐρυρεδῃ : (Π6 Ατί. ἀδῃοίεθ (δὶ 8 
ΤἸΏΔἢ ΜΑΆ5 ΠΟΤ δοοογάϊης ἰο {πϊὰ δοοουηί. Ηθ 
ὙΆΒ ἃ. “Τηδηΐ οἵ Δρροδγδῃοο," (ἢμδὶ 18, 8 Ἰαυχα τῆδσι, 
ΟὨγοη. ἢ 88: “ ἃ Τηλ Οὗἁ ΤῃΘΔΒΏΓΟ,᾽ ΞΞ ἃ πιδῇ οὗ 
τοδὲ μοϊρηὶ." ὙΜμϊοι 6 116 οτἱίηδὶ σοδαϊην 
ταυεὶ Β6 Ἰεῆ υπάεἰοτταϊηθά ; ΒοΙμ ἀδποίθ ρίρδηιὶς 
βίἰδίαγο, Οἤτοη, δα άϊηρ: “6 νᾶβ ἔνα συ 118 ΕἸΡΉ, 
δα ἢ]8 8 88 8 ὙΟΔΥΟΣ Β ὑαδη). Τη6 ἀεγοῖδ 
Ὠδίατο οὗ Βομδῖδ ἢ 8 ἀεοὰ οοῃειδίθὰ ἰπ ἷβ8 ροὶῃ 
ἄοτη π11} ἃ αὶ ἐς (π6 Εαγρίδη, ὙΠῸ 85 δχς 
ΜὶῈ ἃ ΒΡΘΆΓ. 6 πιυβῖ ΒΌΡΡοΒβα ἰδδὲ {Π6Γ6 8 8 
Νδ:]6, ἰὼ πεϊοῖ Βοπαῖδῃ βἰοοα πὰ Ιδσαοὶ οὔ 8 
λεϊσί, πὮ}}6 9 Εωγριΐδῃ δηὰ ἴδ ΘΠ ΘΡΩΥ͂ πο σα 
Ὀ6ΙΟῪ ἢ 189  πρεαι, δὰ βῃονποα Ἀν ἐμὰν δηὰ 

δηδίοῃ ἢ 88 ουϊ οὗ 86 
τββξονυθμε δηὰ Κεἰ ἔ μὲπο τίν ἰι.--ἷΉνοσ. 25. Μὰ 
Ὠ8ΠῚ6 880 (8458 Α δ᾽ 41᾽8) τ88 το που πα ὌθΩΕ 189 
(γοα σπϊοῖ ΠΟΓΟΘΑ (ΘΟΙΏΡ. γογ. 18) [Πογρ, 88 ἴῆοσο, 
ἰϊ βϑοίωβ βοίίον ἴο σχοδαὰ : “ διηοηρ ἴδμο {μι τίν." -- 
ΤΕ.].-- εν. 23. Ηδτθ (88 ἰῇ σοσβα 19) ἱπείοδα 
οἵ {π0 “ ἐλ γίν" οὗ ἰῃο ἰοχί, νγγὸ ἃγὸ ἴο τοδὰ “ϑλα- 
ἰὴ" (Κηϊρι 8). --Αονο ἴπὸ Ἰκηϊκῖϊβ Β6 
νσδῖ Βοσοσϑᾶ (45 ΑὈἰδῃ.1), Ὀϊιὲ 416δὸ 86 Οδσῃθ 
Ὡοῖ ὉΡ ἴο ἴδο ἴδχθο, ἰδ ἢγει- διηθά ἰἤγοθ 
μογορα.--Απᾶ εν! ἃ τοδᾶθ τι δἰ6 ὑσὶνγ- 
ΟΟὕΠΟΙΠΟΣσ.---ϑὅθο οὐ 1 86π).. χχὶϊ. 14, Ου μὲ 
᾿ϊρ τα ΠΣ ΑΥῪ ῬΡοδ ἄοη 866 Υἱϊδ. 18 δῃηὰ σχχ. 28.--- 
[4.8 Ἀθονϑ γϑιηδυϊοα, Σὺ ἷβ βία ρ]οῦ ἰο γοϊδίη 186 
ἰαχὶ ἤθσὸ (48 ἰπ Εηρ. Α. Ὗ.), δῃὰ πιδῖκθ νοσ. 19 
οοπίοσγιι ἴο 1ἰ.--- ΤἙ. 

γεῖα. 24-39, Τῆς τεπιαϊηΐπο λέγοες [πὶ τίν -ἴπο 
ἴῃ πα 2067], πῆ Ὀε]οηροά ἴο (πι6 οογὴθ οἵ δλαξ- 
δλίηι, βηα, ἢ σοτηρατγίϑοη νι [6 δρονο- Πδπηοά, 
ἰοτσοὰ {μ6 {πὶ ἀς.-Ἶ ον. 34. Αδδ8896], 
ΦοΔΌ᾽ 8 Ὀγοίμοσ; ἢ 860 1]. 18. Ηδ νψὰ8 οὔθ οἵ [89 
,ϑλαϊέδητηι [1ΠῸ ἱοχὶ τοδὰβ “ἐλιγίν,)], δηὰ {πὲ 
ἀοδί σταδίου “διλοηρ (6 8114} 16ἢ}᾽ ΔΡΡΙ1Θ8. ἴο 8}} 
τῆ 10] ονίηρ παπᾶ, ΟἸγΟΏ. ἢ88 864 ΒΌΡΟΓθοσὶ 
ἰἰοη : “δπηὰ Ὀγανα Βοσοοθ ποῦ (ΑβδΠο], ΔΊΣ 
ἘΠΒΔΏΘΏ, (Π9 δοη οὗ Ποάο, 18 ἰο δ6 ἀϊδιηχαϊ» Βοά 
ίτοια {Π6 ΒοιΒ]μθπλα ΕἸ Πμδὴ τηρηϊο!ρα ἰῃ 
χχὶ. 106. Ιηπκίοδα οὗ “ Βοιἢ] 6 πὶ χοδα “ Βοίἢ- 
ἸοΘΒβοιητα .᾽) ΟἸτοῦ. .89 “οἵ ΒϑιΒ]θ θπὶ ἢ [80 
Επφ. Α. ,.].-ςξ᾿ νον. 25. Ββασοσθδ, (Ἐπ του. 
ἴ1η6 Ηαγοτῖίε; ἮδΓΘ οογτθοῖγ {π6 Ηατγοαΐῖίε, οὗ 
Ἡατοῦᾶ, ΔΦυάρ. νἱῖ. 1; ΟὨγοη. τὺγῖϊθβ (86 Ὠδπὶθ 

4 ΤῸΝ (ἴοι) δ ἀϊδειηραίεθά ἔτοτα “Ἢ (φοτίλ 
[ΤῊ15 ἀἰπεϊποξίου οὐ Βδιομθι 15 ΠΑΓΑΙΥ βυβίδίηϑὰ Ὁ 
υδᾶχο.--Ταὰ] 

Τ [Ιηϑἱϑδὰ οἵ ΒΝ. 0. τοδὰ Οοσὶ ϑκ (ΒΒ το;.).---Ἰπϑἰοδὰ 

οὗ ΤῊΣ Ἢ ΟἸτοι. μδ8 ΠΤ. [45 Ὁ ἽΝ» (Πδπι.) τωϑδῶς 
. ὁ τ 

8" κοοὰϊγ τῇδῇ " (40 πᾷ. Α. Ὗ.), ποῖ αὶ “ἴασζο τωϑῃ 
τ άπηκαη), ἴῃ τϑδαΐης οἵ ΟΒΣΟΏΪ]οΙθΘ ἰβ ἰο ὍΘ Ῥγοίδι- 
τϑά.-- Τὰ. 

Ὁ [ὕ͵9118.: ὙΣΣ Ὁ 3 “ δγοοας [λθ ἐἈΪΓῚΥ Ἀ6- 
τοοϑ."-- Τὰ] ἷ 
ἃ [Κοπηίοοίὶ δηὰ Βδέξοδοτν ἐπίηἰς δὲ Αλῇἢ δ] ΤΌΣΤΩ8 ἃ 

βΒοοοῃὰ ἰγίδὰ τῖἢ ΑὈἰδἢδί απ ὰ Βϑηδίδῃη, δὰ οὐκῆϊτο ὉΘ 
ΒΘ ἰθα ἔγοπη ἐπο ἰἰϑῖ. Ὀᾳὺ [ἢ9 ἐσχὲ ἴα δραϊηδὲ (Πα. 
“ Τὴ ΘδῦῪ ἀθδίῃ οἵ Αβδῃοὶ (1ΐ. 33) σοῦ }ὰ πλδῖκὸ ἐν ἰΚοὶῪ 
[δὲ Πἰ5 ρίδοθ του]ὰ ὃθ δ]]6ἀ τ, δΔῃη ἃ 80 δοσοιαὶ ἰπ ραΓ] 
ἔοτ [6 ΠΌΤΑΌΟΣ 81 [82] [ἢ Π 6 ἰδὲ" (δ ιδ.-Οὐπι.λ.---ΕῸΥ [ἢ9 
δὸς τ τ οὔ [Π6 ΒΟΥΘΓΔ] ΤΩ ΟΠ ἢ 5866 1 ΟἾτοῦ. χχυϊΐ, 1-6. 
--Τα, 



ΟΗΑΡ. ΧΧΙ͂Ι. 8-99. δ99 

ϑλαπιπιοίλ, (1 ΟἌτοη. χχν!}. 8: δλαπιλιι(λ).--- ΕἸῖζα, 
πδηιΐης ἴῃ ΟὨτοη., οὔ οα ὈΥ τσϑδϑοῃ οὗ (Π6 Ἰάθη- 
ἐἶολ] “Ἡδγοάϊια᾽" ἴῃ (86 ὕνο οἰδιιβ68.--- ογ, 26. 
Ε6165 (6 Ῥα]εϊο, οἵ Βοίἢ-Ῥδὶοὶ ἴῃ (Π6 βουί οὗ 
Ψυάκξῃ, Φοβῇ. χν. 27; Νοῆ. χὶ. 26. ἴὼ 1 Οβσγοη. 
χὶ. 57 απὰ χχνὶϊ. 10 βἰδῃάβ ΟΥ̓ οὐσου “1Π6 Ρε]ο- 
ηἶϊο."---Ἶτα, οἵ Τοῦ ἱπ ἴπ6 ψ]]ΔΘΤΏ 688 οὗ 7 υἀ δῇ, 
866 χίν. 2, οορ. 1 ΟἼγοη. χχυῖὶ. 9.--ν ἐγ. 27. 
ΔΌΐοκοσ, οὗ Απδίμοίι ἴῃ Βοη᾽δσωΐῃ, Ψοβῆ. χχὶ. 
8: 76. ἱ. 1, οορ. 1 ΟΒτοι. χχυιῖὶ. 12.---Ἰηϑίοδα 

οἱ λέεδιπιναὶ τοι διῤδεδαὶ (1 Ομτοῦ. χί, 29) 18:6 
Ἠυβμδιἱΐο, χχὶ. 18: οορ. 1 Οἤτου. χχνὶϊ. 1]. 
-ονεσ. 28. Ζαϊπλου, οἵ (π6 Βθη δι, 116 ἔτ} Υ 
ΑΒοβδ; ΟὨγοη. (νοῦ. 29) 88 1ΐαι [Ῥεῦῆδρθ οοτ- 
ταρίοα ἔγοπι Ζαίπιοτ].--- ΜΙ Βδσαὶ, οἵ Νείορμδα 
ΘΔ ΒΟ] Θἤο (ΕΖτα 1ϊ. 22; Νβῆ. νυἱ. 260; 
οοπῖρ. 2 Κίηρβ χχν. 23), ποῖ Βεὶξ Νειε (ἘΟΌ. 
Ι1. [Απ|. οα. 11. 1ὅ, 223], ΤΟΌΪεν, 8 Ἡαπά. 

᾿1175α.).- Υ εν. 20. Ἐ61ΘΌ, δοοογαϊῃρ ἰο 1 Οἤγοη. 
χὶ. 80 δῃὰ χχνϊ!. 16 Ηεἰοὰ --ς Ἠεϊααϊ, α18δὸ οὗ Νο- 
ἰορΒ8}.---ἶτἴαὶ, Οσῃγοη. Πλαΐ, ποῖ ἰο Ὅδ οοη- 
Τουπάοα πίιμ (μ6 [τἰαἱ οὗ χν. 19 [βἷποθ (18 γγχὰβ 
ἃ Βοη)αμητηϊίο, δηἃ ἰμ6 οἰ μοῦ ἃ ΟἸ116.--ΤῈ.].- 
εν. 80. Βοιδίβἢ : τοδὰ “ἰδέ Ῥίται βοηϊ6᾽ 
(Ομ σοη.), οὔ Ῥίγαίμοη θὰ ΕΡΒγαῖπι, πον ΕὍσα 
ὯρΔΣ ΝΑΌ]υκ, οορ. Φυάᾳ. χὶὶ. 13.--ἘΠ δὶ (1 
Οἤτοη. χὶ. 832: Ημυταΐ), οἵ Ναλαίο- Θααδὴ [Ἐπρ. 
Α.. ἰορβ πδὶὶ: “ ϑτοοκβ οἵ αδδβὴ "7, Ὥθὰγ 186 
χηουηία ΟἰΔδθὰ ἴῃ Βοη͵δυλΐῃ, Φοβῆ. χχὶν. 80; 
Φυᾶγ. ἰ,. 9.---, εὐ. 81. ΔΌΣ-ΑἸΌοΣ (Οὐ σοη.: 
Αὐιο! 1) οἵ Βοιμ-μ8- ἀγα δἢ Ξε Αἀσγαδαλ, “οβὶι. χν. 
61; χνὶ!, 18, 22, ἴῃ {πὸ νι] ἀοτηθαθ οὗ Φυ64}.--- 
Δειιανοϑῖδ οἵ Βαλιγίηι, βο6 χνὶ. ὅ; ΟΒγτοη. ἰδ: 
“16 Βαλαγιπιῖίο᾽" ἴον “Βαλυγίπιϊ" {ΠΉΡΙΔΕῚ, 
866 ἰδ]. 16.---Ἐ ἐγ. 82 βαα. ΒΗΘ Όα, οὗ δλααίδοπ 
--- βῃδδι θη, Ψοβῖ, χῖχ. 42, ροσμαρβ {Π6 ῥγδβθηΐ 
(ϑεϊδιι.---[πϑιοδα οἵ {86 [Ὁ] οσιπρ ἰοχὺ, ΟὨγοη. ᾿88 
ΒἘΘΗΘΒΘΒΏΘΣΩ {Π6 ΟἰΖζοηϊίο, θοπαιῦδῃ (6 Βοῃ 
οἵ δῥαροε ἰῃ6 Ηδλγαγθ. ΤῊ ΐθ 15. ὈΡΟΌΘΌΪΥ (ἢ 6 
οοστεοὶ ἰοχὶ, βίῃοϑ ""Βεπο «]αδῆεη, “οπαίλαπ᾽" [Ἐπ ρ. 
Α.Υ.: “οἴτδο βοηβ οὗ 9 6βῆθη, 7 οηδι ἢ δη᾽᾽] ρῖνεβ 
ΠΟ Β6η86; δαΐ ΡγΟΡΔΌΪΥ ἐμ6 βέπ6 [“'βοῃβ} διδ8 
σοιίοῃ ἰηίο {86 ἰοχί ὈΥ͂ ἀΥτο  ΘΟουΒ Γαρϑίιλοῃ ἔγοπι 
ἴπ6 Ῥγϑοβαΐϊηρ πογά [588] 0η1], δο {παΐ ψγ τασδὶ 

βαρ ὶΥ: Ησδῆσπι. ὙΠ6 ]οοΔ]}ν οἵ Οὐξοπ 18 
Ὡπκηονη. ὁδλαπιπιαλ 88 ῬγοΌΘΌΪΥ ροίίθη 1 
Ὦ6γὸ ἔγοιω του. 11, ἴῃ ρ]δοθ οὗ βεπιάσει.--ΔἸίατα, 
(86 βοπ οὗ δῆαγαν (ΟἾτου. δαζαν, σοσρ. 1 Οἤγου. 
χχνὶ. 4); (π6 Αἀγαγίς (Οἤ σου. Παγατῖε [δὸ Ἑηρ. 
Α. Υ.7ν.-ἶῖνεν. 84. ἘΠ ΡΒο]ϑὲ (ΟΒγοη.: Εἰρλαὶ, 
(86 ἐ δβανΐπα [8]]1οἢ οὐ). [ΙΕ 8 Βυγρειβίηρ (μαὶ 
{86 ἰοχί ᾿ιογα ρῖνϑβ πού ΟὨἹΥ {86 ζδίμεγ, Ὀὰϊ Αἷ8ὸ 
[6 γγαπάφιμοσ, τ ἰοῖ ἰα ποῦ ἀοπο οἰβομογθ ἴῃ 
16 ἔμι; ὯΟΣ ἄοοα ἴμ6 πογὰ “δοῃ᾽" δβαὶὶ Ὀθαϑΐοτο [80 
δϑη 11 παπθ κ(Π6 Μαδομδίμιιθ." ΟἌγομ. ΒΟΓΘ 
{νοσ. 86 βᾳ.}) πα8: “ΕἸΡΒ ΑΙ] (- ῬΡ 616) {86 βοῇ οὗ 
τ, Ηβρβογ (6 Μοκαγδίμϊ6." ὙΠῸ6 ἤγεβι ρετί οὗ 
186 βδπι. ἰοχὺ τιϊρῃῦ πάνθ δγίβοῃ ἔγοτα παῖ οὗἉ 
Ομ σοῦ; (οὐ [6 οοηγοτῖθο, ΤΠ οπἱυ8), 116 (86 
Ἰδαίου ρατί οἵ οὺγ ἰοχί 8 ἰο 06 ῥγοίδστοᾶ, βὸ ἱπαὶ 
[86 τοδαϊης ψ1}} 6: ἘΠ ΡΒ 616 ̓ (ἢ βοῃ οἵ ὅτ, 
ΗόΡΒοσΣ (Π6 Μϑιααολαίλίίε, οὗ Μααολαλ ἴῃ ΟἸ]οδά, 
Β66 Οὔ Χ. 8; οορ. ᾿οαΐ. 11}. 14 ἀπὰ 2 Κίηρβ 

« Αηὰ οπἱξ 9 1 οὗ Ἰ7.}} [ὑπῖ8 18. ἸΏ ὨΘΟΘΒΒΑΤΥ.-- ΤᾺ. 
Ε{[ΤῊῖ6 τεβάϊημ 18 Ῥγοΐσιτοά Ὁ δὲδ.-Οὐπι., Αδίαϊδοὴ 

οΐηκς τομαγάθὰ δ8 δ οογγυρίίου οὗ δλααίδοπί ὈΘΙΟΥ͂, 

ψὩΐ οι 16 Μ88. οὗὁἩ Κοηηΐϊοοίέ τσίϊο " ).2}» ὥ. ὙΦΒ. 

ἰ6 Αδίδααί --- Αὐϊοὶ.--- ΤῈ. 
με: ὟΝ ΌΤΙ ΤΩΔΥ ΠΔΥ͂Θ διε ἴγοτα ὝΒΓΊ δ). 

8, [ «ἀπιπιοπίίε, ἃ ἴουοὶ ΣΉ ΘΓ 

Χχν. 23.--- ἘΠ] ατη, βοὰ οἵ ΑΒΓ ΠΟΡἢΟ] ἐμ ΟἸ]οη- 
116; ΟἸιγοη, Π88 δὴ δῃιγοὶγ ἀϊβδγοης ἰοχὲ: “Αλὲ- 

αλ ἰδε Ῥεϊονῖιε.) Οὐ ΑἈΣΒΟΡΒΟΙΪ βεο οῃ συ. 12. 
ΤΙῊη18 ΕἸΐδηλ 18 Βα ρροβϑα ὉΥ ϑοιλθ ἴο ΡῈ (88 ἔφ ΠῈΓ 

οὗ Βαίμβμοθα (χὶ. 3).-- [Ὲ.7-τνον. 85. Ἐΐϑστο, 
84. ἴῃ ἴΠ6 ἰοχί δῃὰ 1ηὴ Οἤσοη. [ἢ πχᾶγρὶῃ Πα 
Ἡεναὶ, δὰ βὸ Επρ. Α. Υ.; ΔΒίδ. Οὐπι. ἰΐη κα 
{18 Ὠδ.6 1 δα ψὶ ἢ (Π6 Πδσροπ οἵ 1 Οἤγσοη. 
1ϊ. δ, (ἢ δΔηοοβίοῦ οὗὐ Νθ8] 1μΠ6 Οδγιλθ]}116.-ΤῈ.7; 
{π6 Οὐγπιεί δ, οἵ Οδγιλοὶ, 1 βδῃι. χχν. 2 [δουΐἢ 
οὗ ΨΦυάδῃ].-- Ῥαδσαὶ, οὐ ἀγαῦ οἡ ἰδμ6 τηουῃίαὶπη 
οἵ Φυάδι, Φοβἢ. χυ. δ2. ΟἸσοη. 88: “ Νβασχὶ 
186 βοὴ οὐ ΕΖραὶ," οι παπμθβ ἀουθε]θβθ βουῖθαὶ 
ΘΙΓΟΙΒ [1 8 Βαγάϊγ Β81016 ὑο ἀρίοστηΐῃθ [86 οον- 
Τοςΐ σϑϑα]η μετθις - ΤᾺ.7-- ον. 86. δίᾳ 4] [Επρ- 
ΑΟὟ.: 7γα) 16 βοὴ οὗ δ᾽ αἰλαπ, οἵ Ζοῦαῃ. Οἤτγοη.: 
“οεί ἰῃς ὁγοίλεν οὗ Ναιιδη." ὍΠ6 ἀρεοὶρηαίΐοη 
““Ὀχοίπ γ᾽" πβίθδα οὔ [Π6 υδυδὶ "Βοη᾽ 18 βυβρί οἰουδ 
ἴγοτα 18 τοίδσθηοθ ἰὸ 11:16 ρσορμοὶ Ναί δη, ψ μομλ 
{80 “οἵὗἩ ΖοΡαὶ᾽; ὃ Βγγὶδ) ἀοεβ ποῖ βυϊϊ. Ἧ6- 
ἍΠῸῚ ὦὐἱραὶ [1ω4}}] οὗ “οεῖ ἴΒ {πΠ6 οΥἱρίηδὶ πδτὴθ 
τουδὶ Ὀ6 Ἰοῖ υπάἀοίοτγἱηοα."-- ΒΘ ὩΣ τἢ6 Οααίίδ; 
ΟἼτοη.: ἦΜΙΡπαΣ ἐμ6 βοὴ οἵ Ηδρτὶ,᾽" ΡΓΟΌΔΟΙΥ ἃ 
σοΥΓυαρίλοη οὗ οὐσ ἰεχὶ. [-- Ἄοσ. 37. 2616}ς {10 

88 [μΆ] οὗ ΖοῦδΔ ἴῃ 5'γεῖδ. 
--ΝαΒασαὶ [Επῃρ-. Α. Υ.: ΔΑΓ] (Π6 Βεεγοίλείο, 
οὗ Βϑογοῖῇ (866 οἡ 1γ. 2), ἉγΓσΤΊΟΥ--ὈΘΆσΟΣ ἰο Ζοδῦ. 
Τῆο ἰοχὺ α8 ἴπ6 ]. ““ἀγιλου- Ὀθάγογα," Ὀυ (Π6 
δίῃ. (ἐπ δηαὰ ΟἸγοη.) 18 ἴο Ὀ6 ῥγοίογγθα, 1 
ΒΟΥΘΙΆΪ ΔΙΓΠΊΟΓ-ὈΘΆΓΟΙΒ ΜἜΓΘ Ιηθϑηΐ, (6 ὩὨΔΙΏΘΒ 
ψ οῦ ]α ΡῈ οοπηροίοα ὈΥ̓͂ “ Δηὰ."---ν ἐγ. 38. ἴσα δὰ 
ΟΘιΑΣΘΌ, Ροιἢ Πλγίζεβ οὗ Κι :τ) δι}. )οαγίτο, σορ. 1 
ΟἌγτοη. ἐϊ. ὅ8, βοο οῃ χχ. 20.---Υ εὐ. 30. ὕσίδ, 
8180 ἃ [ὈΤΟΙρΤΙΟΣ, ΘΟΤΏΡ. χὶ. 8.--Τ 811 37 - ηοΐ ἰῃ- 
οἸυαϊηρ «αὖ, Το, 88 Οοτητηδηογ-  Ὡ- ἢ] οΥ οἵ (ἢ 6 
016 ΔΥΤΩΥ͂, 18 ποῖ παιηθά, Ὀυΐ αἴϊον οογγοοίϊηρ ἰῃ6 
ἰοχὺ οὗ νου. 84, δηα σχοδαϊηρ {ἢ γθ6 ὨΔΙ6Β ἰΠ6Γὸ ᾿ἢ- 
βίθδα οὗ ἵγο. Οἰμουν 86 ἰἤογο πουϊὰ 6 ΟὨΪΥ 86 
ὨΔΠΊοΒ. [{ΤὨΪ8 Β66ΙῺ8Β 8 οι λα Ἔχ] απαίϊοη οὗ (86 
ΠΌΣΑ ΡΟΓΒ πη {86 Βυρροκιϊ οι (πα΄ ομα Παπι6 ἰῃ 8 
ΒΟΟΟὨα (γἰδα (γετβ. 18-:2) μδ8 θϑϑη οχἰοὰ (Βώ.- 
Οὐπι., ῬὮ1].), ἴῸὸν στ πο {ἢ γ6 18 ἢο ροοὰ ρτουῃά. 
--ἰὴ 1 ἴσου. χὶ. 41--47 ΤὉΠ]ΟὟ δίχίεοη, Βα] ΟΠ 8] 
ΠΒΙΊΘΒ, ΡΓΟΌΔΟΪΥ ᾿ΘτοΘΒ ἰμαΐ “ἰοοῖ {μ6 ρ]δοθ οὗ 
ἰῃοθο {μὲ ἀϊεα, ΟΥ ψογο δα ἀϑὰ ἤθη [ῃ6 ΠΌΠΙΡΟΣ 
τ: Ἰοηρον {ἰτοϊιοά τὸ ἐμἰτίν » (ΒΖ -Οὐπηπ.). 
-- ΤΕ.]. 

ἩΗΙΒΤΟΒΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΤΗΕΒΟΣΙΟΟΘΟΙΟΑΙ,. 

1. Τῆδ λδγοῦ οὐ Παυϊά ἈδΘτὰα ΘιμτηοΓαιθα 85 (86 
τηοβ ὑσοιηθηΐϊ πὰ ᾿τηρογίδηϊ, απ οὗ ἡ βοὴ ρᾶγ- 
ἰἰουϊασ οχρ]οὶίβ ἀγθ πασταίθα, σορσγοβοηὶ ᾿αν  Β 
Ὑ 8.019 Βοσοῖς ὉΣΤΑΥ, πὶ ἢ ἡ Ιοἢ 6 σαγσὶ θα οἡ ἐδό 
1,ονα 8 υαγϑ, δα ρσαϊηρα ἐλ6 1,ογα᾽ 8 υἱοίοτί 68; [Π 67 
ΔΙῸ ἴ6 Πο848 δηὰ Ἰϑδάριβ οἵ {Π6 ρεορίε ἵπι αΥ̓ΠΊλ, 
ὙΠΟ ἢ πιὰ 18 Κίηρ ἰουρθὺ 1π6 μοί βθ πδίϊ ΟΠ 88 
ΘΏΘΙ168 οὗ 6 ον ἢ Κιηρς δπὰ Κίηράοχα ἰῃ Ἰβγαοὶ 
(οοιρ. 1 ΟΒσου. χχνὶϊ.). ὙΤμοὶν ἀθοὰβ δύο ἀδθάβ 

« [Το γοδαϊηρ “δοι οὗ Αἢἰ παι δη" ἴῃ βοὴ ΜϑΗ, οἵ 
ΟἜγοΏ. 18 ῬΡΥΟΠΘΌΪΥ ΓΤ ΘτΟΙν δὴ δἰὐθεηρύ ἰο σοὨίοσΣΩ ἐδ 18 
οἰδαβο ἴο ἴῃ8 οἶ6 γ8.- -Τ.) 

6 ΤὴοῪ ὝΠ. ἰδ ῬΓΟΌΔΌΪ οαυΐ οἵ ΤΩΣ, δὰ ἰδ9 
τι" ᾿ 

ΣΓΞ ουὶ οΥἼΣΠ 3. 
. ξΣ -- νδν ϑ -- .Φ 

Φ Ὑ ΘΠ ΠΔΌδΘη : “ ΜΟΓΘ Βα ΘΟΘΒΑΙΪῺΪ οογγθοίίοσ ἰπ ἐπ} 
115. ψ{ΠῚ1 )Ὀ6 Ῥοϑβ Ὁ]6 ΟἹἹῪ ἤθη ἴΠ: ῬΓΟΡΘΙ ΠΔΙῺΘΒ οἵ [ἢ9 
Οἱὰ Τοδιδεηϑηίΐ, ἰἱοχοίπον νγἱἢ ὑη6 γαγίλιοπα οὐ [ἢ δορί. 
Πᾶγο ὈΘΘΠ 8]}} οοἸ]οοϊθὰ αηὰ ἱποσγουκὮ!Υ νογισθὰ ρ΄ 
-ὰ] 
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ἐ Οοά, πἈΘΓΘΌΥ Ηθ “ποτα ατοδὶ ἀο] νοσϑησο 
οΥ δῖ8 ρουρὶο 8βηα ἱδποῖγ κίηρ δρδίησι μον 6 6- 
γλ168 ἡξνζῃ 10, 12). Ὡς ἘΠ 

2. ΑΒ τ΄Ἀ86 γορλεοίνο 8 (ἢ6 ογζδῃ οἵ δ 
ἰτωτηοαϊδίθ οὐγὰ οὗ γευείαξίοπ ἴο ἰ 6 ὑποοοτγαῖὶο κίηρ 
διὰ [Π6 οἴοβθῃ ΡΪο, 80 18 (16 Βοάν οὗ Ἠδενοεδ 
πὸ ἱπαίγιιπηθηΐ ἩΠΟΓΘΌΥ Οοὐ᾽ Κἰηρσάοῃμ ἴῃ [δγδοὶ 
8 ῥτοίθοίεα τ αν ̓ϑϑίβεπ ΡΟΥΤΟΓΒ. Ἀπα ὑγ απ Ρἢ 8 
οὐοῦ ἰβο. Ὸ {86 ϑολοοί οὐ δε Ῥτορλεία, πἈΪΟ ἢ 

ογοὰ δτουπμα βδιλιοὶ, δὰ τ] οῆθ6 οᾶπιθ ἰπ6 
ΘΙῸΘΒ οὗ ἴΠ6 νογὰ δηὰ {πὸ ϑρὶτὶϊ, δῆθυγογθ [ἢ 6 

ϑοελοοὶ οὐ Ηδενοίβ μαϊμογτοὰ δϑουϊ Πανὶ, πῇ θηοθ 
Π8Ππ16 ἴπο88 ὙἘΟΒΘ ΤΌΓΠῚΒ ἃ ΓΘ ἴθ Γ6 8} ΠΕ} βἰκοίοοά. 
Ιὼ ἴπθῦλ ἰδ ΠΙΓΓΟΓΘα [6 βρίθμοσ οὗ {6 σογαὶ 
ΡΟΥΘΓ δηῃὰ ρίογυ οἵ ἴ8 Αποιηίϑα οὗ {6 1 σὰ, ἴο 
γγἤοτι, 88 (ἢ. 6 181 }}]6 τοργεδϑηϊδίλνο οἵ Οοὰ διηγοῦ 
Ηΐδ ῥθορὶβ, 6 δῦ ἀβνοίβά θοάγ δῃὰ βου], δῇ 
ἴῃ ΨΠΟΒΘ ῬΟγβοὴ ἴπ6Υ ρογνθ ἴπ6 ἰην δι Ὁ]6 1,οτὰ δπὰ 
Κίηρ οὗ Πὶδβ ρϑορὶθ πιὰ ᾿ην]οϊαῖα δά 6] 1 γ ὀνθη 
Ὁπίο ἀοραίῃ. ΤὭΏθαθ Πογοθθ “ ΚΠΟΥ ὑπϑιηθαῖ γοθ ἴο 
Ὀ6 [6 θδηηον", Βῃ161ἀ-, δηὰ διηλοσ- θοδγοσδ οὗ Ὠἷπὰ 
0 βίδηαἀβ αἱ ἐποὶν μοδά, ποὶ ΌΥ̓͂ Πυ πηϑἢ ΘΟΠ.Π1}8- 
βίου, νυΐ Ὀγ ἀϊνὶπο ἱηνοδίίγθ---ἰο 6 [86 αἰνίποὶγ- 
ΔΡΡοϊηΐθα ναιοβαθη δηὰ 1Δῃ8 οἵ Ποδγίῃ, 
Τπτγοηο δηὰ δία, οἵ (μα ηοδ]οδὲ δι ἃ πιοαὶ ᾿η δ] 1 θη- 
ΔΌ]Θ ῬΟΜΒΘβΒΙΟἢΒ οὗ (Ποῦ Ῥθορ]θ, δραϊμαὶ δίίβοϊκβ 
ἔσομαι πὶϊποιϊ δηά ἴτομη πιῆ. ΑΒ ἐπα αγπιοὰ 
Ρορυϊδίϊοη οἵ ἐπ ἰαπὰ {ΠΥ ἴογπ {ῃ68 Ὀγαζθη π4]] 
οὗ ἀοέδηος οὗ ἀοὐΒ Κίηράοπι, δῃὰ ἰδ 6 γο8 τη- 
ῬΘΙΠηρ μοάρο-τον οἵ {Π|0 βοὲ] ἴῃ πη οι ἐποὶτ 
ΗΪθ σῖρθηβ 1 ὈΟΑῪ δῃὰ βρίὶγιὶ ἰοπανάκ ἰΐ6 (ὐοά- 
δρροϊηιοα ἀοβίίηγ. δυσὶ 4 τἱοὰ οοηῃβοϊουβηθεα 
τουδὶ δυο ρσίνθη Πᾶν] 8 ὙΓΔΥΓΊΟΙΒ ἃ ῬΘΟΙ 18. 6Χ- 
Δί! οὴ οὗ ἰθοϊϊηρ ; 1ζ ᾿πιρδτίρα ἰο ποτ {μ6 ἰσυδ 
Κη ΒΟΥ βοῆβθ, ἡγΒ]Οἷ. Δ] 09 ὈΡ ἴο {πΠ6 ργοϑθηΐ ΒΟῸΣ 
[88 οοῃίοστοα ἔγὰθ ΠΟ] Υ οη (ἢ 9 Ρχοίδβαίοῃ οὗ 
ἐπιο βοΙ ἀἷογ᾽" (Εἰ Υ7. Και πδοπ ον). 

2. Αἰ νοδαϊὰ] ἀπὰ Ἰουσβῖηρς ῥτγοοῦ οὗ {πὸ ἴουδ 
δηὰ βαεἰτν τιμαὶ θουπᾶα [Π688 Ἰς οὗ θενὰ ἴο 
τοὶ ἰογά ἰ8 ρίνϑη ἴῃ 1Π6 το ΚΊοθα ἀσνοίΐοη πὰ 
ΜΈΝ ὑπο ν ρὰΐ (ποῖν ᾿ἴνοβ ἰῺ Ῥδγὶ ἴἰο ψτβεὶν 8 
ολΒΌ8}}7 οχργοββοὰ τ ]8ῇ οὗ 8. ὙΤΠουρῈ ἴῃ ΤΌΓΠι 
1ι ΤΩΔΥ βροπὶ ἰ0 Ὁ6 ἃ ρίθοθ οἵ ἰὈΟἸ παγάΐηθαθ, ἐΠ6 
ΤΛΟΓᾺ] ΚΟΓΏ6] ἴῃ ἰξ ἰδ (ῃ6 ἔαὶ ἢ}, Β0] πραοτὶ βοίη 
Ἰονβ, πιῖςἢ ρογ]8 ϑύθη 116 ἴὉΓ ἃ ποὶρῇθοσ, δὴ 
ΔΒ Ὧ0 ἀδηροσ, ἰῃ ογον ἰο βοῦνϑ ἢ ΐπι, 

4, ἴῃ Ῥαν αἦβ οοπάποὶ ἰο {Π6 Βογοθβ ἐπδὲ Ὀτίης 
ἶπλὶ ψαίοῦ ἔτοπι ΒοιΒ] ἢ θπλ δὲ {πὸ τὶς οὗ ἐμοὶν 
Ἰῖνϑα, δγθ βού ἔοσγίιι {686 ἰμἱηρβ: 1) Νοδίε : 
ποι τεραγάβ {π6 Ἰονο-οἤδγί ηρ οὗὨ ὁπθβ ποῖ θοῦ 
88 ἴο0 ἀθδγ δηαὰ σψαἰαδθ]α ἴῸΓ ομο᾽Ρ-βοὶ ἢ πὰ ἀ6- 
οἰἴη68 ἴο τϑοοῖνο 11: 2) δίποεγο μην τίῳ Ὀαΐοτο (μ 6 
1,οτὰ, νῃϊοῦ [6 ἔνθ ΠοῦΟΥ δὲ ΗΙδ ἴοεϊ, 8 Ηδθ ἴο 
Ὁ οΤ δίοησ ἰζ ὈΘ]οΏρη : 8) Α οἷοδν γον δηὰ ἰθη- 
ἀρὺ οδιἱπηδίίοη οὗἁἩ δ ᾿πδηΐία χηογαὶ ιοογίἡ οὗ λω- 
"μαη ἰὔε ἴῃ πιοιΐβ ΣΟ] δίϊοηθ ἰονγασὰβ οὔθ δῃοίμοσ 
διὰ ἰοναγάρ αοά. 

ἩΟΜΙΙΈΕΈΤΊΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΕΑΟΤΊΟΑΙ, 

ὝΒοσθ Βοζοΐδη) δῃὰ ὈγΑΥΟΣΥ ρυὲ ἐμοηγροῖνοα 
Θχοϊυβί νον ἴῃ (6 βεσυΐοθ οἵ Δα βυῦθοσνε 
ΟὨΪΥ ἐῃ6 δἰτὴ8 οἵ Ηἱβ ἰεϊηράοιι, ἰμ9 1,οσὰ σδυδβοα 
τοδὶ ἰῃΐηρε ἴο Ὀ6 ρογίοστηοα ἐπγουρῇ ἰμομ, δπὰ 
οἤδῃ 8 νἱοίοῦυ ἴο θ6 ἰόγῃ ἔτοια Πα δῃδιἶοβ οὗ Ηΐδ 
Κίπράοτμῃ (μαὶ ἰποὺ δὰ αἰγοδαν μαϊηρά.--- Ενοη 
186 πι} 18 ΥῪ Ο81ΠἘ}{Πὴρ Οοὐ δα οἤοβοη δῃὰ βαποδβοά 
Ἐπγοῦυρῃ Ηΐ8 ποτά, ᾿παὶ ἱπγουρῇ ἰΐ ἰπ {ἰπι68 οὗ 
ΡΟΓῸ ΘΟὨΠΪοι οὗ τίρηϊ ἀραϊπβὶ προὴρ δηά οἵ ἰγαιῃ 
Δρδϊπδὶ (Δ]ρομῃοοα ΗἨς ΤΩΔΥ “ ποτὶς χγοδὲ ἀβἰϊνογ- 

8 06.)--ΑΑ τα  ἑΐατΥ ποστὸ δμου ὰ βϑοὶς ἢἷ5 εἰ ίιοας 
Βομοῦ ἰη ἀραλοδίλης [κἷ8 ϑνοσ ἴο [6 Ἰογὰ, πὰ δ 
ἃ Βοσυδηί οἵ αοἄ Βοϊρίπα ἴο πογίς 6] νοσδποο (Ὁ Σ 
Ηἷβ ΓΔ που δηά δὰ ἢ15 ρϑορὶθ δρδὶπεὶ ᾿μοὶγ οὩθ- 
μΐο8.--Οἴθῃ πῃ ἰδίου ἀοεβ Οοα ἐμ6 [,ογτὰ ὑθ6 
οπ6 ταϑῃ 8 Πογοΐβπι δῃὰ ὈΓΔΥΟΤΣΥ ἴο τᾶ 8 ρϑορὶθ 
ΕἸτδι ΠῸπὶ 518}1 Ὀορὶπηΐηρβ, οὐ ἴο ἢ 11 υρΡ ἴτοπι 
ἰθατϑοθ δηὰ ἀοιττηία !}, οσ ἰο ἰαστῃ ἰὼ ἀοίδαϊα ἰπίο 

νἱοίουυ δηὰ ἘΠΉΌ ΒΟ: ἘΧΔΙΩΡΙο6. δγὸ ἔυχηϊεμοα 
ὈΥ͂ ἜΥΘΙῪ Ρογὶοά οὗ Βἰδίοσγ. 

Τῆς δουγοα οὐ ἔγμδ ᾿δγοΐδης ἴθ 11 Π6- οοτημηθπίου 
ψἱῖὰ Οοά, προγοῖὶῃ ἀδοάδ οἵ δύῚΒ δῖὸ 1) υπάοε- 
ἰδἰκθ ἰῃ ΗἾ6 ἔδασ, 2) ροσίοστωθα ἰοῦ {86 οῃάβ οὗ 
ΗΪ8 Κιηράοι, 8) στοσηθὰ ψῖ0}} σίοτίουθ τϑβυια. 
--Αα οἰά φαγίαπά οἱ υἱαίοτν ἴον ἰμε Βεσο, υ8ὸ 
1) Ὀγαυ ὶυ σϑρυ ϑοθ ἴ86 Ῥγθβδῖηρ ἴ06, 2) τοὶ σΒ 1] ν 
βιγῖκοα ἀοτῃ (ἢ ἴοσϑ ἐμδὲ 15 δἰτοδαν νυἱοίογίουβ διὰ 
ἐἰυταρΒίπρ ἰὰ δάνδῃσο, δηὰ 8) 1ἢβ ὉΡ δραΐη μὲ 

ἐδλε ρῬεορίε ἰλαέ οἶθ᾽β ϑυ κοῦ οουγαρε.---Ηἰ 
ἯΑ λδγοθδ, ἩὮο 1) δάνϑηοθ ἴῃ Ἐ 92) 
ΘΟΌΓΒΩΘΟΟΑΙΥ δίδῖζο (μοῖν 11{6 (Ὁ Οὐ ΒΟΠΟΣ διὰ 
186 Ροορ οἷ μοϊαγο, δηὰ 3) ἂγα οουηϊθα που ἢ Υ 
ὃν ἰο ποὺῖκ ατοδὶ ἀθ] γόγδηοα ἴοσ ἐπ οῖγ ρθο- 
Ρἷο.---Ηαἱ! ἰο ἰδ ἰλτοπε (δας ἴδ διοοπιραεοοά ὃν δ6- 
γοδδ, ἩὮο 1) βπὰ ἐμοῖς ἰσίιοδέ βοῦ 1 ἰὴ ἐδ τοαὶ] 
Κη πιΒοοά ἐμὲ τοοῦῦ :ἰδο! ἰῃ ἱστὰς δας οἵ Οοάὰ, 
2) πὶ ΒΌταΌ]6 Βογοΐεξπι ἀοίθηά Δ]ίδσ δηὰ ἰἤγοπο, 
8) βεοὶς (πεῖν εἰρῆοαὶ ἢοποῦ ἰη θεΐηρ Οοὐ᾽ 5 1ηβίστ- 
ΤΘΏΐΒ ἴον ἰπο δἰ οἵ Ηἰβ Κἰηράομλ δῃα ἴοσ {89 
τουοϊδίΐοη οἵ ΗΙβ ΡΟ σ δηὰ υἱχμἰθουβηθαβ, δὰ 
4) βοὶ Π6 ῬΠΟ]6 Ῥϑορίθ δὴ Ἔχϑιιρὶθ οἵ δ] 46- 
νοίΐην ἰἴογθ δηὰ δαθλιγ, διὰ οἵ υπίογγ θὰ οοῦ- 

“ Ἵσκα, Β. πὴ (6 αἰ μοίη ΤΠΠΠ8 ΤΊ πε 
δβδδίηρ ἴο , ΘΒΡΘΟΙΔΙ]Υ ποθ ἢ6 Ὑδρ68Β 
τὰ β ταῖς σηλμει, ΒΓΑΥΟΙῪ δηα οἷδον ρὶδε 

οἵ ἀοἂ βμουϊὰ ὑδ6 αἀϊτοοίθα ποΐ ἴο κὐδ' ὠραῳ διὰ 
αἴαρίαν δπὰ ορργθδβδίοῃ οὗ 86 ροοσ, Ὀὰυΐ ἴο 186 
τηδιηἴθηΔηο6 δηὰ Ῥγοραρδίίοη οὗ ἐπ κίπράοαυι οἵ 
Οοά δῃὰ οἵ Ηἰκπ γι ὐοουδβηθθη.---ῦ ἐσ. 10. ἀνα γι 
ῬοΩΣγ διγθηρί, δότονοσς στοδὶ, ποι πὶ πρ οδῃ 

τίοττηοα πῆογο αοα ἄοοϑδ ποὶ γίνε ἴ:6 βύσοθα 
ἔγοτ. ἶχ. 23).- ἐὺ. 12. ΞΤΔΕΚΕ: ᾿ 6. ΠΏΔῪ ἴῃ- 
ἀορᾶ μίοσυ ἱπ διὰ ἀἰῤφος ἈΘΓΟΘΒ ἔου ἐμοῖσ μασγοὶς 
ἀθϑὰβ.: δαὶ ἰξ τηυδὲ 06 Βο ἀοῃθ Πδὲ αοὐ 5})4}} Κϑορ 
Ηΐ5 ἢοηοῦ δηὰ Ηΐδ8 ἩΡΊΟΣΥ (Ρβδ. Ἴχυ. 1). 

γεν, 16. Εἰ Ὑ. ΚαυμΜμΆσηξε: Α ἈΚηΙρΉΙΥ 
ἀορά 816] Βαϊ τδβ ἱξ ποὶ γϑίμοσ ἴθ παγ 1ηθβα, 
ἱ ποῖ ἀοπηγρμὶ μοσυ: γ, δηὰ γᾶ οὶ (μΐ8 6χ- 

Πάϊπρ ΟΟΌΓΑρΡΘ ΤΕΣ ΘΕΟΥ͂ δα ἀοδ]ρ τδδίθ- 
ἔν ΜΠ} Ὠυμηδὴ 116) ΤὨ]18 αποδβίίοῃ γϑϑοι 68 
1Παἱ πὶ τ ῖοῖ Φυαδ8 Ιβοασὶοὶ ργοαυτηθα ἴο ορ- 
ΒΌΓΟ ἰδ δηοϊπεϊηρ οἵ ΜΑΓΥ δἱ Βεοίδδηγ. Ττὺθ 
Ἰονθ [88 ἐΐϊβ Ἰ)θαδΌσο ἴῃ ἐιθο , δηὰ πῃ 18 πγοάοδ οὗ 
ΤΩΛΏ ᾿δρίδοη ρῥαΐα 1 μ61 7 Ὀογοπά 41} οὐ  ἐΣσΐβη,.--- 
ΤΠΘ οί ΠΥ βο αβδοσιβοίηρ ἀθοα οἵ (Π6 ἰἤγος ᾿ι6- 
ΤΟΟΒ τοραγάοαά τοί δὸ τηυοῦ ἴΠ6 πιαθ αν, 88 
ΤΆ ΠΟΥ ἴἰ6 “ δηοϊηϊοα οἵ ἴπ6 1,οτά,᾽" δηὰ δὸ ἴδ6 
Ιογτὰ ἩΗϊμπρο, [ΗΠ διὰ]γ.-- ΤῈ.].- -9ΟΉ ΕΗ : ἢ 6- 
γἱ δ δ ρμίουβ τοϊπὰ πουἹὰ πανὸ πὸ σίρῃϊ ονοὸῦ τὴ 
Ἰ1}6 οἵ ἷδ σχϑῃ : ἰδὲ [δ [τὰ δἰοηο ἢδα, ἰο ποσὶ 
8}1 Ὀο]οΏρ. Ἧ7 μανϑ πὸ τίρβὲε ὑο οἰαίτα ἴοσ οὔχς- 
Βοῖνοβ (Π6 βιυγοδί δηὰ Ὀ]οοά οἵ οἰ ΣΒ : τηϑθη ὅο ῃοὲ 
Ἔχίβὲ ἰὸς 8, Ραΐ νὸ Ὄχὶαί ἔοσ οἴβοτβ. 8 δμουϊὰ 
ποΐ μοὶ Οὕτβοϊ γο βογσυοά, δυὶ βου ")ὰ γδίοσ δοῦυθ 
οἴποτα.--αἀθηυΐπο ἔδδυ οὗ αοα βῆονε ἰἰβοϊ ἐπ (818, 
ἐμαὶ ΟὯΘ Βοσνθβ δποῖθοΥ 'ῃ βοϊ -ἀονοϊϊηρ, δηὰ βο] - 
βδου βοίπρ ἰονο, βΒπ ἢ 88 νᾶὰδ τη 08}}γ δμόνσῃ ὈΥ͂ 
Πανὶ δηὰ 18ιο86 ἴσϑο μδγοϑδ. 

[ὑετε. 1δ-17. Το οἱ! ὃν ἰλε φαίε οἱ Βειλιίελειι. 
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ΤῬϑαν 5. οἰτουτηθίδηοθα. Ἐδοο]]δοίδοηδ οὗ γουΐϊῃ, | (ΣῪ 116--- ὍΣΑ 6 τ ἢ Ἰονθ βοχῃηρί  πηθ8 ἴο ΡῸ ΟΗ͂ οἢ 
Ἰοηρῖηρ ἴον ([ῃ6 τυδίοσ ἴ6 υδοὰ ἰοὸ ἀγίηἰς πΒΘΠ αὶ ἰ δὴ πηργδοίοϑὶ δαἀνθηίυσο. αν] 8 τὰ [ῸΣ 
ΒΟΥ δἱ ποῶθ. ϑββίγοηρ αβδοίίοῃβ ψῃοῃ 8 σγϑδί ] πιιπηδη [18; δῇδοιοηδίο σγδιἀθ ἰο ἢ] ΤηΘΩ ; 
Βο ἴεν δίς θηβ ἰῃ ΒΪ8 [0] ]ΟὐγΘΙΒ--ἰ ΒΘ ΔΓΘ ΘΑΘῸΓ ἡβδ βῆ ΒΘη τ θη8 ΟΥ̓ΘΓοο ληρ ὈΟΑῚΪΥ Δρροιίο; 
ἰο κτδιν ἷἰβ δἰ σα ίοθὶ ΐδῃ, Ἐοσλδιοθ οὗἁ χ}}1- ἰ ἀθνουΐ ἀθβῖγθ ἴο Βοος οἰονεῖ; ΤΑ 

ΞΙΧΤΗ ΞΕΟΤΙΟΝ. 

Το ΝΟΩΡοηκ οἵ ἴ86 Ῥϑορὶο δᾶ ἴ8ϑ ῬΙαβπθ. 

σεμκν». ΧΧΤΥ͂. 1-25. 

1 Απᾶ δρβίη (86 δηροῦ οὗ {μ6 Τιογτὰ [76 Β ον 8}} τ͵α8 Κ᾽ πα] θα αρδὶπϑὺ Ιβγδοὶ, δηα ἢθ 
τοονοα [ποϊϊ647] Πενία ἀραϊηϑί ὑμθὴὶ ὕο Β8Ὺ [βαγίπρ]), αὉ, μυτα 6 Ὑ ἴθγϑεὶ δηά Ζὺ- 

2 ἀδῃ. Εὸοὸγν [Απα]7 (86 Κίηρ βαϊά ἰο Φοβὺ ἰδ οδρίδιη [9ο8Ὁ δηὰ (86 σδρίβ᾽ η8}] οὗἉ (16 
διοβὲ ψῃὶοῖ 88 [26] τὶς Ηἷπι, ΟὉ πον Βτουρῇ 411 (86 ἐτῖθο8 οὗὨ [ϑγβϑϑὶ, ἔγου δ 
δύθῃ [οπι. 6υ6η} ἴο Βϑοσβῃθῦα, δηἃ Ὡυτα θα γ6 [86 Ρθορίο, {π8 1 ΤΑΥ͂ ΚΕΠΟΥ͂ {Π6 

8. δυμιθοῦ οὗ ἴΠ6 ρθορὶθ.0. ἡΔμὰ Φοδὺ βαϊὰ υπίο ἴδ Κίηρ, ον [οηι. Νον ἢ] ἴμ9 ωογτὰ 
[Φς μον} ἰῃγ Οοα δἀὰ υπΐο {86 ΡῬΘΟρΪ6, ΠΟΥ͂ ΤΩΔΏΥ ΒΟΘΥ͂ΟΣ {ΠΟΥ͂ Ὁ6, 8Δὴ Βυπαγοά- 
ἴ0]4, δῃᾷ {μδὺ [86 Θγοβ οὗ τῦῦ Ἰογὰ {μ6 Κίῃρ, ΠιΑΥ͂ 866 10; Ὀαῦ ΨΥ ἀΟΙἢ ταῦ Ἰοτά [80 

4 Κίηρ ἀεο] ρῦ ἴθ {818 {πἰησ ἢ Νοιπιβδίαπαϊηρ [4.84] {Π6 ἘΜῈ 8 ψογὰ ρῥγονα!]οα 
"7 με: Φοδῦ, δῃὰ δραϊπϑί 86 οδρίβίῃβ οἵ μ6 δοϑί. ῚΑμα Φοδὺ δπϑὰ [Π6 οδρίδὶ πβ 
οἵ [Π6 Βοβὲ ψϑηΐ οὖ ἔτοπι [86 ργδϑθποο οὗ (Π6 Κίηρ, ἴο πα γ (86 ῬΘΟΡΪΟ οὗἉ [βγδ9]. 

δ Αμὰ {Π6Υ ρϑββοὰ οὐϑὸσ ογάδῃ, δῃὰ ρἰἐομθὰ ἴῃ Ατσοοῦ οὐ [86 τὴρῃί βἰάθ οὗἁἉ (86 οἰ(γ. 
[δοίέεν, ἀρὰ ἢ ΟΠ) ΑΥΟΟΣΥ δηά ἤτοι {86 οἰἐγ5] (δ δύ ἐοίδ, ἴῃ (Π6 τηϊαϑί οὗ {86 τἹ- 

6 γον [ν8]100] οὗ αδὰ [ἰοπαρὰ 684] δηὰ ἰοναγά 9αζοσ. Το [4.6] (Π ΕΥ̓ σδλθ ἴο 
ΟἰἸοδα δὰ ἰοὸ ἐπ Ἰδῃὰ οὗἉ Ταλεϊπι- Βοα8ῃ1 [ρεγλαρε ἰδπὰ οὗ (80 ΗΠ) 68 ἴο ἘΚ 8468}1, 

7 δηά (86 γ οδπιθ ἰο ᾿ϑδη τ δδη, δὰ δυουΐ ἴο Ζιάοῃ, Απά οδίηθ ἴο 86 βίγοῦρβοϊα οὗ 
Τγτγο, δῃὰ ἰο 81] {86 οἰζο8 οὗ (86 ΗἸ ν 68 δηά οἵ {86 Οῳὀπδδηϊοβ, δὰ {Π6 Ὺ ψοηΐ ουὖὐ 

8 ἰὸ ἴδο βουΐῃ.οὗ υάδῃ, δυδπ [οπι. θυ 6 }} ἴἰο Βϑοσβῇθραβ. ὅ0 πσβθη (ΠοΥ μδαὰ ζο0η6 
{Βτουρἢ 8}1 [π6 Ἰδηά, (Β6Υ͂ σβηθ ἴο Ψογυβδ] τὰ δἱ (86 ϑῃὰ οὗ 516 πηοη 8 πα ΘΗ Υ͂ 

9 ἄδλγβ. Απα “080 ρᾷγϑ ὕρ {86 δύτι οὗ τ86 τ θ6Υ [{πΠ6 ὨυΌΟΓ οὗ [Π6 Οὁ6Ώ818] οὗ [ῃ9 
ῬΘΟΡΙΘ υπίο {86 Κίηρ; 8π4 ἴμϑγθ ψϑῦθ ἴῃ [βγϑοὶ οἷρῃ Βυπαγοα {μουδαπα γα] δὶ 
ΤΆΘῺ [ἩΔΓΓΪΟΓΒ] ὑπαὶ ἸΟῪ [86 δπνογὰ ; δῃά (89 τηϑὴ οὗ ΔΦυάδιῃ πχϑῖθ ἔνθ δυηάγοα 
Κπουδδηά πιθῃ. 

1. Αμάὰ αν δ Βοατί βιηοίο Ηἷπι δον ἐμπδίλ 6 δα πυμρογοᾶ {Π6 ρθορ]θ. ἀπά 
Ἀανὶα βαϊα υπΐο ἴμ6 Τωοτὰ [96Β ον}, 1 μᾶγο βίῃποαά ζυοϑῦΥ ἴῃ ὑμαὺ 1 μᾶνο 016. 

ΤΈΧΤΟΑΙ, ΑΝῸ ΘΟΕΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

Ξι Δίω 4 Βοίη 1 Οἤτο;. χχί. 3. διὰ τοφυϊσοα ὉῪ ἐμ ρΡῆσωθθ “ πὶ τη," δηὰ ὈΥ͂ 8:9 ΡΪΌΓΑΙ του Ὁ “ ΠΌΤΟΥ 
γο."--Τα. 

5 [γγ. 8, Βδιΐομοσ δου (δραϊηϑὶ ΤῊΘΩ].8) ἐμαὶ ἐπ ἢ ΘΓ τοῦδέ Ὀ6 αἴνϑῃ τρ (ἰξ [8 πορύδης ἰῺ σὮ γος.) Ἐσχὰ- 

ΓΩΒΠῊ τγοίδἱ 8 ἰ(.---Τὰ.) : . 

8 [γόγ. ὅ. βγτ., ὙΠ ΚΗ “ σΩΤὴ0 ἰ0 ΑΥΟΘΣΥ (8 ᾿ς ΒΩΣῸ) οἡ ἐδο τίς οὗἨ ἐπο οἱἐν." Βαϊ ἐῃο τοβαΐηῃρ (κἰγθὴ δΌΟΥΘ 
1η. Ὀσδοῖσοίδ) οὐ ἴπ 9 Ηοΐτηϑθδ ΜΒ. 19, 82, 01), 108, 88 οἰἐδὰ ἷ ΘΙ... οΘοιητηθηδὰδβ 56} 88 ΤΏΟσΘ ἡδίυσαὶ. 6 ϑῃου]α 

ποῖ Βοτο οχρϑοῦ {Π6 δἰαίουηοης (Πδὺ ΠΟΥ Θσαπηρθϑα, Ὀυς 1{ ἰα6 ἡδίυσα! τη8ὲ 9 Ῥοΐηῃξδ πῆ ΘγΘ ΠΕ ὕοκλὴ βου] ὈΘ 
τηθηἰοηϑὰ ; ΠΊΟΓΘΟΥ͂ΟΣ (Π6 ΡΏΣΑΒΟ: “ ΟἹ (86 γἰκ δ οὗ ἐὴ6 Οἵ "18 ἃ δίγαῃβε ὁ09. ΤὴῸ διηϑῃαϑα ἰοχὶ νοῦ]ὰ σχϑδὰ: 

ὙῚ [91 79 ἐτ.--τα] 
4 [Ψγος. 10, Το ᾿Ξ τιν (ΥὩ6Ὁ [5 δὴ ΑὐνοσὉ) οσο ἔο]ονϑὰ ὈΥ͂ ἐδ δηῖ 6 νοῦ ἼΒΌ ἐφ σΟὨ ΡΑΙΨ ἰ0 πϑᾶβθ. 

ἙΔΊΠ ον, ὁ.6 οὗ ἰδ ἔνγο (6 “ δἰἴδογιγαγαὰϑ᾽" ΟΣ “ἢ πυπιθοτγοὰ ἔδο Ῥϑορὶθ ᾽) τηῦδὲ 6 οτηἰ θὰ (Ὁ76}}}.), οΥ δν ὮΡ 

τηῦϑί ὈΘ ἰὨβοσίοα : “ αἴοσ (18, Ὀθοδῦδο ἢ9 δὰ πυιηροσοα " (8 |).- Οπι.), οἵ τὖνκ ταυδί Ὀ6 ττ θη ᾿πείθωὰ οΥ̓ [3, 

καά, θ6 Ὁ ὉΠ θαθε δα τοϊαἰμοὰ (56 ἴῃ ἐδ γυὶς. αῃά Επξ. Α. Υ.).--μδὲ ἐμὸ Ρίδηδα ἴῃ γοσβ. 10,13 δἰ καὶ, 16 ὑμοοσ- 
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Απᾶ πον, 1 Ὀαβθθοῖ (δ66, Ο 1οτὰ [96Βονβ}]}, ἰδ ῖκθ Δ ΤΑΥ ὑμ6 ᾿πίαυϊγ οὗἁἨ (ΠΥ 8οὺ- 
11 νϑηΐ, ἴοσ 1 δυο ἀοῃθ ΨΘΓΥ͂ 100] 15 }γ. ΕῸΣ χθι Πανὶ ἃ 88 υρ [Απηὰ ]1λαν]α δγοθο] 

ἴη {Π6 τπιογηΐηρ--- π8. Δη47 (Π6 ποτὰ οὗ ἴ[Π6 1,ογὰά [ΨΦε6 ον δ}}} ολπηθ ὑπο (86 ργορδοὶ 
12 (δά, αν αΒ βεεσ, βαγίῃρ, αὉ δῃηα 84 Υ υμίΐο θενὰ, ΤῊυβ βαὶι ἢ {πΠ6 Τοτὰ [Φ6δονδῃ], 
181 οδουῦ [Π66 ἰῃγοο ἐλίπισε; οἤόοοθα [Π 66 οη6 οὗἉἨ ἔπιθι, πὲ 1 τᾶν ἀο ἰδ υπΐο [Π66. 8.0 

[484] αδά οδπι ἰο θανὶά, δηὰ ἰοϊὰ δἴηι, δηα βαϊὰ ὑηΐο ἢϊπι, 5ὅ.4}1] βουϑθῃ [δείζεν 
(ἢ γ665] γοϑῖβ οὗ 8 Π210)6 Θοπλ6 Ὁπίο 866 1η (ΕΥ̓ ἸΔπα Υ οὐ ψῇϊῦ που Ε.66 [ὮΓ66 τη οπ ἢ8 
Ὀοίοτα (Πΐηθ ϑηθιαΐθθ, 8116 [ΠΟῪ ρυγϑὰθ {π66} οὐ ἰῃδὺ ἴΠπ6γ6 6 ἴῃ γϑθ ἀδυϑ᾽ ρϑβΈ ΘΠ 06 
 [Πγ Ἰαπα ἢ ποῦν δά νἶβο, δπὰ 806 Ὑμδὺ βΒνΘΥ 1 88}8}} τοίασῃ ἴο ἴσα Ὁ δὲ βεηΐ τΩ6. 

14 Απὰ Ῥανὶ ἃ βαϊὰ υηἱὸ αἰδα, 1 8ῃὶ ἴῃ 8 γτοδὶ βίσγαϊῖ; ἰοῦ 8 18}} ον ἰηΐο ἴπ6 Βαηὰ 
οἱ [86 Ι,οτὰ [Φομονδ], ἴῸΓ Ὦ18 ΤΆΘΓΟΙ6Β 8.6 στοδί; δηα Ἰοὺ τὴϑ ηοῦ [Ἀ]] ἰπίο ὑμ6 Βδμά 
οὗ πιδῃ. 

15 βο [Δπάᾶ] {86 1ωτγὰ [Φοβον}}} βοηΐ ἃ ροδ ]θηοο ὕροὴ ἴϑγϑοὶ ἔγοτῃ (ἢ6 τηογηίηρ 
αυύϑῃ [οηι. Θυ6}ὴ} ἰο (86 {18 δρροϊμηϊοα ; δῃὰ {Πογὸ αἰθα οὐὗὁἨ 0 ρϑορὶθ ἔγοιθἨ9Ὦὃῥ δ 

16 ὀνϑῃ [ὁπι. θυθῃ]} ἰο Βϑουβῃθθδα βαυθηνῦ ὑπουβαηὰ πθη. Απὰ σψθθῃ δ6 δηροὶ [Αμὰ 
[86 8δηρ6}] βἰτοιομβοὰ ουὖ 8 δηα ΡΟΣ «6 Γ088]6 πὶ ἰο ἀθβίγου 1ΐ, {89 [ογὰ [πὰ 4ε- 
Βον8}}} τορϑηίθα δἷτα οὗ [86 ον]], ἀπὰς 8814 ἰο (86 δηρεὶ ἰμδὺ ἀοβίγογοα {πὸ Ρρθορίθ, 
18 ΘηΟυ ΖὮ, βία ΠΟῪ ὑδῖπθ βδῃά. Απαά δ δῆρθοὶ οἵ ἴπ6 1οτὰ [96 ῃον8}}} τγδ8 δ 189 

17 {πγεβεϊηρ- ἤοον οὗ Αταυηδὰ [80 Φονυθιθ. Απὰ Πανὶ ὰ βρακθ υπίο ὑπὸ Τωογὰ [.[680- 
γ8}} τ θη Ὧ6 88} [6 δηροὶ {μδὺ βυγοΐθ [86 ΡΘΟρΪθ, δπὰ βαϊά, 1,0,  ἢδνα β'ῃηθά, δὰ 
Ι αν ἄομο υἱοκοάϊγ; δυῦ (μ686 βθορ, ψῃδὶ πᾶν (860 ἀοῃοῦ [οὐ (πο δαπά, 
ΡΓΑΥ͂ (866, Ὀ6 δρδίηβί ἴ16, δηα δρδίηδβί τὰ λυ Π 6 Γ᾿ 8 ΠοΟυΒ6. 

18 Αιὰ Οδὰ οδπι6 ἐμαὶ ἀΔΥ ἰο Πανὶ, δηά βαϊὰ υπΐο Βἷπι, Ὁ ὑΡ, ΤΟΣ Δῃ δ]18. υπίο 
19 (86 1μογὰ [96 μόν 88} ἰὰ (86 {πγοβηϊην-οοῦ οὗἨ Ατδυπδὰ (86 Φεδυδῖίθ. Απὰ 1)4:]ά, 
20 δοοογάϊηρ ἰο [86 βαγίηρ οὗ αδα, ψϑηῦ ὺΡ 88 (80 [ωογὰ [96 Βόονδ}}} οοπιμηδπαθα. Απὰ 

Ασϑύπϑ Ἰοοκοά, δῃἃ β8}07 186 Κίηρ δηα 8 βούνϑῃίβ οοτηΐηρ οἢ [ον δια Πἰπὶ ; δηὰ 
Ατσδαηδῃ πϑηΐ ουΐ, δΔηὰ Ὀοποά ἰπηβ61  θϑίοσθ ὑπ Κίηρ οὐ ἷβ ἔδοθ ὑροὴ (δ6 στουπά. 

21 Απᾶ Αγδυπδῃ βαϊὰ, ΤΥ Βογείογο 18 τὰν ἰογτὰ (89 Κίηρ οοπιθ ἴο ἷβ βεασυδῆῦ ἢ ̓ πὰ 
Πανία βαϊὰ, Τὸ Ῥυῦ {86 ὑμγοβϑῃίηρ-ἤοον οὗ ἴμ66, ἰο Ὀυϊ]ὰ δὴ δἰἴδὺ απο [86 1ωοτὰ 

22 [Φοδονδῃ], (μ8ὺ (86 ρῥ]αρῖιθ πιδὺ 6 βίδγϑὰ ἔγοιαι [86 ρϑορίϑ.. Ἀμπὰ Αγϑίῃδῃ βιὰ 
υηίο Πανιά, 1μεἱ ταῦ ἰογά πο Κἰηρ ἴδκθ ἀπά οδδι ἃρ πῆδί βοοιμοί σοοα υπηΐο Εἶπ; 
Ὀ6 0014, λόγο ὃο [816] ΟΧΘῃ ἴῸγ Ὀυγηῦ βδουῆοο, δπὰ [ὑπϑ. 086] ὑπ ΒΘ ηρ-Ἰηδ Γυταθηί 

28 δηὰ οὐδόν [{186] ἰπβιγαπ [5 οὗ [Π6 ΟΧθ ἕο ψοοά. 41} ἐλθδβο ἐξίποα ἀἰὰ Ατδυπβδ, αδ 
8 Κίηρ, ρῖνο υηΐο {86 ᾿κεῖ [4] ρῖνεβ Ασγαυηδῃ, Ο Κίην, ἴο [86 Κίηρ ; ον, 9 ψ80]9 
Εἶτεα [86 δογνδηΐ οὗ πιῦ ἰογαὰ {86 Κίηρς ἴο {86 Κι, ἢ]. Απὰ Ατϑυηδὰ β8ϊ]α υπΐο 186 

24 Κίηρ, Το Τοτὰ [ΨΦ6Π ον 8}} (ὮΥ αοα δοοορὺ 866. Απὰ (μθ ἰκίηρ βαϊά απο Ατϑὺυ- 
πϑῦ, ΝΑ, Ὀ0ΓῚ ΜΨ1} βυγοὶγ θὰγ ἴν οὗὨἨ [866 δ ἃ ῥγίοθ, ποῖον ΜΠ [δῃὰ 1 ν}}} ηοι] 
ον Ὀυγηί οβδείηρθ υηΐο (ἢ 6 Τοτὰ [96 Πόνδ}}] ταῦ αοἀ οὗ (μαὺ πῃ ΐοι ἀοί οοβί τ8 
ποίμϊηρ. 80. [Απἀ}] Πανὰ Ὀουρσῆϊ [86 {πγοβηΐηρ- θοῦ δηα (ἢῃ9 οχϑὴ ἔογ ΒΗ͂Υ 88ο- 

250 Κκ6]8 οὗ βῖνοσ. Απὰ θαδνὶὰ δ} {πογο δὴ δ] δῦ απο (86 1,ογὰ [96Βον8}], δὰ οὗ 
ογοᾶ Ὀυγηΐ-οἸδυίηρβ δηα ρϑϑοθ-οδείηρθ. ἣοὸ [4π4] 86 Τογὰ [Ψ96Β ον 8} 88 θη- 
ἰτοδίθα ἴον ἴμο Ἰαπά, δῃα ἐδ 6 ρῥ]αριιθ τγὰβ βίδγϑα ἔγουη [βγδϑὶ. 

δ,[ΨΝοΣ, 12. Ὁ) “ἸΔΥ ὍΡΟΙ ;"" Ἐπᾷξ. Α. '΄. τδίποσς ὑἐσαπδίαίθβ ἐμ9 τοὺ ἴῈ ΟΠγοιΐοΐθϑ (Υοσ. 10) 1) “ δἰγοίοι ουἱ " 

Ἑτατηδηη: ΚΙ μοι! οὐοῦ 69 ;" ῬΉΣΠΡΡῬΒΟΩ : ΚΙ ΊΑΥ Ὀοζογο ἰῃ66."--{κ.] μὰ 

6 [ΨΝογ. 13, 80 Οἤγοη. (γ6Σ. 12), δῃ!α βο ἔθ βυζητηθίσΥ οἵ [ἢ δἰαιθτηθῃξ Γαι γ65.-..-. ΤᾺ.} 

Τ ΓΡον. 23. Βο Βδίίομοσ, νει ης ΣΝ ἴον ΤΣ δηὰ ἱπδβοσίίης 2». Τὴθ πογὰδ τηπϑὲ δὃθ9 τοκδγαϑὰ 08 μασὶ 

οἵ ΑΥΔΌΠΔἾ᾽ 5 ΒρΟΘαἢ, αἴηο9 ἴξ ἰ8 ποὲ ἐσθ ἐμαὶ 86 βᾶγο ἴδο ἐδίῃ 8 ἕο [86 ἰκίης; μΒ9 οδοτσϑὰ ἐδιϑεα, θυ [ΦΥ͂ 619 ποὶ 
δοοορίθα ( 611}.).-- Τκ.] 

(600) Ὑ88 οὐλολνεκ τὶ ἊΓ ἼΠΟ [ΔῸΣ Τὰ βλτνι (δὲθ 
(ἢ βοοιζοῃβ στὴ ἴηἴ ἴο τὴ ἴΠ6 βδιὴθ 

ΠΡ ΒΗ, ΘΕΚΒΕΟΘΙΣ ΒΟῦΓΟΟ. ΕΒ εηδε οὐδις τομεγὰ χχὶ. 15- χχὶ!. δ 
Ι. οτα. 1-8. δαυΐάε εἴπ ἦπ πυπιδεγίπρ ἐδε ] Ἰπϑεσιθὰ ἴῃ {μ6 τϊ δὲ οὗ {118 ἰκίοτυ, δῃὰ {μ6 ἵπὸ 

ἴὴ8 Χχὶϊ., χχὶϊὶ, 1--7 88 δῇ ᾿πβΒου 0 ἴῃ [86 Ὧδ᾽- 

6ν, 1. Απὰ δραίῃ ἴμο δῆβοσ οὗ ἴ8ο 1οσᾶ | ταϊίγο χχὶ. 15-29, χχὶϊὶ. 8-39. Εγάπιδπη 
νγ88 ᾿σἰη ἅ]οᾶ. Τῆι “ασαΐπ᾽᾽ ον] ἀΘΏΥ τοῖδσα ἴο [606 σαγὶουβ βθοίϊ 15 88 ΚΡΕΤΕΟΣΥ βοϊοοοὰ, διὰ 
186 ἔδυλῖηο ἰη χχὶ. 1-14; σοι. δαρϑοῖδ }} Ὁ στοσ. 1 ᾿ ρα εβη - 
δηὰ [86 Ἰἀθπο8] δῃμάϊημο οὗ (86 ἔπο δοοοθῃΐβ ἴτε Ἰδίοτιδ ἴῃ [86 16] βοοίΐοῃ 1 ΟΒσοῦ. χσι. 
(τεσ. 25 μεσ διὰ γοσ. 14 ἰμθγθ): “Φϑβουδὰ  1-22, ἀγθ ἰο 6 σοίδσσϑοὰ ἴο διηοίδμβεσ ἔΆ}16ν δὰ" 
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" ἘΒοΥῖν (παὶ (6 ΟΠ γοηΐοῖον δὰ Ὀοΐογο μἷπὶ (Μον., 
Ἐπ.), Ὀυὶ ποί αἰβο ἐπ ραγτέ ἴο “Ρρυγὸ γϑηοαθὶηρ 
Ὀγ τ1Ἐπ6 ΟΠ γοηί ον 1 πι8610. (Ἐπ.).- - ῺΘ ἐΐπιδ οὗ 
ἀΠιἶα ΘΘΏΒΌ5 15 ΘΟΥΙΆΙΏΪΥ ἴο θ6 Ραϊ ἴῃ ἴΠ6 ἰδίον ἡπρὰν 
οἵ Τανία᾽ τοίη, “ ράγῖν Ὀθοδιθθ [Π6 ρϑβϑι ἰθῆσο 
ἤόγο ἀδεοσγί θα ἰ5 Θχργοβαῖν βδαὶἃ ἴο θ6 16 βεοοπὰ 
οἵ 186 το στοδὶ ρίαρυθα πάθον Πανὶ, ρΑγΓΕΪΥ Ὁθ- 
σδ.86 Βυσἢ ἃ ΠΠΘΑΒΌΓΘ 88 (ἢ6 σρηβαβ, ΤΠΊΟΩ οσου- 
ἰοὰ Φοαῦ 9 πηοῃίμβ δῃὰ 20 ἀδγα, οου]ὰ αν Ὀθθὴ 
Θρβηη ΟὨΪΥ ἴῃ ἃ Ρουίδοι]Υ αυἱοῖ νολγ" (Επ.). 1 

σἈληηοὶ Ὀοϊοηρ ἰο [6 πι6 Ὀοίοτο ἐδ 6 ᾿πϑυγγθο Ο)κ 
οὗ Αδαπδίοιῃ δηὰ διιοῦδ ἸΡῸΝ τρβάετα Ὀδοδῦδθ ον 
ΤΟΒᾺ ἃ ρῬεγπιαπδηΐ οοηάϊοη οὗἁὨ μοβοθ νι ἢ- 

ἐπὶ αὐ πὶ. ΤΟ ἰδἰα ἀδίθ 18 8180 ἰδυοσοὰ ὈΥῪ 
1Π6 ἴκοῖ ὑπαὶ (6 ΟΠ ΓΟΠΊ ΟΕ δἰίβομθθ ᾿πη θα οὶ 
ἴο {818 ΠἰΒίΟΓΥ (ἰπ δοοογάρησα ψ 1} 18 σοποΙ δου, 
[86 ριγοθδδο οὐὗἨ Ατϑιιηδὶβ (Πγοβἰησ- ἤΟΟΥ 85 ἴμ6 
εἷϊο οὗ {π6 ἕαΐϊαγο ἰδαρ 6) {π6 ἀφβογιρίζου οὗἁ {86 
ΓΟΡΒΓΘ(ΪΟΏΒ (ῸΓ {86 Ὀυ ]άἴηρ οὗ (Π6 ἰθπιρ]6 δηὰ 
νὴ 8. ΔΥΥΔΏ ΘΙ ΘΒ [ὉΓ ΑἸγ}Π6 ἐΕΎΥ ΕΟ, σ᾽ ]οἢ 

ΟὨτοα. Ρααβ ἰῃ {818 Ῥοδοοία] ᾿ἰδδὲ μεσ οα οἵ ἷ8 
χοῖρῃ. “Οὔο που] ποῖ, ἱπάοοα, [μη οἵ να’ 8 
ΨΟΓΕΥ͂ ἰΔ8ὲ ἄδγβ, ἤθη ἀθδίἢ 8 ἀ81}Υ Ὀδίοσο αἷτὰ; 
καΐμ βτθλῖ πηλίοσβ ΔγΓΘ μοὶ Ὁπάογίδ θη δὲ βυοῖ 8 
6 (ΠΗ ημβὶ.).---ΤΠ6 Κιπα] ηρ οὗ Οοα8 ἀπσεν 
ῬΓΘΒΌΡΡΟΒΟΒ 8 ζγᾶνϑ οἤσηος ἀραϊηδὶ Ο0α ; δῃὰ (ἢ 18 
οὶ ΠΔΟΓΟΙΥ ὈΥ͂ Παυϊά (πῆοθο κυ} 18 ἘΥΡΓΘΤΙΥ 
δῇ τηθα ἰπ νοσρ. 8, 10, 12 βηᾳ.), θαϊ δἷδο ὃὉγ {Π6 
γγ8 016 ρεορίε, β'ῃισο “΄ [Αγ86] ᾽ 8 ἀοαϊ ηδίοα 858 1ῃ 6 
οὐὔ͵θαοὶ οὗ ᾿π6 αἰνίῃθ δῆρογ (νϑγ. 1), δῃὰ (86 ρυ- 
ὨΪ να ρΪασιο 88 Ἰηἰο παρα (0 ἱποϊαάθ (6 ψ80]6 
πδίΐοῃ {νοσ. 18 8ᾳ.). Τμΐθ οδησο οὗ [86 ρῥϑορὶθ 
φοηβίβία, μουγοῦοῦ, ποῖ ἱῃ ΔΏΥ “ πΙάάρη 518 ᾽᾽ ἢ Ὁ. 
Κ͵ὶ πο), ΠῸΣ ἱπ ἐπ ἱπρυσγθοώοηθ ὑπάοῦ ΑὉ- 
Β8]9πὶ δῃὰ βϑθῦα (611), Βαϊ (βηοθ Θοαἶ Β δῆρογ 
ἷβ ον ἸΟυΒ]Υ σΔυ8Ά}Υ οοπηθοίοα τ ἱ (ἢ Ζαυϊα} 8 ἀεοα) 
ἴῃ ὑμοὶν ᾿ Ῥἄμϑω ἐπ ᾿αυϊά 8 δἷη.-- Αἱ Ἐθ 
ἐποἰιοᾶ ενίᾶ εραϊηδὶ ΒΒ 61, ἐμαὶ δ, δρδὶηϑί 
]εναεὶ, διὰ [ἢ βΒιι 0] οὶ οὗ [πὸ Ὑ  ΥΌ ἰβ «ι ποί 
ϑαίδη (80 βϑύϑγϑὶ οἱάδθῦ Ἴοχροδίΐογβ [ηὰ Ἐπ] α] 
δίϊος Οἤγοη.), ον αν ἐπουρῆν οὗὐἨ ὩυτθοΣ- 
ἱπρ [86 ρϑορὶο (Τμβοοά.) Τῆο ουἱϊθυτεὶ οὗ αοα᾽» 
ἩΓΑΙΠ ἀραϊηαὶ βσϑο] ἱβ ργοάπορα ὉΥ͂ ἃ βίῃ οἵ 
Τθλανὶά᾽ε, ἰο ν ϊοῃ (86 “ ᾿Ἰποϊϊοιηθηΐ σδη6 ἴγοπι {ἢ 6 
Τ ον .᾿ ἴα βίδίοσωθηὶ ἱπ Οἤτου : “ διαίβη  βἰοοῦ 
ὉΡ δραΐηδὶ ἴβγϑοὶ δηὰ ἱποϊϊοά ᾿ανὶὰ " 18 ποὶ ἴῃ 
ϑῖται σοῦ ΜΠ ΠΝ δἰΠῸΒ πνοὰς '" ποῖ δΔὴ ἰῃ- 
Θ δηΐ βῴθηΐ 8] οῃρβὶ ἀθ ὁ , Ὀαϊ ΔΡΡΘΑΓΙΕ 
εἰν 8. 88 πίει ἰο 8ηα ἀδροπάρθηϊ οἡ Ηΐπ. ΖοὉ 
Ἰ.; ἢ, 11}. Βυδάκυν οχρ δηδίΐου : “ αοἀ δ8δηὰ 
1Π|6 ἀ6Υὴ] ΠΙΑΥ͂ σοπσ ἴῃ ΟὯ6 δῃηα 6 β81Ὲ6 6Υ]] 
ἀοοά, (πουρὰ ἴῃ αἰ ἔδγοηΐ τᾶγβ, (Π6 Ἰαἰίοσ Ὀγ ἱπ)- 
ΡΘΙΠΠπρ, [16 ἴΟΓΠΊΘΣ ΕΥ̓͂ ρογι) ἰἰπρ "ἢ τησδί ΡῈ οοῦ- 
γροίθα ἴῃ δοοογάδῃοθ ] ἢ {118 δἰδίθσωθηί.--- ΤῊ 
Τογὰ ἱηοϊίοα Πανὶ α ̓" τθϑηβ, ποὶ ἐμαὶ Ηδ ἀε- 
βιίγογοὰ εἷβ ἔγθο Μ1}1 δῃὰ ἰογοϑά Ηἷπ, αὶ (πᾶὶ ΗΘ 
Ρογπ 6 (Π6 ἰοχαρίδίίοηβ, γοοϊάθης ἰῃ ἰῃ6 οἷἦτ- 864 
ουπιδίδηοοθ ογάδίηθα ὃὉγ ΗἾἶπι, ἰ Δρρσοβοῖ Πανὶ α, 
Δηᾷ βο ἀοσνοϊοροά {116 ζου πιῖπαὶ πηρΟα γ ἀρβῖτα ἴῃ 
αν  Ποδγὶ ᾿ηΐο ἃ ἀοίοσγιν ηδίίοη οὗ [86 π|}}, 
δΔηα ἰἤθποο ἰηίο ἐπ ἀθοά. 66 οῃ 1 ἤδη. χχνὶ. 
19, ἀῃὰ “ Ηἰβίιογῖςδὶ δπὰ Τποοϊορίοβὶ ἰο {Πδὶ 

« [Βιδ.-Οοπι. (οἩ καὶ ϑαῖη. χχίν. 1) τϑϑάου [ἷμ “δὴ δὰ- 
ὙΘΓΒΆΓΥ " (οἴ οΡ 86 ὑπ᾽), οἡ ὅπ σγοιυηὰ ἐπα [ἢ 6 
Αγ. (ἰοσυηὰ ἰῃ 7οὉ δὰ Ζ6Ο6ἢ.) πὶ ΤΑΠΠκμ. Δηα αἰγα  ατὶν 
ΤΥΔΏΒΙ αἴ 6 5 Π6ΤῸ "ΟΠΘ6 (8 ὉΠΙΣΠΟ ἢ ΘΏΘΙΏΥ) τηογοὰ ἢ» 
να." Βαΐ [πὸ ΔΌκΘη66 οἵ [6 Ατί. ἴη πὸ Ἰαἰθ-σοτηροβοὰ 
ΟΘΉτοη. ἰδ ὀχρὶαἰποα ὃν ἰὴ δος ἐἰῃδὺ ϑαίαπ δὰ ἤθη Ὁο- 
ΘΟΠῚΘ 8 ῬΓΟΡΘΓ ὨΔΙΏ6, δηὰ πέτο [ἢ6 Ὠδί!ΓΑΙ οοπηθϑοίίοῃ 
Ῥοίπίδ (0 Ψελουαλ δ8 Βυιθ] οὶ ; ᾿ζ, ἀηοΐπος ρογϑδοὴ δα ὈΘΘΏ 
δοποοτηθὰ, ἀἰβιἑποῖος ταϑῃιίου πουἹὰ πᾶγθ Ὀθθὴ τηϑὰθ 
οἵ ὨΪπι.--Ταὰ] 

οΠδρίον [866 Ζ24π|68 ἱ. 13, 14. ἴῃεογο 'β ἤϑγὸ ἰῃ- 
γοϊνοὰ τἢ6 πθο0]6 βυδ᾽]οοὶ οὗὨ π6 οο-τοϊαιἰοη οὗ 
ἀλνίηθ δηὰ ᾿υπιδη βοίΐοη, δρουΐ τ μϊο ἢ] 6 ολῃ 
ΟὨΪΥ͂ ἱπδἰδὺ οἡ 18:6 ἔνγο ᾿πδγιηοηΐΖ80]6 ἔδοίβ οὗὨ {110 
δΔΟβοϊαῖϊς οἰ οΐοης οοηίτο] οἵ ἀοὐ, ἀπὰ {16 οοπλ- 
Ρἰθίθ ἱπάθρομάεποε οὗ πιδη.-- ΤῈ.]---ϑαγίηρ, κο, 
ΠΌΣΟΥ [5186] δη διιᾶδμ Σ Πανὶ αἱπὶ ἴῃ 
118 σα μβυα οου]ὰ οὶ αν Ὀοθὴ ΡῬἰδθαβιγο δἱ τἢ6 
δτοδῦ ποῦ ὑπαὶ ἢ ψοι]Ἱὰ κἤον, δπὰ δἱ [Π6 
ὅτου πα ψ6]}}- Ὀοΐϊηρ οἵ Πἰ8 κα δ] Θοία (8 Ὀτοιρὶὶ 
ουἱ (8. Βοιϊἃ απὰ οἵ]οῦ οἱ ον οχροβίϊουβ) ; δαὶ 
ψουὰ παγθ Ὀθθ 8 οἢ Ἰ ἀΐβῃ αηἀογιακίηρ, οοηβί- 
ἀοτίηρ [Π6 τοδί ὀχρθηαϊίυγο οὗ ἰἴτηθ δη6 βίγησιῆ 
τηδὰθ. Ἐπδ]α (ΗΠ δι. 111. 218, διδί. Ψαλνῦ. 10, 34 
84.) Βοϊἀ8 (δὲ ἰδ ρύγροβϑ γᾶ ἴο ρογίδοϊ {ῃ γογαὶ 
ῬΟΥΘΓ ἸὨΓΘΓΏΔΙΥ, δἀηα Θϑιβ Ὁ 8 ἢ} ἃ βίγίοἱ σϊα ἐπαΐ 
Βδου α΄ φαγδοθ [Π6 Ψ8ο]6 116 οἵ {Π6 παίϊΐοη : {116 
ΘΘΏΒΙΒ, ἢ6 {ΠΏ ΚΒ, τὰβ ἰηϊθπάθὰ ““ἴο ἀτὰρ (9 
ῬΘΟΡΪΟ 88 [ΔΓ 88 1016" 1ηΐἴο 41}} βογίϑ οἵ ἴδχοϑβ, 
ΒΌΟΝ, 88 Θχδίθα θὰ Ἐμυρὶ δπὰ Ῥβοηϊοΐα, αηά οἡ 
ἐλὶδ Βαρροβιἰΐοῃ 6 Ὀδ8θ8 (86 ορίηΐοη ἰμπαὶ (ἢ 

ΡΪ6. δρργεμδηβῖν οὗ (86 ϑυ θνογθίοη οὔ {μοὶσ 
ἸΟΥΥ ὈΥ ἐπ6 σογδὶ ρονοσ, υὐτμαίοοά (5 Ἰηπονδ- 
ἰἴοη, δηὰ Πανὶ πδαὰ σΟμΒοα ΘΏΓΥ ἰο τϑοθάβ ἔΓοηὶ 
186 οοπιρ θα δχϑουζίοη οὗὨ ἷ8 ταϑᾶβιγο. Βιυιὶ ὑπ 6 γ9 
18 ποὺ ἃ βἰρῃ ἱπ (86 παγγαίΐγο οἵ βυοῖν. ἃ ῬΌΓΡΟΘΘ 
οἡ νι β Βα 8παὰ δραϊηδί ὁ 18 {Π6 ηεϊαγῳ 
οβδγδοίον δηα αἷπὶ οὗἩ [88 πηθάβυσθ Αρατί ἔτοπι 
1 ΟἾγοη. χχνῖϊ. 23 βᾳ. (δοοογάϊηρς ἴο οὶ ἰδ τγ 88 
οοηηθοίρα σι} [86 ΤΣ] αγῪ οτγρδηϊζαιοη οὗ {110 
Ρθορίβ, δῃά ργοῦδὈ]Υ ᾿πίθπαθα ἰὸ οφοταρ]είθ 11), ἱΐ 
18 ΘΓ ἀἰδοιβδοα ἴῃ (Π6 οουπῃοὶ] οἵ πὰ] γν ΟΠἢ- 
ΟΘΙΒ, Δηἀ οχοουϊδα ὈΥ ΨΦοΔὺ ἴΠ6 οοταπιδηάοτ-- 
οἰ οὗ Πἰτηβρ] ἢ ἰη οοη)υποίζοη νεῖ ἢ ὑπο; δηὰ ἐπ 9 
ΟΘΏΒ.8 ἰοοῖ δοοουηΐ ποὶ οἵ αὐ οΙδεβθα οὔ ἢ 6 ρϑορίο, 
ΟΓ οὗ 811 ἱηἀεροηάσδηϊξ τηθῃ, Ὀυὶ οὨΪΥ οὗὨ “να]ϊδηὶ 
το ἐπαὶ ἄγον ἰΠ 6 βυγογά.") Α8 ἴα βἰαϊθὰ δἱ (19 
οαἰδοί, τα ἢ ΑΣῪ ΟΔ 08 ΜΟΓΘ ἴογηγθά ἴον [ῃ6 πιϊπὶ- 
Ὀογΐηρ (πιυβίοτίησ). “ὍΒΘ πλ} ΠΠ ἈΓΥ ΟΠΔΓδοῖοσ οὗ 
16 Ρτγοσθάιιτγθ ἰβ οἶδ 8150 ἵγοπι ἴῃ [οἰ ἰΠδὶ ΨοδὉ 
ἀθ]αγθα 88 Ἰοῃβ' 88 Ῥοββὶ 816 οαγγυίης ἰΐ ἰηῖο Βθη- 
δηλ, ἰῃ ΟΥ6Γ ποῖ [0 ἀγοῦβα [ἢ 6 ᾿ΠΒΌΓΓΘΟΙ ΟΠΑΓΥ͂ 
θρ) τὶς οἵ (Π18 ὑγῖθο, ψιλοῦ οου]Ἱὰ ποὶ ογτροὶ {Π6 
Ἰβδάθσβῃὶ ᾿ξ δα ροκδβοεθοὰ ὑηάον 8840] (Ηθηρβίι., 
εδὲ δῶρ. ἢ. 128).---Ὑ ον. 2. Τὸ Κίηρ βαϊὰ ἴἰο 4080: 
0 ποῦν Γβσου Ὦ 411 [80 {τ 095 οὗ Σασδθ], 
.ς. δηῃᾶ χτοτποδῖοςσ γ9 ἴδ6 ΡὈΘΟΡ]Ο, ΒΔΕ Δ Υ 
ἸΣΏΠΟΥ͂ [86 ππὉοΣ οὗ ἴ80 Ρ6Ορ]6--ἃ ζαοηεγα] 
πιυδί τ ηρ᾽ [ῸΣ 8 τα ΠῚ 8 Υγ -δἰδ βίοι] ρυγροθο. Τὶ 
δ, ἴον μβανίηρ δα )οοίοα ἴοτοῖχτ Ὠδίἱοηβ δηὰ οϑίδ- 
ὈΠ18η 6 ἰὨΓΘΓΏΒΙ ΟΥΔΘΓ δῃὰ αυἱοί, θαν!ὰ πίἰϑμοὰ 
ἰο ον (6 τὰ ΠΑ ΥῪ ἴογοθ οἵ ἴῃ 6 π8ο]6 Ρθορίο. 
[Βοημάογ: “186 Κίηρ βαϊὰ ἰο 7 οδὺ δπάὰ ἴὸ εἰν τὰς 
ἰαΐῃβ (οὐ Ῥυΐῃοθα) οἵ [9 δΒοβὲ {πδὶ στοτο στ 
Ὠΐη."--ΤΕῈ.]---ἶν ἐέδοῦ 1.18 σθηβὰβ Όγ αν! ἃ πδα 
ΠΟ ΙΏΟΓ6 Ββἰηἶιὶ ἰἤδη ὑπαὶ οὗ Μ Χ. Χχχ. 12 

ὙΒογοΐη δαυϊα᾽ δ δἴηα οοῃεὶαιϑα ἰβ ἰημαϊοαίοα 
ἴῃ Φοαθ πογὰβ ἰῃ νοῦ. 8: ΜΑ͂8ν ποῦν ἴδ0 Τιοτᾶ 
Γν Θοᾶ δᾶ ἴο ἴΠ6 ΡΘ6ΟορΡ]Θο6, δα ἐϊ 18, ἃ δυ- 
ἄἀτοᾶ.-ο]ᾶ, διἃ τῶν ἴ86 ΟΥΘΒ οὗ τν Ἰοσᾶ 
86 ἰκίπῃᾳ, 800 {π|ΙὈπὶ ὙὮΥ ἄοθθ τον Ἰοσᾶ 
ἴδ ἰεϊπξ ἀθ] ἐκ δῖ ἢ [816 Γἰκ 7 ΤΊΘ Βρθθ 
᾿ιδ8 86 ἕοττῃ οὗ 6 οοποϊ βου ἤτοι; ν᾿ δὶ ργϑοθάϑβ 
δηά ἱηαϊοδῖοβ ἐμὲ Ψοδὺ γε ᾿δν]  ΡὺΣ- 
ΡΟΒ6 ἴο Ὀ6 ἴο ρΙθαβα Εἰπιβϑι τὶἱμ [π6 Ὅχ ἰδ οα 
οὗ [86 ἱπιροβδιηρ ΤΑ} ΑΓ βισθηρίῃ οὗ ᾿ἷδ Ρθορ!θ; 

4 Ιηἀϊσαὐθα ὈΥ ἐπ 1 ὈΘίοτθ 0}, 85 ἰπ 2 Κίημε ἱν. ἐϊ ; 

ΡΒ. ἰν. 4 [8], σοταρ. 668. ἢ 166,1 ἀ. [Αξαἰηδὶ [Π18 869 “ Τοχί. 
δῃηα Οτβα)."--Ἐκ.] 
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διὰ (6 αυοαίΐζοη δὲ 9 οηἃ ΘΟΏΨΟΥΒ 8 ὩΟΓΑΪ ΓΟ- 
Ῥγοοῦ. Θ ὉΠΡΌΑΙΥ ἰοαίαγα ἴῃ (Π}8 ὑπαογίβκίῃρ, 
ἐμογοίοσε, νὰ 1.8 τηοῖϊνο, ᾿αν 5 δαυσηιν ονοῖ- 
οβιἰπιδίϊοη οἵ ᾿ἰπηϑο δηὰ ἢἷθ Ῥϑορὶθ. Η]8 βίη 
ὙΔ8 ΟἿΘ6 Ὀοίἢ οὗ (ἦς ἐμδὲ οὐ ἰδδ εγεε δηὰ οἵ ργίώε. 
8ο πιιολ ἷβ ἔγυς ἴῃ Φοϑαρμπβ᾽ οχρίδηδιίίοη (οἱ 
Ἰοποὰ ὃν Βογίμοαυ), σι ΐοῖ 18 οἰ μοῦνσῖθα ἱποογτγοοῖ, 
ΠΑΠΊΟΙΥ, ἰπαὶ αν 5 βίη σοῃαίοα ἴῃ ἷ8 ποί ἀ6- 
τηδηάϊηρ (Π6 ἐχρί αἰ] οὨ- ΠΟΙΟΥ͂ {Πδἰ, δουογάϊηρ (0 
Ἐχ. χχχ. 12 βαᾳ., βδὰ ἰο "6 ρα ὈΥ͂ ΘΥΘΣΥ͂ πηδη 
τηυδβίογοα ; ἔογ ἰ}18 γτοαυἱγοπηθηΐ οὔ μ6 ἰδ ([Π6 αἱ πὶ 
οἵ πἰιϊο γα: “δαὶ ἰμογο 6 ΠοῸ ρίαρυθ διηοηρ 
ΕἾΕΝ Ἶ ) δὰ γοίδθγοησο το μα ἃ γἰἢ δύο ἢ ἃ ΟρηΒ08 
οὗ (Πρ ἰηίο λαυσλέέπεξε δηα »τγεβιιπιρέιοιιδηεββ. 
“αν πὶβηοὰ ἰο χΙΟΥΥ ἱπ ἔπ τυ 46 οὗ [ἢ 6 

Ρ]6᾽ (8. Βοδ.). Απα {μα Ρυπίρηπχοηι (Πδἱ [0]- 
ἰόν (π6 διἰουιρί---80 [Πδ. (6 Ὠυμ 6 Γ οὗ ὙΑΥΓΊΟΓΙΒ 
Ὅπ8 ἀϊτ 564, Δηα [ἢ τόδ} οὗ (ἢ ὁσπβυβ νγ88 ἢοΐ 
ποίοά ἴῃ ἴ1Π6 δῥὲαίο- ηηδ.8 (1 Οἤτοη. χχνὶΐ. 24)-- 
ΒΏοτα (Πδἱ ἰΐ δα τηδά ἰῃ ὑγουά δ} {66} ρ ψΠἢ- 
οιἱἦδ ἐπα πὶ}} οὗ (6 ,ογά, ἴθσϑο Β ἰγσὰθ Κίηρ, δὰ 
ἴον δ μμιβ θηρὸς οπὰ ἊΝ τὸ τοι ΚΝ πὶ (6 
δἰπδ δῃηά ρυγροβθϑ οὗὨ (ἢ 6 . {εἴ ροϊηρ ἴοο 
ἴαν ἴο ἐεκιτὰ ἰι δ Τγανὶ᾽ 5 ρυγροβθ ἤδογὸ ἴο βυχα- 
πο ἰπ6 ὙΠοΪ6 πδίϊοῃ ἴο ΑΓ [ὉΓ ΠΕΟῊ σοῃημοβὶα 
Σ . Ὁ. Μὶ|-ςἶ.), οὗ ἰο ἰγδαηρβίοσιῃ (6 (ποοσγβϑίῖς ϑίδίθ 
ΚυτΖ ἰη ΠεγΖ. 111. 806). ϑβιυςἢ 6 οοἸμρίοἴθ Γο- 

οοβαίοῃ ἤγοπι ἴἢ6 ἀδροηάδθηοο οἵ ᾿ἶα Κίηράοπι οἡ 
16 [οτά, κυσὶ ἰπουριιὶ οὗ 4 ροίἰὑοαὶ πον] ά-ἀο- 
τηϊηΐοη οὗ [βγδοὶ, βυς ἢ ἃ οοτηρ] οἵ ἀρδηἀοηπιοηὶ 
οἵ [6γ86}᾽8 παϊοῃδ]-Παοογϑίὶς ο8]]1ηρ᾿, ΡΓΘΟΡΡΟΘΟΒ 
8. οομμρ]οεία ἀοίδοϊίΐδἬοη οα ν᾽ 8 μαγὶ ἔγοαι (6 
Εἱνίης αοά. Βαὶ ἀουθε!οβα μα τῆο ᾿ιδα 1οὰ [βγϑρ] 
ἴο 80 ἰον ἃ Βείρῃηῖ, ἰογχοιης Πἰ πη60] Ὀοίογο {Π6 
Ιοτὰ, δά αὶ ῥτοιιὰ ἀθβίγα ἰο ὄχι (μ6 βρ]θηαϊὰ 
ΔΓΓΑΥ͂ Οὗ ἢ13 ΡΘΟΡΙ6᾽Β τα} ΑΓῪ βίγθηρίῃ, 86 μ᾽ θα 
οἵ ἰδ ιν Γ δάνδποο οἵ μἷ8 ἤουβθ δῃά βεορίο, 
δηὰ οἵ ("πὸ ἰυΐαγα ἀενοϊορπηθηΐὶ οὗ {Π6 ῥγογαῖβο: 
“ ςπΐηα δῃθπκΐοβ βἢ4}} οὐΐηρο θοίογο (Π 66, δηὰ (μου 
μἢ 410 ἰγοδὰ οἡ ἱμποὶγ Ὠἰχῆ-Ρ δοοβ᾽ (Πδαϊ, χχχὶϊὶ. 
29). “Τὸ δῖα πεῖρῃϊ αν ποὺ ἱπουρῃΐ [6 
οοὐἱὰ δἄάνδποο υἱϊμους αοά; {Π6 διιη818 βου ϊὰ 
δῇ; ον ἴογ αἱ] (πα {πὶ 6 δὰ 1αἱὰ {πΠῸ ἰοιιηἀδίϊοπα 
οὗ (μῖ6 τιν σσοσκ οὗ (π6 ἔυϊατο᾽᾽ (Ηδηρβί.). 
ΤΏ6 ρϑορῖὶα αἶβο, 4|16Θὰ τι του πδίϊοηβὶ σο- 
οοἱὐ οὔ δεῖν βἰσοησί, βῃδγοα Πλν ἀ᾽ Β βίη. ΤΒουρῇ 
1Π6 ολύε 3αἰμξ 8 τοὶ σι [86 ΡῬοορΙ (Ηδφηρπί.), 
γοὶ 1Π6 δοἰϊάαγὶν [ὑπ1γ] οἵ (8 δἷπ απά λὲὶβ 

8 ἴὴ (15 ΠΟ ΠΥ δ “1 οοογαῖῖς πλονοηηθιῖ, 
18 Ὀαγοπά ἀουδί.--- ἐγ, 4. Ἀαν α βυδτηἶΐα, ᾿ἰηἀ6οα, 
0 Φο40᾽8 Ορροβίτζοῃ ΠΟῪ δ'8ϑο (οοπιρ. 111. 27. χὶχ. 
1-7); θὰϊ Β ἀϊὰ ποῖ ἴο] ον {π᾿ νοΐσο οὗ οΟΏ- 
βοίθμοο ἰμδὲ 86 μοατὰά ἔγοιαῃ εἷβ του. Ὲ6 
σνγοτᾶ οὗ ἴδ Ἰεἶπξ ρεϑναἰϊοᾶ δκαϊποὶ οδΌ, 
οοιηῃ. 2 ΟἾτγοη. ΧΧΥΙΪ!. 8; χχνὶϊ. δ: ποῖ: “ κἰοοὰ 
λει (0 .)." “Ἰὰ 15 ποίθποσίῃυ [Πδὲ βυςῇ δ 
ΤΩΔΠ 85 2080, πίτπουν ᾿ἱνίηρς ἴδον οὗ θυΐ πιὰ 
ὨδίυγΔ] αἰ γθοίμοβα δη βου ῥγδοίῖολ] βθῆβθ, 5668 
ΒΟΟΠΟΣ ἤδη αν, ΠΟΤ βυςἢ ἃ β' ηἶα] οχαϊδίϊοι 
ἄοο5 ποὶ Ὀθοοπιθ 8 κίηρ οἵ [δγβθὶ" (0. ν. (16γ].). 
“ Νοιβίηρ πηοῦο ΜδὲΛῈ βαϊὰ 1 ορροὶιϊοη᾽ (ατο- 
(ἰυ8)ὴ. [ἢ βἰἸθῆσο Φοδῦ δῃηὰ {ἢ οἴοοθσγβ οΌΘΥ ὑμοῖν 
Ιοτα᾽ Β οουῃπλδῃα ; ἐμ 6 Υ τϑηΐ ουἱ “ Βοίογοτῃθ ογοθ᾽ ἢ 
οὗ 186 ἰκίηρ. 

4 ψυ]κ.: οδάποϊξξ δόγηιὸ τοσία υεγδα “οαδ.--Ἰιδίοδὰ οὗ 

δ τἶκ ΒΒου]ὰ ρϑγῆδρϑ Ὀ6 τί ἐίϑα κ᾽ τ} (ΟὨ τοι). 

Ὁ [186 ππηθοϑαδβαῖγ ἰοὸ πτίϊο 85 (ὕυϊκ., Βγτ., Ατ.) οῦ 

"9, ἴοΣ πο Ἰαΐξοσ πιϑδῃϑ δἰ ΤΩ ΡΙΥ “ Ὀροΐοτο ἰδ Κίηκ " 

εν. δ. Ἐχαδοὶ φεοσγαρλίοαὶ δίαίεπιεηί οἵ ἴα Ρ6- ᾿ 
πἰπαὶπρ οὔ μ6 οϑῆβυβ, [{ θεζδὴ θευοῃὰ 86 ΖοΓ- 

ἴῃ Οαά, “ Ὀδοδῦδα τὰ ΠΠ ΑΥῪ δήβιτα ΈΓα ἰῃ δ ἢ 
ἐβρϑοίδ!! Υ Πουτβμίηρ οομάϊοι (ποτα, οοταρ. 1 
Ομγοῦ. χίϊ. 8 μηᾳ., 37" (ΤΉ εβ.) Οοιρ. ἘΒεπσυρ᾽ 
ΤΟΙΔΔΥΚΒ οὐ 2 ΑἸηρβ χνυ. 25... Απᾶ δϑηοβεηροάᾶ 

εἰιγ.᾽ 806 “Τοχί. δὰ Οτδ."-- ΤᾺ.] 
δαῖ οὗ ἴ8ο Ὁτοοῖε-υ 8110γ οὗ Θά. ἰἢδὲ ἷα, ποὶ 

ἴῃ [86 να]6 οὗ ἴδ «αδδοξ, δα 18:6 ρτνοδίἊκι στοῦ ἴῃ 
Οεδά (ὙΜ)ίηοσ, 8. υ. Τπᾶϊετ διὰ Ασοεν, ΤΏοη., Εὔοι- 
βοἢἱ ἴῃ Ηδφυσ. 8. νυ. Οαα); ἴον ἰὲ 15. ἰάἀσπίῖο3} πιὰ 
ἐπ Ατόογ οὗ Φοκῖι. χὶ!. 25, πβῖοῃ τᾶβ ὀφοτε Παδ- 
δαλ (Ξξε ΒΑΔ οὗ [86 Απιμοη θη), {πὲ ἰα, θ6- 
ἔπϑθῃ ᾿ξ δηα {86 Φογάδῃ ; [οσγ (8 τθῆβοῃ δπὰ ἴγοϊω 
86 αἰδίοτηοηϊ ἰῃ Φυάρ. χὶ. 8338 (Φορμίδῃ ϑπιοίο 
1Π6 Ατηπιοηϊίοα ἔγοπι Ατοοῦ ἴο Αδοὶ Κοσγηδὶπλ) 1ὶ 
οδηποῖ ἢδνο ἰδίῃ ΒῸ ΓΆΓ πουίῃ 88 16 Φδθροκ, αὶ 
ἰβ ΡΓΟΌΔΟΌΪΥ ἰο θ6 βϑουφδὶ ἴῃ (ῃ9 γ᾽] 6} ἢ οῃ 
1Π6 τὯδ!ῦ βυυίῃ οὗ (86 Φδῦθοϊ ἴῃ 16 πη144}]6 οἵ (Π6 
ἰοστΊ ΟΥ̓ οἵ αἀοἀά. Αοοογάϊης ἴὸ ὕοη Βϑησηοῦ 
(Ρ. 259) ἴὑ 15 ῬΡγΓοΟΌΔΌΙΥ [Π6 ργοβοηὶ ἄψγα βου! ἢ ποσὶ 
ΟΠ. 686-34}}, ἢ πῃ] οἢ Βυγοκ αγαΐ 8150 ὑγοθδ- 
Ὁ ἰἀοηιβοὰ ἱξ (είδεη ἐπ ϑδυγίδη, εἰς., Β. 609). 
Τῆϊα Ατοον ἰῃ Οαὰ ἐξ ἰο δ6 ἀἰαί Ἰηρτίθμοά ἔτοτη 1) 
Ατοοῦ ἰῃ “.ωυάαλ, δΒουϊποισὶ οὗ Βοογαμοῦα, τε ο Σ 
Ῥανὶὰ βοηΐ ἃ ρατγὶ οὗ {μ6 ὈοοίγΥ οὗ ΖΙΚ]αρσ, 1 ὅδτι. 
Χχχ. 28, δῃὰ 2) Αὐόοθῦ οὔ ἴΠ6 γίρῃς (πογίμογῃ) 
Ὀδηῖ οὗ ἰῃ6 Αγποπ ἴῃ ᾿ὐδωδεη (“ οβὲι. χὶϊ. 2; ΝΌΒ. 
χχχὶΐϊ. 84, [Βἰδ.-Οὔπι. Βοϊἀβ ἐπδὲ Ατοοὸγ οὐ ἰδ 
Ασθοῦ ἷβ Β6γο πηϑϑδηΐ, οα ἐπα βτουπά (Πδὲ (Π6 ἀ6- 
βοσὶ μίΐοῃῃ ἤθγο ἄρτοοβθ ροτίθο Υ πιιἢ [Πδὶ ἴῃ Ὠδαϊ. 
ἰϊ. 86 (ςορ. Φοβῆ. χιὶὶ. 16), δηὰ ἐμαὶ ἰξ Ατόοοσ 
νείοσο Βαθῦδἢ 15 τπηϑδηΐ, {Π6 πῆιο]6 ἐγ ρα οὗ Εϑυ- 
θη ψου]Ἱά θ6 ομἱοὰ ἔγοτα πο οοηϑια, ποῖ 18 
ἀι ρομβῖ 16; απὰ (Πῖ8 Υἱοῦ 18 186 τηοασὶ πδίυτγαὶ. 
ἘῸΓ 8 ροββί]θ ΠΥ Ὁ ἴῃ Ατῆοῃ 866 Ατί. Ἄσγποι 
ἴῃ ὅπλ} 1} }8 Βιδίο- οξ.---Ἰδίοδα οἵ “ ἴῃ (6 γε Υ 
" σὰ," τοπάον “ ἐοιοραγάξ (Δα ,᾽) ἴον δά γαηοοὰ 
ΤῸ. ἴδ ΒουΠογη ᾿ἐ πεῖ ἰο δὰ δηὰ «8Ζος.--- Ὲ.] 
--ΤῊΟΥ ὁποδιηροῦΐ δᾶ ἔδει 88 ἰονσασᾶα ζδἷξοσ, 
{Π6 ρ] δίῃ ἴῃ μοι (18 χαι βοσίηρ ψὙαϑὶ μο]ὰ οχ- 
ἰδηἀοά ἔγοτα Ασοοῦ ἴο ζδζογ; δσογ οδπποῖ, ἰπόσο- 
ἴοτο, ἤδνο ὕδθϑῃ ἴδ ἤἴτοπι Ασόοθσ. «(δσοσ, [Ὀγιθῦὶῦ 
ἜΠΝΑ Ως ἴο {86 Απιπηοηΐῖοβ, οομαπογοα ἴγομι ἰθπὶ 
(ΝαιὉ. χχὶ. 82), ρογίδϊ ποὰ ἰο α6δα (ΝΡ. χχχὶϊ. 
835, Φοβῇ. χιδὶ, 25), α 1,ουτἰοδὶ οἰἱϊγ (Φόοβἢ. χχὶ, 
30, 1 Οἤτοη. γνἱ. 81); δδογχαγὰβ Μοσλθιὶς (158. 
χυῖ!. 8); δμοσ (ἢ οχἱ]ο Ατημλοηϊ ἰβἢ (6 Γ. χ  Υἱϊ]. 
32), οοησθογοὶ ὃὉγ πάλε Μδοολθεουβ (Νίδος. ν. 
8). Βυτγοκμαγάϊ (ρ. 609) οοηϊθοίαγε5 ἱμδὶ [86 
Ὠ81Ὼ6 οὗ (Π6 ο]ἀ ὅδσογ ἰ8 Ἰουαπὰ 1π (6 ἤπδ δργίης 
Αἷπ Ἡαεῖν, πἸυϊο ἢ μα ἰοαμὰ πραγ ἰἢ6 τυΐπβ οὗ 8 
ΨΟΓΥ͂ ΘΟὨΒΙ ΔΘΥΔΌ]6 ΟΥ̓ ἱπ (6 γ] ]6 Ὺ δουϊῃ οὗ 68- 
84}, πβοβθθ ψδίδγ βοπα ἰηΐο (86 ᾿δαν Βδοοῦ, 
ὙΠΟ οἸηρίΐοβ πο {86 Φογάδβῃ. Βαὶί Ὠἷπα, 
ὙΠῸ Ἄρτθοθ ὙΠ ([ἷ8 οοηϊθοίαγα (οη ΒυτοκΕ. Ρ. 
1062), (μέ π κα 'ξ Ῥοββίθ]6 ἐμαὶ ζω σοῦ ἰ8 {Π 6 ργθβϑῃὶ 
8, 8 ταΐῃ δἱ (6 βουσοο οὗ (6 δαγ βῖγ, πϑῖοὰ 

υἰϊπουῦΐ 8 Ὧ60 ἰπεἰτηδίίου ἐμαὶ ἐπ Κὶ ι μάλ οὐε αὐὰ ΘΗΒΑΙΥ ὩΚ τΘηΐ δ᾽ οῦκ 

4 ([Ον, Ὀθοδῇβο ἐπὶ ροίηϊ τῶθ ὀχδοῖν δὲ ῃ 9 ὈΡΡΟΘΙΣ 
δηᾷ οὔ ἐἢο ἰαπὰ ( [ὩΣ τς ἃ αἰτοῦ) μιμνβὶ Φυδδῆ.--Τὰ.} 
εἰ, ΤῊΟ “ δηὰ ἰο ὅδδορ᾽" ἀοῆμοδ ποὲὶ ἰὴ τοὺ “ δϑτϑ᾿" 
(1911), θὲ ἐμ “ ὁμολιωρϑα." 
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βονβ ἰηΐο {πο Τοτγτάδη, δηὰ {Π||5 νίονν ἰ8 δἀορίοα ὈΥ͂ 
Βοοίζοη, ψο ἴοι δον σα] ΡοῸ]8 δὶ ϑ8ιὲγ ἈΌΠΡ}: 
6γ. χ  νὶϊ!. 832: “868 οὗ 9426 γ᾽), ἵδη ἂς Υ᾽οἱάθ 
δορὰ Κοὶ! (οα Ναμῦ. χχὶ. 32). Αοοογάϊηρ ἰο 
ἘΤαβοθίαβ (Οποπι.), “ 1Πὸ οὐΐγ οἵ Φαζογ οχίοπθα ἰν 
ΟδΔὰ δ8 [ἌΣ 88 Ασοϑσ, υὐίολ 15 δοίοτε αδδαλ." [Ιῃ 
δοοογάδηοο τί ἐῖ8 ὕοη Βδυμπλοῦ, ψο Τορϑγὰβ 
Ατοοῦ 88 ἴΠ6 Ὠγεβθηΐ ΑΥ̓́Τ. ἰο ψβίοι 186 νἈ]}16Ὺ 
οἵ Αἰη Ηαεσὶν ἀοϑοοπάβ, δἀορὼ ἐπΠ6 νίαν {πὶ (818 
Αἴη Ηζδεσὶν ἰᾳ [Π6. δηςϊοηϊ 9426 Γ, 88 ἰΐ ἰ8 οὶ ἔνθ 
ἘΠ Ω 8}. ταὶ 5 ἔγοσλ Αγτα (Ρ. 268). 

γεν. 86. ΤΠ θη ΠΟΥ͂ στο ἰο Οὐ δαά, (Π6 τηουη- 
ἰαἰπ-ἰαπὰ οα Ὀοιἢ δἰά68 16 ΦδΌθοῖ, δἀπὰ {μοῆσθ 
ληῖο {π6 ἰαπά οὗ Ταλέξπι λοάφλί. ΤῊΪΐ8 ]οςΔ] 6χ- 
γοββίοη (Γερηγάοα 85 ἃ ργοροῦ Ὡδιη6 ὈΥ̓͂ ΟΙαΓ. δηα 
ἿΝ γγοἴῖα, Ὀυΐ 88 βυσὴ ὙἹ αἴ πῶ ὯΟ 86}66) ἰβ νδτὶ- 
ΟΕ ρίνοη ΟΥ̓ [Π80ὺ δποίθρηϊ Ὑογαΐοηθ: ὅϑθρί. : 
“Ἰληά οἵ {16 πιο, ποῖ 6 Αἀπβαὶ" [9 ΠῸΓ 
8Δηα ΤΉ 6:16 ἰοχὶ], οὐ “Ἰδηὰ οἵ ΤῊ ΔὈδβοη ᾽ [δ αἵ., 

180}.}, οὐ, “ἰδαπὰ οὗ Ειδοη Ααἀκραὶ [Αἷοχ.) ; 
ϑγιμηι : “ἰο 6 ἰΟὟΘΙΓ ΜᾺΥ 7) ΔΨ ]ς. : “ἴο (ἢ6 
Ἰονγοῦ Ἰαπὰ οἵὗὁ Ηοαεὶ.᾽" Νο ἰο]ογδῦ]θ ϑθῆβϑθ οδῇ Ὀὸ 
σοιίθη ἴγτοπι {Π6 ψογάβ Ἄὀχοορὶ οἡ ἴδμ6 βυρροβί(ἰοη 
{π81 {π6 ἰοχὶ 8 οογτιιρί. ΤίιΘ ἤτδὶ ραγὶ οἵ Βόιυ- 
οἰοτΒ οση͵οοίαγαὶ οιηοπάδεϊοη “ ὑπαθγ {πὸ βθὰ "ἢ 
8. 8 ἰοτίαπαίο Βυροϑίίοη, βίῃοθ ἰδ σα γο8. ὯῸ 
οἤδηρα πη {π6 Ἰοἰΐοτγα, δηὰ (ἢ18 ἀδδιηδίίοη οὗ (ἢ 6 
ΔΚ οἵ  δὺ τω λας 88 ἃ ἼΡ5. ΔΟΟΟΓΩΒ ἀρ τὰ 
ὩΒΔρΡῸ οὗ ἴπ6 ἰαηρσίιαρο [1ὐ ἰΒ (ἢ6 “868 οὗ Κίη- 
πόροι "] δηὰ πιῇ ἫΝ" Ιος8] βἰδίοιηθηίβ οἵ ἰμ9 
πδγγαῖϊνο. Βιυϊῖ [Π6 δοοοῃά ρματγὶ οἵ ἢΪ8 ΘΟῃ) ΘΟ ΓΟ, 
{μδὲ λοαδἠϊ -τξε “ ἴκὸ {Π6 ὩΘῪ πλοοη,᾽᾽ ἴῃ ΤΟ ΓΘΏΟΘ 
ἴο ἴπ6 5δρο οὗ ἰΠθ ἴαἶκο, 'β ἴοο (Ἀγ. ϑιοοα. 8.0 
815ὸ (ἰδβθῃληβ᾽ νἱοπ, (δὲ λοάδλί ᾽8. ἃ πλαι σο υ τ ϊο 
τοι [86 ποπηδη οδ]] ἡ Ηοάρϑη ἴῃ 1 ΟΒγοη. νἱ!]. 
9 [ΞΞΞ Ηοὐβῃϊ65]. Εν! Β οοη)θοία γα, ἴὸ 
Ἡδσνηνοπ ἴον Ἡσοάδλὶ, δηὰ γὑϑηᾶοσ: (6 ἰΟὟΤΟΣ 
τερίοῃϑ οὗ Ἡδγιμοῃ ἢ 6 πίϊπουΐ κπαρροτὶ (Το πΐ 5). 
ΤΗδηΐυβ οοπ͵δοίαγοβ {Ππδὶ λοάελὲ 18 ἴον ᾿Κεὐελὲϊ 
Πθοηοπιἱηδιίῖγα ἴγοτα ἸΚοάδϑῆ, απ ἀοσβίδηαῖηρ ἐΒΟΓΘΌΥ 
186 ἴοττι ἰπ ΝΡ ΔΙ} ΠΘΔΡ ΔΚ Μόγομ, βο (διαί 
ἦς νου]ὰ γοδὰ : “ΠΘῪ σϑῖὴθ ἰηΐο {π6 ἰδ ὉΠ6ΟΓ 
1π6 ἴα [864] οὐ Κοίζοδὴ [1 ά68}}}. Βαυὶ μὲ8 
ἀεοαϊρπηαίἑοη οἵ ᾿ἰαΚα Μογοπὶ ἷβ βίγδημο, δη4 ἀ068 
Ποῖ 6ἸΒΟΠΘΓΘ ΟΟΟΌΓ ; ὯΟΓ ἀο68 ἴπ6 ἴογπλ “ὑπο Ὁ 
οτ, θ6 105} δυϊῖ, γα βῃου]α τδίοσ οχρϑοῖ “οὐδγ 
δ ΟΥΠ Ὁ Βοιαϊηΐηρ [π6 “ Κράο68},, ἰξ 18. τγοτθ 

ῬτγοῦΔθΪ6 ἐμαὶ 1{Π8 τοίδγομοθ 18 ἴο πὸ 1,ου 10 Ὰ] 
οἷν οἵ (παῦ πᾶπιὸ ἴῃ Ζ1εϑαολαγ, βουϊηνγοϑὶ οὐὗὁἨ [Π6 
]ακο οὗ Οὐθῃμηθβαγοίμ (1 ΟἸγοι. νἱὶ, 72 (νἱ. δ7) ; 
ἴῃ Φ9οβἷι. χῖίχ 20; χχὶ. 28 -ξῷόΉὸ Κίβῃῖοῃ). Οὐομπιῃ. 
Βδύμμος (ρ. 132, οπι. 86 δ) δπὰ [Π6 ΘΟ ΓΥ͂ 
Ὀαϊον ἰπ6 ἰακὸ οἵ Οἰὐδηῃμοβαγοίῃ βουϊῆνγοαίς ἴῃ 
Ἐλδυτηοτβ παρ. ΤῊΪΒ [ΔΚ 18 οὔβῃ οδἹ]ϑὰ ἃ “' βθδ " 
(Ναπιρ. χχχιν. 11; ὅοβῃ. χὶϊ, ὃ; χί!!. 27; 158. 
Υἱ ἢ]. 23), ο4}10ἀ βὸο ἴῃ {μ6 ]αϑὲ σλμουΐ 
ΤᾺτί ΠΟ Γ ἀεοονίριίοη (οοπιρ. “ ἀδηΐοδη δὲα.᾽" Μαῖϊ. 
ἦν. 18; χν. 29; ΜΚ. ἱ. 16; νἱῖ. 81). Τηίοδα οὗ 
ΤΠηοηΐυθ δα)θοίϊνο ἴογπχ Καάεδλὲ [808 οἵ Κο- 
ἄθαῃ "7, 1 8 θοιίοσ ἰο σγοβδὰ : “ ἰονψαγάβ Κοάϑβ 
(ΖΡ, οορ. 665. ᾧ 90. 2 4. Ὀ), πιπἀογβίιδπαϊηρ 
1Π0 ἕο ἰῃ Ιβββοθδὺ, δηὰ σοπάογίηρ: “86 
σᾶ ἰηΐο ἰδθ ἰαηὰ ὈΘΙΟῪ (ἢ6 δ68 ον 8 
[ον 10] Καάθη. ΗΟ (ΠΥ οδπιθ ἴγοπλ 
164, ἱηρς [πγουρῇ ἴῃ6 Φογάδη-Ῥ] απ ὈΘΙΟῪ 

1Π6 Οδἰτοδη 868.---[ΕθῸῦ οΟὗμοσ σοπ]θοίατεβ δροιυῖ 
{π|18 Ὄχρυθββίοη 866 ἢ} 8 ΓΣΨΟΡΑ 8.υ., Βὶ).- 

“Ὁ ΠΠἧ “-- Ὁ" ΠΠΠ. 
τ} 12. 

00 

Οὐπι. δῃὰ ῬἈΣΡΡρβοη: {118 τ ο]6 ροοσταρἢ σαὶ 
δοοουηΐ 8 Οἰλϊιϊρα ἱπ 1 ΟΠτοη. χχίὶ.-- -Ἴ8.]-- 
Απᾶ ἴδον οδζηθ ἴο δι) 7880 ; δοοογάϊΐηρ᾽ ἴο 
ϑοθ} 12 δηὰ δη ἀ. εἰς (έήεπι. ν. 800, 'ἰη ου 
λυποῦ Ρ. 125) ἰμ6 ργϑβθπὶ γαΐη δηΐαῃ Ὀοίνοθη 
Τγτο δῃὰ Αἷτ ἤρῶγ Βδ8 οὴ Νάκηγα. Βιυΐ {819 
ἀο68 ποὶ αργοὰ ἩΠῚ {86 βιδίθυιθηϊ ἰῃδὶ 9080 ψορὶ 
ἔγοσι {18 γερίοῃ ὈθΙΟΥ (Π6 βοα ἰο ἤδη “2948ῃ, 
ἴπ 6 ποθ ἴο Ζίάου, δῃρὰ ἰμοη ἤγαὶ ἰο ΤΎΓο, ψβογοᾶς 
ΔΟΟΟΓα Ως ἰο ἰΠ8 Υἱοῦ δ που] αν βοῆς ἴΓΟΠῚ 
θδῃ Δαβδη ὈΥ ἴμ6 βοδᾶ ἰο Ζίάοη. ΤῊ ἶη τουΐο που ]Ἱά 
ὨδίυΓΑΙΥ Ἰοαά τ ἰο ἰπϊηΐς οὗ τ1Π6 δη ἐμαὶ Ἰοτπιοα 
[Π6 Ἔχίτοιθ ὨΟσΙ ΠΟΤ ὈΟυΠαΔΙΎ οὗἁ [βγαοὶ (δ π1}». 
γογᾷ. 2, 15), {π6 οΪά 1,418} (ϑ οδῇ. χῖχ. 47. Ζυάρ. 
χν τ. 29); θυΐ (86 οδἠθοιίοῃ ἰο τἢΐβ ἴβ ἐμαὶ {πὸ 
ὨΔΙῺΘ “ααπ 15 οὶ Δρροπάοα ἰο {πὶ8 δ ἰῇ ν6Γ8. 
2, 1δ, δῃἃὰ ψὸ στηυδὶ ἱΠπογοΐογα βϑοῖς δηοῖμοσ Δ 
Ὀοίποοη ΟἸοδα δηὰ Ζιάοη. 80 Ηβρηρβί., Ῥεηΐ. 
11.194. Κεἰ] Ιοοἶκα ον ἀΐ ἰῇ πουίπογη Ῥόγοδ, 
βου νγοϑὶ οὗ Τλατπηδβουκ, ἰδ κίηρ 10 ἰο θ6 (ἢ 8 58:16 
{Παἱ 18 τηρηι]οηθα ἰπ (ἀφη. χίν. 14, υἱοὶ δοοοσὰ- 
ἰῃρ ἴἰἴο Ὠουΐί. χχχίν. 1 Ὀοϊοηροά ἰο Οἰ]οαά : Ναὶ 
{πὶ 'ἴ8 ΠοΠ6 οἱποῦ ἤδη ἴθ νὸ} }-Κπόσῃ Ὠδη- 
1,Αἰθῃ. Απὰ βίηοθ πο οἴμοσ ρἷδοθ βιϊιίηρ (ἢ 6 
ΚΟΟρΥΆΡ 108] το αἰϊοηθ ἐδ 6 ἰουηά, τῷ μοὶ ἴο 
1815 (6 η-1,Α185}}}, ὙὙΒ1οἢ ὉΥ 118 ΡΟΒΣ ΙΟΏ γ188 ΡΔΓ- 
Εἰσυ ΔΓΙΥ βυ θα [ῸΓ 4 πιπδίοσίηρ [8ο Ῥογάβμνοσγιἢ 
δηα ΜΒ ὲὃ.- ΟὈπι.---ΤῈ.]. Βιιῖ νῇδὶ ἀοοβ (Π8 “Ψααπ 
ΤΩΘΔη 7 Βυηβοη ΣΟΙ Β ΟἹ [18 ρβδββαρο: “Ὠδη- 
δλῃ, δα (Π6 Ὠδηθ 441-028} ΟἹ οοἷῃβ Βῆονα, 18 
8 Ῥῃοηϊοίδη χοα (ΠἸΟΓΆΙ]Υ: ὦὐιάρφε, ἡ. 6. τ 6 Γ, 
[η6 δίπσεν,  {. 6. ῥίαγοι), ΔΒ ης ἰο {86 ατθοκ 
Ῥδῃ, γο χᾶνα [ἢ6 ΟἿ 118 ΠΔπ16.) Βιυιϊ (819 Βυγ- 
ΠΆΤῚΘ 18 ὨΘΨΟΙ ΘἰΒΟΎΠογο ἰοιπὰ πὶ ΠΔη. ΤῊΘ 
γυ]ρ. Βδα: ἐπ απ δἰξυοδίτία, “ἴῃ Ὅδη οὗὨ {δ9 
ποοα (,»), νΐϊοῖ τοδάϊηρς ὙΊμον, υϑηρογίο, 
Ἐνα] ἃ δἀορὶ, δηὰ σϑηάογ: “ Ῥθδῃ ἴῃ 86 (1.6Ρ08- 
ΠΟὨῚ) ἴογοδί."" ΤΠϑηΐυβ σορϑταβ 7, αἰδὴ 88. {{π|| οτὶ- 
Εἴη) τεδαϊηρ.--απᾶ δΌουϊ τονγαστᾶδ Ζίἄος ; 
ἴΠ6 “δροιιι᾽ [ἀ-ξΞ στουπάδθοι""}] τθδὴβ ποῖ [6 
Θηγ ΓοΩΒ οὗ Ζίαομ, Ὀὰΐ 1η (μ6 αἰἱτγοοίΐζοη οἵ Δ} : 
ἔτοτγα ἴθ πουίθοστ ὈΟΓΩΟΙ {ΠΟῪ ἰυγηοὴ δτουπὰ 
ἰονγαγαβ (ἢ ποι !-τοδίοση θογάον οὗ (μ6 Κἴη 
ἀοπι.͵-- Ἄ ον. 7. Ετοα Ζίάοη ὑπὸ ποηΐ βουϊῃ- 
ΑΓ, δηὰ οδὰθ ἰὸ ἴπε ὑογίϊβοά οἷν Ζογ ( ΞξΞ 
ἐγχροῖίς ), δορ. Φοβῇ. χὶχ. 29, 1π6 Τογίγθαμβ ΤΥ 
Βα οἢ ἃ σοοῖς οὐ ἴδ τρδ πὰ (ΠΟῪ 07), ἴῃ 
ἀϊδεϊποιϊοη ἔγοπλ {πὸ ᾿ῃΒΌΪΑΣ ΤΎΓΤΟ. ὙΠΘΥ ΟΔΠη6, 
{πογοίοσο, ἰηῖο (ἢ 6 ἑογτίοΥΥ οἵ Αβῆοσ, τβιοῖῦ ὈοΓ- 
ἀοτοὰ οἡ ἐμεί οἵ Ζίάοῃ δὰ Τγτγο.--απᾶ ᾿πἴο 
811 186 οἱτίο6 οὗ ἴ6 ἘΠν ἴθ δᾶ Οδηδδῃ- 
ἀϊ66, {παὶ ἷβ, ἰΏ Νδρῃιδι:, Ζοουΐϊοη δηα [εβδ- 
οὔδεγ, ἴπ6 τερίου δἰογπδαγάβ ο] θὰ Ο]116 6, “ἴῃ 
ψὨΐο ἢ 1ῃ6 Οὀμδδηΐϊίοθ τ γα ἠοῖ αχίογπϊηδίθα ὮΥ͂ 
(6 Ιβγδο ἐΐθϑ, θὰ ΟὨΪΥ πηϑδᾶθ ἰσἱυίδτνυ " ([Κ 61})}. 
[10 Βοῆσθ δρρϑᾶχβ [πδὶ ουύθῃ 88 1δίθ 88 (ἢΐ8 {μ680 
πδίϊνο ὑγἱδο8 μδα οἰϊῖ68 οὔ ἐμεῖς ονῃ. Το ἀϊνὶ- 
βΐίοη ἰηῖο Ηἰνίζεβ δὰ Οἰὐπααπίξεβ 18 τοιδγκαῦϊο; 
ΡΟΓΠδρα (μθ66 όγο ἴμ6 σηοϑί ῥγοιαϊηθηὶ οἵ (Π9 
βαγνίνίησ πδίϊνο γϑοθθ. ΤῈ Ηϊγδ ἰοΥΓΙΟΥΥ͂ 
οχιοπάθαά ἀοτῃ ΘΓ «ογύβαί θὰ ((ἸθΘΟΠ), 866 
Ζαάχ. 1. 8; Φοβι. χί. 8; νυ ῆδῦ 16. “(ἸΏΒΔΏΙ 6" 
ἀἰδιγίοι τὲ .8. ποὶ οἷθδαγ.- -ΤῈ.]--Αρᾶἃ νυϑοῖ 

4 [ΕὙΟΙΏ τ}».--Τὰ 

Τ [[πϑἱϑδὰ οἵ 320] "ῺὩ ὝΟΙἢ. Ῥγοόοροϑοθ ἴἰο γοδὰ 

355 113, δΔοὰ τϑῃάθγ: “δηὰ (6 οἂπὶὸ ἴο Ὦδῃ, δηὰ 
: Υ͂ τ᾿ 

ἔτοτα δη ἐατηθὰ δοουὶ ἴο ΖίΔος " (σοτηρ. ἐπ γοροιοα 
οἵ απ ὶῃ ἰδθ 86ρι.), πἰσὰ κοίδ εἰὰ οἵ 9 ααη.--ἘἙ.} 
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ουῖ:τῖο 186 δουῖδ οὗ πιδδ ἴο ἘΘΟΣΒΗΘΌδΔ, 
αἰοὴς 6 ψοβίοσῃ δογάονγ ἱπγουρδοῦϊ [86 

δηρ οἵ (π6 Ιδηὰ ἴγοθΣ ἤδη ἴο ΒΘοσβῆθῦδ.--- 
νεγ. 8. ΤΠ τσείμγη, αἴνθοσ πῖπε πιοπίλδ δὰ ἐιοδσπίν 
ἄαψα. Ασοογάϊπρα ἢ 1 Οἤγοη. χχὶ. ὃ τ 6 σϑῆβιβ 
Ἧ65 οί τα παθ οἵ ἰηΐο Βοη δηλ δὰ [ονὶ, ““δ6- 
οΆυ86 ἰῃ6 Κιηρβ πογὰ νγβ δὴ δ ΟΠ δ. ἴο 
7.40. δηὰ δεςοσαϊηρ ἰο 1 Οἤγοη. χχνὶϊ. 24 9080 
ἀϊά ἠοῖ βΒηΐειι (ἢ6 πυπιθοχης “ὑθοδυβο σψτϑίῇ 
Ππογοίου σα ὑροὰ ἴϑγδοὶ." «ὡο0δὺ, ψχο δὰ 
οηΐογο ὑπ Πρ} (νοῦ. 8) οὐ {πὸ ὀχοουίζίοη οὗ 
{π6 Κἰηρβ οοπιηδηά, μ8α ποὶ πηδά6 ἢαδία ἔῃ θη 
Πανὶ βὰν [ἷ8 τγοης, {Π6 ρὑἱαρυθ Ὀγοῖΐζα ουἱ δ6- 
ἴοτα (ἢ οδῆβιιβ 88 Πηϊβῃοὰ : τς ὨΠ οσης Πδὴ 
ποί νοὶ Ὀοσιῃ ἴῃ Βεοη)δπιΐη, ποῦ ἰῃ 1 ονὶ (τὶςῇ, 
Πονγονοσ, ψγχὰ8 ὁχοορίοα ἐπογοΐγοπι ὈῪ Νύμῃ. ἱ. 47-- 
409). --Ὗ οΥ. 9. Βιαιαπιοηὶ οὗ ἔπ6 ἐοέαἑ πεπιδεν οἵ 86 
ῬΘΟΡΪ6 πιυβίογο : 1γαεὶ πμαὰ ἡπρὰ μυηάγεοὰ ᾿που- 
Βαη ΔΓΠι8- Ὀδατὶ ες πλοη, ὕμααλ να υμπάγοα ἐπου- 
βΒδη4. ΟἾἼτγοη. μἶνοα ἃ Ὠἰρίνοῦ Ὠυθ ον ἴοσ [βγϑοϊ, 
οἰθονθὴ μυηάγοὴ ἱπουκληά; ἃ ΙΟΥ̓ΟΥ ἴοσ Ψυάδβῃ, 
ἴον πυηάήγοι δηά βενοηίύ ἐπουβδηά. ΤῸ οχρ δίῃ 
ΟΥ Γϑοῦηοῖ]6 {π|8 ἀἸΠογθηοα ἴῃ γοϑροοῖ ἴο ἴβγδαὶ ἰἰ 
88 ὕδοὴ βιιρρμοβοά ἰδὲ [Π6 Γ6 6ΓῸ ἐισο οομπέΐπγβ 
0Π6 Δοοογάϊηρ ἴο ἴπ6 ργίναϊο ᾿ἰμίβ ἰὴ οὐΐθβ δηὰ 
ν  ΠΠαρο9. ((γοη.), (Π6 οἴ οσ δοοογαΐῃρ ἴὼ (δ6 
αἰχολῖθ τλᾺ6 ἱπογοίγομῃ ἴοσς [86 Ρι] 15 γορ βίο γα 
(2 84π).) (80 ΟὐΥπθ] 18 8 1,8 Ρ146)-τοὸῦ (Παὶ Φ080 
ὙΓΔᾺ ἰδβ8 ἀσοιγαίδ ἴπ ἐΐδ πιιπιδετίπσ ᾿ἰΔὴ ἴΠ6 ΟἿ ΟΓΒ 
ψῖιἢ πὴ (ΘΉΚι1}8) τοῦ {πᾶῖ Οἤτοη. ᾿ποϊαά 68 
1η6 πο. ]βγαεί 8 ἴῃ ἴῃ6 Τοη Τυῦοα δηὰ {δ6 
ΠΟΙ ογίηρ τορίοπβ, δῦουΐ ἰἤτοο πυπάγοα [Βου- 
βᾶηα (8. Βοῃ πιὰ). Αραϊηβὶ (18 1αβὶ 15 ἰδῇ ΟὨΪῪ 
ἴβγβϑο ἶθβ. ΡΓΟΡΟΓ 8Γ6 βροίζϑῃ οὗ ἴῃ γοτβ. 1, 2; (ἢς 
Οἶ 6 Βα ρροβί] 0ῃ3 ΔΓΘ 6 Γ6 οοῃ͵θδοίιγοα. Οπίδη- 
ἀογ8 ορίπΐοη ἰμδὶ Ομγοη. ἱποιιιάθθ (ἢ ο]άοΓ 
ΙΏΘη ἰδ Ορροβρὰ (ὼ γϑσ. ὅ, δηὰ Ὁ. Εἰ πο ᾽ 8, (Πδὶ 
ΟὨγοη. ἱποϊυοβ 41|μ60Ὸ Βϑηϊαηϊη δηᾶ [ων], ἰο 1 
ΟἸτοη. χχὶ. 6. [ΟΥ̓ ΠΘΥΒ βιρροβα ἰμδὶ (Π6 τορα 
ΔΙΙΩΥ͂ οἵ ἴνο Βηπαγοα δηὰ εἰρῃίγ-οἰ σαὶ ἐμουκδηὰᾶ 
ταρθῃ (1 Οἤγοη. χχνὶϊ. 1-18) 159 ἱποϊυάρα ἴῃ [αγϑοῖὶ 
ἡ ΟἸγοη., δηὰ οχοϊυάθα ἴῃ ὅδῃ)., δηὰ ἐμαὶ ἃ 
ΟΟΓΡΒ οἵ (μἰγὶν τῃουβαη τηθη (οοιημηδηάοα ἢ 
{π6 {πἰγίν, 1 Οἤγοη. χὶ. 22) ἰ8 ἱῃοϊυαφα ἴῃ Φυὰ 
ἴῃ ϑαιμθοὶ, δηὰ ὀχοϊ θα ἰῃ ΟΠ σοηΐοϊθθ. ὅ66 
Βὶδ.- Οὐπι. οῃ 1 Οἤτγοη. χχὶ. ὅ. ΤΉ θβο οοη͵θοίαγοθ 
ᾶῖο σἰϊποιὶ ἰουπάδίοη, απ οΥτόγη οἵ ἰοχὶ Οὗ 
ΟΥΓΟΙΒ οὗ ογδὶ ἰγδ 0 πιαδὶ 6 δι ρροθβϑά.--- 
8366 ποίο8 οὗἩ ῬΥογάθν. δηὰ ΜΒ ὲδ.- Οὐηι., οἢ ΟἿΓ σγϑσβο. 
--ΤᾺ.]. Αρϑγὶ ἔγοηι ἴα δεῖ {πδὶ νν ἤανθ γουῃπὰ 
ΠυΠΊΌοΓΒ Πογο, {μ6 αἱ  Γθη ΘΒ ὀχ  δη (ἢ ΠΏ86] γ 68 
1 γα ΓΕ ΘΠ Ρ6Γ {πδΐ (Π6 χοβ]ῖ οὗ [ἢ 6 ὀθηβαβ τῶ 
ποί γοοογάρα ἰὴ ἴῃ ϑιδίθ- Δ} 88 (1 ΟἼτοη. χχνὶ!. 
24), ἀῃὰ (Π6 βἰβίθπηθηῖβ ἤογα στηυδί χραὶ οἢ ογαὶ 
ἰγαἀ το. ΤΘ θά θογΒ ἀγὸ Ὡοὲ ἴο Ὀ6 ἐδίκθῃ 88 
Ῥδγίο ΟΥ̓ δοσυγαίθ, θαὶ [66 ἰβ ἢ ροοὰ χοδβοὴ ἴο 
Τα)θοὶ {Π|6πὶ 85 ὉΠἪ βίο  681}Υ ἰαγσδ, αἰηθα {18 [8 - 
1116 σου πίτυν τγᾶ8 ΨΟΙῪ Εἰ οκὶγ Ρθορὶθά. “0Ὑ7ὸ βθὸ 
εἰεῖ8 ἔγοηχ τα νασίουβ Ὀΐδοοβ, πόθο Γαΐῃ8 βἰδηὰ 88 
ΠΟᾺΡ [0 ΟὯΘ ἈΠΟΐΠΟΥ, 5 ν᾽ ]Π]αᾶρθα ἰῇ ΟἿΓ τηρεῖ 
ἄοπβοὶν ῬΡΡΗΙΑΙΟα ΤΟΩΊΟΠΒ ᾽᾽ (Ατποϊὰ ἰη Πξενς. Χ]. 
283 8ᾳ.). Τακὶηρ {Π| τ 1 ΠΠ ΑΥῪ Ρορυ]δἰΐοῃ δ δρουϊΐ 
οπθ-ἰουτία οἵ (Π 6 ψΒο]ο, Ῥα]οβίΐηα [18γ86}} σου]Ἱά 
μιανθ οοπίαϊ θᾶ, δοοογάϊηρ ἴο {{||8 ὀεπβαβ, ἃ ρορι:- 
Ἰαϊΐοη οἵἉ ἴγοπι ἔνα ἰο αἱχ τῇ ]}Π}}0 ἢ δου], ὙΠ] ἢ ἰκ 
ποῖ ἴοο ἴᾶαγῷο ἃ υμδον. Επδὶὰ (ΠῚ. 111. 196, 
Ἀο. 3) τοίοσβ ἴὸ οἵ ὨυΠΊΟΓΙΟΑΙ πἰδίοιηρηϊα 
δρουΐ [δγᾶθ], {πᾶὺ βϑοῖῃ ἰο ᾧ8 ἴοο ἰαγρα, δηὰ γοῖ 
Ιαυϑὲὶ Ὀ6 δοζορίοα 48 ιἰβίοσί δὶ, δῃά γοπγασίκ : 
“ὙΒουΡΒ {116 πυμθΕ.Β ΤΩΔΥ 6 ἢ μᾶτί σουπά, ἀπὰ 

ϑοϊηοίἑ 68 6 γοεῖ 'π ζ'ϑΏΘΓΑΪ {ΠΟΓῸ ἴᾳ ὯΩ 
ΥΘδ80η ἴογ ἀουδιηρ (μοὲν Εἰβίουιςδ] ναϊθ. [, [ὉΓ 
ΘΧΔΙΏΡΙα6, {Π6 ὈΓοδοηΐ ρορυϊδίίοη οὗ ΑἸμογῖα ὕο 68- 
ιἱπιαϊοα δ [ἢ ΓῸ6 τ] οἢ, πὰ ἱπογοίη ἔγοα 00,000 
ἰο 400,000 δτπιθ- δοασίης πῆρ (86 ενβοη ΒΟΥΓΟΓΊ, 
Οαπιραῖση ἵπ λέ Καδυίϊε) ἴϑτα6] ἴῃ δυο ΠΆΡΡΥ ἰ(ἰπιοβ 
8Ὰ [αν 5 1} 118 π|]α9 1} πλλῖϑ πλϊ σι! σοί δ ἢ] ν 5885- 
ἰδΐῃ 4 ἰαυρογ πυυαδον.᾽" ΒΒ οἰβολὶ (Πδεγζ. Υ 11]. 89): 
“Οοῃβιάοιΐηρ ἴῃ 6 ἰρογόρα οχίρηϊ οὔ ἴμ6 ἰαν]ο8 δπὰ 
1Π6 Αἰπιοῦῖ ᾿πογθάϊ Ὁ] Ὁ ἀθῆθο ΕΡ βυρα οἵ Ῥαδ1]6- 
(πο, (16 Θῃμοσιδουβ ὨυΘΓΙοΔὶ δἰτοησί οὗ (Π6 [9- 
ΓΒ 18 ἢ ἉΓΙΑΥ͂ (1 881). χὶ. 8; χν. 4; 2 ὅδῃ. χυ]ὶ. 
11; 1 ΟἜγου. χχνὶὶ. 1 44.) οβππηοῖ οοσβδίοῃ ποῖ 

ἡ 10-17. Τῆε )ωμάσπιεπί οὐ ἰδ ρεείίϊεποε. . γε. : 0 -- 
ογα. 10. θθανὶα ὀὐπίσμοι 1118 αἱ ἢ ΠΕ 18ς Ιογὰ, 
ἈΠ δϑίκ ἰογχίνοηοβσιυ. Ὀανὶᾶ᾽ 5 Ὠθασῖ βυγχοῖθ 
ὲπλ, (Πδὲ 18, ἢἷ8 οοηβοίθηοθ, υδῖὶ 8Ὲ ἰῃ 1 ὅδιι. 
χχὶν. 6. (ομρ. 1 Κίηρβ ἰϊ. 44; 24οὉ χχνὶϊ. 6: 
Ἐπεὶ. νἱἱ. 22, ὙΠ δηρυ βῆ οὗ οοῃμβοίθηος νὰ 
Β668 (δὲ Ὠἰβ βπ 18 δὴ ΟἸἴδηςθ βραϊηδὶ (ἢ 6 ἤογά. 
ΑΒ ἴο σι δβογαίη ἰδ οοῃβίαϊθα 866 δθονε οὔ σα. 1-3. 
--ννὸν. 11. “Ἷ1Ὼ τδ6 τοτηΐηρ" ΞξΞῷ ἴ80 οχὲ 
ΓΔΟΣΏΪΏΆ.--- αν μδά τηδάβ ἢ19 βῃοτί ρερηϊΐρηις 
ὈΓΑΥ͂ΘΡ ΘἾΓΠΟΓ 858 δ6 ἮΔΒ χοϊηρ ἴο βίθθρ, οὔ, ποῦ 
ΡΓΟΌΔΟΙΥ, δή ἃ βίϑρορ᾽οβα ηἰρῆϊ.- Το πογὰ οἵ 
ψΦομονδῇ σοπηοβ ἰο Θδα, βεε 1 ὅδιη. χχὶῖἹὶ. 5. δ 
18 ο411.ᾷᾳ αν ἃ 5 8601 89 θοΐϊηρ [18 σοηβάσηῃίαὶ 
σΟΙΏΒΘ ον, δι αἴηρ Πἰπι οομδίδης ὶ νυ ἢ αϊτγροιΐοῃ 
ἴγομι {Π6 δουγοο οὗ αἰ γπα σενοϊαἰίΐοη.- -Δ πᾶ 86 
Ὑογά οὔἴδο Τιοσᾶ.... (ΐ8 τονοϊδιϊοη δὰ οογὰδ 
ἰο δὰ ἱηάδροηάσηιν οὔ 8} Τηοϑηα ΟΥ οοοδείοῦ. 
---Ὗ ν ἐσ. 12. Ομοῖοθ ψοοη (ἔτος ᾿πἀρπιρηΐβ βεὲ 
ρμοίογο ᾿θαγαὰ. σϑο τίη 6 τ Βο]ᾶὰ ονος 

[86 (502), ποῖ: []ΔΥ οἡ ἴπθο, Ρυΐ: 1 ο]α Πρ 
ΟΥ̓ΘΡ {Π|66, ὨΔΠΛΘΙΪΥ͂, 85 8 ἰοδα οἵ ρυηϊδηπηδηί, τ ]οἢ 
ἰβ ἰο θα Ἰαϊά οἡ (6 δβδοοοσγάϊῃρ δε μου οδοοεθεὶ : 
[8.6 βοῆβ ἰῃ Οἤγοη. (112) ἰβ ἰῃ6 βαπιθ : “1 ἰυπὶ 
βίγο( 6} ΟΥῸσ {Π66᾽ [80 Επρ. Α.ὟΥ. Βοτὸ: οϑεος 

(166].--- ον. 13. θη οατθ ΘΟ δᾶ ἴο ανὶά, 
-- ΓΗΒ 18 [1ῃ6 ἀροάοκίβ ἕο (Π6 ῥγοίδαϊα ἰὴ σϑῦθα 11: 
δηὰ σ μοη Ὀανιὰ σοβθ ἴῃ ἴῃ 6 τηογηΐηρ . . . ἴπεῃ 
οδθ Δα; πἢδὲ ἰῃίογνθηθβ ἴα 8. οἰγουμπηβίδηιδὶ 
βοηίθηοο. ἢ [ηδίοδα οὗἨ δεύξη γθαγα οὗ ἰβιηΐπο (ἤτοι. 
(80 ἘΡΕ) ἢ88 ἰἦγεε, δρτϑοίΐῃρ πὶ (Π6 ΠρΌγοβ ἴῃ 
{με οἶδοῦ ρίασυθθ. ΕῸΓ ἐπ18 σεββοὴ ἴΠ6 σεβαϊην 
οὗ Οἤγοη. 18 ἰο θ6 ῥγοίογγοα ; τῇδ γθ οοτγθαροηά, 
(μογοίογο, ἐἦγος ψεατϑ οὐ [απιΐπε, ἰἄτες πιοπίλε οὐ ἤϊηλί 
Ὀαΐογε θηθιΐθα, ἰγες ἀανγε οὗ ρεδίϊϊεηοε. 
δευεηΐ ἴῃ βδτη. ΤηΔΥ͂ 06 δοοουῃίεα ἴον Ὀγ 186 ἔτε- 
ΠΠΡΠΕ ΟΟΟΌΓΓΘΏΟΘ οὗἁ ἰμδὲ ὨυΤθΟΓ, ῬΟΒΘῚ ΌΪῪ ἴγοιι 
6 βοευϑῇ ὑϑδσβ᾽ (Δ πλὶπὸ ἰπ ἰΠ6 ὨἰβίοΓΥ οὔ “Ζοϑβερῆ. 
--Τὰ.].-τννον. 14. “7 απὶ ἵπ α στεαί δἰγαϊ!"---ἰὴὁ 
Ἔχοϊδιμδίίοῃ οὗ 4 ἰογτίαγο οοπβοίθηοο, τ ἤοβο δη- 

188} 8 Ποϊηιοηρα Ὀγ [6 Ὠροθαδὶῖν οὗ οποοαίηρ 
οἴγθοῃ {Π6 ἰἤγϑα ρυπβῃπιοηῖ8. αν! Ἰοοκα οἱ 

116 Ροβίῖ θη 6 88 8)ὴ ἱπηπθαϊδίθ βίγοκο οἵ Οσά 8 
λαπαά. “Ὦ1]9 [86 οἴοσ ρδριθθ ππδῖκα ἷπὶ δηὰ ἢἷ8 
ῬΘΟΡΙῈ ἀδροπάρηϊ οὔ ᾿ω8ῃ : δί [πΠ6 βϑπλθ {1π|6 ἢδ 
Ιοοῖα ἴο οὐδ πιόγον, τ θηοο, 1 Πα (3}] οὔῪ ἰηϊο 
(οα᾽ 8 πδηάβ, ἢ ΙΏΑΥ ἴδ8 ΒΟΟΩΟΣ ἤορα ἴὸ ἄγαν 
σομγίοτὶ δηα Ποῖρ. [|ἢ νἱον οὗ δ ΡΌΠΙΠνΟ 

----..-.-- 

στα). - 

Ι ἈΝ Ἶ2Π, τα. υὶἢ δὴ δυϑίσδοι ΡΊα., Εν. ὃ 317 α.--Ὁ) 
(πῶ “ἣν ἤοοίης " “- “ἰἢδὲ ἰῆου οοκὶ."" ΤῊΘ Βἰπρ' 
δὲ3 7} οο! οαΐβ πὸ Ὁ ἫἪΥ ἰηἴο ὁπὲ δσοηςοδρίΐου : "᾿ ἐπέμεῦ. 

τ ̓ Τμο ὩΌΓΛΘΙΩΙ Ἰοίνοσ δ τὸ ομδηροὰ ἰηίο ἢ " (786. 
18 

«“«[0η τὰν ΠΜΕΙΣΒΙ οὗ ἰὴὩθ ἰοχὲὶ ΒΘΙΘ 566 “Τοχὶ. διὰ 
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Υἱ σἢ ΕΟ ΒΏΘΕΒ δῖα ἴδ 1} ΠΟ] 8 ἰαϑὶ ἰοὸ οα᾽ Β τηογον, 
τη γεγο ᾿ἰβο ]  (Ἰογοΐη.- ται (Π6 οἰοτθ οὗὨ (18 
νοτεα ἐπα ϑαρῖ. π88: “Απὰ αν σμοβα ([Π6 ροβιὶ- 
Ιθῆοα [ϑάνατον], δηα ἴΐ ψα8 (Π6 ἀΔγΒ οὗ [86 νι ἢθαϊ- 
δαγνοθῖ." Βὺϊ {118 18 ὨοϊΠηρ θυΐ Δ ἜΧΡΙΔημΟΥΥ 
γχειηδγὶς ἰδίκθη ἴσου 1 ΟἸγοη. χχὶ. 20, ἀορὶρηρα 
ΡΆΓΟΠΥ ἴο πιᾶῖκθ ἃ αΐγθοῖ βἰδίοσηθηὶ οὗ [αν 
οἰοῖοθ (νον ἰβ ΟὨΪΥ ἱπαϊγθοῦ ϑιαιθά ἴῃ (ἢ 6 
ἰοχὶ), ΡΑΓΩΥ ἴο δοΤςουηΐ ἴὉΓ ΑΥΘΌΠΔΠ᾿ Β ψοσκ δ [ῃ6 
ἩΠγοβδιηρ- ἤοογ (νοῦ. 18 κα.). 

ες. 1δ. Βεσίπηῖησ, ἀὠγαίίοτ, δια οχίοπί οἵ (ἢ 6 
ἑπεε.---Απὰ ἴ89 Τιοχᾶ κανθ ἃ ΡΘβ.: 16:09, 

10 8 ἃ αἀἰνὶθ ρυῃϊβημηοηῖ. ἘΊο ἴΠ6 τ οσ- 
λῃ6--ἰἰνϊὸ πηογηῖησ ψίθη (Δα οβιης ἰο Πανὶ ἃ (ν ΓΒ. 
11,13). Τα ποχὶ σψογάμβ," σ᾽ νης {16 ἐεγτιίπι αὐ 

Ἑησ. ΑΟ..: “Ὁ {πὸ {ἰπ16ὸ Δρροϊῃηιοα :᾿» 
ὑγα8η} : “ἴ0 δὴ ἀρροϊηϊοα {1π|6᾽], ΟΡ στοδῖ 
ἀΠΠ ο]168.--ΓΠ6 δορῦ. τοηογ8 : 1} (μ6 Ὠοὰγ οὗ 
αὐ ραν δ τ τι " 1Π6 βιχίῃβ Βουγ, ἴἰο᾿ πΒΊΟἢ 1 
δ 8 : “ δηά ἴῃς ρίαρυθ Ὀορλη διηοηρ [ἢ 6 Ιο,;» 
ψ ῖο ΒΟιίοΠΟΓ δηὰ γα ν οὐτήτῦ ποεῖν ε ἤ α 
1.86 ἰαχί. Βυὶ (Π18 Δααπίοη οὗὨ {88 ϑερί. μα ἐϊ8 
οτρίη πὸ ἀουδὶ ἰῃ {Π6 γοβοοίΐοη [μδἷ [Π6 (π|6 ΤΎΟΠ 
χιογπίηρ ἰο ὑτοαϊκίαϑι ν88 ἴ00 Βῃογί ἴοσ ὑπ9 οβδοίβ 
οἵ {π6 ρίασυς (70,000 ἀϊ164) ιδογοίοσο 86 πογάβ 
“ἤτοπλ {8 πιογηϊης ἴο, εἰς.," νοῦ τοραγάθα 88 
ἀοβηΐϊηρς {ΠῸ νογῦ σαῦε [Επρ. Α. Ὗ΄.: βρηϊι], (πὶ 
ἷν, ἐπ6 αἰνὶπο δγγδηροιηθηῦ ᾿η ἸηΠ]οἰπρ {π6 ρίαρτιο, 
δηα θη {πα ρἰαριο ἰἴ86}} ψγὰβ πιδά ἴο ὈΘρΊΠ 86 Ὁ 
1[ῃ6 εἰχίῃ βουγσ. Βαυὶί ἴῃ6 ψογὰ ““σαυε᾽᾽ 1ἰ86} ἰη- 
οἰιάθα ἐπα ἀεείχαυοίδνο εἴἶδοϊ οὗ (9 ρῥοϑβι 6 ποθ, δηὰ 
{Π6 τοβα! 18. ᾿παϊσαίθα ᾿πιπχοαϊαίο! Υ ΕΥ {πὸ ποσὰ 
“καἀιοα."---ἾὟὸ πᾶνο {πο μογὸ ἴΠ6 1 ταὶ οὗἁ (πὴ6 οὗ 
1Π6 τασίηρ οἵ (π6 ροβϑι! οηοθ. Βαΐ ν᾽ μα 18 τηοϑηὶ ἢ 
ἋΡ ἴο Ὑ}ιὰὺ ροϊηι ἢ ΤΠ πηοβὶ παίιταὶ οχρίδηδ- 
ἐΐοη : ““ἴο {π6 δρροϊηϊθα (Ἰτλ6᾽ (ΟἸ]ογ,, 6 ὟΥ., 
Ἐν.), ὑμαὺ 16, ἰο (88 ομὰ οὗ [μ {᾿γϑοὸ ἄδγβ (νοῦ. 18) 
οοη γϑϊοῖϑ νογ. 16, δοοογαΐηρ ἴοὸ τ ηϊοῦ (μ6 ρμοϑιὶ- 
Ιοθῆοθ οθαβρα ἰπγουρῇ (ἀὐοα δ ΓΔΟΓΟΥ͂ θοΐίογα {Π18 
ἔπη6 ; Ὀεριοβ {π6 Ποῦ, Ατί. ἱΒ. τδηίῖηρ, Ἡ 8116 οἰκα- 
ΜΓ Ώ6ΓΘ ἴμ6 ποιὰ ἴῃ 1Π6 Βρη86 οὗὨ ἃ {1π|6 ἀοβὶρηαίοα 
188 {6 Ατὶ. Τμὸ Ατί. πᾶν ἱπάοοαὰ Ὀ6 ομμμἰοα 
ψ βοὴ ἰμ6 ποτὰ (Ἴ)2) βρη ῆοβ δῃ δβθοιι Ὁ]. [ῸΓ 
ἀϊνίηα βογνΐοθ Δῃα ἔδαιϊνα]ὶ. Ηρ. ἰχ. δ: 1,81. 11. 
7, 22. ΤὨυβ Βοομαγί (Ππέίογοζ. ἴ. 2, 88, οἡ. Τθο8. 
Ι. 896 54.) τόπάοιβ (αἴἶθσ {π6 ΟΠ 4]4.), μανϊης 
Ασοίβ 11}. 1 ἴῃ τϊηᾶ : 1116 τη θη ἴΠ6 ῬΘΟΡΙΒ 
υϑοα ἴο πηθοΐ [Ὁ ουοηΐηρ ΡΓΆΥΘΙΆ, αρουΐ {π6 πἰηιἢ 
ΠοὺΣ οἵ ἴπ0 ἀαγν, {ὑπαὶ 18, ὑπ6 (ἢἰτὰ Ποὺ δήὴθυ 
ὨοΟΏ. ΚΚΟΙΪ δαορίβ (ἢΐβ νον, δῃὰ ὑπ 1 η κα 1 ἴὰ- 
γΟΓ8 {16 Ὀ8515 οὗ ὑπ6 γοπάοσίης οὗ [6 Ἅ ]ρ.: “ἰοὸ 
[86 {ἰπ9 δρροϊηϊοα" δοοογάϊης ἰο “Φογοπλοβ 6χ- 
Ῥ]δηδίίοη (ἐγαάί,. Ηοδν. ἴηι 2 ἰἰδν. ἔδσ.}): “Ἰχὸ 98118 
1Πδῖ {π6 ἐΐπια αρροϊπίξά, ἴῃ ψ μΐοῖ {Π6 Ἔνθηϊηρ 8ᾶ- 
ογίἤοα 8 οἤδσοα."" οαραϑϊηβι (18 ΤΉΘΩΙΩΒ στ Υ 
Του αὶ ἰπδὶ 1116 ΖΟΏΘΙΆ] οχργοββίοη “ἰπ26 οὗ 
ΔΒΒΟΙΩΌΙΥ ᾽ οοὐ]ὰ ηοί Ὀ6 ὑυδβοὰ ἴον ἰδ6 α ΟΥ̓ 

“ΨῈ ΠΤ ΨΊ. Βορὲ.: ἕως ὥρας ἀρίστου, ἰο πἈ]6 ἢ 
ξ δά ἀβ : καὶ ἤρξατο ἡ θραῦσις ἐν τ λαῴ, αἴϊτοτ 0} ΤΆΘ- 
ὩΐαΒ δῃὰ Βδιίομον πτῖξο : Ὁ}93 ΓΙΒΩΝΟΤῚ ὍΤΙ). 
ἐ Τηοϑοΐαθ: 39", ουί οἵ ψἘ]Οἢ Ἵν Ὁ Όγ ἤδη β6 

οὗ Ἃ ἰηΐο ἢ δῃηὰ οὗ Ἢ ἰηΐίο Ἴ" Αμκδίπδὶ {π195 Βδιίοθοτῦ 
ΒΏΟΝΒ ὑπδὺ "2 [5 ποὶ ἃ θ᾽. ποσὰ, διὰ (δοσογαΐηρ ἴο 

τι" 

{9 89 οὗ »32) του] τηθδη διεγπίησ, σομΡ. διὰμ. χγ. 
14:2 βλη. χχὶ 9; ἢ (Βδιίοαδ.), αἴον {ἢ Βορί.. τοϑὰβ 
“ΡΟ “ δἰ σπΘ ΛΘΠΕΥ " .- τοραϑὶ," ἴγοτα ἽΡΟ “ἰο 8ὰρ- 

Ῥοσί, δίσοῃ 6 "ἢ Ὁ Ἰοοά, σοζρ. 62. χν δ; δυάκ. 

ουεπῖπο- ΔΒΒΘΙΌΪγ. ΤὨΘηἑαΒ᾽ οοη]θοίυγο ( βυαρροείοα 
Ὀγ (Π6 ΟΠια]4.) : “το ἰλ6 υἰπιο οὗ ᾿ρμιηρ᾽" (86 
Ἰατὰ ΡΒ ἴῃ {πὸ βα οί ΓΥ ΟΥ ἴῃ ἀχ6}}} 68) 18 ἀδοϊαγοά 
ὈΥ Βδιίομον ἰο Ὀ6 ΘΟΠΙΓΆΓΥ ἴἰο Ηδοῦ. ὑβαρο; δῃάή 
ΒΟιυΟΠοτ κε στοδάϊηρ: “ρΡ ἴο [Π6 λπη6 οὗ ἸὉοα " 18 
Ὀπδιρρογίοα. Ὑηα βδιὴθ ἰῃϊησ ἰθ ἴο Ὀ6 βαϊὰ οἵ 
Ἡ 121. 8 βυρροβίϊοῃ : “ ρΡ ἴο {86 (πη οἵ ἀϊηηογ.᾽ 
Ἰηρῖοδα οἵ δα άϊηρ δῃοίμοῦ ἴἰο [Πθ866 ἀουθί}, ἴῃ 
αοσιὶ ἀμβυ Ο ΘΒ6}}} αὐζθιηρίθ ἴὸ ̓ψαὶπ ἃ ὩΘῪ ἱοχί, ἰΐ 
Β66ΠΒ ΓΟΙῸ ΪΒΙ[Θ ἴο σοί ἴ0 ΟἿΓ τηδβογοίϊο ἰοχῖ, 
ψ Ὠ 10}, βἶπος ἴῃ6 Ατί 18 ψαῃπίϊηρ, 8 ἰο θ6 τοηδοσοᾶ : 
“κ ἰο απ αρροϊπίεα ἐΐπι6.") ἊΝ ΠΥ ἘΠ ου]α {Ππ|6Ὸ ρἢ ΓαβΒ6 
ποῖ ρὶνα ἃ εαἰ180]6 βοηβθῦ [Ι͂ἢ υἱοῦ οἵ {πε λοι υΠπὶ 
ἴπ6 ἰοτὰ μὰ ἴῃ Ἰπ ΓΟΥ ἀοίογιαϊπθα οὴ 8 ροϊπί οἵ 
ἐἶπη6 Ὀείογο 86 οχρί γαϊΐοῃ οὐ [6 ἴσος ἀπ γ8 {Ὑογ. 
16), ἰῦ ἴθ. ΠΘγΘ ἱπι παρά (μὲ {Π6 ροβί!!θηοο Ἰαβιοα 
ἃ δλογίον ἴἰη6 ἢχοα Ὀγν ΗΪδ γγαιΐοιβ ν1}}. 10 τπηυβί 
Ὀο Ἰοῖδ υπάροίατηϊηοα ΒΟ ΠοΥ υἰβ “ ἀρροϊηιοά 
ἀπλ6᾽" {118 ἴῃ (8 ἤτοι ἀν οὗἩ {π6 ρίαρσιθ (ν] 1 οἢ 
ΒΘ6πΊΒ (0 θὲ ἱπμαϊςαιοα ὈΥ (6 “ἴγοιη [Π6 πιογΐηνρ," 
δηα “π΄ ἀΔγ,᾽" νογ. 18, ἐπουρὴ Ὡοϊ ΠΟΟΘΑΒΑΓΙΥ, 
Βῖ 66 {πὸ ““τηογηΐης  ἰΒ [πΠ6 ΒΆΠῚ6 88. ἴῃ ψογ. 11, 
δΔηά ΠΔΥ ρΡοϊηΐ οὔΐ ΠΊΘΓΟΪΥ 1Π6 Ὀορὶπηΐηρ οἵ {116 
Ῥθβιθηςο εὐὐλλουέ τοίδγοποο ἴὸ {Π6 δατπε ἀδν), ΟΥ ἴῃ 
{Π6 ϑοοοηὰ ἦδΥ. [Ϊ1ἢ ΔΏΥ οἕρο, ΠΟΥ ΘΥΟΥ, (16 ΠᾶΓ- 
Ταΐοῦ, σου ἰηίπ δηά, ἴῃ ΗθΡ. [Δβ]ιϊοη, δηιϊοὶ- 
μαιΐης ναὶ (Ὁ]]ΟἾΒ, πη ΘΔῺΒ ὈΥ {Π18. ΘΧΡΥΘαβίοη ἰὼ 
ΒΥ ἰῃαὶ αοα ἴῃ ΗΙ8 ΤἸΏΘΓΟΥ Ρογπ 6α 1Π 6 ῥροΒι]- 
Ἰθποθ ἴο ζ3ὸ οἢ ΟὨΪΥ ἰο ἃ ἀδίογμϊηρα μοϊηΐ οἵ {1τὴ9 
αὐἰἐμῖπ 0116 “ ἴῃτοα ἀδνβ." -δϑνυϑοῖν ᾿ποπθδηᾶ 
ΣΏΘΏ «ΞΟ τοίϊυβ οἰΐθα {πὸ ἴδοὶ (1) ]1οὰ. 6. 1. 14) 
{παῖ ἴῃ (Π6 εἴορθ οὗ ϑυσαουβα 100,000 πιο οὗ (6 
ΟΑΡιΠδρ]πΐδῃ ΔΙΤΩΥ͂ αἸοα ἩΣ Ση ἃ ἐποτγὶ {{πη6.--- 
[ὃὕτ. Εχαάτηδηη Ὄχρίδηδίϊοῃ οὗ {ἰ1|6 “ πρροϊηϊοᾶ 
{1π|6 15 Ὠοΐῖ 8 11{{16 βίγαϊ ηοὰ , 1ῃ6 ἴδοι {(Πη8ὲ Π6 στὸ - 
εγβ ἴο (1886 βῃοσγίθπὶηρ οὗ {86 ἀπγαίίοη οὗὨ {16 Ρθε- 
(116η06) του] ὰ Πατά]γ Βανα θθθ ὌΧ Υθαβοα 1 {Πἷ5 
ὙΆΥ. Τμο πογὰ βϑοπὴβ ΟὈΨΟΌΔΙΥ ἴ0 Πηθ8η : “{η6 
οὗ ἈΒΒΟΙΔΌΪΙΥ ᾽ (Βο Ὑ 611}., Βὲδ.- ΟΌπι.ν αηα οἰ ΓΒ), 
δηαὰ γμοϊπίβ ἴο βοπῖὸ ψ6}}- Κῆόνῃ μαι πογίηρ οἱ {86 
Ῥθορίθ. Τῇ τροβὶ δίυγαὶ βιιρεοβιίΐοη 18 (παΐ (6 
{1π16 οὗὁἨ ΘΥ̓ΘΏΪΏΡ-ῬΓΑΥΘΓ ἰΒ τηοδηΐ, 9 τ ΟΝ ΒΟΙΏΟ 
τορᾶγαὰ 10 88 8 [δία] οδ᾽]θοίζοῃ μας (Π6 ΒΕΒΘΙΩΙΥ 
ἴογ δυθηϊηρ- ΡΓΔΥ͂ΘΓ βαΐε πού αγα οχἰβίθα ἴῃ {16 
(6 οὗ Ὠάαν!α, ογ οὗ ὑπ δυίθοσς οὗ {πὸ Βοοκ οἵ 
ϑασλιθὶ, Βιυΐ 1ύ ΤΔΥ 6 τορ] ρα (Πδὺ γὸ ἀο ποὶ 
Κηον θη {πΠ6 οπυείομῃ οὗ ἐπ μαι παγίς Ὀορδῃ ; 

χίχ. δ, 8;:1 Είημε χἰἱἱ. 1; δ, ἔθη, ἰῃ ΟΠα]ά. Δ Ὰ 1}. 

Ιή68ῃ8 “ϑαγ δι γοηρ  μϑηΐη ς᾽" -..ὄ “ {οοὐ, αἰ ποΣ," 8ὸ [Ὁ 

ΗοΌ. ἽΨ Ὁ “δίγοηρβύμθῃθι" ΤΑΥ͂ Πᾶνθ τηθϑην {Π6 ἢγεὶ 

τωϑαὶ οἵ ὑπ ἀδὺ (αὐουξ 11 ΟΥ 12 οἾὉ]οα.) Βυῖ ἀμαϊηδὲ 

86 Βδέξομον ἰτη86}7 508 ἰμδὲ ἐ9 [ΟστᾺ χ]. [8 6186- 

ὙΠ6ΓΘ ϑοἃ ΟἿΪΥ͂ ΟΥ̓͂ δοίη; Ῥόγδοπδ; [το Γ, Βυ ἢ 8 ἀθ- 

εἰκηοδίίοι οὗ Ὀγϑαϊκίλαου ΟοΟΌΣΒ ΠΟΥ ὮΘΓΘ οἾ8ο; βίῃσϑ ἴῃ 

μη6 γμαβϑβαβᾷθβ οἰϊοὰ ἽΜΌ οδίαϊῃθ ὑῃθ εἰρηϊβοδίίοι 
ἰπτὴ κα 

“ἰ βέγϑΏ σίΠ 6. " ΟἿ]Υ ἴγοϊῃ ἐῆθ σοῃηθοξίοη (οβρ οί} Υ ὈΥ͂ 

{86 δοἀδαϊιίοη οἵ “ ἢϑαγὶ " δηὰ " Ἷ006 ᾽), δο πηιισῇ ὑἢ 6 ΠΟΤΘ 
οὐδ [Π6 οοπηθϑοιίοῃ ἰο δῆον ψἤθη ἴΐ 8 ἰηἰθηπα θα ἴο 
τϑβῃ ὀγεκχίαεί, βἷποο Ὁ ὉΕΠΑΙ͂ ΤΉΘΑΠΒ ΟΠΪΥ ἰπ ΚΘΏΘΓΑΙ 

“ἴὸ οἰσγθηρήποη ὉΥ (οοἀ."--Ἴς ὀγεοακίαοί-ἧπιδ ἰΒ ὮΘΥΘ 

Βροκϑῃ οὗ, Τμϑηΐαϑ (10]οσσίμς (Π6 ΒΘ6Ρ0.) νοι ταῖκο ὑῃ9 

ἔοττι ἽΟ ; θὰϊ Βδιίομθυ βδὺϑ εἰ δεν ὑπαὶ ἴΠ6 ᾿Δῃ- 
Ὑ:»"» 

βΌΔΡΘ σομϊὰ ποὺ ἤατὸ πδοὰ {Π0 δαπι8 πογὰ [ἴὉΓ " ὈΓΘΑΪτ- 
ἴαϑι' ἀπά ' Ταγηίξιγο᾽ (1 Κίημβ χ. 12). Ηἰισὶρ (ασοοταϊηρ 
ἴο ΤΏΘη., Ρ. 290 84ᾳ.), ( ΠΚ8 ὑπδῖ {Π ὑῃ 6 ἀρίστον οἵ [ἢ 6 

Βορί. ἰδ ποὺ Ὀαδβοά οὐ ἃ ΓΠ3}}»}Ό, ἵμθῃ ἴο Ἵ")Ο 2 (Τ6 1.) 18 

ἴο ὉΘ ῥτοίοττϑά )}}»} (αἰ μιϑῃ σαῖς), στ ΒΟ ἢ Β6 ἐγίθϑ ἴο 
τ 

ΒΟΥ τ 0809 »Ῥγαπαΐίωμι. 
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οὗ, ἰδ παν 6 (πὲ (Π6γθ Μὰβ βοῖλθ οἴιδὺ ΤΣ ρΡΌΪΔΥ 
αι πογίηα οἰμβογΐδα υκηόνγῃ ἰοὸ 18. [0 18 δῖ ΔῃΥ͂ 
ταῖα Ὀοίίος δῸὸ ἴ0 Γοπογ [6 ποτὰ, ἩΠΟΙΠΟΣ 11 οδη 
Βα βα ἰϑβοίοΥ Υ ὀχρίαἰηθά οΓ ηοῖ.---ΤῈ.] 

γεν. 16. Δπἃ τ86 δ: 6], ὩδΠΊ6]Υ (Π6 δῃροὶ 
οὔ {π6ὸ [Ιμοτὰ αὔἤογπναγὰβ οσο ἽχδοῖὶΥ ἀἰοϑογὶ θοὰ 
(“ταὶ ἀδδίγογοα (16 ρϑορὶθ᾽᾽), ἴῃς ϑιῃθοαϊταθηΐ 
οἵ Ηἰκ ρυπίεννα τὶ οουδησβα, {Ππ6 Ἔχδοῖογ οὗ 19 
)υἀρτηρηΐ, [π6 ἘΣ ΟΣ ΒΕ ΔΙ (οορ Ἐχοα. χἱϊ. 
23)---θυἰσϑϊοβοᾶ οἂαἱ 16 Ὠδηἃ ἴο δὅϑγυβαι θη 
ἴο ἀοδβῖσου ϊ: [μβοεθΌρου ἴ890 Ἰωοτὰᾶ σορϑῃῖϊ- 
οα πὲπι οὗ ἴδ9 ον]].--- Ομ γοη.: “Απά Οαοἀά κοπὲ 
Η 8 δῆροὶ ἴο Φογυμδίοπι ἰο ἀοβίγου ἐϊ. Αοοοτγά- 
πῃ ἰο Ὀοΐδ δοοουῃία ἰῃ6 ἼΘηο6 οοαθοα δὲ ἐδ9 
τοοιηθηΐ ἢ θη ἰξ μαι γεδο,γθα ΖΘ ΓΒ] οὶ {Πγουσἢ 
(π6 ΜΙ οὗὁἨ [Π6 τπιογοϊ ! αοά. Τΐβ 18 (6 πιο- 
τηθηΐ πηοϑηΐ ὈΥ [6 “δρροϊηϊθα [ἴπη6 ᾽ οὗ γϑγ. 
156. Οὐ Οοἀβ γτεροηΐδῃοθ 8660 οἡ 1 ὅδ). χὶϊὶ. 835, 
“Ἡϊ!ίοτγὶςϑὶ δηὰά Γβοοϊορίοδὶ," Νο. 1 ((ο 1 88). 
χὶ.). --Ἴη γα οουχμηδηά ἰο ΗἰΪβ δῃῆρεὶ :- 
ἙΠΟΌΡΆΪ ποῦν δῖδυ ἴν Βαμᾶϊ [6 “.ὮΥ 
ἨΔ᾽ γτρίριβ ἴο {6 “ Ηἶ8 παπα᾽ εὔονσγο. 45 ὑκ 
{Π6 ΡΘβί ]6 ποθ δὰ ποὶ αἰἰδοϊκοα “6 γυβα] πὶ 186]: 
ἴον “ τ δηροὶ οὗ 9 1,γὰ τγ88 δὶ (6 {Πγοϑῃϊηρ- 
ἤοοτ οὗ Ατγδυηδῃ μα Ψονυκὶ6.) Τηγεδλίπρ- ἤοΟΓ8 
ὝΟΓΘ 0801.8}}γ ἰὴ (ἢ 6 ΟΡ δἷγ, οὔ ποῖρῃ ππογο δ 
Ὑ85. ΡΟΒΘΙ 6, οἡ δοοουῃΐ οἵ {πΠ6 οἢ ΑΒ δὰ {6 ἀυαεὶΐ, 
δηά ἴογ {Π| βακα οὔ {π6 πὶπα, πιο γ88 ἤδοδδϑα 
ἴον {π6 ρυτγὶ νης οὗ (86 ἱῃ ; σορ. Φυάᾳ. γἱ. 
37, Βαί 11. 2, 16. βο {π|8 [Πτοβηϊηρ- ΠΟΥ ὙΓΔΒ 
σου ΦογΌβδ] θη, πογίμοδβὶ οἵ Ζίοη, οὐ ἐπ ἢ1}} 
Μογίδῃ ; βο6 οἡ Υὕοσγ. 285. Τῃο ρεβίλϊθμοθ μιδὰ 
Τοδομοα {Π6 ΠουΒ68 Υ]Πρ ΠΟΆΓ {118 {ΠΓοβϊηρ-ἤοον. 
Τηϑἰοδὰ οἵ {μ6 ίογτια Απταγπαὴ (τοῦ. 16) ογ Αγαη- 
ψαΐ (νογ. 18),1Π6 Ὡδιδ οὗ [6 ΟἾΤΏΟΓ οὗ ἔμ ἤοοσ 18 
ἰο ὕὈ6 τοδὰ ψ} ἢ ἰμ6 Μαβονί θα Δ γαμπαΐ (τογα. 20, 
22, 23, 24). ΟἌγοη. [45 θγπαῆ, (νοβ. 15, 18, 20 
21], 22, 23); δορὶ. Ογπα. Εννα]ὰ : “ ΤῊϊβ ἔοττα ὁ 
{16 ἤδθ 6 υη- ΠοΌτον, δὰ} ῬΟΓΠΔΡΒ 41} {πὸ πλοΥθ 
ψοδυδῖια. Βογίποδα:: “"“Ἴ1Β6 ἴογτα “γαιιπαὴ ἀοε8 
ποὶ Ἰοοῖς 1 ΗοὉ., ψ1]1]9 Ογπα δὰ Ὄγηπαη δγὰ 
Π|οὉ.;; ἴῸΓ {Π18 ν ΘΓῪ γοάβοη {Π6 ἴοσιη “γαυπαδ, Βοοσὴθ 
ἴο τϑϑί οἡ δη οἱ ἰγδαϊιϊοη."" «ορυδίίοα 8.}}} ἀπ οἱς 
ἴῃ (89 Ἰαπὰ (2081. χν. 68), δὰ ψοσο ὑγἹαΐδεΥ (1 
Κίη. ἰχ. 20 βᾳ.). 806 οὔ 2 ὅἴδι. ν. 6 54. ; Ατδὺ- 
ὩΔ} 8. ΠΟΤ6 Γοργοβοηϊθα 48 ἃ ἤδη οἵ ὈΓΟΡΟΓΙΥ, 566 
ΟἹ γοῖβ. 22, 29.-- ον, 17, Θανία δὰνὺ ἴ89 
8ΒΏΒΘΙ; δοοογάϊησς ἰο ἤχου, {(ὑΠο50 δοοουηΐ 18 
{0]]6 Ὁ) 6 βδ ῃἰπὶ βἰδηάϊηρ ὈΥ̓͂ [π0 ὑμΓΟΒΒἰηρ-οΟΓ 
δοϊτοοη ἤθανθη δηα οϑγίἢ τὰ ἃ ἀγάπῃ βνοζά ἴῃ 
᾿ἰ8 μδηά, σοι τὰβ βίσοιομῃοα ουὖὐδ ονὸγ Φογυ- 
88 16π|, ΤῈο ἄγατῃ βνοζά 18 (86 αυθο] οὗ (86 
Ἔχοουϊ ου οὗ {86 αἰνίηα Ἰυάριχοηϊ, οοὰρ. αδη. 
1. 24. Ναμῦ. χχὶ!. 28; οβῇῆ. νυ. 13.-- αν ᾶ 
βαϊὰ ἴο ἴΠ9 Τιοτγᾶ: 1, εἰοθ. Βγ (6 “Τ᾽ Βὸ Ργο- 
ΒΘῃ8 ΠἰπηΒ6] ἢ 88 [86 ΤΟΔΙΪΥ ΚΌΣΠΥ Ῥοσβθοῦ Ὀοίογθ 
Οαοά, ᾿π οοπίγαβὲ πὶ (Π6 Ῥϑορῖθ, σποπὶ μ6 ἀθ- 
οἶαγοθ ἰο Ὀ6 ἱπποοοηὶ. Αοοογαϊηρ ἰο ΟἜτοη. (νογ. 
16) (89 εἰ το οι μος ἴῃ Ββοο οἱ ἢ δηὰ ῥγδγίηρ, 
βῃδγοά ψἱἢ Πᾶνα (6 νἱαΐοῃ οὗ ὑμ6 δῃροὶ: [9 
Τοργοβοηϊδίνοθ οὐ ἐπ ρῥϑορΐς, ἐβογοίοσγο, οοῃΐδββ 
ἐμαὶ 1 848 Ῥατί 1ῃ ᾿αυ β[η ; θ66 ΟἹ ψοΣ. ἷ. 
“ΤῊ6 ρυμἰβηπιοηΐ γ͵γδ8 βϑϑηΐ [0Γ 186 Ῥθορὶϑβ οὐγῇ 
βίη (νοῦ. 1), ἐπουμ αν 8 οἴδμοθ νδ (Π6 ἱπη- 
τηοαϊαίο οοοβδβδίοῃ οἵ 1.9 ὀχϑουίίοη ᾿" (0. ν. 6οε].). 
Ῥανϊὰ 15 θὸ ροποίσαίθα τι ἃ δθῆβο οὗ δὲΨ χυϊ], 

“ἢ 3 σῇ ΓΙΞΤ βθὸ Ἐν. ἢ 217, 3. 

1 [Τ8ο Ῥγοποῦῃ 15 Θσαρῃδείο ἴῃ ἐδ οσίκίῃδ).--- Τὰ. 

δη(ὦ τὶ ἢ κυ ρδίῃυ τὶ ἢ ἐπ6 βαβεγιηρ οἵ Ηἷθ ρθο- 
ΡΪ6, 1μδὺ 6 ΠΟῪ ὑγᾶγβ αοἂ ἴἰο γἱδὶξ γυάρτηρηϊ οἢ 
“Βῖδς δὰ εἷπ μουδε ᾽" δίοῃο, δῃὰ κρᾶγὸ (ἢ βεορὶβ 
88 “8 βοοῖς ̓̓  [οοτρ. 1 ΟἸγοη. χχί. 17]. 

ΠΠ. όσα. 18-95. ἈΡΡθαὶ οἵ αοα᾽ ὁ ̓πτ΄ταιὰ 
ὃν ἰδὲ Ῥυγοδαδε οὐ Αταυπαλ᾽ 8 ἰῤγεδλίπο- βοοτ, απὰ ἰλε 
ἐγεοἰΐοη, οἵ απ αἰίαν ἐδεγεον.---Ὗ οσ. 18. Οοὐ δ δη- 
Ὠουποροῃθοηΐ οὗ σγαος (οοπίχαϑίοα τὶῖϊ Ηἰἴ5 δ8:- 
Ὠουποοριηοηΐ οὗ λιισσπιεπί, σου. 18) ἴα 116 σομδο- 
ᾳυθῃοθ οὗ “ ἐδ τερεπίαποῦ οὐ (δε 1, ον" (τεσ. 16) 
δΔηα [ἢ ΒΥπομτοπουβ γερεπίαπος οὐ δαυϊὰ (νετ. 17), 
ἱπουσἢ εἶν ἀϊά ποὺὲὶ οδυβο (σο σοροηίδησο : 1ὲ 
ΟΟΟΌΓΒ δὲ ἴΠ|6 βδπιθ (ἴπ26 (“" ἰμαὶ ἀδν 7) ἐπὶ αοἀ 
βίορα ἰἢθ ρίασιο, δὲ (6 “ δρροϊηίθα {τς (τεσ. 
18) θείογθ {π6 οχρί γαίίοῃ οὗ ἰμὸ ἰῃγϑο ἀδγη.--- Β6- 
δἰ 68 ἷβ ὑγδῦον ᾿ϑανίἃ 88 ΠΟῪ ἴο τπδκο ΡῈ] ]16 
ΔΙ γηδοη οὗ 18 χυὶ, δηὰ οἵ ᾿εἷ8 πὶ ρΏοεα 
Βοῃοοίοστι ἢ χὰ {ἢ 86 Ϊ6 ἰο ἀονοῖθ ᾿ὐπλαοὶ δα 
δῃ οἴδεγιὴς ἰο ἐῃΠ6 ΡΟ Όγ Ὀυϊ]άΐησ δὴ αἰϊαν. 
[Ασοοτγάϊπρς ἰο ΟὨγοη. Πα δῆροὶ οομηπχαπαοα αΔα 
ἴο 80 ἰο θανιά; ἴῃ το βοζοιιηίβ ἀο ποὲ Ὄθχοϊυὰθ 
ϑδοῖ οἴμοῦ. Το χσοϊδίίοη οἵ ἰἰτηθ Ὀοϊτθθη συόσα. 
16 8δηά 18 ἴθ ποί οἷἶδαγ: δυΐ ἀοὐδὔθβ ΤΕρε;ίϑ ποθ ΤΊ 
ταργοϑοηίρα 88 ἱπάθροηάοηὶ οὗ αν Ἶ δ δοίϊοη.--- 

ἃ ϑαεαν!ᾶἃ Ὑϑοῖ ὑρ: ἢ 
βῆονβ ὡποοπαϊίοπαὶ οδοάϊεποε ἴἰο ἴῃ ἀἰνίης οοτὰ- 
ταδῃὰ; ἩΒΟΓΕΌΥ ἴπ6 ΙΔ τὰἂλβ δγοδάν ἴῃ δρίσγι 
Ὀα11, δηὰ (μ6 οβετίης οἵ δὴ οὐοάϊοης ἀδαγέ νγ6}}- 
Γπιπε ἴο (86 [μοΓγὰ, νγᾶϑ τπιδάδ ἴῃ ἰσαῖ. Οομρ. 

δι. χν. 22.--Κὸγ. 20. Διυᾶ Ασα 
Ιοοϊεϑᾶ ἐοτῖμ; ἰμ6 γεγὺῦ (9) τοθϑπβ ““ἴο 119 
ουὔΐ ονοσ, Ὀοηα ἰογ αγά, 566, ἰοοῖς αἱ, ἰοοῖ ουἱ ὔ-- 
Βογο, ἰο ἰοοκ ἱπίο [ἢ ἀἰδίδῃοο, βίῃοα Ασδῃδἢ ᾿τ88 
πΟΥΚίης ἰη 86 ΓΠ το ρ-ἤοον, δηὰ βοὰν αν 
οομλΐηρ ἴγογα (ἢ 6 οἰΐγ. ΟΠ γοη. πλοσα (ὉΠ]}ΥῪ : “ Απὰ 
88 ΟΥΏΔη ΜΠΛ8 ἐπ το ἶτρ τ μοδὶ.᾽ [Νοσ. 21. Ὀανίά 
ΒΏΠΟΙΠΟΟΘΒ 8 κόμη ἴο Ατδυηδὴ ἴοὸ ὈῸΥ δἷβ 
εἰνάϊηίπν βου τὶ γτὸ ΘΓ. 22 βᾳ6ᾳβ. ΑΥΔΌΏΔΠ᾽ 8 πῃ- 
8618) τοδά ϊποϑββ ἰβ βΒῃονγῃ πη ἰῃ6 δοὶ (Πδι 6 ἰαἶκοα 
ῸΓ ἰοἀ 16 ἐπγοβῃ ηρ-βοου ἷβ ἰο θ6 πιδάδθ οϑοσ 
ἴο γ]4, ἀο68. ποῖ ούϑθῃ τηοϑηϊοη ἱΐ, θπὶ ομδσαε 
ΤΥΕΓΣΠΛΗΒ οὔ ἴδ6 μι: ἴο δ υβοὰ ἴῃ δυουίϊηρ (86 
Ρίαχυθ: ἴδ οζεέπ ἰμαὶ ἄγον ([μ6 {Πγοβ ΐηρ- πδροῦ, 
πο ἐλγεδλίπσ-δίοάσεδ (16 ῬΙΌΓγΑΙ ᾿θ ἀρεὰ Ὀδοδαβα ἃ 
β᾽οάχα οοῃδβιϑίθα οὗ βευθγαὶ οοηπροιρα ἱσοῃ-Ροϊηϊρα 
ΤῸΪ]]6Γ8), δ8ηα ἴῃ6 ἐπδίγωπιοπί οὔ {86 οχϑῃ, [86 
ΜΟΟάοη γοΐζοα ; [Π6 “Ὡωοοῦ" (γοῖοβ δπὰ αἱϑάρεβ) 
85 ὉΓ ἴΠ)6 ΗΓΕα, 88 ἴΠ6 οχεπ ἴοσ {πε διιγπί-οῇενίης. 
--Κγεν. 8. Βδηῦοσ : “ ΑἹ] τῃϊ8 ρῖνοβ. Ατδυηδῆ, 
Ο ἰκείηγσ, ἰο {π6 Κίηρ ; 186 τογὰβ δὸ ἃ οοῃιπυλ- 
(ἴοη οὗ Αγδυηδ}}}8 βρϑοοῖ ἰῃ γογ. 22. [πη {86 δη- 
οἱϑθηΐ ψογβίοῃβ (Βορὶ., ὕαἱρ., ἔστ. Ασο, ΟΠ α]α.) [86 
ἤγϑι “186 Κίπα ἢ 18 οπαϊ θα, Ὀδοδαδο, ἐδ εῖηρ 11 88 
Νοικίηαίἑνο, ἰδογ τον Ἰοῦς 11 ἐπ ροαβὶθ]6 
{πδὶ Ατδυηδῇῃ βμου]α ὃ 4 ἰης. Ι1{{Π6 ποχάκ ὃ 
ἰδίῃ 85 (6 βἰδίοθιωηθηὶ οἵ (86 πδγγδίοσ, δῃὰ (Π9 
“Ἰ η)" δ Νοιηϊηδίνο, ποθὴ [βἷποθ ἰδ πβαγβ: 
Ατδῦηδῃ 411 1818] (Πόσο ἴβ ἃ οοηίτβαϊοου 
ὙΠ} νοῦ. 24, πόσο θδνα δὺνβ (Π6 ΒΒ τοβἱηρ-θοοσ, 
Δ ΤΩΟΥΘΟΥ͂ΟΥ 8. ἢ βίου ΟΆ}}Υ ἱποοστοοὶ δἰδίοιηρηϊ, 
ὩΔΙΏΘΙΥ, δαὶ Αταυηδὴ γγὰ5 Κίηρ οὗ Φεῦπα δοίοσα 
118 οοπαυθαὶ ΕΥ̓͂ Ὠανὶὰ ; ἐμὲ8β νον Εν ὰ πῃ [Ἀεὶ 
δαορίκ, δζαϊηϑὶ νοι ΤἭρηϊυβ Υἰα ΠΥ δαυβ: “1 ΐ8 
᾿πηροτίδηϊ [ποῖ ουἹὰ ποὶ Βανα δἰδιοὰ ἰπ ἃ 
βίηρ!ο πογά, δηὰ ἱξ 16 ἰη 1ἰβϑὶ ἢ, θὰϊ οορϑοῖδ!]γ του 
ν. 8.. ἱποτοάιδ]ο ἐδδὶ θανίὰ ββουϊά βανα βαδεγοά 
[πο Φοϊνιδὶϊο εἱπρ᾽ ἴο Γοπμδὶῃ δὲ εἶδ β' 46." [ἘὸπὉῸτ δπο- 
μὸν σοδάϊηρ: “ δὶ] {μ18 χῖνοα Αὐδυηδῇ, ἐδ δοσυδηΐ 
οὗ τὰν Ἰογὰ ἐμ κίηρ, ἰο 8 Κί πα" (πτμῖοἢ ἴα αἶδο ἃ 
οοὨρίτημδεΐοῃ οὗ ΑΥΔΏ ἢ Δ}1}}8 ἀἰθοοῦχβο), δοὺ “Τοχὶ. 
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δηὰὶ ατδ."- -ΤῊᾺ.].- -Απά Αταῦσηδ δε! ἴο ἴΠ0 
Ἰείηκ  Ὀοίογο [89 γα πλαβὺὶ βυρροθο 8 Ῥδῦβθ, Οὗ 
(6 τοροοη οἵ μ6 δηπουπηοίης ἰογπλ}8 [“Ατδα- 
ὩΔῊ 8814], υἱτουὶ ᾿πιογνθηϊηρ αἰἱβοούγθα, 18. 10 
"6 Ἔχραἰποὰ ΟΥ̓ πα ἔδλοὶ {Ππ|άὶ (ἢ (Ὁ ] ον Ὑ ἰδὲ 
͵ἦϑ ΒΒΑΓΡΙΥ ἀν τ τοὶ ΟΗ͂ ἴγτοπη τ ]νδὲ Ῥγθοθοβ 85 ἃ 
ποσὰ οἱ βρϑοῖΐαὶ βι χηὶἤσδησο δηἃ ὙΠ 0}}ν ΠΟῪ οοη- 
τοηῖ, “ Ἐμο Ρίγαβο “δη δ ἢθ ββὶα᾽ ἰη (γϑα θΏ Ὁ 
γτοροδίθα, τοῦθ (6 βδπη6 ἐπβη τὰ οοπίΐηυοα ἴο 
ΔΡΟΩΚ, η06 χν. 4, 2ὅ, 27 (Κεὶ!). δο Τιοτᾶ 
ἘΡΥ Οοᾶ δοοορῖ ἴ8996: {Π6 νογὺ 8 υϑοα οὗ {6 
δοοορίδηοο οὗ ροσϑοῃϑ ὈΥ̓͂ ἀοἄ ἴῃ οσοπηροίίοη τὶς 
ῬΓΑΥ͂ΘΣ δηὰ οἴογίηρ, 900 χχχιϊ. 2ὁ ; Εζοκ. χχ. 
40, 41] : χΙ!. 27; Ψ96γΓ. χὶν. 12, βο αἷϑο ἤϑσὸ ἴῃ 
Τοϊογοηοθ ἰὸ {86 οβογίης παι ᾿αν 4 ῥτὸ 
τα κίηρ. βορί., ὅγ7γ., Αὐδρ. αν “"Ἴῆο ἴοσὰ 
Ὀ]055 1166; βδιυοῖδες ΡΙΌΡΟΒΟΒ ἰο σοπηδίηθ 688 
ἰοχίβ δῃὰ γοδᾶ: “ἰδ [τὰ ἢν αοα δοοορὲ απάὰ 
]688 {π66,᾽ αἴογς ἄδη. χἰϊχ. 25; Ναιν. νἱ. 24 
Βα4. ; Ρα. ἰχνἱϊ. 2 [1].-ἰν ον. 22. θανὶά ἀοθβ ῃοὶ 
δοοορί Αὐδυηδῃ οὔδθοτγοα αἰῶ (τ Π 1 ἢ Ἔχ ἢ ὈΪ 18 δῖ πὶ 
839 ἃ ὈΠΙΓΟΡΟΣΘα τπ18}}, Ὀδοδβο ἴπΠ6 οἤδγιηρς σου ]Ἱά 
δϑϑι ᾿ῃοοταρ]οίθ ἴῃ ἰλΐα οΥοΒ 1 1 ποτθ ποὺ ἢἷδ οσσῃ 
Ῥγορεγίψ {πὶ "6 οἴεγοά.--- Εν ΔΕΟΥ 5 6]ς616 οὗ 
Βίϊνοε; Οἤγοη. : “ 8 ιοἷς9}8 οὗ σοίαά ἴῃ ποὶρῃϊ οἷ 
λδλιυπαγεα." ΤὌθογο που]ὰ ὃὈθ σόοι ἴῸν ἴῃ 6 βι ρροϑὶ- 
[᾿οη οὗ 8 ἰηἰθηιοπδὶ ὀχαρρογαίίοη ἰῃ ΟΠ ΓΟΏ]Ο168 
(ΓΘ 5), ΟἿἹΥ “1 1 ογὰ οοσίδιη (πὲ (Π6 ΟἾτο- 
πΐοϊογ δα μδίογο μ1πὶ οὐγ Ῥγθβοηὶ ἰοχὶ οἵ ϑαπμιοὶ ᾽" 
(Βογιβοδὰ). Βοοδιατὶ [ἀρργονϑὰ Ὀγ ΒΒ ιὁ.- Οοπι.], 
μο]ά 5 (παὶ [ῃ6 ψογὰ (533) 08 η8 ἢοσὸ ποὶ “ δὲϊ- 

τον," Ὀυΐ ἴῃ ραηοταὶ “ πιοπεν," {πᾶὶ Πᾶν! ραϊὰ 
ΤΔΟΏΘΥ͂, ΠΥ βἤ 6 Κ6}]8. ἰῃ μο]ἀ-ρἴθοοι, δῃά, δὲ ρο]ά 
Ὑλ58 ὙΟΣΙΒ ἔπ ῖνο Εἰ 65 88 Πλ016}} 88 αἰ ἴσο, (18 τἂῶὧϑ 
“ΞΞ Ο00 βοίζ 6 ]β ἴῃ βιϊνος [δοοογαϊηρ ἰο Βοοβασῖ, 
Οἤγοη. (σοῦ. 25) τοδᾶβ: “ἐβῃοίζοὶβ οὐ μοϊὰ οὗ 
{16 νγοϊχῆϊ (νά ] 06) οὗ 600 (8: γον μι 6 κ6}8)."-- ΤᾺ.7; 
δα. 118 οοηϊγδαά οί ὑμ6 ἰοχίβ οἵ οι ϑαϊω. δὴ 
(Ἰγοῦ. 6 παᾶνο ἴο βιρροβα ἃ οογγυρίίϊοη οἵ ἰοχὶ 
Βογθ, ΚΚοΙ] ρτοροῦ!Υ ρΡοϊηΐβ οὐδ ἐπαΐ, Θοπ ρατίης 
{6 ῥὶς (400 εἶἶνος Βἢ 6 κ614) [παῖ ΑὈγδμδπὶ κανα 
ΤῸ ἃ ὈυτῖΔ}-ρ]δοο (θη. χχίϊ. 15), δῃὰ δβροοΐδ!ν 
{π|6 5π|8116 γ΄ ναιθ οὗ ἰαπὰ ἴῃ ἢἷ8 ἄδν, {Π6 ῥγίοθ 
ἢ θΓο βίαιθα, δ0 5]16 |κ6}8 οὐ αἰ ἱγοσ (αθουι 80 Απιοντὶ- 
68 401]4γ8) Βθοθβ ἴοο βΔ8}}., [Ηδοψνονοσ, Αὐγὰ- 
ΒΔ ΠῚ Β ρα γΟΙη86 γγ788 τηθοῖ σγοϑίογ ἴῃ ἐχίοηϊ πᾶ 
(οἰνῖ6 (Βιδ.- ΟΟπι.), ἀρὰ Ῥοοι αν οἰ οι πηβίϑη 668 ΤΑΥ͂ 
Βογο ἰἰαγνα αβοοϊοα (Π6 ργῖοθ. ΤῊ βιιπὶ πχοηοηρα 
ἱῃ ΟἾγσοη. βοθῃ8 ἴοο ἰᾶγῦζο, θυΐ οὗ (8 να οδηηοί 
ΥΘΥΥ νὶ}} υᾶρσο. ϑβοπῃθ β:ῃΡοβο {Ππ8ὲ ἴῃ6 δ0ὺ Βἢι6- 
κ6 13 ψόγα ραϊα ον [86 πηαίογα 8 οὔ (6 οἤοτίηρ, 
δηὰ 600 ον (Π6 στοιιπα (866 ποίο ἴῃ Βιἰδ. Οὐπι. οἡ 
1 ΟἼτγοη. χχὶ. 26) θυϊ οἵ (ῃΐ5 (Π6γὰ 8 ἢο ἰηϊ ἴῃ 
186 πατταῖϊνθ. 76 οδηποῖ ψίτὰ σοΥ δ ΠΥ ΤΘΟΟΥΘΓ 
86 ἔσο στ θοτβ.- -ΤῈ.] 

γεν. 25. ΤῊΘ θυ] αϊηρ; οἵ [π6 Α᾽δν δηά (ἢ ρτο- 
βοηίδίϊοη οὔ πο οἤδγίηρς ἰΒ [6 ποτῖκ οὔ απ] 
δηὰ ορϑαϊθης (ἈΠ, ὙΒΟΓΘΌΥ Πανὶα ἰοαιῆθβ ΔΘ 
Ηΐδ8 τ ρας ἀσνοίζοη οὗἨ μοατί δηά [16 ἰοὸ {16 
Ιμοτὰά. πο διιγηπδοβεγίησ Ῥτθοθάθα, θθοδυρο ὈῪ ἰΐ 
οχρίδιΐοη 18 πλδάο, ἀπὰ σεδη ἴδυουῦ, 8. Αὐδύηδῃ 
νϑμοὰ ἰὸν Ἀαδνὶα, ταϑίογοα ; οορ. [,ον. ἱ. 8, 4 
“{ογν Ηΐ8 ἰαποὸ Ὀθίοτο Φοβονδῇ " (οοπιρ. νογ. 
239). ὙΒΟΓΘΟΩ ΤὉ]Π]οντα ἴΠ6 ρδασε- δηὰ ἐλαη-οβετγῖπς 
(ϑλείαπειῖπε). [{ δβδυτηθα 0 Β ἔδνοσ δῃὰ (Π6 ρϑδοὺ- 
ἴα]! τοϊδιίΐοη Ὀθείγθοη Ηἶΐπ δηὰ ἴδῃ, δῃαὰ οὐ ἰἢ6 
ξτοιηα οἵ (8 τβ]δίΐομ, θα ργεβθοβ εἰναηκκα ἰὸν ἀϊ- 
Υἱης ΚΙ ΠἀΏΘΕΒ68 Δ᾽ ΓΟΒΩ͂Υ γοοθι νϑα οὐ μογοδῆσγ ἴο ἢ 
τοοοὶνϑὰ (οοιαρ. Οδλ]οσς ἰὼ Ζ76γ2. Χ. 637).--Αἶας 
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“μθδοθ- οἴδσίηρα ᾿ (ἢ δορί. 8448 : “ Απάὰ ϑοϊοιηοῃ 
τ 6 δὴ δα ἀϊίοη ἰο (ἢ ]18Υ αἴογμιγάβ, ἴογ ἰΐ 
Ὑγ88 {|| δὶ ἢγϑί."" [τ πχυδὶ ὃ6 [οἷς υπαἀοίογηϊνηθα 
Μοῦ μον (86 ΑἸοχδηαγίαη ἱγαῃηϊαίοσθ ἰοαπὰ (680 
ΜΌΓΩΒ ἴῃ (μοὶν ἰαχῖ, ἔθου ὑεΐηρ δὴ δαάϊιϊοη ὈΥ δ 
ΘΠ ΟΥ ΟΓ βοῦῖδο (Τ ΒΘΏ.), οΓ δι ἰἀθὰ ἰἢεπὶ υγ νγϑὺ οὗ 
οχρἰδηδίίοη. (δγίδι ]Υ (6 ρίασθ ὁ Αγαιημ ἢ Β 
τ γοβΒιηρ-οον, ΠΟ ΣΟ Ῥανία 011 16 δἰίαγ δπὰ 
οοπτημοα ἰο οἶδε, ἰδ (Π6 οοηϑοογαίοα βροὶ ἰπδὶ 6 
σἤοθα ἰοῦ ἰῃ6 Τόπιρ]ο, δὰ ὁπ τῆΐοῖ ϑοϊ]οιηοη 
δι 1ὁ (1 Οἤγοη. χχὶ. 27-- χχὶϊ. 1); δηὰ {Ἰιῖμ δά- 
αἰθίοη οὗ (πΠ6 δορί. ἀχγθοθ χὰ (μα πίαἰοιηοηὶ οὗ 
ΨΦοβορῆυβ, (πὶ Αὑγδυῃδ 8 {μι γοβηΐηρ ΠΟΤ Μδ8 οὐ 
{π6 1}} δήογναγάβ οσουρῖθα Ὀγ ἴπ6 Τοαρ]Ὲ (80 
τοί υ8).--ΟὨν, Εοβθη ἰνδ8 δἰἰθηιρίοα ἴο ῥγουθ {116 
ἰάϑῃτιν οἵ [π16 (Πγοβἰσ-ἤοοῦ οἡ Μογὶαἷλ (σομρ. 
Ατηοὶὰ ἴῃ Πεγζ. ΧΥΤΙΙ. 625) ψ ἢ ἰἰ6 βαογοὲ 
γτοοῖκ ἴῃ {πο ργοβοηΐ Μούαιιο 68 ϑακτγα, ψῃϊοῦ βίδα β 
ΟἹ 6 β1ἴὸ οἵ (ἢ6 δποίοηι Τοπρὶο ( Ἡοολεπδίαἑ ἀδν 
«]ολαπηϊίεν- Ονάδηδ- Βαίίεν Βγαπά. Ψαλτρ. 1800 ἴῃ (86 
Βεϊίαφε ἴο Νο. 12). 

ἩΙΒΤΟΕΒΙΟΑῚΙ, ΑΝῸ ΤΗΕΟΙΟΟΙΟΑΙ, 

1. Το στᾶνο δὶπ οἵ ῥγοιιὰ βο] ποχα]ϊατίομ, νι ΐοῖ 
Βαανὰ ΔΉ κμὸ ῬρθΡΙς μ ἴργαθὶ θσ πδά ἴῃ ἔῦπ 
ποτ, ῥγοδξιρροδδαά ἴθ οἰανδίίοη ἰὼ νἱοίοσΥ δὴ 
Ρονογ ἴμδὶ αἀοἀ μπεὰ δοβίοσοά ὈΥ Ηἰ8 ἐλ δεσαενι 
πιϊρὴϊδ, Δῃα 119 οοηϑεψιιδηοο Μὰ8 18:6 7ιάσηιεπέ {Παὲ 
γονοαϊοὰ (οα δ δῆρογ δραϊηβὶ (6 ρογγογηίΐοη οἵ 
Ηἰδ ἴανουβ ἰηἴο ρ] δῇ οἵ δ8εἰ{-ασγγαπαϊξεπιοηί. (ἀοᾶ᾽ 4 
λόποῦ ἀοδβ ποὶ μϑγηγἱῦ ἃ Κιῃρ δῃαὰ ρϑορὶβ ἴο βροϊς 
{πο ῖν οσῃ ἤόοηοῦ ἴῃ {μα ρόνογ σοηίογγοα ὃγ Ηἰπι. 
ΤῊ αὐπιδ οἵ Οοά᾽ ἐὲὶ οδπηοῖ, δοοογ  ηρς ἴὸ 
Οοὐβ ]ανβ οἵ πῆοταὶ ογώϑυ, Ὀ6 δογίὰ ΟΥΓ οὐ- 
βουγοᾶ νεῖ [ἢ ἱπιραῃ ον ΕΥ̓͂ [86 δἰ πὴ δῃ ραγροιθα 
οὗ υτδη ρῥγάθ. αοϑε )7υἀρτηοηῶ [81] ηοΐ ἀραὶ πες 
ἴαϊβθ πδίϊομδὶ ἤΟΠΟΣ δηα διμὈιίουδ, 86} -ϑοοἰτίης 
ῥγίὰ6 οἵ συ ϊογα, 89 ἰθ βῃονῃ ΟΥ̓ [ἢ 6 ἢ ̓ΒίοΟΥΥ ποῖ ΟὨΙΥ͂ 
οἵ ἴδγβεὶ, Ὀαΐ οἵ 811 παδίϊομβ ἰοὸ {π6 ργοβϑθηῖΐ ἰ{π|6. 

2. Τίνα ἀοα, δστΥ ψἱτ [8γ86], ἐποΐζοβ ἰο ὑπὸ 
ϑἷη οὗ πυπιρογίηρ ἰἶΐὸ ροορίο, δῃᾶ {πθη μιπίβλοϑ 
ἰϊ, 18 0 οοηϊγαάϊοίζοη δοοογάϊηρ ἴο {Π6 ἡ τ ς, 
οὔ τὴ Ο]α Τοϑεαίδπιθηὶ ({. ΜΆ]ον, 1 εἂγε υοπ ἐν 
δέπας]. 822), β'ποο ᾿ποϊης ἰο κἰη ἀο68 ηοϊ οί δαίἀ6 
{6 ΠοΙαϊηβ, οὔθ γοβροῃβὶ Ὁ]6 ἴῸΓ ἰ. Μϑηβ ἴγοθ 
111 15 ποὺ ἀραίγογοα ὃγ (μ6 ἀϊνίπο ψ}}, δῃηῃὰ {116 
Ρυπὶβηῃπιθηί οὗ {π6 τἱριίθοιθ αοά ργϑαιρ 
ΤΑΔᾺΝΒ ρα}. [πγπὶ ἴῃ τῃ6 (ἰΠουρῆϊ οὗ δ 
81-{]6}}}ῃρ’ οἤδείοηον, (86 Ὠυπηδὴ τη ἄοοα ηοὶ 
ἱπαοοά τοΐδγ ἰὸ 1 ““δὺνὶ} 48. ψοὶ] δ8 χοοὰ" (Μῇ!- 
ἰδν, δὲ διρτα), ἴογ ΟἹα Τοβίδτηθηὶ (ΠΘΟΙΟΩΥ ἴ5 ΤᾺ Ὁ 
ἔγοπι ργοβθηϊηρ (6 ἀϊνίπο σαυπα Ὑ ἴῃ τῇδ ἐξά 
δἰιἰτὰα6 ἴο δΔηα ον]]; Ὀαὺ (Π6 αἰνίπα αοἰϊυϊίῳ 
(ἴα 118 Ραπεῖνο πιδη διαί οΠ5) ἰβ γοίδυγοα ἴὸ {116 
αἴτει γοάισίζοη, οὗ Θν}} (4] γθδ αν μγοβθηὶ ἃ3 8ῃ 
ἰηνδγ (κοΐ οἵ τηδη 8 ἴγθα ψ1}}, ορροβοὰ ἴο αοὐ᾽ β 
Ὑ}}}, 1 80 (ὯΓ λἈ58 {π6 οἰγοιπιδίδησοε (πὶ ργοάποα 
δηά ἱποῖϊα ἰο βίῃ οχὶϑὲ ὑπᾶθσ (04 8 μονογῃπιθηΐ, 
84 ἅτ πϑοὰ ὃν Ηΐπι 85 πηοϑης ἰο ἀσνοῖορ τὰ Β 
βἷῃ ἴογ 1Π6 ἐπὰς οὔ Ηΐβ. ρυηῃΐίνο γἰμη ουδβῆθθα. 
Βαϊ αἴβο, δραγὶ ἤγοπι ἰῃ6 γοδ]  ζαιΐοη οἵ 
βίη. αοὐ ρῖνοβ θ5 ὙΠῸ ΓΘ ΪῪ μαγθηβ ἀυρεο 
ἴῃ βίῃ, οὐεν ἰο ἰδ6 7μάσηιεηὶ οΓ (6 οοπϑεχιξπσε ὁ 
᾿ῖ8 βίῃ ; Βοπι. ἱ. 28.--ἰ τως ἷρ γα ποῖ πΠη6ΙΘ 
Ρογηχίεδίοῃ, Ὀὰὶ τοδὶ δοϊΐοη οὐ οὐ δβ ραγῖ, δὰ 
Βυο 88 ΘΨΘΙΥ ΟὯΘ ΠΗΔΥ͂ 866 ἴῃ [ὶβ ΟὟ ΘΧΡΘ- 
τίθποθβ. Ηοσ {πδὶ δ ον (ἢ β' αἴ] ἀἰδροαϊοη ἴο 
τἶβο τϊ πίη Ηἷπὶ 8, Βούσονοῦ πιο 6 ΤΩΔΥ͂ Βίγὶνο 
δδφαϊησί ᾿ξ, ἱΠΘΥ ΔΌΙΥ ἱπγοϊνϑὰ ἴῃ [μ6 βἰηίω] ἀοοα, 
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ὙὨΙΟΝ ἀγανθ ἀοτη (Π6 τοαυϊης Ἰυάᾳκπιοηι 
(Ηδηρβι, Πἰ. 11. 180). 

ὃ. ἴμὸ τοοί οἵ [Π6 κἷη ἴῃ {18 σοηδυ8 18 ΔΙΓΟΘαῪ 
Ἰαἰὰ ὕάγα ἴῃ {π6 τοογὰ οἵἨ (δε ἰαὺ τοϊαιϊηρ ἴο 186 
Ὡυπιυθογίηρ οἵ {π6 ρϑορὶθβ. Ηροηρκίοηθογῃ Θχοοὶ- 
ἸϑπτῪ στοαῖς (δὲ δωρ. 129): “ΠῚ Βανι 8 ογα 
δα Ὀδδη οἶθαγ, 6 ΟΠ μᾶνθ βθθ ἴῃ Οὐα᾽ 5 ἰαι 
[16 ϑρυοςΐα] γϑίδγοποθ ἴοὸ τ6 ἀδηροσ διϊθηάϊηρ ἴμ6 
πυτογίην οὗὨ τ1π6 ρμοορί8. [Ι͂ἡ ἔχ. χχχ'' 1] βα. ἱϊ 
15. ὁπ]οϊηςα {πᾶὸ ἴῃ (ἢ σοηλαβ ΟΥΟΥῪ [δγβο λα 
8Β.}.}} μὰν ἐχρίαίογῳ πιοπέν, “ταὶ τπθσα θ6 Ὧο 
ἰασιθ διμοηρ ποι πβθ ΠΟΥ ΔΓ πυῃθογοὰ ἢ 
ν {3 ἸΔΟΠΟΥ͂ ΠΟΥ͂ 8Γ6, 88 1ἢ πΟΓῸ, σδηβομγχοὰ 

ἴτοια {1 ἀθαθ!ν ἐμὰν ΤΟΥ Ἱπουγτοά ὈΥ͂ ῥργουά οου- 
σοι. [{ γοολ!] {Π6 ἀληροῦ οἵὨ ἰοσχοιηρς Πμυπιδη 
ἩΆΪΚΉΘΒδ, (ἰαΐ 80 ΘΆΜΙΥ͂ αΥΐΒ6 8. πίιθ ἰδ 6 ̓παὶν]- 
ἀνιαὶ [6618  πη5 0} ἃ. Ὠλο ΘΓ οὗ ἃ ρΡονογίῃ} γι 0]6. 
Ενοη {πὸ αἰϊχἢ οι πχονϑιλθηΐ οὗ Ὠδι]οη 8] ῥγὶαὁ (ἰΐ 
8. Δη ἱπηρογίαηϊ ἸΘΒΒΟῊ ἴῸΓ 4}] [1π108} 18 δ'η ἀαἰζαϊηβί 
(οά, νοι, ἡἴ ποῖ νἱρογοιι! ν᾽ τορο  ]θ, ἱηγοῖ γ63 
1:6 πδέΐου ἴῃ {π6 ἰυἀσηοηι οἵ ἀοὰ. ἱπαρφρὰ (ἢ6 
Ἐοιηληβ ψ 11 ἃ. δἰ πλἢ αν (οΟ] ηρ δα 8ὴ οχρὶδ- 
ἴογυ οβδυῖης ἤθὴ τον ἰοοῖς (Π6 οοηϑυ8."-- ΤῊ 6 
φγοαίποδα οἱ ραν ἀ᾽8 συ ἰσγθαϑοβ τ 11} {110 
ταδί ηἰαίηοιϊ ορροπίιίοη οἵ εἷ8δ ψ1}} ἴο (86 τοΐοθ 
οἵ αοὐ, π|οὰ 6 ΘΔ ΥΒ 1 ΨΦο080᾽8 πογὰ, τοσοῦ 
.νῖθ σοηβοίθηοθ οὐμῆϊ ἴο πᾶν ὑὕθθῃ ἐὐκξεπεῖ. 
Τίιο ἀεσγεκ οὗ τηλη Β μι ἀραϊηαὶ (οὐ χὶβοθ 11 ἢ 
τ«ἰιὸ πγαϊηι αι! πο] αεἰοτηιπαξίοη, οὐ ἰδ6 οὐ ἰηδί 
οοηθοίθηοα ἐπὶ ἐδα ἐππεν ᾿ἰἴο, πὶ (Π6 οαϊπαγὰ 
φοδοἰμἰΐοπ ἴο δοῖ, ψὶ τ 6116 τοὐοσίίοη οὗἁὨ δουηϑεὶ δηὰ 
ἐποίγιαοίίοη, ἩΠΟΥΘΌΥ ἰμ6 διἰδίπιηθης οὐ Ὀδίζοσ 
Κηονίοαμε ἰβ Τγιβίγαϊοά, δὰ πὶ (Π6 Βη4] ρΡὲγ- 
γπιαπος οἵ ἴΠ6 ουνἱ] ἀοιογπιϊμαίίοη ἰῇ αρὶϊθ οἵ 
φτοίεεί Ἀῃὰ ορροδίέϊοη ἴτοιλ ισμδλῖη, δηὰ ἴγοιμλ 
ῳίλοιμ. 

4. ΤΏ νϑτίουϑ δίερε πόσου Οοα 68 τηθῃ 
ἔἶιαὶ γἹο]ὰ ἐμ ῖνγ οοπμοίθηοα ἴὸ ΗΒ ϑρίτγιι ἴο θνογ 
ΚΠ ἊΝ Βατ ΠΥ ἢ αἰ ὭΘΘΓΘ ρΘηἑΘΏ6Θ 8ΓΘ ΠῚΣΓΓΟΓΘά 
ἦη εἰν͵8 λίίογῃ οἵ αν 8 γερεπίαποο. Εἶναι αοά 

᾿τοῦ868 Πν]α ἔγοπ ἢἿ8 δίδερ 9 οοπιδοίετιοα δια δϑσὺ- 
τὴν ΕΥ̓͂ {ἰ1|ὸ τεδιέ οἵ ἷβ Ὀοδκίί] δηςχοα Υ πηάοτ- 
ἰαἰκίηρ, βο {παῖ “λὶϑ φατέ δηιοία ἀϊηι᾽" (σοιῃρ. ἴῸγ 
ἐΠ18 ὀχργοβϑίοη, 1 ϑδιῃ. χχῖν. 6), ὑπαὶ 18, ἢ18 σοῦ- 
δον ὅτι ὑἀμόν ὑρίν Ὑνάρ: 80 ἢ6 ἄνα ἢ ἰο ἔπου ἰδαὶ 
Θ Πδη β' πῃθῆ δηὰ λοῖῦ δογεῖν, δῃὰ ἴο αοἰξηποιοίδα σε 

ἔΠ6 }οοἰϊδἦπδδ8 οἵ ἢ 13 αἴῃη, ἀβιὶ ἴο »γαν ἴον Τογοῖυο- 
φόδε (νοῦ. 10). Βιΐὶ ἴο (Π6 ἐπισαγα τυοἷοε οἱ ἢ 8 
διηϊιϊπρ᾽ οοπϑοίσηος 15 δα ἀοα [ἢ6 νοΐος οὗὨ [6 τοογὰ 
οἴ οὐ, πῇηϊοῖ Θουθα ἰο ἶτα ἴγοτα ιϊδποιΐ ἱμτοῦρἢ 
Π6 Ῥγορμοὶ Οἵ ψτ ἢ (ἢ 6 ἀπηοπηοοιμοηΐ οὗ ρεπῦ- 
ἐΐυε τισλϊδοιιδηολθ. ΤΏ6 ροηϊΐθησα οἵὨ δ8ο λδαγί 
ΓΟΥ͂ΘΒ ᾿ΐπ6 } ἴῃ Βυτ ] 6 διῤηιδϑίοπ ἴοὸ οὐ δ ριη- 
πο Ὠδηά, ψἤθηοο Πανὶ ἰηαίοδά οἵ ἰμ6 δβίζοά- 

ἴον ραγάοῃ ἰβδκοθ σίϊμοιιδ τηπγπιατίηρ ἴΠ6 δη- 
πουποθπηοηΐ οὗἩ ρυπίλληιεπί, δηὰ ἴῃ (ἢ 6 Ὁποοπά!- 
ομδὶ ἐγιδύψ πεῖ αὐαπάοππιεαέ ἴο οὐ β 
(νον. 14). Τὐμάᾶδοῦ (ἢ6 βογγουί ΘΧΡοτΘΏ0 6 ὁ 
ριπὶδληνοπ [6 (δοὶ ηρ οὗ ρεγβοπαὶ σιΐ ἴθ ἄθερ- 
οηρα, πἩΠογοίοσο ἢ δοϊκπον)θᾶροβ λἰπιϑεῖ απα δὲ 
ἄουδε αἴοπε ἴο Ὀ6 ἴῃ ῬτόΌροσ οὐ]οοὶ οὗὨ ἴπ6 αἰνὴη6 
Ῥυηῖοῖνο ἡηβιῖοα (νον. 17). Ηδνίηρ δυβεγοὰ ἢϊπι- 
βο  Γ ἴο Ὀ6 θα 18 ἔδγ οἡ {π6 ρϑίἢ οὗ ρϑηϊίθησθ ὉΥ͂ 
Οοὐ᾽ 5 μδηά, 6 δησοιιηίοτη ἰῃ6 Ῥγορῃϑι! 4 }} 7 δη- 
Ὡουπηορά αὐσίπό πιέτον, τ ἰοἢ βίορϑ {π6 ρῃπη ϑηταθηὶ 
(νογ. 18), δῃὰ χῖνο ρτοοῦ οἵ [μ6 γεπειορὰ οδραϊεηοο 
τἱβίης ἔγοτη [Π6 ἀδρίῃπ οὗὨ ἵσῖιθ μοηϊΐθησα, ἴῃ [Π6 
ἀεεα (εοτατηδηοα Ὁγ (Π6 1,ογὰ) οὗ ἔκῖ ἢ} δπα ἀθ- 
γούοη οὗ Πὶ9. Ὑῇ0]6 ᾿1{6 το Πἷπὶ (γογ. 19 Ρ4.). 
αν τοροηΐδηοο ἰ8 βηπίβλθά δῃὰ οομῆστηθα ὈΥ 

ΤῊΕ ΒΕΟΟΝῸ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΑΜΌΕΙ, 

(8ο δυιϊαϊπρ οΓ ἰδὲ αἰίαν, ἀὐὰ λὲς οὔενγίπο οὦὐ ἴδιο 
{τ δ ϊηρ-ἤοον οὗ Ατσδιιηδῆ. 
ΟἹ {Π| δαίηθ βροῦ ψθοσο οὔοθ Αδγαλαπι, 186 

ῬΟύΘΒΘΟΥ οὗ {Π6 ὈΓίτονα!} Ὀγομλῖβοθ οὗ καὶ γαίϊου, 
μγοϑοηϊρα (86 βδογι ἔσθ οὗ ἰιβ ἰαϊἢ δηὰ οὐθάϊθηοθ 
ἴο ἴπ6 [μοτά, [86 σογαὶ Ὀδαγοῦ οἵ (Π6 ἈΔ[εκδίαπίο 

ἴλοβ Ῥγεβθηΐθ 5. Ὀυτηϊ-οβογίησ δηθὰ {8 8η}κ- 
οὔουϊηρ, «πὰ ᾿ποσον1}) οοὨϑδοσαῖοβ {ἴμ6 εροῖ, οἢ 
ὙΓἢ]οὗ ἢἷβ βοὴ ψαϑ 10 Ὀ0114 ἃ ποῦβα δὲ {πὸ 1, οτα 8 
ἀπο] ὴσ δον Ηΐδ8 ροορΪο, δηά ιῃΐ8 οὐ 186 σγτουτμὶ 
οὔ 1 ἐἀχροσίθηοσο οἵ δἰ η-[οσρὶ νἱηρ σγαοε δὰ ἀἰνίηθ 
ππέγον ἰδὲ Ρυϊδ δὴ οῃηὰ ἴο ρυῃλιῖνο ᾿πδῖϊςο.--- 
Ηδρφηρβίοη θοῦ: “1Δ 18 ΥΟΥΥ͂ ΣΟΙ ΔΓ ΔΌ]6 {πᾶὶ Ὀ6- 
ἴογο (ῃ6 ουϊπατάὰ Ἰουπάκδίϊοπε οὗ ἴῃ ἐλστῷ ὧν ὝΘΓΙΘ 
Ια! ἃ, ὐοά᾽ ε ἰογρί νἱπρ' ὨγδγΟΥ νγδ8 ὈῪ σα 1Δο 8} 
ἀφο]αγθὰ ἰοὸ θ6 1.8 βριγίἴυ8] ἰουπάαἰϊοι.᾽» 

ἩΟΜΙΙΓΕΤΊΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΡΕΑΟΤΊΟΑΙ, 

ΤῊ σίοτυ οἵ (οά μον ἰἰ56} 0 ἴῃ ἦε ἐξΐε ο[ Ηΐε 
»εορίε, Ὡοὶ ον [ῃγοὐρἢ ΗΒ δρουπαΐϊησ ρτδοο Ὀπὲ 
4,|8ὸ ᾿πτουρμῃ Ηἰβ Ἰιοὶν γϑῖ, πόδα ἤτγο ἴα Κι πα] οὰ 
ὈΥ 16 κἰῃβ ἱῃίο Ὑμΐοῃ ἴπον [8}} ᾿πτοῦρῃ [ἢ6 
ἰδηιρίδιίουθ οὗ {πεῖν οσῇ οβὴ οὐ οἵ ἴμ6 ποτυὶὰ 
πἰϊηοιι.--Νο μοῖραι οὗ {μ6 116 οὗἁ δέῃ ἴῃ 19 
Ῥίουβ βοοῖιγοθ ἔγοπιὶ ἃ ἀδθορ [Ἀ]}; ἴπ6 στο ρμον [86 

ἴοη οὗἉ βαϊ ναϊΐοῃ τ ϊοῃ ἔμ 6 μαναὰ τοοοϊνοά 
ΓΠγουσὴ ἀϊνίηθ σγαςο, (ἢ 6 ἀϑμνὴ (16 Ἰοβα 1Γ ΒΟΥ 
ἂο ποῖ ῥργϑβογγο ἰΐ οὐ τῖβῃ ἴῃ βο  [οχδ]αίΐοη ἰὸ 
θοκϑὶ οὗ ἰΐ 85. {Ππ| 6]: οὐσῃ δοαυϊγοιηθηῖ.--- Τῆς Ρδτ- 
γΟΓΡΟ 861 1}} οὔ δῃ ἰβ ἴη6 Ἰουῃπίδϊη οὗἁ 411 εἴη ; 
ἰϊα συΐ! ἰδ ποὶ τοιχονοὰ πῆθη (Πγοιρῇ Οοή᾽Ἐ δο- 
τίου, [86 Θ᾽} Ὀγοδῖκβ ἑογίι ἔσομαι τὨϊα Τουπίαϊ, πὰ 
Ὀδοοπο8 ἃ ἀφο οἵ ἀϊδοροάΐοποο ἴο Ηΐ8 ΒΟΙΥ ΥὙ}}; 
Οοα᾽Β πιβηϊθϑίδιἰοηβ οὗ σὅτδοθ οἥθῃ Ὀθοοπιο, ἴο 
Πδὴ (8116 η ἰΐο ΟΕΓΏΔ] ΒοοῦΓΙΥ, (Π6 οοσπβίοῃ οὗ 

Ἰανοὺβ δοίβ οἵ αἷη.-- ἀοἂ σοι]ὰ δημὶι]δῖθ τπ6 
το Υψ1}} οἵ πιδῃ ἱΐ μα ἀϊὰ ποῖ δ] ὸὁν (86 δβῖη, πο ἢ 
ἐιγουσὰ {πὶ ἔγθα ψ1}} Π8Ὰ δΙσεδαῦ Ὀδοοπιθ δὴ ἴῃ- 
ΠΟΙ ἀροὰ οὗὁὨ ἰΠ6 Βοασζί, ἰο πογῖκ 186] οὐἱ ἴῃ 118 
ΘΟΠΒΘΑΌΘΏΟΕΒ; ῥρυΐ ΗΕ ἀο68 ποῖ 81οὐ (Π18 ἴο Βδρ- 
Ῥϑὼ σιβοῦὶ ἄγοι βοῃάϊηρ ἴοσῖ ἢ ἴο πηθ ἴδε γοΐοθ 
οἵ παζηΐηρ, δηὰ {ἢ ο8]] ἰο ἰυχῃ ἔγοαι (6 ΜΓ ΑΥ͂ ΟὨ 
σπΐοῦ πιῆ 1Π6 δἰη 1] τοβοῖνε ΠΟῪ ᾿ᾶνο δῃϊογοα, 
--Ἰ οὐδ οχμογίαϊΐοη δηὰ παγηΐηρ δ88 ὕθθῃ 
υἰλοτοᾶ ἴῃ γαῖ (πσουρῆ τηδο ποτά, Ηΐ8 νοὶοθ 
ΔΟΓΑΓΑΒ τηδῖκο5 86} μοαγὰ 8ὸ τυ οἷ (86 ΤΏΟΓΘ 
Ἰουάϊγ (Ὠτοῦρ (με δοοιιδιίου. οἵ νυ βδὶ 8. «ΔἸ ]οὰ 
δὴ 6ὙἹ] σοηβοῖθηοο, δυΐ δῃου]ὰ ὈΓΟΡΟΣΙΥ 6 οδ]ϑὰ 
Γ Βοοά ΠΟὨμΒοΐθηοΒ. ΘΗΝ 

[6 δηιίδέησα πΣἰ1ἢ τ πο σά νἱβ᾽15 ΗΠ8 ῥθορῖο, 
ἜΘ (ΠΟΥ ἢδνα δίγαγοὰ ἰπίο [Π 8 ὙΔΥΒ οὗ δῖ, Δτθ 
1) ἰμοβα οὗ οοπϑοίεησα, ἱπ ΥὙἱἹΘῪ οὗἁ 116 ἰβαμδν οἵ 

αὐοἀ νμΐϊοι Ὀασδταα μι οοοδαῖοπι ογ βπ θοὶ οὗ Β6 1 

οχαϊιδίίοη ; 2) Τμοβα οὔ (μ6 ωογὰ οἵ αο(, πῃ ΥἹΟΥ͂ 

οἵ (6 λοίέπεδε οὗ ΗἾδ ν|}} αραϊποὶ πμίομ {867 

πᾶγο εἰηποᾶ; δηὰ 8) Τβοβα οἵ ομϑιραγὦ οδλακίίϑεπμεν, 

τῃγοιρὴ βυβετγίησθ ἰὴ ]οἢ Ραμ ν6 7εδίμοε ἐΧ- 

δγίᾳ ἐϊβο τ, --- ἤζλοπι ἀο0685 ἰδε λξατί δηιὶίε [ΟΥ̓ κἰὶδ εἴτι ἢ 

Ηΐπι πο 1) 1[μεἱ8 Εἶθ μαδτὶ Ὀ6 βιηϊἰἴεη ὉΥῪ Οοα᾽Β 

δαγηθϑίῃθαθ δηα ροοάποβα, δῃὰ ἰδίκοβ ἴὸ μεατὶ 86 
ἴποββ οὐ Ηἷβ βίῃ ἰπ Ἴοομίταδι ἰο αοὐ᾽ δ ἰουΐηρ- 

πάπδδ8; 2) Ἐδοομηῖζοδ Ηἷβ βίη, 18 186 ᾿ἰρὶ οὗ 

(οὐδε τοτγ΄, 88 ἃ ἰγϑῃ ἱοη οἵ Ηΐβ ΒΟΪΥ ψ1}}; 

δηθὰ 3) Μαϊπιαίηβ ἴῃ ΗΒ βἰπηΐηρ δπα ἴῃ βριὶθ οὗ 1ὲ 

{89 ΛΔιπαάαπιοηίαὶ αἰἱγεοίζοη, οὗ μἷ8 πεατὶ ἰοσαγὰβ [80 

᾿ϊνίηᾳς (οὰ, δὰ 88 θεϑῃ ργεβοσυ θά ἴτοτι {Πρ 

ΔΊΓΑΥ ἱπίο οτος ἘΣ δ απαὰ λοατίῳ 

φερεπίαπος ἐδ [τὰ ὑΐς 8 οἷ 

1) [ὰ 86 ρομίϊοηὶ ΕΣ οὗ ἰμοὶς ,ἰπρφρλῶρ: 
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ξαΐ!ε, Ὀοίογο (π ῥωάγηιοπίςδεαί οὗ ἀοά, 2) ἴπ 66- 
ἴῃ ἴον τοΐαρο ἰο ἐἶ6 ἰογρίνίηρ σγαος οἵ ἀαοά, 8) 
1Ὲ. Βυπιῦὶν ὑονίης ὑπάον τδ6 ρΡυπίθνο ιδίδοε οἵ 
(οά, δπὰ 4) [ὰ δ οοηβάθῃορ, υἱοῦ ον δηλ 
ἀϊνίης ᾿υάρσηηοπ ἀοε8 ποῖ ψανοῦ, ἴῃ πο ἀο ἑγοῦ- 
ἴῃς πόρον οὗ ἀοὐ.--ΤῊ6 μαὶ διιοοεβδῖοπ ἴῃ [0 
ἰπηον ᾿ϊ 8 οὗ ἃ ρϑιϊίθηξ βππογ ὑπάθν (μ6 οἰδαίθη- 
ἴηρε οἵ οα᾽δ ἰογο: 1) Βοργονίηρς οοηϑοΐθῃοα, 2) 
Ῥομϊίοηϊ οομίοβδίου, 8) Ηοαγὶν ργαγοῦ [ογ ἰουμῖνο- 
Ὡοθα, 4) Πα Ὁ]9 θοσίηρ Ὀαποαΐ (16 ΡυηἰΒ πηθηὶ 
ἐπαροβοά, ὅ) τη τουος γε Β. θπιἰβϑίοῃ ἴ0 ἴμ6 ἀλν!ηθ 
ΤΩΘΤΟΥ.---ΟὈπάινιοί οΓ απ δλοπεείίψ ρεπίίεπε πιαπὶ δὸ- 
φᾳοαϊᾳ (δα δίοιος οΓ Οοὐἶδ οὐαδίεπίης δαπά: 1) Ηδβ 
δοιοδ Αἰ μΒοδὰ υπάδρ ἴ6 αἰἱνὶπο ἰυάρπηιοηΐ, γοὶ 
ἄοοβ ποὶ ἰοβ ἶβ μοδὰ, 2) ἢω 18 διέεπέ Ὀθίογθ 
1Π|ὸ νοτὰ οἵ ἀοα πβίοῖ ᾿υάροι ἴηι, (μα ὑπὸ [ογά 
ΔΙΟΏΘ ΙὩΔΥ 6 ᾿ι8ι1Ώ604, γοὶ ᾿ἷβ πιο ἀοαβ ποί 
ΤΟΙΠΊΔΙῺ 6]οβοά, Ὀὰαΐ ορθηβ ἐϊβϑοὶ ἴοσς 116 οπὸ ψογὰ 
6 Πα8 ἴο υἱΐογ, “ΤΑΚΘ ΔΙΓΑΥ͂ ἴδ ἰηίαυλν οὗ 
ΠΥ δογναῃὶ;»" 8) Ηδ 16 σγίουεάὰ ἵπ Βοατί ἸῺ ΥἹΘῪ 
οἵ ἴμ6 ρΡυῃιβηιηθηΐς μΒ6 85 ἀσϑαγνοα ἔγοπι (ἰ6 
αἰνίηθ υβέϊοο, γοῦ 6 ἄοθα ποῖ οδδὶ δΌΓΑΥ ἢἷβ οοη- 
δΒάρηςο, θυυΐ ρίαοθα ᾿ἐπλβοὶ ἰῃ {Π6 μαπαβ οὗὨ (ἢ 9 
αἰνίῃθ ΠΙΘΓΟΥ͂ -- “δ ίεγον τε οὐσεδ οὐδν Ὥ ᾽ 
ΤΠ ροϑηξίθηΐ τη σπβίβ ἢ: πλβ86 0 ἰηΐο (ἢ 6 ΔΙΠΩΒ Ὁ 
(οὐδ ΠΊΘΓΟΥ ; 2) Μογον {4}18 ἰαϊο {Π|} δσιηβ οὗ 
λυρίοα, ἰῃ ΟΥΘΥ ἴἰο βίδυ 16 Ὁ]: ρυηὶθνο ιδίοθ 
ται γ]6 ἃ ἴ0 ΠΊΘΓΟΥ͂ δὲ ἴΠ6 οοτατμεπα οἵ {π6 [,οτά, 
“1 18. Θῃουρ : βίαν ΠΟῊ (ἢν μαηᾶ."-- θα απ 
αἰίατ' μπὶο ἰδὲ Σογάὰ } 1) ἴπ οὐοάϊθηοο ἴο {π6 [τα 8 
ΘΟ Δη4 (γνοτα. 18, 19); 2) ἢ ἀραϊσαίοη οὗ 
Ἀπγ86 7, αηὰ ταὶ ἴ5 (ἶπο ἰο {(Π6 [,ογἶβ ΠΟΙῸΣ 
(νοτβ. 21-24); 8) Εὸγ {μ6 οοηϊίημ8) ῥγοθοηίδίζοῃ 
οὗ βρὶ γἰ.8] οἤδυίηρα, πηΐοἢ δ Γὸ δοοθρίδθ]ο ἴο {116 
Ἰοτὰ (νβῖβ, 28, 24); δῃά 4) Εὸν {|6 γϑοθρίίοη οἵ 
86 εἰχοδὶ σἱἢ οὗ σγαοθθ, ρϑδοθ ὙΠ} ἴθ ῥγο- 
Ρἰαίοα (ἀοά, 

ΟΒΙΑΝΡΕΕ: Ενοη {Ππ6 ΠΟΙ ᾿6αὲ ρθΟρ]6 ΤΩΔΥῪ Βοπλ6- 
ἔἄπλεβ ὑ6 ονϑγίαϊκθῃ ὈΥ̓͂ {πεῖν οογγυρὲ Πθρ}} (Εοπι. 
νἱϊ, 18). -οΘΟΗΊ ΕΒ: Αὔλος Πανὶ μαὰ ρίνοα ἃρ 
Ὠἷ8 Βοαγί ἰὸ ον} ἐἱπουρβία, [π6 [οτγὰ σαν οοοδβίοη 
δη ΟρμοτγίιηΥ ἰογ ἰῆθθθ 61] ἐμβουρθῖβ ἴο Ὀγθακ 
ἐόν απο (δ 6 Ρυαπἰβπλεηΐ οὗὨ (86 ἰκίηρ; 88 γ8}} 89 
οὗ κἷβ ψ 016 ρθορίθβ. Μυςὶ ἀδρεπάβ, ἴον ἐμ6 πη- 
ἀογείδηαίηρ οἵ (μ6 [Ὁ] ον ες  ἰβίογυ, ἃροπ οὐ 
ποὶ ἰογχοίηρ {ἢ 15 οὐἠσθια θαοϊςογουπά, ὑροη 
ΟἿ κρϑρίης »6}} ἴῃ νἱϑι, οὐ ἴἢ9 οὔθ μαηὰ (ἢθ 
1 οτὰ δ ψτϑὶῃ δραίϊηδι [6γαθ], δῃὰ οὐ ἴμθ οἶβδσ 
Βαῃὰ (ῃ6 ἬΠΕΣ 6Υἱ} ἱπουρμία.- -[Ηᾶσ,: Ο {πο 
Τοσς ἐρῦν δηά γοὶ δὲ ψαγ8 οὗ ἴῃ6 ΑἸ ν ] 
Βδολιιθθ [βγθὶ βιαιῃ βἰπποὰ, ἐμογοίοσο αν 5841} 
αἷη, (παὶ ΙΕΓα6] πλδύ ὃ6 ρυπίβρα; ὕθοδυβο αοά ἷβ 
ΔΏΡΤΥΥ ἩΠῈ Ιβγδοὶ, ἐπογοίογο ᾿ανίαἃ 8}}8}} δηρος 
Ἡὰ πιοσο, δηὰ βἰγῖκο Ηἰπ)βθὶ ἢ ἴῃ [δγϑο], δηὰ Ἶ 
ΤᾺ6] (μτουρῃ Η:η}86]1.--- ΤῈ.]--Εἰ Ὑ. Κευκ- 
ΜΑΟΘΗΕΒ: [ροβρῖϊιθ 411} (6 ρμυτίγίηρ ΡῬγοοθβθθθ 
ἐπγουσὶι πῇ ΐοῖ γα μάνα ραββϑά, ἰβθσθ 18 βοδσοϑὶ 
δηγ τὴς βἰαία! ἰο θὈ6 πδπιϑὰ ἐμαὶ οδῃηοί, ουθῃ 
᾿Ἱπουρὶι οομηπογοα, ΘΟ ὉΡ ἰῃ 08 δἰγοεῖ ἴῃ ἰδ 9 
ὙΑΆΥ͂ οἵ ἐεπιρίπέοπ. Τὴ πλοαὶ δεδαγοὰ ΟΠ τί βεΐδη, 
1 ὨΙΒ ΟΥ̓Θ8Β. δῖ ποῖ ὈΠπάθά, πονοῦ δἰξαΐπε (ἢ 6 
ΘΟΠΒΟΙΟΙΒΠ 688 ἰμδὲ ΠΟῪ ΠΒ6 σδῃ βίδη ἰυδεβοα 
Ὀοίογο οά ἱπ ἢἷβ οσῃ νἱγίυθ.-- [Ηλι : ΤῊ 
Βρίτις οὗ αοά οἰμοσιθγο δϑοῦῖ 68 {Π18 πηοίΐοη ἰο 
Βαίδη, ψ ἢΐοδ Πθγ ἴϊ διίγσί δυίεβ ἰο αοά; Ὀοΐὰ μαά 
ἐμοὶγ απὰ ἴπ ("6 ποῦῖκ ; οα ΌΥ͂ ρογῃχίβαίοῃ, 
βαίδηῃ ὉΥ ϑυραοδβίίοη; αοἀ 88 ἃ συάμο, βαίδῃ δὲ 
ΔΏ ΘΩΘΙΩΥ: ἀθοΐῃ ἃ Γ15ὲ ρυηϊθητηοηΐ ἴῸγ εἷη, 
βαίδιι 88 ἱῃ δὴ δοῖ οὗ κἷη : αοάὰ ἴῃ ἃ ψῖθο ογάϊῃβ- 
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εἰοη οὗ ἱξ ἰο ροοά; ϑαίδῃ ἰπ 8 πλδ]οίουβ ἰηΐθῃ 
οὗ οοπίυπίοη.--Τ8.] 

γετγα. 2-4. ὈΙΒΒΡΙΉΟΣΕ : Εγϑη οἡ ἴδ δαϊμ ιία 
οὔ ᾿ἰἶ ἴῃ αοά, ἐ6 ἰἀνογοάὰ οὔθ σϑιλϑῖηβ [6 
οδ1]4ὰ οὗ Αἄλ. ΤᾺ }Ὀ1]Δηὺ ΟΥ̓, “ αοοοταϊπο (0 
ΤΑΥ͂ τἰ Ὠ θουβη 688, ΠΔΔΥ͂ ΘΆΒΙΥ Ὀθοοπιο ἴδ6 ὑοϑαῖ, 
4 ΟΉ αὐοοιπὶ οὗ ΤΩΥ τἰσἰθουδβηθβα." --ϑΤΆΑΒ ΚΕ: 
ὙγΈΏθα ἰεληρχβ δηὰ ῥγιησθα 18}] ἰηΐο βὲη, (μαὶ τλϑδὴθ 
0 ἢ» ἰοῦ ὃ ἱμθὴ ποὶ ἰογμοὺ ἰοὺ ᾿ΓγΑῪ [ῸΓ ἰμοηλ, 
ἰδὲ αἀοά ΤΑΥ͂ ῬὈΥΘθογνα ἴμοπὶ (1 ΤΊπι. 1ϊ. 2).--- 
ΞΟΗΊΛΕΒ : γα βιιοῖζβ 1ὰ (6 68 δῃὰ Ὀ]οοὰ οὗ 
118 8}1}; δηὰ ("6 ἀἰ δγθῆσο 18. ΟὨΪΥ ΒΘ ργὶαθ 
[88 ΡΟΎΘΣΥ ΟΥ̓ΘΡ 8, ΟΥ̓ ἡ ΒΟΙΠΟΥ ψ͵ὶ γοΐη ἴῃ δπμά 
δ} δ) υχαῖθ ῥυτὰ. ΕἾ ΠΟΥ (ἰοὺ Ββἰαγοβὶ ργΐὰθ, ΟΣ 
Ῥγίάθ 8]αγβ ἰῃ66.--[Ηαυ,: ΤΉΟΒΘ δοίΐομα ψ ῃ ἢ 
8.Γ6 ἴῃ ὑμπουηχθοῖνοα ἱπα ἴγθηΐ, γοσοῖνϑ οἰΐπογ (Π6]Γ 
18, οὐ ἱποὶς ἤδηθ, ἴτομι (6 ἰηϊθηιοηθ οἵ [ῃ6 

ἴ. Μοβαβ πυπιδογοίδ ὑπ 6 ρθορὶα ν ἢ ἐπ δηϊκα, 
θενὰ σὰ} ἀϊδρίοδβαγο.-- -Ἴ Ε.]- ὈΙΒΘΕΣΗΟΣῈ : 
Ηυμαλ λιν τῖθηθβ ποῖ ἰο κῆπον πῆὰΐ ἰΐ 18 δηά 

δηἀ 88 ἄοῃθ. ἀ8 βοοῦ εβ ἰπ6 Βυπιδῃ 
"οὶ τ 868 ἴο οουῃΐ ἴμο ἔγιι118 10 65. Ὀγουρμΐ, 118 
ἸΤΟΡΉΪ168 δηα 18 ὈΟΟΙΥ, Ρ11]68 ἃρ Ὀδίογα 1βο Γ 1Π6 
ΡΓοοῖβ οἵ 16 δῖ ἢ δηα Ζοαὶ, αῃὶ οοπίθιρ]αίοδ 
(οῖλ ὙΠ Ρ]θάδαγα, πὰ ἢ 1 ἴθ ἤοπη, ρα 88 
τοϊασηθα. Ετοιη ῥγίάδ ἑμόγα ᾿πλιηθα Δι 6 } Ὁ ΔΓΪΘ68 
Ββο βαιἱβῆθά Ὀοκδίϊημ. . . .. ΤΊ 186 ποοοπά 
Βίβῃ 8180 8 βοοῦ ἰαἰζθη {μπαὶ [ἢ6 ᾿Ἰηδἢ ὯΟῸ ἸΟΠΡῸΓ 
ἰγυδῖβ ἰπ [86 ἰην 8106 σταοίουβ ἀοἄ, θαΐ πο] άβ Η6βἢ 
ἴογ 18 γῆι, απὰ ' ἢ18 Ἰθαγὶ ἰὈΓΏΝ ΔΥΓΑΥ ἴγοια [Π 9 
Ιοτὰ,-- τιμαὶ μ6 πίβίλθβ ἰο 8006 δῃά οδ]ουϊαίθ, δῃά 
ὯΟ ΙΟΠΡῸΣ ἴο ᾿ἶνο ΌΥ͂ ΤΑΣ}, 

γον. 10. 7. χά σε : Οαοά, ἐπ στοδῖ δῃὰ υπΐ- 
γοῦβα] ᾿υὐρο οὗ ἴΠ6 ψου]ά, 81}}} ᾿νο] 48. ἃ8 δ 6 γ0 
Η]8 βϑογοί ᾿πίθσϊοῦ οουγί ἴῃ {Π|6 σοηβόϊοησα οὗ (ἢ6 
ΤΏΔΏ, δηἀ δυμπητηοηϑ ᾿ΐπὶ σοί ηυ}} γΥ7 Ὀοίογο 8 
Βυροσγίογ οοαγὶ (οπι. ἰἰ. 1δ, 160).- Εἰ Ὗ. Καυμ- 
ΜΑΟΘΗΕΒ. Αβίδο βυῃ δἰ σαγβ ἀραῖη Ὀγραῖκα Πσουρ ἢ 
ἐπα οἰουάα {πὶ νοὶ θα ἐΐ, Βο ἐμ 6 οοηβοίΐθῃσθ οὔσθ 
δυγαϊςοηρα δηά θη] χἰϊοη θὰ ὈΥ 116 ϑρὶεῖῖ οἵ Οοά, 
Βοπονοῦ ἀαγκεοηθα δηῃα Θηβηδγοα 1ΐ ΙΔΥ 6, ΘΟΥ̓ΟΣ 
νἱοίου οὐ  Υ οοπιο8 ἔοσί ἢ ἀραῖη, δηὰ ΔΗΘῊ ΓΉΔΙΚΟ8 
οἴἶδοίοης ἐ(9 Ἰυάϊοῖ4] οἹο6.--- ΠΙΕΒΕΙΞΉΟΕῈ : Βοίογθ 
Ασα οαπὶθ Μ1ἢ} ἴΠ6 ρυπίβπλοηΐ, Ὀοίογο Ητο μἰιοτσβὰ 
υἷι 158 βίη ἔγοια σιίμουῖ, θαν α Β οσσῃ οοηβοίθηοθ 
ΤΟΒΘ ὉΡ κἰγοηρ δηά ᾿ἰνίηρ, δηα Ἰοῖ εἶτ ὩῸ ῥθδ0θ 
1111 μα δά ρουγοά ουἱ μ αὐ] ]Ἰδάθη Ὠοαγὶ ἴῃ 
δἰποοῦθ δά θαγηϑδὶ οοηίοδεϊοη, δηα δα βρρ]ΐ- 
οδίοα ἐοσχίνθηθθβ οὗ ᾿Ϊ8. πιϊθ466α.---ΕἙ. ΑΈΝΡΥ: 
Ηον ὁ τδῃ ὑθῆανοβ δἷνον ἢἷ8β λυ, Ἡποῖ μον. ΒΘ 
Ῥογαϊδὶ ἴῃ ἰϊ, βίδῃη 8 ἰο Ηἷβ ρυ ΒΘΘΪΚΒ ἴο ΘΑΓΓΥ͂ 
ἱμβγουσὶ εἶθ βοὶ "ν1}} δηὰ [οἱ ]ονα 16 ουὖΐ οοῃ- 
δἰ δι ἴο (Π6 υἱπχοθί, ΟΥ ΒΟ ΠΟΥ Β6 δπίουβ ᾿ηῖο 
ἰμαθοὶ, Βα 01]686 ἰμβοὶ ἢ, γοροηΐβ, ἰαῖζοθ ὑδοῖς 
δηά βυρρ]!οδίοθ ἔογρὶ ν Ώ6858---ἰῃ δὶ 18 [86 ργοοῦ δῇ 
{16 ἰουο-δίοηθ ἴοὺσ ἰδ6 ἔγυθ βίαίϑ οὗ ἰδ δοαγί, 
ΤῊΘ ΌΓΠΔΟΡ ΟΟΌΓΡΘ ἰ8 ἰπάοθά δρραγϑηΐ ργόρῦεβα, 
δυϊ 4 Ῥγόρτοβα ἴπαὶ 6845 ἴο [6 ]} ; {π6 Ἰαίίαγ 15 ἂρ- 

ἣν ἴῃρ θδοϊκσασα, Ὀυϊ ποίη ὑδοὶς ἴὸ 
ὀδνθ ἐν Ὀ]ΘΘΘ ΘΠ 688. 
γεγα. 11-18. ΚΚΊΑΒΕΚΕ: Οὐοὐ ἰδ ηἠοΐ δὶ ἴοὸ 

Ῥυπΐβῃ, Ὀυϊ οογσϑοῖβ ἰῇ τη ΑΒΌΓΘ. ΟἹ ]Υ {Πα ἯὸΘ ΠΙΔΥ͂ 
ποῦ γϑοϊοη ΟΌτγβοΙ γο8 ἱποοοηΐ (96 Γ. χχχ. 1]).-- 
Αοά ἰδ αἷϑο [ωγὰ ογοῦ ἴπς ἰκεἱηράοτῃ οἵ παίατγο, 
δηὰ [28 ϑυοσγίΐησς ᾿μογοϊ ὉΠῸῸΡ Ηΐε ρΟΥΘΓΏ- 
τηοὶ (Μδ. χ. 29).--Εἰ. ΑΝ:  Ηἱΐα 
οἰ άτθη ἰῃ6 [ογὰ ἰ8 ὙΘΥῪ οχδοῦ. Ηδ ἷβ τὰ }] ΔῸΣ 
ἰονασὰβ ποθ, θὰλ ἰθὺ βίγίοιαῦ ἰἢδὴ ἰ(ΟὐΑΤΒ 
οἴδοσβ. Τὸ ποιὰ τυσῇ 8 σίνοῃ, οἵ Ηΐπ το 
8160 6 γοαυΐγτοά.--Ε, 7. ΚΕυΜΜΆΟΘΗΕΒ: ΤῈ0 
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ὙῸῚ (0 ΘΠ ΌΓΘ 1115 ἱη Ργορογίώοῃ 85 {ΒΥ βθθῃὶ ] --ΗἸΈΝΕΥ : Μοβὲὶ ρϑορῖὶς, σβοη αοἀ᾽Β Ἰυάδρτλοιία 
νίηθ τηδηϊϑίδίίοη οὗ σγαοα Βῃου]ὰ ποῖ βοσῦνο ἰῸὸ 

οὔϑουτο {Π6 αἰ γ]Π6 ΤΡ 1. ΕἸΞΕΓΠΟΥΣ. Ηδοτο 
Ἰοα τς δἰ ποῦ ἃ εἷσαν ἰῃ οομίδββίοη δηα βΌρρ!Ἴο8- 
(ἰοη, δηὰ ἰὴ {π6 πηοτηΐηρ (ἀοα βοη68 ἷπ1---υΏ}8}}- 
τηρηΐ, δῃ {ΠΟΘ Ύ ἢ ὯΟ ΒΥ} ]Ὀ]ς οὗ στδοθ δῃηὰ ἴοσ- 
ἰνθῆθαβὶ Ἦν οὔθογνο ἱΐ ΜΠῚ}} ἐγ ] ηᾳ. Τὸ (δ6 
ΘΘΡΙΥ τυϊησὰ, δηὰ Ἰοηρ-ἰοϑὶ ο}}1ἀ 186 ἔδιμον ΓΌΠΒ 
μὴ ΟΡΘῺ ΔΓΠῚΒ (0 τηροὶ ἷπι, δηἋ ὈΓΘΘΘΟΒ Ὠἷτα ἴο 
δἷ8 οαγί. Ὑοὶ θη (Π6 ἰδνογοὰ οὔϑ, γ8ο δ88 
ἰδυϊθά (6 ρονγοῦ οἵ αἰοποπηθηΐ, ἰΙοθοθ ἢὲ πλθο] ἢ, ἩμΘἢ 
Βο υαῖκοα ἴη6 χοοάπεοββ οὗ αἀὐα 8. μυδ]θοὶ οὗ δ- 
τορᾶποθ δηᾶὰ ργοϑυπιρίπουβηοθθ, ἵμεη (μ6 [οτὰ 
ΘΟΠΊ68 Ὁροῦ ἰδ ρϑηϊθης ὙΠῚᾺῸῺ (6 δῆδγρ οὐ 
οἵ ἢϊΖ-δ ενογά.---ΗἜς πιιδέ ρυηίβα, (6 οἴογηδὶ ἀοά, 
θη Ηρ βϑϑοϑ ἰμαΐ ἴΠπὸ οἷα παίυσο 18 ἴοο ἰοπρἢ 
ἐπ (Π6 ὩΘῪ τηδη, ἴοο ἀδορ-τοοίρα δά χγόνῃ τὶς ἢ 
Η! στον. .. θὺΐ αὔονθ 41} πησδὶ Ηδ ἱμθῃ οοτλα 
αὶ τἢ6 κπογὰ, σὴ Ηἰ ρστδοθ δπὰ Ηϊ58 ρἱξιϑ 
βανὰ Ὀθοη τ8α6 (᾿Π6 οδυδβο οὗἁ (6 56  -οχ δ δι ο. 

γεῖβ. 14 ρηαᾳ. ΟΒΑΜΕΒ: Νονβοσο ἤδῦθ ΤῸ ἃ 
Ὀαίϊος σοῖιρο 1ὴ ΘΧΊΓΟΠλ 165 ἐμ δη ἴῃ [6 σταοίοιιβ 
Πεπάβ οὗ ἴπ6 [ογὰ (Ῥβ. χο. 1; χοἰ. 1 β844ᾳ.).--ϑ. 
ΒΟΗΜΙΡ: ΤῊΘ ΠΊΘΓΟΥ οὗ πηδη ἴα Ὠοϊ ἰηρ 1 οοπ- 
Ῥλγίβοῃ πιῇ ἰἢ6 ἀἰνὶηθ τρογου.--Εἰ ΄. ΚΕῦμ- 
ΜΆΘΗΕΕ : Πανὶ 18 σοηβοίουβ ὑπαὶ ἰμ6 1, ογὰ ““οογ- 
Τοοῖβ Ηΐδ ΠΡ ἴῃ τηθαβαΓΟ,᾽ δηα (86 οὺρ οἵ ΗΪδ 
ΒΟΙΥ γαίῃ, ποτ Ηθ πο. οαΠ ὯΟΣΡ δἠλοωία 
ΒΡᾶγΘ ἴποπι. Η6 ΠονῸΡ οχίοηβ ἴο ἴθ πίίμουὶ 
δα άϊηρ δἰἀάφη πηδῃ:οβίδι:οβ οὗ ζτδοο, ψ ἢ ἷ]6 τηδη, 
Θνθ ὙΠ6ΓΘ ΤΠΟΥ͂ ΔΓΘ ἰῃ6 ΘΧΘΟΌ ΟΠΟΣΒ οὗ (οὐ 8 
᾿υαἀσηηοηῖβ, ἴο0 ΘΔΡῚΪΥ τϊβίακο ἐποῖγ ροβϊοη 88 
ἸΠΒΙΓ ΠΘΠΪΔ, δ 0458 Ὀογοηά [ἢ9 1᾿πιϊ οὗ τηογοὶ- 
ἴα] τιοαἀογβίου {πὲ ΤΕ Γ6 δααϊσηθα ἤθη, δηὰ ρῖνο 
ἴτϑθ οοῖγβο ἴῃ {πο ὶν Ὀοβομλ ἰο ἴἢ6 Βρὶτι 5 οὗ Γαρὸ 
δ νοηφοδηοο.---[Ηλ11,: Τῆς ΑἸπι ἢν, ἐμαὶ 
᾿Πιδὰ ἰογο- ἀδίογι θα 18 Ἰυάρτηηοηῖ, τοΐδσα Σἰ ἴοὸ 
αν 8 Μ1}} δα (ὉΠ 88 1ξ Σξ τ γθ αὐνουὶΥ ὑπᾶο- 
ἰογπχϊποὰ. ὟΑἀοά ἰιαά γτεοβοϊνϑᾶ, γοὶ αν ΓΔΑ 
οἴ οοβο: ἐμαῖ ἰηΠηΐῖο τ βάουλ ἢδ.}} [ΌΓΟΘΘΘῺ {Π6 ΥΘΥΥ͂ 
Ψ1}} οὔ Η! 5 ογοαίιιγο πλοῦ, 8116 1 ἔΎΘΟΙΥ ἐπ 1} 1} 69 
ἐϊβο  ὑο πρδὲ ἰδ μδά ταῖμοτ, ἀπ τυ εἰπαὶγ ψ1116 ἐμδὶ 
ὙΠ 1Οἢ ΜῊαϑ ΤὉΓΘ-ἀρροϊη 6 ἰη Ὠδαγοη.---ΤῊῈ.] 

γενγ. 16. ΒΟΗΣΙΕΕ : Τῆο Τογὰ οὖν αοὰ 8 ἃ οοῃ- 
Βυγηΐηρ γα ἴο {Π|9 Β΄ Ὡπ6Ρ, δη4 ρυηΐδῃοβ, πηθη 1ἱ 
τουδὶ Ὀ6, 10} {τὶ ρ  {Ὁ] οαγηοβίη δα, βο {πὶ 1 
ΤὨγουρσἢ ΠΙΔΓΓΟῪ ἀπ θοΏ6; θὰΐ ἱη 1π6 χαϊαβὲ οὗ [810 
τηοβί Δ] ἡ ρσηιοπίθ ἴπΠ0 Τογὰ ΓΒ ηΚΒ οὗὨ ΤΆΘ ΤΟΥ. 
Ἧς ρἱεἶο5 υδ--ἰμδὶ ἴθ 1ΠῸ6 ΟὨΪΥ Σϑάβοὴ ὙΠῪΥ Ηθ 
{πη Κ8 οὗὁὨ τηϑγου.- -ΕἜ. ΑἙΕΝΤ : Ο πιΐγαοῖο οὗ 
ΙΔΘΤΟΥΪ ΤὨυβ ἀοοη ἴπ6 1 ογὰ ἴῃ σοπιρδββίοη οὰξ 
βῃοσγί (86 ρυπὶβῃτηθηί, σ ἤδη τὸ ὑον! ΤἬυδβ Βα 
Ηο, 1ὰ ἴθ δμουρῇ, πῆδη ἐπ 6ν]] "88 ὅστδὶ Ὀοζαη ἴὸ 
υπίο]α 118 ἀονδϑίβιϊηρς εἐβδοῖβ!ὶ ὙΤῆυ8 Ὀοίοσο ἴμ6 
Ἔγεβ οὗ Ηΐ8 οπγηϊβοίοησο δηὰ Ηΐμβ σοτηραββίοῃ ἀ0 
Ποραῖ δηᾶ [6], ὑθερὶπηΐηρ δηὰ οηά, γοηα ον }}γ 
οοῦλα ἰορείμον [--- ον. 17. Εἰ, . ΚΕυΜΜΆΟΘΗΣΕΕ: 
Νοὶ ἔγομι ἴμ6 νἱγίιιοα οὗ αοὐ᾽Β σμ ] άσθη, δαὶ ἔσομαι 
{πο ὲγ ἴΘΆΓΒ ΤῸΓ {Π6 1 δ} 8, πη 685 ἀροὴ ὺ5 [6 Ὧο- 
ὉΙοθὶ δἰϊνοῦ Ἰρῆϊ οὐ {μοῖρ πο [1|6.---9ϑΟΗ ΕΒ : 
γε ὅζὸ υἹ] ηρ ἴο οοηίρϑο οὐγ βίη, ἰο δοκπον! 
Οὔτροῖνοβ συν, ἰο Ὀ6 ποϊπίηρ, υδὲ ποιϊὶης 1Ώ 
ΟἿΓ ΟἾΤΏ ΕΥ̓́ΘΒ, Δ γ ΤΩΔῪ ΟΟΓΙΔΙΏΪΥ γοῖ 6Ώ06 
πᾳ Οὐγβοῖνοθ αἷβὸ ὑπαὶ ἴο ἰῃ6 Βυμ 016 ἴπ6 Τογὰ 
δἰ βῖνοδ σζτασο.--- [Οὐ {Ππ|8 γοτθο ΦΟΗΝ Ἦ ΕΒΘ- 
ΤΕΥ ᾿88 ἃ Βοστηοη.- - ΑΙ ,: Τῆθρο ἱπουλαηάβ οὗ 
Ιθγϑοὶ τοῦθ Ὠοΐ βο ἱῃποσοθηΐ, μι {πον δμου] 4 ΟὨΪΥ͂ 
Ῥογίβῃ ἰοῦ αν α᾽ Β βίη: (Ποῦ β 8 Ὕ6ΥΘ (ἢ 6 πιο- 
ἰἶγο5 ὑοίἢ οὐ (8 αἰη παπᾶ ρυπὶβῃπιθηΐ ; θοϑὶ θα (ἢ 6 
τεβροοῖ οὗ Πανὶ οἤδωοο, [Π6Υ ἀἷ6 ῸΓ (Βα πιθο  νο 6, 

ἃΓῸ δϑγοδα, οἰμοῖθ ψ ἢ θοϊηρ [86 σβυδε οὗ 
[ΠθτΏ, Δῃα οδγὰ οὶ σψῆο [1116 ὈῚ ἰμοτ, δὸ ΤΟΥ͂ 
ΘΔ ΘΒΟΔΡΘ; ὑαϊ Πλ4ν14}8 ρρηϊίοηϊ δα ρυ]1ς βρὶγις 
88 ΟἸΠΒΟΓΎ 86 δῆδοιθἃ. Αβ Ὀϑοδπιο ἃ ρεηϊθηΐ, ἢθ 
ἦθ ΒΕΥΘΙΘ ὉΡΟῺῚ ἷθ οὐ ἔδυ, γ᾿ 8116 δ6 Ἔχίθηυδίο8 
(Βοδο οἵ [Π6 Ρθορ]6.-- [Ὲ.] 

γοτΆ. 18 ρα4ᾳ. Ξ5ΤΑΒΚΕ: Τόδοβοσβ τηυδὶ Ὠοὶ 5Ὸ 
θοίοτο αοά βοηᾶάβ βοὴ ({6Γ. χχὶϊὶ. 21).--- (Ἐὰ- 
ΜΕΒ: Αβ8 Οοάᾶ [8 Ρερίπηΐϊηρ ἰο Ῥαπίκῃ, Ηδς αδἷδο 
{Κα πον ΗΘ πίβηθα ἴο οπὰ.---- ΘΟΉ ἘΠ: ΤΈΘ 
ΓΟροηίδηοθ ἴδπδὶ ΘΟΙ,68 ἔγοιὰ ἔδα Ὀοϊΐοπι οὗ 189 
Βοαγὶ τΌΣΚΕ στοαὶ ταῖσδ 65; Γοροηίδηος σαν 
ἀονῃ Οοα᾽ 8 τοροηίδῃοθ δηάβ ποίῖησ Ὀσπὲ 
Ρόδοὺ δηὰ δ᾽θαβῖίπρ. Τὴ ΤΏΟΓΘ ἴδῆςθ, 80 
Ταῦ ἢ (Π96 πιοτὸ Ὀ]οθδὶπρ---(Πδὶ ΒΟ] 8 ἴσυο ἴοσ Βοατὶ 
δὰ μουπο, δα 880 ἴογ ἰδηὰ δηὰ ρϑορίο.--ὈΊΒΒΕῚ, 
ΗΟΕΥ:  Ποῖο ἴμ6 [ογὰ Ῥθμ δῃ 68 “τῆν Ῥθορ!ο, ὁ 
Ὀ]οθβθβ. ὙΒοσο Ηθ ομδδίθῃβ 8 186 ἀοος οὗ Βοἃ- 
γΘΏ, ἴπογΘ 16 ΗἾδ οουπίοπδηςοο, ἱμογο Ηδ θοο]άβ, 
(Πογὸ Ηδ θυ] 48 Ηΐδβ ἱδρογηβοῖο οὗ ροβϑοὺ.---ῦ ἐγβ. 
19 . 5, σηιρ : ΟἿ ῥγορδεῖ τυυδὶ μθησίζοῃ ἴο 
δΔηοίδος (1 Οὐογ. σὶν. 22).---  ὀγα. ᾿Σ Ε βα ΠΕ ΡῚ θόρε: 
Τπο ἔσβηϊς βοδυίβ δγὸ ΜΠ] τησὶ : αν που]ὰ Ὀυγ ; 
Αὐδηδῃ που]ὰ μῖνο.... ἼἜμβοτο Ἵδὰ δ6 πὸ ἀδ᾽ 
γοϊΐοιι ἰῃ 8 πὶ Υ Βοαιῖ; δὲ υηΐο ἜΝΙ ῥδ: 
ἰαῦοα, Βο ἴο 6 φΌΔΙΥ βου], ἰμδὶ ἰδδίθβ επροίοεϊ ἰῃαὶ 
οὐαί πιοϑὲ: ποι δῖ πρ 18 ἄθδσ ἐπουρῇ ον [Β6 ΟΥΘδΙΟΣ 
οἵ 41} ἰδῖησα. [016 δὴ μοδγίϊεβθ ριου οἵ ἰμοθο ὕδθο- 
τοϊποα ΟΠ γἰσ 88 {Π δὶ σΆΤο ΟἿΪῪ ἴοβοσνςο (ἐοὰ σοοῦ- 
οἢ65ρΡ.-ΤῈ.]---  ΤΕΕΤ. Β.: Ῥοηϊϊοτπὶ δα δον πς 
ΡΓΆΥΟΣ, διὰ οὐυοαΐοηοθ ἰο αοὐ᾽ Β οΘοπηπλδηα, Δ δὸ- 
οοτ ἢ 5 ἢ τυο ἢ (ῬΆ. οχ]ν. 18; Φδιθ υ. 16). 
ΕΥ̓. Καυγ μΜάσηςξῃ:  ογο αοα Ιλ  Ὠ ] πθδα 

ΠΟ ΣΏΟΤΘ ἀπομδηρίηρ ἰΟἸΑΓῸΒ υ8 ΤΠ Δ ΟὟΤᾺ ἰοΥγαγ 5 
ἐπῶν Ὑιὲ που] Ὀϑοοσμο οὗ υ8 4117 Ὑ1Ὰ {18 
Βυ0]6 οομἤοβθίοῃ ἯΘ ΟΓΑῊ ΠΘΆΣ ἰὼ οοῃίοιηρ δι 
118 πον για ϊοίαὶ Ῥγοοεεαϊης δείιοεεη, “ελουαλ απὰ 
ἰδὲ κπο οἱ Πεγαεῖ, ἀνὰ ἰπαυΐτα ἰῃΐο 118 διιδλεοί, 115 
οομγ86, πὰ 118 ἰβδιι6. 
τοι 1Π6 Ἔπος οδαρίον, ὦ. ρξ παν υκέξ; Ἡου 

η6εἰδ ἰλ6 ργεδυηιρέυιοιιδηεδδ οἵ ΗΠ} [αοοτεὰ οπξε: 
1) Ηδς οὐπιοθ ὕροὺ ἰδοῖὴ πὶῖὶὰ ἴμ6 οάμθ οὗ [80 
ΒυοΣα; 2) Ηἰΐδ6 βπυογὰ 18 ποὶ ἴο Κι}1, θὰ τὸ Ἰοοδο 
{Π6 οἰαΐμβ οὗἨ ὑσϑάο; 8)  Βοτο ἴμ6 βπογὰ οὗ 189 
[μοτὰ 88 ἀομπο 18 πόσκ, ἵπγο Ηθ θ.11. 5 Η 5 ἰδσὰ- 
ΡΪθ οὔ ρβεδοο. 
[Ν γ. 10 ὁ8 δρδίηδὶ ἃ δίϊοῃ οἴ θη οοϊαοα 

(Πγου σῇ ἴΠ6 Ἰηἰδίυδίίοη οὗὨ 118 ΤΌΪΟΓΕ.--- Πα εἷῃ οὗ 
Ὠ8.[10η8] ργ]46 δηὰ γαϊῃ- βου. “Ἐουσί οὗ 0} 
ΟΓΔΙΟΣΥ "ἢ ΙΩΔΥῪ ἢθ βοιῃϑίμιηρ πότ ἔβαν ὑδὰ σμθ- 
ἰοτὶς.--τ εν. 8. αοοα δάν!οθ ἔγοωλ α ββὰ σωδῃ. 
Κα εἰ εἰ αὖ λοεία ἀοοεγί. Τιακα χνὶ, 8. ΜΟΙ οἵ 
{68 Ὀοϑὲ τ ϊϑάοια 1168 ἰῃ Κπονίης ΠΟῪ ἴο 8 Κθ 
δάνἱοο.--- 8 γ. 10. Τθοϊυκίοη ἰδδϑιληρ ἱμβτουρμοῦς 
1Π6 Ργοοθαβ οἵ ρῬεγίοσταϊπρ (μ6 ττοῦρ ἀοοὰ, δὰ 
οοϑβίηρ {1:6 τηοϊαθηΐ ἰμ6 ἀφορὰ 18 ἀοῃο.--- 
ΔΙαδὶ 18 ἐῆδγο Οσοββίου ἴο δϑύ, πῃ ὈΣΓΟΓοδα 
βιιδιηθ,  μαΐ ἃ ἴοο] 1 βαγὸ ὑὕθοῃ -σνον. 10, οοτ- 
Ραγοὰ πὶ χχῖ!. 20 θρᾳᾳ. ὙΠοσθ, τογαγάϑὰ θ6- 
οδβο τἱρῃίοουβ δηὰ ἩΠ56; ΒΟΓΘΟ, Βθε κα ἰὸ Ὀθ ἴοσ- 
αἰνθη Ὀοσδλυθο αἰ πίη] δηὰ [00] 18.---ΤῊῈ.] 
Ἀρὼν 12,18. Ηον βδὰ ἃ Ὁ6Ώοο οἔεἰη δὰ 

[οἱ ἷγ, ἤθη ἸΒ6γὸ 18 οί ἴο τ ΟὨΪΥ 8 “οδοῖος οὗ 
6Υ118,᾽ γοδ, ἃ οῃοΐοθ διηἱα ἰθγτὶ 016 οϑ]διηὶίϊοα.-- 
Μηδ ἀο γὸ βηα δαιάοσ ἰο Ὀθᾶν, σοὶ Ὀτῖῃρ- 
ἰῺρ ΙΔΟΓ6 ἩΒΟ]οθοῦλο αἰδοῖ] 6, Οὐσ ἰοπ6 υἱοίθοὶ 
θυὶ Ἰοηφ-οοηηποα ἀὲ ΟΥ ἴβοθὸ ὙἙΠῚΟΒ δ1Ὸ 
Ὀτοῖοσ δα τοσθ ἰηίθηδο Ἰ---Ἄοσ. 14. 10 ἰβ δἰ ταγὰ 
αδδίος ἰο θράυτγο 1116 'π Ῥσοροσίδοιι δ [8:87 ϑϑῖτα 
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ΤΏΟΓο αἰ γοοῖ ἀπά Ἵχοϊ δίνουν Ῥγονϊ ἀθηίδὶ, ψ ἢ 
186 Ἰοαδὲ 1016 ἱπιογνοηίίοη οὗ δυϊθδῃ ΔΩΈΠΟΥ. 
--’Υ ἐς. 1 Τι ἰδ. ἃ Υ ΣῪ Ὀἱζον γεβοοιίου ἰο ἃ κοοά 
Τηδη, (Π δι [δ (0}}]} δῃὰ βίῃ δμῃου)ά βανα Ὀγουρᾷὶ 
ΟΥ̓] προ οἴμοσα. Απὰ ᾿]ιδὶ βῖ ἢ ΟΣ ΤΟ}]Υ ἜυὐΥ̓Ὸσ ἔλ1]8 
ἴο ἢδνοὸ δυςοῖ ἃ σχοβιῖὶῖ, ἀἰγϑοι Υ οὐ ἱπαΐγοοιν 3-- 
γεν. 24. Ῥοορὶθ οἴθῃ βαὺ, “Ὑοῦ οδῃ ρῖνο ἱμδί 
δΔη ὩονοΥ ἴδοϊ 11. Ι{{815 Ὀθ ἔτγασ, (Ποἢ ἃ ἀονουΐ 
τῆδῃ Οὐρὶ ἴο ρῖνο πόνο, 11}} ἢ ἀο68 ἴδε! ἱϊ. Ηδτο, 
ΟὨΪΥ Ψαΐ οὐδ Μὶ11 ρᾶὰυ. Τὴ τί ον Β πιλὺθ ΜΛὀ 
ἴο!ε ἀθορ νυ, ἴου ἰξ νγὰβ 8}} δα μδὰ.--ΟἸδρ. χχὶῖν. 
1) Πανὶ α᾿ Β βὶη. 2) ΗΪ8β βο᾽ πγοργοβοῖι δῃα οουθβ- 
εἴοη. 8) ΗἰἾ5 ρυπ᾽δμμμθηῖ. 4) Ηΐβ βυρρ!!οδιίοη 
δηὰ ἐσρίδίοσυ οβοσίηρ. δ) Ηΐδ ἰοσρίνθηθβα.-- ΤῈ. 

[ὕροῃ [86 1,1 οὗ θαν!ά, ἴῃ 6 [0] πη στοῦ 
οὗἁ ἰορίοβ ἸΏΔΥ δά, ΌῪ τὺ οὗ ϑυρρορίίοπ, ἴῃ τ: 
ΙΒ ΠΡ ΒΟΙΏΘ ΒΕΙΙΘ6 Οἵ ΒΟΙΤΩΟΏΔ.--- αν ἃ 828 βῆθρ- 
Βοτά, ναιτίοσ, ἰδίβοσ, Κίηρ, ῥβϑὶἱβὶ.---- αν 8 

ἰσίδ : αἰ (Π6 Θῃθπλΐθθ οὗ ἢΐβ5 ἤοοϊς, ΘΟ] ἰδίῃ, 
5δι}, {π6 ῬΠ]Ἰδιῖπο8 ἱῃ σΘΏΘΓΑΙ, ΑὈβδίοσω, ἢἷπι- 
εοἰἴ.--- αν 5 ἰεπάδ: δαιηθοὶ, Φομδίμδη, Α ἢ ηγ6- 
Ἰϑοῖ, Αςπίβα, Ψοαῦ, Ναίδη, [2], ΗΠ υΒῃαὶ, Βατ- 
2111, δἷβ οσσῃ βοῃβ, δηὰ δεδὲ {πθηὰ οἵ δἷ!, [ἢ 
Ιοτὰ 6οὰ.--- αν] Δ᾽ 5 ΘΑΥΪΥ Ρ θυ, βεσῖββ οἵ ατεδὶ 
βἷηβ, ὈἰΓῈΓ σταροηΐίδηοθ, δυρθαθαιθης ΟΠ ΑβυθΏ]ηρθ, 
Πορ6 ἴῃ ἄοδιι.--- Παν αν ἐπ ρυ] δῖ σθῃ ΠΘΓῸ- 
ΒΙ(Υ, πρων μς ἰσυδὶ ἰη αοά, πεδάτοθδ, ἀόπαμι 1ῃ 

71 ποσβηὲρ.- - ΤῈ. 

ΑΡΡΕΝΘΙΣ. 

ΑΝΟΙΕΝΊ ΨΕΒΒΙΟΝΒ ΟΕ ΤΗΕ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΑΜΌΕΙ, 

ΤῊΞ Ηοῦτον ἰοχὶ οὗ ““βδιιυοῖ ᾽ ἷδ 'π (6 τηδΐη 
Ὑ6]] ΒῸΡ 
οἱ (λ6 ὈΪορσταρ ἢ Ά] δηὰ δἰδίλδι οὶ οἰαγαοίον οὗ 
ὑδ6 ΠΆΓΤΔΕΥΘ [28 ὁχ ἦι Ἰλογο ἴδῃ ΔΩΥ͂ ΟἾΠΟΡ 
οὗὨ 111|ὸ Εἰασίογίοδὶ Ὀοοῖθ οὗ ἰμ6 ΟἹ Τορειδιηθηὶ ἰοὸ 
ἰοχίι41 οοτγτυρίϊοη : ἐλ ἰδ βοπιοίἑ πλοβ ἱπβδοουγαίθ 
δὰ ὑποῖθαν ποῖ ΟἿΪΥ ἴῃ συ αν πογὰβ δηά 
ΘΧΡγοθδίοησ, ραΐ δ]6ὸ ἴῃ ἴμο οοῃῃοοίϊΐοη οὗ ἱἐΐϑ 

ΜδῺΥ δυο ΟΑ965 ΔΙῸ τοίογστοα ἰο ἴῃ (16 
ΠΠΙΘΏΪΔΙῪ δηά ἴμ6 Τὴ αμδίδιοσ᾽ β Νοῖίθϑ; 866 1 

ἔδιη. νἱ., ἰχ., χἱὶὶ', χυΐἱ., χυῖ!., Χχ,, χχνί.: 2 
δίδιι. ἱν., γ., Χχὶ!. δηὰ οἰβοβοσο ΕῸσ ἱδ6 ἀχ. 

οἴ τς Ηδοδ. ἰοχὶ τὸ Βανὸ ποὶ ἴῃ 6 Μαδηυδογὶ ρὺ"- 
ον άθησο {πδὲ 18 δυδὶ δ Ὁ ]6 ἴοσ ἃ ὑοοῖκ οὗ ἐμ6 ΝΙ ΕὟ 
Τοθίδιηοη,, Ὑδουρ ἵποσο δῖὸ Κποόογῃ 8 ᾿ἰδυρβο 
ὩθπαθοΓ οὗ Ηοῦγον ΜΆΆ, οἵ “ βατγμο)," (800 βϑοϑῖὰ 
811 ἰο 06 οοπίογπιοά ἰο [86 Τηβδογοί!ς γϑοθηδίοῃ 
(τοῦ νγὰβ οομηρ]οἰοα δρουΐ ἐδ6 εἰχίῃ οϑηϊυγΥ 
οἵ ΟὟΓ 6γϑ, Ὀαΐ ΡΓΟΌΔΟΙΥ ὈορΌῃ βοόσὴθ [ἰπη6 Ὀοίοτο), 
ὙΠΘΟΓΘΟΌΥ͂ ΔΩΥ͂ Αἰ ἤδγθηοοβ (πὲ ἸΏΔΥ αν οχὶδίοα 
πανο νδηϊβηῃθά. ΤῊ γϑοθηῖΥ ἀϊοοονεγοὰ Οάδρβα 
ΜΒ85, δηὰ ἴποβα Ὀγουχὶ ἴο ᾿σμε ὈΥ [Π6 Καγαΐϊθ 
ΕἸἰγκον δοῖ πανα ἢοΐ ἘΡ ἰο 1Π]18 ἐἶπλθ γίο] θα ΔῊΥ 
Τοδαΐηρα οὗ ἱπηρογίδηοθ: [6 ΘΑΥΪΥ ἀδίοα οὗ (ἢ6 
Ἰαυῖοῦ ἃγθ ΠΟΥ οδ᾽]ϑὰ ἰῃ απροαίίοη ἷν Βίγδοκ δηὰ 
Ἡδτκαυγ. ΤῊ ναγίουβ τορϊηρε οἵ πο Ταϊπλυαὰ 
δὰ [Π6 Μδλογα Ἔτοκοι ΥΕΣΥ͂ Βἰραὶ αἱ βδγθηοαθ 
ἴτοπι ἴμΠ6 γϑοοϊυθα ἰοχι. Αβήμπιῖης, ἤθη, [ἢ 6 
Ῥοββὶ 11 ν οἵ ἰαχι-οοττιρίίοη ἔγοπι σαγὶ ουβ οαιι868, 
ἯΘ ΔΓῸ ἰὈΓΟΘ ἰ0 ΘΧΆΠ,1η6 ἰπ6 δηοΐθης Ψ ΘΥΓΒΊ ΟἿ Β 
1:6 τῆοτα δαί ΠΥ 88 ΑἸ πιοδὲ [ἢ 6 ΟὨ]Υ βοῦγορδ οἵ 
ταδί τ α]8 ἴον ἰοχί-οΜιἰοίβιη. Βαϊ πὰ ]6 ἴ86 Ησο- 
Ὀσοῖν ἰοχὶ 8 ποῖ ἰο δ6 σοβαγαϑὰ δα δβο! αἱ οὶυ 

γτίοα ὮὉγ ̓ ῃίοσῃ δ] δηὰ οχίοσμαὶ ουϊάθῃοο.  θοιοά 
δι πογὶδέϊνα, (μ6 ἰοχὶ οὗ 86 γογβίΐοῃ ἢ 858 ἰο 6 εὰ- 
] ἴο Θδρϑοΐδ}} ἱῃρ οὐ οἴβηιλ ἴοσ ἵτὸ 
ΤΟΆΒΟΩΒ: 1) Ὀθοδυδβο (ῃ6 ἰγδηδιδίοῦ ΙΏΔΥ πὰνθ 
Εντεῦ ΔῺ ἱποουσϑοῖ ΟΣ ἴγοθ σϑῃουϊηρ, δηὰ σὴδ 
8 υπἰηϊοηϊ οΏ8}}}7 Ταἑβγθργοϑθηῖ [18 οὐ ρίηδὶ, 
δηά 2) Ὀδοδυθβα 8 Ὑϑγβίοη 8 θχροθοαὰ ἴἰο ζγϑαίθγ 
ἰοχίυα] οογτυρίϊοη (ΟΥ̓ οογγϑοίζομβ, πλαγαίῃδὶ ἰῃ- 
δου οΏΒ, ἐἰ6.) [δὴ α ΜΆ. οἵ (μ6 οτἱρίηαὶ, οβ 
οἶδ !}ν ἴῃ ἰδ6 οα86 οὗ μα ΟἹα Τεείδαιθηὶ, 110 
ἰηπιθηϊίουδὶ οἴ δηροθ ἢ ΟΣ  ΘΓΒΙΟΏΒ 816 6 δηὰ 
ὉΒΌΔΙΙΥ οὈνίουα. [ΓΓ ποορὰ ἠοὶ ὃὕὉθ9 χοιυ)αυκοα ἔδδι 
186 χίηρ οὗ (Π6 ἰοχὶ οὗ ἃ Ν᾽ ΓΆΪΟΏ 85 ΒοουΓΑί ΕἸ 
88 φσπς πλυδὶ Ὀσχθοϑᾶθ ἰἰ8 δι ριουμθηΐ 88 8ῃ 
ἱπείγατηθηΐ οὗ οὐοίδια. [ἢ ογθγ ἴο 681 (9 
αἰϊοηιίου οὗ (ποθα (δὲ ἢανα ποὶ ὑδρα ἐμ οπ ἴο (ἢ 9 
οὐ ἐἶς8] ᾿προτγίβηοσ οὗ ἴπ6 Αποϊθηὶ Ὑ οσβίοηβ δηά 
ἴο ἔπτηΐκῃ ἃ ΚΘΠΘΓΆΙ συΐάο ἴῃ (πον 86, ἐπ6 [ο]- 
Ιονίης Ὀὑγίοϊ δοοουηΐ οἵὨ ἴ9 γδϊὰθ οὗ ἔπ σοῦ- 
αἱ ΟὨΔ] πηδίοσί αὶ δὲ μδηὰ ἴον {πὸ ἰαχί σι Ἰοἶδπλ οὗ 
“Βα θ6}᾽ ἱβ κυ )οϊποά. 

Ι. Τὴ) Οτοοῖς ψοσαίοῃδ.--- ΟΥὁἉὦ{ποθε {π6 Οἡ] 
ΟὯ6 οὗ ΔΩΥ͂ δροοΐδὶ] ναὶυθ 15 (ἢ 6 ἐπέ. πὶ 
ΤοΟργοθοηὶβ 4 Ηδῦγον ἰοχί οὗ ο. Β. (Ὁ. 200, ἴδε 
οἷάον ἰδῇ δΔὴγ Κποσι Ηθῦτον πυδηυδοσὶρί. ΕῸΓΡ 
8 δοοουηῖΐ οὗ ἴπο Οτοοὶς Μ88. οοηίδἰηΐηρ ἰδ 800 
Το πο ἀον κα Ῥγοίεσοπιενα ἰο ἷβ οαἀϊτοη οὗ [Π9 
ϑορίυδρίηί ; (ἢ6 ΟὨΪΥ οἰτὺ ὡς ΖΘΏΘΓΒΙΥ δοοθβδὶ- 
016 (ἴὸγ ἰμ6 Βοοΐκ οὗ πε) δ΄Ὸ ἰμοθο οὗ ("9 
Μαιίοδη δηὰ ΑἸἹοχαηάγίδη ΜΆ8., οὗ σ θὰ [89 
Ἰαϊίον ἷἰβ οὐ (ἰ08}}7 δἰ ποσὶ νοτίβίοϑα, Ὀοοδῦβο ἐξ 
ἢδ8 ουἹἀθη}γ πῃ ΤΩΔΩΥ͂ Ρ]Δο68 Ὀοοη οοττοοίοα 8.6 5 
ἴΠ6 τηδδογοῖῖο Ηοῦτον ἰοχί. ϑβαθαιδη 1 8}}γ, {Π6Γθ- 
ἴογο, 86 γαδίΐζοδῃ ἰοχὶ (Τἰβομβοηάοσί 5 οαἀϊ οι) 
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τουκί 05 δἀορίοα 88 (68 Ὀοδὲ ΠΟῪ οὈἰδί 8016, Ὀπὶ 
πυδὲ ἰἰθϑοϊ ἢ δ6 δυδ)οοϊοὰ ἴο οὐ οἶδα. ΤΠ6 ἰοχι 
ἰῃ ϑιῖος δηὰ ΤὨο θ᾽ 8 Ροϊγαὶοι ἰβ οοἰοοίίς, δὰ οἵ 
ὯΟ ογἰιΐοα] γαὶυθ ; π6 νἈΓΙουΒ τοδαϊηρβ οὗ Η οἰ πηοθ 
Δα ῬΑγθΟΠΑ 8.6 υπαϊκοείρα, 

ΤὮΏοΝ ον ξίοαί υαΐως οἵ ἴΠ6 Βερίιυαρίης (Νδίςοδη 
ἰαχὶ) νοσγδίου οὗἁ ""βαιμεὶ : 
1) 105 λοπεδίψν. 11 αἰπιβ δἱ ρίνίηρ δ (δ 0] 

τοηάογίηρ οὗ ἰδ6 Ηοῦτγεν, πἰιϊοὶν 10 (Ὁ]]ονν8 1 ἢ 
ΒΟΓΥΠΥ, ΟἰοβοιΥ ἱπιϊίδιίίηρς ΗΘΌΓΘΥ 1ἀΐοπι8 1η 
ἀοῆδηοσο οὗ ατοοὶς ὑβαρο, το οσῖης ἰοϊοθ δῃὰ 
Οἴμος ποιάβ ᾿ἐίογα ν ἴο ἴΠ6 ἀχοϊυδιοη οὗ Ββ6Ώ56, 
δῃὰ ρυσραίηρ δὶ ΟΣ ἰσϑηβίεστίηρ πογάβ τ [060 
ΤΩΘΔΏΙΠΣ ἨῸᾺΔΒ ὑῃκηότη. ΤΊΘΓΕ ΔΓΘ ΠΊΔΓΡΙΏ8] 
ληροσίίοηβ, ἀου]6 γοβΐηρβ (θο6 Ὀεΐον) δὰ ποθ 
δἰ σαὶ αἰ νογχοποῖθα [Πδὲ δΓΘ ὑπανοϊ 80] ἰῃ 8 γοσ- 
βἷοῃ : Ὀαπὶ ἐπ 6γὸ ἰδ Ὡ0 ἴγϑδοὺ οὗ Ἰηϊθ οΏ 8] σαΐρβγορ- 
τοβεηϊδιίίοη. Τῆθ ἰγϑδηβ δίίοη ἀοοθβ ποῖ βἢγίη 
ἤτοια δὴγ αἱ βῆ οι 168 ἰῺ 19 οτἰρίηδὶ, δημα σΔΥ 6 
ἰδ κθη δ8 ἃ δῦ γοπάογίης οὗ ἢ Ηεὗγον ἱοχί ἐμαὶ 
6 ΑἸοχδηάσγίδῃ ἰγδηβίαϊοσ δὰ Ὀδίογ ἢ ΐπλ. 

2) 1 δεεκάοπι ἥγοπι λαίαολῖῇοε, λασφααὶε ἀρὰ 
λεηκὶδίὶς οἰοιηθηΐβ. ΤΉ ΘΓΟ ἱβ ἢῸ ἱπίγοάιοίϊοη 

οἵ Ἰἰαίος Ψονίδ [ορμα] ἀλπρδι οὐλως (ΠΗ αἰδο δ), 
ΘΥΘΏ, ῸὉΓ ἰπβίδησο, 'ῃ 2 . Χχῖν. 1δ, οὗ οὗ 16- 
ΠΑΙ͂ δίδίθιηθηίθ δηὰ δβυρογεί ἰοῦ [Δ οἷ08 

Ηδαραὰδ). Τῆι ἱνο ΒΙΡΡοδθα οδβϑοα οὗ ἰῃθ 1δἱ- 
ἴογ οὐἰοα ΕΥ̓͂ ΕἼΔΏΪΚ6] ( Κογδίια εν κω ἀεν ϑερί.» ΡΡ. 
187, 188), 1 Βδι. χχ. 80; 1 δι. χχυἝι[} 14, ἀο 
ποῖ νδγγϑηΐ ἢΐδ ἰπἰεγργείδίίοη. [Ἃἢ 186 σαὶ ρδθ- 
Βᾶρο ἰΠ 6 γ ἰβ ΠΟ βτοιιηά ἰο δηβῦμηθ ἰῃ 186 ΡὮΓΆΘΘ: 
υἱὲ κορασίων αὑτομολούντων (ἀοδοτγί 6) δῇ δ᾽ υβΐοῃ 
ἴο ὑπ δίοῦυ δὶ ΨΦομδίμδη᾽ β τοῖον τῶ οὔθ οὗ 
ἐΠ6 πηδίἀοηθ οαγτὶοὰ οὔ" δὲ βῃΣ οι (πάρ. χχὶ.), 
δῃὰ πὶ} πρὶν οἴετγοα Βογβοὶ ἰο β6.}, ΔῸΣ ἄἀοθϑ 
ἔπμ6 ὄρϑιον (ἢΡ1), “ἀρτίσῃς" (ποῖ ““Βοδά- 
Ἰογοιμοδί ), οὗ 1πὸ δοοοπὰ Ῥοϊπὶ ἰο {μ9 
μα] οΥ πᾶὶ κῖρα τηδρῖςσ8}}Υ οοπ᾽ υγθά ὯΡ τόθ μβοδὰ 
ἔγβί, Ὑ8116 ΟΥΟΠΔΓΥ ΡΟΥΒΟῺΒ οδῖη6 [θο -ἰοχοιμοαί.--- 
Τὶ αϑ ὯὩο0 θυ ρμϑυλίβεω ἴοσ (6 αγοϊάβηοϑ οὗ δηίῃτο- 
ῬομπηογΡἰθπη8 8 ὈΠΘΘΟΙΪΥ ΘΧΡΓΟΕΒΙΟΙΒ. 

8) ἴμ ΟΟΥΤΕΟίΉ288 88 ἃ δίοη. ΤΕΣ ἰῃ 
δΠΘΓΑΆΙ ἰΐ αἶνεθ [86 θ6Ώ60 οὗ ()Ἰὸ ΕΙΘΟΌΓΘῪ δοοσῦ- 
Ταίοϊγ, 0 18 οὶ ΠΊΘΓΟΙΥ δοίης ἐπ βιῃοοίμθβδ 
δυὰ δἰοβαῃοα, νυΐ δοῦσα Αἰ μῶ οὗ ἸοοΒΘΏ6Β8 
δηὰ ἱρπόγβῆοο [0 ποῖ βοϊάοιῃ ταϊπγοδάβ οομδο- 
Ὠδηΐδ δηά νονοΐβ, πιἰδίαϊκοα Π6 τηρδηΐηρς δηὰ οο- 
δἰτιοϊΐοη οὗ ψογάβ, δῃὰ αἀϊβίογω ἰπ6 οοππροιΐοη οὗ 
δοηίθηοοθ, δηαὰ (08 Βοιηθίἑ π68 ταδίζοα βδα τοῦς 
αἰ (ἢ 6 θ6Ώ56, 85 ἴῃ 2 ἥδι. χχὶϊ!. 1-7 (τὰ }}}6 2 
Βδιη. χχὶϊ. 18 Ὑ6}} ἰγδῃδὶ θα). [1 ἡδίυγα! γ Ὀδα]γ 
ΤΑ ΕΉΤ 68 ΡΤΟΡΘΙ ΠδΙΔ68 (δρατί ἔγζοτα αἱ ἤθγεῃοοβ 
ἷη (6 Βαγρίδη δηαὰ αι ϑδίϊ ἰδ ὑγομυποίδίί ου 
οὗ Ηοῦτεν πορὰβ), Βαϊ δον δ βοοὰ δοηυδίη- 
ἴδηοο ψ ἢ {Π6 εγηίδχ οἵ (9 ΗοῦγΟΥ νογῦ. 

Α) 16 ἐπδογέίοηβ δῃηὰ οπιϊβδδίοπβια ἌΝ ΕΪ6 ἰὲ ἴδ 
ἔγυο (πὶ (18 νογαΐοη οἵ βδιθὶ 18 ἴο Ὀ6 οοπεὶ- 
ἀογοὰ δὴ ποησβί οὔθ, ἰξ πηυϑέ θ6 χοιηθιηθοσοὰ ἐμπδὶ 
δηοίοηΐ ἐγαπδίδίοτ ἀἰὰ ἤοὶ χα {ῃ6 ΒΔ 6 
ΟὈ]μαϊΐοα ἴο ἱπεὶν ἰοχὶ (μὲ ἰβ ΠΟῪ {ο]., Ὀαὶ 
Ἰβοιυρῆΐ (Βοπβοῖνθδ δὲ ΕΟ σΥ [0 πλαῖκο οοσδαίοῃδὶ 
ἀονδίο.β ἔγτομι 1ϊ. 8:11] ον Μοσαίοη ἰδίκοα [6 
Ἰιθογίοβ. ΤῆΘ βῃουοσ ᾿ηϑουίξοην δηὰ οἵηϊδδίουβ 
(4ι οὗ (6 Νοπιῖμδὶ οὐ Ῥγοποιωΐῃαὶ συθ᾽θοὶ ΟΥ 
οὐ]οοὶ, δά οἵ ΣΡ ΒΠΒΙΟΙ πΟΓὰκ δηὰ ΡῃΓαθ66) ἀ0 
ποῖ ὑ88}}γ ταδίοσ Δ }}} δήδοι (ἰ βθῆθθ; δηὰ (ἢ 6} 
8ΤΘ ποῖ δἰ δυο Ὀ6 τοίοσγοα ἰὸ ἴΠ6 ὑγϑῃδίδίοῦ ΟΣ 

σΟΡΥ δὶ, Ὀσὶ τλδγ βουγοίδηηο5 Ὀ6 δα δ6 ρμδτί 
Φ 

8 
οὗ ἰῃ6 οτἱρίπδὶ ΑἸοχδαηάγίδη Ηθῦγον ἰοχὶ, 71Ὸὸ 
μο τ οείκσ, ποίοα γα ἰμ ἀμρίείδ οσ ἀου]9 σοδά- 

ἷηρα, ἩΒΟΤΘ 8 δεοοῃὰ τοδγρίπδὶ τεηάογίηρ οἵ δ 
ῬΘβδδβ6, ΟΓ ἃ γηθσΐηρ ἴγυμ 8 βοιηενμαί αἰδὲτ. 
δῃΐ τεοθῃβίου ἢδ8 χοίζθη ἰηίο (δ ἰδχι ; βοπιοίλιηδα 
8||50 ἰγὶ ρΙθβ ογ ὑγἱρὶθ σοϑθσίηρε δῦὸ Ἰουπὰ, δηὰ 
(8686 ἀἸδγοης το θγ ὩρΒ δἰαπαΐηρ οἰάθ Ὁ εἰάς 
ΓΘ ΒΟΠιΘίἑΓη68 ΘΟ πο ἰηΐο οὔς δοῃίθηοε ΟΥ̓ ἃ 
ΘΟΡΥ ἰδὲ ΟΓ ἃ οογγθοῖοσ. ΤῊ ἸΟΏΡῸΓ ἰπδοσιίοωμ (1 
8δπι. ἰϊ. 10; 2 ὅδι. υἱϊῖ. 7; 2 ὕὅδιωη. χὶν. 21. 2 
βδπ). χχὶν. 25) δσγϑ ὑδιδ]}]6ὶ ΟΥ ἰιϊδίογί δ] 
ποίίοεβ δαάθὰ ὑὕζγΥ ἃ σόδοῦ ἰῃ ἴδ6 τηδγρίη δηὰ 
(Π θη ̓ ωμβοσίθα ἴῃ τ ἰοχὶ ὈῪ δ οοργίδι ; Ὀαὶ ἰϊ ἐδ 
Ῥοββὶ!]9 ὑμδὶ οὔθ οἵ ()οθθ δα ἀϊ οι (2 ὅδηι. χχῖν. 
20) 88 ἰουηὰ ἰῃ (6 ἰχβπαϊδιοσῖβ Ἠοῦγον ἰοχὶ. 
ΤῺΘ ΤΏΟΓΘ ἱπηρογίδης οὐ ΐρείοηβ (1 8,8). χν]]ὶ., 
ΧΡἑ1].) ἃγὸ αἱ δἱ Ἰοημία ἴῃ (86 Οομμμε- 
ἴδυγ. 

ὃ 1|6 εὐὐδῶν ἴον τἴ9 δ δ Ὁ] Βτθηὶ οἵ {μα ἱστὰα 
ἰαχὶ. [9 σχοϊδίΐοῃ ἰο οὔὐῦγ ργεοδρηὶ Ηοῦσγον ἰοχὶ 
βῆον ἐμαὶ ἐξ 8 ποὶ ἰγβηβαἰοὰ ἔγοπὶ {Ππ|ὸ βϑηὴθ 
ἰοχὶ ἐπὶ {χη α 6α 1Π6 τηλδοχοῖὶς σοοθομβίου. ΟἹ 
10 λνρθν ὁῷ ἦι τοργοϑθηίβ δὲ 15 οσ ρὶηα) δὴ ᾿πάς- 
ρεπάεπὶ Ἡεύτειο ἰετί οὔ ιμ6 24 ον 8ἃ οεηίυτν Β. (.,, 
δηα ἰα ἱπογοίογο ἰδ ἴο 06 τοραγ θη δὴ δὴ ἐπάθ- 
ΓΞ αιτμλοτγὶίν ἴον [Π6 τεοκιογαίϊοη οἵ {πὸ ογὶ "͵π δ] 
Τοῦτον οὗ “Βαπλι}.) Αα 159 σοιηδγκοὰ δῦονο, 

1:8 Ομ γδοίον χυλγβδηΐθοθ (8. (Ἀ1 1} 61} γοηἀοτίης οὗ 
1.9 Ηφῦγονν οὐ ζίηδὶ, δὰ ἰς ἰμ Ὀτηρπ υα ἴλος ἴο 
ἴδλοθ ὙΠ} ἃ Ἡοῦτον Μ8. οἱάον ὃν δὴν Βυπάτγοά 
6818 (Δ ΔΠΥ ἯΘ ΠΟῪ ροόββοββ, δηά, δὲ 15. τοσα 

Ἱπχροτίδηϊ, ἱηἀοροημάρηϊ οὗ {ἰ6 τηδϑογοῖὶς σϑοθ- 
βίοη, Τμ18 18 Θῃουσῃ ἴο δον 118 στοωὶ ογίἰἰςβ] 
ψδὶια. 

ΤῊΘ αμαιὴπῃ ΤΟΘΌ] οὗἩ ἰπ6 σοτηρδτιίβοι οι ἢ 
[6 ἩδΌΓΣΟΥ δηὰ ἀτοοῖὶς ἰοχ οἵ ““ϑαπιιιοὶ "ἢ ἷ8 (16 
Ὠλδἰ ὨἰΘΏΔΏ66 Οὗ [6 ἰοτογ. ἴὐβαδι!!Υ τἰα ϑερίαδ- 
εἰαὶ βιιδιαΐπα [ῃ6 Ἡοῦγον ὈΥ͂ ἰϊ8 ἀρτοετηθηὶ τ τἢ 
1 (ϑοπηοίἑπ)ο5 ὙΠ Κι οι 1, Βοηγοίηοβ ψἱϊἢ 6 Γι). 
16 ἀϊνογζθμοθι ἴγοτα ἴμ6 Ἡοῦτον ἀοὁ ποΐ ΔΙ ΤΥ ΟΣ 
ΚΘΏΘΓΔΙΪΥ πῆαῖτο δραὶϊηδὶ ἐπ6 ἰδίμοσ, θυΐ 1 ΠΙΔΏΥ 
Ολμ65 {πο Ὺ ἀο ρὶνα οὐ δυρροβὶ ἃ ῥοίτον ἰοχῖ, ἱη- 
Βίδῃοοβ οἱ πιιϊοῦ γψ1}}} Ὀ6 Ἰοιιπὰ ἱπ ἰδ ΤὙΔΩΑΙδίογ᾽ 8 
ἰοχίῃδ] ῃοίεβ; βθο, ἴοσ θχϑιωρίοθ, 1 ὅδι}. χίν., χυὶὶὶ. 
δΔηὰ 2 δδῃι. χὶν. 

[πη {Π6 δἰυὰγ οὔ Π6 Οτοοῖς οὗἨ 8δηθὶ ἱξ 16 σὸ- 
οοπιαθηᾶοα Βομ]ουβηογβ [οχίσου οὗ {π ὅθρ- 
ἰυδρίηϊ δηὰ (Πὸ Οοιμμπηθηίδτίοβ οὗ Τμοηΐαβ, ΒΟιι- 
οἰογ δηὰ ἮΥ οἰ βδυθοη Ὀ6 ὑπο, 

ΤῊΘ οὐμοῦ Οτϑοῖς γοσγβαίοῦβ (γαρηοηί οὗ Ααυΐ]α, 
Τηοοἀοϊου δηα δ υτατδοῖυπ) Γεργθβθηΐ ΨΟΣΥ͂ ὨΘΆΓΙν 
1:0 ργεϑοηΐ ΗἨοῦγον ἰοχί, δηὰ, θεΐπα πλθΓ ἢ Ἰδοῦ 
(δὴ ἴμ6 Βεριυαρίηις (24 σδηϊοΣΥ δες Ομ γῖδι), 
Βαγο ποὺ τηποὶλ οὔτ 8} γδ]υθ. 

ΙἸ Τιαϊὶ Μοσβί οδ.--- Οὐ ἴῃς 1, Δἰΐπ Υ᾽ ογδίοσϑ 
{π6 Οἱά 1,αὐΐπι (2 σομίυΥΥ αἴλον ΟὨ γί δι) 18 ἃ ἰγδῃ»- 
Ἰδϊοη οὗ (6 βορίυδρίηϊ, πὰ 86 ἰβογθίογε οὨἱν ἃ 
ΒΘΟΟΒΘΔΑΓΥ οΓἰ (σαὶ ν4]06 88 ἃ ΒϑΙρ ἰῃ δοίης [16 
ἰοχὶ οἵ (πΠ6 βοριυδρίηϊ. 

ΤΉο ἰγαηδίδίίοη οὗ «“εγοπια, ἰπΠ6 1,δη Ψυϊραῖθ 
(Οοάοχ Απιϊαίξμυκ. οαὐϊιοὰ Ὀγ Τιβοϊοπαογί) νὴϑ8 
τηδᾶο ἴτοιῃ ("6 Ηρῦτον, θυϊ ποὶ δ᾽ίορεῖμος ᾿ἱπά6- 
ΡΘθάἊΠΕΥ οἵ (Π6 ΟἸὰ 1,αἰΐπ. Εὸγ ΒΟΥ͂ΘΣΆΪ ΓΟΆΘΟΠΒ 
᾿ξ τηυϑὲ 06 ποοὰ τ οαυἰοι ἦν [86 ογλἰοΐαπλ οὗ 
0 Ηδοτον ἰοχῦ: 1) σῃογο ἰὲ οοἰηοάο5. ἢ [86 
Βορίυδσίηϊ διχαϊποὶ ("6 Ηδῦγον, ἴΐ ἰδ ργοῦδοϊο (πδὶ 
ΖοΙΟΠΙΘ ΟΥ 8 ΘΟργἱϑὶ μ88 δάορίοά {86 τεπάοσίηρ οὗ 
(η6 ΟΙά ,ἰΐη, δά ἱΐ ἰδ ᾿τπογοίοσο ὑοὲ δῷ Ἰῃἀο- 

ἀοπὶ δυι Βοσῖν ; 2) ἴμ6 Ηοῦτον ἰοχὶ οὗ Φεσοτὴθ 
[μὰ ῬυοθαΟὶχ τοοοϊνοὰ ἰμ9 εππθηἀδιίίουβ οὗ ἴδ 
Μαροσίϊοθ, δηὰ ἷἰβ ἰῃ βὸ ας ἰάθῃηξοδὶ πιὰ ἰδμδῖ οὗ 



ΑΡΡΕΝΘΡΙΣΧ, θ1ὅ 

οχἰβιης ΠΟὺ. Μ55. δπὰ ποῖ δὴ ἱπάθροηάθηϊ δυ- 
ἀπογίιγ ; 8) Φογοιηοβ ἸΓΒΏΒΙ ΔΙΙΟΏ 13 ΤΌ ἢ ἔγθοῦ 
ἐπδπη {παν οὗἩ [6 Βορίπασίηϊ, αηὰ ἰγραυθη! Υ οὔ- 
ΒοΌΓΟΘ ἴἢ6 οχδοεῖ ἴόσηι οὕ ἴμ6 ἢ οῦτγον. 

5111 116 νυϊχαίο ρίνοθ ἃ οοσίαἰ ἢ οοηΐγοὶ ΟΥ̓ΟΓ 
16 Ηδεῦτον,, δηὰ ἴῃ βεοπὶθ οϑϑοὰ αἰ δι ἔγοσα Ὀοίἢ 
Ἡδοῦτον δὶ Οτγθοῖκ. [ἢ βαον σαϑ68 ᾿ξ ἸΠΔῪ ΓΟΡΓΘ- 
Βοηὶ ἃ ναγίαιϊίοη ἰῃ Φογοιηθῖβ Ησοῦ. ἰοχὶ ΟΥ 8 ναγί8- 
το ἰη (86 ατϑοῖς ἰοχὶ ἔγοπι Ὑΐοὰ ἴμ6 ΟΙαὰ 1,α(η 
Ἧ53 86. 

111. Το 'υχίδο Ψ οτυαίο.--- Το οὐ]γ Κοοντῃ 
ϑνστίας ἴοχὶ οὗἨ “' βαινυοὶ" 5 ἐπεξ οἵ [6 ῬΘΒἢΟ 
ογβίοη, ρίνθῃ ἴῃ (6 Ῥαγὶη δηὰ 1οηάοη Ῥο]γ- 
Εἰοιβ δηὰ [,908 οἀϊίοη, δπὰ ἰῃ δἱ 1οδβί οὔθ τιη- 
6.16 ΜΆ. ἴῃ ἴδ0 Βελιβῃ Μυθου."Α ὑγαϑί: 
ὙΓΟΓΙῊΥ ἰοχί ἥγοτῃ οχὶ βίης 55, 15 μι1}} ἃ ἀθβὶ 6- 
γαίαπι. ἘῸΓ [Π6 σοηϊγοὶ οἵ (116 Ῥοϊγμίὶοι ἰοχὶ δὰ 
[παῖ οὗ μθ6, γὸ ἤδνο [ἢ6 νϑγουΒ τη δηιβοῦ ρί-τοδα- 
ἴποα ἴῃ ὟοΪ]. ΥἹ. οἵὨ δ᾽, α]ἰοῃ δ Ῥοϊνμίοῖ, 6 οἷΐα- 
(ἰοη8 ἴῃ ἴμ6 σψόογκβ οὗ ΕΡΏγοιλ ϑγγυβ δηή οἱμὸγ 
ϑγυγίδη Ὑσιΐογα, δπαὰ {86 Ασαῦθὶο νογϑίοη οὗ “84- 
ΤΩ1161 ἴῃ {π6 ,οηάοη ΡοΪγρίοῖ, τ πιο γα τηϑα 
ἔτοπι ἴ[Π6 Ῥδβη το ϑγγίδο; Ὀαυΐ, 83 1πὸ ὈΪΌ]1ς 4] ᾳυο- 
ἰδιϊοηβ οὔτ 6 Θαγὶγ ΟὨ τ βιϊδη τυῖῖογθ ἃτὸ οἴθῃ Ἰοοθθ 
δηὰ ἱπδοσυγαῖθ (Ὀθοδιβο ἴμ6ΥῪ αυοίθ ἔγομλ πιο τ Ὸ 
δηἀ ἴΠ6 Αταδὶο ἀοο5 ποῖ δ᾽ ψγαγβ μο]α 186] βίγι ον 
ἴο ᾿ἴ8 οὐχί], (Π660 Δ μοῦ 1165 πλυδὶ 06 υϑοὰ οδυ- 
(ΟΊ ΒΥ. 

Τ|ι6 Βγείδο ἰοχὶ οὗ “"Βαπλη6]᾽ γῶϑ τηδῆρ ἀϊ- 
τοοῖ!ν ἔγοτῃ {π0 Ηοῦτγον. δηὰ 1 ἰῃ {{1|ὸ τηαΐη α ̓ϊ- 
ΘΓΆ] αηα οοΥγοσὶ ἰγαῃβίδιίοη. [{ 18, ΠΟΎΘνΟΓ, [ΔΓ 
ἴθθη ποῦ} ἰἢδὰ ἴμ6 Βορίιυδρίηί ἴογ {Ππ 6 οἰ οἰβια 
οὔ ἴπ86ὸ ΗΟΌΓΟΝ ἱεχὶ δηὰ ἴδθ οἰποϊἀαίίοη οὗ 18 
τηθδηΐῃς: ᾿ 

1) [ γγδβ ΤΟΥ ποῖ τηδθ Ὀοΐοτο {π6 24 οθῃ- 
[ΤΥ οἵ ΟΓ ἡ οὐψτν {ἰππ6 {Π6 ργεϑϑηΐ πλ880- 
ΤΘΊΟ ἰοχί πα Βιι δοίη 14}}γ ἰοσιηθάᾶ, δηά ἱϊΐ 
Βια8 ἴῃ βοὴ 6 ρίδοοϑ ὑϑυθαρβ ὈθθῺ (Ὁ δον 
[Π6 τηδλογοίΐο σοοθηβίοῃ ; 1 18 ἐπογϑίογο οὗ 11]6 
Ὧ86 ἰῃ ΓΟΔΟΒΙΠΡ 8 ργϑ-τηβθοτοῖίο ΗΘΌΓΟΥ ἰοχί, 

2) 1 Βοιθ 1 1Π168 ἰδ |κ686 11 δογίϊοα νεῖ ἢ (Π6 ΗΘ Ότον, 
δυγιαρίηρ οὐ ὀχραπάϊηρ, Θβρθοῖα! ν ἴῃ ΟὈΘΟΊΓΘ ΟΥ 
οοΥγαρὺ ΡαβΒΑΡΘΒ, 88 1 ὅδ χὶϊὶ. 8, 4; χῖν. 18, 28, 
26; χνὶ. 15,16; 28δ8πι. ν. 6 βη.; χχὶ. 16 : 1 ομχἱίβ 
8 ΨΘ͵Β6 ἔγοιῃ μοπγχοοίοϊθυίοῃ, 2 βδι. χὶϊὶ. 18, ΟΥ ἃ 

οὗ ἃ σδῦβα ἔσο Ὀσγον ]οαύθεοο, 2 βτω. υἱὶ. 6 
11 ΘὨΓΙΓΘΙΥ [Ἀ1]8 ἰο οδιοἢ ἃ ἢ: οοῃοορίίοῃ, 88 ἴῃ 1 
86πι. χν. 29; 1ζ τη ΐβη [68 ῬΓΌΡΟΙ Ὠδηηθα, 88. ζ1εὴ- 
δοδἠι 2 ὅδιη. 11, 8, ἸΚοϊοῦ 111. 8, Αἀοπίταηι χχ. 24, 
Ἑάοπι ἴος Ατϑαὶ 2 ϑὅδῃι. χ. 6, 8, ῥργορλοίδ ἴον Αδοὶ 
2 ϑδιι. χχ. 18 ; δηὰ 1 βοπηθίϊπηθβ τηϊβυπἀοσθίδηαβ 
1Π6 πιοδηΐϊηρς δηᾶ οοπηθοϊΐουῃ οὗ τόογάβ. 

8) Γὶ βῇον βοῆγηθ οοῃηθοίΐοη τ (ἢ 6 βορίυδ- 
εἷπὶ δυὰ ἰὸ Τάγχυμ, ἐβουρῇ ἰξ 16 Βαγὰ ἴο ἀσίου- 
τηΐπο ἴῃ6 γα] δι οἢ Ὀοίποθῃ ἰμοῖη. [ὲ βομηθίἑ 68 

τοοβ Μ1} (Π0 βορίυδσίηϊ ἀραίπδὶ ΗΘΌσονν δηά 
Οδ] άθϑ, αβ ἴῃ 1 ὅπλ. ἱ. 24 (4 τ᾿ σϑο- υθαγ- ἃ δὰ]- 
Ἰοοκ), ἴὼ 1π6 ἀἰν!δίοη Ὀοίνποθθη Οπδρίοσβ 11}, δῃὰ 
ἷν., δἰ (}):0 θη οὗ 2 8απι. 11]. 34 δηὰ 1ὴ 2 ἤδιη. χχίὶ. 
9.7 ΜΟΥ Ἰγθαυ θην ἐξ Αρτθοδ πὶτ (6 Ηοῦγον 

4 ΤΊΘΚΧΘΙ]6Ά, Ατὶ. Ῥογδιοπϑ ἴηι Θτη 8 Δίδίο. Ὀἱοίοπατγῳ. 
ΒΙϑοὶς (7ηἰγοά, ἐο Οἰὰ Τεδί., ἘΠΕ. Ττδηδ.. [1. 441, Νοιο) 
8068 ἰ0 ἤΥ͂Θ Βαρροθϑα τῇδέ (Π}8 αν αὶ Ἡδχαρ᾽ δι-ϑυγίδε 
(οχί. 1 ἔᾶύϑ οὶ δοῦθββ ἴἰο {6 οβδί δΙοβρίθβ οὗ βυγίας 
Μ85, ἴῃ ἰη0 Βοαϊοίαη {ΓΆΡ δηὰ ἐπα Βγίίαἢ ΜαυλθτΩ 
ὈΥ ῬΑγηδ δυλἢ δηὰ ἯΙ. Ἦν γιρῃς, δηά ἀο ποὶ ζῆ ον Ὑγἢ6- 
{πὸ οἴπον ΜΒᾺ. οὔ “" Θαῃγ9) ᾽ δγθ οι ηὰ διηοης ἤθη. 

Ἐ ΝΟδ]άοῖτο (Ζείδελτ ε ἃ. Τουϊδον. πιογγεηᾶπα, Οὐδοὶ!- 
δὲ ΧΧΝ . 261) ΓΟΙΊΑΓΚ5 (δὲ (Π6 ἰοχὶ ὉΥ ἔπ δηοίοπε 
Β Ῥοηϊδίθυοἢ Μ8. ἰῃ ἰὴ6 Βείεἶἰϑ Μυδϑιτ ϑοζωο- 

δαδΐηβδὶ (Π6 ϑοριίυαρσίηϊ, βοιμθίϊ πλθ8 ναὶ 8. (οοπ- 
ΤΩΟΠΪΥ͂ δἰ ἐκ  ν)} ἴγοι Ηουγον,, ϑδορίυαρίηϊ, δηὰ 
ΟἸδ.άϑϑθ, δῃὰ βοιηθώμιθθ βίον 8 ζΘΏΘΓΩΙ ἀρΓ66- 
ταρηὶ 1 (6 ἰΔϑῖ, 88 ἴῃ 2 ὅδ. χχὶν. 18 δῃὰ 1 
ϑ'αμμ. χνὶ. 22, σοῦ ἰΐ ἰ8. ψι δεριυδρίηι δηὰ 
Ομδϊάθο δχαϊμδὶ ΗἩθῦγον. [1 τη  ὃ6 ἰδεῖ (ἰ10 
(ΔΉ Β] δῖον μδα ἐἰ6 ϑαριμαρίηι Ὀοίογα ἰτη δηά οο- 
ΘΩΒἸΟΏΔῚΪΥ [Ὁ] ον θα ἰς, οὐ ἰμαὶ γϑϑάϊηρβ ἔγοιι. (110 
τοοῖὶς μοὶ ἴσοι (διὸ τηασμίη ἰηΐο ἴμ6 ἴαχί. [ἰ ἰθ 
Ῥοββίῖ!6 αἰϑο ὑπαὶ ἰν [ὉΠ ἰῃ ϑόπιθ οᾶδθ68 1.16 
δι 16 σΘΏοΓαὶ «οὐ Ἰ8ἢ μογιιθηρυιοδὶ (γα οι ταὶ 
8ῆονϑ {561 ἰὰ ἐἰ6 Γαγσυῦ. ΕῸΓ 

4) ΤΠοΣΘ βοϑῖὴ ἴο Ὀ6 1 {μ6 ϑ'υγίδο ἃ 6 Υ διϑυρα 
ἴο νοϊὰ δῃ  Πγοροι Δ ογρ ἰδῆ δηὰ ὉΠΡΘΟΠΪΥ 6χ- 
ῬΓΘΒΙΟΏΒ, πὰ ἃ ἴον οᾶϑοβ οὗ ἘΔ ποδὶ 1 ΘΓ Γο- 
ἰαοη. Τμυθ: 2 θ6πι. χχῖν. 16: “ἴπ8 1ωτά σθ- 
ϑιταϊηοα {6 ΑἸρο] οὗ ἀοϑίῃ γἢο Μδϑ κἰδγίῃρ (86 
ΡΘΟρΪΘθ, δηὰ βαϊὰ ἴο ἰνῖπι᾿ ἱπρίθδα οὗἉ “ Φδιῃνοϊ τϑ- 
Ροπίθὰ πὶ οἵ (Π6 ονἱ δῃὰ βαϊα ." χχὶν. 17: 
αν ά μαϊὰ ἴο {πὶ δηῆμεὶ" ἱπριοδὰ οἵ “ ἢανίὰ 
Β81 ἴ0 ΦάΒ νυ ῇ ;" 1 ὅδιη. χχί. δ, 6: “υἴτ|6 γοιης 
[26 ἢὅδγα Κορὶ ἐποιωβο νὰ ἔγοιῃ (ἢ6 Οὔἴἶθτῖηρ (οοτ- 
θ84η). Αμὰ ᾿λανὶα βαϊὰ, Τὴο οὔδγίηρ ἰδ ἰαννία! (ογ 
0.8.) [Ι͂ἢ {Πππ ἔγϑί οἰδυθϑθ ἦμ6 Ασαδὶς [88 (Π6 {1} 
ΟΧΡΙδηδίίοη : “1 1μΠ6 γουηρ πο ἤᾶνα Ὀσγοβογνοα 
1Π 6 Ὁ Ὑ6880159 ἴγοτ ἐπι ραγὶῖ υηδϊὶ ἴῸΣ ἰῆοθο {παί 
ἈΡΡΓΟΔΟΣ [Π6 οἴοτγίηρ." Τα οὐὔδβοῦΓα Ρθθαρο 2 
βδιη. χχῖν. 1ὅ, 'α στο ἀοσοα ΟΥ̓ [π6 ῬοβὨἰϊο : "ἸΓΟΠλ 
116 τηογοΐηρ ἰο ἐπ6 εἶχ μουν (Ηοῦγον Ἵ)}9), 
ὙΠ6ΓΘ [86 ΤΑΓΡΌΠι δ88: “ΠΌΙ 186 ὑἴπη6 οὗ δἷδγ- 
ἱηρ ἴδ. βἰδίοα βδογοϑ ἰο ἐμ {1π|6 οὗ οἤδείηρς ἱἰ,᾽ 
ὙὮ116 (Π6 δοριυδρίηϊ, ἀνοϊάϊηρς [Π6 Β6 δος ᾿πι6Γ- 
ΡΓοίδιίοη, σϑηάθσθ: “ἴγοῦλ τπογηΐηρ ἰοὸ ποοη ἢ 
(ἀρίστου).Ἐ 

Ὶπ ζθηΘΓΆ] ἔπ πηδϑογοῖο ἰοχὶ οὗ “ ββδιηῦο"" ἷ8 
βαρροτγίοϑα ὃν {||ὸ Ῥοβὶιλίο νεγαίοη. Τῆδ ϑγγίδο 
ἰαχὶ βαϑ ἰο ὃ6 οἰοβοὶν παίομβοαὰ ἰπγουρπουῖ. [ἢ 
δαάϊιίοι ἰο ΤΒοτπάγ κοΒ οπιθηάἀδίίομβ ἀθούο τὸ- 
ἰογτοὰ ἰο (ἰουῃὰ ἴῃ οι. ΥΙ. οὔ τπὸ Τοηάοη ῬοΪγ- 
ἰοῦ) κοὸ 86 χορδσκβ οὗ Ἐδαϊμος ἴῃ ἷ8 τηοπο- 
στάαρἢΤ οὐ ἔπ Αγαδὶς Ν ογβίοῃ, ρρ. 76, 77. Τῆθ 
Αγαδῖο σηυδὶ 411} δ᾽οῃρ ὕὈ6 οοὐσὰ πὶ (Π6 
Βγγῖδο. 

Τηο γαδὶς γεγδίοα. ΑΔ8 15 τοιλδυκοα δῦουο ἢ 9 
Ασδθῖο Ὑοσείου οἵ “ βδιγθοὶ᾽ ἴῃ (16 ῬοΙνρίοίβ 15 
8 ἰγαπδἰ αἰΐοη ἴγοι (6 Ῥορμῃλίο βυσίδο, δῃά 18 υ80- 
[1] ὑπ {86 οΥἱἰοἶδηι οὗ {Π6 ἰοχί οἵ 186 ]δίζοτ, μοὶ οὗ 
1Π6 Ηοῦτον ᾿πποθϊβίοϊγ. [1 ἀοβοσνοβ ἃ ΠΟΣΘ 
ΘΑΓΘΟΙ] τοχίυα) οχδιλ δου (ἢ δη ἰΐ [88 γοῖ χο- 
οοἰνοά. [{8 Ομδσβοίοσ 18 τωοαδὶ {Ὁ}}Υ αἰμουβδοὰ ὮὉΥ 
Βδάϊχον ἰῃ (Π6 ψόοτκ οἰϊοά δῦουσο. Τὴ βδϑηγὸ ἰοχί 
(υπροϊηἰοα) πὴ ἢ 8. 6 νδγίαἰΐομα 18 χίνθη ἰῃ (Π0 
Ἀτερίο ΒΙΡ]6 ρεϊηιθα ἴον {86 Β ει ἰ8ἢ δηά Εοσοῖρη 
ΒΙΊΌ]6 Βοοείοιν ἐν βδγδὴ Ηοάρβοῃ, Ν᾽ ον οδδ]θ- ροῦ- 
Τγπο, 1811. 

ΙΝ ἘΠο ον θ8- Ατασλδίο (Ομ Α]ἀθοὴ ὅτ:- 
Βἴοῃ .--ΤῊο ἰοχὶ οἵ (18 γοσγαίΐοῃη (18 (Π6 Ταγχῦϊη 
οὗ Φοῃδι δ) ἱβ μίνοη ἰὴ ἴπ6 1 οπάοη Ῥοϊγαὶοὶ δηὰ 
ἴῃ (86 οὐίου οὗ Ρ. 6 [ϑραγάθ, [μοἰρΖίρ, 1878. 

ΕἶτῶθΒ ἄχγοοι ὙΠ ἐη9 ἨδΌτγον ἩὮΏΘΣΟ ΟἿΥ οαἰ ἢ 5 δΡ- 
Ῥγοδοῦ {πη ΟΥ̓ΘΟΙ͂ ΤΏΟΣΓΘ ΠΘΗΓΙ͂Υ, ἀηα ἰπδὶ [0 ἀου 1658 
ΘΟ η {Π6 ογἰσίηδι) Βυτίδο πλόσὸ 71 }}γ. ΤὴΘ τὸ- 
αἰἰοη ὈΘίνγοϑῃ ὑῃὴθ Βορίυσαρίος, βγτγίαο δηὰ Οπαϊθο 9 41}9 
7ῸΓ οοβοσ ἱηνοκεϊραιίοη. 

“Ῥοσῖοδ (Μεϊδίεπιαία Ῥεϑδολί ἐλοπέαπα, ῬΡ.16-21) δά ἀπσοδ 
ΟΥΠΘΓ Θχθιηρῖοα. ποὶ αἴψαγε ἰη ροΐπῖ; ἐροτθι, Ῥγακοσ, ὃ 
ΤΡ ΤΩΡ ΓΈΠΕ; ΗὟΤ. 6μ6ην..}: λο μαδέ. Ον» 

᾿ς ῬΩΓᾺ 1. 
{6 πὸ εὐ ἱπάοῖδ Αταῦ. 1άδγ. Ῥ. Τ. Ἡϊΐεῖον. Ἰπέον»νΦ' 

ἑαϊϊοπΐϑ. 116, 1829. 
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ΤΙηΐ Ταῦχύυσὰ ργοῦδοὶ]ν γοοοϊνοα ἐΐθ ρῥγοϑοηΐ [ΌΓπὶ 
ποὺ ΘΑΓΙΪΟΓ ἰλδὴ 6 Ἰουγί σομίΌΣΥ οὗ οὖν Ετα 
(δουρὶ ἰς ἀουδθίοθδ γεϑὶβ οὰ δὴ ΘΓ 16 ἰγβϑηβὶδ- 
(1οη), πὰ ἷ8 οὗἨ 1116 υϑὸ ἰῃ τ116 δϑί ὉΠ] β θη οὗ 
ἃ ΡΓγο- πηλβογοίίο ἰαχί. [0 1θ πηδάθ ᾿ῃλρα δι } Υ 
ἔγουι ἴ!6 Ηῦγον,, διὰ ἰδ [6 πχδὶῃ ἃ ζοοα ἰγϑῆϑ- 
Ἰαιΐοη. 

10 15. ΘΟΙΙΙΠΟΏΙΪΥ τηδγίκοα ὈΥ̓͂ ἀχίγϑιλο 1106 ΓΔ] 688, 
δῖ βοπχθίϊ πλοβ ἀθραγίβ το 118 ἰοχὶ ἴο δύοϊὰ δῃ 
ΔΗ ΒΓΟΡΟΙΟΓΡ Εἷς ΟΣ ὈΠΒΘΘΠΔΙΥ͂ ΘΧΡΓοδδίοῃ, (0 ἰῃ- 
ἰγοάσοε 8 ἰαἰο ]6ρ8) ἰάθβδ, οσ ἰο ἐχρδηὰ δηὰ 1} υ8- 
ἰγδίθ. Τδο ῥυίῃηοῖραὶ αὐαύδίοπδ ἅγὸ ἰῃ 1 ϑδηι. ἰὶ. 
1-10 δῃὰ 2 δι. χχὶὶ!Ἱ. 8, 4, 7, 8, πἤογο ἀϊ ᾿πβοῦίβ 
ΤΑΙ] ρ Θομμπλοπίαγίοθ, δηὰ ἴῃ 1 ὅδ. χυ. 17, 
ὙΠ ΠΟΙ 1 ἀχρί δίῃ βδυ}) 5 οἰοναίίοη ΌΥ 8 εἰδίογὶ σα] 
τοΐθσοησο οἡ ψῃϊσὶ {86 Β10]6 18 Β:]οηὶ (ΒΘη 8111} 8 
Βοδαϊηρ (π6 πλδροῖὶ ἰγοῦρῃ ἰλθ 8668). ΟοἸ 8:88 

Ὀγαρρατὶ βρθοοὴ ἴῃ 1 ὅδ) χνὶϊ. 8, σίνοη ἰῃ (ἢ 
Ιουάοῃ Ροϊ ναοί, 18 οὐλτοά ὃν 1μσατάθ. [κι ἴη- 
ΕοὨΙΟυΔΙΥ 116 οἱ [86 οογγυρὶ ρϑεβασζε, 1 ὅδαλ. 
ΧΙ. 1, δὰ δἰϊθιηρίβ βοῖιθ Ὄχρ βηδίϊοη οἵ (86 
ΠΟΠΔΌΘΙΒ ἰη 1 ὅδω. νἱ. 190. Αὐοοης ἰἰ ̓ αδῥίπίοαὶ 
[ξδίαγοδ 8.6 ἰῃ6 Βυραιἐιυίίοη οἵ δογίδε ἴοσ δεί ἴῃ 
1 ϑαπ.. χ. 10,11, 12; χίχ. 20, 24. χχνιὶῖιῖ. ὕ, απὰ 
186 ΡὮΓΑΘΘ “ ΣΟ ΘΓ ἩΠαῖ 16 τσὶ θη ἴἰη τ 6 Ὀοοΐκ 
οἴ ἰῃς ἰδν οὗ ὕδῆνο," 2 ἥδ. χιϊὶ. 1]. χχ, 18. 
ἴῃ] δι. χχνὶ!ὶ. 18 1 ἀνοϊάβ 186 Ροεβὶθ]ς ἴγγονο- 
ΓοΏοΘ ἰῃ ΕΕἸἰολέπι ὈΥ τοπάοσίησ: δ δηροὶ οἵ ΕἸο- 
μὶπ)." [8 τεμάθσιηρ ἴῃ 1 ὅδ. χῖν. 19 “ Ὀγίηρ 
(6 Θρμοα ᾽" ἰπϑίθδὰ οἵ [09 Ηοθῦγον “πὶ πάγον [ΠΥ 
Βαηά,᾽" συρχοοῖθ δὴ οπιχοπάδίίοη οὗ (6 Ηδορ. οὗ 
Υ̓οΓΡΘ 18 (μ66 ἴ:6 Τοχίυδὶ Νοῖρα). ΤΊυβ, στοὰς 
Ὀοϊηρ οὗ Εἰρα ἰοχίς οὐ 681 δι ΒοΥ Υ, 1ἰ ΒΟσΌΓΕΟΒ ἃ 
βθῃογαὶ οοθΟΪ οὐοσ ἰδ6 Ηδῦγον ἱοχί. 

6. Η.1. 

ΤΗΕ ἘΝΏΌ. 



ἐκ ήνην (ὡοοσίςο 





Ια Ζθα Ὀγ (ὡοοσίςο 



ὨΙο Ζθα Ὁγ (ὡοοσίςο 



ὨΙο Ζθα Ὁγ (ὡοοσίςο 



ὨΙο Ζθα Ὁγ (ὡοοσίςο 


